10 lý do để chọn chƣơng trình Cambridge tại JIS
Chúng tôi giúp các em học sinh chuẩn bị cho tương lai, giúp các em phát triển sự tò mò và đam mê học hỏi.

1 Giá trị cốt lõi của nhà trường là giáo dục

6 Các bằng cấp của chúng tôi đều được công

nhân cách. Học sinh được rèn luyện nề nếp, tác
phong và giáo dục đạo đức theo tiêu chuẩn Nhật
Bản

nhận một cách rộng rãi bởi các trường Đại học
và công ty tốt nhất trên thế giới.

2 Nhà trường có thể thiết kế chương trình học

7 98% các trường Đại học đều công nhận

phù hợp theo nguyện vọng của các em học sinh
– với nhiều môn học để lựa chọn và sự linh hoạt
trong việc giảng dạy.

chương trình Cambridge giúp cho học sinh
chuẩn bị rất tốt cho những năm Đại học.

3 Chương trình học của chúng tôi giúp học sinh

8 Chúng tôi luôn có những sự hỗ trợ tốt nhất

khám phá những khả năng của mình và một thế
giới rộng lớn hơn, cùng các kĩ năng cần thiết cho
cuộc sống, để các em có thể thành công trong
nhà trường, bậc học cao hơn và suốt cuộc đời.

cho giáo viên với các giáo trình, tài liệu trên
mạng, chương trình đào tạo và huấn luyện
nghiệp vụ.

4 Mỗi cấp học sẽ giúp học sinh nâng cao hơn

9 Hàng năm, gần một triệu học sinh của

những gì các em đã học hoặc từ những hệ thống
giáo dục khác.

chương trình Cambridge từ hơn 10 000 trường
trên hơn 160 nước chuẩn bị cho tương lai của
mình với chương trình Quốc tế từ Cambridge

5 Chương trình học đưa ra rất nhiều sự lựa

10 Chương trình Camrbidge đưa ra một lộ

chọn về môn học: hơn 70 môn học đối với
chương trình IGCSE và hơn 50 môn học đối với
chương trình A Level. Các trường có thể để các
em tự lựa chọn và sắp xếp một cách phù hợp.

trình rõ ràng để giúp học sinh thành công từ độ
tuổi từ 6 đến 19.

10 lý do để chọn chƣơng trình Cambridge tại JIS
CAMBRIDGE TIỂU HỌC
Lớp 1 – 5 (Tuổi 6 – 11)

*Cuối cấp tham gia kì thi
Checkpoint – chứng chỉ
Tiểu học








Toán (6/tuần)
Khoa học (6/tuần)
Tiếng Anh toàn cầu (6/tuần)
Góc nhìn toàn cầu (6/tuần)
Đạo đức (1/tuần)
Câu lạc bộ (1/tuần)








Tiếng Việt (5/tuần)
Âm nhạc/ hội họa (2/tuần)
Thể dục(1/tuần)
Sử, Địa Việt Nam (2/tuần)
Tiếng Nhật – Từ lớp 4 (2/tuần)
Kỹ năng thuyết trình (1/tuần)

CAMBRIDGE
THCS I
Lớp 6 – 9 (Tuổi 11 – 12)

MÔN BẮT BUỘC
 Toán (5/tuần)
 Tiếng Anh(5/tuần)
 Khoa học, Vật lý(5/tuần)
 Góc nhìn toàn cầu (4/tuần)
 Đạo đức (1/tuần)
 Tiếng Nhật(2/tuần)
 Câu lạc bộ (1/tuần)

CHƢƠNG TRÌNH
TỔNG THỂ CAMBRIDGE
(3-4 chứng chỉ A Level)



o
o
o
o
o















A*
90-100

A
80-89

B
70-79

C
60-69

D
50-59

MÔN BẮT BUỘC
Toán(6/tuần)
Tiếng Anh(6/tuần)
Khoa học, Vật lý(6/tuần)
Góc nhìn toàn cầu(4/tuần)
Tiếng Nhật (2/tuần)
Câu lạc bộ (1/tuần)

2 MÔN TỰ CHỌN
Sinh học (4/tuần)
Kinh tế*(4/tuần)
Thiết kế và hội họa*
Thể dục*
Khoa học máy tính
Nấu ăn và dinh dưỡng
Quản lý môi trường

Tiếng Việt(2/tuần)
Âm nhạc/ hội họa (2/tuần)
Thể dục (1/tuần)
Sử, Địa Việt Nam(2/tuần)
Kỹ năng thuyết trình(1/tuần)

2 MÔN TỰ CHỌN
o Thiết kế và hội họa
o Viết luận (3/tuần)
o Khoa học máy tính
o Tin học
o Kĩ năng tư duy
o Âm nhạc

E
40-49

Thang điểm của kì thi A level học đạt điểm A level càng cao thì
khả năng vào trường Đại học top đầu thế giới càng cao.













Toán (6/tuần)
Khoa học (2/tuần)
Hóa (2/tuần)
Tiếng Nhật (2/tuần)
Đạo đức (1/tuần)
Câu lạc bộ (1/tuần)










Vật lý (2/tuần)
Tiếng Anh toàn cầu
(2/tuần)
Góc nhìn toàn cầu
(4/tuần)

Tiếng Việt (4/tuần)
Âm nhạc/ hội họa(2/tuần)
Thể dục(2/tuần)
Sử, Địa Việt Nam(2/tuần)
Kỹ năng thuyết trình (1/tuần)

CAMBRIDGE THCS II
Lớp 9 – 10 (Tuổi 14 – 16)
*Cuối cấp tham gia kì thi
Checkpoint THCS với 4 môn
tự chọn và từ đó sẽ đƣợc tƣ
vấn những môn học ở THPTchứng chỉ THCS

CAMBRIDGE THPT
Lớp 10 – 12 (Tuổi 16 – 18 )
*Cuối cấp tham gia kì thi A Level
– 3 đến 4 chứng chỉ A level

Tiếng Việt(2/tuần)
Thể dục(2/tuần)
Sử, Địa Việt Nam(2/tuần)
Kỹ năng thuyết trình (1/tuần)

* Học sinh tập
trung 3-4 môn để
chuẩn bị vào Đại
học

