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Đây là bộ nhớ đệm https://alphaschool.edu.vn/gioi-thieu-thpt-he-4-nam-alpha/ của Google. Đây là ảnh chụp nhanh của
các trang được hiển thị vào 10 Tháng Mười 2021 18:18:28 GMT. Trang hiện tại có thể đã thay đổi trong thời gian chờ
đợi. Tìm hiểu thêm.

Phiên bản đầy đủ Phiên bản chỉ văn bản Xem nguồn

Mẹo: Để tìm nhanh cụm từ tìm kiếm của bạn trên trang này, nhấn Ctrl+F hoặc ⌘-F (Mac) và sử dụng thanh tìm.

Với khát vọng tạo ra một thế hệ công dân:

      Có nhân cách đạo đức tốt

      Thấu hiểu bản thân và có khả năng tự định hướng

      Có kĩ năng sống và kĩ năng làm việc

      Thành thạo ngoại ngữ và công nghệ thông tin để sẵn sàng hội nhập quốc tế

UNCATEGORIZED

� 0913.095.855

https://alphaschool.edu.vn/gioi-thieu-thpt-he-4-nam-alpha/
https://alphaschool.edu.vn/gioi-thieu-thpt-he-4-nam-alpha/
http://support.google.com/websearch/bin/answer.py?hl=vi&p=cached&answer=1687222
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XwXikpSPeF4J:https://alphaschool.edu.vn/gioi-thieu-thpt-he-4-nam-alpha/&hl=vi&gl=vn&strip=1&vwsrc=0
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XwXikpSPeF4J:https://alphaschool.edu.vn/gioi-thieu-thpt-he-4-nam-alpha/&hl=vi&gl=vn&strip=0&vwsrc=1
https://alphaschool.edu.vn/category/uncategorized/
https://alphaschool.edu.vn/
tel:0913095855
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Alpha School xây dựng mô hình THPT với chương trình học chuyên biệt theo năng lực, tăng cường
số tiết học phù hợp; bổ sung chương trình chuyên sâu ở các bộ môn thế mạnh với từng học sinh;
tăng cường hoạt động tập thể, các hoạt động trải nghiệm thực tế, gắn lý thuyết với thực thực hành
và thực tiễn, giúp học sinh trở thành một người vừa có kiến thức, vừa có kĩ năng, đáp ứng được sự
thay đổi và phát triển của xã hội. Cụ thể:

1. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, KỸ NĂNG SỐNG, GIÁ TRỊ
SỐNG

Nhà trường đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng, giá trị sống với những giờ học như: Giáo
dục tập thể (tích hợp của môn SEL và Kỹ năng thế kỷ 21); Tự hào Alpha; Giáo dục công dân, Thể
thao – ý chí... Bên cạnh đó, mọi hoạt động tại Nhà trường đều được xây dựng mang tính rèn luyện
(đặc biệt là việc tổ chức, vận hành các CLB tự quản như: Alpha Leader, Alpha Dance Crew, Alpha
Big Heart, Alpha Harmonia, Alpha Red Star, Human of Alpha…) để hình thành tính kỉ luật – những
thói quen tích cực và tính tự giác của học sinh.
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(Những CLB tự quản của học sinh THPT)
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2. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP VĂN HÓA

Hướng đến mục tiêu đào tạo một thế hệ học sinh có kĩ năng, tri thức vững vàng, chương trình học
tại trường được thiết kế nhằm đưa việc học trở thành trách nhiệm cá nhân của từng học sinh. Mỗi
học sinh hiểu được ý nghĩa của trang bị kiến thức, được bồi dưỡng phương pháp tự học và giải
quyết vấn đề, có khả năng chủ động tìm hiểu thông tin từ các nguồn khác nhau (trên lớp/ở
nhà/ngoài cuộc sống/trên Internet).
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Chương trình giáo dục đột phá để 100% học sinh đạt mục tiêu vào trường đại học đã lựa chọn: Với
hành trình giáo dục chuyên biệt theo khối thi đại học được kéo dài từ kỳ II Lớp 11 cho đến hết Lớp
12, từng học sinh được học chuyên sâu các môn thi trong khối dự thi, đảm bảo lượng kiến thức,
thành thạo kĩ năng thi cử. Đặc biệt, việc giáo dục theo các chuyên đề kết hợp luyện thi và thi thử
hàng tuần, học sinh tự đánh giá được kết quả, đặt mục tiêu cải thiện, điều chỉnh mục tiêu vừa sức,
đảm bảo đạt đầy đủ các chứng chỉ quốc tế (MOS, IELTS)* và sẵn sàng bứt phá để vươn tới ước mơ
của mình. 

* IELTS: (International English Language Testing System) là một bài thi tiêu chuẩn nhằm đánh giá năng lực sử

dụng tiếng Anh được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. Hiện tại, nhiều trường đại học lớn đã áp dụng hình

thức tuyển sinh dựa trên việc xét học bạ và kết quả thi IELTS.

* MOS (Microsoft O�ce Specialist): là chứng chỉ Tin học văn phòng chuẩn Quốc tế do Microsoft trực tiếp cấp

và có giá trị trọn đời. Khi hoàn thành chứng chỉ tin học này, học sinh sẽ được miễn học phần liên quan đến Tin

học ở cấp Đại học.)
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3. CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH

Tiếng Anh là môn học được Nhà trường đặc biệt chú trọng, tăng cường cho cấp THPT với một lộ
trình cụ thể:

(* Tùy theo năng lực đầu vào của học sinh, Nhà trường đưa ra mức đạt chuẩn tiếng Anh Ielts từ 4.5 – 7.0. Từ

mức 4.0 để miễn thi tốt nghiệp, mức 6.5 trở lên để đi du học).
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Từ năm học 2020-2021, Alpha School đưa chương trình phổ thông Mỹ vào giảng dạy dưới hình thức
Blended learning – kết hợp học trực tiếp trên lớp có giáo viên hướng dẫn & tự học tại nhà. Cùng với
việc rèn luyện khả năng viết học thuật bài bản (Academic Writing), chương trình Edmentum sẽ phát
triển khả năng tự nghiên cứu của học sinh. Đây là nền tảng quan trọng để các em sẵn sàng bước
vào môi trường sử dụng Tiếng Anh học thuật (du học, đại học…).

4. GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP

Học sinh THPT Alpha được giáo dục hướng nghiệp, thực hiện các dự án hướng nghiệp và các dự án
xã hội từ lớp 9 qua đó:

Phát triển nhận thức sâu sắc về sở thích, khả năng, cá tính của bản thân.

Có hiểu biết về thế giới nghề nghiệp, xu hướng phát triển nghề nghiệp ở Việt Nam và trên thế giới.

Tiếp tục tìm kiếm đam mê và khẳng định ngành nghề phù hợp với khả năng của bản thân.

Phát triển các năng lực: Giải quyết vấn đề; Giao tiếp; Làm việc nhóm; Tư duy sáng tạo; Tư duy
phản biện…

Làm chủ một số kĩ năng phục vụ trực tiếp cho bản thân và liên quan đến các nghề cơ bản như
nấu ăn, mộc, cơ khí…

Có cơ hội để thực hiện các dự án khởi nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Cụ thể các học sinh sẽ được:

Tìm hiểu các ngành nghề, xu hướng nghề nghiệp ở Việt Nam và trên thế giới qua các tiết hướng
nghiệp, các dự án…

Tham quan các xưởng sản xuất, nhà máy, công ty, trường đại học… để quan sát từng vị trí việc
làm một cách chân thực nhất.

Tham gia các chuyên đề hướng nghiệp do các chuyên gia ở những vị trí công việc cụ thể hoặc
chuyên gia đến từ các trường đại học nổi tiếng. 

Tư vấn hướng nghiệp 1:1 theo lộ trình năm học.
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(Một số hình ảnh trong các dự án và hoạt động hướng nghiệp của học sinh THPT)

5. MỤC TIÊU ĐẦU RA

Mục tiêu đầu ra của THPT Alpha là mỗi học sinh tiếp tục nuôi dưỡng 8 giá trị cốt lõi để hình thành
những con người có nhân cách bền vững; có khả năng nhận thức bản thân, có định hướng nghề
nghiệp rõ ràng; có năng lực làm việc & học tập chuẩn mực: 
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– Với các học sinh thi đại học trong nước: Đạt kết quả cao vào các trường đã lựa chọn.
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– Với các HS có định hướng du học:

      Chuẩn bị đầy đủ về mặt thái độ, kĩ năng và các hồ sơ cần thiết để sẵng sàng hội nhập với môi
trường mới;

      Đạt mức học bổng cao nhất có thể theo khả năng của bản thân.

 ALPHA NHANH CHÓNG CHUYỂN SANG

HÌNH THỨC HỌC TRỰC TUYẾN TỪ 01/02/2021

GIỚI THIỆU ALPHA MUSIC CLUB – THE

HARMONIA 

Leave a Reply 

�
�

https://alphaschool.edu.vn/alpha-nhanh-chong-chuyen-sang-hinh-thuc-hoc-truc-tuyen-tu-01-02-2021/
https://alphaschool.edu.vn/17012-2/
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Your email address will not be published. Required �elds are marked *

Comment

Name *

Email *

Website

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

POST COMMENT

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI SỨ ALPHA NĂM HỌC 2021 – 2022

https://www.alphaschool.edu.vn/phnx
https://alphaschool.edu.vn/chuong-trinh-dai-su-alpha-nam-hoc-2021-2022/
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CHÚC MỪNG DƯƠNG ĐỨC ANH – CHÀNG TRAI NHẬN ĐƯỢC HỌC BỔNG TOÀN PHẦN
TẠI PHẦN LAN

VIỆT HOÀNG – HỌC SINH THỨ 3 CỦA KHÓA 2 ALPHA ĐỖ TUYỂN THẲNG ĐH
FULBRIGHT TỪ NHỮNG NỖ LỰC BỀN BỈ

BÍ KÍP ĐỂ ĐẠT 7.5 IETLS CỦA CÔ GÁI ĐA TÀI NGUYỄN NHƯ HÀ ANH 

8.0 IELTS VÀ HÀNH TRÌNH TỰ HỌC CỦA HỒ TÚ MINH

HỆ THỐNG GIÁO DỤC ALPHA SCHOOL

 Lô A26, KĐT Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.

 0913 095 855 – Nhánh 1

 lienhe@alphaschool.edu.vn

 www.alphaschool.edu.vn

https://alphaschool.edu.vn/chuc-mung-duong-duc-anh-chang-trai-nhan-duoc-hoc-bong-toan-phan-tai-phan-lan/
https://alphaschool.edu.vn/viet-hoang-hoc-sinh-thu-3-cua-khoa-2-alpha-do-dai-hoc-fulbright-tu-nhung-no-luc-ben-bi/
https://alphaschool.edu.vn/bi-kip-de-dat-7-5-ietls-cua-co-gai-da-tai-nguyen-nhu-ha-anh/
https://alphaschool.edu.vn/8-0-ielts-va-hanh-trinh-tu-hoc-cua-ho-tu-minh/
http://equest.vn/
https://goo.gl/maps/ir7MoCsXBLijNwaJ6
https://goo.gl/maps/ir7MoCsXBLijNwaJ6
https://alphaschool.edu.vn/
https://alphaschool.edu.vn/
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