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Đây là bộ nhớ đệm https://alphaschool.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-cap-thpt-thong-giao-duc-alpha-school-nam-hoc-
2018-2019/ của Google. Đây là ảnh chụp nhanh của các trang được hiển thị vào 28 Tháng Tám 2021 22:37:55
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.

Thông báo tuyển sinh cấp THPT hệ thống giáo
dục Alpha School năm học 2018 – 2019

Với mục tiêu phát triển, xây dựng đồng bộ một môi trường cho học sinh, năm học 2018 – 2019 hệ
thống  giáo dục Alpha School chính thức công bố đưa vào hoạt động cấp học THPT. Khát vọng đào
tạo các thế hệ học sinh có giá trị, có đam mê, đội ngũ sáng lập trường THPT của hệ thống giáo dục
Alpha School mong rằng các em sẽ có một môi trường phù hợp để phát triển đúng năng lực của
mình, có kĩ năng làm việc, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng thích nghi với môi trường toàn cầu.
Trường THPT Phạm Văn Đồng trong hệ thống giáo dục Alpha School dành cho những HỌC SINH
TUYỆT VỜI:

CAM KẾT rèn luyện đạo đức giá trị để trở một một con người có giá trị yêu thương, trung thực,
trách nhiệm, hợp tác, cầu thị và nỗ lực.

Thích được học tập trong một môi trường nghiêm túc, có kỷ luật cao, có thách thức và đặc biệt
phải tự học.

Thích được tham gia chương trình đào tạo về nghề nghiệp, định hướng nghề nghiệp ngay trong
giai đoạn THPT.

Thích được trở thành những nhà lãnh đạo bằng cách trở thành Coach, Trainee cho các em học
sinh THCS trong các hoạt động ngoại khóa hoặc CLB khoa học, âm nhạc, mỹ thuật.

Thích được khám phá bản thân.
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Sự khác biệt của trường THPT của hệ thống giáo dục Alpha School:

1. Giáo dục gắn liền với thực tiễn thông qua môn học:

Gắn môn học với kiến thức thực tiễn và thực hành

Trải nghiệm thực tế hàng tuần tại Trang trại Ba Vì

2. Bồi dưỡng kỹ năng và giá trị:

Rèn luyện các kỹ năng cơ bản của học sinh THPT thông qua các môn học và bài tập tại Khu trải
nghiệm Ba Vì

Bồi đắp giá trị, phẩm chất con người qua 08 giá trị cốt lõi của hệ thống giáo dục Alpha

3. Đẩy mạnh đào tạo nghề căn bản và thực tập nghề:

Mỗi học sinh THPT đều nắm chắc 01 trong những nghề căn bản sau: Nấu ăn, may mặc, điện, điện
tử, quản lý và bán hàng…

Triển khai Dự án Coop: học sinh đi thực tập nghề thực tế tại các doanh nghiệp, tổ chức vào mỗi
hè

4. Tăng cường tiếng Anh theo chuẩn quốc tế:

Số lượng tiết tiếng Anh: 10 tiết/tuần

Giảng dạy và hướng theo chuẩn Ielts và Khung châu Âu

Đẩy mạnh kỹ năng viết luận cho học sinh THPT

5. Nắm chắc kiến thức:

Đảm bảo kiến thức và chuyên sâu cho các bạn học sinh thi đại học

Phục vụ việc học tập ở các trình độ giáo dục cao hơn trong và ngoài nước

�. Hài hoà thể dục thể thao với nghệ thuật để bồi đắp tâm hồn và thể chất:

Rèn luyện thể thao để tăng cường thể chất và ý chí

Chăm sóc tâm hồn bằng các hoạt động nghệ thuật: nhạc, hát, vẽ, ban nhạc…

Xây dựng phòng tập Gym cho học sinh THPT

Bố mẹ sẽ đầu tư cho con như thế nào?
�

� 0913.095.855

https://alphaschool.edu.vn/
tel:0913095855


10/12/21, 8:50 AM Thông báo tuyển sinh cấp THPT hệ thống giáo dục Alpha School năm học 2018 - 2019 - Alpha School - Học đam mê, Sống tự chủ

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:-ENXcImOP-0J:https://alphaschool.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-cap-thpt-thong-giao-duc-a… 3/6

Học phí: 6.000.000đ/tháng. 50 học sinh đầu tiên được tuyển sẽ được hưởng mức học phí ưu đãi
giảm 20% cho 2  hoặc 3 năm theo học tại trường.

Nếu học sinh có điểm thi vào 10 theo chương trình thi chung của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà
Nội từ 50 trở lên và được Hội đồng phỏng vấn đánh giá cao, học sinh có cơ hội đạt học bổng từ
50% đến 70%.

Các khoản phí phải đóng theo năm học: Phí cơ sở vật chất: 2.000.000đ/năm học. Phí cho các
hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp: 3.000.000đ/năm học. Phí nước uống, ăn nhẹ:
2.500.000đ/năm học. Các chi phí còn lại tùy theo lựa chọn của mỗi gia đình bao gồm xe đưa đón,
tiền ăn trưa…

Làm thế nào để vào được trường?

Học sinh mang theo niềm đam mê và khát khao học tập, mang theo sự hiểu biết về hệ thống giáo
dục Alpha School.

Học sinh mang theo mong muốn tìm kiếm một ngôi trường và cam kết góp phần xây dựng ngôi
trường đó văn minh, tiến bộ.

Học sinh cần có điểm thi vào lớp 10 theo chương trình thi chung của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà
Nội đạt từ 40 điểm trở lên. Nếu học sinh đã theo học tại chương trình THCS Alpha thì được cộng
4 điểm vào điểm thi xét tuyển.

Học sinh cần tới gặp Hội đồng Tuyển sinh của Nhà trường để được phỏng vấn và làm bài cam kết
của chính mình.

Học sinh đăng ký ghi danh theo đường link sau: (https://goo.gl/forms/wgXdO5gYuEuHDdeC2) thời
gian đăng ký từ nay đến hết ngày 30/7/2018. Chi tiết xin liên hệ số tuyển sinh: 024 – 66755998.

Thông tin Hội thảo tuyển sinh ngày 21/07: TẠI ĐÂY

Hệ thống giáo dục Alpha School
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