
Luôn Cải Tiến! 
Tại Spark, chúng tôi đặt niềm tin rất lớn vào chu trình “Học - Thực hành - Đánh 
giá - Lặp lại” (LPR2). Bài viết hôm nay, chúng tôi muốn tập trung vào phần đánh 
giá và thực hành của chu trình.  

Chúng tôi thích thực hành và đánh giá lại vì những điều vừa học sẽ rất dễ quên. 
Phần đông học viên của chúng tôi không thể đến Trung tâm Spark mỗi ngày. 
Đối với một số học viên có thể là do thời khóa biểu ở trường và bài tập về nhà 
của họ và đối với những người khác, có thể do các hoạt động ngoại khóa đã ảnh 
hưởng thời gian đến Trung tâm mỗi ngày. Chúng tôi luôn hiểu những căng 
thẳng, áp lực và tác động của tất cả các hoạt động mà học viên đang phải trải 
qua.   
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Chương trình 
giảng dạy thích 
nghi trước K-12 
Chương trình giảng 

dạy đầy đủ từ Mỹ được 
cung cấp cả trực tuyến 
lẫn trực tiếp thông qua 

phương pháp giảng 
dạy sáng tạo của 

chúng tôi 

IELTS 
Trao đổi với chúng tôi 
về những giáo viên đã 
được chứng nhận về 
IELTS. Hoặc truy cập 
vào Website: IELTS 

Enterprise Jr. 
Dựa trên sự thành công 
của lớp Enterprise City 
I&II, chúng tôi đã tạo ra 

phiên bản nhỏ hơn 
dành cho các bé từ 

7-10 tuổi!

Candy Quest Coding 
Lập trình máy tính vui 
nhộn được giảng dạy 
bởi chuyên gia công 

nghệ có bằng Thạc sĩ - 
con bạn sẽ học về mô 

hình và lập trình!

Dare I Go 
Du lịch ảo đến: Lebanon, 
Ấn Độ, Polynesia của 

Pháp, Tây Ban Nha, Maroc 
và Mexico! Trải nghiệm 
ẩm thực, âm nhạc, văn 

hóa và lịch sử của những 
quốc gia tuyệt vời này!

I Can Speak! 
Từ ABC cho đến 123: 

Thiết kế cho các bé nhỏ 
và tập trung vào bảng 
chữ cái, các từ cơ bản, 

ngữ âm, cụm từ và đếm 
số!
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Để giúp chống lại việc quên bài có thể gây ra một vòng luẩn quẩn và phản tác dụng, 
chúng tôi đã xây dựng chu trình 
ôn tập cùng với bài tập về nhà 
nhẹ nhàng để củng cố những gì 
học viên đã học trong các bài học.  

Đây là cách một bài tập đơn giản 
có thể giúp cải thiện kết quả của 
bạn: 

Ngày 0 là ngày bạn học được điều 
mới mẻ. Theo biểu đồ, điều gì sẽ 
xảy ra nếu trong một tuần bạn 
không xem lại / không làm bài tập 
về nhà? Như bạn thấy, bạn sẽ mất 
gần như toàn bộ kiến thức mới chỉ 
trong 1 tuần. Bây giờ, giả sử rằng 
bạn hoàn thành một lần xem lại 
bài trong cùng khoảng thời gian 
trên, bạn có thể nhận thấy rằng, 
bạn đã cải thiện khả năng nhớ bài 
của mình một chút nhưng vẫn mất 
hầu hết những gì bạn đã học. Tuy nhiên,có xem lại bài còn hơn không! Rõ ràng là bạn càng thực hiện 
nhiều lần xem lại bài thì kiến thức mới sẽ càng được in sâu vào trí nhớ và khả năng cao là bạn sẽ nhớ được 
nó trong tương lai.    

Câu hỏi mà chúng tôi hay nhận được là, "Tôi có cần phải xem lại hàng ngày không?" Câu trả lời đơn giản 
là: Không. Để ghi nhớ kiến thức mới, bạn nên xem lại thường xuyên, nhưng không bắt buộc. Nhưng việc 
xem lại hàng ngày là không cần thiết, và cũng không được khuyên. Trên thực tế, khi cách ngày để xem lại 
bài học, học viên của chúng tôi tự nhận thấy rằng họ có thể nhớ được nhiều hơn so với cứ xem lại mỗi 
ngày. Chúng tôi khuyên học viên xem lại tài liệu ít nhất 10 phút vào ngày sau khi được giới thiệu bài học 
mới. Sau đó, hoàn thành các bài đánh giá trong tuần dựa trên số giờ của họ. Vì vậy, nếu học viên đang: 

• Một giờ mỗi tuần, xem lại tài liệu và bài tập về nhà 3-4 lần giữa các bài học.  

• Hai giờ mỗi tuần, ôn tập tài liệu 2-3 lần giữa các bài học  

• Ba giờ học mỗi tuần, ôn tập tài liệu 1-2 lần giữa các bài học  

• Hơn 4 giờ mỗi tuần, ôn tập tài liệu cách ngày. 

Ngoài ra, sử dụng flashcards để ôn tập (sử dụng 3x5 thẻ chỉ mục) cho các từ vựng và ngữ pháp là cực kỳ 
hữu ích. Đối với những học viên học đọc và đọc hiểu, chúng tôi khuyên bạn nên đánh dấu những từ bạn 
không hiểu để tìm nghĩa và sử dụng bản đồ tư duy để hiểu mạch truyện.  

Điều quan trọng để có thể mang lại kết quả tốt và nhanh hơn là làm việc có chủ đích và chuyên tâm hơn!  

Học tập vui vẻ! 

(*The above recommendations are applicable to our reading students and do not apply to our very young 
learners). 
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Những điều chúng tôi đã phát triển… 
Nhóm Pre-K của chúng tôi tiếp tục học tập chăm chỉ viết bảng chữ cái. Các bé đã tăng nhận biết các từ, 
bao gồm: The, An, Am, He và She. Chúng tôi đã tiếp tục đọc và hiện đang đọc “Green Eggs and Ham” của 
Dr.Seuss. Chúng tôi muốn đọc cuốn sách đó cho tới khi thuộc lòng! Chúng tôi tiếp tục nghiên cứu cách 
phát âm và phân loại từ.  

Lớp 1 và lớp 2 của chúng tôi đã hoàn thành việc 
đồ theo các dấu chấm (âm cuối hoặc âm đầu của 
từ) cũng như tiền tố. Chúng tôi đang tiếp tục tìm 
hiểu về việc sử dụng các manh mối theo ngữ cảnh 
để hiểu nghĩa của từ. Trong tháng này, chúng tôi 
đã bắt đầu đọc một cuốn sách khác của Geronimo 
Stilton “Singing Sensation”. Đây là một cuốn sách 
thực sự xuất sắc, thúc đẩy vốn từ vựng của chúng 
ta và mang lại cho chúng ta nhiều điều thú vị. 
Trong toán học, chúng tôi đang học tập chăm chỉ 
trên các hình dạng ba chiều, đọc kim đồng hồ 
cũng như các bài toán đố đầy thử thách! 

Học viên lớp 3, 4 & 5 của chúng tôi đã hoàn 
thành cuốn sách cuối cùng trong bộ truyện "My 
Pet Slime". Chúng tôi đã bắt đầu và kết thúc chuỗi 
câu chuyện “Out of Time”. Một cuốn sách về du 
hành thời gian trong suốt lịch sử. Bài đọc đã đưa 
chúng đến vụ chìm tàu Titanic lịch sử dưới góc 
nhìn của những hành khách. Chúng tôi đã có 
nhiều cuộc thảo luận về thời tiết, thiên tai và tác 
động của việc tỉnh táo và học tập chăm chỉ thông 
qua đọc hiểu. 

Lớp 6 của chúng tôi đã bắt đầu một bài học mới 
về Sinh học. Chúng tôi đã tìm hiểu về các thành 
phần tạo nên sự sống,các thí nghiệm khoa học 
cũng như thiết kế thí nghiệm. Chúng tôi đang tiếp 
tục bài học về Phát triển Tình cảm và Xã hội, bao 
gồm các cuộc thảo luận sâu sắc về các mối quan 
hệ lành mạnh, phát triển điểm mạnh của chúng 
tôi, yêu cầu giúp đỡ, có thái độ tích cực và giải 

quyết vấn đề thông qua phân tích sáng tạo và 
nguyên nhân gốc rễ. 

Học viên Trung học của chúng tôi đã học tập 
chăm chỉ để chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ và kỳ thi 
IELTS sắp tới. Nhóm học viên đầu tiên của chúng 
tôi gần đây đã hoàn thành bài kiểm tra thử của họ 
và đã đạt 6,5 điểm trở lên! Chúng tôi đang học 
tập chăm chỉ để chuẩn bị đầy đủ cho tất cả các kỹ 
năng của kỳ thi: Nói, Nghe, Đọc và Viết. Điều này 
cần rất nhiều thời gian và sự tập trung. 

Học viên Nghệ thuật của chúng tôi đã bận rộn 
trong việc sáng tạo, sáng tạo và sáng tạo! Chúng 
tôi đã tìm hiểu những nghệ sĩ như: Di Vinci, Paul 
Klee, Cy Twombly, v.v.! Chúng tôi đã tạo ra một dự 
án ‘giấy nhàu nát’ để giải trí, điều đó thực sự thú vị 
và tạo cho chúng tôi một thời gian nghỉ ngơi vui 
vẻ với một dự án đầy màu sắc và vui nhộn. 

Cảm ơn, Cảm ơn! 
Chúng tôi muốn dành một chút thời gian để cảm 
ơn tất cả các gia đình đã đến với Open House của 
chúng tôi. Chúng tôi vô cùng xúc động trước sự 
ủng hộ và sự hào hứng đối với cả Trung tâm và các 
lớp học mới của chúng tôi. Chúng tôi rất biết ơn 
mỗi người trong số các bạn đã ghé qua để ủng hộ 
và tin tưởng chúng tôi trong việc giáo dục và giúp 
đỡ cho con bạn. Chúng tôi đã có gần 200 người 
tham dự buổi khai mạc và điều đó không thể 
thành hiện thực nếu không có sự hỗ trợ của các 
bạn. Cảm ơn bạn!! 
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Học viên Đọc tốt nhất Tháng của chúng tôi! 
Kevin là một người thích và đam mê đọc sách,cậu bé đã đọc TẤT CẢ các cuốn sách của lớp 4 

trong Epic! Cậu ấy là người đọc sách vượt qua thử thách của chúng tôi trong tháng! Sau khi khi 
đọc hàng nghìn cuốn sách, Kevin mới bắt đầu hành trình vượt qua kỳ thi IETLTS thành công khi 
mới 11 tuổi. Kevin xuất thân từ một gia đình học giỏi và ước mơ của cậu ấy là nói tiếng Anh trôi 

chảy càng sớm càng tốt. (Wow cậu ấy đang trên đường đạt tới ước mơ của mình!). Kevin cũng là 
một học sinh xuất sắc ở trường và rất thích bơi lội. Cậu ấy gần đây đã thi đấu trong một cuộc thi 

bơi lội và giành giải nhất. Làm tốt lắm Kevin! 

Hãy cùng chúng tôi chúc mừng Học viên Đọc tốt nhất của Tháng!



Một vài tấm hình được 
chụp từ các khóa học 
của tháng này! 
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Cập nhật Lớp học 
Nghệ thuật: Lớp nghệ thuật của chúng tôi hiện 
đã kín nhưng vẫn tiếp nhận thêm người mong 
muốn tham gia trong danh sách chờ. 

SparkQuest: Đừng quên SparkQuest (buổi cắm 
trại mùa đông của chúng tôi) bắt đầu vào ngày 14 
tháng 12! Chúng tôi đã thiết kế trại để tập trung 
vào khả năng sáng tạo, thể chất và tinh thần, cũng 
như vào học thuật theo một cách linh hoạt để học 
viên tham gia các buổi học cả ngày hoặc nửa ngày 
trong khoảng thời gian ba tuần. Truy cập trang 
web của chúng tôi để biết thêm thông tin hoặc 
đăng ký: Winter Camp 14/12 – 2/ 1  

Các Lớp học: 
• Enterprise City Junior: 

• • Lớp học 6 tuần này dành cho các bé 
từ 7-11 tuổi. Các bé sẽ học cách để lập 
một kế hoạch kinh doanh, kế hoạch 
tiếp thị (& tài liệu tiếp thị), phát triển 
nhiệm vụ kinh doanh, bán sản phẩm 
mới và học cách đọc Báo cáo kết quả 
kinh doanh, tất cả đều thực hiện ở cách 
thức vui nhộn và phù hợp với mọi lứa 
tuổi. Hoạt động nhóm này rất vui và là 
cơ hội tuyệt vời để học cách vận hành 
của doanh nghiệp! Khóa thứ hai sẽ bắt 
đầu vào năm 2021. Hãy đăng ký ngay vì 
không gian đang  được lấp đầy! Đăng 
ký tại đây:  Enterprise City Junior  

• Candy Quest Coding 

• • Giới thiệu đến các bé về chương trình 
trực quan. Trong khóa học này, học viên 
sẽ học lập 

trình cơ bản bằng cách tạo ra các câu 
chuyện tương tác, thiết kế hoạt ảnh và 
xây dựng các trò chơi nhỏ. Học viên giải 
các câu đố, xây dựng các dự án của 
riêng mình và thực hiện các trò chơi 
nhỏ. Được thiết kế cho học viên từ 7-12 
tuổi, lớp học này dạy mã hóa khối bằng 
cách sử dụng các dự án hoạt hình trong 
một trò chơi kẹo thú vị. Lớp học có rất 
nhiều dạng câu đố vui nhộn và sáng 
tạo. Khóa thứ ba bắt đầu vào tháng 1 
năm 2021 (không gian có hạn). Để biết 
thêm thông tin, hãy truy cập:  Candy 
Quest Coding 

Lịch trình Lớp học: 
Các lớp học tư nhân và e-learning (học từ xa) 
có sẵn theo yêu cầu. 

5
Little Hands ASL ESL Intensive Little Hands ASL Designed By Me

Class Days Time Links

Art M, W, F 5:30-6:30 PM Waitlist

English 
Basics

Mon-
Fri

5:00-5:30 PM Waitlist

Adaptive 
Curriculum

Mon-
Fri

3 - 5 PM More Info!

IELTS Mon-
Fri

6:30-7:30 PM IELTS

Enterprise 
City

Sat 1:30-3:30 PM More Info

Intensive 
English

Sat 9 - 10:30 AM 
OR 10:30 - 
12PM

Intensive 
English

https://www.spark-vn.com/bookings-checkout/enterprise-city-jr
mailto:info@spark-vn.com?subject=Candy%20Quest%20Enrollment
mailto:info@spark-vn.com?subject=Candy%20Quest%20Enrollment
mailto:info@spark-vn.com?subject=Art%20Waitlist
mailto:info@spark-vn.com?subject=English%20Basics%20Waitlist
https://www.spark-vn.com/bookings-checkout/unschool-section-1-h%E1%BB%8Dc-%E1%BB%9F-nh%C3%A0-ph%E1%BA%A7n-1
mailto:info@spark-vn.com?subject=ILETS
https://www.spark-vn.com/bookings-checkout/enterprise-city-th%C3%A0nh-ph%E1%BB%91-doanh-nghi%E1%BB%87p
mailto:info@spark-vn.com?subject=Intensive%20English%20Saturday's
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