
Chủ đề của chúng tôi: Đổi mới & Sáng 
tạo 
Chúng tôi muốn đặt ra một câu hỏi kích thích tư duy cho tất cả các bậc phụ 
huynh - một câu hỏi mà chúng tôi đã băn khoăn trong nhiều năm: Liệu việc học 
có ý nghĩa nhất có xảy ra ngoài trường học không? Chúng tôi nghĩ rằng câu trả 
lời là có.  Hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về câu nói đó: Việc học tập có 
ý nghĩa nhất đối với con em chúng ta là ngoài lớp học. Điều này không có nghĩa 
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Chương trình giảng 
dạy thích nghi Pre 

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 

Thành phố Doanh 
nghiệp 2 

Tìm hiểu chi tiết về 
cách thiết lập, quản lý 

và điều hành thành 
công một doanh 

nghiệp!

Candy Quest Coding 
Lập trình máy tính vui 
nhộn được giảng dạy 

bởi chuyên giavcó 
bằng Thạc sĩ trong 

ngành Công nghệ - con 
bạn sẽ học về mô hình 

và lập trình! 
Lớp học vào Thứ 7: 10 

giờ Sáng

1
Kids Night Out! 

Một địa điểm an toàn 
cho các bé vào tối Thứ 

6/ Thứ 7 với những 
người bạn mới, cùng 
chơi trò chơi và luyện 
tập tiếng Anh trong 

một môi trường không 
có thiết bị điện tử. 

Thứ 6 / Thứ 7: 
18h30-22h

2
I Can Speak! 
I Can Speak 

Từ ABC cho đến 123: 
Thiết kế cho các bé nhỏ 
và tập trung vào bảng 

chữ cái và đếm số! 
Thứ 2, 4, 6 : 17h 
Thứ 3, 5: 17h30
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là việc học có ý nghĩa không diễn ra trong trường học. Hoặc rằng tất cả việc học tập diễn 
ra bên ngoài trường học đều có ý nghĩa. Tuy nhiên việc quan sát và tranh luận tăng lên 
một cách mạnh mẽ, cho thấy rằng việc học tập đối với giới trẻ ngày nay đang diễn ra khi 
họ kết nối với thế giới bên ngoài trường học để giải quyết vấn đề, khám phá ý tưởng hoặc 
học một kỹ năng mới. 

Tại Spark, chúng tôi đã giáo dục trẻ em trong 12 năm qua và ba cô con gái của chúng tôi trong 4 năm qua. 
Trong suốt thời gian đó, chúng tôi đã chứng kiến những đứa con gái sinh ba của mình đi học ở các trường 
công, trường tư, trường tư thục và bây giờ là chương trình Unschool. Các bé đã gặp những người thầy cô 
tuyệt vời và đã theo học tại một số trường tư thục danh tiếng nhất ở Mỹ. Hầu hết đều là những trường tốt, 
một phần nào đó. 

Tuy nhiên, cảm giác là chúng vẫn thiếu sự chuẩn bị cho những thay đổi của xã hội học, công nghệ và kinh tế 
phía trước và quan trọng hơn là làm thế nào để tạo ra tác động tích cực có ý nghĩa trên thế giới. 

Chúng không giải quyết các vấn đề thực tế và khám phá những ý tưởng mới mà đúng hơn là chúng đang 
làm bài tập và nhận điểm. Cảm giác giống như một con chim sáo chỉ biết nghe, đọc và lặp lại. Và đối với 
chúng, việc học có ý nghĩa nhất là khi chúng không phải trong trường. 

Đó cũng là chủ đề của “Khuôn mặt của tương lai”, một bài báo được xuất bản bởi New York Times, kể về 
những câu chuyện của những người trẻ tuổi đầy tham vọng, sáng tạo, những người đang vượt qua ranh giới 
của trường học, tìm ra những cách học mới, đối mặt với những thách thức lớn hơn , và định hướng về một 
tương lai chưa được khám phá. 

Điều còn thiếu trong chương trình học ngày nay đó là sự tò mò và nhiệt huyết để đi sâu vào một chủ đề. 
Bên trong các lớp học các bé  có rất ít cơ hội để thử nghiệm, suy nghĩ sáng tạo và giải quyết vấn đề. Trường 
học có thể trở nên đơn điệu và cuối cùng trở nên nhàm chán và đôi khi cảm thấy không thích hợp. Đây 
không còn là việc khám phá ý tưởng và giải quyết vấn đề. Mà là việc ghi nhớ các dữ kiện, số liệu và chuẩn bị 
cho các câu hỏi với các bài kiểm tra. 

Có rất ít trường học trên thế giới quyết định chọn kết nối việc học có ý nghĩa bên ngoài lớp học và đưa vào 
bên trong lớp học. Câu trả lời có thể là vì việc kết nối những đứa trẻ đó với những cơ hội học tập có ý nghĩa 
bên ngoài trường học. Tại Spark, chúng tôi đang làm việc chăm chỉ từng ngày để cung cấp cho tất cả học 
viên của mình những thử thách độc đáo thu hút chúng, đôi khi khiến chúng thất vọng, hãy bộc lộ bản thân 
và mang lại cơ hội đổi mới và từ đó tạo ra sự sáng tạo. 

Những học sinh Unschool của chúng tôi có thể chứng thực rằng chúng tôi đang tìm cách nuôi dưỡng con 
bạn thay vì bóp nghẹt sự tò mò tự nhiên của chúng để kết nối có ý nghĩa việc học sách với thế giới bên 
ngoài. Chúng tôi bắt đầu bằng cách đơn giản - khuyến khích. Đặt thêm câu hỏi và học các kỹ năng để đặt 
câu hỏi tiếp theo! (Những câu hỏi, lại những câu hỏi, và nhiều rất nhiều những câu hỏi hơn nữa!). Nghệ 
thuật đặt câu hỏi giúp học viên phát huy tính logic và tính toán bằng cách giúp họ hiểu thông qua việc quan 
sát và câu hỏi sau đó tạo mối liên hệ để có thể giải quyết các khuất mắc và giải quyết vấn đề ngày một hiệu 
quả hơn - ngay cả khi đối mặt với sự mơ hồ và không chắc chắn. 
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Học viên đọc tốt nhất của tháng! 
Pannavati là một học sinh háu đọc và là học sinh đọc tốt nhất trong tháng của chúng 
tôi! Pannavati đã học hành chăm chỉ không chỉ để học tiếng Anh mà còn đọc được 
cả những lớp cao hơn. Pannavati cho biết cô bé đang rất nỗ lực học tiếng Anh vì cô 
bé muốn giúp những người khác trong trường học tìm ra con đường dẫn đến giác 
ngộ và chia sẻ tình yêu cuộc sống với những người xung quanh. Cô ấy đã bắt đầu 
tập đọc cùng cha mẹ với phiên bản thực hành IELTS của Người lớn. Chúng tôi vô 

cùng tự hào về cô  bé Pannavati và toàn bộ gia đình chăm chỉ của cô bé. 
Hãy cùng chúng tôi chúc mừng HỌC VIÊN ĐỌC TỐT NHẤT CỦA THÁNG!



Chúng ta đã làm được gì 
trong tháng này… 
Những đứa trẻ của Spark: học hỏi, lớn lên, trải nghiệm và phát 
triển! 

Nhóm Pre-K của chúng tôi đã rất chăm chỉ học viết bảng chữ cái và học thêm các 
từ ngữ. Chúng tôi cũng đã đọc rất NHIỀU! Cả lớp chúng tôi đã cùng học sách 
“Con mèo trong chiếc mũ” của Dr. Seuss và các bé rất thích! Các bé còn được 
thực hành tô tất cả các chữ cái ngoài việc tập đọc và phân loại các từ.  

Lớp 1 và lớp 2 của 
chúng tôi đồ theo các 

chữ mẫu chấm (âm cuối 
hoặc âm đầu của từ) cũng như các 
tiền tố và cách sử dụng các manh 
mối theo ngữ cảnh để hiểu nghĩa 
của một từ! Tháng này, chúng tôi 
đã hoàn tất cuốn  Geronimo 
Stilton và Bí ẩn ở Venice. Đó là 
một cuốn sách xuất sắc đưa 
chúng tôi đi du lịch đến Ý và 
khám phá Venice và Đảo Murano. 
Trong tháng này, chúng tôi lại tiếp 
tục mở rộng vốn từ vựng và đọc 
cuốn sách mới nhất của chúng tôi “Nhiệm vụ bí 
mật”! Trong toán học, chúng tôi đang tìm hiểu một 
cách chăm chỉ về các biểu đồ Venn, Phân loại và 
Xác suất. Chà, chúng tôi sẽ bận lắm đây!  

Các học viên lớp 3, 4 và 5 của chúng tôi đang đọc 
cuốn sách thứ 10 trong bộ truyện, My Pet Slime. 
Ngoài ra, chúng tôi đã bắt đầu tìm hiểu về lịch sử 
của con tàu Titanic và những nhân vật thú vị trên 
con tàu đó. Điều đó không chỉ giúp chúng tôi học 
về lịch sử mà còn hiểu được sự quan trọng của bạn 
bè và gia đình . 

Lớp 6 của chúng tôi đã hoàn thành khóa học về 
dịch bệnh và đại dịch vào những năm 1600. Lớp 
học đầy thử thách này đã được chứng minh là 
không chỉ đúng lúc mà còn cung cấp rất nhiều 
thông tin. Chúng tôi đã học về sự phát triển của  
việc chăm sóc sức khỏe xã hội học hiện đại cũng 
như sự phát triển của lý thuyết vi trùng. Chúng tôi 
đang bắt đầu bài học về Phát triển Tình cảm và Xã 
hội, bao gồm thảo luận về các mối quan hệ lành 
mạnh, phát triển điểm mạnh của chúng ta, yêu cầu 
giúp đỡ, có thái độ tích cực và giải quyết vấn đề 
thông qua cả phân tích sáng tạo và nguyên nhân 
gốc rễ.  

Trường trung học của chúng ta những năm 1500, 
đặc biệt là các Nhà cai trị người Anh và những 
quyết định của họ trong việc khám phá thế giới 

mới, cũng như những tác động của 
người Hy Lạp và La Mã đối với sự 
phát triển của xã hội hiện đại. 
Chúng ta đã tiếp xúc với rất nhiều 
lịch sử và rất nhiều từ mới phức 
tạp!  

Những học viên Nghệ thuật của 
chúng tôi rất bận rộn trong việc 
sáng tạo! Chúng tôi đã tìm hiểu 
những nghệ sĩ như: Frieda Kahlo, 
Dale Chihuly và Picasso! Và tạo ra 

những bức tranh lấy cảm hứng từ Picasso bằng 
cách sử dụng một kỹ thuật không bao giờ cho 
phép bút nghệ sĩ rời khỏi giấy khi vẽ khuôn mặt 
của nhau. Chúng tôi cũng đã tạo ra một đèn treo 
lấy cảm hứng từ Chihuly, điều này RẤT khó. Chúng 
tôi đã học hỏi về đổi mới và trọng tâm của đổi mới 
là sáng tạo. Chúng tôi đã nghiên cứu sự phát triển 
của Tesla và đã tạo ra những thiết kế mới thực sự 
thú vị và những tác phẩm điêu khắc chưa từng thấy, 
sử dụng sự sáng tạo của chúng tôi! 

Cập nhật lớp học 
Chào mừng Thành viên Mới nhất của 

chúng tôi: Sabrina lớn lên ở Thành 
phố Hồ Chí Minh và sang Mỹ du 
học khi cô 16 tuổi. Cô tốt nghiệp 
ngành truyền thông của Đại học 
của tiểu bang Washington. Cô 
đã làm việc trong lĩnh vực Bán 

hàng & Tiếp thị trong 15 năm và 
hiện đang tập trung vào ngành Giáo 

dục Thay thế. Sabrina và chồng - Sumesh, có hai bé 
gái đáng yêu và đang cư trú tại Đảo Kim Cương. 
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Lớp học: 
• Enterprise City: 

• Xin được nhắc lại, chúng tôi đã cập nhật 
thêm một lớp 
mới tên là 
“Thành phố 
Doanh nghiệp”. 
Lớp học kéo dài 
6 tuần dành cho 
các bé từ 12-16 
tuổi. Các bé 
đang học cách 
lập một kế hoạch 
kinh doanh, kế 
hoạch tiếp thị (& 
tài liệu tiếp thị), 
phát triển công 
việc kinh doanh, 
bán hàng hóa 
mới của chúng và học cách đọc Báo cáo 
kết quả kinh doanh. Hoạt động nhóm 
này rất vui nhộn và là cơ hội tuyệt vời để 
tìm hiểu cách hoạt động của doanh 
nghiệp! Khóa học đầu tiên đã bắt đầu và 
đã đầy, nhưng chúng tôi đã mở phiên 
thứ hai  bắt đầu vào ngày 14 tháng 11. 
Đăng ký tại đây: Enterprise City  

• Candy Quest Coding 

• Giới thiệu đến các bé về phần mềm trực 
quan. Trong khóa học này, học viên sẽ 
học chương trình cơ bản như tạo ra các 
câu chuyện tương tác, thiết kế hoạt ảnh 
và tạo các trò chơi nhỏ. Học viên giải các 
mã hóa khối, xây dựng dự án riêng của 
mình và giải các câu đố. Được thiết kế 
cho các bé ở độ tuổi 7-12, lớp học dạy 
về mã hóa khối bằng việc sử dụng các 
dự án hoạt ảnh trong tròn chơi Candy 
thú vị. Lớp học bao gồm các mo-đun 
câu đố vừa vui nhộn vừa sáng tạo. Khóa 
học thứ 2 bắt đầu vào 21 tháng 11 ( số 
lượng giới hạn). Để biết thêm thông tin 
tại: Candy Quest Coding 

• Enterprise City 2 

• Điều kiện tham gia: 
Đã hoàn thành Thành phố Doanh 
nghiệp 1.  

• Khóa học được thiết kế để các bé giải trí  
đồng thời dạy chúng về kinh doanh và 
cách thiết lập, quản lý và điều hành 
thành công doanh nghiệp nhỏ. Học viên 
sẽ học được sự khéo léo, tìm tòi, khả 
năng giải quyết vấn đề và sự tự tin. 

Lịch học 
Các lớp học tư nhân và e-learning (học 
từ xa) có sẵn theo yêu cầu. 
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Lớp Thứ Thời gian Links

Art 2,4,6 17h30-18h30 Thêm thông 
tin!

English 
Basics 

2,4,6 17h-17h30 English Basics

English 
Basics 2

3,5 17h30-18h30 English Basics

Adaptive 
Curriculum

2-6 15h-17h Thêm thông 
tin!

IELTS 2-6 18h30-19h30 IELTS

IELTS 7,CN Gọi điện 
hoặc email 
để nhận thời 
gian học

IELTS Info

Enterprise 
City

7 13h30-15h30 Thêm thông 
tin!

Intensive 
English

7 9h-11h Intensive 
English

Slime Time! CN , 
10/10

15h-16h Thêm thông 
tin!

1 THÁNG 11, 2020

https://www.spark-vn.com/bookings-checkout/enterprise-city-th%C3%A0nh-ph%E1%BB%91-doanh-nghi%E1%BB%87p
https://www.spark-vn.com/bookings-checkout/coding-candy-quest-l%E1%BA%ADp-tr%C3%ACnh-candy-que
https://www.spark-vn.com/bookings-checkout/paint-craft-s%C6%A1n-th%E1%BB%A7-c%C3%B4ng
mailto:info@spark-vn.com?subject=English%20Basics%20M/W/F
mailto:info@spark-vn.com?subject=English%20Basics%20T/Th
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/ielts-preparation-1-1
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
https://www.spark-vn.com/bookings-checkout/slime-time-th%E1%BB%9Di-gian-%C4%91%E1%BB%83-slime
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OPEN HOUSE
Spark Adaptive Learning Open House:  10AM - 12PM, 

November 8, Diamond Island Community Room 
Join Us Sunday, November 8 in the Diamond Island Community Room (Next to Morico, 

Below the Brilliant Building) for This Fun Family Event!  

Fun and Games!  
Hands-on Activities for the Kids! 

Great Giveaway Gifts for the First 20 Kids! 
Special Promotions!  

Learn About the Spark Center’s Programs and Meet the Staff!   

Come Learn About our Winter Break Camp, our Exciting Tech Classes, Fun Creative 
Classes and So Much More! 

RSVP or More Information:  
Www.Spark-Vn.Com or Info@Spark-VN.com
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OPEN HOUSE
Spark Adaptive Learning Open House:  10AM - 12PM, 
Ngày 8 Tháng 11, Phòng Cộng Đồng Đảo Kim Cương 

Tham Gia Cùng Chúng Tôi Vào Chủ Nhật, Ngày 8 Tháng 11 Tại Phòng Cộng Đồng Đảo Kim 
Cương (Cạnh Morico, Bên Dưới Tòa Nhà Brilliant) Để Tham Gia Sự Kiện Gia Đình Vui Nhộn 

Này! 

Vui Nhộn Cùng Các Trò Chơi! 
Hoạt Động Thực Hành Cho Các Bé! 

Quà Tặng Tuyệt Vời Cho 20 Bé Đầu Tiên! 
Chương Trình Khuyến Mại Đặc Biệt! (Và Xổ Số TUYỆT VỜI) 

Tìm Hiểu Về Các Chương Trình Của Trung Tâm Spark Và Trao Đổi Cùng Nhân Viên! 

Hãy Đến Tìm Hiểu Về Trại Nghỉ Đông, Lớp Học Công Nghệ Thú Vị, Lớp Học Sáng Tạo Vui 
Nhộn Của Chúng Tôi Và Nhiều Hơn Thế Nữa! 

Xin Vui Lòng Trả Lời Hoặc Tìm Hiểu Thêm Thông Tin: 
Www.Spark-Vn.Com or Info@Spark-VN.com
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