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CHƢƠNG TRÌNH TIN HỌC – DÀNH CHO HỌC SINH
TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 12

Phụ huynh và học sinh đƣợc chọn 1 trong 2 chƣơng trình học nhƣ sau:
Phƣơng án 1: Chọn học theo chương trình của nhà trường, nơi các em đang học, TT sẽ dạy theo
sách của nhà trường, do nhà xuất bản giáo dục phát hành.
Bên cạnh đó TT sẽ biên soạn thêm các bài tập thực hành, giúp các em học bài trong sách, thực
hành thêm, hiểu bài và làm bài tập trong trường, giúp các em tự tin đạt điểm cao cho môn tin
học.
Học phí được đóng theo 1 tháng, hay 3 tháng, hay 6 tháng, học tuần 2 buổi, mỗi buổi học 1,5h.
Phƣơng án 2: Học theo chương trình của TT AQV, nên học vào dịp hè.
Học phí đóng theo khóa, học tuần 3 buổi, mỗi buổi học 3h.
NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH HỌC CHI TIẾT – theo phƣơng án 1:
1.Đối với học sinh tiểu học: lớp 1 đến lớp 5:
Học sinh lớp 1,2: học làm quen với máy vi tính, làm quen và sử dụng thành thạo các thiết bị
chuột, bàn phím, luyện tập gỏ 10 ngón, làm quen vẽ hình, gỏ văn bản đơn giản.
Học sinh lớp 3,4,5: học theo chương trình mới sách giáo khoa theo chuẩn quốc tế IC3-Spark,
chương trình tiên tiến do Sở giáo dục phối hợp cùng IIG Việt Nam triển khai tại TPHCM, tin học
theo chuẩn Mỹ.
Học sinh được học kiến thức sát với chương trình nhà trường, được tham dự cuộc thi vô địch tin
học IC3-SPARK do Sở giáo dục tổ chức hàng năm.
Giúp các em tự tin với môn tin học, phương pháp dạy dễ hiểu, sát với chương trình học ở lớp,
giúp các em đạt điểm cao môn tin học tại lớp học ở trƣờng tiểu học.
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2.Học sinh THCS: từ lớp 6 đến lớp 9
Học sinh lớp 6,7,8 học theo chương trình của nhà trường theo chuẩn IC3-GS4 chuẩn tin học
quốc tế của Mỹ.
Học sinh sẽ được giảng dạy theo sách giáo khoa, giúp các em hiểu bài và làm bài tập ở lớp, bên
cạnh đó sẽ được làm thêm bài tập rèn luyện kỹ năng, giúp các em hiểu bài và nhớ bài tốt hơn, tự
tin đạt điểm cao môn tin học trong trƣờng THCS.
Bên cạnh đó các em có thể tham gia ôn luyện thi để thi đạt chứng chỉ tin học quốc tế của Mỹ cấp,
để giúp các em được miễn học nghề vào năm lớp 8, theo qui định mới của Sở giáo dục.
Học sinh lớp 9 được học sát với chương trình tin học lớp 9 trong trường THCS.

3.Học sinh THPT: từ lớp 10 đến lớp 12
Học sinh lớp 10, 11, 12 học theo chương trình của nhà trường theo quy định của Bộ giáo dục.
Học sinh sẽ được giảng dạy theo sách giáo khoa, giúp các em hiểu bài và làm bài tập ở lớp, bên
cạnh đó sẽ được làm thêm bài tập rèn luyện kỹ năng, giúp các em hiểu bài và nhớ bài tốt hơn, tự
tin đạt điểm cao môn tin học trong trƣờng THPT.
Bên cạnh đó các em có thể tham gia học, ôn luyện thi để thi đạt chứng chỉ tin học quốc tế MOS
của Mỹ cấp, để giúp các em được miễn học nghề vào năm lớp 11, theo qui định mới của Sở giáo
dục.
Học sinh lớp 10, 11, 12 có thể tham gia cuộc thi vô địch tin học văn phòng quốc tế do Sở giáo
dục phối hợp với IIG Việt Nam tổ chức hàng năm, học sinh đạt thành tích cao sẽ được chọn vào
đội tuyển đại diện cho Việt Nam đi thi thế giới.
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LỊCH HỌC – CA HỌC
Ca sáng
Thứ 3,5
Ca 1: 8h->9h30
Ca 2: 9h30->11h
Ca tối
Thứ 3,5
Ca 1: 6h->7h30
Ca 2: 7h30->9h
Ca 1: 8h->11h
Sáng thứ bảy
Tối thứ bảy

Thứ 4,6
Ca 1: 8h->9h30
Ca 2: 9h30->11h
Thứ 4,6
Ca 1: 6h->7h30
Ca 2: 7h30->9h

Ca 2: 6h->9h

Tuần học 2 buổi, mỗi
buổi 1,5h
Tuần học 2 buổi, mỗi
buổi 1,5h
Tuần học 1 buổi, học
3h.
Tuần học 1 buổi, học
3h.

Học phí – Chế độ ƣu đãi học phí
Học sinh lớp 1->5: học phí 1 tháng 600,000vnd, đóng 3 tháng mỗi tháng 500,000vnd (3 tháng x
5= 1,500,000vnd), đóng 6 tháng mỗi tháng 400,000vnd (6 tháng x 4= 2,400,000vnd).
Học sinh lớp 6->9: học phí 1 tháng 700,000vnd, đóng 3 tháng mỗi tháng 600,000vnd (3 tháng x
6= 1,800,000vnd), đóng 6 tháng mỗi tháng 500,000vnd (6 tháng x 5= 3,000,000vnd).
Học sinh lớp 10->12: học phí 1 tháng 800,000vnd, đóng 3 tháng mỗi tháng 700,000vnd (3 tháng
x 7= 2,100,000vnd), đóng 6 tháng mỗi tháng 600,000vnd (6 tháng x 6= 3,600,000vnd).
Liên hệ:
Trụ sở chính: 474 Thống Nhất P16 Q.GV – ĐT: 028.3894.9999
Cs1: 330 Thống Nhất P.16 Q.GV – ĐT: 0903.678.395
Cs2: 521 Quang Trung P.10 Q.GV – ĐT: 0989.398.395
Nơi học: Học sinh khi đi học phải đêm theo sách tin học trong trƣờng.
Cs1: 330 Thống Nhất P.16 Q.GV – ĐT: 0903.678.395 - 0989.398.395
Xem thông tin chi tiết tại: www.AQV.edu.vn , hay www.AnQuocViet.edu.vn

HÂN HOAN CHÀO ĐÓN QUÝ PHỤ HUYNH VÀ CÁC EM!
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