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ICS quan tâm đến việc xây dựng môi trường hạnh phúc, nơi học sinh được nuôi dưỡng 
sự tự tin vào chính bản thân mình theo tinh thần “I CAN!” - “TÔI CÓ THỂ” và được 
trang bị đầy đủ những nền tảng quan trọng nhất để phát triển tối ưu tiềm năng của 
mình và trở thành con người hạnh phúc.

1. Con là NGƯỜI HỌC CHỦ ĐỘNG
Trường học không phải là nơi “rót cho 
đầy kiến thức” mà là nơi khơi lên lòng 
ham học hỏi và mang đến những cơ 
hội trải nghiệm để con có thể tiếp tục 
chủ động khám phá và tạo ra những tri 
thức mới.

4. Con là CHÍNH CON

ICS  tôn trọng những cá tính riêng biệt 
của con, xem sự chấp nhận và yêu 
thương ngay cả những khiếm khuyết 
của con là điểm khởi đầu để giúp con 
sẵn sàng lắng nghe, hiểu biết - điều 
chỉnh bản thân và trở thành phiên bản 
tốt nhất của chính con.

3. Con là NHÂN TỐ TÍCH CỰC
Con được nuôi dưỡng những cảm xúc 
tích cực và khả năng làm chủ những 
cảm xúc tiêu cực để kiên định, bền bỉ 
trước những khó khăn, thử thách của 
cuộc sống. Con hiểu rằng thấu cảm, 
yêu thương và sẵn sàng sẻ chia với 
người khác là cách để hạnh phúc.

2. Con là NHÀ KIẾN TẠO

Phương pháp học “Design Thinking”/ 
“Tư duy Kiến tạo” giúp khơi lên ở con 
lòng tự tin vào những khả năng riêng 
biệt của bản thân mình. Con được tin 
cậy và được trang bị kỹ năng giải quyết 
vấn đề để sáng tạo nên những giải 
pháp hữu ích và thiết thực cho chính 
mình, cho cộng đồng quanh mình.
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NỘI TÂM CON NGƯỜI LOGIC NGÔN NGỮ

THIÊN NHIÊN HÌNH ẢNH ÂM NHẠCCƠ THỂ

Dựa trên các hoạt động chơi mà học tại các góc chức năng: Ngôn ngữ - 
Toán học, Địa lý – Văn hoá, Nghệ thuật – Sáng tạo, Vận động, Vườn hoa và 
cây gia vị, Góc Yên tĩnh.

Các hoạt động xen kẽ bao gồm:

1. Chương Trình Mầm Non Đa Trí Thông Minh

Ra đời từ năm 1983, thuyết Đa trí Thông minh (Multiple Intelligences) của 
giáo sư Howard Gardner ( thuộc trường Đại học Harvard) đã trở thành một 
trong những tư tưởng tiến bộ có ảnh hưởng sâu sắc đến nền giáo dục hiện 
đại. Thuyết Đa trí Thông minh nhìn nhận mỗi con người đều có những năng 
lực khác nhau và tôn trọng sự phát triển toàn diện của từng cá thể.

Aerobic

Cảm thụ mỹ thuật

Hoạt động ngoài trời
(theo giáo án Project-Based Learning)

Hoạt động góc bếp
(tập nấu ăn và học về dinh dưỡng)

Chương trình giáo dục giới tính
(theo Giáo án “Bé tự bảo vệ bản 

thân” của Hiệp hội vì trẻ thơ Hoa Kỳ)
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Chương trình mầm non “Đa trí Thông minh” của ICS được thiết kế dựa trên 
nền tảng Thuyết Đa trí Thông minh, hướng đến việc phát triển ở trẻ 8 loại   
trí thông minh đa dạng:
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2. Chương Trình Tiểu học Tư duy Kiến tạo

Chương trình Tiểu học ICS là sự kết hợp giữa chương trình chuẩn 
quốc gia và phương pháp Tư duy Kiến tạo (Design Thinking). Với 
phương pháp này, quá trình học của trẻ đi qua 4 bước Feel - Imagine 
- Do - Share (gọi tắt là FIDS), giúp con có được kiến thức thực và năng 
lực thực để giải quyết các vấn đề thực chứ không chỉ dừng lại trong 
sách vở.

Các phương pháp/ nội dung khác được tích hợp trong Chương trình Tiểu học:

Feel 
(Quan sát)

Rèn luyện óc quan 
sát, khả năng đánh 
giá hiện trạng vấn 
đề và được tiếp 
thêm lòng tự tin, 
tinh thần sẵn sàng 
học hỏi để giải 

quyết vấn đề.

Imagine
(Tưởng tượng)

Phát huy óc tưởng 
tượng, sự sáng tạo, 
mở rộng tầm nhìn 
để nghĩ ra được 
nhiều giải pháp phù 
hợp nhất có thể với 

hoàn cảnh.

Do 
(Hành động)

Bắt tay thực hiện với 
tư duy phản biện, 
tinh thần dấn thân và 
sẵn sàng học hỏi từ 
thất bại và rút ra 
những kinh nghiệm 
hữu ích cho quá trình 
đổi mới, cải tiến đến 

thành công.

Share 
(Chia sẻ)

Phát triển kỹ năng 
hợp tác, làm việc 
nhóm, chia sẻ, kết 
nối và tạo ảnh 
hưởng để cùng 
nhau tạo ra những 
giá trị lớn hơn. “Nếu 
bạn muốn đi xa, hãy 

đi cùng nhau!”

F DI S

Phương pháp Ngữ âm (Phonics)

Chương trình Toán và Khoa học Singapore

Dựa trên khung Giáo dục Nhân cách của 
UNESCO và Giáo dục Cảm xúc

Phương pháp Học theo Dự án
(Project-based Learning)

Do Tổ hợp Giáo dục Nghệ thuật Tí Toáy 
phụ trách

Chương trình TIẾNG VIỆT
VÀ TIẾNG ANH

Chương trình
TOÁN VÀ KHOA HỌC

Chương trình
ĐẠO ĐỨC

Hoạt động
TRẢI NGHIỆM

Chương trình
NGHỆ THUẬT



Câu lạc bộ

BƠI LỘI &
BÓNG RỔ

Câu lạc bộ
đọc sách

HAPPY
READ

Câu lạc bộ
tiếng Anh

FUN
THEATER

Chương trình 
Sức khỏe và 

Cân bằng

MINDFUL
KIDS

Chương trình 
Kỹ năng an toàn và 
Tự bảo vệ bản thân

STOP &
THINK

1
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3. Chương trình ngoại khóa

Các câu lạc bộ ngoại khóa của trường diễn ra từ 16h30-17h30 
hằng ngày (*) và cuối tuần, gồm có:

4. Hệ đào tạo 
Phụ huynh có thể chọn một trong hai hệ sau đây cho con khi tham gia chương 
trình mầm non hoặc tiểu học tại ICS:

(*) Các hoạt động ngoại khóa diễn ra 
từ 15h20 đến 16h10 hàng ngày được miễn phí. 

Thời lượng học/ tương tác 
bằng tiếng Anh tương 

đương với thời lượng học/ 
tương tác bằng tiếng Việt.

Các nội dung chủ yếu 
được giảng dạy bằng tiếng 

Việt, bổ trợ thêm tiếng 
Anh 2 buổi/ tuần

HỆ SONG NGỮ HỆ TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH
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1. MỘT NGÀY CỦA HỌC SINH MẦM NON

07:00 - 07:30

07:30 - 07:45

07:45 - 08:30

08:30 - 09:00

09:00 - 11:00

11:00 - 12:00

THỜI GIAN/TIME

Buổi sáng/ Morning

CHÍNH KHOÁ/ 
DAYSCHOOL

AFTERSCHOOL

HOẠT ĐỘNG/ ACTIVITIES

Phụ huynh đưa trẻ đến lớp.

Xếp hàng - tập thể dục và văn hoá trường.

Vệ sinh cá nhân, ăn sáng.

Vòng tròn chia sẻ.

Trải nghiệm học tập tại các góc Âm nhạc/ Hội 
hoạ/Toán và Logic/ Vận động/ Ngôn ngữ/ Địa 
lý/ Thiên nhiên/ Hoạt động ngoài trời.

Ăn trưa, vệ sinh cá nhân.  

12:00 - 13:45
13:45 - 14:00

14:00 - 15:00

15:00 - 15:30

15:30 - 16:00

16:00 - 17:00

Nghỉ trưa.

Xếp đồ, vệ sinh cá nhân.

Trải nghiệm học tập tại các góc Âm nhạc/ Hội 
hoạ/Toán và Logic/ Vận động/ Ngôn ngữ/ Địa 
lý/ Thiên nhiên

Ăn xế, vệ sinh cá nhân.

Vòng tròn tổng kết ngày.

Tan học/ Hoạt động trả học sinh.

Buổi trưa/ Afternoon

Hoạt động trông giữ trẻ theo yêu cầu riêng của 
phụ huynh/ Các câu lạc bộ ngoại khóa có thu phí. 16:30 - 17:30
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2. MỘT NGÀY CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC

07:00 - 07:30
07:30 - 07:50
07:50 - 08:10
08:10 - 08:45
08:45 - 08:50

08:50 - 09:25
09:25 - 09:45
09:45 - 10:20
10:20 - 10:25
10:25 - 11:00
11:00 - 11:45
11:45 - 12:45
12:45 - 13:00

THỜI GIAN/TIME

Buổi sáng/ Morning

CHÍNH KHOÁ/ 
DAYSCHOOL

AFTERSCHOOL

HOẠT ĐỘNG/ ACTIVITIES

Phụ huynh đưa học sinh đến trường.
Ăn sáng, chuẩn bị cho 1 ngày học.

Sinh hoạt tương quan đầu giờ.
Tiết 1.
Nghỉ ngắn chuyển tiết.

Tiết 2.

Ra chơi, thể dục giữa giờ.
Tiết 3.
Nghỉ ngắn chuyển tiết.
Tiết 4.

Vệ sinh cá nhân, ăn trưa.
Nghỉ trưa.

Xếp đồ, vệ sinh cá nhân.

Tiết 5.

Nghỉ ngắn chuyển tiết.

Tiết 6.
Nghỉ ngắn chuyển tiết.

Tiết 7.
Giải lao, ăn xế.

Tổng kết cuối ngày.
Hoạt động câu lạc bộ tự chọn/phụ đạo.
Tan học/ Hoạt động trả học sinh.

Hoạt động trông giữ trẻ theo yêu cầu riêng của 
phụ huynh/ Các câu lạc bộ ngoại khóa có thu phí. 

13:00 - 13:35
13:35 - 13:40
13:40 - 14:15
14:15 - 14:20
14:20 - 14:55
14:55 - 15:10

15:10 - 15:20
15:20 - 16:10
16:15 - 17:00

16:30 - 17:30

Buổi trưa/ Afternoon
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04 .

Tất cả giáo viên ICS được huấn luyện bởi chương trình T.E.T. 
(Teacher Effectiveness Training - Giáo viên Hiệu Quả) 

Chương trình đào tạo giáo viên uy tín nhất thế giới hiện nay được sáng 
lập bởi Tiến sĩ Gordon Thomas - Người đã từng được 3 lần đề cử giải 
Nobel Hòa bình.

Giáo viên ICS được đào tạo và cập nhật kiến thức chuyên môn định kỳ 
bởi FAROS Education & Consulting - một tổ chức hoạt động chuyên 
nghiệp trong lĩnh vực tư vấn chuyên môn và quản trị vận hành cho các 
tổ chức giáo dục.
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1. Con khỏe mạnh
Chương trình giáo dục thể chất và 
an toàn của trường giúp con có ý 
thức chăm sóc và tự bảo vệ bản 
thân. Quy trình chăm sóc y tế và 
kiểm tra sức khỏe định kỳ của 
trường giúp ba mẹ nắm bắt được 
tình hình sức khỏe và các vấn đề thể 
chất của con để cùng trường xây 
dựng lộ trình chăm sóc và hỗ trợ sự 
phát triển của con tốt nhất.

2.  Tham vấn học đường
Trường quan tâm đến đời sống tinh 
thần của học sinh và chuyên viên 
tham vấn học đường của trường là 
người đồng hành với học sinh, giáo 
viên, phụ huynh trong việc tham vấn 
cá nhân học sinh, nhóm nhỏ, hỗ trợ 
và trao lại cho học sinh khả năng 
trong việc đương đầu và giải quyết 
các vấn đề về học tập, mối quan hệ, 
cảm xúc – hành vi…
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3. Môi trường học tập hạnh phúc,
ngăn chặn bạo lực - bắt nạt học đường

ICS là môi trường thân thiện, gần 
gũi, tôn trọng sự khác biệt, gắn kết 
giữa các cá nhân. Trường học tích 
cực ngăn chặn bắt nạt học đường, 
khuyến khích các hành vi ứng xử 
phù hợp bằng việc xây dựng các kỹ 
năng xã hội và định hướng giá trị 
cho học sinh.

Giáo viên được tuyển chọn với tiêu chí 
về việc kiểm soát cảm xúc của bản thân 
và được đào tạo, huấn luyện định kỳ về 
chuyên môn, kỹ năng, thực hành để giữ 
và ổn định cảm xúc, trở thành giáo viên 
hiệu quả với việc áp dụng các phương 
pháp tích cực trong việc giảng dạy    
học sinh.

4. Ngôi trường dành cho
tất cả học sinh Trường hỗ trợ những học sinh có tiềm 

năng, năng khiếu và năng lực riêng 
thông qua các hoạt động bồi dưỡng và 
ngoại khóa giúp bồi dưỡng năng khiếu, 
phát triển thế mạnh của trẻ (trí tuệ, 
ngôn ngữ, sáng tạo, thể chất, cảm xúc 
xã hội…), đồng thời cũng hỗ trợ cả 
những trẻ có những khó khăn đặc thù 
trong học tập. Môi trường tôn trọng sự 
khác biệt, đa dạng của ICS giúp trẻ nhìn 
thấy giá trị riêng trong giá trị chung, 
biết vì cái chung nhưng vẫn giữ gìn 
được những bản sắc riêng của mình.

5. Đồ ăn thức uống tại trường ICS
Việc ăn uống tại trường sẽ là trải nghiệm 
khác biệt của con trong việc được khuyến 
khích ăn vừa đủ no, tránh bỏ thừa thức ăn, 
quý trọng nguồn thức ăn và văn hóa xếp 
hàng khi đi lấy thức ăn.

Bữa ăn tại trường bao gồm ba bữa: Sáng, 
trưa và ăn xế.

Cha mẹ có thể yên tâm về thức ăn và 
nước uống của con, vì đều có nguồn gốc 
an toàn và có chứng nhận xuất xứ rõ ràng. 
ICS cũng có đội ngũ nấu ăn và sử dụng 
bếp nhà trường để đảm bảo nguồn thực 
phẩm được chế biến sạch sẽ, phù hợp với 
qui chuẩn quản lý an toàn thực phẩm.
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Số 915, Đường Nguyễn Duy Trinh, 
Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, 

Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0979604455

Email: info@icanschool.edu.vn

ICS(I Can School) là Ngôi trường ra đời để mang đến cho trẻ một môi trường giáo 
dục hạnh phúc. Trẻ sẽ có cơ hội được tôn trọng giá trị riêng biệt, phát triển những 
tiềm năng cá nhân, trang bị những gì là cần thiết nhất để thích ứng với đời sống xã 
hội và chuẩn bị cho tương lai nghề nghiệp với Tư duy Kiến tạo và lòng tự tin để cất 
lên tiếng nói

ICS được đồng hành bởi FAROS Education & Consulting - đơn vị tư vấn chuyên môn 
và vận hành chuyên nhiệp cho các tổ chức giáo dục, và Phong trào Design for 
Change - Phong trào trẻ em lớn nhất thế giới hiện có mặt tại hơn 100 quốc gia với 
mục đích nuôi dưỡng và phát triển tư duy kiến tạo của trẻ.

facebook.com/ics.edu.vn


