Mọi trẻ em
đều tỏa sáng

“Làm sao để chuẩn bị
trước khi con tôi bắt đầu
đến trường?”
“Con tôi ghét Toán,
tôi phải làm gì?”

“Làm sao để cho con
những gì tốt nhất?”
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của con bạn!
“Tôi rất bận rộn với công việc,
làm cách nào để hỗ trợ việc
học của con?”

“Làm cách nào để giúp con
tôi cải thiện điểm ở trường?”

“Tôi luôn phải thúc giục
con làm bài về nhà.”

Kumon hoạt động như thế nào?

Kumon hỗ trợ con bạn như thế nào?

•

Học sinh bắt đầu từ những trình độ bài
tập dễ dàng

•

• Giải quyết bài tập ở trường dễ dàng

Giáo viên hướng dẫn thiết lập kế hoạch
học tập cá nhân cho từng học sinh

•

Học sinh hoàn thành bài tập mỗi ngày

• Thích thú việc học ở trường

•

Tốc độ và tính chính xác là rất quan trọng
khi học lên những trình độ cao

• Trở nên tự tin

•

Giáo viên hướng dẫn theo sát quá trình
học của từng học sinh và hướng dẫn các
em theo cá nhân

•

Học sinh phát triển khả năng nhận biết và
sửa lỗi sai

•

Giáo viên hướng dẫn luôn ngợi khen và
khuyến khích học sinh

•

Giáo viên hướng dẫn và học sinh làm việc
chặt chẽ cùng nhau thông qua chia sẻ
mục tiêu và kế hoạch học tập

•

Học sinh phát triển khả năng tự giải quyết
bài tập thông qua ví dụ cho sẵn

•

Cho phép học sinh học lên rất xa so với
trình độ trường

•

•

Nền tảng kiến thức
vững vàng

Kỷ luật

• Thói quen học tập tốt
•

Khả năng tập trung

• Cảm nhận
• Khả năng

cao

thành tích

tự học

kiến thức mới

• Tinh thần thử thách

Phương pháp học hướng cá nhân • Lòng tự tin • Cảm nhận thành tích
Nền tảng vững chắc cho một cuộc sống thành công

Chương trình Toán Kumon

Trình độ E
Phân số và Số
thập phân

=

2 -76 - 2 -54 ÷ 1 -32 - 1 -53

=

28
30
10 9
2- 2- ÷ 1- - 135
35
15 15

Trình độ D
Rút gọn phân số

2
1
= -÷ 35
15
2
3
= - x 15
735
6
= 7
Trình độ F

Trình độ D

Bốn phép toán tổng hợp

Phép chia cho số
có 2 chữ số
Chương trình Toán
Cách nhanh nhất đến chương trình toán PTTH
Chương trình toán Kumon chú trọng vào việc phát
triển kỹ năng tính toán vững vàng và cho phép học
sinh học vượt trình độ ở trường thông qua việc tự
học. Giáo trình Kumon được biên soạn nhằm giúp
học sinh phát triển theo từng bước nhỏ và học ở
trình độ phù hợp với khả năng của các em nhất.

Bạn có biết rằng chương trình toán
Kumon chỉ được thiết kế tập trung
vào các khái niệm toán học cần
thiết giúp học sinh có thể tự mình
giải quyết các bài toán ở trình độ
PTTH?

Trình độ A
Phép trừ

Học sinh tiêu biểu

Lắng nghe chia sẻ từ học sinh Kumon

Thất bại là khi thành công bị
trì hoãn
“Ở Kumon, em học cách tin vào chính mình,
rằng mình có thể làm được nếu cố gắng”

Lê Phương Thanh, Việt Nam
Môn học: Toán
Tuổi khi nhập học: 16 tuổi

Khi mới bắt đầu Kumon, em nghĩ trình độ khởi đầu quá
thấp với một học sinh cấp 3 như mình. Sau này, chỉ khi
hoàn thành chương trình, em mới nhận ra rằng việc ôn
luyện lại từ những bước căn bản là rất có ích, đặc biệt
đối với những học sinh phụ thuộc nhiều vào máy tính như
mình.
Bên cạnh khả năng học thuật, em cũng nhận ra rất nhiều
thay đổi trong cách suy nghĩ của bản thân. Em trở nên dám
nghĩ dám làm hơn, và đặc biệt là suy nghĩ tích cực hơn
trước. Hiện giờ đối với em “thất bại là khi thành công bị trì
hoãn.”
Kumon như một quá trình rèn luyện ý chí và nghị lực, là cơ
sở cho những thành công sau này của em. Không còn như
xưa thường nói “Mơ cũng không dám mơ nữa”; giờ đây
em học cách tin vào chính bản thân mình, rằng mình có thể
làm được nếu cố gắng.

Nỗ lực làm nên thành công

“Em tự giác và ý thức hơn để hoàn thành
những công việc cần làm trong ngày.”

Kumon mang đến cho em những thay đổi lớn, đặc biệt là
thói quen học tập mỗi ngày. Trước kia, thay vì hoàn tất công
việc cần làm trong ngày, em hay trễ nải dồn sang ngày mai
rồi ngày hôm sau nữa. Bây giờ em đã tự giác hơn rất nhiều,
bởi em hiểu nỗ lực cuối cùng sẽ mang lại thành công.

1
1
4

phương pháp

môn học

triệu học sinh theo học
trên toàn thế giới

46
50

Em thích cách học ở Kumon vì nó giúp em tự giải quyết vấn
đề một cách độc lập mà không phụ thuộc vào bố mẹ. Việc
tự mình suy nghĩ và vượt qua thử thách của những trình độ
cao giúp em tự tin hơn khi đưa ra quyết định.
Em nghĩ những trình độ ban đầu rất dễ nhưng không hề
nhàm chán bởi em muốn thử thách mình hoàn thành những
bài tập này thật chính xác trong thời gian nhanh nhất. Em
có thể làm toán nhanh với ít lỗi sai hơn, và ngày càng thích
môn toán bởi luôn luôn có những thử thách mình cần phải
vượt qua.

Chúng tôi đã đào tạo hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới,
hãy nhìn Kumon dưới các con số

Văn Đan Thư, Việt Nam
Môn học: Toán
Tuổi khi nhập học: 9 tuổi

quốc gia

năm hơn

Phương pháp Kumon luôn đồng
nhất trong nhiều năm qua.

Tại Việt Nam, chúng tôi triển khai
chương trình đào tạo Toán.

Trong nhiều năm qua, Kumon đã
góp phần đào tạo hàng triệu trẻ em
trên toàn thế giới.

Phương pháp Kumon hiện tại có
mặt ở 46 quốc gia và vùng lãnh thổ
khắp thế giới.

Phương pháp Kumon được hình
thành từ tình thương của một người
cha dành cho con trai mình. Ông
Toru Kumon đã phát triển giáo trình
nguyên mẫu của phương pháp
Kumon vào năm 1954 khi còn là
một giáo viên Toán cấp 3, với mục
đích giúp con trai mình, Takeshi, cải
thiện việc học ở trường.

Bạn không thể nhìn thấy từng ngôi sao trên
bầu trời đêm, nhưng tất cả chúng đều ngời
sáng. Tôi không muốn mình nổi tiếng hay
khác biệt, tôi muốn mình tỏa sáng …
Nguyễn Hằng My, 18 tuổi,
Học sinh đầu tiên tốt nghiệp chương trình Toán Kumon Việt Nam,
Việt Nam

Thủ tục nhập học

１ Liên hệ Văn phòng Kumon

2

Đăng ký tham dự Buổi giới thiệu thông tin nhập học

３

Học sinh làm Bài kiểm tra nhập học. Phụ huynh và Giáo viên hướng
dẫn thảo luận về kế hoạch học tập cho học sinh.

Học phí
Vui lòng tham khảo tại trang web của chúng tôi

Khi học tại Kumon, học sinh đến trung tâm hai ngày mỗi tuần. Bài tập về nhà được giao mỗi
ngày cho những ngày không học tại trung tâm.

Liên hệ Kumon:

tel: (84 8) 3827 7830
http://vn.kumonglobal.com

http://vn.kumonglobal.com
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