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KHÁI QUÁT VỀ KUMON
Chương trình học ngoại khóa lớn nhất thế giới
Vào năm 1954, từ tình thương dành cho cậu con trai học 
lớp 2 và đang gặp khó khăn với môn toán ở trường, Thầy 
Kumon Toru - một giáo viên toán bậc Phổ thông Trung học 
ở Nhật - đã biên soạn nên bộ giáo trình toán viết tay gồm 
các bài toán từ căn bản đến nâng cao nhằm cải thiện kỹ 
năng tính toán cho con của mình. Với sự nỗ lực, kiên trì 
luyện tập hàng ngày, con của Thầy đã có thể giải được 
toán tích phân và vi phân khi chỉ vừa mới bước sang lớp 6.

Sau hơn nửa thế kỷ, triết lý của Thầy đã và đang tiếp tục 
lan rộng toàn cầu bất kể sự khác biệt về lối sống, hệ thống 
giáo dục hay văn hóa. Tính đến nay, Phương pháp Kumon 
đã giúp được hơn 4 triệu trẻ em trên thế giới phát triển khả 
năng để có thể đạt được những mục tiêu và ước mơ của 
mình. Và ngay tại thời điểm này đây, ở một nơi nào đó trên 
thế giới, chắc chắn rằng có một ai đó đang ngồi học Phương  
pháp Kumon.

Tại Kumon, chúng tôi tin rằng mỗi một trẻ đều sở hữu tiềm 
năng vô hạn, và khả năng đó của các em có thể vượt ngoài 
sự giới hạn về tuổi tác hay bậc học ở trường. Do vậy, mỗi 
khi các em có cơ hội được tự mình trải nghiệm cảm giác 
độc lập đối diện với những thử thách mới mà các em chưa 
từng gặp trước đây, các em có thể phát triển khả năng của 
mình đến mức tối đa cùng với sự tự tin và hứng thú đón 
nhận cảm giác thành công.
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GIÁO TRÌNH KUMON

Giáo trình luôn được cải tiến giúp cho việc “Tự học” trở nên dễ dàng hơn

Giáo trình Kumon giúp trẻ tiến bộ theo từng bước nhỏ 
Giáo trình Kumon được phát triển theo từng bước nhỏ nhằm giúp các em tiến bộ một cách 
thuận lợi từ những nội dung dễ cho đến những nội dung khó, và qua đó các em có thể đạt 
được mục tiêu cao nhất đó là tiến lên học tốt nội dung toán Phổ thông Trung học bằng  
chính nỗ lực của bản thân các em.   

Học sinh và Giáo viên là yếu tố then chốt cho việc cải tiến Giáo trình Kumon 
Những thông tin thực tế được ghi nhận tại các Trung tâm Kumon như phản  

ứng của học sinh đối với từng bài tập đang làm, hay 
những phản hồi của Giáo viên trong quá trình 

quan sát và hướng dẫn các em luôn là 
những yếu tố then chốt cho việc 
cải tiến giáo trình kể từ năm 
1954 - khi Thầy Kumon Toru 
biên soạn nên bộ Giáo trình 
nguyên mẫu - cho đến 
bây giờ. Chính những kết 
tinh lâu dài và liên tục ấy 

đã giúp tạo nên tính thực 
tế cao cho bộ giáo trình 

Kumon, và là tiền đề thúc đẩy 
việc “Tự học” của học sinh trở nên 

hiệu quả hơn.
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GIÁO VIÊN KUMON

Vai trò của Giáo viên Kumon là khai sáng tiềm năng của mỗi cá nhân học sinh
Điều làm nên sự khác biệt giữa Phương pháp Kumon với các phương pháp khác  

đó là cấu trúc của giáo trình Kumon được thiết kế nhằm cho phép học sinh tự 
mình tiến bộ thông qua việc tự học; chính vì vậy, chúng ta sẽ không thể thấy 

hình ảnh “phấn trắng - bảng đen, Thầy giảng trò ghi” tại tất cả các Trung  
tâm Kumon. Tuy nhiên, sẽ có những thời điểm các em học sinh gặp phải 
những bài tập mà mình không hiểu hoặc không thể tự giải quyết.

Vào những thời điểm như vậy, các Giáo viên Kumon sẽ không ngay lập 
tức giảng giải cách làm bài cho các em. Thay vào đó, các thầy cô sẽ đánh 
giá mức độ hiểu bài của các em, từ đó quyết định cách hướng dẫn phù 
hợp theo khả năng của từng học sinh. Các Giáo viên sẽ đưa ra những 

gợi ý, những ví dụ hoặc dạng bài tập tương tự mà các em đã học trước đó 
nhằm gợi mở, khuyến khích các em tự suy nghĩ, tìm tòi cách giải. Thông qua 

việc đọc, phân tích và làm theo ví dụ hay gợi ý cho sẵn, các em sẽ phát triển khả 
năng lập luận, tư duy logic. Thật vậy, các em có thể giải quyết các bài tập khó bằng 

chính nỗ lực của bản thân; từ đó, các em sẽ trải nghiệm cảm giác thành công, và thành 
thạo nội dung học mới một cách độc lập.

Vai trò của các Giáo viên Kumon là khám phá và khai sáng tiềm năng của mỗi một em học sinh. Các Giáo 
viên sẽ tập trung vào từng cá nhân, cẩn thận quan sát năng lực học tập, tính cách cũng như khả năng giải 
bài tập của các em. Dựa trên tiến trình tương tác ấy, các Giáo viên sẽ mang đến những hỗ trợ kịp thời để 
chắc chắn rằng mỗi học sinh đều được phát triển theo đúng nhịp học của riêng mình, hay còn gọi là được 
học tại “Trình độ vừa đúng”; từ đó, các em sẽ có hứng thú và động lực hơn trong học tập.

Một điều khác biệt nữa từ các Giáo viên Kumon là thay vì so sánh các trẻ với nhau, các Giáo viên sẽ dùng 
những lời khen và động viên, khuyến khích để công nhận sự tiến bộ của mỗi trẻ. Bên cạnh đó, các buổi 
họp Phụ huynh định kỳ, hay các cuộc trò chuyện (trực tiếp hoặc điện thoại) để chia sẻ việc học của trẻ 
chính là sự hợp tác chặt chẽ với Phụ huynh để cùng dõi theo sự trưởng thành của mỗi em. Chính vì ước 
mơ to lớn là được nhìn thấy sự phát triển của tất cả trẻ em, nên toàn thể Giáo viên Kumon luôn tận tụy và 
nỗ lực hết mình để mang đến những lợi ích thật sự cho mỗi một em học sinh đang theo học tại trung tâm.



Nộp bài 
tập  
ở lớp 
- Sau khi 

hoàn thành, 
trẻ sẽ nộp bài 
tập ở lớp cho 
Giáo viên chấm điểm.
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Làm bài tập ở lớp
- Trẻ sẽ tập trung để hoàn thành bài tập  

ở lớp.

- Tùy vào nội dung bài tập trẻ được giao để 
làm ở lớp, khoảng thời gian học mỗi ngày 

của trẻ tại trung tâm có thể 
khác nhau. 

- Trong thời gian khi 
trẻ mới nhập học, vì 

những trình độ đầu 
thường dễ dàng 
nên thời gian học 
của trẻ tại trung 
tâm là khoảng 
30 phút cho mỗi 

ngày học.    

2

Lấy túi bài
- Khi vào lớp, 

trẻ sẽ nộp 
bài tập về 
nhà vào túi 
bài và lấy 
bài tập ở lớp 
ra làm.

1

CÁC BƯỚC TRONG LỚP HỌC 

Một buổi học của trẻ tại Kumon sẽ diễn ra theo các bước học như sau:
(Tùy thuộc vào điều kiện của từng trung tâm, các bước học có thể thay đổi đôi chút)
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Tìm lỗi và sửa lỗi
- Sau khi được Giáo viên chấm 

điểm, nếu bài có lỗi sai, 
trẻ sẽ lấy bài về chỗ để 
kiểm tra và sửa lại 
những lỗi sai.

- Việc tìm lỗi và sửa 
lỗi sẽ giúp trẻ đạt 
được điểm tròn 
(100 điểm) cho tất 
cả các xấp bài tập.

4 Gặp Giáo viên nghe nhận 
xét về kết quả học tập 
trong ngày và nhận 
bài tập về nhà
- Với mục tiêu phát 

triển tối đa năng lực 
học tập và xây dựng 
thói quen làm bài 
mỗi ngày cho trẻ, vào 
những ngày không đến 
trung tâm, trẻ vẫn được 
giao bài tập để làm tại nhà. 
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Làm bài tập về nhà
- Để giúp trẻ có thể tập 

trung hoàn thành 
tốt bài tập về nhà, 
Phụ huynh nên tạo 
cho trẻ một môi 
trường học tập 
thật yên tĩnh.

7
Kết quả học được  
ghi vào sổ lưu
- Trước khi kết thúc giờ 

học, Giáo viên ghi lại 
kết quả học mỗi ngày 
của trẻ (thời gian hoàn 
thành và điểm số của  
từng xấp bài tập) vào sổ lưu.

5
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Toán Tiếng Anh



CHƯƠNG TRÌNH TOÁN KUMON

Phát triển khả năng tự học toán bậc Phổ  
thông Trung học cho tất cả các em học sinh
Toán là môn học đòi hỏi sự tích lũy kiến thức thông 
qua luyện tập. Với mục tiêu có thể học toán bậc Phổ 
thông Trung học (tích phân và vi phân) một cách dễ 
dàng, học sinh sẽ trau dồi, nâng cao kỹ năng tính 
toán, toán học giải tích, và phát triển khả năng tư 
duy logic. Qua đó, sẽ xây dựng nên cho các em 
thói quen tự suy nghĩ, tự phân tích, và tự mình 
tìm ra cách xử lý tình huống. Điều này sẽ giúp 
các em phát triển khả năng giải quyết nhiều 
vấn đề khác nhau mà các em có thể gặp phải 
trong cuộc sống thường ngày.

Đặc trưng của chương trình  
Toán Kumon

Chương trình Toán Kumon bao gồm 
20 trình độ, trải dài từ trình độ 6A 
đến trình độ O, và 5 trình độ tự chọn. 
Thông qua việc chọn lọc kỹ càng các 
nội dung học cần thiết, giáo trình tập 
trung vào việc phát triển kỹ năng 
tính toán vững vàng nhằm giúp học 
sinh có thể áp dụng cho những khái 
niệm toán học khác, nhờ vậy cho 
phép học sinh tiến lên học toán 
tích phân và vi phân nhanh nhất 
có thể bằng chính nỗ lực của bản 
thân mình.
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CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH

Phát triển khả năng đọc hiểu 
nâng cao

Mục tiêu của chương trình Tiếng Anh là tập 
trung phát triển khả năng đọc hiểu nâng 
cao. Chương trình được thiết kế riêng 
biệt cho học sinh ở những quốc gia học 
Tiếng Anh như 1 ngoại ngữ, giúp các 

em khám phá niềm vui khi học ngôn 
ngữ này, đặc biệt là ở kỹ năng đọc. Qua 

quá trình học, các em sẽ dần xây đựng 
được kỹ năng tự học hiệu quả song song 

với việc phát triển khả năng đọc hiểu nâng cao 
ở môn Tiếng Anh qua nhiều nguồn sách đa dạng.

Đặc trưng của chương trình Tiếng Anh
Để học sinh có thể tự đọc Tiếng Anh chuẩn xác, chương trình 
học sẽ giúp các em làm quen với giọng đọc và ngữ điệu của 
người bản xứ qua việc sử dụng sách nghe khi nghe đĩa CD, để 
có sự liên kết giữa âm thanh được nghe và chữ viết. Những 
từ vựng mới và khó sẽ được dịch sang Tiếng Việt. Ngoài ra, 
phần giải thích các điểm ngữ pháp quan trọng và những gợi 
ý khi làm bài cũng sẽ được trình bày rõ ràng, dễ hiểu trong 
giáo trình.

Giai đoạn 1

Giai đoạn 4

Giai đoạn 3

Giai đoạn 2

Giai đoạn 5

  I

H

G

F

E

D

C

B

A

2A

3A

4A

5A

6A

7A 

Hiểu về cấu trúc và có thể viết được câu 
phức/câu có chứa các thành phần động 

từ nguyên mẫu, sử dụng đa dạng về thì và 
các yếu tố ngữ pháp khác.

Đọc hiểu các câu chuyện, đoạn văn có độ 
dài 300 – 400 từ.

Hiểu về cấu trúc và có thể viết được câu 
đơn.

Đọc hiểu các câu chuyện, đoạn văn có độ dài 
150 – 250 từ.

Thành thạo các cách biểu đạt cơ bản của 
Tiếng Anh sử dụng trong giao tiếp hàng ngày.

Làm quen với những từ vựng cơ bản như đại 
từ nhân xưng và các thành phần chủ yếu tạo 

thành câu.

Liên kết giữa chữ viết của từ, cụm từ và câu với 
hình ảnh minh họa.

Hiểu nghĩa những gì mà các em nghe, đọc và 
viết.

Liên kết giữa âm thanh của từ, cụm từ và câu với 
hình ảnh minh họa.

Hiểu nghĩa những gì mà các em nghe.
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KUMON VÒNG QUANH THẾ GIỚI

Mình luôn đạt được điểm cao nhất cho các bài kiểm tra toán tại trường. Mình cảm thấy các 
bài kiểm tra ấy thật dễ vì ở Kumon, mình đã học đến những nội dung cao hơn, khó hơn 
những nội dung này rồi. Các bạn cùng lớp của mình vẫn chưa học tới những nội dung 
giống mình, nên mình cảm thấy rất tự hào vì điều này. Đối với mình, Kumon là nơi mình 
có thể phát triển tối đa tiềm năng của bản thân để có một tương lai tốt đẹp hơn. 

Eric Lim, 13 tuổi

Kumon giúp bạn nhận ra rằng chỉ cần nỗ lực thì “Không có gì là không thể!”, do vậy 
bạn sẽ không còn cảm thấy sợ việc học nữa. Mình đã rất vui và cảm thấy thật tự hào 
về bản thân khi mình có thể tốt nghiệp chương trình Toán Kumon lúc còn nhỏ tuổi như 
vậy. Nếu có ai hỏi mình bí quyết để học toán giỏi, mình sẽ luôn trả lời rằng “Bạn hãy 
theo học Kumon đi!”  

Yuvraj, 12 tuổi
11

Từ khi học tại Kumon, mình đã trở thành một trong những học sinh giỏi nhất về môn Toán, 
mình đã luôn nằm trong top 5 học sinh của trường khi đang học cấp 3. Bên cạnh đó, 
Kumon cũng đã giúp mình xây dựng được kỹ năng quản lý thời gian và công việc, sự tự 
tin và khả năng tự học. Đối với mình, Kumon là một trải nghiệm thử thách, tuy không quá 
lớn nhưng cũng không dễ để vượt qua; và sau khi đã chinh phục được thử thách này thì 
những thử thách khó hơn mình luôn làm rất tốt. 

Đặng Thái Thanh Trang, 20 tuổi

  Việt Nam

  Singapore

  

Ấn Độ  
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