
CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH

KIẾN THỨC CÔNG NGHỆ SỐ ĐẠI CƯƠNG

Nhận biết và định nghĩa các phần cứng của máy tính.
Bài 1 - 3: Nhận biết và sử dụng phần cứng

Nhận biết và so sánh các hệ thống lưu trữ.
Bài 4 - 5: Lưu trữ

Hiểu về kỹ năng thuyết trình cơ bản.

Hiểu về kỹ năng soạn thảo văn bản cơ bản.
Bài 6 - 7: Giới thiệu về Word

Bài 8 - 10: Giới thiệu Phần mềm Hỗ trợ thuyết trình

ICT Booster
Chương trình Cambridge
bổ trợ môn ICT bậc THCS

20,000+
HỌC SINH
THEO HỌC

30+
QUỐC GIA

THÀNH VIÊN

96%
CẢM THẤY
HÀI LÒNG

Nisai Global School là trường phổ thông quốc tế đầu tiên tại
Anh quốc cung cấp dịch vụ giáo dục trực tuyến chất lượng
cao cho học sinh từ 8-19 tuổi ở khu vực Đông Dương. 

Nisai Global School là trường trực tuyến đã đăng ký với Bộ
giáo dục Anh quốc (mã số trường 310/7904); nằm trong hệ
thống trường Quốc tế Cambridge, được ủy quyền giảng dạy
các chương trình phổ thông Cambridge trên toàn thế giới.

Chương trình ICT Booster được thiết kế mang tính cá nhân hóa
dành cho học sinh tiểu học & trung học để chuẩn bị hành
trang cho kỳ Thu, giúp các con nâng cao các kỹ năng ở môn
Kiến thức Công nghệ số, dựa trên mô-đun đánh giá khả năng
ứng dụng phần mềm, phần cứng và lưu trữ của máy tính.

GIỚI THIỆU

Độ tuổi: 8 - 12.
Trình độ tiếng Anh: trong khoảng A1 đến A2 hoặc
tương đương 
Con không nhất thiết phải có sẵn kiến thức trước khi
nhập học

KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO CON NẾU...

HỌC PHÍ & ĐĂNG KÝ HỌC
Khai giảng: 10/05/2022
Thời lượng: 10 tuần, 01 tiếng/tuần
Học sinh nên có máy tính kết nối mạng ổn định để tham
gia lớp học trực tuyến
Đăng ký học TẠI ĐÂY

Học phí:
150 GBP

Tiết kiệm thời gian & chi phí 
Thay vì phải bỏ ra hàng trăm
triệu để đi du học, giờ đây
con có thể ngồi học tại nhà
mà vẫn được trải nghiệm lớp
học tiêu chuẩn Anh quốc.

Tăng sự tự tin
Con thành công trong việc
xây dựng sự tự tin về Kiến
thức Công nghệ số nhờ
cách tiếp cận bài bản, có
hệ thống.

VÌ SAO NÊN CHỌN NISAI GLOBAL SCHOOL?

Nâng cao trình độ tiếng Anh
Giúp con xây dựng vốn từ
vựng & phát triển khả năng
giao tiếp tiếng Anh, kỹ
năng viết khi thực hành với
giáo viên và bạn cùng lớp.

Môi trường quốc tế
Với nền tảng trực tuyến,
con có cơ hội tham gia
các câu lạc bộ xã hội và
giao lưu với bạn bè ở
nhiều quốc gia khác.

https://bit.ly/3CXPhye

