
VÌ SAO NÊN CHỌN NISAI GLOBAL SCHOOL?

Nâng cao trình độ tiếng Anh Môi trường quốc tế

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC
1. SINH HỌC

So sánh tế bào thực vật & tế bào động vật
Thảo luận về chức năng của các bộ phận cấu thành tế bào

Bài 1 & 2: Tế bào

Bài 3 & 4: Sự hô hấp
Mô tả quá trình hô hấp

Giải thích sự chuyển đổi giữa chất rắn, chất lỏng và khí
Thảo luận về mô hình hạt

Thảo luận về axit, kiềm và các chất trung tính
Nhận biết phản ứng trung hòa

Bài 5 & 6: Axit và chất kiềm

Bài 7: Mô hình hạt của chất rắn, chất lỏng và khí

2. HÓA HỌC

3. VẬT LÝ

Nhận biết các mạch song song và nối tiếp
Mô tả những thay đổi trong dòng điện và điện trở

Bài 8 & 9: Mạch điện

Nhận biết sóng âm bằng cách nhìn vào tần số và
biên độ

Bài 10: Âm thanh và tầm nghe

Science Booster
Chương trình Cambridge
bổ trợ môn Khoa học 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 Science Booster được thiết kế mang tính cá nhân
hóa dành cho các con học sinh tiểu học & trung học, giúp các
con nâng cao các kỹ năng cần thiết xoay quanh các chủ đề
về Sinh học, Hóa học, Vật lý để chuẩn bị đầy đủ hành trang
cho năm học sắp tới.

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: 09/05/2022
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 Tăng sự tự tin

https://bit.ly/3CXPhye

