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GIỚI THIỆU
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.
Khóa học tập trung đưa nghiên cứu học thuật vào bối cảnh
thực tế, tạo cơ hội cho học sinh phát triển các kỹ năng cần có
để thành công trong học tập cũng như nghề nghiệp, đặc biệt
là đánh thức năng lực lãnh đạo, kết nối cộng đồng trong
tương lai. Trong khóa học này, các bạn sẽ được vận dụng tất
cả các kiến thức đã học ở trường để cùng nhau xây dựng dự
án nhằm giải quyết những bài toán toàn cầu đang gặp phải
để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

KHÓA HỌC NÀY DÀNH CHO CON NẾU...
Độ tuổi: 14 - 17.

"ĂN ĐIỂM" TRONG HỒ SƠ ỨNG TUYỂN ĐẠI HỌC!

Trở thành một Công dân toàn cầu
Cho phép người học nhìn nhận nghiêm túc về vai trò của
mình trong việc đạt được các mục tiêu và trở thành các nhà
lãnh đạo toàn cầu cho tương lai.

Nâng cao trình độ tiếng Anh

Môi trường quốc tế

Fun-fact
Năm 2019, Nisai Group đã ký
thỏa thuận hợp tác với UNESCO
IITE nhằm đưa SDGs vào chương
trình học dành cho học sinh phổ
thông trên toàn thế giới.

Trình độ tiếng Anh: B1 hoặc tương đương
Con không nhất thiết phải có sẵn kiến thức trước khi
nhập học

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:
200 GBP

NỘI DUNG KHÓA HỌC
1. Khám phá những dịch vụ
tại quốc gia của bạn
2. Nước sạch & Bảo tồn
3. Nước sạch & Vệ sinh
4. Năng lượng sạch &
Sức khỏe
5. Năng lượng sạch bền vững

6. Giáo dục & sức khỏe Quyền được Giáo dục
7. Giáo dục & sức khỏe Văn hóa
8. Tinh thần cộng đồng
9 - 10. Thiết kế thành phố
Bền vững của riêng bạn.

