
Hãy tìm hiểu cách chúng tôi giúp học sinh trên toàn thế giới trở nên tự tin, có 
trách nhiệm, biết chiêm nghiệm, sáng tạo và đam mê học hỏi.

Ảnh: chi tiết Đại môn, Cao đẳng St John’s, Đại học Cambridge Học hỏi Khám phá Thành tựu• •



Ảnh
Trên cùng bên phải: bo mạch chủ
Dưới cùng bên trái: tấm che mũ bảo hiểm của phi hành gia
Trên cùng bên phải: chi tiết huy chương

Chúng tôi mong muốn mọi học sinh đều phát huy hết tiềm 
năng cũng như tận dụng tối đa thế mạnh và sở thích của mình.

Vì vậy, chúng tôi đưa ra nhiều môn học và cho phép học 
sinh chọn những môn các em yêu thích và học giỏi nhất.

Với sự trợ giúp của chuyên gia giáo dục tại nhiều trường 
học và đại học, chúng tôi thiết kế chương trình đào tạo để 
thử thách học sinh và kích thích hứng thú của các em với 
những gì được học. Học sinh được tiếp cận với kiến thức 
chuyên sâu, nhờ đó mà hiểu kĩ về các khái niệm chính của 
từng môn học.

Các chương trình học trong Cambridge Pathway rất linh 
hoạt, vì vậy giáo viên có thể sử dụng những ví dụ phù hợp 
với bối cảnh và văn hóa địa phương. Học sinh học bằng 
tiếng Anh, và các bài kiểm tra đánh giá của chúng tôi cũng 
có sẵn dành cho những người nói tiếng Anh như ngôn ngữ 
thứ hai hoặc ngoại ngữ.

Các khóa học mang tính 
thử thách và truyền 
cảm hứng
Học sinh học được những gì?

Cambridge Pathway (Lộ Trình Cambridge) chuẩn bị hành 
trang cho học sinh vào đời – giúp các em phát triển trí tò 
mò và đam mê học tập lâu dài. Lộ trình này giúp học sinh 
phát triển các kỹ năng tư duy và học tập – sẵn sàng đáp 
ứng các yêu cầu của thế giới tương lai, có khả năng định 
hình một thế giới tốt đẹp hơn trong tương lai.

Đó là lý do tại sao thành công với Cambridge sẽ mở ra 
cánh cửa đến với các trường đại học tốt nhất thế giới – ở 
Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc, Canada và hơn thế nữa. Đó 
là những gì bạn có thể mong đợi từ một tổ chức trực 
thuộc Đại học Cambridge, một đại học hàng đầu thế giới.

Sẵn sàng cho tương lai
Học sinh được lợi gì khi theo học 
Cambridge Pathway?



Ở giai đoạn thiết kế các chương trình, chúng tôi bắt đầu 
bằng cách xác định những gì học sinh cần học.

Học sinh phải thể hiện hiểu biết và kiến thức cốt lõi của một 
môn học cũng như tư duy phản biện. Các kì thi được tổ chức 
để ghi nhận, khen thưởng và khuyến khích việc học tập.

Cambridge Pathway đưa học sinh bước vào một hành trình 
xuyên suốt từ Cambridge Primary, Cambridge Lower 
Secondary, Cambridge IGCSE cho đến Cambridge 
International AS & A Level. Học sinh có thể vào học ở bất 
kỳ giai đoạn nào.

Chương trình giảng dạy trong mỗi giai đoạn đều có các mục 
tiêu học tập nhằm hỗ trợ học sinh trở nên tự tin, có trách 
nhiệm, biết chiêm nghiệm, sáng tạo và đam mê học hỏi. 
Đây là những phẩm chất của học sinh Cambridge.

Nhận biết kỹ năng, kiến thức và hiểu biết
Cambridge Pathway hoạt động như thế nào?

Cambridge Pathway
Thời gian 
học thông 

thường

Độ tuổi thông 
thường của 

học sinh

Cambridge Primary (Tiểu học Cambridge)

Học sinh phát triển các kỹ năng và hiểu biết về 10 môn 
học bao gồm tiếng Anh, toán và khoa học. Bài kiểm tra 
tiến trình giúp giáo viên đánh giá tiến bộ của học sinh.

Sáu năm 5–11 tuổi

Cambridge Lower Secondary (Trung học cơ sở Cambridge)

Học sinh phát triển các kỹ năng và hiểu biết về 10 môn 
học bao gồm tiếng Anh, toán và khoa học. Bài kiểm tra 
tiến trình giúp giáo viên đánh giá tiến bộ của học sinh.

Ba năm 11–14 tuổi

Cambridge IGCSE (Chứng chỉ giáo dục trung học quốc tế Cambridge)

Học sinh xây dựng chương trình học bao quát từ hơn 
70 môn học. Trong mỗi môn học, học sinh cố gắng đạt 
được Cambridge IGCSE, chứng chỉ quốc tế phổ biến 
nhất trên thế giới, dành cho học sinh từ 14 đến 16 tuổi.

Hai năm 14–16 tuổi

Cambridge International AS & A Level (Chứng chỉ quốc tế AS & A Level)

Học sinh phát triển hiểu biết chuyên sâu và kỹ năng 
tư duy cần thiết cho bậc đại học. Học sinh cố gắng đạt 
được các chứng chỉ Cambridge International AS & A 
Level - cho phép học sinh lựa chọn học chuyên sâu 
hoặc học trong số 50 môn học đa dạng.

Hai năm 16–19 tuổi
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“Học sinh Cambridge được chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho chương 
trình học của chúng tôi và chúng tôi nhận thấy các em rất tự 
tin, đồng thời cũng có kiến thức chuyên môn sâu rộng và khả 
năng tư duy phản biện tốt.”
Stuart Schmill, Trưởng khoa Tuyển sinh, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT)

Giáo dục trở thành công cụ cho cuộc sống
Học sinh được chuẩn bị thế nào cho tương lai?

Việc đạt được các bằng cấp của Cambridge thường giúp 
học sinh được nhận vào các trường đại học tốt nhất thế 
giới - ở Hoa Kỳ, Úc, Canada, Đức, v.v. Bằng cấp của 
Cambridge được các trường đại học trên thế giới, bao gồm 
MIT, Harvard và Cambridge, chấp nhận và đánh giá cao.

Đây là những bằng cấp được công nhận là giúp chuẩn bị và 
trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết để thành 
công ở bậc đại học và sau đại học. Các trường đại học coi 
trọng kỹ năng nghiên cứu độc lập và tư duy phản biện cũng 
như kiến thức chuyên môn sâu rộng mà bằng cấp của 
chúng tôi mang lại cho học sinh.

Chúng tôi phối hợp với các trường đại học trong quá trình 
điều chỉnh các văn bằng của mình - nhận lời khuyên từ các 
chuyên gia để đảm bảo tiếp tục phát triển những kỹ năng 
cần thiết cho bậc đại học.

Bằng cấp nổi tiếng thế giới
Cambridge Pathway giúp học sinh vào đại 
học như thế nào?

Học sinh Cambridge không chỉ xây dựng hiểu biết chuyên sâu 
về môn học. Trở thành học sinh theo lộ trình Cambridge có 
nghĩa là phát triển các kỹ năng tư duy bậc cao để áp dụng 
những gì đã học: Giải quyết vấn đề một cách sáng tạo, suy 
nghĩ cho chính mình, tự tìm tòi và chia sẻ, cùng nhau thiết kế 

và phát triển một dự án. Vì vậy, chúng tôi đảm bảo các 
chương trình trong Cambridge Pathway khuyến khích học 
sinh phát triển các phẩm chất của học sinh Cambridge - tự 
tin, có trách nhiệm, biết chiêm nghiệm, sáng tạo và đam mê 
học hỏi. Từ đó, giúp học sinh thành công trong tương lai.




