
Liên hệ với chúng tôi :
(028) 6682 4406 
(028) 6682 4405
Hotline   : 0962 014 120
Website : www.startupacademy.edu.vn

QUÉT ĐỂ ĐĂNG KÝ

HỌC VIỆN KHỞI NGHIỆP

AGES 10 - 16

ENTREPRENEURSHIP | 20 HOURS

PASSION PROJECT | 20 HOURS

AGES 3 - 12

TIME-MANAGEMENT & LEADERSHIP | 20 HOURS
Tối đa hóa năng suất của học viên bằng cách giảng dạy các 
phương pháp tổ chức và quản lý thời gian khác nhau ứng dụng 
trong học tập và cuộc sống. Hãy biến những học viên trẻ hôm nay 
thành những nhà lãnh đạo ngày mai thông qua tầm nhìn xa, đổi mới 
và giải quyết xung đột một cách công bằng

Học viên sẽ học cách xác định đam mê hay sở thích của mình và 
cách xây dựng thời gian biểu hiệu quả để theo đuổi chúng. Học viên 
sẽ học cách xây dựng một trang web và các kỹ năng tiếp thị phù 
hợp để thể hiện sự quan tâm và tài năng của họ một cách hiệu quả

Thế giới ngày nay đòi hỏi những kỹ năng vượt ra ngoài lớp học. 
Khóa học này được thiết kế để học viên tiếp xúc với các chủ đề 
khác nhau  trong lĩnh vực kinh doanh. Mục tiêu phát triển tư duy 
khởi nghiệp từ khi còn trẻ có tính sáng tạo, đa chiều và đổi mới

AGES 10 - 16

AGES 10 - 16

Liên hệ với chúng tôi :
(028) 6682 4406 
(028) 6682 4405
Hotline   : 0962 014 120
Website : www.kidsteam.edu.vn

QUÉT ĐỂ ĐĂNG KÝ

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ KIDSTEAM

AGES 5 - 15

LẬP TRÌNH & ĐIỀU KHIỂN ROBOT
Lập trình và điều khiển robot Dash & Dot, chương trình từ Mỹ của 
Wonder Workshop, giúp học viên phát triển tư duy công nghệ 4.0
Duy nhất tại KIDSTEAM,  chúng tôi cam kết học viên có thể tự lập 
trình robotic chỉ qua 20 giờ học

AGES 5 - 15

LẬP TRÌNH VỚI SCRATCH
Rèn luyện tư duy logic, sáng tạo với ngôn ngữ lập trình Scratch 
phổ biến nhất thế giới dành cho trẻ em 
Với phương pháp giáo dục Singapore, chúng tôi cam kết học viên 
có thể tự thiết kế một trò chơi chỉ qua 20 giờ học

AGES 5 - 15

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG VỚI APP INVENTOR
Phát triển App và game trên nền tảng di động với App Inventor, 
chương trình từ Mỹ, giúp học viên làm chủ thế giới công nghệ 
trong tương lai.
Tại KIDSTEAM,  chúng tôi cam kết học viên có thể tự thiết kế một 
ứng dụng di động chỉ qua 20 giờ học  

KIDS
STEAM
Exploring The Tech World

KIDSMOOV VIỆT NAM

Liên hệ với chúng tôi :
(028) 6682 4406 
(028) 6682 4405
Hotline   : 0962 014 120
Website : www.kidsmoov.vn

QUÉT ĐỂ ĐĂNG KÝ

AGES 3 - 10

KIDSMOOV SPORTS
Chương trình Singapore học và trải nghiệm liên tiếp 10 môn thể 
thao phổ biến nhất: Gym, Bóng đá, Bóng rổ, Bóng bầu dục, Cầu 
lông, Quần vợt, Bóng sàn, Golf, Kick boxing, Võ thuật

AGES 3 - 10

KIDSMOOV GYM

AGES 3 - 10

KIDSMOOV MARTIAL ARTS
Chương trình huấn luyện võ thuật dành cho trẻ em từ 3 tuổi chỉ có 
tại KIDSmoov trên nền tảng của các môn võ thuật nổi tiếng. Trẻ 
em được trải nghiệm võ thuật và rèn luyện ý chí cùng kĩ năng cần 
thiết nhằm mục tiêu tự vệ 

Chương trình giáo dục thể chất dành cho trẻ từ 3-10 tuổi. Chương 
trình mang đến sự trải nghiệm đa dạng các bài tập với thiết bị 
phòng gym chuyên nghiệp dành cho trẻ em của KIDSmoov giúp 
phát triển toàn diện cơ thể



LAGROUP
Education for Future Champions

HỆ THỐNG
CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC TỪ
SINGAPORE

LAGROUP EDUCATION  mục tiêu “giáo dục cho nhà vô 
địch tương lai” thông qua các chương trình học tiên tiến 
từ Singapore . Chúng tôi đã tuyển chọn những chương 
trình giảng dạy chất lượng quốc tế, thiết kế phù hợp với 

học sinh Việt Nam và tập trung vào sự phát triển sáng tạo.

Giáo dục cho nhà vô địch tương lai

Đây là cách chúng tôi làm 
cho học sinh say mê  học 

tập. Chơi trò chơi vừa mang 
lại yếu tố cạnh tranh vừa làm 
cho bài học thêm nhiều thú 

vị.

Làm việc chăm chỉ là tốt. Làm 
việc thông minh là tốt hơn. 
Khi nắm những vấn đề thực 
sự được đưa ra, học viên sẽ 
bớt căng thẳng hơn và chuẩn 
bị tốt hơn trước các kỳ thi / 

kiểm tra của mình

Các case study được thiết kế 
để đẩy học sinh ra khỏi vùng 
an toàn của mình và nghĩ ra 

các giải pháp sáng tạo. 
Chúng cũng giúp học sinh 

tăng khả năng phân tích tình 
huống, tìm ra vấn đề và đưa 

ra các giải pháp khả thi.

Mô hình học theo dự án dựa 
trên kiến thức đã học. Điều 

này nhằm giúp học sinh 
chuyển từ kiến thức sang 

thực tiễn. 

Delivery

GAME

SMART STUDYING CASE STUDIES

PRACTICAL APPLICATION

www.lagroupeducation.com
138 Trần Lựu, P. An Phú, Q.2, TP.HCM

Liên hệ với chúng tôi :
(028) 6682 4406 
(028) 6682 4405
Hotline   : 0962 014 120
Website : www.ilakids.edu.vn

QUÉT ĐỂ ĐĂNG KÝ

HỌC VIỆN NGÔN NGỮ QUỐC TẾ

AGES 5 - 15

TIẾNG ANH THIẾU NHI

AGES 5 - 15

TIẾNG HOA THIẾU NHI
Chương trình trải nghiệm học tiếng Hoa, ngôn ngữ được nói nhiều 
nhất thế giới, giúp phát triển tư duy ngôn ngữ quốc tế dành cho 
thiếu nhi. Giáo trình chuẩn quốc tế, kết hợp phương pháp giảng dạy 
song ngữ nổi tiếng của Singapore

AGES 5 - 15

TIẾNG PHÁP THIẾU NHI
Chương trình trải nghiệm học tiếng Pháp, ngôn ngữ của tình yêu và 
là ngôn ngữ nước ngoài được học nhiều thứ hai trên thế giới, giúp 
phát triển tư duy ngôn ngữ quốc tế dành cho thiếu nhi. Giáo trình và 
phương pháp giảng dạy chuẩn Pháp

Chương trình giảng dạy tiếng Anh đặc biệt dành cho học viên độ 
tuổi mầm non và tiểu học, phát triển toàn diện kĩ năng nghe nói đọc 
viết. Sách giáo trình của Bộ Giáo Dục Việt Nam, kết hợp phương 
pháp giảng dạy song ngữ nổi tiếng của Singapore

International
Language
Academy

Liên hệ với chúng tôi :
(028) 6682 4406 
(028) 6682 4405
Hotline   : 0962 014 120
Website : www.kidsdesign.edu.vn

QUÉT ĐỂ ĐĂNG KÝ

HỌC VIỆN MỸ THUẬT THIẾT KẾ

AGES 5 - 15

MỸ THUẬT CƠ BẢN

AGES 5 - 15

MULTIMEDIA
Nhiếp ảnh gia nhí
Học quay và dựng phim
Các Workshop theo chủ đề hàng tuần cho các người thích chụp 
ảnh hay quay phim . Dành cho mọi lứa tuổi, bất kể trình độ

AGES 5 - 15

DIGITAL ART
Trải nghiệm đồ họa 2D và 3D
Thiết kế và in 3D
Các Workshop theo chủ đề hàng tuần cho các người thích thiết kế 
và tạo sản phẩm. Dành cho mọi lứa tuổi, bất kể trình độ

Vẽ nét cơ bản và tập tô màu
Vẽ người, vẽ chân dung, vẽ đồ vật, con vật, vẽ phong cảnh, ...
Các Workshop theo chủ đề hàng tuần cho các người thích hội họa 
Dành cho mọi lứa tuổi, bất kể trình độ

KIDS DESIGN ACADEMY


