
GIỚI THIỆU HỆ THỐNG TRƯỜNG MẦM NON BẦU TRỜI 

XANH_BLUE SKY KINDERGARTEN 

 

Về hệ thống trường mầm non Bầu Trời Xanh_ Blue Sky Kindergarten 

Hệ thống trường mầm non Bầu Trời Xanh_ Blue Sky Kindergarten là một chuỗi trường mầm 

non đã thành lập và hoạt động xuyên suốt trong 4 năm vừa qua, với 6 cơ sở và hơn 1.000 học sinh 

khắp  TP. HCM. 

Hệ thống trường mầm non Bầu Trời Xanh_ Blue Sky Kindergarten hiện đang là thành viên 

chính thức của FIELDWORK EDUCATION tập đoàn giáo dục Vương Quốc Anh.  

 

Quan tâm trường mầm non Bầu Trời Xanh tại dự án DIC  

1. Chương trình học của mầm non Bầu Trời Xanh tại chung cư Phoenix: 

Đối tượng học sinh đăng kí: từ 18 tháng tuổi đến 5 tuổi. Quy mô 1 lớp học: 3 giáo viên phục trách 

tối đa 25 học sinh 

Ngoài việc kết hợp giữa chương trình Bộ giáo dục đào tào Việt Nam với chương trình 

International Early Years Curriculum-viết tắt IEYC đến từ tập đoàn giáo dục Vương Quốc 

Anh. Chương trình IEYC hỗ trợ các lĩnh vực quan trọng thông qua phương pháp tiếp cận toàn diện 

và phương pháp tiếp cận cơ bản của mỗi trẻ, bao gồm các lĩnh vực giáo dục trong đó có mặt phát 

triển cá nhân, xã hội và phát triển cảm xúc. Chương trình thiết kế linh hoạt phù hợp với các quốc 

gia liên kết đảm báo đúng cấu trúc chương trình.  

Học sinh lớp mẫu giáo được học 10 buổi anh văn/1 tuần, riêng lớp nhà trẻ 4 buổi học anh văn/1 

tuần cùng với giáo viên nước ngoài, được đào tạo bài bản. 

Học sinh được học miễn phí 2 môn học ngoại khóa tự chọn: Anh văn, Nhịp điệu, Võ 

 

GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH TRONG MỘT GIỜ HỌC  



Hệ thống trường mầm non Bầu Trời Xanh_Blue Sky Kindergaretn còn cung cấp các hoat 

động ngoại khóa cho các em ngay tại lớp học như các môn học năng kiếu bao gồm các tiết học 

anh văn với giáo viên nước ngoài, võ thuật, bơi lội, Aerobic 

 

 

GIỜ HỌC ANH VĂN CÙNG GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI 

Các hoạt động dã ngoại tổ chức trong năm học:.  

 

 

 



2. Mức học phí hấp dẫn: 

Áp dụng miễn phí 100% tiền cơ sở vật chất cho năm học 2017 – 2018. 

Miễn giảm 15% học phí cho cư dân bên ngoài, và giảm thêm 10% cho học sinh của con của nhân 

viên DIC và cư dân DIC năm học 2017 – 2018. 

                

 

   3. Cơ sở vật chất được chú ý đầu tư đầy đủ:  

 
 

11 PHÒNG HỌC RỘNG RÃI, THOÁNG MÁT, DIỆN TÍCH MỖI PHÒNG HỌC  55m2 

 



Các phòng chức năng được bố trí đảm bảo theo tiêu chí học mà chơi, chơi mà học hỗ trợ cho việc 

sáng tạo, phát triển ý tưởng và các phòng thư viện, phòng tin học, phòng Reggio emilia, phòng 

thể chất 

PHÒNG SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT THEO PHƯƠNG PHÁP REGGIO EMILIA 

 

              PHÒNG VI TÍNH PHỤC VỤ CHO MÔN HỌC TIN HỌC CỦA HỌC SINH TỪ 4 – 6 TUỔI 

 

 

 



PHÒNG THỂ CHẤT ĐÃM BẢO ĐẦY ĐỦ TRANG BỊ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG 

 

 

PHÒNG THƯ VIỆN VỚI KHÔNG GIAN MỞ GIÚP CÁC EM THÊM YÊU ĐỌC SÁCH 

 

Tại hệ thống Trường mầm non Bầu Trời Xanh_Blue Sky kindergarten, chúng tôi tự hào mang đếm cho 

trẻ một môi trường học ấm áp, yêu thương và an toàn, cơ sở vật chất đầu tư bài bản, liên tục nhằm 

phục vụ tối đa hoạt động phát triển từng cá nhân trẻ. 

 

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơm và trân trọng! 


