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Thông điệp từ 
Tập đoàn Sunshine
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Chào mừng Quý PH và các em học 
sinh tới với Trường Tiểu học và THCS Sun-
shine Maple Bear.

Tại Sunshine Maple Bear, chúng tôi cho 
rằng giáo dục là hướng đến từng người 
- chính là cá nhân tiếp nhận giáo dục. 
Làm sao để mỗi người có được năng lực 
tự nhận thức mình và năng lực nhận thức 
môi trường thế giới; Từ đó có khả năng lựa 
chọn sống cuộc đời có ý nghĩa. Làm sao 
để ở đó học sinh được cung cấp kiến thức 
nền tảng vững chắc, có khả năng sử dụng 
kiến thức và kỹ năng để hoàn thiện bản 
thân và giúp đỡ người khác. Làm sao để 
người học có thể thông qua nền giáo dục 
mình được tiếp nhận thực hiện được ước 
mơ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng 
đồng và xã hội. 

Giáo dục là một hành trình kéo dài suốt 
đời. Một hành trình dài mà bản thân Nhà 
trường hay gia đình không thể đồng hành 
cùng các em đến cuối chặng đường. Nhà 
trường và gia đình chỉ có thể mang đến 
chính là một môi trường giáo dục giúp các 
con trưởng thành có sự tôn trọng, chính 
trực, yêu thương, tử tế và tin cậy lẫn nhau; 
Là kiến thức và kỹ năng để tạo ra “ngọn 
lửa” sáng tạo, tự tin, hiểu biết, giúp các em 
phát triển, vượt ra ngoài những gì mà các 
em tin tưởng mình có thể làm được; Là dạy 
cho các em có những suy nghĩ sáng tạo 
và phân tích, để khơi gợi trí tò mò và óc 
tưởng tượng, từ đó hình thành tình yêu đối 
với việc học.

Chúng tôi luôn hình dung thế hệ học 
sinh từ Sunshine Maple Bear lớn lên là thế 
hệ biết mình là ai, biết mình muốn gì và trở 
thành người như thế nào. Khi tới trường, 
các em được tôn trọng, yêu thương và 

Bà TRẦN THỊ NHƯ LOAN

Phó Tổng Giám đốc
Phụ trách giáo dục - Tập đoàn Sunshine

hạnh phúc. Ở đó, các em được làm điều 
mình say mê, được khuyến khích theo đuổi 
ước mơ và hoài bão, được trải nghiệm 
cuộc sống theo cách mà các em mong 
muốn.

Có một điều chắc chắn, tất cả ông bố 
bà mẹ trên toàn thế giới đều mong muốn 
con em mình được thụ hưởng tinh hoa của 
những nền giáo dục tiến bộ nhất. Chúng 
tôi cũng vậy. Đó là  lý do chúng tôi đã lựa 
chọn chương trình Maple Bear từ Canada 
– một quốc gia song ngữ, đa văn hóa, đa 
sắc tộc. Theo thống kê mới đây từ BBC, 
hơn 45% dân số thủ đô Toronto có ngôn 
ngữ mẹ đẻ khác hai ngôn ngữ chính thức. 
Canada còn là cường quốc số 1 thế giới về 
giảng dạy Toán, Khoa học và Đọc bằng 
tiếng Anh. Hơn bao giờ hết, chúng tôi đã, 
đang và sẽ làm tất cả để xây dựng một 
ngôi trường truyền cảm hứng như mơ ước 
của mọi trẻ em Việt Nam – nơi mà những 
học sinh đều cảm thấy hạnh phúc khi đến 
trường và được trang bị đủ hành trang 
để góp phần kiến tạo nên thế giới phẳng 
trong tương lai.
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Thông tin chung 
về nhà trường
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Hệ thống Sunshine Maple 
Bear là môi trường giáo dục 
mang đẳng cấp quốc tế trên 
cơ sở kế thừa và phát huy tinh 
hoa giáo dục của Việt Nam và 
Canada. Ở đó, mọi thành viên 
đều HẠNH PHÚC VÌ ĐƯỢC 
TÔN TRỌNG, tự giác phấn 
đấu vươn lên vì sự phát triển 
của bản thân, gia đình và xã 
hội.

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

Sunshine Maple Bear mang 
đến cho học sinh và giáo viên 
một môi trường học tập 

HIỆN ĐẠI - HẠNH PHÚC.

Mỗi học sinh đều được giáo 
dục toàn diện, phát triển tối 
đa năng lực cá nhân, sẵn 
sàng thích ứng, góp phần 
kiến tạo tương lai.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

• Brilliance (Toả sáng)

• Empathy (Đồng cảm)

• Ambition (Hoài bão)

• Respect (Tôn trọng)

• Self- Reliance (Tự lực)
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Chân dung học sinh
Sunshine Maple Bear hướng tới đào tạo những công dân Việt Nam với các đặc điểm:

- Rèn luyện và phát huy 5 giá trị cốt lõi của nhà trường: Brilliance (Toả sáng); Empathy 
(Đồng cảm); Ambition (Hoài bão); Respect (Tôn trọng); Self- Reliance (Tự lực); từ đó 
phát triển được các năng lực vượt trội của bản thân: Thích ứng, kiến tạo và hợp tác.

Có khả năng song 
ngữ vượt trội

Với chương trình học thuật 
phát triển mạnh mảng ngôn 
ngữ Việt Nam và Quốc tế, 
nhà trường tin tưởng mỗi học 
sinh Sunshine Maple Bear sẽ 
được rèn luyện và trau dồi 
khả năng diễn đạt, kĩ năng 
viết và giao tiếp, gắn kết 
giữa tinh hoa văn hóa ngôn 
ngữ dân tộc và Quốc tế.

Có tư duy logic và 
nền tảng Toán tốt

Song song với việc phát 
triển ngôn ngữ, học sinh 
Sunshine Maple được kì 
vọng có nền tảng Toán học 
tốt, có tư duy logic, sáng 
tạo, luôn tự đặt ra cho bản 
thân, cộng đồng những 
câu hỏi và chủ động chiếm 
lĩnh tri thức để giải quyết 
vấn đề. 

Có đam mê học 
tập suốt đời

Mỗi học sinh của nhà trường 
đều biết ý nghĩa của học 
tập; biết cách học và tự 
học; xác định được lộ trình 
và mục tiêu học tập của 
bản thân; tự tin làm chủ kiến 
thức luôn tìm tòi, học hỏi, 
vươn lên, định hướng nghề 
nghiệp cho tương lai.
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Chương trình giáo dục, 
phương pháp học tập
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Lộ trình học tập chung

Mầm non (12-24 tháng)

HỆ SUNSHINE 1

Mầm non (từ 25 tháng - 5 tuổi)
HỆ SUNSHINE 2 HỆ MAPLE BEAR

Tiểu học & THCS (từ 6 - 15 tuổi)
HỆ SUNSHINE HỆ MAPLE

THPT (từ 16 - 18 tuổi)
HỆ SONG NGỮ HỆ SONG BẰNG

Đại học

Đại học công lập ĐH Quốc tế tại Việt Nam Du học
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Chương trình giáo dục bậc Tiểu học 
& Trung học cơ sở

Tổng quan chương trình giáo dục & Các môn học:

1. Tiếng việt
2. Ngữ văn Tiếng anh
Sunshine Malpe Bear

1. Lịch sử
2. Địa lý
3. Tự nhiên & xã hội (TH)

1. Toán cơ bản/
Nâng cao
2. Công nghệ
thông tin

1. Mỹ thuật
2. Âm nhạc

1. Kỹ năng - PC - Tâm lý
học �ường - GD thể chất
2. Hoạt �ộng trải nghiệm

1. Tự nhiên và xã hội (TH)
2. Khoa học tự nhiên (THCS)

3. Dự án Khoa học tổng hợp,
hướng nghiệp

Liên môn xã hội
/Social sciences

Ngôn ngữ/
language

GD
trải nghiệm
sáng tạo/
Personal

Education

Toán và
công nghệ
thông tin

/Math and IT

Khoa học
/Natural Sciences

Nghệ thuật
/Arts
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MỘT SỐ ĐIỂM NỔI BẬT THEO HỆ ĐÀO TẠO

HỆ SUNSHINE  HỆ MAPLE

• Chương trình Quốc gia Việt Nam 
tối ưu hóa chất lượng học

• Chương trình Toán tư duy được 
chắt lọc từ chương trình Maple 
Bear Canada giúp học sinh hình 
thành tư duy logic, mô hình hóa 
và đam mê số học.

• Chương trình Tiếng Việt (Tiểu 
học)/ Ngữ Văn (THCS) được xây 
dựng lại theo hướng chủ đề hóa, 
nâng cao năng lực cảm thụ ngôn 
ngữ, văn hóa đa quốc gia. 

• Chương trình Nghệ thuật ngôn 
ngữ Anh (English Language Art) 
thuộc khung chương trình Quốc 
gia Canada.

• Giáo dục phẩm chất, rèn luyện kỹ năng cảm xúc xã hội & Hoạt động 
trải nghiệm theo định hướng Canada, phát triển 5 phẩm chất cá nhân 
(Tỏa sáng, Đồng cảm, Tôn trọng, Hoài bão, Tự lực) và 3 nhóm năng lực 
chung (Thích ứng, kiến tạo, hợp tác).  

• Hoạt động ngoại khóa phát huy tính sáng tạo, khả năng giải quyết 
vấn đề cá nhân và các vấn đề toàn cầu (Căn cứ 17 mục tiêu phát triển 
bền vững của Thế giới – UNESCO)

• Chương trình “Phát triển Tư duy Song ngữ và học tập suốt đời” thông 
qua đọc sách tiếng Anh (Kết hợp sách in và hơn 3.000 sách Anh ngữ 
điện tử từ thư viện trực tuyến Raz-Plus).

• Kết quả học tập, học bạ, chứng chỉ hoặc văn bằng được cấp bởi 
Bộ Giáo dục & Đào tạo hoặc các cơ quan quản lý giáo dục có giá trị 
pháp lý trong hệ thống giáo dục quốc gia.
• Chứng chỉ/dự án STEM & Công nghệ.
• Hồ sơ hoạt động năng khiếu, sổ tay Thể lực. 
• Hồ sơ học tập cá nhân.
• Các chứng chỉ của tổ chức Maple Bear Global Schools.

Chương trình 
giáo dục của 
từng hệ

Chương trình 
giáo dục chung

Kết quả chung

Bên cạnh nhiều thế mạnh từ 
chương trình Quốc gia Việt Nam, 
Chương trình bản quyền Maple 
Bear là chương trình chuẩn Quốc 
gia Canada được xây dựng phù 
hợp cho các nước nói tiếng Anh 
như ngôn ngữ thứ 2. Trong đó:

• Môn Nghệ thuật ngôn ngữ Anh 
(English Language Art) thuộc 
khung chương trình Quốc gia 
Canada. 

• Môn Toán, Khoa học sử dụng 
sách giáo khoa bản quyền từ 
Canada, giảng dạy hoàn toàn 
bằng tiếng Anh

• Môn học Công dân số (Digi-
tal Citizenship) gồm ba lĩnh vực 
Hiểu biết về số hóa, Sử dụng 
phần mềm để tạo sản phẩm, 
Tư duy máy tính và lập trình bao 
trùm các kỹ năng và kiến thức để 
chuẩn bị học sinh sẵn sàng cho 
công việc tương lai và tham gia 
vào thế giới số.
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Tiểu học THCS THPT

Hệ Sunshine 

Hệ Maple

- Chứng nhận hoàn 
thành chương trình 
Tiểu học.

- Trình độ Tiếng Anh 
cấp độ A2 (Khung 
tham chiếu Châu Âu).

+ Chứng chỉ tiếng Anh 
ELA MB - Canada.

- Chứng nhận hoàn 
thành chương trình 
Tiểu học.

- Trình độ Tiếng Anh 
cấp độ A2 (Khung 
tham chiếu Châu Âu)

+ Chứng chỉ Maple 
Bear – Canada 
theo khung chương 
trình quốc tế.

- Bằng Tốt nghiệp 
THCS Việt Nam

- Trình độ Tiếng Anh 
cấp độ B1+ (Khung 
tham chiếu Châu Âu)

+ Chứng chỉ tiếng Anh 
ELA MB - Canada.

- Bằng Tốt nghiệp 
THCS Việt Nam

- Trình độ Tiếng Anh 
cấp độ B2 (Khung 
tham chiếu Châu Âu)

+ Chứng chỉ Maple 
Bear – Canada theo 
khung chương trình 
quốc tế.

- Bằng Tốt nghiệp 
THPT Việt Nam

- Trình độ Tiếng Anh 
cấp độ B2 (Khung 
tham chiếu Châu 
Âu) tương đương 
IELTS 5.0 – 6.0 & các 
chương trình cá nhân 
hóa theo mục tiêu 
học thuật ở bậc tiếp 
theo của học sinh.

- Bằng Tốt nghiệp 
THPT Việt Nam

- Cơ hội nhận 
chứng chỉ tốt 
nghiệp Phổ thông 
do bang Ontario, 
Canada cấp.

Kết quả đầu ra theo cấp học
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Thời lượng chương trình

BẬC TIỂU HỌC

BẬC THCS

Hệ Sunshine

Hệ Sunshine

Hệ Maple

Hệ Maple

Đơn vị: Số tiết/ tuần

Đơn vị: Số tiết/ tuần

Chương trình Maple Bear: ELA với GVNN: 8 
tiết; ESL với GVVN: 4 tiết
Giáo dục phẩm chất-CXXH & HĐNK
Chương trình Giáo dục Quốc gia

Chương trình Maple Bear: ELA với GVNN: 7 
tiết; ESL với GVVN: 3 tiết
Giáo dục phẩm chất-CXXH & HĐNK
Chương trình Giáo dục Quốc gia

Chương trình Maple Bear: ELA: 10 tiết; Toán: 
5 tiết; Khoa học: 3 tiết; Công dân số: 2 tiết
Giáo dục phẩm chất - CXXH & HĐNK
Chương trình Giáo dục Quốc gia

Chương trình Maple Bear: ELA với GVNN: 7 
tiết; ESL với GVVN: 3 tiết; Toán: 4 tiết;Khoa 
học: 2 tiết; Công dân số: 2 tiết
Giáo dục phẩm chất - CXXH & HĐNK
Chương trình Giáo dục quốc gia

63%

30%

7%

43% 50%

7%

7%

25%

68%

7%

45%48%
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Phương pháp giảng dạy

BẬC THPT

Nếu bậc Tiểu học mang tính chất khai mở tri thức, bậc THCS mang tính phát triển tri 
thức thì THPT mang tính định hướng cho sự nghiệp sau này của học sinh. “Giai đoạn này, 
Nhà trường chú trọng vào cá nhân hóa việc học tập theo mục tiêu, điểm đến tiếp theo 
của mỗi học sinh (Đại học, du học)”.

Đối với hệ Song ngữ, học sinh sẽ tham gia các môn học sau:

• Luyện thi các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế đáp ứng yêu cầu đầu vào của Đại học.

• Các môn học tự chọn trong khung chương trình Maple Bear.

• Các khóa học lấy tín chỉ đầu vào bậc Đại học (AP) & của các trường Đại học đối 
tác khác.

Đối với hệ Quốc tế, bên cạnh chương trình quốc gia Việt Nam, học sinh sẽ hoàn thành 
chương trình phổ thông Canada (khung chương trình Bang Ontario).

Phương pháp 
học tập tra vấn 
(Inquiry-based 

learning)

Phương pháp 
học tập cá 
nhân hóa  

(individualized 
learning)

Phương 
pháp học 

tập qua dự 
án (proj-

ect-based 
learning)

Phương 
“thẩm thấu” 
trong giảng 

dạy ngôn 
ngữ Tiếng 

Anh
(immersion)

Phương pháp học 
tập trải nghiệm 

(experiential 
learning)
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Thuyết kiến tạo Jean Piaget chỉ ra rằng: 
“Kiến thức là kết quả của trải nghiệm”. Việc 
dạy học cần tổ chức sự tương tác giữa 
người học và đối tượng học tập để giúp 
người học xây dựng thông tin mới vào cấu 
trúc tư duy của chính mình. Trong quá trình 
đó, người học có sự tự điều chỉnh và cấu 
trúc lại. Học không chỉ là khám phá mà 
còn là sự giải thích, cấu trúc mới tri thức. 
Đây cũng là nền tảng cho phương pháp 
giảng dạy, xây dựng và tổ chức các hoạt 
động giáo dục tại Sunshine Maple Bear, 
bao gồm: 

• Phương pháp học tập tra vấn (inqui-
ry-based learning): Phương pháp này 
nâng cao năng lực tư duy, mô hình hóa 
cho học sinh. Mục tiêu khi áp dụng phương 
pháp học tập tra vấn không chỉ giúp học 
sinh hình thành tư duy logic, ứng dụng thực 
tiễn, khả năng tự đặt câu hỏi, tìm câu trả 
lời, khả năng giải quyết vấn đề mà quan 
trọng hơn cả là nuôi dưỡng niềm yêu thích, 

năng lực tự tìm tòi, khám phá và sáng tạo 
trong học tập của mỗi học sinh. Phương 
pháp này áp dụng nhiều nhất trong môn 
Toán tư duy.

• Phương pháp học tập qua dự án (proj-
ect-based leanring): “Học tập qua dự án” 
là phương pháp tiếp cận trong đó người 
học đạt được kiến thức, kỹ năng thông 
qua làm việc trong một khoảng thời gian 
dài để nghiên cứu và trả lời cho một câu 
hỏi phức hợp, một vấn đề, hoặc giải quyết 
thử thách. Qua đó, học tập qua dự án giúp 
hình thành khả năng tư duy trừu tượng cho 
đến thực thi và kiểm soát nhiệm vụ, dùng 
tư duy phê phán để khám phá các vấn đề 
phức tạp; thúc đẩy sự hiểu biết, khám phá 
kiến thức thật. Trong học tập qua dự án, 
người học khám phá, đánh giá, giải thích 
và tổng hợp thông tin theo những cách có 
ý nghĩa. Phương pháp này áp dụng trong 
nhiều môn học, đặc biệt là các môn STEM 
– Công nghệ.

QUAN SÁT 
CÓ TƯ DUY

Xem xét/ 
phản hồi về 1 
trải nghiệm

Hành 	ộng/ 
Trải nghiệm

Lập kế 
hoạch/ thử 

áp dụng 	iều 
học 	ược

Học hỏi từ 
trải nghiệm

KINH 
NGHIỆM 
CỤ THỂ

KHÁI NIỆM 
HÓA VẤN ĐỀ

THỬ 
NGHIỆM 

TÍCH CỰC
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• Phương pháp học tập trải nghiệm (expe-
riential learning): phương pháp này khu-
yến khích học sinh tham gia trải nghiệm 
thực tế, sau đó phản ánh, tổng kết lại để 
tăng cường hiểu biết, phát triển kỹ năng, 
định hình các giá trị sống và phát triển 
tiềm năng bản thân, tiến tới đóng góp tích 
cực cho cộng đồng và xã hội.

• Phương pháp “thẩm thấu” trong giảng 
dạy ngôn ngữ Anh (immersion): Học sinh 
học tập và phát triển năng lực ngôn ngữ 
bằng phương pháp thẩm thấu giúp học 
sinh phát triển ngôn ngữ một cách tự nhiên 
và khả năng tư duy bằng ngôn ngữ tiếng 
Anh như tiếng mẹ đẻ.

• Phương pháp học tập cá nhân hóa (in-
dividualized learning) giúp nâng cao, tôn 
trọng năng lực cá nhân của mỗi học sinh 
trong quá trình học tập. 

Xác �ịnh lộ 
trình học 

ngay từ �ầu 
vào

Sĩ số lớp 
nhỏ, chia 
nhóm học 

tập
Cá nhân 

hóa hồ sơ 
học tập

Cá nhân 
hóa nhiệm 
vụ học tập

Cá nhân 
hóa �ánh 

giá kết quả 
học tập
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Môi trường 
học tập

4

18



1. Chương trình bản quyền từ quốc gia 
song ngữ

Trường TH – THCS Sunshine Maple Bear 
mang tinh hoa từ 2 nền giáo dục Việt 
Nam và Canada xây đắp một môi trường 
học tập chuẩn quốc tế. Hiện nay có hơn 
531 trường mầm non, tiểu học, Trung học 
giảng dạy chương trình Maple Bear ở 24 
quốc gia trên toàn thế giới. Nền giáo dục 
Canada luôn được xếp hạng trong nhóm 
tốt nhất toàn cầu. Năm 2018, Tổ chức 
chương trình kiểm định đánh giá học sinh 
quốc tế (PISA) đã ghi nhận, Canada xếp 
số 1 trong các quốc gia nói tiếng Anh về 
các môn Khoa học, Toán & Đọc (Science, 
Maths & Reading).

2. Giảng dạy tích hợp nhiều phương pháp 
tích cực, hiện đại

• Phương pháp giảng dạy tối ưu hóa hiệu 
quả học tập cho học sinh. Học sinh phát 
triển tư duy song ngữ từ sớm, giúp học sinh 
phát triển ngôn ngữ một cách tự nhiên và 
khả năng tư duy bằng ngôn ngữ tiếng Anh 
như tiếng mẹ đẻ. 

• Xây dựng các trung tâm học tập trong 
các giờ học giúp khai thác và phát huy tối 
đa năng lực học tập của mỗi học sinh. Kết 
quả học tập của học sinh được đánh giá 
trong cả quá trình học tập thông qua hồ 
sơ lộ trình học tập, mục tiêu đầu ra xuyên 
suốt được trao đổi công khai, minh bạch, 
chi tiết tới Phụ huynh và học sinh.

19



3.  Cơ sở vật chất

- Thiết kế không gian tổng thể giúp người học “Khỏe về thể chất - thư giãn về tinh thần”. 
Trường Tiểu học - THCS Sunshine Maple Bear được chắt lọc ưu thế từ thiết kế của các 
trường quốc tế trong hệ thống Maple Bear trên thế giới, đồng thời, tận dụng tối đa 
không gian xanh mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên cho cộng đồng SMBser.

- Phòng học và đồ dùng học tập hiện 
đại, tiện dụng: các phòng học được bố 
trí theo mô hình phòng học linh hoạt: hệ 
thống bàn đơn giúp cho việc vận hành 
các tiết học dưới những hình thức khác 
nhau, không gian lớp được thay đổi 
thường xuyên tạo hứng thú cho học sinh. 
Sách và đồ dùng học tập được trang bị 
đến từng lớp theo tiêu chuẩn Canada. 
Trong mỗi lớp học đều có góc đọc sách, 
giúp học sinh mở rộng không gian học 
tập ngay tại lớp và thư giãn sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ học tập. 

- Phòng chức năng, phòng học bộ môn đa 
dạng, mới lạ: Trường có đầy đủ các phòng 
chức năng, phòng học bộ môn được thiết 
kế và bài trí theo phong cách hiện đại, 
năng động, linh hoạt và tiện lợi trong sử 
dụng:

+ Phòng Tin học trang bị đầy đủ hệ thống 
máy tính và thiết bị đi kèm xứng tầm với sự 
đầu tư của tập đoàn công nghệ. Đặc biệt, 
trong năm học tới, môn Công Dân Số sẽ 
được trang bị phòng máy chuyên biệt với 
kỳ vọng tạo ra bước đột phá trong tư duy 
công nghệ và lập trình của học sinh”. 

+ Phòng STEM – Khoa học và công nghệ: 
Thiết kế theo tiêu chuẩn STEM quốc tế, nơi 
học sinh thực hiện các thí nghiệm sáng tạo 
và khám phá khoa học, thiết kế các sản 
phẩm STEM.

+ Phòng Âm nhạc: Được đầu tư các loại 
nhạc cụ theo chuẩn quốc tế; có khu vực 
sân khấu được thiết kế phù hợp, hiện đại, 
bắt mắt giúp học sinh làm quen và rèn 
luyện kỹ năng biểu diễn.

+ Xưởng Nghệ thuật: Học sinh được tham 
gia các hoạt động sáng tác, thiết kế và 
sáng tạo mỹ thuật tại đây.
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+ Phòng Mộc: Học sinh có thể thỏa sức 
sáng tạo với gỗ để làm nên những sản 
phẩm theo ý tưởng cá nhân.

+ Phòng Nấu ăn: Tại đây học sinh được 
thực hành nấu ăn – kỹ năng sinh tồn nền 
tảng của học sinh hiện đại, rèn thói quen 
tự lập, làm quen với văn hóa ẩm thực dân 
tộc và của một số quốc gia trên thế giới.

+ Khu vực vườn thực nghiệm: Giúp học sinh 
thực hành trải nghiệm kiến thức đã học từ 
thực tế, biết áp dụng kiến thức đã học vào 
đời sống, góp phần mở rộng không gian 
lớp học. Ngoài ra, không gian xanh còn 
tạo nên góc nhỏ bình an cho giáo viên – 
học sinh thư giãn.

+ Khu giáo dục thể chất: Sân bóng rổ, khu 
vui chơi sasuke được đầu tư đảm bảo an 
toàn, hiện đại để tăng cường thể chất cho 
học sinh. Bể bơi bốn mùa với hệ thống lọc 
nước và các thiết bị đảm bảo mát về mùa 
hè, ấm về mùa đông. Học sinh có thể học 
bơi quanh năm. 

- Khu bếp: Bếp ăn 1 chiều được trang bị hệ 
thống tủ cơm, bếp nấu, máy sấy bát đũa… 
hiện đại, hợp vệ sinh; khu làm bánh và các 
đồ ăn bữa phụ chiều mang đến những 
bữa cơm ngon miệng, giàu dinh dưỡng, với 
thực đơn phong phú theo mùa.

- Phòng ăn: Học sinh được tổ chức các 
bữa ăn đảm bảo VS ATTP tại phòng ăn 
sáng, rộng, thoáng đãng, mát mẻ, sạch 
sẽ, thiết kết theo quy trình một chiều tự 
phục vụ với đầy đủ quạt, điều hoà, kích cỡ 
bàn ghế phù hợp với lứa tuổi. Hàng tháng 
được tổ chức tiệc buffet với các món ăn 
mang tính hội nhập. 

- Đồ dùng: Học sinh được trang bị tủ đựng 
đồ riêng, sử dụng bình nước cá nhân trong 
các hoạt động tại trường.

21



4. Đội ngũ nhân sự 

Được đào tạo bài bản về chuyên môn 
nghiệp vụ, yêu nghề, và tâm huyết với sự 
nghiệp trồng người. Giáo viên tham gia 
giảng dạy chương trình Maple Bear được 
đào tạo, tập huấn, cấp giấy chứng nhận 
hàng năm bởi chuyên gia từ Canada của 
Maple Bear Global Schools bao gồm quy 
trình vận hành nhà trường và triển khai 
chương trình giáo dục. 

Ban Giám hiệu nhà trường là đội ngũ cán 
bộ quản lý năng động, có tâm huyết giáo 
dục và kiến thức, kỹ năng về quản trị nhà 
trường.

Đội ngũ cố vấn là các nhà giáo, cán bộ 
giáo dục, các chuyên gia kỳ cựu có chuyên 
môn chuyên ngành tốt, có hiểu biết rộng, 
có kinh nghiệm tham gia vào việc xây 
dựng, phát triển chương trình giáo dục 
nhà trường tại Việt Nam.

5. Sunshine Maple Bear là môi trường học 
tập hứng khởi, truyền cảm hứng, kết nối 
và lan toả những giá trị sống tốt đẹp

Trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, giáo viên 
sẽ giúp học sinh phát triển tối đa tiềm 
năng và tự hào về các kết quả mình đạt 
được trong nhà trường, cộng đồng và môi 
trường xung quanh.
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Chính sách học bổng 
Shine with Me

5
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Shine With Me là chương trình học bổng được xét duyệt theo từng học kỳ, áp dụng cho 
học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Học sinh được nhận học bổng cần thể hiện tinh thần trách 
nhiệm của mình trong việc giữ vững thành tích học tập, chủ động rèn luyện, có ảnh 
hưởng tốt tới các phong trào học sinh trong suốt năm học để tiếp tục được xét nhận 
học bổng cho các kỳ tiếp theo.

Từ năm học 2022 - 2023, Hệ thống sẽ trao các suất học bổng trị giá  dành cho học sinh 
đáp ứng các tiêu chí của chương trình cho cả hệ Sunshine và Maple.

1. Đối tượng xét duyệt học bổng: Học sinh từ lớp 1 – lớp 7 đang học tại các trường trên 
địa bàn Hà Nội. 

2. Cơ cấu học bổng: Toả sáng, Kiến tạo và Ươm mầm.

3. Số lượng học bổng:

I. ĐIỀU KIỆN XÉT DUYỆT HỌC BỔNG (ĐIỀU KIỆN CẦN).

Bảng so sánh tiêu chi xét duyệt học bổng: có sự điều chỉnh thay đổi so với năm 2021 – 
2022. Tiêu chí xét hồ sơ giảm tổng số điểm kết quả giáo dục xuống 27 điểm để thu hút 
được nhiều hồ sơ đăng ký tham gia học bổng. 

Tên học bổng Trị giá học bổng/
học kỳ

Số suất
tối �a

Thành tiền/
học kỳ

Lớp

Học bổng
Toả sáng

50 triệu/học kỳ 150 triệu/học kỳ Từ lớp 2 - Lớp 43

Học bổng
Kiến tạo

25 triệu/học kỳ 150 triệu/học kỳ Từ lớp 1 - Lớp 76

Học bổng
Ươm mầm

10 triệu/học kỳ 60 triệu/học kỳ Từ lớp 1 - Lớp 76

Tổng số lượng
học bổng

360 triệu/học kỳ20

Tiêu chí Năm 2021 - 2022 Năm 2022 - 2023

Với học sinh

ầu vào lớp 1

Kết quả �ánh giá �ầu vào: có 
tổng �iểm 3 môn Toán – 
Tiếng Việt – Tiếng Anh �ạt từ 
29 �iểm trở lên 

Kết quả �ánh giá �ầu vào: có 
tổng �iểm 3 môn Toán – 
Tiếng Việt – Tiếng Anh �ạt từ 
29 �iểm trở lên 

Với học sinh 
khối 2 – 5

• Kết quả giáo dục �ược xếp 
loại Hoàn thành xuất sắc.
• Tổng �iểm ba môn Toán – 
Tiếng Việt – Tiếng Anh ở tất 
cả các bài kiểm tra �ịnh kỳ 
phải �ạt từ 29 �iểm trở lên: 
Hệ Song ngữ: Toán – Tiếng 
Việt �ạt 10 �iểm; Hệ Quốc tế: 
Toán – Tiếng Anh �ạt 10 
�iểm.
• Tham gia tích cực các hoạt 
�ộng giáo dục, trải nghiệm, 
các hoạt �ộng cộng �ồng, 
nêu gương, góp phần lan tỏa 
các giá trị cốt lõi của 
Sunshine Maple Bear.

• Kết quả giáo dục �ược xếp 
loại Hoàn thành xuất sắc.
• Tổng �iểm ba môn Toán – 
Tiếng Việt – Tiếng Anh ở tất 
cả các bài kiểm tra �ịnh kỳ 
phải �ạt từ 27 �iểm trở lên và 
không có môn nào dưới 8 
�iểm.
• Kết quả giáo dục �ược xếp 
loại Hoàn thành xuất sắc.
• Tổng �iểm ba môn Toán – 
Tiếng Việt – Tiếng Anh ở tất 
cả các bài kiểm tra �ịnh kỳ 
phải �ạt từ 27 �iểm trở lên và 
không có môn nào dưới 8 
�iểm.
• Tham gia tích cực các hoạt 
�ộng giáo dục, trải nghiệm, 
các hoạt �ộng cộng �ồng, 
nêu gương, góp phần lan tỏa 
các giá trị cốt lõi của 
Sunshine Maple Bear.

Với học sinh
khối 6 - 7

• Được xếp loại HSG, có �iểm 
trung bình các môn học �ạt 
từ 8,5 trở lên, không môn học 
nào (trừ môn Ngữ Văn) có 
�iểm trung bình môn dưới 8.
• Điểm trung bình các môn 
Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh: 
Hệ Song ngữ: Toán 9,0, Ngữ 
Văn 8,5; Tiếng Anh 8,5; Hệ 
Quốc tế: Toán 9,0, Tiếng Anh 
9,0 và Ngữ Văn 7,5).
• Tham gia tích cực các hoạt 
�ộng giáo dục, trải nghiệm, 
các hoạt �ộng cộng �ồng, 
nêu gương, góp phần lan tỏa 
các giá trị cốt lõi của 
Sunshine Maple Bear.

• Được xếp loại HSG, có �iểm 
trung bình các môn học �ạt 
từ 8,5 trở lên, không môn học 
nào (trừ môn Ngữ Văn) có 
�iểm trung bình môn dưới 8.
• Tham gia tích cực các hoạt 
�ộng giáo dục, trải nghiệm, 
các hoạt �ộng cộng �ồng, 
nêu gương, góp phần lan tỏa 
các giá trị cốt lõi của 
Sunshine Maple Bear.
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II. TIÊU CHÍ XÉT DUYỆT HỌC BỔNG DỰA VÀO THÀNH TÍCH CỦA HỌC SINH 

(ĐIỀU KIỆN ĐỦ). 

Bảng tiêu chí xét duyệt học bổng: giữ nguyên các thành tích ở cột 1 và cột 2 như năm 
21 – 22, bổ sung thành tích High Distinction trở lên trong các cuộc thi IKMC ở cột 3 (căn 
cứ vào thành tích học sinh của SSMB đã đạt được trong năm học 21 – 22). được nhiều 
hồ sơ đăng ký tham gia học bổng. 

Tiêu chí Năm 2021 - 2022 Năm 2022 - 2023

Với học sinh

ầu vào lớp 1

Kết quả �ánh giá �ầu vào: có 
tổng �iểm 3 môn Toán – 
Tiếng Việt – Tiếng Anh �ạt từ 
29 �iểm trở lên 

Kết quả �ánh giá �ầu vào: có 
tổng �iểm 3 môn Toán – 
Tiếng Việt – Tiếng Anh �ạt từ 
29 �iểm trở lên 

Với học sinh 
khối 2 – 5

• Kết quả giáo dục �ược xếp 
loại Hoàn thành xuất sắc.
• Tổng �iểm ba môn Toán – 
Tiếng Việt – Tiếng Anh ở tất 
cả các bài kiểm tra �ịnh kỳ 
phải �ạt từ 29 �iểm trở lên: 
Hệ Song ngữ: Toán – Tiếng 
Việt �ạt 10 �iểm; Hệ Quốc tế: 
Toán – Tiếng Anh �ạt 10 
�iểm.
• Tham gia tích cực các hoạt 
�ộng giáo dục, trải nghiệm, 
các hoạt �ộng cộng �ồng, 
nêu gương, góp phần lan tỏa 
các giá trị cốt lõi của 
Sunshine Maple Bear.

• Kết quả giáo dục �ược xếp 
loại Hoàn thành xuất sắc.
• Tổng �iểm ba môn Toán – 
Tiếng Việt – Tiếng Anh ở tất 
cả các bài kiểm tra �ịnh kỳ 
phải �ạt từ 27 �iểm trở lên và 
không có môn nào dưới 8 
�iểm.
• Kết quả giáo dục �ược xếp 
loại Hoàn thành xuất sắc.
• Tổng �iểm ba môn Toán – 
Tiếng Việt – Tiếng Anh ở tất 
cả các bài kiểm tra �ịnh kỳ 
phải �ạt từ 27 �iểm trở lên và 
không có môn nào dưới 8 
�iểm.
• Tham gia tích cực các hoạt 
�ộng giáo dục, trải nghiệm, 
các hoạt �ộng cộng �ồng, 
nêu gương, góp phần lan tỏa 
các giá trị cốt lõi của 
Sunshine Maple Bear.

Với học sinh
khối 6 - 7

• Được xếp loại HSG, có �iểm 
trung bình các môn học �ạt 
từ 8,5 trở lên, không môn học 
nào (trừ môn Ngữ Văn) có 
�iểm trung bình môn dưới 8.
• Điểm trung bình các môn 
Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh: 
Hệ Song ngữ: Toán 9,0, Ngữ 
Văn 8,5; Tiếng Anh 8,5; Hệ 
Quốc tế: Toán 9,0, Tiếng Anh 
9,0 và Ngữ Văn 7,5).
• Tham gia tích cực các hoạt 
�ộng giáo dục, trải nghiệm, 
các hoạt �ộng cộng �ồng, 
nêu gương, góp phần lan tỏa 
các giá trị cốt lõi của 
Sunshine Maple Bear.

• Được xếp loại HSG, có �iểm 
trung bình các môn học �ạt 
từ 8,5 trở lên, không môn học 
nào (trừ môn Ngữ Văn) có 
�iểm trung bình môn dưới 8.
• Tham gia tích cực các hoạt 
�ộng giáo dục, trải nghiệm, 
các hoạt �ộng cộng �ồng, 
nêu gương, góp phần lan tỏa 
các giá trị cốt lõi của 
Sunshine Maple Bear.
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Học bổng Đạt 1 trong các thành tích
Điểm
tương
ứng

Tỏa sáng 
(50 triệu
�ồng)

3
�iểm

• Đạt giải Nhì 
(giải bạc) cấp 
quận hoặc giải 
khuyến khích 
cấp thành phố 
trở lên trong kỳ 
thi các môn văn 
hóa, các cuộc 
thi Khoa học kỹ 
thuật, CNTT.

• Đạt giải Nhất 
cấp Quận hoặc 
giải Ba thành 
phố trong kỳ thi 
thuộc lĩnh vực 
Nghệ thuật, Văn 
hóa văn nghệ, 
Thể thao.

• Đạt giải High 
Distinction trở lên 
cuộc thi IKMC

• Đạt từ giải Ba trở lên 
trong các cuộc thi: 
IMC, IMSO, APMOPS

• Đạt từ giải Ba trở lên 
trong các cuộc thi: 
IMC, IMSO, APMOPS

• Đạt giải Vàng hoặc 
Bạch Kim trong các 
cuộc thi: MYTS, 
SASMO, AMC8

Kiến tạo 
(25 triệu 
�ồng)

3
�iểm

• Đạt giải ba 
(giải £ồng) cấp 
quận trong kỳ 
thi các môn văn 
hóa, các cuộc 
thi Khoa học kỹ 
thuật, CNTT.

• Đạt giải Nhì 
cấp Quận hoặc 
giải Khuyến 
khích thành phố 
trong kỳ thi 
thuộc lĩnh vực 
Nghệ thuật, Văn 
hóa văn nghệ, 
Thể thao

• Đạt top 5% cuộc thi 
IKMC

• Đạt giải khuyến 
khích trong các cuộc 
thi: IMC, IMSO, 
APMOPS

• Đạt giải Đồng trong 
cuộc thi IMAS, TIMO

• Đạt giải Bạc trong 
các cuộc thi: MYTS, 
SASMO, AMC8

Ươm mầm 
(20 triệu 
�ồng)

1
�iểm

• Đạt giải Nhất 
cấp trường 
hoặc khuyến 
khích cấp quận 
trở lên trong kỳ 
thi các môn văn 
hóa, các cuộc 
thi Khoa học kỹ 
thuật, CNTT.

• Đạt giải Ba 
cấp quận trong 
kỳ thi thuộc lĩnh 
vực Nghệ thuật, 
Văn hóa văn 
nghệ, Thể thao

• Đạt giải Khuyến 
khích hoặc lọt top 5% 
trong cuộc thi IMAS

• Đạt giải Đồng trong 
các cuộc thi: MYTS, 
SASMO, AMC8, TIMO
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III. CÁC BƯỚC TỔ CHỨC XÉT DUYỆT HỌC BỔNG SHINE WITH ME

• Học sinh nộp hồ sơ xét tuyển (theo mẫu của nhà trường) về Phòng Tuyển sinh và Chăm 
sóc khách hàng trước ngày 31/10/2022. 

• Công bố kết quả: Học bổng Shine With Me dự kiến sẽ được công bố vào tháng 12/2022, 
và bắt đầu áp dụng từ học kỳ II năm học 2022 – 2023.

• Các mốc thời gian cụ thể:

1. Truyền thông và nhận hồ sơ đăng ký từ ngày: 15/8/2022 – 15/11/2022

2. Xét duyệt hồ sơ từ ngày: 16/11/2022 - 30/11/2022

3. Công bố KQ:  5/12/2022

Lưu ý:

• Học bổng xét theo học kỳ. Học sinh không được lĩnh học bổng bằng tiền mặt mà xét 
trừ vào tiền học phí học kỳ hoặc năm học tiếp theo. Học bổng chỉ có giá trị khi học sinh 
đang hoặc tiếp tục theo học tại Sunshine Maple Bear.

• Tổng học bổng và các ưu đãi áp dụng không vượt quá 100% mức học phí.

Thứ tự áp dụng: 

1. Học bổng Shine with me;

2. Ưu đãi chung của tuyển sinh theo từng giai đoạn công bố;

3. Ưu đãi chính sách hợp lực/ gia đình/ đối tác;

4. Ưu đãi chiết khấu trong CSTC theo công bố của nhà trường.

IV. ĐIỀU KIỆN DUY TRÌ HỌC BỔNG VÀ HỒ SƠ XÉT DUYỆT HỌC BỔNG

Điều kiện duy trì học bổng và hồ sơ xét duyệt học bổng: giữ nguyên tiêu chí và hạng mục 
như năm 2021 – 2022. Cụ thể: 

Các học sinh được nhận học bổng cần thể hiện tính trách nhiệm của mình trong việc giữ 
vững thành tích học tập, chủ động rèn luyện, tạo ảnh hưởng tốt tới các phong trào học 
sinh trong suốt năm học để tiếp tục được xét nhận học bổng cho năm học tiếp theo. 
Các tiêu chí cần đạt được cụ thể như sau:

1. Học sinh cần giữ vững thành tích học tập:

- Đối với học sinh Tiểu học: có kết quả đánh giá các môn học, hoạt động giáo dục đạt 
mức Hoàn thành tốt; các phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt; duy trì thành tích tổng điểm 
3 môn Toán – Tiếng Việt – Tiếng Anh trong kỳ thi cuối năm học đạt từ 27 điểm trở lên.

2. Đối với học sinh Nhóm 2: cần duy trì và tiếp tục phát triển các tài năng/năng lực đặc 
biệt;

3. Tích cực tham gia các hoạt động của trường và các hoạt động hỗ trợ học tập cho 
học sinh Sunshine Maple Bear

4. Tham gia chủ trì, dẫn dắt, hoặc nằm trong ban điều hành Dự án/ Câu lạc bộ/ Sự kiện 
cấp trường của Sunshine Maple Bear
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* Danh sách các cuộc thi được xét chọn học bổng: 
I. Các cuộc thi quốc tế được Bộ GD&ĐT công nhận và phối hợp tổ chức
- IMC: Olympic toán học trẻ quốc tế cho lớp 6-7/ 8-9

- IMSO: Olympic toán và khoa học trẻ quốc tế cho tiểu học lớp 5 và THCS

- APMOPS: Olympic toán châu Á – Thái Bình Dương cho học sinh từ đủ 11 tuổi

- IMAS: Đánh giá năng lực tư duy toán học quốc tế cho học sinh lớp 3-lớp 8

II. Các cuộc thi quốc tế bảng B
- IKMC: Toán Kangaroo lớp 1-8

- MYTS: Tìm kiếm tài năng toán học trẻ lứa tuổi 10 -16

- SASMO: Toán quốc tế Singapore và Châu Á cho lớp 2 -lớp 10

- AMC8: Toán học Hoa Kỳ cho THCS 
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Học sinh có mong muốn xét tuyển Học bổng Shine With Me cần chuẩn bị 
hồ sơ bao gồm:

• Đơn xin xét học bổng đã dán ảnh (theo mẫu của Nhà trường).
• Bản sao Học bạ các năm học (dành cho học sinh mới);
• Bản sao các thành tích khác (nếu có).

Mọi thông tin chi tiết xin liên lạc 
Phòng Tuyển sinh và Chăm sóc khách hàng
Hotline: 090 154 6655 hoặc 091 754 6655
Email: info@sunshinemaplebear.edu.vn

Hồ sơ xét tuyển học bổng Shine with Me
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Phương thức 
tuyển sinh

6

Xét trên phiếu đăng ký dự tuyển của học sinh (theo mẫu).1
2
3
4

Phỏng vấn, tìm hiểu năng lực, tính cách, nhu cầu và mục tiêu học 
tập của từng học sinh.

Phỏng vấn cha mẹ học sinh để tìm hiểu thông tin về mục tiêu & định 
hướng giáo dục của gia đình đối với từng học sinh.

Các bài kiểm tra đầu vào được áp dụng:

• Lớp 1: Đánh giá khả năng 
nhận thức, năng lực tư duy, kỹ 
năng giao tiếp, kỹ năng vận 
động, kỹ năng tương tác xã 
hội, năng lực ngôn ngữ (thông 
qua 1 giờ trải nghiệm).

• Lớp 2-9: Học sinh làm bài 
kiểm tra đánh giá năng lực 
cá nhân ở 3 môn: Toán, Tiếng 
Việt/ Ngữ Văn, Tiếng Anh 
(Điểm tiếng Anh là cơ sở để tư 
vấn cho học sinh chọn hệ đào 
tạo phù hợp với năng lực và 
định hướng cá nhân).
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Quy trình tuyển sinh
& nhập học cập nhật mới

7

PHHS ghi danh, tìm 
hiểu thông tin & 
ăng ký xét tuyển 
ầu vào cho con.

Nhận phiếu báo 
kết quả & Thư mời 
nhập học sau tối a 
03 ngày làm việc.

PHHS thực hiện các 
thủ tục nhập học 
theo hướng dẫn của 
Bộ phận Tuyển sinh.

BƯỚC 1 BƯỚC 3

BƯỚC 4

Học sinh tham gia 
dự tuyển ầu vào 
theo thông báo từ 
nhà trường.

BƯỚC 2

HỒ SƠ ĐĂNG KÍ DỰ TUYỂN 
(nộp khi học sinh đến dự tuyển)

• Hồ sơ đăng ký dự tuyển (theo mẫu)

• 01 bản sao công chứng giấy khai sinh

• 02 ảnh để rời (ghi rõ tên, ngày tháng 
năm sinh ở mặt sau)

HỒ SƠ ĐĂNG KÍ NHẬP HỌC 
(nộp khi làm thủ tục nhập học)

• Bản đăng ký nhập học (theo mẫu)

• Thỏa ước nhập học (theo mẫu)

• 01 bản sao sổ hộ khẩu

• Ảnh người đón: mỗi người 02 cái (tối 
đa 3 người)

• Giấy/sổ khám sức khỏe

• Sổ tiêm chủng

• Mã định danh (dành cho HS lớp 1)

• Kết quả học tập/ Học bạ (dành cho 
HS từ lớp 2 - 9)
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Phòng Tuyển sinh - Trường Tiểu học - THCS Sunshine Maple Bear
Địa chỉ: Dự án Sunshine Riverside – Phú Thượng – Tây Hồ - Hà Nội
Hotline:   090 154 6655 (Tiểu học) - 091 754 6655 (THCS)
Email:     info@sunshinemaplebear.edu.vn
Website: www.sunshinemaplebear.edu.vn
Fanpage: Sunshine Maple Bear Elementary School

ĐĂNG KÍ VÀ LIÊN HỆ
8
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HỆ THỐNG TRƯỜNG SUNSHINE MAPLE BEAR
Khu �ô thị Sunshine Riverside, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
090 154 6655 (Tiểu học) - 091 754 6655 (THCS)
info@sunshinemaplebear.edu.vn
www.sunshinemaplebear.edu.vn
Sunshine Maple Bear School

094 254 6655
info@sunshinemaplebear.edu.vn
www.sunshinemaplebear.edu.vn
Sunshine Maple Bear Kindergarten

HỆ THỐNG MẦM NON SUNSHINE MAPLE BEAR

Cơ sở Palace
Địa chỉ: Tòa nhà Sunshine 
Palace, Ngõ 13, Lĩnh Nam, 
Hoàng Mai, Hà Nội

Cơ sở Riverside
Địa chỉ: Khu �ô thị Sunshine 
Riverside, Phú Thượng,
Tây Hồ, Hà Nội

Cơ sở Garden
Địa chỉ: Tòa nhà Sunshine 
Garden,  Vĩnh Tuy,
Hai Bà Trưng, Hà Nội


