TUYỂN SINH LỚP 10/2019: BỐ MẸ CÓ BIẾT, CÓ MỘT CÁNH CỬA KHÁC
VÀO THPT DÀNH CHO CON
Vậy là sau 2 ngày thi, gần 200.000 thí sinh tại TP.
HCM và Hà Nội đã hoàn thành môn Toán - thử
thách cuối cùng trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10
năm học 2019 - 2020.
Đến hẹn lại lên, cứ mỗi năm bước vào mùa tuyển
sinh lớp 10, những khoảnh khắc không khỏi
nghẹn ngào, không quản nắng mưa, đợi con
hàng giờ ngoài cổng trường thể hiện sự lo lắng,
thấp thỏm của phụ huynh luôn đọng lại trên
những trang nhật ký học đường. Hình ảnh biết nói này khiến chúng ta cảm nhận rõ nỗi lòng của
bậc phụ huynh, khiến người làm con không khỏi xúc động, nỗ lực làm bài thi để đáp lại niềm tin
yêu của gia đình.
Thật vậy, với bố mẹ, mỗi giai đoạn chuyển cấp là
cột mốc mang tính quyết định đối với tương lai
của con. Điều đó thể hiện sự quan tâm đáng kể
của phụ huynh về việc chọn trường, chọn ngành
giúp con. Tuy nhiên, phải chăng việc học chăm
chỉ là yếu tố duy nhất tạo nên thành công, phải
chăng “trường công” là con đường duy nhất mà
con phải bước đi, hay đâu đó vẫn còn các hướng
đi khác để con có thể sống với đam mê và sở
thích của mình?
Do đó, không chỉ bản thân từng học sinh mà phụ huynh cũng cần phải nghiên cứu kĩ lưỡng trước
khi hỗ trợ con đưa ra những quyết định quan trọng ở từng thời điểm. Việc nhận dạng sở thích,
sự quan tâm, tính cách và khả năng của con từ nhỏ sẽ giúp phụ huynh học sinh cùng nhau lập sổ
tay hướng nghiệp đúng cách, xác định những hạn chế cũng như điểm mạnh của học sinh để có
những điều chỉnh phù hợp về môi trường phát triển, mở ra nhiều cơ hội việc làm trong tương lai.

Như thường lệ, tỉ lệ cạnh tranh vào các trường
công lớp 10 tăng dần mỗi năm, đây được xem là
áp lực không hề nhỏ đặt nặng trên vai của học
sinh - Vậy thì bố mẹ ơi, đừng vội nghĩ về cánh
cửa sắp đóng, hãy cùng con mở ra những cánh
cửa mới mẻ nhé!
Con đường đến các trường Đại học hàng đầu
không phải chỉ có một. Nếu các bậc phụ huynh
vẫn còn đang băn khoăn, chương trình THPT Mỹ/
Canada tại Apax Franklin sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho con. Để con có thể hoàn thiện chương
trình THPT tại Việt Nam với hệ thống chương trình chuẩn Mỹ/Canada, tiếp cận tinh hoa giáo dục
hàng đầu thế giới ngay từ bậc THPT, chương trình được thiết kế đặc biệt cho học sinh lứa tuổi
phổ thông trung học tại Việt Nam, với phương pháp hiện đại với thời gian linh hoạt, chương trình
tiết kiệm tới 70% chi phí so với việc học tại các trường Quốc tế hay du học nước ngoài.
Đăng ký tư vấn ngay để tối ưu hóa lộ trình học tập cho con ngay từ đầu tại Hotline: 08 6601 0066
--APAX FRANKLIN ACADEMY
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