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 Luyện tập âm nhạc giúp tăng cường chức năng của não bộ. Các nghiên cứu đã chỉ ra 

rằng trải nghiệm thời thơ ấu xác định mức độ kết nối của các tế bào não (tế bào thần kinh) với các tế 

bào não khác. Bởi vì các kết nối nơ-ron chịu trách nhiệm cho tất cả các trí thông minh, các nghiên cứu 

cũng cho thấy não bộ của trẻ phát triển hết tiềm năng khi tiếp xúc với âm nhạc cần thiết làm giàu thêm 

những trải nghiệm. Nếu được kích thích suốt khoảng thời gian  thời thơ ấu, các kết nối nơ-ron này sẽ 

phát triển nhanh chóng, và do đó, chúng tôi đang xem xét các cách để phát triển toàn bộ não bộ.  

 
 Các chương trình Âm Nhạc Phát Triển Trí Tuệ (MIM®) của chúng tôi nhằm mục đích làm 

được điều đó. Với một chương trình giảng dạy được lên kế hoạch cẩn thận, chúng tôi từng bước 

hướng dẫn học sinh từ độ tuổi sơ sinh 4 tháng tuổi đến 7 tuổi để khám phá sự phong phú và sôi động 

của âm nhạc thông qua trò chơi và các hoạt động thú vị. Không giống như các khóa học âm nhạc khác 

chỉ tập trung vào nghe và chuyển động âm nhạc, chúng tôi cũng kết hợp luyện thị giác và thính giác, 

đọc tốc độ, luyện cao độ, kỹ thuật ghi nhớ, luyện khả năng tập trung, kỹ thuật dùng bàn phím đúng cách 

và lý thuyết âm nhạc. Tất cả các hoạt động của chúng tôi đều liên quan đến sự kết nối giữa hai bán cầu 

não  bằng cách tham gia vào việc đào tạo âm nhạc toàn diện. MIM®      cung cấp sự chuyển đổi liền 

mạch bên trong các trình độ học nhạc.  

 

                         Một cột mốc quan trọng đã đạt được vào tháng 3 năm 2011 khi MIM®  chính thức được 

công nhận bởi Hội Đồng Khảo Thí Âm Nhạc London (LCME), trực thuộc Đại Học West London và các 

chứng chỉ sẽ được cấp bởi Hội Đồng Khảo Thí Âm Nhạc London (LCME) khi tất cả các học viên của 

khóa học MIM hoàn thành trọn vẹn và thành công các bài kiểm tra. “Đây là lần đàu tiên ở Singapore, 

chương trình Âm Nhạc dành cho lứa tuổi mầm non địa phương đã chính thức được bảo trợ bởi một tổ 

chức chuyên nghiệp nổi tiếng trên thế giới về việc đánh giá và kiểm tra âm nhạc đến từ Vương Quốc 

Anh” – Giáo Sư John Howard, Giám Đốc Hội Đồng Khảo Thí Âm Nhạc London. 
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MIM® JUMP START 
Chi tiết khóa học:              

Nhóm tuổi                         :  12 tháng đến 23 tháng tuổi 

Thời lượng của khóa học       :  có thể lên đến 1 năm 

Thời lượng buổi học                :  45 phút/buổi, mỗi tuần 1 buổi 

Sỉ số học sinh mỗi lớp            :  10 học sinh (phụ huynh tham gia lớp học cùng trẻ) 

 Nghiên cứu hiện tại chỉ ra rằng trẻ em bắt đầu học ngay cả trước khi chúng được sinh ra và 

âm nhạc đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển các khía cạnh tinh thần cũng như cảm xúc của trẻ. 

Trẻ em trong độ tuổi từ 12 tháng đến 24 tháng đặc biệt quan tâm và thành thạo trong việc học âm nhạc thông 

qua quá trình hấp thụ có hoặc không có các phản ứng ngẫu nhiên hoặc có mục đích. 

 Với những điều trên, cùng với triết lý đằng sau sự thành công của chương trình MIM của 

Trung Tâm Seimpi, MIM Jump-start (MIM – Khởi động) được thiết kế để phát triển, nâng cao và làm phong 

phú thêm tiềm năng âm nhạc của con bạn thông qua các trò chơi thú vị dành cho trẻ nhỏ kèm theo các bài 

hát, tập luyện cao độ, luyện tốc độ đọc, luyện mắt / tai, luyện nhịp điệu, xướng âm, cảm thụ âm nhạc và phân 

tích âm nhạc. Chương trình này không chỉ chuẩn bị và hướng suy nghĩ của con bạn đến những bài học nâng 

cao về âm nhạc trong các chương trình MIM Playtime và MIM In Me mà còn hỗ trợ thúc đẩy sự phát triển IQ 

của con bạn (IQ Development), sự tự tin (Sefl Esteem), sự sáng tạo (Creativity), trí tuệ cảm xúc (Emotional 

Intelligence), thiên tài âm nhạc (Musical Geniushood), khả năng phối hợp thể chất và sự khéo léo (Physical 

Coordination and Dexterity).  

 MIM Khởi Động (MIM Jump-Start) kết hợp các hoạt động MIM được thiết kế đặc biệt theo sự 

phát triển của con bạn để kích thích phát triển tiềm năng đặc biệt bên trong của bé.  

MIM® PLAYTIME 
Chi tiết khóa học:              

Nhóm tuổi                                :  2 tuổi 

Thời lượng của khóa học        :  1 năm 

Thời lượng buổi học                :  45 phút/buổi, mỗi tuần 1 buổi 

Sỉ số học sinh mỗi lớp             :  8 học sinh (phụ huynh tham gia lớp học cùng trẻ) 

 Từ thuở thai nghén, trẻ đã có khả năng tiếp thu nhanh và dễ dàng nhưng khả năng này sẽ dần 

mất đi khi trẻ lớn lên -- trừ khi được kích thích một cách tích cực thông qua những kỹ thuật học tập đơn giản. 

“Cửa sổ cơ hội” để dễ dàng phát triển toàn diện năng lực bộ não của trẻ được mở ra cho đến khoảng 7 tuổi. 

  

 MIM Vui Chơi (MIM Playtime) nhằm mục đích kích thích trí não âm nhạc của trẻ dưới 3 tuổi 

bằng những flashcard, đồ chơi giáo dục, nhạc cụ gõ, bàn phím và những dụng cụ dạy học thú vị khác. Nuôi 

dưỡng tài năng âm nhạc của trẻ mới biết đi, cho trẻ tiếp xúc với những âm thanh nhạc cụ khác nhau, khuyến 

khích trẻ tập đọc những dấu hiệu, luyện cho trẻ nhận thức về nhịp điệu, luyện thính giác, rèn luyện sự tập 

trung, luyện tập khả năng ghi nhớ bằng hình ảnh và âm thanh, nhận diện các nốt nhạc cũng như khả năng xác 

định cao độ của các nốt so với các nốt khác hay xác định nốt nhạc mà không có bất kỳ nốt nhạc nào khác để 

so sánh. Sự tiếp xúc sớm này có lợi ích rất lớn trên con đường tương lai của trẻ để trở thành một nhà soạn 

nhạc vĩ đại. 

 



MIM® IN ME 
Chi tiết khóa học:              

Nhóm tuổi                                 :  3 tuổi 

Thời lượng của khóa học        :  1 năm 

Thời lượng buổi học                :   60 phút/buổi, mỗi tuần 1 buổi 

Sỉ số học sinh mỗi lớp            :  8 học sinh (phụ huynh tham gia lớp học cùng trẻ) 

 MIM In Me tiếp tục sử dụng các khái niệm giảng dạy từ MIM Playtime, đó là lập kế hoạch cẩn 

thận nhằm tăng cường khả năng học tập của toàn bộ não bộ, khuyến khích đọc nốt nhạc từ sớm, rèn luyện nhịp 

điệu, luyện thính giác, luyện sự tập trung và trí nhớ bằng hình ảnh và âm thanh, nhận diện các nốt nhạc cũng 

như khả năng xác định cao độ của các nốt so với các nốt khác hay xác định nốt nhạc mà không có bất kỳ nốt 

nhạc nào khác để so sánh. Ở cấp độ này, trẻ sẽ bắt đầu học cách chơi đàn, với sự hiểu biết và những kỹ thuật 

chơi đàn chuẩn xác. 

 Lên đến cấp độ này, chúng tôi sẽ mở rộng luyện tập cho trẻ khả năng tập trung, rèn luyện thị 

giác, rèn luyện nhịp điệu và thính giác kèm với đọc chính tả, đọc nốt nhạc và hát theo nốt nhạc. Việc rèn luyện 

trí nhớ cũng sẽ mở rộng bao gồm vận động học và phân tích trí nhớ. Sẽ có bài thi kết thúc khóa học MIM được 

cung cấp bởi Hội Đồng Khảo Thí Âm Nhạc London, và các chứng chỉ cũng sẽ được cấp bởi hội đồng này 

(LCME) khi các em học sinh hoàn thành thành công bài thi của mình. 

MIM® ENCORE 
Chi tiết khóa học:              

Nhóm tuổi                                :  4 đến 7 tuổi 

Thời lượng của khóa học        :  6 tháng cho lớp Dự Bị Pre course, 1 năm cho lớp Encore 

Thời lượng buổi học                :   60 phút/buổi, mỗi tuần 1 buổi 

Sỉ số học sinh mỗi lớp             :  6 học sinh (khuyến khích phụ huynh tham gia thường xuyên) 

 

 MIM Encore chuyên đào tạo trẻ em từ 4 đến 7 tuổi, là những bé đã có một vài khả năng đọc và 

chơi nhạc trên đàn piano. Các em chưa được qua lớp đào tạo âm nhạc nào thì chúng tôi khuyến khích tham gia 

lớp MIM Dự Bị 6 tháng (MIM Encore Preparatory) trước khi chính thức vào học lớp MIM Encore. 

 Chương trình vẫn tiếp tục sử dụng các khái niệm giảng dạy của các cấp độ MIM trước để 

hướng các em học sinh vào khuôn khổ kỷ luật và có thêm niềm yêu thích chơi đàn piano. Giáo trình được thiết 

kế dựa theo giáo trình của Hội Đồng Khảo Thí Âm Nhạc Anh, mang đến cho các em một sự chuẩn bị đầy đủ để 

hướng đến các kỳ thi ABRSM (The Associated Board of the Royal School of Music – một bằng cấp âm nhạc giá 

trị cho người học nhạc), LCME (London College of Music Examinations) và các kỳ thi khác được khảo thí bởi 

Hội Đồng chấm thi của Anh trong tương lai. Đồng thời, học sinh sẽ có thêm nhiều cơ hội để tự tin hơn trở thành 

một nhà soạn nhạc thông qua những phương pháp đào tạo đa dạng và phong phú có sẵn trong khóa học này. 

 Các hoạt động được thực hiện trong khóa học này rất giống với việc đào tạo về âm nhạc ngoại 

trừ việc đã được sửa đổi để phù hợp với hồ sơ học tập của các em nhỏ. Việc chơi nhạc độc tấu và đồng diễn 

(nhấn mạnh vào việc chơi nhạc theo nhóm) được kết hợp với nhau vì có tầm quan trọng như nhau nhằm cho 

phép các em có được những lợi ích tối đa của một chương trình giảng dạy âm nhạc đã được lên kế hoạch chu 

đáo và kỹ lưỡng. Dĩ nhiên sẽ có một bài thi đánh giá để kết thúc khóa học MIM được thực thi bởi Hội Đồng 

Khảo Thí Âm Nhạc London và chứng chỉ sẽ được cấp bởi LCME khi các em học sinh hoàn thành thành công 

bài thi của mình.  

 Sau khi tốt nghiệp khóa MIM Encore, các em học sinh sẽ tiếp tục các bài học (dựa trên giáo 

trình chấm điểm của Hội Đồng Thi Anh) trên cơ sở cá nhân hoặc nhóm (theo chương trình MIM Encore Nâng 

Cao - MIM Encore Advanced), hoặc trên cơ sở cá nhân cùng với các bài học MIM AMUS (Aural & Musicianship 

– Thẩm Âm & Cảm Thụ Âm Nhạc) nếp được chấp nhận tiếp tục theo chương trình SMART TM (Seimpi MIM® 

Đào tạo mạnh mẽ và cấp tốc – Seimpi MIM® Accelerated and Robust Training) 

 



VIOLIN WITH MIM®  
Chi tiết khóa học:              

Nhóm tuổi                                :  3 đến 5 tuổi & 8 đến 8 tuổi 

Thời lượng của khóa học        :  1 năm 

Thời lượng buổi học                :  60 phút/buổi, mỗi tuần 1 buổi 

Sỉ số học sinh mỗi lớp             :  8 học sinh (phụ huynh tham gia lớp học cùng trẻ) 

 Chúng tôi sử dụng khái niệm giảng dạy tương tự như MIM In Me / Encore. Bắt đầu bằng việc 

dạy các em học sinh kỹ thuật chơi đàn violin sao cho đúng và chuẩn ngay từ khi mới bắt đầu. Không giống như 

các khóa học khác vốn chỉ nhấn mạnh đến việc chơi bắt chước, bỏ qua tư thế và kỹ thuật thích hợp, khóa học 

này nhằm hình thành kỹ thuật và tư thế ngay từ khi trẻ 3 tuổi. Điều này có thể đạt được bằng việc sử dụng các 

dụng cụ dạy học và trực quan thú vị để hỗ trợ sự nhận biết của các em. Đọc và luyện thị giác đóng một vai trò 

quan trọng trong việc nuôi dưỡng một nhạc sĩ giỏi, giống như được viết và nói bằng chính ngôn ngữ của bản 

thân, hai chương trình đào tạo này phải đi đôi với nhau để đạt được khả năng đọc viết âm nhạc. 

 Việc đào tạo nhóm nhạc được cung cấp để nâng cao khả năng tương tác với những nhạc sĩ 

khác ở nhóm tuổi khác nhau. Thông qua các khóa đào tạo này, học viên được đảm bảo sẽ nhận được một nền 

tảng vững chắc trong quá trình học âm nhạc của các em. 

 Khóa học này giúp loại bỏ những rắc rối của việc trẻ phải học lại trong giai đoạn sau của quá 

trình luyện tập để đối phó với kỳ thi nghiêm túc khi các em chuẩn bị tham gia các kỳ thi ABRSM, LCME hoặc 

những kỳ thi khác của Hội Đồng Khảo Thí Anh. Tóm lại, khóa học này giúp học sinh chuẩn bị tốt để đạt đủ tiêu 

chuẩn biểu diễn mà không bị mất đi niềm vui và hứng thú khi học violin. 

 


