
Khám phá không gian vũ trụ là niềm đam mê của rất nhiều học sinh với vô vàn những điều huyền 
bí và thú vị. Khóa học Mission to International Space Station mang đến cho các học sinh một trải 
nghiệm có “một không hai” thông qua nhiệm vụ mô phỏng đi từ Trái Đất đến Trạm vũ trụ quốc tế. 
Học sinh được coi như những nhà du hành đang học việc và được trải qua khóa huấn luyện trước 
chuyến bay đến Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Bên cạnh đó, các em được học cách thích nghi với cuộc 
sống trong không gian và quan sát Trái đất từ quỹ đạo. Khi "trở về Trái đất", các em sẽ thực hiện 
báo cáo "Nhiệm vụ khoa học" và trình bày ý nghĩa của việc điều tra Trái đất từ không gian.                                                                                                 

Sau khóa học, các học sinh sẽ có trải nghiệm khám phá Trạm vũ trụ quốc tế, có thêm những kiến 
thức mới về không gian vũ trụ cũng như cải thiện và nâng cao khả năng Tiếng Anh và kĩ năng học 
tập độc lập.

NỘI DUNG CỦA 4 TUẦN HỌC:

MISSION TO INTERNATIONAL 
SPACE STATION
KHÁM PHÁ TRẠM VŨ TRỤ 
QUỐC TẾ ISS

Giới thiệu, khám phá Trái 
đất từ không gian, huấn 
luyện trước chuyến bay 
đầu tiên                                                                                                                                      

Khởi động và lắp 
ráp, lên tàu ISS                                                        

Quan sát Trái đất, sửa 
chữa bảng điều khiển 
năng lượng mặt trời, 
quay trở lại Trái đất                                                                                          

Báo cáo nhiệm 
vụ và hoàn 
thành khóa 
học

Dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 Thời lượng: 5 giờ/ tuần. Học trong 4 tuần

STUDY SKILLS
CÁC KỸ NĂNG HỌC TẬP HIỆU QUẢ

Dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 10 Thời lượng: 7,5 giờ/ tuần. Học trong 4 tuần

HỌC HÈ
NLINE

H Ọ C  M Ọ I  L Ú C  M Ọ I  N Ơ I

Nhằm đem lại cho học sinh một mùa hè bổ ích, Vinschool đã lựa chọn các khóa học của The 
Virtual High School tập trung vào những chủ đề thiết thực và mới lạ. Học sinh được học online 
theo lớp dưới sự hướng dẫn của giáo viên là chuyên gia trong lĩnh vực học tập. Mỗi khóa học kéo 
dài 4 tuần, được chia làm 2 đợt nhập học vào ngày 19/06 và ngày 22/07.

DIGITAL PHOTOGRAPHY: Khoá học hướng dẫn học sinh sử dụng máy ảnh và các 
công cụ chỉnh sửa ảnh

STUDY SKILLS: Khoá học nhằm mục tiêu giúp học sinh cải thiện và nâng cao các kỹ 
năng học tập hiệu quả

CRIMINOLOGY: Khoá học mang đến trải nghiệm đặc biệt khi học sinh được đóng vai 
làm thám tử điều tra các vụ án. Từ đó rèn luyện tư duy logic, khả năng phán đoán, 
nắm bắt tâm lý con người.

MISSION TO INTERNATIONAL SPACE STATION: Khoá học giúp các em khám phá 
trạm vũ trụ quốc tế ISS và tham gia vào các khoá huấn luyện dành cho các nhà du 
hành chuẩn bị bay lên trạm ISS.

PLANNING FOR COLLEGE: Khoá học dành riêng cho học sinh THPT nhằm lên kế 
hoạch học đại học hiệu quả

HEALTH: Khoá học giúp học sinh nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về các phương 
pháp để hình thành một phong cách sống lành mạnh. 

NỘI DUNG 
CỦA CÁC KHOÁ HỌC 
RẤT MỚI MẺ, HẤP DẪN

Chủ động thời gian và không gian học tập

Tham gia nhiều khóa học yêu thích cùng một 
thời điểm

Rèn luyện kỹ năng tự học, thu thập, xử lý và tìm 
kiếm thông tin, ghi chép….

VÌ SAO VINSCHOOL CHỌN THE VIRTUAL HIGH SCHOOL?

The Virtual High School (VHS) là tổ chức giáo dục nổi tiếng của Mỹ hướng đến việc phát triển 
năng lực và kết nối học sinh dành cho lứa tuổi Trung học. Sở hữu mạng lưới rộng lớn trên khắp thế 
giới và phương pháp giáo dục hiện đại, VHS mang đến cho học sinh các khóa học online chất lượng 
cao với đội ngũ giảng viên tâm huyết và dày dạn kinh nghiệm. Với sứ mệnh mang lại kiến thức và 
truyền cảm hứng học tập cho học sinh, các khóa học của VHS tập trung vào việc trau dồi kiến 
thức, phát triển kĩ năng để học sinh có cơ hội khám phá và phát huy năng lực của bản thân. 

ĐIỂM CỘNG 
CỦA NHỮNG 
KHÓA HỌC 
ONLINE

Dành cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 Thời lượng: 7,5 giờ/ tuần. Học trong 4 tuần

Khóa học Digital Photography sẽ mang lại cho học sinh các kiến thức và kĩ năng liên quan đến 
nhiếp ảnh như các loại máy ảnh khác nhau, cách sử dụng các công cụ chỉnh sửa ảnh (phần mềm 
Photoshop, Gimp, Picsart...). Học sinh sẽ có cơ hội trải nghiệm nhiều phương pháp chỉnh sửa ảnh 
dựa trên sở thích của các em.                                                                                       

Sau khóa học, học sinh không chỉ được trang bị kiến thức về nhiếp ảnh, các thủ thuật nhiếp ảnh 
mà còn được rèn luyện cách tự đánh giá bản thân và nhìn nhận các tác phẩm nhiếp ảnh với con 
mắt mang tính phê bình nghệ thuật. Các kĩ năng như giao tiếp, làm việc nhóm và đặc biệt là khả 
năng sử dụng Tiếng Anh sẽ được nâng cao thông qua các hoạt động của khóa học. 

NỘI DUNG CỦA 4 TUẦN HỌC:

Học sinh cần tự trang bị máy ảnh kĩ thuật số của riêng mình và có những hiểu biết cơ bản 
về máy ảnh kĩ thuật số.

DIGITAL PHOTOGRAPHY 
KHOÁ HỌC SỬ DỤNG MÁY ẢNH 
VÀ CÁC CÔNG CỤ CHỈNH SỬA ẢNH

Tuần 1: Bố cục 
ảnh (tạo khối, 
chiều sâu, 
khung...)

Tuần 2: Chỉnh sửa 
độ sáng, độ tương 
phản, màu sắc, hình 
khối,... 

Tuần 3: Chuỗi các dự án 
yêu cầu học sinh lên ý 
tưởng, thực hành và áp 
dụng một số thủ thuật 
chỉnh sửa ảnh nâng cao     

Tuần 4: Chuỗi các dự 
án yêu cầu học sinh 
hoàn thành và trình 
bày dự án, tổng kết 
khóa học

Đến với khóa học Criminology, học sinh sẽ có cơ hội thử nghiệm trở thành người điều tra, phá án. 
Là người duy nhất phụ trách vụ án, học sinh sẽ cần phải điều tra, nghiên cứu tâm lý các nạn nhân 
và thu thập manh mối từ hiện trường để làm sáng tỏ sự thật. Trong trò chơi cuối cùng, học sinh sẽ 
gửi hồ sơ đã hoàn thành của mình về toàn bộ vụ án. Nếu học sinh muốn một trải nghiệm được làm 
việc cho FBI hoặc trở thành một thám tử cảnh sát, đây sẽ là khóa học nghiên cứu tâm lý tội phạm 
rất lí thú.  
                                                        
Sau khóa học, học sinh sẽ được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc và hiểu thêm về diễn biến tâm lý 
phức tạp của con người, sử dụng các kỹ năng tư duy, phân tích, phản biện. Từ đó, ý thức đối với 
cộng đồng và xã hội được nâng cao và hoàn thiện.

NỘI DUNG CỦA 4 TUẦN HỌC:

CRIMINOLOGY
TRẢI NGHIỆM LÀM
THÁM TỬ ĐIỀU TRA

Hiện trường vụ án 
đầu tiên, các bước để 
định hình và điều tra 
của cảnh sát                                                                            

Hiện trường vụ án 
thứ 2, phân loại 
hiện trường                                                                        

Nghi phạm bắt đầu lộ 
diện, tra khảo cuối 
cùng của cảnh sát, hồ 
sơ của nghi phạm         

Trình bày hồ sơ và 
tìm hiểu về nghề 
nghiệp trong "Tội 
phạm học”

Dành cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 Thời lượng: 7,5 giờ/ tuần. Học trong 4 tuần

Việc lựa chọn trường đại học phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân chính là nấc thang 
quan trọng nhất dẫn tới sự khởi đầu và tương lai tốt đẹp của mỗi người. Khóa học Planning for 
College mang đến cho các bạn học sinh trung học phổ thông cơ hội được khám phá năng lực bản 
thân, tìm hiểu thêm về cách thức và quá trình lựa chọn trường đại học, dự định tương lai và cân 
bằng tài chính. Đồng thời các bạn cũng sẽ cùng tham gia thảo luận và chia sẻ với các bạn học sinh 
khác trên thế giới để có thêm cái nhìn đa chiều về việc học tập và chuẩn bị hành trang vào đại 
học của mình.         

Sau khóa học, học sinh không chỉ được trau dồi thêm kĩ năng sử dụng Tiếng Anh, kĩ năng giao tiếp 
và lập kế hoạch hành động, mà còn có cơ hội khám phá sở thích nghề nghiệp và cảm hứng của 
chính bản thân mình.

NỘI DUNG CỦA 4 TUẦN HỌC:

Tuần 1: "Suy nghĩ về 
tương lai": Hiểu về Đại 
học, khám phá sở thích cá 
nhân và hướng nghiệp

Tuần 2: Khám phá sở 
thích nghề nghiệp, bắt 
tay vào nghiên cứu và 
đăng ký trường đại học    

Tuần 3: Tài 
chính dành 
cho việc học 
đại học

 Tuần 4: Chia sẻ dự 
án lập kế hoạch đại 
học và hướng 
nghiệp

Dành cho học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 Thời lượng: 7,5 giờ/ tuần. Học trong 4 tuần

Trong thời đại ngày nay, việc sinh hoạt thiếu khoa học (thức khuya, quá phụ thuộc vào smart 
phone...) là tình trạng khá phổ biến của học sinh, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất và 
tinh thần của các em. Đến với khóa học Health Summer Offering, học sinh sẽ có cơ hội nâng cao 
nhận thức và sự hiểu biết về các phương pháp để hình thành một phong cách sống lành 
mạnh. 

Các em sẽ được nghiên cứu và tìm hiểu về các vấn đề vô cùng thú vị và gần gũi với cuộc sống như 
những bài tập giải phẫu cơ bản, sự ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông đối với nhận 
thức, các vấn đề về sức khỏe sinh sản,... Từ đó có thể tự lên kế hoạch dinh dưỡng cho bản thân 
dựa trên "tam giác sức khỏe" (thể chất, xã hội và tinh thần).  

Sau khóa học, học sinh sẽ được củng cố kiến thức về sức khỏe, tự xây dựng cho bản thân một lối 
sống lành mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần, cũng như cải thiện các kĩ năng mềm khác: làm việc 
nhóm, giao tiếp, lập kế hoạch và khả năng Tiếng Anh.

NỘI DUNG CỦA 4 TUẦN HỌC:

Tuần 1: Giới thiệu 
khóa học và Sức khỏe 
thể chất      

Tuần 2: Sức khỏe thể 
chất và Sức khỏe 
cộng đồng

Tuần 3: Sức khỏe 
cộng đồng và Sức 
khỏe tinh thần 

Tuần 4: Sức khỏe 
tinh thần và Dự án 
kết thúc khóa học

HEALTH
PHONG CÁCH SỐNG LÀNH MẠNH

Dành cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 Thời lượng: 7,5 giờ/ tuần. Học trong 4 tuần

THÔNG TIN TUYỂN SINH
 
Đợt nhập học 1: 19/6 - 19/7
Đợt nhập học 2: 22/7 - 16/8
Học phí khóa 4 tuần: 6,5 triệu

Phụ huynh đăng ký vui lòng liên hệ 
Phòng Tuyển sinh và Chăm sóc khách hàng

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TẠI MIỀN BẮC

A Phòng Tuyển sinh và Chăm sóc Khách 
hàng - Hệ thống Giáo dục Vinschool
T36-T37 Khu đô thị Vinhomes Times City 
- 458 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội
T 02439753333 máy lẻ 2
M 0946591010
E tuyensinh@vinschool.edu.vn

TẠI MIỀN NAM

A Phòng Tuyển sinh và Chăm sóc Khách hàng - 
Hệ thống Giáo dục Vinschool
CC3 Khu đô thị Vinhomes Central Park - 720A 
Điện Biên Phủ - Bình Thạnh - Tp. Hồ Chí Minh
T  02836226888 máy lẻ 0
M 0911016680
E   tuyensinh.hcm@vinschool.edu.vn

PLANNING FOR COLLEGE
LẬP KẾ HOẠCH ĐẠI HỌC 

Kĩ năng học tập là yếu tố vô cùng quan trọng quyết định kết quả học tập và giúp phát huy tối đa 
năng lực của mỗi học sinh. Khóa học Study Skills đặc biệt hữu ích đối với những học sinh đang gặp 
phải khó khăn trong việc tự học. 

Mục tiêu của khóa học là giúp các em học sinh rèn luyện kĩ năng quản lý thời gian và sắp xếp các 
tài liệu học tập, từ đó các em có khả năng học tập độc lập, chủ động, có tổ chức và đạt được kết 
quả cao.        
                                                                                                                 
Sau khóa học, học sinh sẽ cải thiện được các kĩ năng học và hình thành nền tảng cơ bản cho việc học, 
qua đó sẽ học tập tích cực và chủ động hơn, phát triển khả năng riêng của mình. 

NỘI DUNG CỦA 4 TUẦN HỌC:

Tuần 1: Làm thế 
nào để học tập 
một cách chủ 
động?     

Tuần 2: Chúng ta có 
thể sắp xếp các tài 
liệu học tập như 
thế nào?

Tuần 3: Làm thế nào để 
cân đối thời gian giữa 
việc học tập và những 
việc khác?

Tuần 4: Ôn thi 
như thế nào là 
hiệu quả?

QR Code đăng ký 
trại hè online


