
Discover Me: 

Gaia's call

Chương trình kéo dài 6 ngày 

3 sự lựa chọn về địa điểm tại Hoà Bình/ Đà Nẵng/ Vũng Tàu

Dành cho các học sinh từ 9 - 13 tuổi. 

“Nữ thần Đất Mẹ Gaia đang kêu gọi bạn! 
Hãy tham gia và cùng tỏa sáng với sức mạnh của các vị thần Titan để thay đổi thế giới!” 

Trong chương trình các em sẽ đi theo lời kêu gọi của Đất mẹ Gaia và các vị thần Titan 

để cùng nhau tìm hiểu những vấn đề thách thức ngày nay của thế giới. Thông qua 

chuỗi hoạt động vượt qua thử thách của các vị thần Titan, các em sẽ học hỏi được 

thêm nhiều kiến thức và kỹ năng mới.

Các em sẽ được dành thời gian nghiên cứu và thảo luận về các vấn đề văn hoá và môi 

trường như: nước biển dâng, ô nhiễm, tuyệt chủng, nạn đói, chiến tranh… để nâng cao 

hiểu biết cá nhân về các vấn đề toàn cầu. Từ đó các em sẽ nhận các nhiệm vụ cụ thể yêu 

cầu vượt qua các thử thách, đòi hòi phát huy sự sáng tạo, tư duy phản biện và giải 

quyết vấn đề. 

Mỗi thử thách cũng mang đến cho học sinh nhiều trải nghiệm thú vị như: Tìm kiếm nhu 

yếu phẩm cho cuộc sống; Tham gia trò chơi tiếp sức liên quan đến nước; Sáng tạo đồ 

thủ công tái chế; Xây dựng một quảng cáo hấp dẫn cho một chiến dịch nâng cao ý 

thức về các vấn đề toàn cầu…

Lời kêu gọi của Gaia - Hãy thay đổi thế giới



Khơi dậy trí tò mò và khát khao thay đổi bằng phương pháp học tập qua dự án

Nhận thức rõ hơn các vấn đề toàn cầu và ảnh hưởng của chúng đến tương lai

Hiểu được khái niệm cơ bản của một mô hình kinh doanh tốt

Xây dựng tình yêu thương đối với mọi sinh vật sống đang bị ảnh hưởng nặng nề trên 

Trái đất

Vượt qua nỗi sợ khi đối mặt với các thử thách

Phát triển kỹ năng lãnh đạo thông qua các hoạt động khác nhau

Phát triển tư duy phản biện và giải quyết vấn đề
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VÌ SAO ĐẤT MẸ GAIA KÊU GỌI CÁC EM

THAM GIA CHUYẾN HÀNH TRÌNH NÀY?

Địa điểm
Chi phí 

(VNĐ)   
Thời lượng    Đối tượng    

Hạn đăng ký 

và đóng phí  

Ngày 

khởi hành    

Đơn vị

tổ chức

Hòa Bình 11,800,000
10/6 hoặc

17/6/2019

Đà Nẵng
6 ngày, 

5 đêm

Học sinh từ 

9-13 tuổi
15/5/201917/6/2019

Vũng Tàu 17/6 hoặc

1/7 hoặc 

8/7/2019

Golden Path 

Academics

 Việt Nam 

(GPA)

THÔNG TIN TUYỂN SINH

Không bao gồm

tiền vé máy bay

 2 chiều từ Hà Nội

hoặc Tp. Hồ Chí Minh 

đến các địa điểm 

tổ chức trại hè 

được tính theo 

giá vé thực tế 


