
Học sinh sẽ được học cả ngày, ăn trưa và nghỉ trưa tại trường

Học Tiếng Anh kết hợp Dance - Game, Nghệ thuật, Công Nghệ

Tham gia trại hè, học sinh sẽ được giải phóng năng lượng với những hoạt động tập thể 

vui nhộn giúp giải tỏa căng thẳng và có những giây phút thư giãn thoải mái sau một 

năm học bận rộn:

a
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NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT

Tham gia các trò chơi vận động đa dạng

Tăng cường vận động, phát triển thể chất

Thực hiện tốt các động tác, kỹ thuật cơ bản của một bài nhảy hiện đại

Biểu diễn một bài nhảy hoàn chỉnh, tham gia quay Music Video vào cuối hành trìnha
a

KHÁM PHÁ HÀNH TRÌNH TIẾNG ANH 

 Journey of Discovery

Khám phá thế giới Khoa học kì bí, tiến hành các thí nghiệm Khoa học

Thực hiện các thí nghiệm vui vẻ trong “Căn bếp của bé” 

Tham gia các trò chơi và chia sẻ về hoạt động yêu thích nhất của bé trong mùa 

hè này

Tìm hiểu về các làng nghề truyền thống của Việt Nam, thuyết trình về làng 

nghề mình yêu thích vào cuối khóa học

a
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TRẠI HÈ BÁN TRÚ 

EXPLORE 
SUMMER

HAPPY DANCE - FUNNY GAME

GIẢI PHÓNG NĂNG LƯỢNG VỚI 

Các giờ học Tiếng Anh trong chương trình trại hè được giảng dạy bởi giáo viên Việt 

Nam và giáo viên nước ngoài. Trong đó, thời lượng học với giáo viên nước ngoài lên 

đến 50%. Học sinh được cải thiện 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết, học và khám 

phá thế giới muôn màu qua những hành trình khám phá đầy thú vị:

a

a



Trải nghiệm một mùa hè sáng tạo với nhiều hoạt động 

phong phú - Học sinh sẽ được song song tìm hiểu về Mỹ 

thuật ứng dụng và làm quen với nghệ thuật hát Hợp xướng:

Làm quen với kỹ thuật tranh in, in khắc lên nhiều chất liệu 

khác nhau. Hiểu cách in khắc, sử dụng màu, tạo ra được sản 

phẩm sáng tạo

Tìm hiểu các kiến thức cơ bản về hội họa, mỹ thuật ứng dụng, 

vẽ tranh theo phong cách của các họa sỹ nổi tiếng (Van 

Gogh, Picasso…)

a
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HÓA THÂN THÀNH CÁC NGHỆ SỸ NHÍ TẠI

 “XƯỞNG” NGHỆ THUẬT: 

 Cơ hội tuyệt vời dành cho những học sinh đam mê công nghệ thông tin, lập 

trình, khám phá, phát triển tư duy, hướng đến hình ảnh của những công dân 

toàn cầu. Chương trình được triển khai bởi Vinschool bao gồm 2 mảng kiến 

thức Stem: Công nghệ và kỹ thuật (Technology and Engineering).

Công nghệ: Lập trình Game 2D Tynker với giáo trình của 

Mỹ được sử dụng tại 60.000 trường học trên toàn cầu. 

Môn học giúp học sinh tăng cường tư duy kịch bản, tư duy 

logic, xử lý thành thục và hoàn thiện sản phẩm của mình, 

chuyển hóa hành vi nghiện game thành tìm hiểu và ứng 

dụng công nghệ để tạo ra game.

Kỹ thuật: Học sinh tiến sâu hơn vào chủ đề Robotics, logics 

lập trình và thiết kế kiến trúc với công cụ Lego Wedo. Giới 

thiệu cho các em về tư duy khoa học máy tính và các nguyên 

tắc kỹ thuật theo cách thú vị và hấp dẫn. Học sinh học dựa 

trên sự kết hợp giữa các khối gạch LEGO, phần mềm kéo thả 

thân thiện. Các bài học theo dự án hấp dẫn, lôi cuốn học sinh 

khám phá về thế giới xung quanh.
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CHINH PHỤC THẾ GIỚI SỐ VỚI 

TRẠI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI: TRƯỜNG TIỂU HỌC VINSCHOOL IMPERIA (HẢI PHÒNG)

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ TRẠI HÈ BÁN TRÚ - “EXPLORE SUMMER”

Số lượng 

hành trình

Thời lượng/

 hành trình
Số buổi/ tuần Thời gian Học phí/ hành trình

4 2 tuần

Hành trình 1: 14/6 - 25/6

Hành trình 2: 28/6 - 9/7

Hành trình 3: 12/7 - 23/7

Hành trình 4: 26/7 - 6/8

5.000.000 VNĐ

(đã bao gồm phí dịch vụ bán trú)

ƯU ĐÃI HỌC PHÍ KHI ĐĂNG KÝ TỪ 2 - 4 HÀNH TRÌNH:

5 ngày/ tuần

(từ 8h30 sáng

 - 16h00 chiều)

a
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Làm quen với nghệ thuật hát Hợp xướng từ cơ bản đến nâng 

cao, học cách biểu diễn hoàn thiện một ca khúc

Tìm hiểu và vẽ các công trình kiến trúc nổi tiếng trên thế giới

Được hướng dẫn về nghệ thuật trình diễn và cách trình diễn 

nhạc cụ dân tộc

Trước ngày 8/6/2021:  

Giảm 5% khi đăng ký và nộp phí 3 hành trình  

Giảm 8% khi đăng ký và nộp phí 4 hành trình 

Giảm 3% khi đăng ký và nộp phí 2 hành trình  

Đăng ký và nộp phí hành trình 4 trước 17/7

Đăng ký và nộp phí hành trình 3 trước 3/7  

Từ ngày 8/6/2021: Giảm 2% cho hành trình 2 trở đi.  

Đăng ký và nộp phí hành trình 2 trước 19/6  


