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SẴN SÀNG BỨT PHÁ CÁC GIỚI HẠN CỦA BẢN THÂN ĐỂ THAM GIA VÀO
 HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM TIẾNG ANH – HỌC 100% VỚI GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI

Với việc sử dụng 100% Tiếng Anh trong suốt thời gian học, được trò chuyện, dẫn dắt, hướng dẫn trực tiếp bởi các thầy cô giáo viên 

nước ngoài, học sinh tham gia Trại hè Tiếng Anh không chỉ được rèn luyện cả 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Ðọc, Viết) mà còn được nâng 

cao sự tự tin trong giao tiếp Tiếng Anh. Ðồng thời, học sinh sẽ được rèn luyện các kỹ năng tranh biện, làm việc nhóm, tìm hiểu và 

thảo luận về các vấn đề toàn cầu. 

Giáo viên giảng dạy: Trại hè được dẫn dắt bởi đội ngũ giáo viên nước ngoài tâm huyết, có chứng chỉ sư phạm giảng dạy Tiếng Anh. 

Ðối tượng tham gia: Học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 (dành cho cả học sinh trong và ngoài Vinschool)

Trại hè Tiếng Anh kéo dài trong 8 tuần và được chia làm 4 hành trình. Mỗi hành trình là một chủ đề thú vị và được nâng cao dần để 

học sinh khám phá, thử thách bản thân và có những trải nghiệm mới mẻ. 

Làm thế nào để tự tin diễn thuyết và xây dựng nội dung câu 

chuyện của mình thật hấp dẫn và thu hút sự quan tâm của 

người nghe? Trong chủ đề này, học sinh không chỉ được tìm 

hiểu về nghệ thuật kể chuyện và diễn thuyết trước đám đông 

mà còn được hướng dẫn trực tiếp để xây dựng và thực hành một 

bài nói của mình.

1. Hành trình 1: “Let's be a…”  - Em muốn làm công việc gì 

trong tương lai? 

Trong 2 tuần đầu tiên, các em sẽ được tìm hiểu, thảo luận về 

nhiều công việc khác nhau và các kỹ năng cần thiết để trở 

thành nhà môi trường học, nhà sinh vật học, nhà đầu tư, người 

đầu bếp, nghệ sĩ lồng tiếng hay một diễn viên... Từ đó, học sinh 

không chỉ được phát triển các kỹ năng ngôn ngữ, các kỹ năng 

mềm của mình mà còn có những hình dung rõ hơn về công việc 

con muốn làm trong tương lai.

2. Hành trình 2: Storytelling & Presentation - Nghệ thuật kể 

chuyện và diễn thuyết

4. Hành trình 4: Global Citizenship – Công dân toàn cầu 

tương lai

17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, dịch bệnh 

Covid 19, các nguồn năng lượng sạch,… - đó là những chủ đề 

toàn cầu sẽ được đưa ra để học sinh tìm hiểu, nghiên cứu và 

thảo luận trong hành trình cuối này. Kết thúc hành trình, các 

bạn sẽ thực sự hiểu rõ thế nào là một công dân toàn cầu, vai 

trò và trách nhiệm của mỗi cá nhân, đồng thời, học cách nhìn 

nhận vấn đề dưới lăng kính của một công dân toàn cầu. 

Tranh biện không chỉ giúp học sinh phát triển năng lực ngôn 

ngữ, năng lực tư duy mà còn mở ra cho các bạn học sinh rất 

nhiều cơ hội mới. Mùa hè này tại Vinschool, các em sẽ được 

rèn luyện các kỹ năng tranh biện, tham gia vào các cuộc thi 

tranh biện về các vấn đề xã hội dưới sự dẫn dắt, hướng dẫn từ 

các thầy cô giàu kinh nghiệm.

3. Hành trình 3: The Great Debaters – Nhà Tranh biện tài ba
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