
Giáo viên giảng dạy: 50% thời lượng học cùng giáo viên Việt Nam, 50% thời lượng học cùng giáo viên nước ngoài. 

Chương trình được thiết kế phù hợp với từng độ tuổi với những nội dung đa dạng phong phú

Đối tượng tham gia: 

Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 

(trong và ngoài Vinschool)
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Hành trình 1: “Mystery Science - Khoa học kì bí” 

là sự kết hợp giữa học tiếng Anh và các thí nghiệm Khoa học, giúp 

học sinh phát triển khả năng tiếng Anh và nuôi dưỡng niềm đam 

mê sáng tạo. 

Học sinh được phát triển các kỹ năng tiếng Anh, đặc biệt là kỹ 

năng nói và thuyết trình đồng thời rèn luyện khả năng quan sát, 

sự kiên nhẫn cũng như kỹ năng làm việc nhóm và tương tác với 

bạn bè trong việc thực hiện một nhiệm vụ học tập.

Học sinh được mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh về những lĩnh vực 

quen thuộc trong cuộc sống, đồng thời biết cách mô tả các bước 

tiến hành một thí nghiệm Khoa học bằng tiếng Anh như: xây một 

căn nhà bằng giấy, làm đèn Lava, vẽ màu trên nước…

Hành trình 2: “STEAM Kids in the Kitchen - Thí nghiệm vui trong căn bếp” là sự kết hợp giữa tiếng Anh 

với các môn Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học giúp việc học tiếng Anh trở nên thú vị và đầy cuốn hút.

Học sinh được nghiên cứu và thực hành các thí nghiệm 

đơn giản trong môi trường học tập sử dụng hoàn toàn 

bằng tiếng Anh.

Các trạm học tập phong phú như: khám phá mạch điện 

hoa quả, đám mây xà phòng hay trứng cầu vồng… giúp 

học sinh vừa nâng cao khả năng tiếng Anh vừa mở rộng 

vốn hiểu biết trong các lĩnh vực khác nhau.

Học sinh được phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 

cũng như khả năng quan sát, kỹ năng làm việc nhóm.



Hành trình 3: “Fantastic Summer - Mùa hè vui vẻ” với các 

chủ đề thú vị về mùa hè sẽ giúp học sinh đồng thời yêu thích việc học tiếng 

Anh và học thêm được những điều mới mẻ, bổ ích.

Các chủ đề học được thiết kế phong phú từ các hoạt động giải trí trong 

nhà, các hoạt động thể thao tới các hoạt động khám phá thiên nhiên 

giúp học sinh phát triển đồng thời vốn từ vựng và các kỹ năng nghe, nói, 

đọc, viết.

Học sinh có thể tự tin chia sẻ bằng tiếng Anh những nguyên tắc để đảm 

bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh khi ở nhà một 

mình, khi đi tắm biển hay tham quan.

Các tiết học sử dụng đa dạng các hình thức học tập từ bài hát, truyện kể, 

trò chơi, hoạt động khám phá… giúp các tiết học trở nên sinh động, 

nhiều màu sắc.

Hành trình 4: “Hawaiian Week - Tuần lễ Hawaii” 

giúp học sinh mở rộng vốn hiểu biết về Lịch sử, Địa lí, Văn hóa, 

Nghệ thuật, Ẩm thực của quần đảo Hawaii xinh đẹp. Điều này 

ngoài việc giúp học sinh phát triển khả năng tiếng Anh còn giúp 

học sinh hiểu biết và tôn trọng các nền văn hóa khác nhau - một 

điều vô cùng quan trọng với các công dân toàn cầu trong thế kỉ 21. 

Học sinh được mở rộng vốn từ vựng và phát triển đồng thời 4 

kỹ năng tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết.

Cơ hội để học sinh thể hiện tài năng của mình trong các lĩnh 

vực khác nhau như Âm nhạc, Mỹ thuật, Thời trang.

Giúp học sinh bồi đắp sự hiểu biết về thế giới và tự tin chia sẻ 

những nét đẹp văn hóa khác nhau.
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THÔNG TIN CHI TIẾT

Số lượng

hành trình       

 Thời lượng/ 

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

Trại hè Tiếng Anh 4 2 tuần

5 buổi/ tuần

2 giờ/ buổi

Sáng hoặc Chiều

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

3.500.000 VNĐ

DỊCH VỤ BỔ SUNG

Ăn trưa và nghỉ trưa 
tại trường

 (dịch vụ lựa chọn)

2 tuần Không áp dụng cho học sinh đăng ký học 1 buổi/ ngày 700.000 VNĐ

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

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

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

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 

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

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

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

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

Trại hè


