
TRẠI HÈ 

SẴN SÀNG CHINH PHỤC 
CÁC ĐẤU TRƯỜNG ROBOTACON!

Tham gia Trại hè Khoa học đội tuyển Robot thế giới - World Robot Olympiad (WRO) đặc biệt dành cho các bạn học sinh 

đam mê khoa học và công nghệ cao, muốn thử sức tại các đấu trường Robotacon trong và ngoài nước. Ðặc biệt, các em 

học sinh sẽ được bồi dưỡng nâng cao để có thể tự tin tham gia trực tiếp kỳ thi Robotacon WRO 2021 vòng Quốc gia vào 

tháng 8 – 9/2021. 

Ðây là cuộc thi về STEM Robotics quy mô lớn nhất thế giới hiện nay dành cho các bạn học sinh, sinh viên từ 6 đến 25 tuổi. 

Hàng năm WRO thu hút hơn 75.000 học sinh tới từ hơn 75 quốc gia thành viên. Cuộc thi nhằm mục đích khuyến khích học 

hỏi STEM qua Robotics, tạo sân chơi Khoa học kỹ thuật cho các em học sinh và tìm ra các đội xuất sắc nhất đại diện Việt 

Nam tham gia cuộc thi World Robot Olympiad 2021. 

ĐỘI TUYỂN 
ROBOT THẾ GIỚI 

WRO

Ðối tượng tham gia: Học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 (dành cho cả học 

sinh trong và ngoài Vinschool)

Sĩ số học sinh/ lớp: 12 - 15 học sinh

Giáo viên giảng dạy: Học sinh sẽ được giảng dạy bởi các chuyên gia, 

Huấn luyện viên Quốc tế tại Học viện Kỹ sư nhí - KID Engineer đã 

được đào tạo theo tiêu chuẩn LEGO Education và dẫn dắt nhiều đội 

tuyển học sinh đạt huy chương Vàng tại WRO.

10 DỰ ÁN SÁNG TẠO – 20 GIỜ CHẾ TẠO – MINICONTEST CUỐI KHOÁ
Trại hè bao gồm 4 hành trình xuyên suốt kéo dài trong vòng 8 tuần:

Sáng tạo robot dò đường, cùng thiết kế mô hình robot giải 

nhiệm vụ Quốc Gia

Trong lộ trình này, các em sẽ tìm hiểu những khái niệm, mô 

hình và các kiến thức lập trình nền tảng với bộ công cụ 

LEGO MINDSTORM EV3. Ðồng thời, các em sẽ được tìm 

hiểu luật thi, bài thi và các thử thách trong bài thi WRO bảng 

THCS.

Chế tạo các mẫu Robot bám đường PID, Robot nhận diện 

màu sắc, robot đọc khối vật thể

HÀNH TRÌNH 1: KHỞI ÐỘNG 

Trong lộ trình này, các em sẽ tìm hiểu các thuật toán điều 

khiển chuyên sâu, để từ đó phân tích sơ đồ giải thuật và lên 

phương án giải quyết nhiệm vụ WRO một cách chính xác và 

nhanh hơn. Cùng chinh phục mốc thử thách điểm tiếp theo 

của WRO – Bảng THCS. 

HÀNH TRÌNH 2: VƯỢT QUA THỬ THÁCH 

HÀNH TRÌNH 3 – TĂNG TỐC

Hoàn thiện chiến thuật – tự tin giải nhiệm vụ bí mật - 

Sẵn sàng chinh phục WRO 

Trong lộ trình này, các em sẽ dành thời gian để luyện tập 

với các nhiệm vụ số 3 của bài thi WRO, đồng thời giải 

quyết các nhiệm vụ bất ngờ được đặt ra ngẫu nhiên. 

Cuối cùng, các em sẽ lên ý tưởng, thiết kế và vẽ 3D mô 

hình Robot của nhóm mình để sẵn sàng tham gia 

ROBOTACON WRO 2021! 

Nâng cấp, hình thành mô hình robot đội tuyển Quốc Gia

Trong lộ trình này, các em sẽ nâng cấp, tối ưu mô hình 

robot của nhóm mình để giải quyết nhiệm vụ số 2 của 

bài thi WRO. Các em sẽ được tìm hiểu các thuật toán 

tăng cường độ chính xác khi nhận diện vật thể, lập trình 

di chuyển robot với tốc độ cao. 

HÀNH TRÌNH 4: VỀ ÐÍCH
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