
Làm thế nào để đồng hành cùng trẻ bước vào bậc Tiểu học?

Trẻ cần những kĩ năng gì để tự tin bước vào lớp 1?

Làm sao để trẻ tự lập và hứng thú với việc học?

Trang bị những kĩ năng học tập quan trọng ở bậc Tiểu học 

như: lắng nghe, ghi nhớ thông tin, quan sát, giải quyết vấn đề ...

Làm quen với cách sinh hoạt, phương pháp học tập hiệu quả 

ở bậc Tiểu học. 

Tiếp cận với chương trình đa dạng, bao gồm các môn học ở đầy 

đủ các lĩnh vực: Ngôn ngữ; Toán (Toán cơ bản và Toán tư 

duy); Tiếng Anh (50% thời lượng học tiếng Anh với GVNN); 

Kĩ năng sống, Thể chất, hoạt động trải nghiệm - Đảm bảo 

đáp ứng những nhu cầu học tập khác nhau ở từng trẻ.

Học tập trong môi trường hiện đại, an toàn, đảm bảo các 

tiêu chí khắt khe của CIS - Hội đồng các trường quốc tế.

Thực hành kĩ năng sống: Tự phục vụ, chào hỏi, giao tiếp tự 

tin, rèn luyện tính tiết kiệm, giữ gìn đồ dùng, lập kế hoạch 

thời gian biểu, phòng chống tai nạn, tự sơ cứu…

Được dẫn dắt bởi đội ngũ giáo viên Vinschool tận tâm, 

được đào tạo bài bản, chuyên môn cao, trong đó có cả 

thầy cô giáo Việt Nam và nước ngoài - Khơi gợi hứng thú 

học tập, khiến trẻ yêu thích tới trường.

TẠI SAO BÉ NÊN THAM GIA TRẠI HÈ “CON SẴN SÀNG VÀO LỚP 1!” TẠI VINSCHOOL?

NHỮNG ĐIỀU KHIẾN PHỤ HUYNH CẢM THẤY LO LẮNG KHI CON BƯỚC VÀO LỚP 1 

Học sinh chuẩn bị vào lớp 1

Đối tượng tham gia: 

Phụ huynh được cập nhật thông tin hàng tuần về kết quả học tập rèn luyện của con cũng như trao đổi với Giáo viên cách thức 

đồng hành giúp con tự tin vào lớp 1. 

HÀ NỘI, HẢI PHÒNG, THANH HÓA, TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI

THÔNG TIN CHI TIẾT

TRẠI HÈ KHÁM PHÁ

CON SẴN SÀNG 

VÀO LỚP 1!

ƯU ĐÃI GIẢM 3% VÀO TỔNG PHÍ KHI ĐĂNG KÝ VÀ NỘP PHÍ 

TỪ 2 HÀNH TRÌNH HOẶC 2 TRẠI HÈ TRỞ LÊN TRƯỚC NGÀY 15/5/2022.

Con sẵn sàng 

vào lớp 1

Trại hè

 bán trú

Số lượng 

hành trình         

 Thời lượng/ 

hành trình           

Số buổi/ 

tuần

Thời gian Học phí/ 

hành trình

THÔNG TIN CHI TIẾT

 4 hành trình
2 tuần/ 

hành trình

5 ngày/ tuần

(Từ 8h30 sáng - 16h00 

chiều)

Hành trình 1 (13/6 - 24/6)

Hành trình 2 (27/6 - 8/7)

Hành trình 3 (11/7 - 22/7)

Hành trình 4 (25/7 - 5/8)

5.000.000 VNĐ 

(đã bao gồm phí 

dịch vụ bán trú)


