
CHINH PHỤC 
Tham gia Trại hè Chinh phục, học sinh sẽ được lần lượt đi qua 4 

chặng: Khám phá - Kiến tạo - Tốc độ - Tầm vóc qua việc trải 

nghiệm, khám phá kiến thức và rèn luyện kỹ năng, phẩm chất với 

các môn học Tiếng Anh, Toán học, Ngữ Văn, Giáo dục Thể chất, Âm 

nhạc và Mỹ thuật. 

Học phí: 5.500.000 VNÐ/ hành trình

Ðối tượng tham gia:   Học sinh từ lớp 6 đến lớp 9

Thời lượng: 2 tuần/ hành trình với 5 ngày/ tuần, học cả ngày từ thứ 2 đến thứ 6

KẾT HỢP KHÁM PHÁ 

TOÁN HỌC 
VĂN HỌC 

NGHỆ THUẬT 
THỂ  CHẤT

· Với 22 tiết tiếng Anh/ hành trình, trong đó 50% số tiết học với giáo viên nước ngoài, 

học sinh sẽ được thực hành cả 4 kỹ năng (Nghe, Nói, Ðọc, Viết), tìm hiểu và thảo luận 

kiến thức về các vấn đề của xã hội; đồng thời phát triển tư duy phản biện và sáng tạo 

qua hình thức học tập theo dự án.

 

· Trong nội dung Giáo dục thể chất, học sinh không chỉ được phát triển thể lực mà còn 

được thoả sức đam mê, khám phá với những bộ môn thể thao yêu thích như bóng đá, 

bóng rổ, bơi lội... Dưới sự hướng dẫn, dẫn dắt của các huấn luyện viên chuyên nghiệp, 

các em sẽ được thực hành thành thạo các kỹ năng từ cơ bản tới nâng cao. 

· Các nội dung Toán và Ngữ văn được thiết kế nhằm giúp học sinh vừa củng cố kiến 

thức, vừa khám phá những cách tiếp cận mới mẻ. Học sinh sẽ được rèn luyện tư duy 

toán học thông qua việc chinh phục các thử thách thú vị hay ứng dụng công nghệ trong 

toán học. Với môn Ngữ Văn, học sinh sẽ cùng tìm hiểu, tranh biện về chủ đề “Văn học 

và đời sống”, thực hành sân khấu hóa các tác phẩm văn học… Toán học và Ngữ văn 

chiếm thời lượng 4 tiết/ môn/ hành trình.

 · Với lĩnh vực Nghệ thuật, các em sẽ được tìm hiểu sâu rộng hơn những kiến thức về 

Mỹ thuật và Âm nhạc, ngoài những nội dung đã được học trong chương trình chính 

khoá. Những trải nghiệm mới mẻ với các loại hình nghệ thuật như: điêu khắc, gấp giấy 

origami,... hay thực hành các loại nhạc cụ khác nhau như: piano, guitar, ukulele,... 

chắc chắn sẽ là điều mà các em không thể bỏ lỡ trong mùa hè này

HỌC TIẾNG ANH

MÙA HÈ SÔI ĐỘNG CỦA NHỮNG NHÀ THÁM HIỂM CỪ KHÔI

Ðến với Trại hè Chinh phục, “các nhà thám hiểm” không chỉ được tìm tòi, khám phá các nội dung kiến thức toàn diện, học 

sinh còn được rèn luyện và nâng cao các kĩ năng thế kỉ 21 như: kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ 

năng sáng tạo và kỹ năng hợp tác.


