
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. 

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. 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.

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

Học phí: 5.500.000 VNÐ/ hành trình

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

THE 
JOURNEY 

OF YOUR 
FUTURE

TRẠI HÈ 

HÀNH TRÌNH LỚN LÊN TRÊN MỖI BƯỚC ĐI

Tham gia Trại hè, học sinh sẽ được nâng cao khả năng Tiếng Anh, rèn luyện các kỹ năng mềm và trải nghiệm thực tiễn rất nhiều bộ 

môn ở các lĩnh vực khác nhau: STEM, Robotics, Toán tư duy, Nghệ thuật, Thể thao, và Âm nhạc,… Ðặc biệt, các em sẽ trở nên 

trưởng thành, tự tin và bản lĩnh hơn mỗi hành trình thú vị của Trại hè.

· Tham gia Ngày hội “Vinsummer Fair” vào ngày cuối cùng của Trại hè – nơi diễn ra các 

trận thi đấu Chung kết, trưng bày sản phẩm và báo cáo kết quả học tập của học sinh

· Lên ý tưởng và thực hiện dự án film “Vẻ đẹp hoàn mỹ”

· Tham gia Cuộc thi “Thời trang và nét đẹp học đường” khi các bạn đã định hình được 

phong cách của chính bản thân, trau dồi kiến thức xã hội, khả năng tư duy, năng khiếu 

nghệ thuật và thể thao.    

HÀNH TRÌNH 4: DẤU ẤN MÙA HÈ 

HÀNH TRÌNH 3: THÀNH PHỐ TƯƠNG LAI

· Tham gia các trận thi đấu thể thao, cuộc thi cờ vua mở rộng

· Tham gia tranh biện và xây dựng một fashion show về chủ đề “Vẻ đẹp hoàn mỹ”

· Tham gia Cuộc thi tranh biện về chủ đề “Tấm lòng hiếu thảo và biết ơn”

· Thực hiện các dự án vì cộng đồng 

· Lên ý tưởng và thực hiện dự án STEAM Robotic với chủ đề "Thành phố tương lai"

· Lên ý tưởng và thực hiện series Teen talk “Bạn là duy nhất” 

· Thực hiện dự án phim "Review khơi dòng cảm hứng"

· Lên ý tưởng và thực hiện dự án STEAM Robotic với chủ đề "Công viên thế kỉ"

· Luyện tập và trình diễn một bài nhảy chuyên nghiệp

· Tham gia tranh biện về chủ đề "Tình yêu học trò"

· Lên ý tưởng chụp hình theo concept thời trang nghệ thuật "Nắng hè"

HÀNH TRÌNH 1: GÕ CỬA MÙA HÈ

· Tham gia Giải Thể thao mở rộng để thi đấu giao lưu với các đội tuyển CLB Bóng rổ

· Luyện tập và trình diễn một bài nhảy chuyên nghiệp

· Tham gia tranh biện về chủ đề " Chất kích thích và bản lĩnh tuổi teen”

· Xây dựng tâm lý nhân vật qua dự án phim "Tìm thấy chính tôi "

HÀNH TRÌNH 2: MÙA HÈ MƠ ƯỚC

· Lên ý tưởng và thực hiện dự án STEAM Robotic với chủ đề "Không gian tàu vũ trụ"

· Lên ý tưởng chụp hình theo concept thời trang nghệ thuật "My style"

Học phí: 7.500.000 VNÐ/ hành trình

Làm thế nào để con vừa luyện Tiếng Anh, vừa “thu hoạch” được những trải nghiệm bổ ích, đáng nhớ 

trong mùa hè này? Với chủ đề “The Journey of your Future”, Trại hè tại Trường Trung học Vinschool 

Central Park sẽ là lựa chọn lý tưởng giúp các con phát huy trí tưởng tượng, rèn luyện cả 4 kỹ năng 

Tiếng Anh (Nghe - Nói - Ðọc - Viết) và tận hưởng một mùa hè đầy ắp những trải nghiệm thực tế thú vị! 

Ðặc biệt, các em sẽ được học 100% bằng Tiếng Anh.

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


