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KHAI PHÁ TIỀM NĂNG VÀ NUÔI DƯỠNG ĐAM MÊ 
CỦA CÁC “VẬN ĐỘNG VIÊN” TR Ẻ

Mùa hè đến là cơ hội tuyệt vời để các bạn học sinh rèn luyện các bộ môn thể dục, thể thao yêu thích. Những 

giờ học thể chất sẽ giúp các em giải phóng năng lượng, có một cơ thể phát triển khoẻ mạnh, cân bằng. 

Tham gia Trại hè Thể chất tại Vinschool, học sinh sẽ được:

· Tìm hiểu về chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh

· Tìm hiểu các quy tắc đảm bảo an toàn khi chơi các bộ môn thể thao

· Rèn luyện các kỹ năng hợp tác, giao tiếp, xử lý tình huống

· Tham gia các cuộc thi đấu theo nhóm sau mỗi hành trình 

· Làm quen, rèn luyện các môn thể thao: bóng đá, bóng rổ, bơi lội từ 

cơ bản tới nâng cao

Học phí: 2.500.000 VNÐ/ hành trình (HLV Vinschool) 

Thời lượng: 2 tuần/ hành trình với 5 buổi/ tuần, 2 giờ/ buổi (Từ thứ 2 đến thứ 6)

  3.000.000 VNÐ/ hành trình (HLV SSA)

Ðối tượng tham gia: Học sinh THCS & THPT

RÈN LUYỆN PHẢN XẠ NHANH 
VỚI BỘ MÔN BÓNG ĐÁ

Ðược mệnh danh là môn thể thao vua, bộ môn Bóng đá luôn được rất 

nhiều bạn học sinh yêu thích. Tham gia Trại hè, học sinh sẽ được tìm 

hiểu và thực hành các kỹ thuật từ cơ bản tới nâng cao trong bộ môn 

Bóng đá. Trại hè gồm 4 hành trình với mức độ khó tăng dần cho học 

sinh lựa chọn phù hợp với năng lực của mình:

· Qua bài kiểm tra sẽ nắm được sự phát triển kỹ năng, kỹ thuật và thể 

lực của học sinh sau khóa học.

· Phát triển tốt thể lực thông qua các bài tập phát triển thể lực và thi 

đấu tập.

· Cơ bản hình dung và thực hành được chiến thuật trong bóng đá sân 7.

· Thực hành các kỹ thuật khó trong bóng đá thông qua các bài tập phát 

triển kỹ năng. 

· Nắm rõ các điều luật cơ bản môn Bóng đá. Củng cố và phát triển các 

kỹ thuật cơ bản và nâng cao trong bóng đá. 

Học sinh có thể đăng ký tham gia khóa học với huấn luyện viên chuyên nghiệp của trường Vinschool 

hoặc huấn luyện viên nước ngoài đến từ trung tâm SSA.

TH Ể HIỆN CÁ TÍNH
CÙNG BỘ MÔN BÓNG RỔ

Bóng rổ là lựa chọn tuyệt vời để học sinh rèn luyện thể lực và phát triển chiều cao. Tham gia Trại hè Bóng rổ, các em không chỉ 

được học những kỹ thuật từ cơ bản đến nâng cao mà đây còn là cơ hội để các em thể hiện cá tính, thử thách và chinh phục chính 

bản thân mình. Trại hè gồm 4 hành trình với mức độ khó tăng dần cho học sinh lựa chọn phù hợp với năng lực của mình:

· Rèn luyện các kỹ năng chơi bóng rổ từ cơ bản tới nâng cao

· Thực hành các bài tập phát triển thể lực và sức bền thi đấu

· Tìm hiểu về các luật thi đấu bóng rổ phổ biến

· Làm quen và áp dụng các chiến thuật tấn công phòng thủ 3-2 (Zone defense)

RÈN LUYỆN SỨC BỀN VỚI BỘ MÔN BƠI LỘI 
Khác với 2 bộ môn thể thao trên, bơi lội là bộ môn thể thao cá nhân, giúp học sinh phát triển toàn diện về thể lực, sức bền, đồng 

thời là một kỹ năng sống rất cần thiết. Có 2 cấp độ là cơ bản và nâng cao cho các bạn học sinh lựa chọn phù hợp với khả năng 

của mình. Trại hè gồm 4 hành trình với mức độ khó tăng dần, mục tiêu đầu ra của Trại hè Bơi lội là học sinh sẽ thực hành thuần 

thục các kiểu bơi ếch, bơi trườn sấp, bơi ngửa, bơi bướm:

· Kỹ thuật uốn dẻo thân tạo sóng, quạt tay kết hợp thở kiểu bơi bướm

· Kỹ thuật đạp chân bơi trườn ngửa 

· Kỹ thuật đạp chân, quạt tay kiểu bơi ếch kết hợp thở

· Kỹ thuật đạp chân, quạt tay kiểu bơi trườn sấp kết hợp thở

Học sinh có thể đăng ký tham gia khóa học với huấn luyện viên chuyên nghiệp 

của trường Vinschool hoặc huấn luyện viên nước ngoài đến từ trung tâm SSA.

KHÁM PHÁ BẢN THÂN VỚI

TH Ể THAO ĐA MÔN
QUỐC TẾ

SSA
Chương trình dành cho các học sinh yêu thích đa dạng các môn thể thao, đặc biệt là những bộ môn liên quan tới bóng. 

Học sinh được luyện tập 100% bằng tiếng Anh với Huấn luyện viên quốc tế của SSA trong suốt 4 hành trình với các 

môn thể thao:

- Bóng rổ/ Bóng đá/ Bóng ném/ Bóng né/ Bóng lưới/ Bóng tay/ Frisbee…

- Yoga/ Trò chơi vận động/ Teambuilding/ Phát triển thể lực

Tổng kết mỗi hành trình là các buổi thi đấu, thử thách cá nhân, khả năng phối hợp đồng đội ở nhiều bộ môn khác nhau, 

qua đó giúp các học sinh thể hiện khả năng vận động của bản thân và có những trải nghiệm đáng nhớ tại trại thao đa môn.

- Dinh dưỡng thể thao, phòng chống chấn thương trong thể thao, các sự kiện thể thao nổi bật thế giới, luật thi đấu & các 

chiến lược, chiến thuật thi đấu...


