
Trại hè được thiết kế riêng cho các em yêu thích Khoa học, Công nghệ thông tin, Lập trình - Khám phá thế giới số 4.0, chuẩn bị hành 

trang cho những công dân toàn cầu tương lai. Khi tham gia trại hè, học sinh sẽ được lựa chọn trải nghiệm những nội dung phù hợp với 

sở thích và năng lực của bản thân: . Chương trình được  Lập trình Robotics, Lập trình Minecraft, Đội tuyển lập trình Robot WRO

giảng dạy bởi giáo viên Vinschool và các đối tác uy tín.

TRẠI HÈ 

CÔNG NGHỆ 

TRẠI HÈ ĐỘI TUYỂN LẬP TRÌNH ROBOTICS 
(Dành cho học sinh lớp 2 – 5) 

Đến với trại hè Công nghệ, học sinh không chỉ được thỏa sức khám phá và theo đuổi đam mê lập trình, lắp ráp robot, các em còn được 

mở rộng thêm các kiến thức thuộc nhiều chủ đề khác nhau như: tự nhiên, vũ trụ, năng lượng, lịch sử thế giới.

Học sinh được trải nghiệm những gì trong 4 hành trình?

Giáo viên giảng dạy: IEB Education

Khám phá và hiểu về du hành không gian, về công 

việc của các phi hành gia, các hành tinh trong hệ mặt 

trời thông qua lắp ráp và lập trình các loại robot. 

Khám phá dải thiên hà

Thành phố thông minh

Năng lượng xanh

Phiêu lưu vào thế giới Robot

Học sinh hiểu được công nghệ và tiện ích của tự động 

hóa trong cuộc sống, cách vận hành các phương tiện 

di chuyển đảm bảo an toàn giao thông thông qua hoạt 

động lắp ráp và lập trình robot.

Tìm hiểu các loại hình năng lượng thân thiện với môi 

trường, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thông qua 

hoạt động lắp ráp và lập trình robot ứng dụng năng 

lượng xanh trong cuộc sống. 

Thực hành các kĩ thuật lắp ráp các loại robot khác 

nhau; nhận biết, phân biệt và ứng dụng thế giới các 

con số toán học, hiểu về chuyển động của robot (vòng 

quanh bánh xe, quãng đường, góc quay...);

Hành trình

Hành trình 1

Hành trình 2

Hành trình 3

Hành trình 4 Vòng quanh thế giới

Học sinh khám phá các trò chơi khác nhau, hiểu được 

kỹ thuật lắp ráp và có thể sáng tạo được các loại robot 

khác nhau cho từng trò chơi. 

Thực hành các kĩ thuật lắp ráp và có thể sáng tạo được 

các loại robot khác nhau, đồng thời tìm hiểu về khái 

niệm và ứng dụng thế giới các con số, áp dụng trong 

điều khiển thiết bị chuyển động và cảm biến của robot

Công viên trò chơi

Hành tinh của chúng ta

Phiêu lưu vào thế giới Robot

Nhận biết và phân biệt các hình thái bề mặt trái đất: 

biển, đất liền, núi, băng, rừng, sa mạc,... Hiểu và sáng 

tạo các mẫu robot vận hành trên các địa hình và thực 

hiện các nhiệm vụ khác nhau.

Học sinh khám phá các địa danh nổi tiếng và biểu 

tượng của các quốc gia trên thế giới, đồng thời sáng 

tạo các mẫu robot để thực hiện từng nhiệm vụ ứng 

dụng cụ thể, lập trình để điều khiển robot thực hiện 

nhiệm vụ gắn với từng địa danh.

Lớp 2-3 Lớp 4-5

HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG CÔNG DÂN TOÀN CẦU



 
TRẠI HÈ ĐỘI TUYỂN 

ROBOT WRO (WORLD ROBOT OLYMPIAD)

(Dành cho học sinh lớp 4 – lớp 5)

Các em sẽ trải qua 4 hành trình vô cùng cam go, đầy thử thách và cũng không kém phần thú vị. Sau khóa học, học sinh sẽ trải qua 

vòng tuyển chọn đánh giá tại trường để có cơ hội tham dự cuộc thi WRO vòng quốc Gia (Robotacon).

Khơi dẫn đam mê, cùng chế tạo và lập trình với các chú robot đến 

từ Lego Education US. Được bồi dưỡng nâng cao đến chuyên sâu - 

Cơ hội tham gia cuộc thi “WRO vòng quốc Gia (Robotacon)" dự 

kiến diễn ra vào giữa tháng 8 đến tháng 9/ 2022.

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.

Hành trình 2 - Vượt thử thách WRO: Khám phá các mẫu 

robot bám đường PID, robot nhận diện màu sắc, robot đọc 

khối vật thể… Tại đây, các em sẽ tìm hiểu các thuật toán 

điều khiển chuyên sâu, phân tích sơ đồ giải thuật và lên 

phương pháp giải quyết các nhiệm vụ WRO một cách chính 

xác và nhanh hơn. 

Hành trình 1 - Khởi động WRO: Sáng tạo robot dò đường, 

mô hình robot giải quyết nhiệm vụ... 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, 

cũng như luật thi, bài thi và các thử thách trong bài thi WRO 

bảng Tiểu học.

Hành trình 4 - Về đích WRO: Các em sẽ luyện tập với 

những nhiệm vụ tiếp theo của bài thi WRO. Cùng thử 

nghiệm với các nhiệm vụ bất ngờ được đặt ra ngẫu nhiên; 

cùng thiết kế và vẽ 3D mô hình robot của nhóm mình. 

Hành trình 3 - Tăng tốc WRO: Đây là giai đoạn tối ưu mô 

hình robot của nhóm, tìm hiểu các thuật toán tăng cường 

độ chính xác khi nhận diện vật thể, lập trình di chuyển 

robot với tốc độ cao; nâng cấp mô hình, giải quyết nhóm 

nhiệm vụ.



TRẠI HÈ LẬP TRÌNH MINECRAFT (CUỐI TUẦN)

(Dành cho học sinh lớp 1 - 5)

Giáo viên giảng dạy: Giáo viên Vinschool

Khóa học phát triển tư duy về không gian, sáng tạo và lập trình qua trò chơi học 

tập Minecraft Education. 8 buổi học cuối tuần giúp học sinh được trải nghiệm 

Minecraft - Ứng dụng trò chơi độc lập trong một thế giới mở, cho phép người chơi 

xây dựng những công trình bằng cách sử dụng các khối kết cấu trong thế giới 3D:

Làm quen, học kĩ năng mới và các khối điều lệnh trong Minecraft 

Education

Hóa thân vào nhiều vai trò như: lập trình viên, nhà sản xuất, người kể 

chuyện, nhà thiết kế, nhạc sĩ… Từ đó có thể phát hiện ra niềm yêu thích 

và khả năng cá nhân

Tự lập trình, thiết kế căn phòng, ngôi nhà, nông trại, khu vui chơi hay 

thành phố của riêng các em

ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI:

HÀ NỘI, HẢI PHÒNG, TP. HỒ CHÍ MINH 

Trại hè lập trình 

Robotics

 (TRONG TUẦN)

Trại hè đội tuyển

 Robot WRO

 (TRONG TUẦN)

Trại hè lập trình 

Minecraft

 (CUỐI TUẦN)

Trại hè 
Số lượng 

hành trình         

 Thời lượng/ 

hành trình           

Số buổi/ 

tuần
Thời gian

Học phí/ 

hành trình

THÔNG TIN CHI TIẾT

DỊCH VỤ BÁN TRÚ (Dịch vụ lựa chọn)

Thời lượng

2 tuần/ hành trình

8 tuần/ hành trình

Trại hè

Trại hè trong tuần

Trại hè cuối tuần

Phí/ hành trình

700.000 VNĐ

560.000 VNĐ

Điều kiện đăng ký

Không áp dụng cho học sinh

đăng ký học 1 buổi/ ngày 

1 hành trình

4 hành trình

1 hành trình 8 tuần/ 

hành trình

2 tuần/ 

hành trình

8 tuần/ 

hành trình

5 buổi/ tuần

(Sáng hoặc Chiều từ thứ 

Hai đến thứ Sáu)

 đến thứ Sáu)

5 buổi/ tuần

(Buổi sáng từ thứ Hai

1 buổi/ tuần

(Sáng hoặc Chiều thứ 7)

1 hành trình (13/6 - 5/8)

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)

1 Hành trình (18/6 - 6/8)
2.200.000 VNĐ

2.700.000 VNĐ 

12.000.000 VNĐ

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.


