Trại Đông ISHCMC 2018 (Tổng quan)
Chương trình Trại Đông 3 tuần (13 ngày) của chúng tôi được chia thành các tuần chủ đề. Được
trải nghiệm quá trình học từ việc tham gia trực tiếp vào các dự án độc đáo. Mỗi tuần cung
cấp một cơ hội mới và thú vị trong môi trường học tập tiến bộ nhất tại Thành phố Hồ Chí
Minh. Các con sẽ tương tác với tuần chủ đề thông qua sự kết hợp vui nhộn của thể thao,
teambuilding, các hoạt động, lớp học nấu ăn, các dự án hàng tuần và kỹ năng sống.
Mục tiêu của mỗi tuần chủ đề là tạo cho học sinh tiếp cận với những phương pháp học tập
độc đáo. Những trải nghiệm học tập cá nhân này sẽ đóng vai trò là kim chỉ nam cho các con
trong cuộc hành trình lớn hơn trong hình trình tri thức

Tổng quan Trại đông theo các Tuần
Tuần 1 (17 – 21 tháng 12):

là nơi các con được khuyến khích tự khám phá điều gì là quan trọng
với bản thân, niềm đam mê thông qua quá trình tham gia vào các hoạt động sáng tạo.

Week 2 (24 – 28 Dec):

Là hành trình để xác định “quan điểm” khi các con tham
gia ứng dụng các cách suy nghĩ khác nhau và làm thế nào để có thể ứng dụng điều này
vào tất cả mọi thứ!

Week 3 (31 Dec – 04 Jan):

Tập trung vào “Làm cho mọi việc xảy ra”. Các con sẽ khám
phá khái niệm về cách thiết lập mục tiêu và thực hiện những hành động cần thiết để
đạt được mục tiêu.

Tích cực | Sáng tạo | Phóng khoáng | Tự tin
Thông qua những hoạt động thú vị, lôi cuốn, các buổi sinh hoạt kỹ năng sống sẽ giúp học
sinh liên kết với bài học giá trị cốt lõi của mỗi tuần. Những buổi sinh hoạt này được thiết
kế nhằm giúp học sinh đạt được các kiến thức và kỹ năng thiết thực có thể áp dụng vào
đời sống hàng ngày.

Các dự án dựa trên câu hỏi được thiết kế phù hợp với từng chủ đề hàng tuần nhằm
hướng dẫn các con khám phá sở thích của mình xoay quanh chủ đề liên quan cùng các
câu hỏi định hướng.

.

Teambuilding tập trung vào việc giúp các con cải thiện sự tự tin và đề cao lòng tự trọng.
Khuyến khích các con giác ngộ tầm quan trọng của việc hợp tác thông qua các hoạt động
tập thể, phối hợp với nhau để đạt được mục tiêu chung.

Hãy đặt iPad, di động xuống, tắt TV đi và cùng tham gia nào!
Các trò chơi và hoạt động thể thao giúp trẻ phát triển khả năng vận động, sự tự tin và
đam mê năng nổ.

Nấu ăn là vui vẻ là một kĩ năng đầy giá trị! Các con sẽ được khám phá nhiều cách nấu
nướng, kỹ thuật nấu ăn khác nhau bên cạnh gia tăng sự hiểu biết thêm về các nguyên
liệu, món ăn khác nhau cũng như món mặn, món ngọt với sự ưu tiên cho các món ăn
lành mạnh, tốt cho sức khoẻ.

Các giờ activity là các hoạt động thủ công mỹ nghệ có kết nối sâu sắc với tuần chủ đề
(Tầm nhìn cá nhân – Kỹ năng Tư Duy – Sáng tạo Thế giới của Bạn)

Thời gian (17 Tháng 12 – 04 Tháng 01)
Tuần 1: 17 Tháng 12 – 21 Tháng 12
Tuần 2: 24 Tháng 12 – 28 Tháng 12 (Các con được nghỉ ngày 25 tháng 12)
Tuần 3: 31 Tháng 12 – 04 Tháng 1 (Các con được nghỉ ngày 01 tháng 01)

Thời khoá biểu
Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hằng tuần và từ 8:30 Sáng đến 3:00 Chiều
Mẫu Thời Khoá Biểu
Giờ

Tiết

0800 - 0830

Đến Trường

0830 - 0930

Tiết 1

0930 - 0945
0945 - 1045
1045 - 1100
1100 - 1200
1200 - 1245
1245 - 1345
1345 - 1400
1400 - 1500
1500

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Hoạt động
Sports

Sports

Activities

Sports

Sports

Activities

Life Skills

Sports

Activities

Project

Project

Project

Life Skills

Life Skills

Project

Life Skills

Team Building

Cooking

Project

Cooking

Team Building

Project

Project

Team Building

Life Skills

Giải lao
Tiết 2
Giải lao
Tiết 3
Ăn trưa
Tiết 4
Giải lao
Tiết 5
Ra về

Độ tuổi (5 Tuổi đến 12 Tuổi)
Trại Đông chào đón học sinh ở độ tuổi 5 đến 12 tuổi đến từ tất cả các trường.

Phân nhóm Trại sinh theo độ Tuổi
Mặc dù chương trình Trại Đông tuân theo các tuần chủ đề cho mọi lứa tuổi nhưng nội dung
thay đổi rất nhiều vì nó được thiết kế để phân phối theo độ tuổi cụ thể. Học sinh sẽ được
nhóm vào các nhóm tuổi:
-

5 Tuổi
6/7 Tuổi
8/9/10 Tuổi
10/11/12 Tuổi

Đăng ký và Biểu phí
Phụ huynh có thể đăng ký cho các cháu 2 hoặc 3 tuần.

Học phí đã bao gồm Ăn Trưa và Ăn Xế

Đăng ký Trực tuyến tại:
http://inspireeducamps.org/registration-fees/
Địa điểm - ISHCMC Cơ sở Tiểu Học| 28 Võ Trường Toản | An Phú | Quận 2 | Tp.Hồ Chí Minh
Câu hỏi và các yêu cầu thông tin
Nếu quý phụ huynh có bất kì yêu cầu, thắc mắc về chương trình xin vui lòng liên hệ trực tiếp
Giám Đốc Chương trình - Mr Steve Lanning: Steve@inspireeducamps.org

Hotline: 0902 424 195

