
Khoá 
học hè BVIS

2017

Tổng quan Chương trình học



Chào mừng
Đầu tiên, xin nhiệt liệt chào mừng Quý phụ huynh đến với Khóa học hè BVIS 2017.

Chúng tôi rất vui vì Quý vị đã lựa chọn chương trình Khóa học Hè BVIS cho con em Quý vị và chúng tôi tin rằng đây 
sẽ là chương trình hè tốt nhất cho đến nay.

Nhà trường thật may mắn khi có một đội ngũ giáo viên trình độ cao với nhiều kiến thức và kỹ năng chuyên môn 
được kết hợp nhằm giúp Trường có thể phát triển một chương trình giảng dạy đầy hấp dẫn, thực tế và bổ ích cho cả 
giáo viên và học sinh.

Mathew Williams & Steve Kenny

Triết lý
Mục đích của chương trình hè tại Trường Quốc tế Anh Việt là đem đến một nền giáo dục vượt trội. Tất cả học sinh sẽ 
trở nên độc lập về phương diện học hỏi, suy ngẫm và kiên trì. Tại BVIS, chúng tôi luôn đối xử trung thực, tôn trọng và 
cùng nhau học hỏi với tư cách là những công dân toàn cầu có trách nhiệm.

Mục đích và mục tiêu :

•        Học tập những điều mới mẻ mỗi ngày;
•        Học tập vui vẻ và đầy thú vị;
•        Đẩy mạnh tinh thần làm việc nhóm và cộng tác khi có thể;
•        Cải thiện kỹ năng đọc hiểu và học thuật;
•        Tăng cường xây dựng đội nhóm và lòng tự trọng;
•        Sử dụng sáng kiến và kỹ năng độc lập để hỗ trợ giải quyết vấn đề;
•        Phát triển năng khiếu và tính sáng tạo;
•        Học tập qua các hoạt động thể chất và sức khỏe.

“Make today the day to learn something new.”



Tổng quan Chương trình Khóa học Hè
Khóa học Hè  BVIS được thiết kế nhằm phục vụ các nhu cầu đa dạng của học sinh trong và ngoài Trường. Chương trình 
được xây dựng xung quanh 4 lĩnh vực chính: Phát triển Học thuật, Phát triển Kỹ năng, Đọc hiểu tiếng Anh, Giáo dục 
Sức khỏe và Thể thao. Nhà trường đã chọn cách tiếp cận theo chuyên đề để kết hợp giữa mục tiêu học thuật với sự 
phát triển kỹ năng, mang đến cho các em niềm vui và trải nghiệm thực tế, qua đó tăng cường và ứng dụng tốt các kiến 
thức, kỹ năng và sự hiểu biết hiện hữu của các em. Những chủ đề này sẽ cho các em cơ hội áp dụng những kiến thức 
đã học từ nhiều môn học khác nhau trong chương trình.

Sức khoẻ và thể thao

Chú trọng vào Giáo dục Sức khỏe và Thể thao sẽ mang đến 
cho học sinh kiến thức và tầm hiểu biết về phương cách thực 
hiện một lối sống khỏe mạnh, tích cực.

Phát triển kĩ năng
Chú trọng vào phát triển kỹ năng sẽ đẩy mạnh các kỹ năng 
giải quyết vấn đề, hợp tác, ham học hỏi và trí tưởng tượng của 
học sinh

Đọc hiểu tiếng Anh 

Kết hợp với chương trình học là sự phát triển tự nhiên về kỹ 
năng giao tiếp nói và viết hiệu quả, qua đó tăng cường sự tự 
tin và lòng tự trọng của các em.

Phát triển học thuật

Các dự án và hoạt động được thiết kế để đẩy mạnh sự phát 
triển học thuật, giúp các em trở nên ham học hỏi và có tư duy 
phản biện

“Make today the day to learn something new.” “Creativity is contagious, pass it on ...”
   Albert Einstein



Chủ để tuần 1
Du thuyền Ca-ri-bê
Cùng tham gia và lên tàu để lướt trên những con sóng trong làn nước xanh biếc lấp lánh của vùng biển Ca-ri-bê. 

Dự án đầu tiên trong các dự án chuyên đề sẽ xoay quanh chiếc du thuyền và vùng biển Ca-ri-bê. Tất cả các hoạt 
động được lấy cảm hứng từ nền văn hóa Ca-ri-bê và học sinh sẽ trải nghiệm các hoạt động trên một du thuyền.

Những hoạt động thực hiện trong tuần:

•        Lớp học nấu ăn phong cách Ca-ri-bê; 
•        Buổi xem phim với bắp rang và kem;
•        Trải nghiệm văn hóa vùng Ca-ri-bê qua nghệ thuật biểu cảm và thị giác;
•        Âm nhạc và vũ điệu vùng Ca-ri-bê;
•        Thể thao trên tàu và bơi lội;
•        Chuyến dã ngoại đến bãi biển.

Dự án hoặc hoạt động đề xuẩt:
•       Thiết kế một du thuyền;
•       Thiết kế ấn phẩm quảng cáo cho du thuyền;
•       Sáng tác một bài thơ hoặc câu chuyện về du thuyền;
•       Thiết kế lộ trình phù hợp cho một kì nghỉ bằng du thuyền;
•       Thiết kế một trang web về du thuyền cho riêng mình;
•        Viết và biểu diễn một vở kịch về cướp biển/ vùng Ca-ri-bê/ một chiếc du thuyền;
•       Cuộc săn tìm kho báu;
•       Làm một du thuyền và thực hiện một cuộc thi theo phong cách của chương trình Hang Rồng hoặc Người tập sự 
với ban giám khảo.

Simplifying Education



Chủ đề tuần 2
Học ngoài trời và Phiêu lưu
Hãy cùng lấm bẩn và khám phá môi trường.

Dự án thứ hai trong các dự án chuyên đề sẽ được thiết kế xoay quanh việc học ngoài trời và môi trường sống của chúng ta.

Những hoạt động thực hiện trong tuần:

•       Thể dục phiêu lưu và giải quyết vấn đề trong bơi lội;
•       Phim phiêu lưu mạo hiểm;
•       Nấu ăn và dinh dưỡng để sống sót ngoài trời;
•       Chuyến dã ngoại trong ngày (Khối KS2, 3 &4);
•       Chuyến thăm nông trại (Chỉ dành cho khối Mầm non / KS1);
•       Vẽ tranh ngoài trời;
•       Âm nhạc ngoài trời.

Dự án hoặc hoạt động được đề xuẩt:

•       Thiết kế một hành trình tấn công mạo hiểm;
•       Sáng tác thơ hoặc truyện với cảm hứng ngoài trời;
•       Thiết kế một ấn phẩm quảng cáo cho kì nghỉ phiêu lưu;
•      Thiết kế hành trình và bản đồ chạy định hướng;
•       Khám phá động vật hoang dã và đi bộ thưởng thức thiên nhiên;
•       Viết, thực hiện và quay một bản tin dự báo thời tiết;
•       Viết, thực hiện và quay một đoạn phim tài liệu về thiên nhiên;
•       Các dự án thảm họa sóng thần/ bão/ thời tiết;
•       Tự thực hiện một cảnh thảm họa núi lửa;
•       Lấy cảm hứng từ bộ phim Hành trình Trái đất của Bear Grylls/ David Attenborough.
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Chủ đề tuần 3
Tuần lễ Chúc mừng
Tuần cuối cùng là cơ hội để cùng nhau đến và giới thiệu tất cả những công trình của giáo viên và học sinh với 
nhau và với Phụ huynh.

Trường sẽ tổ chức một sự kiện cuối cùng để trao các chứng nhận thành tích. Đây sẽ là buổi lễ mang phong cách 
Oscars rất độc đáo của Khóa học Hè BVIS. Ca hát và khiêu vũ, một loạt các màn trình diễn trên sân khấu, màn trưng 
bày các tác phẩm do từng lớp thực hiện sẽ khép lại một chương trình giáo dục thú vị và đầy hấp dẫn.

Celebration Time


