
Overview of The Summer School Curriculum
The BVIS Summer School programme has been designed to 
cater for the diverse needs of our new and existing students. 
The programme has been structured around four key aspects:

Based on the huge success of last year’s Sumer School we 
have again chosen a thematic approach to seamlessly blend 
the academic goals with skills development, giving the students 
fun and authentic contexts, through which to apply and enhance 
existing knowledge, skills and understanding. 
For all students, the themes will provide opportunities to apply 
their learning from a broad range of co-curricular subjects.

• Health Education and Sport
• Skills Development
• Literacy
• Academic Development

                                

Health and Sport
The focus on health education and sport will provide the 
students with knowledge and understanding of how to lead 
a healthy, active lifestyle.

Skills Development
The focus of skills development will promote learners’ 
problem-solving, collaboration, curiosity and imaginative 
skills.

Week 1 Theme
FIFA Football World Cup
Here at BVIS we will join the World Cup carnival to discover how 
the world’s most famous game brings nations together through 
the passion and excitement of this sport.

Week 2 Theme
Great British Week
We will go all international in the second week discovering and 
exploring the history, culture and greatness of Great Britain.

Week 3 Theme
Celebration
The final week is to showcase all the staff and students’ hard work.

On the last day parents are invited to attend our Summer 
School’s very own British – themed celebration. There will 
be an array of performances on stage to top off a 
wonderfully fun and engaging educational programme.

Literacy
Entwined with the curriculum is natural development of 
effective oral and written communication, promoting 
confidence and self-esteem.

Academic Development
Projects and activities are tailored to enhance academic 
development, helping them to become inquisitive and 
critical thinkers.

The Four Aspects of Student’s Development

Please contact us for more information and registrations:
summerschool@bvisvietnam.com or (028) 3758 0709/17
44-46 1st Street, Binh Hung, Binh Chanh, Ho Chi Minh City

Website:
https://goo.gl/RAEf2s

Facebook:
www.facebook.com
/BVISsummerschool

Summer School 2018
02/07/2018 - 20/07/2018



Khoá học Hè 2018
02/07/2018 - 20/07/2018

Tổng quan về Chương trình Khóa học Hè
Chương trình Khóa học Hè BVIS được thiết kế nhằm phục vụ 
những nhu cầu đa dạng của các học sinh mới và học sinh của 
Trường và xoay quanh 4 lĩnh vực:

Với sự thành công của Khóa học Hè năm ngoái, Nhà trường đã chọn 
cách tiếp cận theo chuyên đề để kết hợp giữa mục tiêu học tập với 
sự phát triển kỹ năng, mang đến cho các em niềm vui và trải nghiệm 
thực tế, qua đó tăng cường và áp dụng tốt kiến thức hiện hữu, kỹ 
năng và tầm hiểu biết của các em.

Những chủ đề này sẽ cho các em cơ hội áp dụng kiến thức đã học từ 
nhiều môn học khác nhau trong chương trình.

• Sức khoẻ và Thể thao
• Phát triển Kỹ năng
• Đọc viết
• Phát triển Học thuật

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

Phát triển kỹ năng
Việc chú trọng phát triển kỹ năng sẽ đẩy mạnh các kỹ 
năng giải quyết vấn đề, hợp tác, tìm tòi và trí tưởng tượng 
của học sinh.

Chủ đề Tuần 1
Giải vô địch Bóng đá Thế giới
Tại BVIS, các em sẽ tham gia vào lễ hội Giải vô địch Bóng đá Thế 

giới để khám phá cách mà giải thi đấu nổi tiếng nhất thế giới đem 

các quốc gia đến gần nhau thông qua niềm đam mê và sự hứng 

thú của môn thể thao này.

Chủ đề Tuần 2
Tuần lễ Anh Quốc
Các em sẽ bước vào thế giới trong tuần thứ nhì để tìm hiểu và 
khám phá về lịch sử, văn hóa và sự vĩ đại của Anh Quốc.

Chủ đề Tuần 3
Lễ tổng kết
Giáo viên và học sinh cùng thể hiện thành quả đạt được của khoá 

học hè trong tuần lễ cuối cùng này.

Vào ngày cuối cùng, Phụ huynh sẽ được mời tham dự lễ tổng kết  
theo chủ đề Anh Quốc của Khóa học Hè. Các em sẽ có nhiều tiết 
mục biểu diễn trên sân khấu để khép lại một chương trình giáo 
dục tràn đầy niềm vui và thú vị.

Đọc viết
Kết hợp với chương trình học là sự phát triển tự nhiên về kỹ 
năng 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 nhằm đẩy mạnh sự 
phát triển học thuật, giúp các em thích tìm tòi và có tư duy 
phản biện.

Trang web: 
https://goo.gl/RAEf2s

Facebook:
www.facebook.com
/BVISsummerschool

Bốn Lĩnh vực Phát triển của Học sinh

Vui lòng liên hệ với Trường để biết thêm thông tin và cách 
đăng ký: 
summerschool@bvisvietnam.com hoặc (028) 3758 0709/17
44-46 Đường Số 1, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh


