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Tổng quan chương trình
Khóa học hè tại trường BVIS được thiết kế để phục vụ các nhu cầu 
đa dạng của các học sinh mới và học sinh của Trường. Chương trình 
được xây dựng xung quanh 4 lĩnh vực: Học thuật, Phát triển Kỹ 
năng, Đọc hiểu tiếng Anh và Giáo dục Sức khỏe và Thể thao. Nhà 
trường đã chọn cách tiếp cận bằng chuyên đề để kết hợp giữa mục 
tiêu học tập với sự phát triển các kỹ năng, cung cấp cho các em 
niềm vui và trải nghiệm thực tế. Qua đó tăng cường và ứng dụng tốt 
các kiến thức hiện hữu, kỹ năng và hiểu biết của các em. Các chủ 
đề này sẽ cho các em cơ hội để áp dụng những kiến thức có được ở 
phạm vi rộng hơn cho các môn học trong giáo trình.

Với sự tập trung vào chương trình đọc hiểu, các em sẽ được học 
một số thể loại sách bao gồm tiểu thuyết và sách tham khảo, cung 
cấp cho các em những kỹ năng vô giá cần thiết khi các em tiếp tục 
chương trình học tại trường BVIS. Chương trình giáo dục Sức khỏe 
và Thể thao cho các em kiến thức và sự hiểu biết để có một cuộc 
sống khỏe mạnh và năng động. Để tăng tính hấp dẫn và tạo điều 
kiện thuận lợi cho các học sinh mới trong Khóa học Hè, các chủ đề 
và bài học được thiết kế độc lập, không đòi hỏi học sinh phải học 
từ trước.

Đọc hiểu tiếng Anh
Các nghiên cứu đã cho thấy rằng kỳ nghỉ hè mang đến một tác 
động tiêu cực đến thành tích của các em, đặc biệt là đối với những 
học sinh học bồi dưỡng ngôn ngữ. Vì vậy, trong quá trình thiết kế 
chương trình Đọc hiểu cho Khóa học hè, Nhà trường đã lựa chọn 
cẩn thận các loại bài đọc đã có trong giáo trình chính khóa của 
trường BVIS. Điều này có nghĩa là các học sinh nhỏ tuổi sẽ tích lũy 
được kiến thức và kinh nghiệm ở những thể loại sách tiểu thuyết và 
sách tham khảo chuẩn bị cho chương trình học của năm học tiếp 
theo vào tháng 8. Đối với những học sinh ở lớp lớn hơn, các em có 
thể củng cố lại kiến thức của mình trong những bài đọc tương tự, 
nhưng trong một hoàn cảnh khác.

Các kỹ năng chính của việc đọc, viết, nói và nghe sẽ là một phần 
quan trọng của chương trình học trong Khóa học hè tại trường 
BVIS. Kỹ năng viết của các em sẽ được đánh giá trước khi bắt đầu 
khóa học và những bài tập về Đọc hiểu sẽ được phân biệt để đáp 
ứng được nhu cầu của từng học sinh. Chương trình đọc hiểu được 
thiết kế để liên kết với các chủ đề khác trong khóa học hè đồng thời 
tạo điều kiện cho sự phát triển tổng thể ở khía cạnh Đọc hiểu của 
các em.

Những kỹ năng chuyển tiếp
Các nhà tuyển dụng hiện nay mong đợi các ứng cử viên cung cấp 
nhiều hơn chỉ một kiến thức học thuật vững chắc; họ tìm kiếm ở 
các ứng viên những “kỹ năng làm việc”, làm nên một nhân viên có 
khả năng đảm bảo và duy trì công việc một cách hiệu quả. Khóa 
học hè tại trường BVIS rất độc đáo bởi nó được thiết kế đặc biệt để 
cung cấp cơ hội cho các em phát triển các kỹ năng chuyển tiếp rất 
quan trọng vượt ngoài những kiến thức trường lớp.

Nhà trường đã chia những kỹ năng này thành năm loại: Quan hệ 
Xã hội, Giao tiếp, Tư duy, Nghiên cứu và Tự quản lý. Những kỹ năng 
trong mỗi loại có thể được áp dụng trong bối cảnh ở các trường, Đại 
học và trong cuộc sống. Học sinh với kỹ năng tư duy và nghiên cứu 
xuất sắc sẽ trở thành những người giải quyết vấn đề có hiệu quả khi 
các em hoàn thành chương trình Đại học và khi bắt đầu ứng tuyển 
cho công việc trong tương lai. Học sinh với kỹ năng quan hệ xã hội, 
giao tiếp và tự quản lý tuyệt vời thường thành công hơn trong cả 
công việc và cuộc sống cá nhân. Các em bước vào thế giới công việc 
với khả năng làm việc đồng đội và có khả năng giao tiếp một cách 
hiệu quả với đồng nghiệp và khách hàng. Năm loại kỹ năng này 
là một trong những thuộc tính được mong muốn nhất từ các nhà 
tuyển dụng ngày nay.
Trong Khóa học hè tại BVIS, những kỹ năng này được thúc đẩy và 
phát triển phù hợp cho từng độ tuổi và mục tiêu của từng học sinh. 
Ví dụ, tại khối Mầm non, các bé bắt đầu với những kỹ năng quan hệ 
xã hội đơn giản tập trung vào ‘nhận trách nhiệm’ (đối với hành vi 
và hành động của mình với người khác) và cho các em lớp 9 và 10 
sự tập trung sẽ vào việc phát triển kỹ năng lãnh đạo và đảm nhận 
những vai trò khác nhau trong một nhóm.

Con Quý vị đang bước vào một thế giới đòi hỏi các em phải là 
những người có tính tổ chức, thích ứng, biết phân tích và có tính 
đồng đội. Các em phải có khả năng giao tiếp với những người đến 
từ đất nước và nguồn gốc khác nhau. Vì vậy, điều này rất cần thiết 
để các em bắt đầu học những kỹ năng này khi còn nhỏ và trước khi 
các em bước vào công việc.

Tại trường BVIS, chúng tôi phát triển một Khóa học hè bao gồm các 
hoạt động và dự án được chọn lọc để giúp các em phát triển những 
kỹ năng chuyển tiếp quan trọng này. Sau khi kết thúc Khóa học hè, 
các em sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm và có thể áp dụng những kỹ 
năng học được vào thực tiễn.

“Khóa học hè rất hay và tuyệt 
vời, em sẽ nói với các bạn cùng 
tham gia vào năm tới”

“Em đã học được rất nhiều điều 
thú vị trong Khóa học hè”
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“Khóa học hè đã biến mùa hè của 
em trở nên tươi vui hơn bao giờ 
hết, và mọi thứ đều rất tuyệt vời”
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 Giáo dục Sức khỏe và Thể thao
Trong một thế giới hiện đại, hoạt động hàng ngày là điều rất quan 
trọng đối với trẻ em. Hoạt động thể chất kích thích tăng trưởng và 
giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần. Ngoài ra, tập thể dục 
còn được biết đến để giúp giảm bớt căng thẳng. Do tập thể dục cải 
thiện sức khỏe, một đứa trẻ khỏe mạnh có nhiều khả năng được 
nghỉ ngơi tốt hơn và tinh thần cảnh giác cao hơn. Ngoài những lợi 
ích về sức khỏe của thể thao và tập thể dục, bên cạnh đó còn có 
những lợi ích xã hội. Những trẻ giỏi thể thao có lòng tự trọng cao và 
biết giá trị bản thân mình. Các em rất tự tin và được mọi người yêu 
mến cũng như làm việc rất tốt trong nhóm.

Tại trường BVIS, chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của việc nuôi 
dưỡng sự hạnh phúc, sức khỏe và năng động cho trẻ. Đó là lý do 
vì sao Giáo dục Sức khỏe và Thể thao là một phần quan trọng của 
Khóa học hè. Con của Quý vị sẽ được cung cấp nhiều những bài học 
bơi lội và thể dục so với trong năm học và các em cũng sẽ dành thời 
gian tại lớp để học cách để luôn được vui vẻ, ăn uống lành mạnh và 
có sức khỏe tốt.

Các chuyến dã ngoại mang tính 
giáo dục cao
Các chuyến dã ngoại là một cách hào hứng và thú vị để mang học 
tập ra khỏi lớp học và áp dụng vào thực tế. Mỗi lớp học hè sẽ tham 
gia ít nhất một chuyến dã ngoại, được liên kết với một trong bốn 
lĩnh vực của chương trình giảng dạy. Các em sẽ hoàn thành các 
hoạt động, trước, trong hoặc sau chuyến dã ngoại được liên kết với 
chương trình của khóa học. 

Tổng kết Khóa học hè
Trong tuần cuối cùng của Khóa học hè, Quý phụ huynh sẽ được mời 
tham dự một sự kiện đặc biệt để ăn mừng những kiến thức mà các 
em thu hoạch được trong suốt 5 tuần của Khóa học. Sự kiện này sẽ 
được lên kế hoạch, tổ chức và điều hành bởi các em và mỗi lớp sẽ 
có cơ hội thể hiện những gì các em được học cho Quý phụ huynh và 
các bạn. Ngoài ra, các em còn được mang về một hồ sơ học tập ghi 
lại sự chuyên cần và thành tích học tập của mình.

“Khóa học hè tuyệt vời hơn 
mức tưởng tượng của em”
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“Em đã được học rất nhiều kỹ 
năng sống hữu ích - sự hợp tác, 
giao tiếp, tư duy, và quản lý 
thời gian”
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Các chủ đề
Các chủ đề cho Khóa học hè tại trường BVIS được thiết kế dựa trên 
cơ sở đặt câu hỏi ở từng giai đoạn, cho phép các em phát triển kiến 
thức, sự hiểu biết về bản thân và vị thế của mình trên thế giới.

Nội dung học tập cho từng chủ đề sẽ kết hợp các kiến thức của môn 
Địa lý, Lịch sử, Khoa học, Mỹ thuật, Âm nhạc, Kịch và Công nghệ 
Thiết kế và tập trung phát triển các kỹ năng Đọc hiểu. Các chủ đề 
đều có liên kết với chương trình học của các em trong 2 năm học 
tiếp theo, cho các em một khởi đầu sớm với kiến thức, kỹ năng và 
sự hiểu biết.

Ngoài ra (tùy theo độ tuổi), các em sẽ được dạy các kỹ năng đọc 
hiểu thông tin; khả năng xác định, đánh giá và sử dụng thông tin 
một cách có hiệu quả. Từ khối KS2 trở lên, các em sẽ được học Kỹ 
năng Học tập; những kỹ năng cần có để các em có thể thúc đẩy học 
tập và tìm hiểu một cách có hiệu quả.

Các kỹ năng Đọc hiểu Thông tin và Học tập được dạy trong Khóa 
học hè là một số lĩnh vực độc đáo trong chương trình học. Các em 
sẽ kết thúc Khóa học với nhiều chiến lược và có một sự hiểu biết tốt 
hơn về cách để học tập độc lập.

“Em đã học rất nhiều thứ, nhưng 
quan trọng hơn cả là tìm được tinh 
thần đồng đội và không cần biết cá 
nhân bạn giỏi như thế nào, bạn 
luôn có thể đạt được nhiều hơn trong 
một đội”
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“Thật là một mùa hè tuyệt 
vời. Em đã kết bạn, học được 
nhiều điều mới, trải nghiệm 
những cuộc phiêu lưu mới”
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Các chủ đề của khối Trung học (Lớp 7 - 10)
Lớp 7-8 Lớp 9-10

Nhân dạng: Vị trí của tôi trên thế giới Tham vọng và nguyện vọng: Dấu chân của tôi trên thế giới
Tôi là ai? Chúng ta là ai? Học sinh sẽ khám phá về nhân dạng; 
niềm tin và giá trị; sức khỏe cá nhân, thể chất, tinh thần và xã 
hội; mối quan hệ giữa con người bao gồm gia đình, bạn bè, cộng 
đồng và văn hóa; những gì làm nên con người

Học sinh sẽ tìm hiểu về quyền lợi và trách nhiệm; mối quan hệ 
giữa các cộng đồng; chia sẻ nguồn tài nguyên hữu hạn với người 
khác và với các sinh vật khác; tiếp cận các cơ hội bình đẳng; hòa 
bình và giải quyết xung đột.

Khám phá những tham vọng cá nhân và nguyện vọng, kế hoạch 
cho những mục tiêu dài hạn của mình.

Các em sẽ khám phá khái niệm về nhân dạng và tìm hiểu một số 
ảnh hưởng có thể định hình một cá thể. Các em sẽ kiểm tra các 
mối quan hệ và vai trò trong gia đình, cộng đồng tại Việt Nam và 
trên thế giới. Các em sẽ tìm những điểm tương đồng có thể đoàn 
kết con người và những điểm khác nhau làm nên sự khác biệt 
và độc đáo của từng người. Con Quý vị sẽ hoàn thành một bài 
nghiên cứu cá nhân về những gì đã làm nên các em.

Học sinh sẽ tìm hiểu làm thế nào sự toàn cầu hóa đã ảnh hưởng 
đến cuộc sống hàng ngày của từng cá nhân và thay đổi cách các 
em tương tác với những người xung quanh. Các em sẽ học về 
quyền lợi và trách nhiệm của con người; tiểu sử của những người 
làm nên lịch sử và những cột mốc cơ hội cho cá nhân phát triển 
bản thân và đáp ứng mục tiêu cuộc sống của mình. Các em sẽ 
hoàn thành một dự án cá nhân liên kết với những tham vọng 
riêng của mình cho tương lai, xác định và lên kế hoạch cho các 
bước tiếp theo để hoàn thành nó.

Các chủ đề của khối Trung học (Lớp 1- 6)
Mầm non Lớp 1-2 Lớp 3-4 Lớp 5-6

Khám phá môi trường: Thế 
giới xung quanh ta

Mối quan hệ Chúng ta đang ở đâu và chúng 
ta đi đâu: Nhà và xa nhà

Chúng ta và môi trường: Con 
người với thiên nhiên

Giao tiếp và ngôn ngữ, phát triển 
thể chất, cá nhân, quan hệ xã hội 
và cảm xúc; đọc hiểu; toán, hiểu 
biết về thế giới xung quanh bằng 
cách thể hiện qua các tác phẩm 
mỹ thuật và thiết kế

Những mối quan hệ giữa con 
người, gia đình, bạn bè và cách 
để tương tác với người khác.

Lịch sử cá nhân, nhà và những 
hành trình; con người và địa 
điểm giống và khác nhau như 
thế nào?

Thế giới thiên nhiên và xã hội 
loài người; tác động của khoa 
học và công nghệ đến môi 
trường

Các em sẽ được cung cấp 
những hoạt động để phát triển 
vận động thô và vận động tinh. 
Các em ở giai đoạn này được 
khuyến khích để làm theo sở 
thích, tương tác và tìm hiểu 
môi trường xung quanh mình.

Các em sẽ được học về bản 
thân; những người trong cuộc 
sống của mình và những nơi 
làm các em cảm thấy hạnh 
phúc, an toàn và được bảo vệ. 
Các em sẽ khám phá những 
cách để bộc lộ ý nghĩ và cảm 
nhận cũng như học về những 
quy tắc và lý do tại sao những 
quy tắc này sẽ cho các em sự 
an toàn. Các em sẽ tập trung 
vào cách chơi và học cùng các 
bạn khác một cách hiệu quả.

Các em sẽ nghiên cứu lịch sử 
cá nhân và những nơi các em 
đã từng ở. Các em sẽ khám phá 
môi trường mà các em đã lớn 
lên và so sánh nó với một địa 
điểm tương phản. Học sinh sẽ 
hoàn thành một bài nghiên cứu 
về một đất nước khác ngoài 
Việt Nam mà các em muốn đến 
thăm trong tương lai.

Các em sẽ được học về mối 
quan hệ giữa con người và thế 
giới xung quanh. Học sinh sẽ 
học về các thiên tai và sự tác 
động của chúng với con người 
và khám phá những tác động 
của khoa học và công nghệ đã 
có đối với môi trường. Các em 
sẽ hoàn thành một bài nghiên 
cứu về một trong những khía 
cạnh này.
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Đăng kí ngay hôm nay:
www.bvisvietnam.com/SummerSchool

Liên hệ:
SummerSchool@bvisvietnam.com
(08) 3758 0709/17
44-46 Đường số 1, Bình Hưng, 
Bình Chánh, TP.HCM


