
“HÈ KHÁM PHÁ” 
CHƯƠNG TRÌNH 2018

DÀNH CHO HỌC SINH TỪ 7 – 17 TUỔI

Với chủ đề “HÈ KHÁM PHÁ”, Chương trình hè 2018 của Hệ thống trường Tây Úc mong muốn 
mang đến một mùa hè bổ ích với những tiết học vui nhộn giúp học sinh kích thích sáng tạo tối 
đa. Bằng các bộ môn khoa học, ngôn ngữ và logic của Chương trình giáo dục Úc, phối hợp cùng 
phương pháp giáo dục lý tưởng S.T.E.A.M, các em sẽ thỏa sức cùng các dự án sáng tạo Robot 
áp dụng vào cuộc sống và hòa mình vào những lớp học đầy tiếng cười. Chương trình hè 2018 
tại Hệ thống trường Tây Úc hứa hẹn trở thành sân chơi sáng tạo đầy màu sắc dành riêng cho 
các bạn nhỏ từ 7 – 17 tuổi. 
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Ba bộ môn cùng nằm trong lĩnh vực khoa học, đòi hỏi các kỹ 

năng tư duy toán học, logic, khoa học và sự nhạy bén trong 

sáng tạo. Qua các hoạt động trong lớp học và ngoại khóa, học 

sinh khám phá mối liên hệ giữa bài học và thực tế, từ đó sáng 

tạo ra những phương thức áp dụng những bài học này sao cho 

phù hợp với bản thân mình.

Áp dụng Phương pháp giảng dạy lý tưởng STEAM (Science – 

Technology – Engineering – Art – Math), Học sinh không chỉ 

phát triển khả năng ngôn ngữ mà còn được chú trọng tư duy và 

trí tuệ với 5 lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ 

thuật, Toán học kết hợp. STEAM thông qua các hoạt động giảng 

dạy sáng tạo và tích hợp nhiều kỹ năng nhằm kích thích khả 

năng suy nghĩ và xử lý tình huống trong các lĩnh vực tích hợp, từ 

đó giúp các em học sinh phát triển toàn diện. 

Phương pháp giảng dạy S.T.E.A.M

Fun Science – Robotics – Computer 

Chương trình học 
Giáo trình Úc với các môn học Math, Fun Science, Robotics, Com-
puter, Arts (Visual Art, Music, Dance), Giáo dục thể chất và Kỹ 
năng sống kết hợp cùng chương trình tiếng Anh với các lớp ESL, 
PSAT tùy theo cấp học. 

Không chỉ sự sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học được chú 

trọng, Chương trình hè 2018 còn mang sự sáng tạo của các em 

học sinh đến gần với Nghệ thuật và các hoạt động kỹ năng mềm. 

Phát huy tối đa các tố chất và tiềm năng học sinh, các câu lạc bộ 

âm nhạc, hội họa, võ thuật… đã và sẽ tiếp tục hoạt động, tạo môi 

trường tốt nhất để bồi dưỡng các tài năng đồng thời giúp các em 

có những giờ học sôi động. Các chuyến đi dã ngoại thực tế kết 

hợp với từng chủ đề học tập sẽ được tổ chức vào thứ 6 các tuần 

thứ 2, 4 và 6 suốt thời gian học. 

Các bộ môn Nghệ thuật và Kỹ năng sống

Thời lượng: 6 tuần (11/06 - 20/07)

Thời khóa biểu: Thứ 2 - Thứ 6

Sáng: 8:10 - 11:00 am - Chiều: 1:00 - 4:00 pm

Dã ngoại: Thứ 6 tuần thứ 2, 4, 6

THỜI GIAN - LỊCH HỌC 



ESL – PSAT* 
Giáo trình ESL*, PSAT* sẽ được giảng dạy dựa vào năng lực học tập của học sinh. Trong đó, chương trình giảng dạy Tiếng anh ESL 

dành cho học sinh từ lớp 1 – lớp 7. Chính thức được cấp phép của tổ chức College Board – Hoa Kỳ với mã trường 698001, Hệ 

thống trường Tây Úc triển khai chương trình PSAT 8/9 cho học sinh từ lớp 8 đến lớp 10.

Chương trình Tiếng Anh cũng là một trong điểm mạnh của Chương trình hè 2018 với đội ngũ giáo viên nước ngoài cũng giáo trình 

chuẩn với các lớp học kiểu mẫu, hứa hẹn sẽ là môi trường rèn luyện ngôn ngữ tuyệt vời cho các em trong mùa hè này. 
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Cơ sở Mầm non

HỌC PHÍ 
CHƯƠNG TRÌNH HÈ 2018 

Nhóm lớp Học phí Tiền ăn Tổng

*PSAT
PSAT (tên gọi đầy đủ là The Preliminary SAT/National Merit Scholarship Qualifying Test – PSAT/NMSQT) là một chương trình được hỗ trợ 

bởi hai tổ chức: College Board và National Merit Scholarship Corporation (NMSC). Đây là một kỳ thi đã được chuẩn hóa, nhằm cung cấp 

một phương tiện hàng đầu cho những học sinh chuẩn bị thi PSAT cũng tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội tiếp cận các chương trình học 

bổng của NMSC cũng như mở rộng cánh cửa vào các trường đại học và định hướng nghề nghiệp.

Kỳ thi PSAT/NMSQT đánh giá các kỹ năng sau đây của học sinh:

* Critical reading skills (đọc hiểu);

* Math problem-solving skills (giải quyết vấn đề có vận dụng kiến thức toán)

* Writing skills (viết).

*ESL
Chương trình ESL hè năm 2018 được phát triển dựa trên chương trình EAL/D (English as additional language/dialect). Chương trình EAL/D 

được thiết kế dành cho học sinh sử dụng tiếng Anh không theo tiêu chuẩn SAE, Úc (Standart Australian English – Tiếng Anh không phải là 

ngôn ngữ chính) không những chỉ tập trung vào các kỹ năng về nghe, nói, đọc, viết mà còn giúp học sinh hiểu được các giá trị và văn hoá 

tại Úc.

ESL 1 15,000,000 3,750,000 18,750,000

ESL 2 15,000,000 3,750,000 18,750,000

ESL 3 15,000,000 3,750,000 18,750,000

ESL 4 16,000,000 3,750,000 19,750,000

ESL 5 16,000,000 4,125,000 20,125,000

ESL 6 16,000,000 4,125,000 20,125,000

ESL 7 19,000,000 4,125,000 23,125,000

ESL 8 20,000,000 4,125,000 24,125,000


