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HÀNH TRÌNH MỚI BẮT ĐẦU

“Chào lớp 1” là Chương trình hè đặc biệt được thiết kế dành riêng cho học sinh từ 5-6 tuổi. Chương trình được 

triển khai một cách hiệu quả với sự kết hợp giữa chương trình Việt Nam và chương trình đào tạo của Úc được 

cấp phép bởi Hội đồng học thuật Bang Tây Úc. 

        Giúp trẻ làm quen với môi trường mới, chuẩn bị tâm lý, hành trang cho trẻ vào lớp 1

        Giúp trẻ làm quen với chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, giáo viên và cơ sở

        vật chất của cấp tiểu học                

        Giúp trẻ làm quen với các bài tập tư duy, làm quen với môn Toán, tiếng Việt và tiếng Anh

        Giúp trẻ rèn luyện sự tự tin, các kỹ năng và phát triển năng khiếu cá nhân ngay từ cấp học đầu đời

SUMMER 

Chương trình hè “Chào lớp 1” tại WASS được triển khai theo chương 

trình giáo dục của Úc với sự kết hợp giữa phương pháp giáo dục lý 

tưởng STEAM (Science – Technology – English – ART – Maths). Với 

phương châm “Lấy học sinh làm trung tâm”, chương trình giúp các em 

làm quen với Toán, Khoa học, Công nghệ, tiếng Anh một cách nhẹ nhàng 

và dễ hiểu bằng các giáo cụ hiện đại đồng thời hoàn thiện, phát triển các 

năng khiếu, kỹ năng và các giá trị thẩm mỹ thông qua các môn học mang tính 

nghệ thuật, xã hội như diễn xuất, hội họa, thơ ca, nhảy múa, ca hát … và những 

hoạt động ngoại khóa thú vị.  

CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP 
GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG STEAM 
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CHO HÀNH TRANG VÀO LỚP 1 CỦA CON MÌNH?BẠN ĐÃ CHUẨN BỊ GÌ



Các tiết học được thiết kế đảm bảo sự cân bằng giữa giờ học và giờ chơi 

dựa theo nghiên cứu về tâm sinh lý của các chuyên gia và được giảng 

dạy bởi đội ngũ giáo viên người nước ngoài và Việt Nam giàu kinh 

nghiệm, tận tâm và có nghiệp vụ sư phạm với những chủ đề học tập đa 

dạng kết hợp với các chuyến dã ngoại nhằm phục vụ cho chủ đề học 

tập và đảm bảo sự hứng thú của trẻ trong suốt quá trình học.  

THỜI GIAN BIỂU VÀ CÁC CHỦ ĐỀ HỌC TẬP 

***Học phí đã bao gồm phí giáo trình và các chi phí tham quan, dã ngoại***

THỜI GIAN: 6 TUẦN (11/6/2018 - 20/7/2018)

HỌC PHÍ:     12,600,000 VNĐ

PHÍ ĂN:             3,750,000 VNĐ

TRỌN GÓI:     16,350,000 VNĐ

Địa chỉ: 157 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

 43 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (028) 7109 5077 - Email: info@wass.edu.vn

Cơ sở  Tiểu học và Trung học 

Hotline: 0963 999 701

Địa chỉ: 260 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (028) 7108 8828/ 0981 654 113  

Email: info@ wass.edu.vn

Cơ sở  Mầm non

Tuần 1: Hello school - Tuần 2: Wonderful Weather 

Tuần 3: Plant - Tuần 4: Animals 

Tuần 5: Music and Sound - Tuần 6: Five Senses 

CÁC CHỦ ĐỀ HỌC TẬP: 


