
Summer for Success:
A 6-week immersion experience for
secondary students who learn differently

CODING AND COMPUTER SCIENCE
BUSINESS AND START-UP

Học phí 6 tuần

17,400,000 Ưu đãi 15%
trước 20/04/2021

10%
trước 15/05/2021

13 – 17 tuổi
14/06/2021
24/07/2021



Nội dung lý thuyết được kết hợp với hoạt động 
thực hành mang tính thử thách và tranh biện giúp 
học sinh nâng cao tính sáng tạo, mở rộng kiến 
thức.

Cơ hội thực hành, trải nghiệm thực tế giúp học 
sinh hiểu hơn về kinh doanh, khởi nghiệp, lập trình, 
thiết kế web và tương lai của trí tuệ nhân tạo. 

Phát triển các kỹ năng bao gồm thuyết trình, tư 
duy phản biện và kỹ năng làm việc nhóm thông qua 
các “mission” hàng tuần. 

Gặp gỡ các chuyên gia trẻ trong lĩnh vực Khởi 
nghiệp, Lập trình và Khoa học máy tính, trải nghiệm 
“tour” nghề nghiệp, tìm hiểu thêm về cơ hội và định 
hướng tương lai trong “kỷ nguyên số”.

Áp dụng các lý thuyết đã học để xử lý các vấn 
đề trong cuộc sống. Học sinh của hai khoá học sẽ 
kết hợp để xây dựng ý tưởng Khởi nghiệp. Trong 
đó, học sinh khoá Kinh doanh và Khởi nghiệp sẽ 
xây dựng kế hoạch kinh doanh, nghiên cứu thị 
trường và marketing cho sản phẩm. Học sinh khoá 
Lập trình và Khoa học máy tính sẽ đưa ra các ý 
tưởng cho Website hoặc Ứng dụng trên Điện thoại 
di động. Cuối khoá, học sinh sẽ tham gia thử thách 
Pitching với các “nhà đầu tư” để tìm ra những “dự 
án khởi nghiệp xuất sắc”.

The theoretical content is incorporated into 
practical activities, which are challenging and 
debating to help students develop their creativity, 
and enrich their knowledge.

Opportunities for practice and experience to 
help students better understand the business, 
start-up, coding, web design, and the future of AI - 
Artificial Intelligence.

By conducting weekly "missions", students 
can develop skills including presentation, critical 
thinking, and teamwork.

Meet young experts in the field of Entrepre-
neurship, Coding, and Computer science. Join the 
"tour" of career experience, learn more about 
opportunities and future direction in the "digital 
era".

Apply the theories learned to deal with real-life 
problems. Students of the two courses will work 
together to build up entrepreneurial ideas. In 
particular, students of the Business and Startup 
Project course will build up business plans, 
research markets, and Product Marketing. 
Students of the Computer Science and Coding 
course will come up with ideas for Websites or 
Mobile Apps. At the end of the course, students 
will participate in the “Pitching challenge” with 
investors to find "The most excellent start-up 
projects".
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Điểm nổi bật/
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CAMP 2021



Khoa Học Máy Tính Và Lập Trình
Computer Science & Coding

Với khóa học Lập trình và Khoa học máy tính học 
sinh sẽ tìm hiểu về các ngôn ngữ lập trình cơ bản, 
ứng dụng các ngôn ngữ lập trình để thiết kế game. 
Ngoài ra, học sinh sẽ tiếp cận với các ngôn ngữ 
thiết kế web và cùng tìm hiểu về tương lai của trí 
tuệ nhân tạo. 

Giới thiệu về HTML và CSS/ 
Introduction to HTML and CSS

Các ứng dụng của Lập trình Web/ 
Website Coding Task

Xây dựng Protocol cho ứng dụng 
điện thoại/ Mobile App Protocol 
building

Tương lai của Máy tính: Trí tuệ 
Nhân tạo/ The Future of Comput-
ing: Artificial Intelligence

Thuyết trình về dự án Khởi 
nghiệp/ Start-up project pitching

Giới thiệu về Khoa học Máy 
tính/ Introduction to Computer 
Science

Python Cơ Bản/ Basic Python

Giới thiệu về JavaScript/
Introduction to JavaScript

Nói chuyện trước công chúng/ 
Public Speaking

Thuyết trình dự án Khởi nghiệp/ 
Start-up Project Pitching

Sử dụng JavaScript và Python 
vào lập trình trò chơi/
JavaScript and Python as a Tool 
for Making Games

Tuần/ Week 1 Tuần/ Week 2 Tuần/ Week 3

Tuần/ Week 4 Tuần/ Week 5 Tuần/ Week 6

Nội dung/ Content

Hoạt động thực tế/ Activities

- Tour tham quan doanh nghiệp/ Business tour 
- Talkshow: Lập trình và Khoa học máy tính trong Kỷ nguyên số/ Talkshow: Coding and Computer Science in 
the Digital Era

- Career Tour: Tìm hiểu Khối ngành Lập trình và Khoa học máy tính tại các trường Đại học tại Việt Nam
Career Tour: Learn about Coding and Computer Science majors at Universities in Vietnam

- University Webinar: Tìm hiểu Khối ngành Lập trình, Khoa học máy tính
University Webinar: Learn about Coding and Computer Science major 

With the Course in Computer Science and Coding, 
students will learn about the basic coding languages 
and the application of coding languages in design-
ing games. In addition, students will approach web 
design languages and learn about the future of AI - 
Artificial Intelligence.



Kinh Doanh Và Khởi Nghiệp
Business And Start-up Project

Trải nghiệm sáu tuần hè lý thú cùng WASS và mở rộng 
kiến thức về kinh doanh và khởi nghiệp 

Experience 6 exciting summer weeks with WASS and 
enrich your knowledge in business and entrepreneurship

- Tour tham quan doanh nghiệp/ Business tour 

- Talkshow Khởi nghiệp/ Entrepreneurship Talkshow

- Career Tour: Tìm hiểu Khối ngành Kinh doanh tại các trường Đại học/ 
Career Tour: Learning about business majors at universities

- University Webinar: Tìm hiểu Khối ngành kinh doanh tại Mỹ/
University Webinar: Learning about business majors in the USA

Quản lý Dự án Khởi nghiệp/ 
Start-up Project Management

Nghiên cứu thị trường, Thương 
hiệu và Kế hoạch kinh doanh cho 
dự án Khởi nghiệp/
Market research, Branding and 
Business plan for a Start-up 
project

Lý thuyết trò chơi và thị trường tài 
chính/ Game Theory and Finan-
cial Markets

Thuyết trình dự án Khởi nghiệp/ 
Start-up project pitching

Doanh nghiệp và Tinh thần 
Khởi nghiệp/ Business and 
Entrepreneurship

Lý thuyết Quản lý/
Management Theory

Hệ thống Kinh tế/
Economic System

Các kỹ năng trong thuyết trình 
trước công chúng/
Public Speaking Skills

Marketing và Mạng xã hội/ 
Marketing & Social Media

Tuần/ Week 1 Tuần/ Week 2 Tuần/ Week 3

Tuần/ Week 4 Tuần/ Week 5 Tuần/ Week 6

Nội dung/ Content

Hoạt động thực tế/
Advanced Activities

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

Primary, Middle and High School Campus Kindergarten Campus
43 Nguyen Thong St., Ward 7, Dist. 3, HCMC
84 Ba Huyen Thanh Quan St., Ward 9, Dist.3, HCMC
157 Ly Chinh Thang St., Ward 7, Dist. 3, HCMC
10 Ba Thang Hai St., Ward 12, Dist.10, HCMC

260 Dien Bien Phu St., Ward 7, Dist. 3, HCMC
35 Nguyen Huu Canh St., Ward 22, Binh Thanh Dist., HCMC


