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EMASI 2019
Khóa học của  

những công dân  
toàn cầu

Chương trình tiếng Anh toàn diện do giáo viên bản ngữ 
phụ trách

Các hoạt động thể dục thể thao đa dạng, phong phú giúp 
phát triển thể lực cho học sinh

Các môn học năng khiếu được thiết kế độc đáo, giúp khơi 
gợi đam mê và hứng thú học tập cho học sinh

Cơ sở vật chất trường lớp đẳng cấp quốc tế 

Thư viện hiện đại với hàng ngàn đầu sách tiếng Việt và 
tiếng Anh

Các chuyến tham quan, dã ngoại hấp dẫn và có yếu tố 
giáo dục cao

Phát triển các kỹ năng mềm quan trọng, giúp học sinh 
trở nên tự tin, tự lập và làm chủ bản thân hơn

Các dự án cộng đồng và môi trường ý nghĩa

Học phí bao gồm: tất cả tài liệu, dụng cụ học tập, tiền ăn trưa
và 2 bữa ăn nhẹ, chi phí tham quan và dã ngoại.
Học sinh phải đăng ký tối thiểu 3 tuần học liên tiếp.

Chương trình phần lớn sẽ được dạy bằng tiếng Anh với các tiết tiếng 
Anh do giáo viên bản ngữ phụ trách, các môn năng khiếu và ngoại 
khóa do giáo viên Philippines và Việt Nam đảm nhận.
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(cho Tiểu học và THCS)

Học phí
Ưu đãi 30% trước 
31/03/2019
Ưu đãi 20% trước 
29/04/2019
Ưu đãi 10% trước 
24/05/2019

Nguyên khóa 6 tuần (VNĐ/hs)

Mẫu giáo Tiểu học - THCS
22.300.000 29.500.000

15.610.000 20.650.000

17.840.000 23.600.000

20.070.000 26.550.000

Theo Tuần (VNĐ/hs)
Mẫu giáo Tiểu học - THCS
4.100.000 5.400.000

2.870.000 3.780.000

3.280.000 4.320.000

3.690.000 4.860.000

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
8h00-8h30 Điểm danh

8h30-10h00 Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Thư viện/ICT

10h00-10h15

10h15-11h45

11h45-13h00

13h00-14h30 Nhạc STEM Họa Coding

14h30-15h00 Ăn xế và giải lao Dã ngoại

16h30

15h00-16h30 Leo núi Bơi lội Thể dục Bóng rổ

Ăn nhẹ

Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh

Ăn trưa và chơi tự do

Ra về

1800 5999 18 | www.emasi.edu.vn
tuyensinh@emasi.edu.vn 

Cơ sở EMASI Nam Long - EMASI Nam Long Campus
Đường số 8, Khu dân cư Nam Long,

phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM

Cơ sở EMASI Vạn Phúc - EMASI Vạn Phúc Campus
Góc ngã ba Đường D12 và Đường N9, Khu đô thị Vạn Phúc,

Quốc Lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức
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Khóa học hè EMASI là khóa học hè đầu tiên của hệ thống trường 
Song ngữ Quốc tế 2019, với chủ đề “Discover the world with EMASI, 
Discover the global citizen in you” mang một thông điệp và cách tiếp 
cận toàn diện rất độc đáo: không chỉ chú trọng vào việc các em học 
sinh sẽ “học” và “chơi” được những gì mà còn giúp các em thực sự 
“làm” và “đóng góp” được bằng những hành động cụ thể nào để 
mùa hè không chỉ vui mà còn mang nhiều dấu ấn ý nghĩa. 

Khóa học hè EMASI 2019 là chương trình 6 tuần (từ10/06 -19/07/2019) 
chủ yếu bằng tiếng Anh, dành cho các em học sinh từ Mẫu giáo đến hết 
THCS được xây dựng xung quanh 6 lĩnh vực cơ bản nhằm hướng các 
em trở thành những công dân toàn cầu có trách nhiệm và hơn cả là hình 
thành nhân cách cho mỗi học sinh:

Chương trình Khóa hè 2019 hứa hẹn rất độc đáo với cách lồng ghép 
những chuyên đề thực tiễn 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 giúp học sinh tăng cường và ứng dụng tốt các kiến thức hiện 
hữu, kỹ năng và hiểu biết của các em.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra tác động tích cực của kỳ nghỉ hè đến thành 
tích của các em, đặc biệt là đối với những học sinh muốn rèn luyện và 
phát triển ngôn ngữ. Do đó trong quá trình thiết kế chương trình, chúng 
tôi sàng lọc những bài học tiếng Anh phù hợp theo lứa tuổi và trình độ 
của học sinh tại trường sở tại nhằm giúp các em tiếp thu bài học một 
cách dễ dàng và đầy hứng thú.
Chương trình sẽ đặc biệt chú trọng phát triển kỹ năng nghe, nói và 
giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua các hoạt động vui chơi, các bài học 
tranh luận, học qua các câu chuyện/bài hát/đoạn phim/các tình 
huống.v.v...  của nhà xuất bản Mỹ, National Geographic Learning.
Chương trình tiếng Anh của Khóa hè sẽ do giáo viên bản ngữ giàu 
kinh nghiệm đảm nhận.

GIỚI THIỆU CHUNG TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

1 Chương trình tiếng Anh toàn diện, giúp phát triển 
kỹ năng Nghe, Nói và Giao tiếp bằng tiếng Anh

2 STEM và coding

3 Hội họa và thủ công

4 Âm nhạc và kịch nghệ

5 Thể dục thể thao

6 Các dự án bảo vệ môi trường, cộng đồng 
cùng các chuyến tham quan, dã ngoại

TIẾNG ANH

Trong chương trình STEM của 
Khóa hè 2019, học sinh sẽ được 
học các môn khoa học truyền 
thống thông qua các thí nghiệm 
vui có tính ứng dụng cao, giúp 
học sinh thu thập các kiến thức 
khoa học cơ bản. Ngoài ra các 
em cũng được học và làm các 
dự án theo nhóm về kỹ thuật và 
công nghệ. 
Học tập dựa trên các dự án sẽ thu 
hút học sinh ở mọi lứa tuổi, giúp 
các em tạo ra những giải pháp 
sáng tạo cho những thách thức ở 
mọi chủ đề và thúc đẩy sự hiểu 
biết và ứng dụng của các em 
trong STEM (Khoa học – Công 
Nghệ – Kỹ thuật – Toán học).

STEM & CODING

Học sinh sẽ được hướng dẫn sáng tác tranh theo chủ đề, trên nhiều 
chất liệu khác nhau như màu chì, màu sáp...Ngoài ra các em sẽ được 
làm quen với màu nước, cách phối màu, pha màu và sử dụng trên giấy. 
Các tiết học cũng sẽ được lồng ghép với các giờ thực hành thủ công 
để không những các tiết học mỹ thuật phong phú hơn mà đôi tay của 
các em cũng trở nên khéo léo hơn, giúp các em rèn luyện khả năng 
quan sát, tư duy, trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo.

HỘI HỌA & THỦ CÔNG

Học sinh sẽ tham gia nhiều tiết học hát và thanh nhạc đặc sắc, trong đó, 
có hợp xướng – đỉnh cao của nghệ thuật hát bè. Các em cũng sẽ được 
học và tham gia đóng vai cho một trích đoạn của một vở nhạc kịch 
kinh điển bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Sau khi hoàn thành khóa học 
6 tuần, vở nhạc kịch này sẽ được các em dàn dựng và biểu diễn tại lễ 
tổng kết khóa học hè.

ÂM NHẠC & KỊCH NGHỆ

Các em học sinh sẽ tham gia rất nhiều hoạt động sôi nổi mỗi ngày. 
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. Tại Khóa hè, 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 hè. 
Mỗi tuần, học sinh sẽ được học về một bộ môn thể thao, giúp các em 
làm quen với nhiều loại hình thể thao khác nhau, từ bóng đá, bóng rổ, 
cầu lông đến bơi lội và leo núi là những thế mạnh giúp tận hưởng được 
cơ sở vật chất đặc thù của trường học dành cho các môn thể thao. 
Học sinh cũng sẽ tham gia một ngày hội thao, vừa để tranh tài, vừa 
để tổng kết hạng mục này của khóa.

GIÁO DỤC SỨC KHỎE & THỂ THAO

Một trong những điểm nhấn của Khóa hè EMASI 2019 là các chuyến 
tham quan dã ngoại đặc sắc vừa kết hợp học tập, khám phá và vui 
chơi. Học sinh các khối sẽ có 3 chuyến dã ngoại nửa ngày trong thành 
phố và một chuyến nguyên ngày để tổng kết các dự án học tập của các 
em vào cuối khóa.

THAM QUAN & DÃ NGOẠI

Tất cả những hành động công ích và chung tay bảo vệ môi trường 
đều góp phần làm cho xã hội và cộng đồng địa phương của chúng ta 
trở nên tốt hơn. Chúng tôi muốn các thành viên của khóa học hè thực sự 
hiểu và đánh giá cao những hành động vì cộng đồng bởi những ý nghĩa 
và tác động tích cực to lớn cho tất cả mọi người. Để đạt được điều này, 
chúng tôi đã kiến tạo và thiết kế các dự án hoạt động vì cộng đồng thiết 
thực xuyên suốt 6 tuần hè để hỗ trợ cộng đồng địa phương và môi 
trường sống xung quanh. Các dự án này kết hợp với các chuyến đi khám 
phá các khía cạnh của văn hoá địa phương, các buổi trao đổi văn hoá 
với các trung tâm giáo dục và trường học cùng với các hoạt động khám 
phá và bảo vệ thiên nhiên. Tất cả những trải nghiệm này đều mang lại 
những ý nghĩa sâu sắc và kinh nghiệm quý báu cho các em.

HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG 
& BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


