Chương trình

Trải nghiệm môi trường đại học quốc tế

Experience international university environment

Tiếng Anh Mùa hè
cho Teen (từ 12 đến 17 tuổi)

Học tiếng Anh với 100% giảng viên quốc tế giàu kinh nghiệm của Đại học
RMIT Việt Nam, làm quen với môi trường đại học quốc tế, giao lưu với CLB
sinh viên, học thử các ngành học đại học để sẵn sàng cho một hành trình đại
học sắp tới đầy hứng khởi.
Learn English with 100% experienced educators from RMIT University Vietnam
Get acquainted with the international university environment. Meet & mingle with
student clubs, gain insight into majors in the University, and get excited to study
in higher education.

Teen Summer Explorers

Học tiếng Anh qua thiết kế dự án
Project-based English learning

(12-17 years old)

Phương pháp giáo dục này sẽ giúp các em chủ động hơn trong việc học,
được ứng dụng tiếng Anh vào giải quyết các vấn đề thực tế, tìm kiếm thông
tin hiệu quả nhờ ứng dụng công nghệ, và xây dựng kỹ năng lãnh đạo / làm
việc đội nhóm.
A project-based learning approach helps students engage more effectively. They
can actively apply their English knowledge to a real-world task and enhance their
work through research, as well as develop digital literacy, critical thinking and
teamworking skills.

Rèn luyện kỹ năng cần thiết cho tương lai

Công Thức
Trưởng Thành
cho Đại Học
DISCOVER THE RECIPE FOR UNIVERSITY SUCCESS

Readiness for study and work

Mùa hè là cơ hội để các em được rèn luyện thêm về các kỹ năng mềm mà
trong năm học chính quy chưa có thời gian để phát triển, như: kỹ năng giao
tiếp & giải quyết vấn đề, năng lực liên văn hóa và sáng tạo nghệ thuật,...
There is no better time than summer for students to develop and practise soft
skills. Typical soft skills include: communication and problem solving skills,
cross-cultural competence and creative thinking,...

Định hướng nghề nghiệp theo sở trường
Future career planning

Các em sẽ được trắc nghiệm tính cách để khám phá sở trường tự nhiên,
được tham gia các hoạt động định hướng khoa học, đồng thời phụ huynh sẽ
được tư vấn 1-1 cùng chuyên viên hướng nghiệp về kết quả trắc nghiệm của
con để có kế hoạch hỗ trợ phù hợp.
Ngoài ra, các em sẽ có cơ hội được trải nghiệm một số ngành học cử nhân tại
Đại học RMIT chỉ dành riêng cho các học viên tham gia khóa hè.

Các em sẽ được gì?
What will you get?

Được học tập, vui chơi và kết bạn trong
môi trường đại học quốc tế, mùa hè tại
RMIT sẽ là bước đầu giúp học viên
trưởng thành hơn và trải nghiệm cảm
giác trở thành sinh viên đại học.
Designed for learners from 12 to 17 years
old to study, have fun and make new
friends in an international university
environment, a summer at RMIT will help
teens become more independent and
practise thinking like a university student.
Khoa Tiếng Anh & Chuyển tiếp Đại học | School of English & University Pathways
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Students will complete a research-based personality test and participate in
activities to analyse their inner strengths. Based on these personality test results,
a 1-on-1 consultation with professional career advisors is provided to parents to
assist their children with career planning.
In addition, students can join taster sessions to experience higher education
courses in RMIT University, only in the Summer program.

Vận động & rèn luyện thể chất
Sports and wellbeing activities

Với một thời khóa biểu được thiết kế khoa học xen kẽ các hoạt động thể chất
ngoài trời, việc học tập sẽ đến một cách tự nhiên mà không tạo bất kì sức ép
hay gánh nặng nào lên các em. Hơn nữa, các buổi ngoại khóa sẽ giúp các
học viên được kết nối, sinh hoạt tập thể và để lại nhiều kỉ niệm đáng nhớ.
Our summer program schedule interspersed with outdoor physical activities will
help create a more motivating learning atmosphere without placing extra
pressure or burden on the students. Moreover, the extra-curricular sessions will
help students engage in group activities and connect more with each other,
which will create long-lasting memories.

Một mùa hè sôi động với nhiều hoạt động đa sắc!
A summer to remember with many exciting activities!
 Buổi định hướng dành cho Quý phụ huynh & học viên: 1-2 ngày trước khi khóa học khai giảng

 Lễ bế giảng: 1 ngày sau khi khóa học kết thúc

Orientation day: 1-2 days before course start date













Closing ceremony: 1 day after the course last date











8:30—11:30am

8:30—11:30am

8:30—11:30am

8:30—11:30am

8:30—11:30am

Tiếng Anh qua thiết kế dự án

Tiếng Anh qua thiết kế dự án

Tiếng Anh qua thiết kế dự án

Tiếng Anh qua thiết kế dự án

Tiếng Anh qua thiết kế dự án

English Class

English Class

English Class

English Class

English Class

1:30—2:30pm

1:30—3:30pm

1:30—2:30pm

1:30—3:30pm

1:30—3:30pm

Hoạt động xây dựng đội nhóm

Khám phá ngôn ngữ: những
khác biệt trong tiếng Anh bản
địa Úc, Anh và Bắc Mỹ

Hoạt động thể thao
Sports Session

Hướng nghiệp cho Teens Phần 1

Understanding Colloquial
English in Australia, UK, and
North America

2:30—3:30pm

Career Orientation
- Part 1

Tìm kiếm tài năng - Tự tin
toả sáng: Giới thiệu &
Luyện tập

Team Building
2:30—3:30pm

Truy tìm kho báu – Khám
phá campus RMIT HN
RMIT HN campus tour

Giao lưu với
CLB sinh viên RMIT

Talent Show Introduction
& Prep

8:30—11:30am

8:30—11:30am

8:30—11:30am

8:30—11:30am

Tiếng Anh qua thiết kế dự án

Tiếng Anh qua thiết kế dự án

Tiếng Anh qua thiết kế dự án

Tiếng Anh qua thiết kế dự án

English Class

English Class

English Class

English Class

English Class

1:30—3:30pm

1:30—3:30pm

1:30—3:30pm

1:30—3:30pm

1:30—3:30pm

Bảo vệ môi trường và phát
triển bền vững

Kỹ năng liên văn hoá: Bài
học về sự đa dạng và
tôn trọng

Hướng nghiệp cho Teens Phần 2

Tìm kiếm tài năng - Tự tin
toả sáng: Luyện tập

Trải nghiệm ngành học RMIT

Career Orientation
- Part 2

Talent Show Prep

8:30—11:30am

8:30—11:30am

8:30—11:30am

8:30—11:30am

Tiếng Anh qua thiết kế dự án

Tiếng Anh qua thiết kế dự án

Tiếng Anh qua thiết kế dự án

Tiếng Anh qua thiết kế dự án

English Class

English Class

English Class

English Class

1:30—3:30pm

1:30—3:30pm

1:30—2:30pm

1:30—3:30pm

Sơ cấp cứu Những điều cần biết

An toàn trực tuyến - Những
điều cần biết

Hoạt động thể thao

Trải nghiệm ngành học RMIT

Sports Session

Higher Eudcation Taster Session

First Aid Awareness

Staying Safe Online

2:30—3:30pm

Higher Eudcation Taster Session

Full day — Cả ngày

Giao lưu với
CLB sinh viên RMIT

Ngày dã ngoại

Experience with
RMIT Student Club

One-day excursion

8:30—11:30am

8:30—11:30am

8:30—11:30am

8:30—11:30am

Tiếng Anh qua thiết kế dự án

Tiếng Anh qua thiết kế dự án

Tiếng Anh qua thiết kế dự án

Tiếng Anh qua thiết kế dự án

Tiếng Anh qua thiết kế dự án

English Class

English Class

English Class

English Class

English Class

1:30—3:30pm

1:30—3:30pm

1:30—3:30pm

Kỹ năng sống: Giao tiếp và
Giải quyết vấn đề

Hiểu về “Sốc văn hoá”

Communication and
Problem-solving Skills

Học phí trọn gói đã bao gồm:
Tuition fee includes:

40 giờ phát triển kỹ năng cá nhân, hướng nghiệp, trải
nghiệm môi trường đại học quốc tế
40 hours of personal skills development, career
orientation, higher education taster
01 bộ quà cho khóa học

Bữa ăn trong ngày (ăn trưa)

01 gift set

Everyday meal (lunch)

Chi phí chăm sóc y tế

Bảo hiểm

Ngoại khóa

Medical fee

Insurance

Excursion

Học sinh có thể lựa chọn học khóa 2—3 tuần.
Chi tiết vui lòng liên hệ Chuyên viên tư vấn tuyển sinh.

8:30—11:30am

Understanding Culture Shock

4 tuần
35.076.000VND /khóa
/4-week course

60 hours of project-based English learning

8:30—11:30am

Cross-cultural Experience:
Diversity and Respect

Học phí | Tuition fee

60 giờ học tiếng Anh thông qua thiết kế dự án

Experience with
RMIT Student Club

Tiếng Anh qua thiết kế dự án

Environment and Sustainability

Học phí & Ưu đãi
Price & Offer

Students can choose to enrol in 2 & 3-week course.
For details please contact our program advisor.

Ưu đãi | Offers

Hướng nghiệp cho Teens:
Tham quan & Tìm hiểu
doanh nghiệp

1:30—3:30pm

1:30—3:30pm

Tìm kiếm tài năng - Tự tin
tỏa sáng Luyện tập & sẵn
sàng

Tổng kết và liên hoan

Vui lòng liên hệ Chuyên viên tư vấn trong thời gian sớm nhất
để nhận thông tin ưu đãi đặc biệt.

Class Party

Please contact our program advisor for latest special offers.

Career Orientation:
Company visit

Talent Show Prep

 3:30—5:00pm daily: Self-study time (Optional) • 15:30—17:00 mỗi ngày: Thời gian tự học (Tuỳ chọn)
Những thông tin trong ấn phẩm này chính xác tại thời điểm được in và chỉ dành để tham
khảo. Đại học RMIT Việt Nam có quyền thay đổi các chương trình học tập cũng như điều
kiện tuyển sinh. In tháng 03/2022.

Information correct at time of printing. This publication is intended as a general guide. RMIT University
Vietnam reserves the right to alter any program or admission requirements, and availability of courses and
workshops. Printed in Mar 2022.
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