DISCOVER ME JAPAN
Trải nghiệm độc đáo được thiết kế dành riêng cho học sinh Trường Quốc tế Việt Úc
A unique experience exclusively designed for VAS students







Tên trại:
Camp Name:
Địa điểm:
Destination:
Thời gian:
Dates:

Trại hè Khám phá tại Nhật Bản (Discover Me Japan 2019)
Discover Me Japan 2019 for VAS
Tokyo, Nhật
Tokyo, Japan
14/7/2019 – 20/7/2019
14/7/2019 – 20/7/2019

STT
Day

Ngày
Date

Thời gian
Time

0

Thứ 7
(13/7)

21:00
00:05’

- Khởi hành từ Sân bay Tân Sơn Nhất
- Depart at Tan Son Nhat Airport

Sáng
Morning

- Đến Tokyo
- Gặp Giám đốc trại và nhân viên phổ biến
chương trình và nội qui
- Arrive in Tokyo
- Meet Camp director and staff to learn about
the camp program and camp rules

1

Chủ Nhật
(14/7)

Hoạt động trại
Camp Activity

Mục tiêu
Learning Objectives

- Học sinh nắm được nội dung, qui định trại hè,
hiểu biết về các nguyên tắc an toàn
- Học sinh làm quen với thầy cô
- Students know what they will learn at camp
and know the rules for safety reasons; get to
know their teachers
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STT
Day

Ngày
Date

Thời gian
Time

Chiều
Afternoon

Tối
Evening

2

Thứ Hai
Monday
(15/7)

Sáng
Morning

Hoạt động trại
Camp Activity
- Thăm Làng cổ Asakusa nổi tiếng để học về
cuộc sống, nghệ thuật, tín ngưỡng và văn hóa
truyền thống của người Nhật
- Trải nghiệm vũ điệu truyền thống tại Trung
tâm Văn hóa và Du lịch Asakusa
- Visit the famous Asakusa Ancient Town to
learn about traditional Japanese life, arts,
religion and culture
- Experience traditional dance at Asakusa
Cultural and Tourist Centre

Mục tiêu
Learning Objectives
- Làm quen với đất nước, con người và văn hoá
Nhật Bản
- Trải nghiệm và tìm cảm hứng từ văn hoá Nhật
Bản
- Learn about Japan, people, culture
- Experience Japanese culture and find
inspiration from th experience

- Khám phá văn hoá Nhật Bản, phát triển kỹ
năng giao tiếp
- Mở rộng kiến thức và hiểu biết cá nhân
- Students learn about Japanese culture and
Japanese Culture Lesson 1 - Basic Japanese
develop communication skills
language and etiquettes
- Students expand their knowledge and
awareness for global cultures
- Khám phá văn hoá thế giới, mở rộng hiểu biết
Văn hóa Nhật Bài 2 – Mọi thứ về nước Nhật
cá nhân
ngày nay
- Phát triển kỹ năng giao tiếp quốc tế
- Students expand their knowledge of the world
Japanese Culture Lesson 2 – All about
and awareness of Japan as a world power
modern day Japan
- Students develop communication skills
Văn hóa Nhật Bài 1 – Ngôn ngữ và nghi thức
cơ bản của người Nhật
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STT
Day

Ngày
Date

Thời gian
Time

Chiều
Afternoon

Tối
Evening

Sáng
Morning
3

Thứ Ba
Tuesday
(16/7)
Chiều
Afternoon

Hoạt động trại
Camp Activity
- Đi thực tế đến Bảo tàng Thời Edo để tìm
hiểu về thời kỳ tăng trưởng kinh tế quan trọng
của Nhật Bản
- Thăm Khu Giải trí Odaiba để học về ngành
công nghiệp giải trí
- Field trip to Edo Period Museum to learn
about Japan’s period of important economic
growth
- Visit Odaiba Entertainment Hub to learn
about entertainment industry
Văn hóa Nhật Bài 3 – Trải nghiệm Nghi thức
Trà đạo Nhật Bản
Japanese Cultural Lesson 3 - Experience
Japanese Tea Ceremony

Mục tiêu
Learning Objectives
- Khám phá về thời kỳ Edo và giai đoạn tăng
trưởng kinh tế quan trọng của Nhật Bản
- Tìm hiểu về ngành công nghiệp giải trí của
Tokyo và tìm cảm hứng hướng nghiệp
- Students expand their knowledge of the world
and understand Japan’s rise to economic power
- Students find inspiration for career prospects

- Khám phá đặc thù văn hoá Nhật Bản
- Mở rộng hiểu biết cá nhân
- Students learn about the unique culture of
Japan as they experience it
- Phát triển kỹ năng giao tiếp quốc tế
Văn hóa Nhật Bài 4 – Học về Tác phong cơ - Mở rộng hiểu biết cá nhân
bản của người Nhật
- Xây dựng sự tự tin
- Students develop basic life skills and
Japanese Cultural Lesson 4 – Learn basic communication skills for international context,
Japanese Manners
therefore becoming more confident and sensitive
to others
- Đi thực tế đến Nhà máy Ajinomoto để học
- Học sinh hiểu hơn về nước Nhật qua việc mở
về ngành công nghiệp thực phẩm Nhật; khám
rộng kiến thức về công nghiệp thực phẩm của
phá cách điều hành doanh nghiệp và định
Nhật Bản
hướng nghề nghiệp
- Tìm cảm hứng hướng nghiệp từ các công việc
- Thăm Bảo tàng Shin Yokohama Raumen
của nhà máy
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STT
Day

Ngày
Date

Thời gian
Time

Tối
Evening

4

Thứ Tư
Wednesda All day
y (17/7)

5

Thứ Năm
Thursday
(18/7)

Sáng
Morning
Chiều
Afternoon

Hoạt động trại
Camp Activity
để học về văn hóa ẩm thực Nhật
- Field trip to Ajinomoto Factory to learn
about Japanese food industry; explore
business operations and career orientation
- Visit Shin Yokohama Ramen Museum to
learn about Japanese food culture

Mục tiêu
Learning Objectives
- Students understand more about Japan as they
experience being in a food plant and a food
museum
- Students find inspiration for career prospects

- Khám phá văn hoá Nhật Bản, mở rộng hiểu
Văn hóa Nhật Bài 5 – Học về Hoạt hình Nhật
biết cá nhân
Bản
- Tìm cảm hứng hướng nghiệp
- Students discover more about Japanese culture
Japanese Cultural Lesson 5 – Learn about
and expand their knowledge
Japanese Animation
- Students find inspiration for career prospects
- Thăm Tokyo Disneyland, Công viên Giải trí - Khám phá văn hoá quốc tế, mở rộng hiểu biết
- Thế giới Disney hay nhất trên thế giới!
cá nhân
- Tối: Văn hóa Nhật Bài 6: Học về Nghệ thuật - Khá phá tài năng qua lớp học nghệ thuật gấp
gấp giấy Origami
giấy
- Visit Tokyo Disneyland, the Original Park – - Students create the best childhood memory and
the best Disney World in the world!
appreciation for world cultures in a once-in-a- Evening: Japanese Cultural Lesson 6: Learn
life-time experience
Origami Paper Folding
- Students discover their penchant for arts and
crafts as they experience a Japanese art form
Giao tiếp với các học sinh Nhật qua các hoạt - Phát triển và trau dồi kỹ năng giao tiếp quốc tế
động giao thoa văn hóa và xây dựng kỹ
- Xây dựng sự tự tin trong môi trường quốc tế
năng
- Students develop communication and
interpersonal skills
Interaction with Japanese students in cross- Students become more confident in interacting
4

STT
Day

Ngày
Date

Thời gian
Time

Hoạt động trại
Camp Activity
cultural and skills building activities

Mục tiêu
Learning Objectives
with people from other cultures

- Khám phá văn hoá Nhật Bản
- Khám phá tài năng và thiên hướng cá nhân qua
môn nghệ thuật thư pháp
Japanese Cultural Lesson 6 – Learn Japanese - Students build knowledge of Japanese culture
Calligraphy
and discover their interests and talents as they
experience a Japanese art of writing
Thuyết trình cá nhân – Bạn đã học được gì? - Phát triển kỹ năng thuyết trình, tư duy
Bạn sẽ mang theo điều gì về với mình?
- Xây dựng sự tự tin
Personal Presentation – What did you learn? - Students develop critical thinking and
What will you bring back?
presentation skills
Kết thúc Trại: Tiệc chia tay/ Giải thưởng và
Chứng nhận
Camp Closing: Farewell Party/ Awards and
Certificates
Văn hóa Nhật Bài 6 – Học về Thư pháp Nhật

Tối
Evening

Sáng
Morning
6

Thứ Sáu
Friday
(19/7)

Chiều
Afternoon
Tối
Evening

Khởi hành về Việt Nam
Depart for Vietnam

* Một số hoạt động trại có thể thay đổi
* Some camp activities are subject to changes
5

