Discover Me: Lời kêu gọi của Gaia
Hãy thay đổi thế giới
• Dành cho độ tuổi 9-13
• Thời gian: 15 – 19/7/2019

Giới thiệu
Theo truyền thuyết Hy Lạp, trái đất được sinh ra bởi “Nữ thần Đất Mẹ” Gaia vĩ đại - tổ tiên của vạn
vật. Gaia cũng chính là Nữ thần Mẹ của 12 Thần khổng lồ Titan - những vị thần đầy sức mạnh thống
trị suốt một thời gian huyền thoại và liên tục phải trải qua những cuộc chiến khốc liệt tương tàn vì quyền
lực và sự sinh tồn.
Cùng với sự phát triển của công nghệ, thế hệ trẻ ngày nay được tận hưởng một cuộc sống tuyệt vời với
những thành tựu mà tri thức con người mang lại. Khác với những thách thức thuở sơ khai của thế giới
khi 12 Thần khổng lồ Titan phải vật lộn và dùng sức mạnh để tồn tại, chúng ta đang đứng trước một thời
kỳ đặc biệt của lịch sử loài người, đòi hỏi khả năng thích ứng, tinh thần sẵn sàng dấn thân khám phá và
tìm ra giải pháp cho thế giới!
Mùa hè này, chương trình Discover Me sẽ tạo cơ hội cho các bạn trẻ - những vị Thần Titan của thế giới
ngày nay - cùng nhau tìm ra các vấn đề cần quan tâm trên toàn cầu, được trang bị sức mạnh Titan qua
hàng loạt hoạt động đào tạo kỹ năng trong một môi trường vui vẻ, thân thiện.

Nữ thần Đất Mẹ Gaia đang kêu gọi bạn! Hãy tham gia và cùng tỏa sáng với sức mạnh của các vị
thần Titan để thay đổi thế giới!

Mục tiêu chương trình
Giám đốc Trại hè tài năng và đội ngũ Tình nguyện viên tận tâm sẽ luôn đồng hành để giúp các em
học sinh:
1.
2.
3.
4.
5.

Khơi dậy trí tò mò và khát khao thay đổi bằng phương pháp học tập qua dự án
Nhận thức rõ hơn các vấn đề toàn cầu và ảnh hưởng của chúng đến tương lai
Xây dựng tình yêu thương đối với mọi sinh vật sống đang bị ảnh hưởng nặng nề trên Trái đất
Hiểu được khái niệm cơ bản của một mô hình kinh doanh tốt
Khám phá khả năng tư duy vượt giới hạn

6. Chia sẻ trí tưởng tượng và các giải pháp sáng tạo
7. Tìm hiểu về tinh thần doanh nhân thông qua các hoạt động giải trí
8. Vượt qua nỗi sợ khi đối mặt với các thử thách
9. Phát triển kỹ năng lãnh đạo thông qua các hoạt động khác nhau
10. Thấu hiểu giá trị bản thân với tư cách cá nhân riêng lẻ và chung tay hoàn thành mục tiêu cao
hơn với tư cách thành viên trong một đội nhóm.

Kiến thức và kỹ năng
Tại Discover Me: Lời kêu gọi của Gaia chúng tôi sẽ giúp các em trau dồi những kỹ năng và kiến
thức sau đây:
1. Sáng tạo và trí tưởng tượng
2. Truyền thông hiệu quả
3. Nhận thức về toàn cầu
4. Thấu hiểu các khái niệm trừu tượng
5. Quản lý thời gian
6. Làm việc nhóm
7. Kỹ năng lãnh đạo
8. Vượt qua nỗi sợ hãi và khó khăn
9. Tư duy phản biện và giải quyết vấn đề
Theo truyền thống và cam kết của chúng tôi với mọi hoạt động giáo dục, toàn bộ các hoạt động và
trải nghiệm của trại hè sẽ giúp học sinh khám phá tài năng, phát huy điểm mạnh của mình nhằm định
hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng lãnh đạo bản thân, và khả năng cạnh tranh cũng như vận
dụng tư duy chiến lược và truyền thông trong không khí thân thiện mà các em sẽ cảm thấy an toàn
để được là chính mình.

Nội dung
Các em sẽ có cơ hội học về và hiểu biết về những vấn đề của thế giới, phát triển ý tưởng thành hành
động, kịch nghệ, làm thủ công, và tầm quan trọng của việc khám phá bản thân. Các em sẽ tiếp cận
và tìm hiểu về những chủ đề này thông qua các hoạt động hấp dẫn khác nhau, với sở thích, phương
pháp học tập và kỹ năng cắm trại đa dạng.
Chương trình bao gồm 5 ngày với nhiều hoạt động và chủ đề. Tất cả các đội được khuyến khích
tham gia để đảm bảo học sinh không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội tham gia vào chuyến phiêu lưu nào:

Ngày

Hoạt động
Thông điệp chào mừng từ
các vị thần Olympus

Mục tiêu
Thiết lập quy tắc trại

Giới thiệu trò chơi, làm quen Thiết lập môi trường
và kết bạn
đội nhóm

Khả năng lập cấu trúc
và kế hoạch
Tìm hiểu điểm mạnh và
tính cách đồng đội

Nhận nhiệm vụ 1: Lời kêu
gọi của nữ thần Gaia

Giới thiệu chủ đề và
nội dung xuyên suốt
trại

Hiểu những điều cơ bản
của một doanh nghiệp
và cách nó sẽ được sử
dụng để tạo ra giải pháp

Nghiên cứu 1: Tìm hiểu về
các vấn đề về môi trường

Thông qua hoạt động
trò chơi, các trại sinh
tìm hiểu về các vấn đề
về môi trường như
nước biển dâng, ô
nhiễm và những loài
động vật có nguy cơ
tuyệt chủng

Phát triển hiểu biết sâu
rộng hơn về những gì
đang xảy ra trên thế giới
của chúng ta

Ngày 1 - Gặp gỡ Nữ
thần Gaia

Các đội thi đua với
nhau hoàn thành một
chuỗi thử thách trong
thời gian nhanh nhất
bằng việc vận dụng sự
sáng tạo, tốc độ, sức
bền. Tương tự như trò
Thử thách 1: Công việc của chơi “Một phút giành
Hermes
chiến thắng”
Thành công trong việc
tìm kiếm nhu yếu
phẩm cho cuộc sống
(thực phẩm, nước
Trò chơi hoàng hôn: Thử
uống, nơi ở, và không
thách Artemis
gian)
Nhận thông điệp thứ hai

Tóm tắt hoạt động
Thức dậy với năng
Trò chơi buổi sáng: Đuôi hổ lượng tràn đầy
Qua một trò chơi, trại
sinh học về những vấn
đề về con người như
Nghiên cứu 2: Tìm hiểu về nạn đói, chiến tranh,
các vấn đề về văn hóa
uy hiếp, v.v.
Ngày 2 - Hiểm hoạ
toàn cầu

Kết quả học tập

Thử thách 2: Làm đồ thủ
công tái chế

Sáng tạo, làm việc
nhóm, sức mạnh thể
chất, vui vẻ

Tư duy phản biện, thể
lực, làm việc nhóm
Nâng cao trí tưởng
tượng
Sức khỏe thể chất

Nhận thức toàn cầu, tinh
thần nhóm, tư duy phản
biện

Tăng óc sáng tạo và
thẩm mỹ kết hợp nhận Sáng tạo, nhận thức
thức vai trò của tái chế toàn cầu, vật lưu niệm

Làm việc nhóm để vượt
Thử thách 3: Thử thách của qua dãy chướng ngại
thần Hercules
vật
Nghiên cứu và phát
Nhận nhiệm vụ 2: Giải pháp triển kế hoạch giải quyết
của bạn?
vấn về
Trại sinh có cơ hội lựa
Trò chơi hoàng hôn: Lựa
chọn 1 trong 4 hoạt
chọn Sứ mệnh
động vui chơi kết nối
Nhận thông điệp thứ ba

Tóm tắt hoạt động

Trò chơi buổi sáng: Trò chơi Nạp năng lượng cho
bóng rổ của siêu anh hùng ngày mới
Học cách làm quảng
Nghiên cứu 3: Cách làm
cáo để thu hút đối
quảng cáo
tượng nhắm đến
Sử dụng trí tưởng
Thử
thách
4:
Tạo
tên
và
tượng để tạo một lá cờ
Ngày 3 - Thay đổi bắt
khẩu
hiệu
của
chiến
dịch
của tổ chức
đầu từ hôm nay
Vui chơi, tham gia hàng
Thử thách 5: Cuộc đua tiếp loạt trò chơi tiếp sức
sức Poseidon
liên quan đến nước
Sử dụng kiến thức đã
học từ việc tạo quảng
cáo để xây dựng 1 sản
Nhận nhiệm vụ 3: Tạo ra một phẩm quảng cáo về vấn
quảng cáo hấp dẫn
đề toàn cầu
Nói về những tác động
Trò chơi hoàng hôn: Món
tích cực của trại hè và
quà của Prometheus
giao lưu với bạn mới
Thông điệp cuối cùng
Trò chơi buổi sáng: Chụp
ảnh tập thể

Tóm tắt hoạt động
Chụp ảnh toàn đội và
toàn trại
Tìm những kho báu ẩn
tích thông qua kỹ năng
Thử thách 6: Cuộc săn tìm đọc bản đồ và sử dụng
nguyên liệu
la bàn
Ngày 4 - Bạn là giải
Các đội hoàn thành sản
pháp
phẩm của mình và
chuẩn bị các màn trình
Nhận nhiệm vụ 4: Tôi luyện diễn cho Đêm thi Tài
tài năng
năng.

Làm việc nhóm và thử
thách về thể chất
Tìm ra giải pháp cho các
vấn đề
Gắn kết tình đồng đội,
sáng tạo, vui vẻ
Nâng cao trí tưởng
tượng
Làm việc nhóm và thể
lực
Làm việc nhóm, kỹ năng
kinh doanh, lập kế hoạch
trước
Nâng cao sáng tạo và trí
tưởng tượng
Làm việc nhóm, thể lực,
khả năng lãnh đạo

Khuyến khích sáng tạo
và trí tưởng tượng
Giao lưu, xác định giá trị
bản thân
Nâng cao trí tưởng
tượng
Lưu giữ kỷ niệm
Vượt qua nỗi sợ và học
cách định hướng như
một kỹ năng cứng

Sáng tạo, làm việc
nhóm.

Các đội thi đua quanh
khu vực trại hè để thu
thập những vật dụng
cần thiết cho sản phẩm
quảng cáo của mình.
Các đội hoàn tất cuộc
Thử thách 7: Lời kêu gọi của đua khi đã quay xong
Gaia
quảng cáo của mình.
Các đội trình diễn một
Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng tiết mục bằng sự sáng
Trại Hè
tạo của mình

Hiểu giá trị của tư duy
phản biện, làm việc
nhóm, sáng tạo, lãnh
đạo, và nhận thức toàn
cầu.
Làm việc nhóm, sáng
tạo, khả năng trình diễn.

