Future Me: Cuộc đua của các Titan
Chúng ta sẽ thay đổi thế giới
• Dành cho độ tuổi 13-17
• Thời gian: 15 – 19/7/2019

Giới thiệu
Người Hy Lạp cổ đại tin rằng 12 Thần Khổng lồ Titan - con trai và con gái của Nữ thần vĩ đại
Gaia mẹ Trái đất - là những vị thần đầy sức mạnh cai quản thế giới thuở sơ khai. Các vị thần
khổng lồ Titan đã phải đối mặt với thử thách tạo ra các vật thể sống, bao gồm cả loài người. Họ
cai trị trong thời đại hoàng kim, trong hòa bình, hòa hợp, ổn định và thịnh vượng, cho đến khi
xuất hiện những tình huống đe dọa và thách thức họ.
Trong lịch sử loài người, các xã hội trên khắp thế giới đều đã được hình thành, phát triển và
sau đó đã biến mất. Các đế chế và nền văn minh, tất cả đều ý thức được rằng điều quan trọng
nhất để tiếp tục trở nên hưng thịnh là chúng ta cần phải phát triển để đáp ứng mọi thách thức.
Đó chính là cơ hội để chúng ta thay đổi số phận, đối mặt với thực tế và tạo ra các giải pháp.
Mùa hè này, mười hai vị thần Titan và các vị thần Olympus tìm kiếm những học sinh sáng giá
nhất để tiếp tục truyền thống hoàn thiện thế giới loài người. TạiFutureMe:CuộcđuacủacácTitan,
học sinh sẽ cùng đồng đội sử dụng khả năng sáng tạo của mình để tham gia một cuộc thi tìm ra
giải pháp cho những thách thức toàn cầu. Các em sẽ phát triển chiến lược, lập kế hoạch ngân
sách, nghiên cứu thị trường và phát triển các ý tưởng… giúp thế giới tiến lên một cách bền
vững, đồng thời tham gia vào các trò chơi và hoạt động để trở thành thành viên của “Người bất
tử”.
Cơ hội để các em trở thành một Titan! H ãy tham gia và tạo ra sức mạnh Titan của chính mình!

Mục tiêu
Giám đốc Trại hè tài năng và đội ngũ Tình nguyện viên tận tâm sẽ luôn đồng hành để giúp các
em:
1. Sử dụng sự sáng tạo như là nhiên liệu giải quyết các vấn đề.
2. Nhận thức rõ hơn các vấn đề toàn cầu và các tác động liên quan.
3. Tìm hiểu cách các doanh nhân phát triển ý tưởng và theo dõi các dự án cho đến cuối cùng.
4. Hình thành kỹ năng và đạo đức kinh doanh.
5. Phát triển kỹ năng lãnh đạo bản thân và đội nhóm qua nhiều hoạt động trong chương trình.
6. Cải thiện kỹ năng nghiên cứu và khả năng tập trung của bản thân.
7. Tạo dựng mối quan hệ bền vững với các đồng nghiệp.
8. Nâng cao giá trị của sự trung thực, nhân phẩm, tính chính trực và kỹ năng giải quyết vấn đề.
9. Xây dựng tình yêu thương đối với các loài sinh vật sống.
10.Hiểu được tầm quan trọng của việc học hỏi từ các nền văn hóa khác nhau.

Kiến thức và Kỹ năng
Tại Future Me: Cuộc đua của các Titan chúng tôi sẽ giúp các em trau dồi những kỹ năng và
kiến thức sau đây:
1. Kiến thức chuyên sâu về các yếu tố khác nhau trong quá trình Khởi nghiệp, bao gồm: Sản
xuất, tài chính, kinh tế, tiếp thị và bán hàng
2. Khai phóng đam mê và giá trị của bản thân thông qua các hoạt động đội nhóm
3. Tư duy sáng tạo và vận dụng trí tưởng tượng
4. Học tập qua dự án
5. Nhận thức và chia sẻ các vấn đề toàn cầu
6. Giải quyết vấn đề và làm việc theo nhóm
7. Tư duy phản biện và kỹ năng lập kế hoạch
8. Vai trò lãnh đạo
9. Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh

Theo truyền thống và cam kết của chúng tôi với mọi hoạt động giáo dục, toàn bộ các hoạt động
và trải nghiệm của GPA Camps giúp học sinh khám phá tài năng, phát huy điểm mạnh của
mình nhằm định hướng nghề nghiệp, nâng cao khả năng lãnh đạo, làm việc nhóm 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 Hoạt động
Học sinh sẽ có cơ hội tìm hiểu về cách giải quyết các vấn đề thế giới, phát triển kế hoạch kinh
doanh, sân khấu, sáng tạo thủ công, tầm quan trọng của khám phá bản thân và sử dụng trí
tưởng tượng. Những chủ đề này sẽ được dạy thông qua các hoạt động hấp dẫn có tính đến tất
cả các phong cách học tập cũng như sở thích và khả năng của từng em.
Chương trình bao gồm 5 ngày với những chủ đề và hoạt động khác nhau. Tất cả các thành
viên đều tham gia để đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào trong hành trình này.
Sau đây là lịch hoạt động chi tiết:
Ngày

Ngày 1: Thần
Coeus – Hiểm
họa toàn cầu

Hoạt động
Thông điệp chào mừng từ
các vị thần Titan và
Olympus

Mục tiêu
Thiết lập quy tắc trại

Kết quả học tập
Khả năng lập cấu trúc và
kế hoạch

Giới thiệu trò chơi, làm
quen và kết bạn

Thiết lập môi trường đội
nhóm

Thúc đẩy tinh thần đồng
đội

Nhận nhiệm vụ 1: Bắt đầu
Cuộc đua Titan

Học sinh được giao nhiệm
vụ phát triển một giải pháp
cho một vấn đề mang tính
toàn cầu và trình bày vào
ngày cuối cùng của cuộc thi

Nắm rõ các yêu cầu và
quy định cuộc thi

Thử thách: Lễ hội của Nữ
thần Gaia

Tham gia vào cuộc thi săn
ảnh để chọn ra một tấm
hình đẹp nhất về công ty

Phát triển nhóm và kỹ
năng sáng tạo

Nghiên cứu 1: Những
hiểm hoạ toàn cầu

Nhận thức các vấn đề toàn
cầu và nghĩa vụ của chúng
ta là những công dân với
thế giới.

Biết được những vấn đề
mà thế giới đang đối mặt

Thử thách 2: Xây dựng
nguồn lực

Trại sinh tham gia chuỗi các
nhiệm vụ để tạo vốn khởi
nghiệp cho công ty

Kỹ năng giải quyết vấn đề,
giao tiếp, làm việc theo
nhóm

Trò chơi hoàng hôn: Thử
thách của thần Artemis

Khéo léo trong công cuộc
tìm kiếm các yếu tố cần
thiết trong cuộc sống (thực
phẩm, nước, nơi ở, không
gian)

Tư duy phản biện, sức
mạnh thể chất

Hội nghị của các vị thần

Tiếp tục làm việc dựa trên
nhiệm vụ được nhận.
Tóm tắt các hoạt động

Kết nối nhóm và nhận thức
toàn cầu
Nâng cao trí tưởng tượng

Thức dậy với năng lượng
tràn đầy
Nghiên cứu một vấn đề
toàn cầu và phát triển một
kế hoạch để giải quyết vấn
đề đó

Sức khỏe thể chất

Thử thách 3: Xây dựng
tên & sứ mệnh công ty

Tạo một lá cờ công ty với
tên và khẩu hiệu

Sáng tạo và trí tưởng
tượng

Thử thách 4: Thử thách
của thần Hercules

Đối mặt với các thử thách
thể chất và tinh thần qua
việc làm việc nhóm qua
chướng ngại vật

Hiểu được giá trị khi bước
ra khỏi vùng an toàn của
bản thân

Nghiên cứu 2: Lập kế
hoạch kinh doanh

Học cách kinh doanh qua
video clips và hoạt động
nhóm

Kỹ năng kinh doanh, làm
việc nhóm

Trò chơi hoàng hôn: Chọn
Sứ mệnh của mình

Trại sinh có thể chọn giải
đố, karaoke, hoặc thế vận
hội nhóm

Kết nối bạn bè, sáng tạo,
nhận thức toàn cầu

Tiếp nhận thông điệp thứ
ba

Tóm tắt các hoạt động

Nâng cao trí tưởng tượng

Trò chơi buổi sáng: Bóng
rổ của các anh hùng

Nạp đầy năng lượng cho
ngày mới

Hoạt động thể chất

Nghiên cứu 3: Các mô
hình kinh doanh

Học cách xây dựng câu
chuyện và xây dựng dự án

Quản lý dự án và kỹ năng
viết

Thử thách 5: Khoảnh
khắc của riêng tôi

Trại viên đăng ký hoạt động
mà mình yêu thích

Nâng cao khả năng sáng
tạo và giải quyết vấn đề

Thử thách 6: Thử thách
Poseidon

Trở thành đội đầu tiên hoàn
thành một chuỗi các mục
tiêu khi di chuyển bằng bè

Tăng cường tinh thần
đồng đội, kỹ năng lãnh
đạo, giải quyết vấn đề và
sự tự tin

Hội nghị của các vị thần

Tiếp tục làm việc dựa trên
nhiệm vụ được nhận

Gắn kết tập thể, kỹ năng
kinh doanh

Tiếp nhận thông điệp thứ
hai
Trò chơi buổi sáng: Mái
tóc của Medusa
Nhận nhiệm vụ 2: Vượt
qua thử thách toàn cầu

Ngày 2: Thần
Metis - Doanh
nghiệp ra đời

Ngày 3: Tới
lượt bạn – Tôi
luyện tài năng

Nhận thức toàn cầu, học
tập qua dự án

Ngày 4: Bây
giờ hoặc
không bao giờ
- Giải cứu thế
giới

Trò chơi hoàng hôn: Món
quà của Prometheus

Lắng nghe những tác động
tích cực trong việc tham gia
trại và kết bạn mới

Giao lưu, định nghĩa giá trị
cá nhân

Thông điệp cuối cùng

Tóm tắt hoạt động

Tăng cường trí tưởng
tượng

Trò chơi buổi sáng: Chụp
ảnh tập thể

Chụp hình theo nhóm và
tập thể

Lưu giữ kỷ niệm

Nhận nhiệm vụ 7: Kiến
thức của thần Atlas

Phát triển kỹ năng định
hướng trong việc truy tìm
kho báu
Các đội hoàn thành sản
phẩm của mình và chuẩn bị
các màn trình diễn cho Đêm
thi Tài năn
Mỗi đội có 3 phút để trình
bày sản phẩm giải cứu toàn
cầu và có thêm 3 phút để
sáng tạo và trình diễn màn
quảng bá sản phẩm của
mình đến mọi người để tìm
ra người chiến thắng Cuộc
đua Mãnh hổ
Các đội trình diễn một tiết
mục bằng sự sáng tạo của
mình

Phát triển kỹ năng định
hướng, Kỹ năng giải quyết
vấn đề
Sáng tạo, làm việc nhóm

Thử thách 5: Tôi luyện tài
năng
Cuộc đua Titan: Ai sẽ là
người thắng cuộc?

Cuộc thi Tìm kiếm Tài
năng Trại Hè

Tăng cường sự tự tin, trình
diễn thành quả của toàn
đội

Làm việc nhóm, sáng tạo,
khả năng trình diễn

