
Người hướng 

dẫn
Câu lạc bộ

Thời gian, Địa điểm, 

Chi phí
Đối tượng Chú ý

Bóng rổ Thứ Hai Khối 3- 5

Phòng đa năng
Tối đa 16 học sinh

16:00 - 17:00
Tối thiểu 6 học sinh

8 buổi

600,000VND

Hướng dẫn cách học Thứ Hai Khối 4- 5

Phòng máy Thư viện Tối đa 20 học sinh

4pm-5pm

8 lessons

600,000VND

Cờ vua Thứ Hai Khối 1- 5

Phòng 8
Tối đa 16 học sinh

16:00 - 17:00
Tối thiểu 6 học sinh

8 buổi

600,000VND

Tiếng Trung Thứ Ba Khối 1-3 Song ngữ

Phòng 27A
Tối đa 20 học sinh

16:00 - 17:00
Tối thiểu 6 học sinh

8 buổi

Miễn phí

Nấu ăn (Lớp Petite Chefs)
Thứ Ba

Khối 1-3

Tầng 2, tòa nhà 2C
Tối đa 20 học sinh

16:00 - 17:00
Tối thiểu 12 học sinh

Bóng đá Khối 3-5 Thứ Ba Khối 3-5

Sân bóng Tối đa 20 học sinh

16:00 - 17:00 Tối thiểu 6 học sinh

8 buổi

550,000VND

Cầu lông Thứ Tư Khối 1-5

Phòng đa năng Tối đa 20 học sinh

16:00 - 17:00
Tối thiểu 6 học sinh

8 buổi

600,000VND

Robot Huna (Lớp Fun 1&2) Thứ Tư Khối 1 - 2

Phòng 4
Tối đa 20 học sinh

16:00 - 17:00 Tối thiểu 12 học sinh

16 buổi

1,600,000VND

(Đã gồm chi phí sử dụng 

học liệu, vật tư tiêu hao, 

quà tặng lưu niệm của 

chương trình)

Hợp xướng Thứ Năm Khối 3-5

Phòng 1 Tối đa 25 học sinh

16:00 - 17:00 Tối thiểu 10 học sinh

16 buổi

1,200,000VND

Bóng đá Khối 1-2 Thứ Năm Khối 1-2

Phòng đa năng
Tối đa 20 học sinh

16:00 - 17:00 Tối thiểu 6 học sinh

8 buổi

600,000VND

Các em sẽ được học và luyện tập các kĩ năng cầu lông căn bản bao gồm luật

chơi, cách tính điểm, giao cầu và đánh cầu qua lại. Không chỉ rèn luyện sức

khỏe, học sinh còn biết cách phối hợp với đồng đội cũng như trau dồi tinh

thần thi đấu.

Thầy Linh

Các em sẽ có cơ hội cùng vui chơi và tham gia thi đấu với các trường. Các

em sẽ tiếp tục phát triển các kĩ năng và sử dụng các kĩ năng này trong các

trận thi đấu với các đội đến từ các trường khác.

Trung tâm đào 

tạo quốc tế 

Pegasus 

(PIU), Cô 

Việt Anh & 

Cô Hương

Học sinh sẽ có cơ hội tìm hiểu những kiến thức cơ bản về một trong những 

ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất thế giới. Các em sẽ tham gia những hoạt 

động và trò chơi thú vị với giáo viên tiếng Trung dày dặn kinh nghiệm của 

trường.
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Thầy Vincent

Học sinh sẽ được học những kĩ năng cơ bản như chuyền bóng, ném bóng,

bỏ nhỏ, phòng thủ và giới thiệu về nội dung một trận đấu. Mục tiêu chính

của câu lạc bộ là giúp các em yêu thích môn thể thao này và tiếp tục nuôi

dưỡng niềm đam mê trong tương lai.  

Học sinh phải đi giày và mặc

quần áo thể thao.

Học sinh phải đi giày và mặc

quần áo thể thao.

Học sinh phải đi giày và mặc

quần áo thể thao.

Viet Chess

Cô Cen Min

Thầy Linh

Học sinh sẽ được học các luật và kĩ năng cơ bản của bóng đá đồng thời

nâng cao thể lực, sự quyết đoán và tự tin cũng như các kĩ năng làm việc

nhóm. Các em sẽ được tập luyện cùng thầy Linh, một giáo viên dày dặn

kinh nghiệm.

8 buổi

800,000VND

Cô Thủy

Cô Chelsea

Câu lạc bộ kéo dài 2 Học 

phần 1 & 2. Những học 

sinh đã tham gia ở Học 

phần 1 sẽ tiếp tục học ở Học 

phần 2.                     Học 

sinh phải thử giọng

Ca hát trong dàn hợp xướng tạo cơ hội cho học sinh được hát và biểu diễn

đa dạng thể loại âm nhạc. Học sinh sẽ được học kỹ thuật ca hát, hát đơn ca

và hát nhóm . Học sinh phải thử giọng với Ms. Chelsea bằng cách tham gia

các buổi thử giọng theo yêu cầu.Việc tham dự đầy đủ là yếu tố quan trọng

tạo nên thành công của nhóm. Học sinh có thể sẽ biểu diễn trong các buổi

văn nghệ và các hoạt động khác của nhà trường.

Thầy Joe

Học sinh có cơ hội được làm bài tập hoặc các đề tài trên lớp dưới sự hướng

dẫn, kiểm tra của giáo viên. Sau khi hoàn thành bài tập được giao, các em sẽ

có các bài tập làm thêm và bài tập củng cố.

Robot Huna

Học sinh sẽ được dạy về luật chơi cơ bản, cách di chuyển của từng quân cờ,

một số chiến thuật tấn công và phòng thủ. Các em sẽ có cơ hội thi đấu ở

trường cũng như các cuộc thi liên trường.

Học sinh phải đi giày và mặc

quần áo thể thao.

Câu lạc bộ kéo dài 2 Học 

phần 1 & 2. Những học 

sinh đã tham gia ở Học 

phần 1 sẽ tiếp tục học ở Học 

phần 2.

Nguyên vật liệu phục vụ lớp

học sẽ do PIU cung cấp.

Ngôn ngữ giảng dạy: Song

ngữ (Tiếng Anh và Tiếng

Việt)

Nấu ăn là một trong những cách tốt nhất để phát triển khả năng nhận thức,

ngôn ngữ và các kỹ năng vận động tinh của trẻ. Khóa học được thiết kế sao

cho những đầu bếp nhỏ có thể học được cách kết hợp các loại nguyên liệu

và chế biến món ăn. Trẻ sẽ có cơ hội tự mình định luợng, nhào trộn, kết hợp

và sáng tạo ra những món ăn đơn giản và ngon miệng. Nội dung các món:

1. Món sandwiches Pita cuộn nhân thịt gà 2. Bánh su kem nhân hoa quả

theo mùa 3. Thịt lợn xiên nướng 4. Quẩy chiên kiểu Mexico nhúng sốt

sôcôla 5. Món Quesadillas kiểu Mexico 6. Salad trái cây theo mùa 7.

Bánh nướng với nhân cà ri gà  8. Bánh pancake với dứa nướng  

Các em sẽ được học những kiến thức căn bản về khoa học với phương thức

học đi đôi với hành, khuyến khích sự phát triển của tư duy lô gíc và sáng

tạo. Bên cạnh đó, các em có thể ứng dụng những nguyên lý cơ bản vào cuộc

sống, đồng thời có cơ hội làm quen với các thiết bị điện tử và ứng dụng tạo

các robot trong tương lai.



Người hướng 

dẫn
Câu lạc bộ

Thời gian, Địa điểm, 

Chi phí
Đối tượng Chú ý

Robot Huna (Lớp Science 1.0) Thứ Năm Khối 3-5

Phòng 4 Tối đa 20 học sinh

16:00 - 17:00 Tối thiểu 12 học sinh

16 buổi

1,600,000VND

(Đã gồm chi phí sử dụng 

học liệu, vật tư tiêu hao, 

quà tặng lưu niệm của 

chương trình)

Nấu ăn (Little Chefs) Thứ Sáu
Khối 4-5

Tầng 2, tòa nhà 2C

Tối đa 20 học sinh

16:00 - 17:00

Tối thiểu 12 học sinh

7 buổi

700,000VND

Bóng rổ Thứ Sáu Khối 1-2

Phòng đa năng Tối đa 20 học sinh

16:00 - 17:00 Tối thiểu 6 học sinh

7 buổi

550,000VND

Thầy Vincent

Học sinh phải đi giày và mặc

quần áo thể thao.

Nguyên vật liệu phục vụ lớp

học sẽ do PIU cung cấp.

Ngôn ngữ giảng dạy: Song

ngữ (Tiếng Anh và Tiếng

Việt)

Nấu ăn là một trong những cách tốt nhất để phát triển khả năng nhận thức,

ngôn ngữ và các kỹ năng vận động tinh của trẻ. Khóa học được thiết kế sao

cho những đầu bếp nhỏ có thể học được cách kết hợp các loại nguyên liệu

và chế biến món ăn. Trẻ sẽ có cơ hội tự mình định luợng, nhào trộn, kết hợp

và sáng tạo ra những món ăn đơn giản và ngon miệng. Nội dung các món:

1. Ravioli nhân thịt gà với sốt cà chua 2. Chè thái 3. Cà tím nhồi thịt chiên

giòn 4. Bánh bí ngô đậu đỏ 5. Quesadillas 6. Nộm xoài xanh với thịt xá

xíu  7. Bánh quy sôcôla  

Học sinh sẽ được học những kĩ năng cơ bản như chuyền bóng, ném bóng,

bỏ nhỏ, phòng thủ và giới thiệu về nội dung một trận đấu. Mục tiêu chính

của câu lạc bộ là giúp các em yêu thích môn thể thao này và tiếp tục nuôi

dưỡng niềm đam mê trong tương lai.  

Trung tâm đào 

tạo quốc tế 

Pegasus 

(PIU), Cô 

Huyền & Cô 

Thơ

Robot Huna

Câu lạc bộ kéo dài 2 Học 

phần 1 & 2. Những học 

sinh đã tham gia ở Học 

phần 1 sẽ tiếp tục học ở Học 

phần 2.

Các em sẽ được học những kiến thức căn bản về khoa học với phương thức

học đi đôi với hành, khuyến khích sự phát triển của tư duy lô gíc và sáng

tạo. Bên cạnh đó, các em có thể ứng dụng những nguyên lý cơ bản vào cuộc

sống, đồng thời có cơ hội làm quen với các thiết bị điện tử và ứng dụng tạo

các robot trong tương lai.


