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8 tuần hè sôi động đang chờ đón các bé tham gia tại Hệ thống Trường 
Tesla. Mỗi tuần một chủ đề độc đáo, Chương trình trại hè “Khám phá thế 
giới” với đa dạng hoạt động trải nghiệm thực tế tạo nên một môi trường 
vừa học vừa chơi, bồi dưỡng kỹ năng sống, phát triển năng khiếu và trau 
dồi tiếng Anh cho trẻ.
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Tham gia các chuyến field trip dã ngoại hàng tuần 

Trải nghiệm chuỗi 6 hoạt động ngoại khóa đa dạng 

Tranh tài trong Thế vận hội Mùa hè

Thỏa sức vui chơi tại lễ hội Hawaiian Hullabaloo 

Hòa nhịp trong các buổi biểu diễn kịch nghệ và ảo thuật 

Trau dồi tiếng Anh với giáo viên nước ngoài



Mùa hè là thời điểm lý tưởng để nâng cao kỹ năng 
Anh ngữ cho trẻ. Với Trại hè Tesla, trẻ được trau 
dồi tiếng Anh EAL, hỗ trợ rèn luyện kỹ năng ngôn 
ngữ cùng giáo viên nước ngoài, sẵn sàng cho năm 
học mới

Rèn�luyện�kỹ�năng�ngôn�ngữ

Chương trình hè tại Tesla phát huy tiềm năng của 
trẻ với rất nhiều bộ môn lý thú như Nghệ thuật, Âm 
nhạc, Nhảy, Bơi lội, Ẩm thực,… và được tiếp cận 
thường xuyên với khoa học - công nghệ.

Nuôi�dưỡng��am�mê�với�các�môn
năng�khiếu

Hành trình khám phá thế giới qua các chuyến field 
trip dã ngoại, các lễ hội mùa hè giúp trẻ rèn luyện kỹ 
năng giao tiếp, phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề 
và xây dựng kỹ năng làm việc nhóm khi cùng tranh 
tài trong Thế vận hội Mùa hè. 
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