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Tăng cường tiếng Anh học thuật và tiếng Anh chuyên sâu

Tham gia 6 chuyến dã ngoại thực tế

Trải nghiệm đêm cắm trại thiên văn

Khám phá Tesla Robot Camp hiện đại

Tranh tài trong Thế vận hội Mùa Hè

Thỏa sức bơi lội hàng tuần

Được rèn luyện 4 kỹ năng sống cần thiết

6 - 11
tuổi

Mùa hè với 8 tuần trải nghiệm cùng Tesla sẽ là một hành trình đáng nhớ khi các em 
vượt qua từng chặng đường từ Khám Phá Bản Thân đến hình thành Kết Nối Cộng 
Đồng, và vươn xa hơn nữa khi Khám Phá Vũ Trụ bao la, Thỏa Sức Sáng Tạo. Rất 
nhiều trải nghiệm bổ ích và lý thú đang chờ đón các em trong Hành trình Phiêu lưu 
Mùa hè tại Tesla.

TỔNG�QUAN�CHƯƠNG�TRÌNH

CON�ĐƯỢC�GÌ�TỪ�TRẠI�HÈ�TESLA?�



4�CHẶNG�KHÁM�PHÁ�MÙA�HÈ

Thấu hiểu chính mình qua những bài học khám phá giúp các 
em biết cách phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu tốt 
hơn.

Nhận�thức�bản�thân

Những trải nghiệm thực tế về môi trường, con người và văn 
hóa hình thành nên ý thức tư duy và trách nhiệm xã hội ở các 
em.

Kết�nối�cộng��ồng

Du hành vũ trụ qua những bài học gần gũi là dịp để các em 
vừa thu thập vô số kiến thức mới, vừa tăng cường kỹ năng 
giao tiếp và làm việc nhóm.

Khám�phá�vũ�trụ

Tự tay làm nên các tác phẩm nghệ thuật từ nhiều vật liệu 
khác nhau chính là cơ hội sáng tạo không giới hạn. Và rất 
nhiều hoạt động thú vị khác đang chờ đón các em.

Thỏa�sức�sáng�tạo

LIÊN�HỆ
171B Hoàng Hoa Thám, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM
098 494 8080
admission@tesla.edu.vn
tesla.edu.vn
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