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Spark Scoop
Alternative Learning Center

Chương trình giảng
dạy thích ứng từ
Mẫu giáo-Lớp 12
Chương trình giảng
dạy đầy đủ từ Mỹ được
cung cấp cả trực tuyến
lẫn trực tiếp thông qua
phương pháp giảng
dạy sáng tạo của
chúng tôi

Phát triển khả năng Phục hồi ở lứa tuổi thiếu
nhi và thiếu niên giữa đại dịch
Spark Learning Center rất tự hào khi thông báo về một khóa học mới của chúng
tôi, với tên gọi là: Adventure Awaits! Các trải nghiệm kéo dài trong vòng một tuần
này giúp xây dựng và củng cố sự tự tin, khả năng phục hồi và khả năng tự lực của
bản thân.
Chúng tôi đã tạo ra trải nghiệm đặc biệt này dành cho các học viên của Spark để
truyền cảm hứng, động lực, đào tạo và giúp mở rộng hiểu biết trong 4-5 ngày.
Adventure Awaits được thiết kế để giúp các bé trưởng thành hơn thông qua các
trải nghiệm phát triển trong môi trường tự nhiên.

IELTS
Trao đổi với chúng tôi
về những giáo viên đã
được chứng nhận về
IELTS. Hoặc truy cập
vào Website: IELTS
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For More Information or to Register: info@Spark-vn.com
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Nói trước đám đông
là một kỹ năng cần
thiết – lớp học này sẽ
giúp bạn không cần
phải lo lắng về điều
đó nữa!
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Khóa học này đã được phát triển dành cho các bé từ 12-15 tuổi; để khám phá, tìm hiểu, quan sát và phát
triển các kỹ năng lãnh đạo, sự tự tin, khả năng phục hồi và sự tín nhiệm để đạt được thành công lâu dài.
Các bé sẽ ở trong những ngôi nhà nhỏ theo kiến trúc nông thôn trên bãi biển (chia theo giới tính) mà
không có bất kỳ máy móc thiết bị nào. Chúng sẽ cùng nhau nấu ăn, dọn dẹp và tham gia các hoạt động
tập thể.
Tất cả các hoạt động của khóa học sẽ được tiến hành theo
nhóm, và là cơ hội tuyệt vời để học các kỹ năng xã hội quan
trọng và kỹ năng giao tiếp hiệu quả cũng như tính độc lập và
tự lực. Đây sẽ là một trải nghiệm thú vị và tích cực, nhưng
cũng sẽ có khó khăn và thử thách giúp tăng cường sự tự tin
của bé.
Ngoài ra, các bé sẽ được làm quen với các hoạt động nhằm
nâng cao nhận thức về môi trường thông qua một bộ nguyên
tắc đạo đức - Leave No Trace, điều chỉnh các tác động tối
thiểu khi hoạt động ngoài trời. Hơn nữa, chúng sẽ có cơ hội
phát triển hơn thông qua các cuộc trao đổi và hoạt động đội nhóm độc đáo.
Thông qua những thử thách, hoàn cảnh khó khăn, thất bại và thành công, học viên sẽ khám phá và phát
triển các kỹ năng mới, sự tự tin và niềm đam mê.
Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ tham gia cùng chúng tôi trong cuộc hành trình phong phú và thú vị này!

Spark

Lớp học
mới!
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Tiếng Anh thứ Ba &Thứ Năm

Một vài thành viên của
lớp Tiếng Anh Thứ Bảy

Tiếng Anh Chủ nhật

Tiếng Anh Mầm non

Ngoại khóa thứ Bảy

Tiếng Anh Mẫu giáo

Gia sư tại nhà

Tiếng Anh Mẫu giáo

Gia sư tại nhà
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Tiếng Anh cấp 1

Tiếng Anh Cuối tuần

Fun Sabrina!

