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2017 
Summer 

4-8tuần 

SMEAG GLOBAL SCHOOL 

Trại hè Tiếng Anh 
Ưu đãi đăng ký sớm:
Tặng vé máy bay
Tặng phí ủy quyền
Tặng phí nhập cảnh (Bắt buộc đối với học sinh dưới 15 tuổi
Tổng trị giá quà tặng lên đến 400 USD



2. Tổng quan về SMEAG English Camp
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Lớp học, ký túc xá và các cơ sở vật chất khác trải rộng 
20,000m2  

-    Trường học (Thư viện, phòng âm nhạc, phòng máy 
tính,...) 
-    Ký túc xá (học sinh) 1 tòa nhà - 220 giường. 
-    Ký túc xá (giáo viên) 1 tòa nhà 
-    Sân chơi : Golf (mini), đá bóng, bóng rổ 
-    Bể bơi (cấp 2 / cấp 1) : 02 
-    Tòa nhà tiếp khách: 01 
-    Sân chơi: Khóa cưỡi ngữa (đang tiến hành) 

4th campus, TRƯỜNG QUỐC TẾ SMEAG 

 Tổng diện tích 100,000 m2



2. Tổng quan về SMEAG English Camp

 Học viện SMEAG Global School, Philippines 

 Date 05 Tháng 6 – 08 Tháng 7 – nếu 4 tuần 

 Chuyến bay Cebu Pacific, Philippines Airlines 

 Địa điểm Trường Quốc tế SMEAG (Tarlac) 

 Độ tuổi 8 ~15 tuổi 
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 Chi phí bao gồm

• Phí đăng ký, Học phí

• Vé máy bay (tùy vào đại diện)

• Chi phí SSP, nhập cảnh

• Chi phí hoạt động ngoại khóa

• Chi phí làm thủ tục

• Phí bảo hiểm du lịch (tùy thuộc vào đại diện)

 Chi phí không bao
gồm 

• Chi tiêu cá nhân

 Hướng dẫn
• Thông tin chuẩn bị tham gia Trại anh ngữ (cho ba mẹ)

• Áo T-shirt, sách giáo khoa, tài liệu



3. SMEAG English Camp
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 Địa điểm - Trường Quốc tế SMEAG (Tarlac Campus) 

 Chương

trình 

- TOEFL: trình độ trung cấp 

- Self Learning Program (SLP - ESL) : trình độ sơ cấp, trình 

độ tiền trung cấp 

 Môi trường

- Trường quốc tế SMEAG (Tarlac Campus) 

- Mô hình lớp 1:1, 1:2, 1:4, 1:8 

- Nhiều hoạt động trong nhà và ngoài trời 

 Hoạt động

ngoài trời

- Thăm quan trường học và trường đại học 

- Chương trình từ thiện cho người nghèo 

- Mission Shopping, Resort Tour, Water Park, City Tour 

 An toàn và

Bảo vệ 

- 24 hour bảo vệ an toàn 

- Dịch vụ y tế liên kết với bệnh viện trong vùng 

- Luôn có y tá trực 



4. Đặc trưng của SMEAG English Camp
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1. Chương trình được chứng nhận toàn cầu
khác với các trại hè khác tại Philippines
 (khóa TOEFL) 

2. Tầm nhìn dài hạn giúp học sinh thiết lập kế

hoạch và phấn đấu học trong tương lai 

3. Có bài kiểm tra đầu
vào và bài kiểm tra trắc 
nghiệm tính cách trước 

khi bắt đầu trại hè 

4. Tham gia chương trình tình nguyện
(giấy chứng nhận tình nguyện trong 6 
giờ) được chứng nhận bởi tổ chức 
trực thuộc Liên hợp Quốc 

5. Môi trường nói tiếng anh
24 giờ với giáo viên hỗ trợ 
(SA teacher) 

6. Hoạt động ngoại khóa và đa
dạng, trải nghiệm văn hóa và 
hoạt động tình nguyện 

7. Cập nhật liên tục thời khóa biểu và hoạt động thực tế
của học sinh tại trại hè cho gia đình qua Facebook, Viber 

8.
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4. Đặc trưng của SMEAG English Camp

· Khóa ESL/TOEFL

- Lựa chọn khóa học phù hợp với độ tuổi và trình 

độ của học sinh 

- Nâng cao kỹ năng hiểu câu chi tiết bằng việc 

học theo các chủ đề 

- Tăng cường kỹ năng nói với các tài liệu từ 

vựng, ngữ pháp phù hợp và phát âm chuẩn 

- Học phương pháp học: Cách sử dụng từ điển, 

tự học và viết chính tả 

- Cung cấp sách giáo khoa của 5 khóa TOEFL 

textbooks và 7 khóa ESL cho học sinh từ tiểu 

học đến trung học 

- Nâng cao kỹ năng viết Học thuật và Tổng quát 

· Khóa học tăng cường 4 kỹ năng
(Nói, Nghe, Viết, Đọc) 

- Xác định các kỹ năng yếu và tập trung cải thiện kỹ năng 

đó qua lớp 1:1, 1:2, 1:4  

- Học kỹ năng viết bài luận học thuật và kỹ năng tranh 

luận để chuẩn bị cho sự thay đổi xu hướng dạy tiếng 

Anh 

 · Viết, Ngữ pháp

- Viết thư tiếng Anh, viết bài luận ngắn, gợi ý các loại câu 

điều kiện, báo cáo và miêu tả bức tranh (Chương trình 

viết)  

- Có giáo viên Việt Nam hướng dẫn lớp ngữ pháp cho học 

sinh ở trình độ căn bản. 

- Có giáo viên Việt Nam, Giáo viên Filipino, và lớp học 

video cho học sinh ở trình độ trung cấp 

· Từ mới và Nhật ký

- Chương trình đặc biệt của SMEAG nhằm ghi 

nhớ mẫu câu và từ vựng 

-  Ghi nhớ 20 mẫu câu hàng ngày 

- Sau khi học sinh viết nhật ký hàng ngày, giáo 

viên SA sẽ chữa bài và hướng dẫn sửa lỗi sai. 



5. Đặc trưng của SMEAG English Camp
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4 Cấp độ của chương trình học 

Cấp độ 3 
Mang đến 

động lực học tập 
 qua các hoạt động 

 và giáo dục nhân cách 

Cấp độ 2 
Tăng cường 
tranh luận 

học thuật &   

viết bài luận 

Cấp độ 1  
Chương trình 
tăng cường 

tiếng anh 

 ESL

-Cho học sinh cấp 1 

 TOEFL

-Cho học sinh trung học 

Cấp độ 4 
Tầm nhìn dài hạn 

để thiết lập 
mục tiêu 



5. Chương trình của SMEAG English Camp 
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Man to Man Class  (Lớp 1:1,1:2) 

 - M to M class là phương pháp tiếp cận đặc biệt hiệu quả, tăng cường kỹ năng nói và 

sự tự tin cho học sinh 

 - Chương trình lớp đặc biệt 1:2 của SMEAG giúp học sinh tham gia hội thoại với học 

sinh không cùng trình độ, nhằm thúc đẩy kỹ năng giao tiếp 

Group Class  (Lớp 1:4) 

- Lớp nhóm gồm các học sinh cùng trình độ 

- Tranh luận và thảo luận các chủ đề đa dạng 

- Nâng cao tư duy logic và khuyến khích sự thuyết phục 

- Kiểm tra sự tiến bộ của mỗi cá nhân thông qua hoạt động nhóm  

Exciting Class (Lớp 1:6 hoặc 1:8) 

 - Chia nhóm lớp học theo với các học sinh cùng trình độ  

 - Lớp Phim ảnh: học cách diễn đạt Tiếng Anh mới (Có Lời dịch) 

 - Hoạt động đa dạng: English N.I.E lessons, tiết học video, thuyết trình, kể chuyện 

(SMEAG SLP) 



5. Chương trình SMEAG English Camp
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Cuộc thi hùng biện, diễn kịch, đố vui 

● Các cuộc thi thú vị

● Các hoạt động đặc sắc
- Hoạt động tình nguyện, city tour tham quan 

thành phố, hoạt động hợp tác với trường học 

địa phương và trải nghiệm văn hóa bản địa để 

thư giãn sau giờ học căng thẳng. 

- Hoạt động đặc sắc: Hoạt động từ thiện, thăm 

quan trường học địa phương, nhiệm vụ mua 

sắm Mission shopping, tham quan thành phố 

(bảo tàng, tượng đài lịch sử), Island Hopping 

(Subig), Waterpark (Ocean Adventure) 



5. Chương trình SMEAG English Camp
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Hoạt động hàng ngày 

선택 수업 

● Dance / Pop song

  - Cơ hội trải nghiệm văn hóa bản 

địa qua các hoạt động 

  - Thư giãn sau giờ học, tạo động 

lực học tập cho học sinh 

● Bóng bàn, bóng rổ, cầu lông,

bóng chuyền 

- Vận động và tập thể dục hàng 

ngày nhằm nâng cao sức khỏe và 

tập trung học tập 

- Tăng cường team building với 

giáo viên 



6. SMEAG English Camp Schedule

* Schedule is subject to change
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Lịch học Dành cho khóa 6 tuần 

Week 1 

May 31st June 1st June 2nd June 3rd June 4th June 5th June 6th 

Arrive Ceremony 
Placement test 

Getting to know Regular Class Regular Class Regular Class 
Activity Day 

Sports Parade Orientation 

Week 2 

June 7th June 8th June 9th June 10th June 11th June 12th June 13th 

Weekly Test Regular Class Regular Class 
Activity Day 

(2w shopping) 
Parents come 

Regular Class 
(2w final test) 

Regular Class 
(2w Graduation) 

Activity Day 
(2w depart) 

Week 3 

June 14th June 15th June 16th June 17th June 18th June 19th June 20th 

Weekly Test Regular Class Regular Class Water Park Regular Class Regular Class 
Activity Day 

Speech Contes 

Week 4 

June 21st June 22nd June 23rd June 24th June 25th June 26th June 27th 

Weekly Test Regular Class Regular Class 
Activity Day 

(4w shopping) 
Parents come 

Regular Class 
(4w final test) 

Regular Class 
(4w Graduation) 

English Play 
(4w depart) 

Week 5 

June 28th June 29 June 30 July 1st July 2nd July 3rd July 4th 

Weekly Test Regular Class Regular Class Resort Tour Regular Class Regular Class 
Activity Day 
Speed Quiz  

Week 6 

July 5th July 6th July 7th July 8th July 9th July 10th July 11th 

Weekly Test Regular Class Regular Class Regular Class 
Regular Class 
Parents come 

6w final test 

6w shopping 
6w Graduation 

6w Depart 



6. Thời khóa biểu hàng ngày SMEAG English Camp

Timetable Regular Class Day (TOEFL) Regular Class Day (ESL) 

08:00 ~ 08:30 (Roll Call, Exercise)  (Roll Call, Exercise)  

08:30 ~ 09:00 (Reciting Vocabulary Program) (Reciting Vocabulary Program) 

09:00 ~ 09:30 (Breakfast / Preparation for Class) (Breakfast / Preparation for Class) 

09:30 ~ 10:20 1st TOEFL   (Speaking 1:1) 1st Regular Class 1:1 

10:30 ~ 11:20 2nd TOEFL    (Writing 1:2) 2nd Regular Class 1:4 

11:30 ~ 12:20 3rd TOEFL    (Reading 1:4) 3rd Vocabulary/Writing Diary 1:1 

12:20 ~ 13:00 Lunch Lunch 

13:00 ~ 14:00 Rest Rest 

14:00 ~ 14:50 4th Debate 1:4 4th Regular Class-Exciting Class(1:6 or 1:8) 

15:00 ~ 15:50 5th TOEFL   (Listening 1:4) 5th Writing Program 1:4 

16:00 ~ 16:50 (Daily Activities)  (Daily Activities)  

16:50 ~ 17:10 Snack Snack 

17:10 ~ 18:00 6th Vocabulary/Writing Diary 1:1 6th Regular Class-Exciting Class(1:6 or 1:8) 

18:10 ~ 19:00 7th Grammar Class 1:2 7th Grammar Class 1:1 

19:00 ~ 19:20 (Humanity Education) (Humanity Education) 

19:20 ~ 20:00 (Dinner) (Dinner) 

20:00 ~ 21:30 Self Study Self Study 

21:30 ~ 22:00 (Roll Call) (Roll Call) 

22:00 (Bedtime) (Bedtime) 

12 



6. Thời khóa biểu hàng ngày SMEAG English Camp
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Timetable Activity Day Timetable Weekly Test Day 

08:00 ~ 08:30 (Roll Call, Exercise)  08:00 ~ 08:30 (Roll Call, Exercise)  

08:30 ~ 09:00 (Reciting Vocabulary Program) 08:30 ~ 09:00 Vocabulary Weekly Test 

09:00 ~ 09:30 (Breakfast ) 09:00 ~ 09:30 (Breakfast) 

09:30 ~ 18:00 (Special Activities) 

09:30 ~ 12:50 (Weekly Test) 

12:50 ~ 13:30 Lunch 

13:30 ~ 14:30 Rest 

14:30 ~ 17:30 Special Contest 

18:00 ~ 19:20 (Break Time) 17:30 ~ 19:20 (Break Time) 

19:20 ~ 20:00 (Dinner) 19:20 ~ 20:00 (Dinner) 

20:00 ~ 21:30 Self Study 

20:00 ~ 20:30 (Writing Diary) 

20:30 ~ 21:00 (Roll Call) 

21:30 ~ 22:00 (Roll Call) 21:00 ~ 21:30 Point store 

22:00 (Bedtime) 21:30 ~ 22:20 (Self-study or Bedtime) 



7. Quản lý ký túc xá 
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Dormitory management 
Quản lý người Việt kiểm tra mỗi tối 

- Kiểm tra giờ đi ngủ, tình trạng sức 
khỏe và điểm danh học sinh 

Ký túc xá riêng biệt 
- Nam: tầng 1 

- Nữ: tầng 2 

Dịch vụ giặt là 
-Phục vụ miễn phí cho học sinh 

Tập trung Roll Call vào 9:30 tối 
- Kiểm tra vệ sinh phòng 

- Kiểm tra nhật ký và dọn dẹp 
phòng 

Quản  lý ký túc xá 24/24 

- Quản lý không gian nói tiếng Anh 

- Quản lý cơ sở vật chất và ký túc xá 

- 1 giáo viên chủ nhiệm ở với 4 học sinh 



8. Quản lý an toàn
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Mỗi nhân viên sẽ quản lý 13~15 học sinh, 1 giáo viên Filipine được phân công 
chăm sóc 4 học sinh 

Bảo hiểm du lịch (nếu có) 

Liên kết hệ thống chăm sóc sức khỏe với Bệnh viện AU university hospital 

Dịch vụ khẩn cấp trực 24/24 

Có tủ thuốc Hàn Quốc dự trữ cho trường hợp khẩn cấp 

Quản lý, kiểm tra và giám sát bể bơi hàng ngày 

Kết nối đường dây nóng với Đại sứ quán Việt Nam trong trường hợp khẩn cấp 

Học sinh ở cùng với giáo viên SA người Filipino (Student Assistant) 

     - Luôn túc trực chăm sóc học sinh, hỗ trợ trường hợp khẩn cấp, thiết lập môi 
trường giáo dục tiếng anh 24/24 cho học sinh. 

 - Kiểm tra nhật ký, đôn đốc học sinh đi ngủ và thức dậy 

Sắp xếp theo dõi y tế và thông tin cá nhân của học sinh trước khi tham gia trại 
hè 

Thiết lập hệ thống báo cáo hàng ngày tại văn phòng trại hè 

 - Báo cáo sức khỏe và đời sống của học sinh hàng ngày 

 - Họp hàng ngày về tình hình học sinh vào lúc 7:30 pm 
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Thank you! 

Thông tin liên lạc  SMEAG English camp: 

CAMP : ☎ +82 2-733-6602 / (FAX) +82 51-711-7343 

SMEAG Web-Site : www.smenglish.com   /   http://cafe.naver.com/smecamp 

Email : vietnam@smenglish.com / vietimt@smenglish.com 

http://www.smenglish.com/
http://cafe.naver.com/smecamp
mailto:vietnam@smenglish.com
mailto:vietimt@smenglish.com



