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CAMP	MÙA	HÈ	

TẠI	HỌC	VIỆN	ANH	NGỮ	CIA	

Global	Leader	English	Camp	



•  Người nổi tiếng 
•  Nhà bác học 
•  Công nghệ thông tin 
•  Y tế, dược phẩm 
•  Du lịch 
•  Etc… 

Biết thêm một ngoại ngữ là sống thêm một cuộc đời 
2	

Tiếng Anh và tầm quan trọng 



Bảng so sánh giá học 4 tuần, chưa bao gồm vé máy bay, phí bảo 
lãnh trẻ.  

•  3-4h/ngày 

•  Thiên về khám phá 
cuộc sống 

•  Rất khó 

•  Rất đắt 

MỸ	

$	7600	

Price:	

•  2h – 3h/ngày 

•  Nhiều hoạt động 

•  Bình thường 

•  Đắt 

ÚC	

$	4900	

Price:	

•  2-4h/ngày 

•  Ở nhà người bản 
xứ 

•  Khó 

•  Đắt 

CANADA 

$	5000	

Price:	

•   5h30 phút /ngày 

•  Đa dạng, học tiếng Anh, 
ngoại khóa, du lịch… 

•  Rất dễ 

•  Giống Việt Nam 

PHILIPPINES	

$	2600	

Price:	

•  3h/ngày 

•  Các hoạt động 
ngoại khóa, vui 
chơi 

•  Dễ 

•  Đắt 

SINGAPORE 

$	3900	

Price:	



HiỆU QUẢ CIA CAMP  

CAMP	
	CIA	



NỘI DUNG 

THÀNH PHỐ CEBU 
VÀ CIA CAMP 

TIẾNG ANH TẠI 
CIA CAMP 

TỔNG QUAN 
VỀ CIA CAMP 

HÌNH ẢNH CÁC 
HOẠT ĐỘNG  



S	 W	

O	 T	

THÀNH PHỐ CEBU  

v Cebu được coi là một trong những chiếc nôi văn hóa giáo dục 

của Philippines cùng cảnh quan quyến rũ. Vì vậy Cebu được 

mệnh danh là Nữ hoàng phương Nam của Philippines. 

v Cebu nằm tại vị trí cao, kín gió hầu như không phải chịu bất cứ 

một trận bão hay thiên tai gì. 

v Người Filipino ở Cebu rất thân thiện và nhiệt tình. Cebu được bầu 

chọn là 1 trong 5 vùng đất an toàn của Philippines. 

v Là thành phố lớn thứ 2 của Philippines nhưng Cebu lại mang 

trong mình sự bình yên, sâu lắng. 

{ Chính vì những lý do trên mà CIA đã quyết định chọn Cebu 

là địa điểm để tổ chức Camp mùa hè và mùa đông cho trẻ em 

đến từ các quốc gia trên thế giới. 



S	 W	

O	 T	

HÌNH THÀNH VÀ  
PHÁT TRIỂN 

•  CIA Camp được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003 là 
chương trình học tập kết hợp khóa học tiếng Anh với 
những hoạt động ngoại khóa cho các học viên từ 7 tuổi 
trở lên. CIA camp có chất lượng giảng dạy chăm sóc trẻ 
đạt chuẩn được nhiều tổ chức giáo dục Philippines và 
quốc tế công nhận như SSP, TESDA… 

•  CIA Camp được các bậc phụ huynh tại Hàn Quốc, Nhật 
Bản đánh giá là Camp có chất lượng tốt nhất tại 
Philippines. 

•  Năm vừa qua CIA Camp Việt Nam cũng đã tự hào được 
các cha mẹ phụ huynh phản hồi là hài lòng về chương 
trình, đồ ăn, cũng như dịch vụ 

Total		

4,336	Students	

[	215	Families	]	



CƠ CẤU TỔ CHỨC CIA CAMP  

Bảo vệ Food	
Service Nurse Property	

maintenance 
Facility	
OperaOon AccounOng 

School	
OperaOon 

Quản lý các nước 

Bộ phận tư vấn	 Đội ngũ giáo viên/		
Đội ngũ nhân viên			 

Bộ phận giám sát/theo dõi 	Các tiểu quản lý Quản lý kí túc xá 

Tổng Giám đốc	



TỔNG QUAN VỀ CIA CAMP  
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Chủ đề Nội dung 

Đơn vị CEBU INTERNATIONAL ACADEMY 

Thời gian Tháng 6,7,8 (4 tuần – 8 tuần) 

Địa điểm Khu biệt thự khách sạn Crown Regency  

Chương trình Tiếng Anh giao tiếp + du lịch Philippines 

Các hoạt động trong khóa học 

Hoạt động ngoài trời: Bắn cung, câu cá, các hoạt động dưới nước, cưỡi ngựa, các hoạt động trên 
núi, bơi lội, giao lưu văn hóa cộng đồng, làm từ thiện, car, chèo thuyền, mua sắm, thăm quan thành 
phố Cebu, sở thú, bảo tàng… 

Hoạt động trong trường: Các hoạt động thể thao trong phòng, làm báo tường, lớp học về văn hóa 
lịch sử Việt Nam và các nước, học nhảy zumba, tô tượng, kỹ năng mềm khi giao tiếp,  tiệc sinh nhật, 
lễ hội đêm, trò chơi dân gian Việt Nam và Philippines … 

Lớp học 5 lớp học 1:1,  3 lớp nhóm,  2 lớp hoạt động thể chất, 

An ninh 
Bảo vệ khu biệt thự 24/24 với hệ thống giám sát camera, cứ 2-3 học viên sẽ có 1 giáo viên kèm theo 
24/24. Trường có đội ngũ nhân viên chăm sóc cuộc sống cho các em và bác sĩ, y tá.  Ngoài ra còn có 
quản lý người Việt Nam túc trực hỗ trợ trong suốt quá trình các bé học 



Giá 2.600USD/4 tuần bao gồm : 

 Ăn 4 bữa/ngày ( 3 bữa chính + 1 bữa phụ ). 

 Các hoạt động vui chơi mỗi cuối tuần. 

 Điện, nước, sách, nước uống, xe đưa đón. 

 Học 10 tiết/ngày.  

 Không bao gồm: Vé bay, WAG, ủy quyền đưa đón bé.  

 Đại diện CIA sẽ phụ trách đưa đón bé tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh (Cùng chuyến bay và cùng ngày).  

 

κ	 κ	 κ	

Ngày 04 tháng 6 
Ngày 18 tháng 6 
Ngày 02 tháng 7 

 

LỊCH KHAI GIẢNG NĂM 2017 



THỜI KHÓA BIỂU 



HIỆU QUẢ KHÓA HỌC 
TIẾNG ANH 

Học ngôn ng
ữ 

Nội dung 

 học tập 

Học kĩ năng 
sống 

Học ứng dụn
g 

Cải thiện  
độ chính xác 

§   Ghi nhớ Workshop  
§   Grammar Builder (ngữ pháp) 
§   Học phát âm (phát âm) 

Cải thiện  
độ lưu loát 

§  Essay Writing (Viết tăng cường) 
§   Skimming / Quét / Tóm tắt 
(Nâng cao Kỹ năng Reading) 

Kỹ năng Sống 
Giao lưu văn hóa 

§   Hoạt động Thể thao (Sports) 
§   Giao lưu với học sinh tiểu học 
§   Các sự kiện đặc biệt  
(các cuộc thi, lễ kỷ niệm…) 
§   Giáo dục thể chất (PE) 
§   Thăm nhà giáo viên 
 

Đầu ra 

Tăng cường khả  
năng giao tiếp 

§   Thảo luận (kỹ năng Talk) 
§   Work Book (từ vựng / ngữ pháp) 
§   Cuộc thi Speech (kỹ năng thuyết trình) 
§   Daily Diary (nhật ký bằng tiếng Anh) 

Khóa học giúp học viên tăng cường khả năng tiếng Anh  
Tối ưu hóa sự hài hòa giữa các kỹ năng tiếng Anh 



 TIẾNG ANH TẠI CIA CAMP 

Giáo trình: Tổng toàn bộ giáo trình gồm 83 cuốn sách dành cho 5 cấp bậc và 20 
trình độ. Bộ sách được CIA chủ biên với gần 200 giáo viên tiếng Anh với kinh 
nghiệm giảng dạy lâu năm biên soạn. Đây là bộ giáo trình đặc biệt chỉ có tại CIA 
và 100% là sách gốc. 

Idea 01 Idea 02 Idea 03 Idea 04 Idea 05 

SÁCH	DỰA	THEO	TRÌNH	ĐỘ	THI	ĐẦU	VÀO	MỖI	BÉ	KHÁC	NHAU	

Piano	01	

Breat	02	

Expressiva	03	

Vivace	04	

Rapido	05	



 TIẾNG ANH TẠI CIA CAMP 

Không những được học giáo trình nội bộ của CIA, trong giảng dạy 
chúng tôi còn có sự kết hợp với những đầu sách nổi tiếng vững chắc 
với nền tảng tiếng Anh nhằm đưa đến các em chương trình giảng dạy 
học tập tiếng Anh  tốt nhất. 
 
Sự khác biệt giữa CIA và các trường Anh Ngữ khác đó là tần số lớp học 
1:1. Học viên có toàn bộ thời gian để trao đổi, phát triển Tiếng Anh mà 
không lo xấu hổ hay ngại ngùng khi Tiếng Anh của mình chưa tốt 
 
Lớp nhóm do giáo viên bản ngữ dẫn dắt giúp học viên làm quen với 
cách nói biểu cảm, lên xuống âm ngữ khi trò chuyện. 
 
Ngoài việc học Tiếng Anh, học viên còn giao lưu học hỏi văn hóa trong 
quá trình tham gia khóa học tại CIA, vì học viên hội tụ từ những tỉnh 
thành khác nhau. Tuy là chung quốc tịch Việt Nam nhưng vẫn có sự 
khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ địa phương. 
 
Rèn luyện kĩ năng sống tự lập khi không có cha mẹ, người thân kề bên.  
 
Chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy nơi tập thể. Một người vì mọi 
người. Tinh thần tương thân tương ái. 
 
Chia sẻ những kỉ niệm, kí ức tại quê nhà. Chia nhau từ những mẩu 
bánh, gói mì tôm.  
 
TẤT CẢ SẼ TẠO NÊN CIA CAMP – TUỔI THƠ KHÁC BIỆT ! 
 
 



 TIẾNG ANH TẠI CIA CAMP 

      Đội ngũ giáo viên: Gồm đội ngũ giáo viên người 
Philippines và người bản ngữ với trình độ chuyên môn 
cao (TESOL hoặc bằng cấp tương đương cùng bằng 
chuẩn về phát âm tiếng Anh) có kinh nghiệm giảng dạy 
cho trẻ em lâu năm. 

 

    Mỗi giáo viên phụ trách từng kĩ năng riêng biệt bao gồm : 
Nghe – Nói – Đọc – Viết – Thuyết trình  

 



 TIẾNG ANH TẠI CIA CAMP 

      Đội ngũ giáo viên: Gồm đội ngũ giáo viên người 
Philippines và người bản ngữ với trình độ chuyên môn 
cao (TESOL hoặc bằng cấp tương đương cùng bằng 
chuẩn về phát âm tiếng Anh) có kinh nghiệm giảng dạy 
cho trẻ em lâu năm. 



 TIẾNG ANH TẠI CIA CAMP 

Lớp tiếng Anh 1:1 (1 giáo viên kèm 1 học sinh) 



BỮA ĂN TẠI CIA CAMP 

Có món ăn Việt tại thực đơn và cung cấp 4 bữa mỗi ngày 



CƠ SỞ VẬT CHẤT (1) 



CƠ SỞ VẬT CHẤT (2) 



CƠ SỞ VẬT CHẤT (3) 



CƠ SỞ VẬT CHẤT (4) 



CƠ SỞ VẬT CHẤT (5) 

1 giáo viên kèm 1-2 học sinh tại phòng 



CƠ SỞ VẬT CHẤT (6) 



CƠ SỞ VẬT CHẤT (7) 



CƠ SỞ VẬT CHẤT (8) 



CƠ SỞ VẬT CHẤT (8) 

Các lớp tiếng Anh hoạt động ngoài trời: Lớp dạy bơi, cầu 
lông, chơi games... giúp các em trở nên yêu thích tiếng Anh. 



 HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA 



 HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA 



CÁC HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU 



 TIỆC SINH NHẬT 



 ĐUA XE TỐC ĐỘ 



 CIA’S GOT TALENT 



NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý TẠI CAI CAMP 
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Ø  Hoàn tất các thủ tục ủy nhiệm quyền trước ngày bé khởi hành 
Ø  Chuyến bay khớp với lịch đưa / đón của CIA  
Ø  Các bé cần mặc đồng phục của CIA tại sân bay để dễ nhận dạng 
Ø  Chuẩn bị 1 tấm hình toàn thân mới nhất của bé 
Ø  Các bé không được phép giữ tiền mặt 
Ø  Không được sử dụng wifi, sim card trong quá trình tham gia camp 
Ø  Gia đình phải bồi thường thiệt hại nếu bé làm hư hỏng đồ đạc chung 
Ø  Thông báo cho người đại diện đưa đón bé những lưu ý đặc biệt về bé 
Ø  Cần chuẩn bị thuốc chuyên dụng nếu bé có các tiền sử mẫn cảm 
Ø  Chủ nhật hàng tuần các bé sẽ được liên lạc về nhà qua viber, zalo, skype hoặc FB 

Thức giấc 

Trước ngày học viên sang trường, cha mẹ cần chuẩn bị sẵn tư tưởng cho các bé 
như :  
•  Xếp hang theo thứ tự,  
•  Có mặt đúng giờ,  
•  Bảo quản tài sản cá nhân,  
•  Luôn thông báo cho quản lý những bất thường 
•  Không được đánh nhau, gây lộn 
•  Không làm hư hỏng thiết bị chung 
•  Cố gắng thích nghi : đồ ăn, giờ giấc, lịch học 
•  KHÔNG ĐƯỢC NÓI DỐI 

Thể dục Giờ ăn Lớp học Đi chơi Giờ ngủ 

CẦN	CHUẨN	BỊ	
	
ü  GIÀY DÉP 
ü  QUẦN ÁO,  (ÁO KHOÁC 01 ) 
ü  ĐỒ DUNG CÁ NHÂN 
ü  KEM CHỐNG NẮNG 
ü  KÍNH BƠI, KÍNH MÁT 
ü  TẤT, VỚ 
ü  ĐỒ BƠI 
ü  BÚT, VIẾT 
ü  SỔ, TẬP 1 CUỐN 
ü  THUỐC CHUYÊN DỤNG 
ü  MÌ GÓI, ĐỒ ĂN KHÔ 
ü  TỪ ĐIỂN GIẤY – MÁY 
ü  KHĂN TẮM 
ü  SỮA ( NHU CẦU GIA ĐÌNH ) 
ü  BALO ĐỰNG SÁCH VỞ 

KHÔNG ĐEO 
TRANG SỨC, 

PHỤ KIỆN QUÝ 
GIÁ ĐẮT TIỀN 



Lịch trình các chuyến bay 
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•  Hanoi – Manila : 5J745 

•  Manila – Cebu : 5J567 

•  Hochiminh – Manila : 5J752 

•  Manila – Cebu : 5J567 

•  Cebu – Manila : 5J570 

•  Manila – Hanoi : 5J744 

•  Cebu – Manila : 5J570 

•  Manila – Hochiminh : 5J751 

HANOI	-	CEBU	

CEBU	-	HANOI	

HOCHIMINH	-	CEBU	

CEBU	-	HOCHIMINH	

C
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 ĐỢT 1 : 4/6 – 1/7  ***   ĐỢT 2 :18/6 – 15/7  ĐỢT 3 : 2/7 – 29/7   
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THANK      YOU! 

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG  

ĐÃ QUAN TÂM ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH CIA CAMP. 

CHÚC SỨC KHỎE – BÌNH AN – THỊNH VƯỢNG !	


