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TRANG TRẠI TRẢI NGHIỆM GIÁO DỤC QUỐC TẾ 

TRẠI HÈ QUỐC TẾ VỊT CỔ XANH - SUMMER CAMP 2018 

Chủ đề: Tìm hiểu Văn hoá Pháp – học kỹ năng Châu Âu  

Lớp thực nghiệm tiếng Anh và lớp học bơi 

Thực nghiệm giao tiếp bằng ngôn ngữ đa dụng nhất thế giới: Tiếng Anh 

Chương trình kỹ năng sống tự lập: Kỹ năng sinh tồn, kỹ năng kết nối với thiên nhiên,  

kỹ năng nông nghiệp, môi trường… 

Khu vực sử dụng : Resort Việt-Pháp Vịt Cổ Xanh 25 ha 

Thành viên Liên minh Giáo dục và Sáng tạo Trẻ Quốc tế: Việt Nam – Pháp - Đức – Bỉ 

Khóa huấn luyện 2018 - 2019. Huấn luyện viên Quốc tế - Pháp - Âu - Việt 

Bảo trợ bởi Tổ chức tình nguyện viên Quốc tế Volunteers International Organisation  

 

Lịch trình | Giá : 5 ngày ; sáng thứ 2 đến chiều thứ 6. Giá trang cuối. Lịch như sau : 

04/06 – 08/06 11/06 – 15/06 18/06 – 22/06  25/06 – 29/06 :      ĐÃ KÍN  

02/07 – 06/07 09/07 – 13/07  16/07 – 20/07 23/07 – 27/07 

 

TRẠI HÈ  QUỐC TẾ VỊT CỔ XANH - SUMMER CAMP 2018 
ENGLISH  LEARNING - BƠI - YOGA KID CLUB  

Mục tiêu hàng đầu : dây và luyện Anh ngữ + Lớp Bơi cơ bản và nâng cao. 

LỚP HỌC TIẾNG ANH – Chương trình Early Childhood Learning ứng dụng British Council 

Phương pháp ưu việt - áp dụng hiệu quả tại Kid English Hanoi Club và Trại Hè Vịt Cổ Xanh 

Dành cho học sinh và người lớn. Trình độ từ cơ bản đến tiếng Anh nâng cao với Ms. Phương Trần 
Chassedieu, Anna Giraudeau và Giáo viên tiếng Anh - Tình nguyện viên Quốc tế 

LỚP HỌC BƠI – KỸ NĂNG NƯỚC tại bề bơi thông minh Pháp Desjoyaux 

Huấn luyện viên Pháp, Mr Paul Vendome, Mr. Jean Michel, Hướng dẫn viên và giáo viên Việt. 

Huấn luyện bơi cơ bản, chống đuối nước, thích ứng với môi trường nước và tự tin xây dựng kỹ 
năng bơi hàng ngày với các HLV có trình độ Quốc tế. 
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Tạo nền tảng kỹ năng vững chắc trong thời gian ngắn và dễ dàng hoàn thiện kỹ năng nâng cao 
một khi trở lại với khóa học tiếp theo 

Tìm hiểu Văn hoá Pháp  - Kỹ năng sông phong cach Châu Âu 

Yoga Thien & Kỹ năng kết nối với thiên nhiên, Kỹ năng sống tự lập, Kỹ năng sinh tồn… 

Thành viên Liên minh Giáo dục và Sáng tạo Trẻ Quốc tế: Việt Nam – Pháp – Đức – Bỉ 

Bảo trợ bởi Tổ chức tình nguyện viên Quốc tế Volunteers International Organisation 

GIAO LUU VĂN  HÓA QUỐC TẾ 

Phương Trân Team phấn đấu tham gia tranh giải của tổ chức giáo dục danh tiếng Liên minh Quốc 

tế về Giáo dục và Sáng tạo Trẻ, để trở thành một trong các đại diện Việt Nam hi vọng đoạt giải Môi 

Trường Đào Tạo Tiếng Anh & Ngoại Khóa Gần Gũi Thiên Nhiên Nhất Việt Nam. 

Hoa hậu ÁO DÀI CHÂU ÂU 2018 PRAHA Đặng Bích Lan, Thanh Van Dang của thành phố 

Dresden, Liên bang Đức đỡ đầu Trại Hè Quốc tế Vịt Cổ Xanh, nhằm đóng góp vào sự nghiệp xây 

dựng nền móng một phương pháp giáo dục châu Âu hiện đại tại Vietnam. 

Chương trình nội trú chi tiết 
Có thể thay đổi giữa sáng và chiều hoặc ngày – phù hợp với điều kiện thời tiết và lịch khách của Resort 

 
Ngày 01: Bắt đầu làm quen với nền văn hóa Châu Âu - Pháp. Khám phá Vịt Cổ Xanh Resort 
 

Hoạt động sáng : Hướng dẫn & Giáo viên 

7h15 - 7h30 : Xe đón tại văn phòng VCX ngách 25/7 Vũ Ngọc Phan - Láng Hạ - Hà Nội 

7h30 - 9h: Làm quen trên xe, ký cam kết hành trình và nội quy khóa trại hè 

9h - 9h30: Nhận phòng tại một trong các khu nhà Sàn Cau - Chè – Đậu Biếc … và một số nhà khác 

9h30 - 10h30: Tham quan tổng quát quần thể Vịt Cổ Xanh Resort: Bộ sưu tập trang phục dân tộc, 

Khu trưng bày Văn hoá Mường, Ẩm thực Pháp, Workshop, khu thực hành Thủ công mỹ nghệ – 

thư viện nhỏ, Khu vực Yoga, Studio Paris - Phòng tranh, vườn Sinh vật cảnh, vườn rau sạch và cây 

ăn quả - Atelier Organic 

10h30 - 11h30: Hướng dẫn và học nội quy bể bơi, bơi tại bể bơi Desjoyaux thiết kế kiểu Pháp 

11h30 - 12h30: Ăn trưa tại nhà hàng Le Colvert   12h30 - 14h: Nghỉ trưa 
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Hoạt động chiều:  

Giảng viên Pháp nói Tiếng Anh hoặc TNV Quốc tế tại phòng Hội thảo khu Trung tâm 

14h - 15h: Tìm hiểu Văn hóa – Văn minh chung của đất nước Pháp và Châu Âu dưới sự dẫn dắt của 

GV nước ngoài thông qua các video – tranh ảnh – ấn phẩm giới thiệu danh lam thắng cảnh - ẩm 

thực Châu Âu 

15h - 16: Từng nhóm học kỹ năng đối thoại với giáo viên bằng Tiếng Anh và làm bài thu hoạch, ghi 

chép hoặc vẽ lại bằng hình ảnh theo sở thích cá nhân. 

 

Hướng dẫn & Giáo viên 

16h - 17h: Bơi tại bể bơi Desjoyaux thiết kế Pháp, hướng dẫn các trò chơi và tự vệ khi dưới nước 

17h - 18h30: Nghỉ ngơi, tắm rửa. Hướng dẫn tự vệ sinh cá nhân, giặt và phơi quần áo 

18h30 - 19h30: Ăn tối tại nhà hàng Le Colvert 

19h30 - 20h30: Tổng kết hoạt động ngày 01. Hướng dẫn tự buông màn và chuẩn bị giường ngủ 

 

Ngày 02: Kỹ năng  Ẩm thực Pháp tại nhà hàng Le Colvert với chuyên viên Pháp - Quốc tế. 
 
Hoạt động sáng : Hướng dẫn & Giáo viên 

6h30 - 7h30: Hướng dẫn gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân. Tập thể dục nạp năng lượng cho ngày mới. 

7h30 - 8h30: Ăn sáng tại nhà hàng Le Colvert 

 

Giảng viên Pháp nói Tiếng Anh: tại nhà hàng Le Colvert, Atelier Organic - khu Trung tâm 

8h30 - 9h30: Tìm hiểu ẩm thực, nếm ngửi các loại gia vị Pháp - Địa Trung Hải, Bali, Ý… phân biệt các 

đồ dùng dụng cụ nhà bếp kiểu Pháp - Châu Âu. Tham quan Bếp nhà hàng Le Colvert, Atelier Organic 

9h30 - 10h30: Chia nhóm học làm bánh crepe mật ong, bánh Gressin dầu Oliu, nếm thử các món. 

Tìm hiểu và thực hành cách phục vụ bàn ăn kiểu Pháp, làm quen với đồ dùng nhà hàng Pháp như: 

dao dĩa thìa, khăn ăn, khăn bàn, trang trí bàn ăn… Thực hành bày bàn ăn kiểu Pháp - Châu Âu.  

 

Hướng dẫn & Giáo viên 

10h30 - 11h30: Bơi tại bể bơi Desjoyaux thiết kế kiểu Pháp, hướng dẫn các trò chơi và tự vệ dưới 

nước. Zacuzzi hoặc tắm nước khoáng thiên nhiên tại quần thể Khe tiên.  

11h30 - 12h30: Ăn trưa tại nhà hàng Le Colvert    12h30 - 14h Nghỉ trưa 
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Hoạt động chiều: Kỹ năng rèn luyện thể lực và tinh thần đồng đội. Hướng dẫn & Giáo viên.  

14h - 15h: Chia đội học chơi trò chơi bi sắt – Pétanque kiểu Pháp hoặc các trò chơi dân gian và thể 

thao tại sân chơi Team vườn vải như: Kéo co, nhảy bao bố, dựng tháp, tập luyện thăng bằng và đi 

trên không bằng thang treo cứu hộ đạt chuẩn. Làm quen với trang thiết bị xiếc Pháp hiện đại… 

15h - 16h: Bơi tại bể bơi Desjoyaux thiết kế kiểu Pháp, hướng dẫn các trò chơi và tự vệ khi dưới 

nước. Zacuzzi hoặc tắm nước khoáng thiên nhiên tại quần thể Khe tiên.  

16h - 17h: Nghỉ ngơi, vui chơi tự do 

17h - 18h30: Tắm rửa. Hướng dẫn tự giặt và phơi quần áo 

18h30 - 19h30: Ăn tối tại nhà hàng Le Colvert, Hướng dẫn dọn dẹp bát đũa giúp nhà bếp 

 

Hoạt động tối: Kỹ năng nghệ thuật dân gian. Hướng dẫn & Giáo viên, sân khấu trung tâm.  

19h30 - 20h30: Mế Mường kể chuyện cổ tích Mường bên chảo lửa, học hát và đánh Cồng Mường 

Giao lưu văn nghệ với học sinh trường Cộng đồng Hoa Ban 

20h30 - 21h30: Tổng kết hoạt động ngày 02. Hướng dẫn tự buông màn và chuẩn bị giường ngủ.  

 

Ngày 03: Kỹ năng đạp xe hoặc đi bộ (Marathon) du lịch trải nghiệm - dã ngoại. 

Hoạt động sáng: Hướng dẫn & Giáo viên 

6h30 - 7h30: Hướng dẫn gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân. Tập thể dục nạp năng lượng cho ngày mới. 

7h30 - 9h00: Hướng dẫn chuẩn bị bữa ăn sáng tại nhà hàng Le Colvert với món bánh Crêp đã được 

học. Ăn sáng tại nhà hàng Le Colvert 

9h - 11h30: Đi bộ (Mini Marathon) hoặc đi xe đạp (tuktuk) khám phá bản làng Mường Cư Yên khoảng 

2-4km, giao lưu trò chuyện cùng học sinh và người dân địa phương. Quan sát khám phá, tìm hiểu 

thiên nhiên và Đất nước - con người - dân tộc Mường Hòa bình 

11h30 - 12h30: Ăn trưa Picnic hoặc ăn tại nhà hàng Le Colvert  12h30 - 14h Nghỉ trưa 

Hoạt động chiều: Kỹ năng sinh tồn trong thiên nhiên. 

Giáo viên Việt - Mường, vườn thuốc Nam và Trung tâm. 

Kỹ năng cơ bản về Y tế, xã hội, tâm lý và tự vệ học đường.  

14h - 15h: Tìm hiểu và thực hành kỹ năng tìm kiếm và sử dụng lá thuốc Nam tự nhiên, trồng trong 

vườn. Nâng cao các kỹ năng cơ bản về Y tế, hiểu biết về tâm sinh lý tuổi thơ.  

 



 

Xin cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến Vịt Cổ Xanh !    Thank you for your interest in La Ferme du Colvert !  5 

15h -16h: Kỹ năng về nhân sinh quan - mở rộng tầm nhìn cho học sinh. Định hình và phát triển 

nhân cách, nâng cao tính xã hội và cộng đồng chia sẻ, cảm thông… Tình yêu thương trân trọng bản 

thân mình, con người và vạn vật xung quanh. Tự vệ chống xâm hại, giải tỏa sự sợ hãi, bạo lực ảo của 

mạng xã hội… phù hợp với lứa tuổi học sinh.  

Giúp trẻ em sống vui tươi và đúng với tuổi thơ, thoát khỏi ảnh hưởng của các xu hướng thời đại nhất 

thời như: nghiện game, internet, di động.  

Thư viện nhỏ, văn hóa đọc và kỹ năng trình bày diễn giải và chia sẻ các cảm xúc. 

 

Kỹ năng chống đuối nước. Hướng dẫn & Giáo viên hoặc TNV Quốc tế  

16h - 17h: Bơi tại bể bơi Desjoyaux thiết kế kiểu Pháp, hướng dẫn các trò chơi và tự vệ khi dưới 

nước. Zacuzzi hoặc tắm nước khoáng thiên nhiên tại quần thể Khe tiên thơ mộng 

17h - 18h30: Tắm rửa. Hướng dẫn tự giặt và phơi quần áo 

18h30 - 19h30: Cùng chuẩn bị bàn bữa tối và ăn tối tại nhà hàng VCX 

 

Hoạt động tối: Giáo viên Việt - Mường hoặc TNV Quốc tế tại sân khấu khu trung tâm 

19h30 - 20h30: Học kỹ năng cơ bản nghệ thuật trình diễn trên nền âm nhạc Châu Âu như múa cơ 

bản và đương đại, nhào lộn, uốn dẻo, Zumba, Aerobic đơn giản 

20h30 - 21h: Tổng kết hoạt động ngày 03. Hướng dẫn tự buông màn và chuẩn bị giường ngủ. 

 

Ngày 04: Kỹ năng Tìm hiểu văn hóa sống và du lịch châu Âu. Kỹ năng Âm nhạc, điệu nhảy Pháp  

Hoạt động sáng: Giáo viên Việt hoặc TNV Quốc tế 

6h30 - 7h30: Gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân.  

7h30 - 8h30: Ăn sáng tại nhà hàng Le Colvert 

8h30 - 9h30: Tại phòng Gym - Yoga khu trung tâm Học các động tác cơ bản về Thiền - Yoga, rèn 

luyện sự tập trung, kiên nhẫn và tập luyện cơ thể mềm dẻo. Định hình nhân cách và làm chủ cảm 

xúc. Cảm nhận, kết nối với Mẹ Thiên nhiên 

 

9h30 - 10h30: Khám phá âm nhạc Pháp thông qua các bài học nhảy T'as le look coco / Danse 

Madison. Danse de Canard. Các điệu Múa Giáng sinh Noel - Carnaval… phong tục lễ hội Châu Âu 

10h30 - 11h30: Tại bể bơi Desjoyaux thiết kế kiểu Pháp, hướng dẫn các trò chơi và tự vệ dưới nước. 

Zacuzzi hoặc tắm nước khoáng thiên nhiên tại quần thể Khe tiên thơ mộng 
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11h30 - 12h30: Ăn trưa tại nhà hàng Le Colvert   12h30 - 14h Nghỉ trưa 

 

Hoạt động chiều: Kỹ năng tái sử dụng đồ dùng. Giáo viên Việt tại Workshop khu Trung tâm hoặc 

trại sáng tác Hoa Ban 

14h - 15h30: Học làm mặt nạ thủ công hoặc thiết kế trang phục hóa trang bằng các nguyên liệu tái 

chế và thân thiện môi trường cho đêm diễn Carnaval đường phố kiểu Pháp. Hoặc học vẽ, kiến thức 

ban đầu về hội họa Châu Âu với thầy Họa sĩ Pháp. Làm quen với thủ công mỹ nghệ hand-made. 

15h30 - 16h30: Tại bể bơi Desjoyaux thiết kế kiểu Pháp, hướng dẫn các trò chơi và tự vệ dưới nước. 

Zacuzzi hoặc tắm nước khoáng thiên nhiên tại quần thể Khe tiên thơ mộng 

16h30 - 17h30: Nghỉ ngơi tự do 

17h30 - 18h30: Tắm rửa. Tự túc giặt và phơi quần áo 

18h30 - 19h30: Ăn tối tại nhà hàng Le Colvert 

 

Hoạt động tối: Hướng dẫn & Giáo viên hoặc TNV Quốc tế tại sân khấu khu trung tâm  

19h30 - 20h30: Nâng cao ý thức cộng đồng: học múa, nhảy, vui chơi giao lưu… với học sinh Hoa Ban, 

Trải nghiệm cách tổ chức Carnaval - Lễ hội hoá trang và cùng tham gia trình diễn với các bộ costume 

20h30 - 21h: Tổng kết hoạt động ngày 04. Tự buông màn và chuẩn bị giường ngủ 

 

Ngày 05: Kỹ năng sinh hoạt nhóm, kỹ năng diễn đạt trình bày trước cộng đồng. Tổng kết các hoạt 

động trong trại hè - Summer Camp. 

 

Hoạt động sáng: Hướng dẫn, Giáo viên & TNV Quốc tế  

6h30 - 7h30: Gấp chăn màn, vệ sinh cá nhân 

7h30 - 8h30: Ăn sáng tại nhà hàng Le Colvert 

8h30 - 9h30: Học kỹ năng viết bài thu hoạch bằng Tiếng Anh - Việt về 5 ngày học tâp và trải nghiệm 

cuộc sống phong cách Pháp - kỹ năng Châu Âu tại Resort Vịt Cổ Xanh. Hướng dẫn vẽ thiệp, tự làm 

quà tặng gia đình, bạn bè… 

9h30 - 11h30: Kỹ năng nông nghiệp chăm sóc vật nuôi tại vườn Sinh vật cảnh sinh động và kỳ thú, 

trải nghiệm trồng trọt. Thi tìm hiểu về rau sạch Bio, bảo vệ Môi trường và thiên nhiên. Hoặc hái chè 

hữu cơ và chia đội chơi Team building sân cỏ vườn vải. Quà thưởng cho đội thắng 

11h30 - 12h30: Ăn trưa tại nhà hàng Le Colvert   12h30 - 14h Nghỉ trưa 
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Hoạt động chiều Hướng dẫn, Giáo viên & TNV Quốc tế tại khu trung tâm 

14h - 15h: Học kỹ năng ghi chép cảm xúc vào sổ cảm tưởng của Vịt Cổ Xanh bằng Tiếng Anh sau 

hành trình sống tự lập, về với Thiên nhiên và Văn hóa Châu Âu.  

Tổng kết khóa hè, nhận xét khen thưởng của trưởng đoàn. 

- Nói chuyện bằng Tiếng Anh và trao đổi với các giáo viên, chuyên viên tại Vịt Cổ Xanh. 

- Giải đáp, tư vấn về du học hoặc cuộc sống tự lập tại Pháp và Châu Âu với các Manager Phương 

Trần Chassedieu,  Vũ Đình Tuấn và các TNV Quốc tế 

15h - 16h: Bơi tại bể bơi Desjoyaux thiết kế kiểu Pháp. Học quy trình bơi và bể bơi, tự vệ cá nhân 

chống đuối nước, hỗ trợ nhân viên cấp cứu khi có tình huống sảy ra. 

16h30: Chụp hình lưu niệm, Chia tay, cảm ơn Ekip VCX tập trung ra xe về Hà Nội. 
 

BẢO VỆ TRẺ EM VÀ TUỔI THƠ | CHILDREN AND CHILDHOOD PROTECTION 

Vịt Cổ Xanh là Thành viên Liên minh chấu Âu và Quốc tể bảo vệ trẻ em, chống xâm hại. Toàn bộ 

nhân viên đều đã qua tập huấn và được xác minh thông tin lý lịch tư pháp đạt chuẩn từ phòng hồ 

sơ nghiệp vụ cảnh sát Hoà Bình và Hà Nội. Manager General đã qua chương trình huấn luyện đặc 

cách và được cấp chứng chỉ về Nghĩa vụ và Trách nhiệm bảo vệ vị thành niên của tổ chức New 

Zealand Safe Guarding Children ;  Website   safeguardingchildren.org.nz  

Giá nội trú 5 ngày 4 đêm 5.000.000/ tuần ; 1 khóa trại hè kéo dài 2 tuần 

Hợp tác với Tổ chức Tình nguyện viên Quốc tế Volunteers International Organisation.  

Được hỗ trợ Giáo viên tiếng Anh người nước ngoài là TNV phi lợi nhuận nên chi phí đóng góp 

giảm 20%  => 3 950 000 vnd / tuần cho một Học sinh 

 

* Có một số ưu đãi cho các gia đình nhiều con em đăng ký, đoàn đông hoặc đăng ký từ 2 khoá học. 

 
* Bảo hiểm thân thể để học sinh có một Kỳ trại hè trải nghiệm thoải mái tại Resort : Trong giá đã có 
mức bảo hiểm tối đa 30 triệu vnd / học sinh. 
 
* Tư vấn và liên hệ :   infos@lafermeducolvert.com   hoặc xinchao@vitcoxanh.vn  

 



 

Xin cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến Vịt Cổ Xanh !    Thank you for your interest in La Ferme du Colvert !  8 

Ekip giáo dục trực tiếp và gián tiếp - Phương Trần’s Team. 

Manager Summer Camp : Mr. Vũ Đình Tuấn, Dr Chuyên viên tiếng Anh, Duy Tan Uni, Da Nang 

• Ms. Phuong Tran Chassedieu, Master’s Paris Sorbonne, Melbourne University - Manager VCX 

• Mr. Jean Michel Chassedieu, PhD - Chủ đầu tư Vịt Cổ Xanh Resort 

• Mr. Jean Michel Bonnett - Nguyên Chuyên viên đạo tạo Hàng không Pháp Air France  

• Mrs. An Tran Chassedieu, Hanoi, Paris University Nguyên Trưởng Phóng viên TTXVN 

• Ms. Natasha Loiseleau, PhD - Giảng viên trường Quốc tế HIS - Hanoi International School | UK   

• Mr. Paul Vendome – Philadelphia University | FR 

• Mr. Trần Ngọc Dương, Giảng viên tiếng Pháp Đại hoc luật Hà Nội 

• Mrs. Kiều Thanh Hà, Manager Vịt Cổ Xanh 

• Ms. Thanh Nga, chủ nhiệm Chương trình Trại Hè 

• Các giáo viên và hướng dẫn viên Pháp - Châu Âu - Quốc Tế - Việt Nam 

• Hợp tác với Trung tâm Himalaya - Tibet Yoga  

Hãy cho con những niềm vui hồn nhiên đẹp đẽ, duy nhất chỉ có được ở độ tuổi còn thơ.   

Thiên nhiên trời xanh mây trắng trong một khu rừng cây cổ thụ xanh mát rộn tiếng chim ca như 

từ chuyện cố tích hiện ra. Suối róc rách giữa muôn ngàn bướm và hoa. Kỳ nhông hay thằn lằn 

Xanh, Sóc nâu hay bồ câu trắng, cá vàng hay cụ Rùa bên mỏm đá lô xô của mini Hạ Long cạn. 

KID ENGLISH HANOI CLUB - TRẠI HÈ VỊT CỔ XANH  

Thành công của phương pháp Learning  Early Childhood  đơn giản và cơ bản dành cho trẻ em của 
British Council.  

Phương pháp ưu việt này đã được áp dụng hiệu quả tại Kid English Hanoi Club và Trại Hè Vịt Cổ 
Xanh.  

Phương Trần Chassedieu là một trong những gương mặt trẻ của  Công ước Quốc tế về Giáo dục 
nhằm Phát triển Anh ngữ trở nên tiếng bản địa trong đó có Việt nam  

Mời PHHS tham khảo : Parents, are you looking for ways to support your very young child’s 
development at home? Join our online course to learn how children develop and learn languages.  

FUTURELEARN    BRITISH COUNCIL 

Chúc cha mẹ và các con những ngày hè tươi vui và hạnh phúc! 


