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CÂU LẠC BỘ HAPPY ME

MỤC TIÊU:

⮚Xây dựng một môi trường để học sinh có thể tự do làm chủ, thể hiện những tài năng của 

bản thân và hạnh phúc với những trải nghiệm đó.

⮚Tạo điều kiện cho học sinh khám phá bản thân bao gồm: đam mê, sở thích, tiềm năng, năng 

khiếu để phát triển trong trong tương lai.

Thể thao Nghệ thuật



CÂU LẠC BỘ HAPPY ME

THỂ THAO - VÕ THUẬT

Số buổi/ tuần Thời lượng (phút)/buổi Giáo viên Học phí kỳ I Học phí kỳ II Học phí cả năm

2 buổi/ tuần 60 phút/ buổi Giáo viên 

Trung tâm AST

5.200.000 VND 5.200.000 VND 9.880.000 VND

Học sinh phát triển chỉ số vượt khó AQ, rèn luyện sự tập trung, tính 

kỷ luật và tự giác, tăng cường thể lực và sức khỏe và khả năng tự vệ

Mục tiêu khóa học:

1. Trẻ nhớ các tư thế, động tác, tự tin thực hiện.

2. Trẻ có khả năng phối hợp đôi - nhóm, thành thạo các bài xoa bóp, 

thả lỏng, rèn luyện thể lực kết hợp một số động tác của Yoga.

3. Học các kỹ thuật té ngã tránh va đập để bảo bảo vệ một số bộ 

phận quan trọng trên cơ thể.

4. Trẻ biết cách xử lý, thực hiện được các động tác tự vệ các tình 

huống có thể xảy ra trong cuộc sống
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NGHỆ THUẬT

Nghệ 
thuật

Múa và nhảy hiện đại

Hội họa

MC Nhí



CÂU LẠC BỘ HAPPY ME

NGHỆ THUẬT – MÚA & NHẢY HIỆN ĐẠI

Số buổi/ tuần Thời lượng (phút)/buổi Giáo viên Học phí kỳ I Học phí kỳ II Học phí cả năm

2 buổi/ tuần 60 phút/ buổi Giáo viên 

Trung tâm AST

5.200.000 VND 5.200.000 VND 9.880.000 VND

Múa và nhảy hiện đại giúp học sinh tăng cường thể chất, sự dẻo dai, 

linh hoạt, phát triển khả năng thẩm mỹ, cảm thụ âm nhạc và giải phóng 

năng lượng sau mỗi giờ học.

Mục tiêu khóa học:

1. Trẻ thể hiện sự tự tin trước đám đông.

2. Trẻ cảm nhận được tính chất, cảm xúc, tình cảm mà mỗi bài, thể loại 

nhảy múa đem lại.

4. Trẻ có kỹ năng trong việc nghe, phân nhịp và cảm nhận âm nhạc.

5. Trẻ tự tin thể hiện các tác phẩm đã học trên sân khấu.

6. Trẻ có kỹ năng sử dụng kết hợp các loại đạo cụ.

7. Trẻ có thể tự sáng tác và điều chỉnh bài nhảy, múa theo sở thích và 

khả năng của bản thân.
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NGHỆ THUẬT – HỘI HỌA

Số buổi/ tuần Thời lượng (phút)/buổi Giáo viên Học phí kỳ I Học phí kỳ II Học phí cả năm

2 buổi/ tuần 60 phút/ buổi Giáo viên 

Genesis

4.400.000 VND 4.400.000 VND 8.360.000 VND

Nghệ thuật chính là một người bạn đồng hành nuôi dưỡng tâm hồn trẻ 

nhỏ. Vẽ tranh không đơn thuần là một sở thích đối với trẻ mà còn là một 

nội dung học tập quan trọng, giúp trẻ phát triển khả năng sáng tạo, tư 

duy thẩm mỹ và các kỹ năng vận động tinh. Vẽ tranh hay những trò chơi 

tạo hình còn giúp trẻ cảm thấy tự tin khi tạo ra những sản phẩm có ý 

nghĩa.

Mục tiêu khóa học:

1. Trẻ phát triển bán cầu não phải và sự nhanh nhạy của các giác quan.

2. Trẻ phát triển nền tảng hoạt động tinh của tay, sự ghi nhớ hình ảnh, 

phân biệt màu sắc, hình khối.

3.Trẻ có khả năng tưởng tượng, cảm thụ thẩm mỹ, tư suy sáng tạo. 

4. Trẻ phát triển trí thông minh cảm xúc.

5. Trẻ tự tin thể hiện cá tính riêng.
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NGHỆ THUẬT – MC NHÍ

Số buổi/ tuần Thời lượng (phút)/buổi Giáo viên Học phí kỳ I Học phí kỳ II Học phí cả năm

2 buổi/ tuần 60 phút/ buổi Giáo viên 

Trung tâm AST

5.200.000 VND 5.200.000 VND 9.880.000 VND

CLB MC nhí giúp học sinh tăng cường kỹ năng giao tiếp và thuyết trình, tạo sự 

tự tin trước đám đông. Chương trình kết hợp với thực hành tạo kỹ năng diễn 

xuất, làm chủ chương trình, sử dụng ngôn từ một cách thành thạo, linh hoạt, 

lưu loát và cuốn hút khi dẫn chương trình.

Mục tiêu khóa học:

1. Trẻ mạnh dạn tự tin trong giao tiếp, thể hiện bản thân trước đám đông.

2. Trẻ biết luyện hơi thở khỏe, lấy hơi đầy đủ khi nói và ngắt nghỉ câu đúng 

chỗ.

3. Trẻ có giọng nói to, tròn vành, rõ chữ.

4. Trẻ biết biểu đạt cảm xúc qua câu nói và các tình huống giao tiếp.

5. Trẻ học được phong cách của một MC chuyên nghiệp.

6. Trẻ có tác phong đi, đứng, cử chỉ, tư thế chuẩn mực.

7. Trẻ hình thành bản lĩnh sân khấu.


