Câu lạc bộ
Happy Me

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

Sáng tạo

Tiếng Anh

CÂU LẠC BỘ HAPPY ME
THỂ THAO

Bơi

Thể
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Bóng đá
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CÂU LẠC BỘ HAPPY ME
THỂ THAO – BƠI

Tham gia CLB, học sinh có cơ hội phát triển tối đa về chiều cao, các
nhóm cơ trên cơ thể, tăng cường và cải thiện sức đề kháng.
Mục tiêu khóa học:
1. Học sinh được rèn luyện thể chất, tăng cường đề kháng
2. Học sinh phát triển kỹ năng bơi, phòng chống đuối nước
3. Học sinh nắm vững các quy tắc an toàn dưới nước
4. Học sinh thực hành và hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch

Ngày học (Thứ)

Thời lượng (phút)/buổi

Giáo viên

Học phí kỳ I

Học phí kỳ II

Học phí cả năm

2–4–6

60 phút/ buổi

Giáo viên
Genesis

3.120.000VND
Tháng 8, 9/2022
(24 buổi)

1.820.000VND
Tháng 5/2023
(14 buổi)

4.690.000VND

CÂU LẠC BỘ HAPPY ME
THỂ THAO – BÓNG ĐÁ

Học sinh tăng cường sự phát triển của hệ xương khớp, hệ tim mạch
cũng như thể lực, sức bền. Học sinh học kỹ năng di chuyển bóng, dẫn
bóng, dừng bóng, đá bóng là nền tảng để thi đấu bóng đá theo đội.
Mục tiêu khóa học:
1. Học sinh đạt được sức bền, sức mạnh, khả năng phối hợp, ổn định
hệ xương khớp và phát triển tim mạch
2.Học sinh thực hành và phát triển các kỹ thuật bóng đá như chạy
nhanh, dừng đột ngột, bật nhảy cao,dẫn bóng, dừng bóng, đá bóng
3. Học sinh có khả năng thi đấu theo đội và hiểu chiến lược đá bóng

Ngày học (Thứ)

Thời lượng (phút)/buổi

Giáo viên

Học phí kỳ I

Học phí kỳ II

Học phí cả năm

3–5

60 phút/ buổi

Giáo viên
Genesis

4.400.000VND

4.180.000VND

8.150.000VND

CÂU LẠC BỘ HAPPY ME
THỂ THAO – VÕ THUẬT

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. Học sinh nhớ các tư thế, động tác, tự tin thực hiện.
2. Học sinh 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 sinh học các kỹ thuật té ngã tránh va đập để bảo bảo vệ một số
bộ phận quan trọng trên cơ thể.
4. Học sinh biết cách xử lý, thực hiện được các động tác tự vệ các tình
huống có thể xảy ra trong cuộc sống

Ngày học (Thứ)

Thời lượng (phút)/buổi

Giáo viên

Học phí kỳ I

Học phí kỳ II

Học phí cả năm

2–4

60 phút/ buổi

Giáo viên
Trung tâm AST

5.200.000VND

4.940.000VND

9.630.000VND

CÂU LẠC BỘ HAPPY ME
NGHỆ THUẬT
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CÂU LẠC BỘ HAPPY ME
NGHỆ THUẬT – DANCESPORT
Môn thể thao giúp học sinh tăng cường thể chất, sự dẻo dai, linh hoạt, phát
triển khả năng thẩm mỹ và cảm thụ âm nhạc, giải phóng năng lượng, mang
đến cảm giác sảng khoái, thư giãn sau những giờ học tập trên lớp.
Mục tiêu khóa học:
1. Học sinh thể hiện được sự tự tin trước đám đông
2. Cải thiện được độ dẻo dai, linh hoạt, sức bền của cơ thể
3. Cảm thụ nhịp điệu, tiết tấu, tính chất, cảm xúc, tình cảm của các điệu nhảy
khác nhau (Chachacha, Rumba, Samba).
4. Tinh thần lạc quan, trân quý bản thân và mọi người xung quanh.
5. Thể hiện một số bước nhảy của tổ hợp trong mỗi điệu nhảy đã học.
6. Yêu cái đẹp và sáng tạo cái đẹp.

Ngày học (Thứ)

Thời lượng (phút)/buổi

Giáo viên

Học phí kỳ I

Học phí kỳ II

Học phí cả năm

3–5

60 phút/ buổi

Giáo viên
Trung tâm AST

5.200.000VND

4.940.000VND

9.630.000VND

CÂU LẠC BỘ HAPPY ME
NGHỆ THUẬT – PIANO
Học sinh được rèn luyện khả năng tập trung, thẩm mỹ âm nhạc và tư duy sáng
tạo thông qua việc học nhạc lý cơ bản, luyện tập hợp âm, giai điệu và trình
diễn một số tác phẩm piano từ cơ bản đến nâng cao.

Mục tiêu khóa học:
1. Học sinh được giải toả cảm xúc, gửi gắm cảm xúc thông qua tiếng đàn.
2. Học sinh có thể tự tin hơn khi đứng trước đám đông biểu diễn.
3. Rèn luyện tính kiên trì và tập trung trong từng nốt nhạc.
4.Tăng khả năng cảm âm, phát triển tai nghe.
5. Học sinh được học về kiến thức âm nhạc và bản piano cổ điển lẫn bản piano
đệm hát hay và thích thú.
6. Rèn luyện trí nhớ và sự độc lập trên từng ngón tay, sự dẻo dai và uyển
chuyển linh hoạt trong từng nốt nhạc.

Ngày học (Thứ)

Thời lượng (phút)/buổi

Giáo viên

Học phí kỳ I

Học phí kỳ II

Học phí cả năm

2–4
3–5

60 phút/ buổi

Giáo viên
Genesis

6.000.000VND

5.700.000VND

11.110.000VND

CÂU LẠC BỘ HAPPY ME
NGHỆ THUẬT – MC NHÍ
Rèn luyện cho HS kỹ năng giao tiếp và thuyết trình, tạo sự tự tin trước đám
đông. Chương trình còn kết hợp với thực hành tạo kỹ năng diễn xuất, làm chủ
chương trình, mạnh dạn sân khấu, 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

Ngày học (Thứ)

Thời lượng (phút)/buổi

Giáo viên

Học phí kỳ I

Học phí kỳ II

Học phí cả năm

3–5

60 phút/ buổi

Giáo viên
Trung tâm AST

5.200.000VND

4.940.000VND

9.630.000VND

CÂU LẠC BỘ HAPPY ME
SÁNG TẠO – MINECRAFT

Học sinh rèn luyện kỹ năng công nghệ thông tin, tạo dựng những sản phẩm,
“công trình” thể hiện trí tưởng tượng phong phú của HS thông qua việc thiết kế
trò chơi giáo dục hay xây dựng công trình 3D.
Mục tiêu khóa học:
1. Khai thác sự sáng tạo của các học sinh trong việc “phát triển ý tưởng” và “tái
sử dụng các công trình cũ”.
2. Học sinh có thói quen và học hỏi về việc xây dựng các công trình, khai
khoáng, sử dụng và kết hợp các yếu tố sẵn có trong tự nhiên.
3. Đẩy mạnh khả năng sáng tạo, tư duy và phát triển ý tưởng cá nhân.
4. Thúc đẩy khả năng tiếp thu, học tiếng Anh

Ngày học (Thứ)

Thời lượng (phút)/buổi

Giáo viên

Học phí kỳ I

Học phí kỳ II

Học phí cả năm

5

60 phút/ buổi

Giáo viên
Genesis

2.600.000VND

2.470.000VND

4.810.000VND

CÂU LẠC BỘ HAPPY ME
TIẾNG ANH TRANH BIỆN
CLB dành cho Học sinh từ Khối 3 đến Khối 5. Tham gia CLB, Học sinh có nền
tảng ngôn ngữ vững chắc, nâng cao kỹ năng thuyết trình và kỹ năng tranh biện
tiếng Anh. Hoc sinh trở nên tự tin trong giao tiếp và các cuộc thi hùng biện
bằng Tiếng Anh. CLB được giảng dạy bởi 100% giáo viên nước ngoài có kinh
nghiệm, tâm huyết và sáng tạo.
Mục tiêu khóa học:
1. Học sinh mạnh dạn tự tin trong giao tiếp
2. Học sinh được tăng cường, mở rộng vốn từ vựng theo chủ đề
3. Học sinh nói tiếng Anh lưu loát, phát âm chuẩn và có ngữ điệu
4. Học sinh phát triển những kỹ năng cốt lõi của thế kỷ 21 như tư duy phản
biện, sáng tạo, hợp tác và thấu cảm.

Ngày học (Thứ)

Thời lượng (phút)/buổi

Giáo viên

Học phí kỳ I

Học phí kỳ II

Học phí cả năm

3–5

60 phút/ buổi

Giáo viên
Genesis

7.200.000VND

6.840.000VND

13.340.000VND

