
DỰ ÁN QUỐC TẾ  

TRƯỜNG HỌC KẾT NGHĨA 

Language Clubhouse 

Chương trình kết nối trường học 
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Mục tiêu và đối tượng áp dụng của mô hình trường học kết nghĩa 

● 

● 

● 

● 

● 

Mục tiêu: xây dựng các bức tranh hiện thân của trẻ đối với các ngôn ngữ 

và văn hoá đến từ các đất nước khác nhau. 

Tạo cho trẻ động lực và sự hào hứng học tiếng Anh và các ngôn ngữ khác. 

Tăng khả năng ngôn ngữ của trẻ và hiểu biết về văn hoá, hỗ trợ văn hoá 

giáo dục và giảm thành kiến trong giáo dục. 

Trẻ được khuyến khích trình diễn “Show and tell” – hình thức trẻ thuyết 

trình về một điều gì đó trước khán giả. 

Trẻ kết thêm bạn mới từ khắp nơi trên thế giới và luôn giữ liên lạc với 

nhau.  

Tiến hành  

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

Trong năm học, mỗi tháng một lần, cuộc gặp gỡ giữa các trường được kết nối với 

nhau theo một thời gian đã thống nhất từ trước.    

Thời gian gặp được thoả thuận vào ngày và thời gian cố định trong tháng, do hai bên 

trường tự đề xuất.  

Mỗi cuộc gặp kéo dài từ 30-45 phút.  

Trong các buổi gặp, mỗi trường chuẩn bị một bài thuyết trình ngắn dựa trên chủ đề tháng 

được đề xuất từ chương trình năm của Language Clubhouse.   

Hướng dẫn (bằng tiếng Anh) trực tuyến hoặc trực tiếp cho giáo viên thuộc nhóm trường 

kết nghĩa (1 giờ)  

Hướng dẫn sử dụng chương trình tiếng Anh trực tuyến của Language Clubhouse 

dành cho giáo viên (được sắp xếp riêng). 

Nhân viên của Language Clubhouse sẽ trợ giúp trong một vài buổi đầu tiên. 
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Yêu cầu kỹ thuật và trang thiết bị  

● 

● 

● 

● 

Ít nhất có 1 máy tính, 2 máy là lý tưởng nhất cho nhóm trẻ cùng lớp.  

Kết nối internet 

Web camera, nếu trẻ ở cùng lớp. Camera ngoài cũng được khuyến khích sử dụng. 

Loa và mic 

Hỗ trợ và theo sát 

● Nhân viên của Language Clubhouse tham dự trực tiếp vào 2-3 buổi đầu (tổng 

thời gian 3 giờ) 

○ 

○ 

● 

 

Buổi 1, 2: tham dự trực tiếp 

Buổi 3: dự thính hỗ trợ 

Phản hồi bằng văn bản từ Language Clubhouse sau 3 buổi gặp. 

 

 

 


