
 
 

NHÀ THÁM HIỂM TRẺ 

Độ tuổi: 11-14 
 

KẾT QUẢ MONG ĐỢI 

 

Khóa học Nhà Thám Hiểm Trẻ sẽ là trải nghiệm sinh hoạt 5 ngày dành cho học viên viên ở tại ký túc xá, với 1 đêm cắm trại trong khu cắm trại đảm bảo an 

toàn (lưu ý rằng việc cắm trại phụ thuộc vào điều kiện thời tiết). Tất cả các hoạt động của khóa học sẽ được thực hiện trong một nhóm, và đây những cơ hội 

tuyệt vời để học các kỹ năng xã hội hóa có giá trị và  gặp gỡ những bạn trẻ khác. Đây là một trải nghiệm thú vị và tích cực trong các kỳ nghỉ học và học viên 

sẽ được giới thiệu về các hoạt động nâng cao nhận thức thông qua nguyên tắc “Rời đi Không Dấu vết” - một tập hợp các yếu tố nhằm thúc đẩy việc tối thiểu 

tác động đến thiên nhiên trong các hoạt động ngoài trời. Sau khi tập luyện các hành vi tích cực này ở ngoài tự nhiên, học sinh sẽ có cơ hội để trở thành đại 

sứ chia sẻ nguyên tắc này tới mọi người. 

 

 

   

Kết quả phát triển 

cá nhân 

Trách nhiệm cá nhân 
Khóa học sẽ góp phần vào khả năng chịu trách nhiệm, biện bác, hoặc lý giải về các 

hành động và hệ quả trong quyền kiểm soát của mình; để duy trì mức độ động lực cá 

nhân; tăng khả năng tự hoàn thành nhiệm vụ. 

Độc lập Chương trình sẽ góp phần gia tăng niềm tin vào những nỗ lực và khả năng của riêng 

mỗi người. 

E

Môi trường 
Tôn trọng môi trường 

Chương trình sẽ góp phần nâng cao kiến thức, hiểu biết và tận hưởng môi trường tự 

nhiên; quan tâm đến việc bảo vệ môi trường tự nhiên. 

   



 
 

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN 

 

 

Ngày 1 

 

Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 

Buổi sáng 

Làm quen 

Giới thiệu về Outward 

Bound 

 

Đi bộ thám hiểm 

Khám phá hang động 

(Hạ Long) / 

 

Leo núi (Bình Định) 

 

Đi bộ thám hiểm hoặc 

Chèo thuyền Kayak 

 

Đánh giá cuối khóa 

Kế hoạch hành động 

Dọn dẹp & Vệ sinh cá 

nhân 

Bữa trưa Nhà ăn Đồ ăn mang theo Đồ ăn mang theo Đồ ăn mang theo Nhà ăn 

Buổi chiều 

 

Hoạt động nhóm 

Lớp học Kỹ năng mềm 

 

 

Kỹ năng nơi hoang dã 

 

Hệ sinh thái: Lập bản đồ 

ảnh hưởng của con người 

đối với môi trường 

Dựng bè mảng 

 

Hệ sinh thái: Thực hành 

canh tác địa phương - 

Trồng lúa 

 

Định hướng trở về Khu 

căn cứ 

 

Trở về nhà 

Bữa tối Nhà ăn Nhà ăn Khu cắm trại Nhà ăn  

Buổi tối 

 

Expectations 

Campfire 

 

Làm việc nhóm 

 

Star-Gazing / Star Charts 

Biểu diễn theo nhóm / 

Kịch nghệ / Hội thao 
 

Nơi ngủ Ký túc xá Ký túc xá 

 

Khu cắm trại gần biển 

 

Ký túc xá  

 

 

 



 
 

HÌNH ẢNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG 

 

 

Đi bộ thám hiểm 

Dựng bè mảng 

 

Cắm trại 

 

Khám phá hang động đơn giản 

 


