
Con Đường Đến Với STICK 2019

Sự Đổi Mới

Malaysia - Singapore , Ngày 1-10 tháng 7, 2019



Chúng ta không thể giải 
quyết một vấn đề bằng 

chính nhận thức mà 
chúng ta đã sử dụng để 

tạo ra nó
Albert Einstein 



Trại hè 2 tuần là một bước chuẩn bị sẵn sàng cho tham dự viên đến với Hội Thảo STICK 
(được tổ chức bởi Youth Ambassadors). Các tham dự viên sẽ được trải nghiệm khoa học, 
công nghệ, đổi mới và sáng tạo trong cuộc sống thông qua các hoạt động thực hành thực 

tiễn, qua đó tăng cường khả năng sáng tạo, kỹ năng tư duy phê phán, sự thấu cảm, kỹ năng 
giải quyết vấn đề cũng như cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. 

Thông qua các hoạt động do chúng tôi thiết kế, các tham dự viên sẽ nhận ra và hiểu các vấn 
đề xã hội hiện tại, đồng thời trải nghiệm tham quan các địa điểm nổi tiếng giúp tạo thêm 

nguồn cảm hứng để giải quyết vấn đề. 
Ngoài ra, tham dự viên còn được thăm các địa danh lớn ở Malaysia và Singapore giúp đúc 

kết thêm kiến thức về văn hóa. 

GIỚI THIỆU



1. Trải nghiệm khoa học, công nghệ,  đổi mới,  sáng tạo và văn hóa
2. Giúp tham dự viên làm quen với việc suy nghĩ nghiêm túc, hợp lý, và thoát ra khỏi  lối

suy nghĩ cũ thông qua các chương trình được lên sẵn
3. Nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của tham dự viên
4. Truyền cảm hứng cho tham dự viên thông qua các quy trình sáng tạo và tham quan

những địa điểm khơi nguồn tham vọng
5. Giúp tham dự viên bộc lộ tính cách để chủ động và có sức mạnh tinh thần tốt hơn trong

bất kỳ hoàn cảnh nào
6. Xây dựng kỹ năng giải quyết vấn đề để khắc phục các vấn đề xã hội
7. Phát triển ý thức về nhận thức đối với người khác
8. Xây dựng sự thống nhất trong làm việc nhóm để việc đối phó với mọi tình huống
9. Để đánh giá đầy đủ những gì học sinh đã trải nghiệm
10. Tỏ lòng biết ơn với những gì các tham dự viên đã có và đạt được qua chương trình này

MỤC TIÊU



Tham dự viên sẽ đạt được nhiều kỹ năng của thế 
kỷ 21 khi tham dự Trại Hè Đổi Mới 2019
✓ Kỹ Năng Sống Còn
✓ Giải Quyết Vấn Đề
✓ Khả Năng Lãnh Đạo
✓ Kỹ Năng Kể Chuyện
✓ Trải NghiệmVăn Hóa
✓ Tinh Thần Đồng Đội

✓ Đưa Ra Quyết Định
✓ Tư Duy Sáng Tạo
✓ Giao Tiếp
✓ Ngôn Ngữ
✓ Thiết Kế Dự Án
✓ Kết Nối Mạng

LỢI ÍCH



*Chương trình có thể thay đổi tùy hoàn cảnh

CÁC HOẠT ĐỘNG



Sáng
*Check in Kuala Lumpur,
tham quan danh lam thắng
cảnh.

Chiều
*Phổ biến nội quy trại hè

*Chương trình có thể thay đổi tùy hoàn cảnh

NGÀY 1



Sáng
*Lớp học tiếng Anh

Chiều
*Hoạt động tại MinNature
*Chia sẻ cảm nghĩ sau một
ngày

*Chương trình có thể thay đổi tùy hoàn cảnh

NGÀY 2



Sáng
*Lớp học tiếng Anh
*Trải nghiệm thực tế ảo tại "con
đường Google"

Chiều
*Chia sẻ cảm nghĩ sau một ngày

*Chương trình có thể thay đổi tùy hoàn cảnh

NGÀY 3



Sáng
*Lớp học tiếng Anh
*Khám phá khoa học

Chiều
*Chia sẻ về khởi nghiệp
*Tham quan thành phố về đêm
*Chia sẻ cảm nghĩ sau một ngày

*Chương trình có thể thay đổi tùy hoàn cảnh

NGÀY 4



Sáng
*Lớp học tiếng Anh
*Hoạt động văn hóa và
nghệ thuật
*Khám phá KL bằng
Google Map
Chiều
*Chia sẻ cảm nghĩ sau một
ngày*Chương trình có thể thay đổi tùy hoàn cảnh

NGÀY 5



Sáng
*Lớp học tiếng Anh
*Workshop công nghệ
*Giao lưu cùng các trường 
tại địa phương
Chiều
*Chia sẻ cảm nghĩ sau
một ngày

*Chương trình có thể thay đổi tùy hoàn cảnh

NGÀY 6



Sáng
*Khám phá Malacca
bằng Google Map

Chiều
*Chuẩn bị tiết mục biểu
diễn cho buổi giao lưu văn
hóa
*Chia sẻ cảm nghĩ sau một
ngày

*Chương trình có thể thay đổi tùy hoàn cảnh

NGÀY 7



Sáng
*Workshop tại trường Đại Học
Công Nghệ Malaysia UTM

Chiều
*Workshop tại trường Đại Học
Công Nghệ Malaysia UTM

*Chương trình có thể thay đổi tùy hoàn cảnh

NGÀY 8



Sáng
*Legoland (Lego Workshop và
tham gia các hoạt động vui chơi
giải trí)

Chiều
*Chuẩn bị tiết mục biểu diễn cho
buổi giao lưu văn hóa
*Chia sẻ cảm nghĩ sau một ngày

*Chương trình có thể thay đổi tùy hoàn cảnh

NGÀY 9



Sáng
Universal Studios 
Singapore (USS)

Chiều
STICK 2019 (Hội nghị 
Khoa học - Công nghệ -  Đổi mới 
- Sáng tạo)

*Chương trình có thể thay đổi tùy hoàn cảnh

NGÀY 10



Ngày 10 – Ngày 14

Hội Nghị Khoa Học - Công Nghệ - Đổi Mới - Sáng Tạo

(STICK) 2019
Singapore, Ngày 10 - Ngày 14, 2019



10-14 Tháng 7, 2019

Chương Trình Bao Gồm

• Biết nhận định và hiểu các vấn đề xã
hội

• Hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề
• Học cách xây dựng và phát triển
website
• Hình thành khả năng thảo luận, nêu ý
tưởng sáng tạo

• Đánh giá cao tính đa dạng

Lợi Ích Cho Người Tham Dự

• Học tập và trải nghiệm tại tại các địa điểm như Dialogue
in the Dark, Singapore Discovery Centre, Kickstarter (We
the People), v.v....
• Khám phá khoa học qua workshop in 3D, tên lửa khoa

học,v.v...
• Tạo hình 3D sản phẩm dùng để giải quyết vấn đề

• Các cuộc thi

Giải Pháp Sáng Tạo Từ Gốc Các Vấn Đề Cho Người Ở Tầng Lớp Thấp

SENIOR  

13-16

Tuổi

JUNIOR  

9-12

Tuổi 

OFFICIAL  TRAVEL  PARTNER

(65) 66340889www.facebook.com/SGYouthAmbassadors
enquiry@sgyouthambassadors.org www.sgyouthambassadors.org

(65) 66340889www.facebook.com/SGYouthAmbassadors
enquiry@sgyouthambassadors.org www.sgyouthambassadors.org



SCIENCE TECHNOLOGY INNOVATION CREATIVITY "K"ONFERENCE 
(STICK) 

10-14 Tháng 7, 2019
Day 2 -11July 

0900 -1530 0700-0800 Ăn sáng 

1630-1700 

0830-0900 Di chuyển đến nơi tập trung

1700- 1945 

1945 -2145 

2145 

Check in, đón tại sân bay 

Di chuyển đến nơi tập trung

Trò chơi giao lưu, khởi động
Ăn tối

Các hoạt động buổi tối

Về phòng nghỉ ngơi

0900 -1130 Các hoạt động buổi sáng

Di chuyển đến nơi tập trung 
1200-1915    cho các hoạt động buổi chiều

Ăn trưa 
Day 3-12 July 

1915- 2000 Ăn tối 

2000 -2145 
0700 -0800 Ăn sáng 

Tham quan thành phố về đêm
Về phòng nghỉ ngơi 

0830 - 0900 Di chuyển đến nơi tập trung

0900 -1200 Các hoạt động buổi sáng

1200-1400 
Di chuyển đến nơi tập trung cho các hoạt 
động buổi chiều và ăn trưa 0700-0800     Ăn sáng 

1400 -1800 Các hoạt động buổi chiều
0830- 0900 

1800 -1900 Ăn tối
Di chuyển đến nơi tập trung

1900 -2130 0900 -1200  Các hoạt động buổi sáng 

2130 

Các hoạt động buổi tối

Về phòng nghỉ ngơi 1200 -1300 Ăn trưa

1300-1600  Triển lãm dự án 

1600 -1630  Nhảy điệu nhảy truyền thống của YA

0800 Ăn sáng 1630 -1900   Lễ trao giải và ăn tối 

1900 - 2130    Tiệc chia tay 
0900 - 2359 Trả phòng 

2130 Về phòng nghỉ ngơi 

*Chương trình có thể thay đổi tùy hoàn cảnh

Ăn sáng 



Những người 
đã tham gia 
nói gì về 
STICK 

THỜI HẠN 
ĐĂNG KÝ

QUAN TRỌNG

STICK 

Tôi thích hội nghị vì nó tạo cơ hội tốt cho sinh viên đến từ các 
nước châu Á có thể học hỏi và chia sẻ kiến thức với nhau. Tôi 
đã học được cách làm việc và giải quyết vấn đề với tư cách là 

một nhóm, tôi đã học được cách thể hiện "Cảm ơn".
Sinh viên từ PSIS Cambodia 

Chúng tôi rất vui khi thấy mọi người đều có một khoảng thời 
gian vui vẻ và chúng tôi hy vọng rằng kỹ năng này không chỉ 
có tác dụng trong cuộc hội nghị mà còn là sự giúp đỡ to lớn 
trong việc xây dựng cộng đồng tốt hơn cho tất cả mọi người

Trường quốc tế Elegant, Cambodia 

Có nhiều khoảnh khắc khó quên từ ngày đầu tiên đến ngày 
cuối cùng, chẳng hạn như thực hiện những thử thách, trải qua 
cuộc đối thoại trong bóng tối, và kết bạn từ khắp châu Á. 

Hạn cuối thanh toán (Early Bird)

Thời hạn đăng ký (trước hội thảo 30 
ngày) 

Đăng ký và gửi mẫu chấp thuận (trước 
hội nghị 30 ngày )

Sinh viên từ PSIS Cambodia  

10 tháng 4, 2019 

10 tháng 6, 2019 



PHÍ THAM GIA 

US$ 2399
Trọn gói bao gồm:
- Vé máy bay
- Phương tiện di chuyển
- Các bữa ăn trong chương trình
- Tất cả phí vào cửa
- Tất cả chi phí của các hoạt động được liệt kê

trong hành trình
- Chỗ ở tại Malaysia (2-3 người/ phòng) và

Singapore (2-6 người/ trường nội trú hoặc ký
túc xá)

Phí trên không bao gồm:
- Lệ phí visa (nếu có)
- Các bữa ăn không đề cập trong chương trình
- Tour tham quan thành phố không có trong

chương trình
- Bảo hiểm cá nhân / du lịch, chi phí cá nhân

và tất cả những thành viên đi kèm khác
không đề cập trong hành trình.



HẸN GẶP LẠI!
For ASIA




