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About ASLC

Senior, 14 to 18 years old

Uni, 19 to 22 years old

C� xát v�i h�c sinh đ�n t� nhi�u n��c

Hi�u rõ các v�n đ� c�a xã h�i

H�nh thành kĩ năng l�p d� án

Tr�i nghi�m văn hóa làm vi�c đa

qu�c gia

Phát tri�n kĩ năng lãnh đ�o

V��t qua n�i s� hãi khi thuy�t trình

tr��c nhi�u ng��i

Th�u hi�u s� c�m thông và nhân văn

Chúng tôi tin t��ng r�ng th� h� tr� chính là gi�i pháp cho các v�n đ�

hi�n t�i, c�ng nh� là nhân t� chính đ� xây d�ng xã h�i t��ng lai.

Vì v�y, chúng tôi t�p trung rèn luy�n kĩ năng cho các nhà lãnh đ�o "tr�" này.

Khi đ��c ti�p c�n v�i các ph��ng pháp đào t�o m�i, đ��c truy�n c�m h�ng

và đ��c tr�i nghi�m th�c. Thì ch�c ch�n các nhà lãnh đ�o tr� này s� tìm ra

cách x� lý cho nhi�u v�n đ�.

Gi�i Thi�u

Nhóm Tu�i

L�� �CH KH� THAM G�A



 

Các di�n gi� khách m�i n�i ti�ng s� chia s�

nh�ng câu chuy�n truy�n c�m h�ng d�a trên

chính nh�ng kinh nghi�m s�ng c�a h�. Đi�u này

giúp h�c sinh hi�u đ��c nh�ng v�n đ� xã h�i

đang x�y ra m�t cách chuyên sâu h�n

Ho�t đ�ng đua thuy�n r�ng th��ng niên

đ��c h� tr� b�i Hi�p H�i Th� Thao Qu�c Gia

s� đ�nh h��ng cho h�c sinh v� t�m quan tr�ng

c�a làm vi�c nhóm, c�ng nh� t�m �nh h��ng

c�a m�t lãnh đ�o là nh� th� nào.

Nh�ng trò ch�i trong th� thách lãnh đ�o đ��c

thi�t k� đ� hu�n luy�n h�c sinh h�c cách

đánh giá c� h�i, và các b��c c� b�n đ� th�c hi�n

��c mu�n c�a b�n thân

Đ��c h��ng d�n b�i nh�ng lãnh đ�o đã �

tu�i ngh� h�u, g�n li�n v�i s� phát tri�n m�nh m�

c�a Singapore. Đ�a h�c sinh hi�u đ��c lý do vì sao

c�n xây d�ng m�t xã h�i năng đ�ng.

Bu�i L� Khai M�c

Đua Thuy�n R�ng

Th� Thách Lãnh Đ�o

H�i Tho�i V�i Th� H� Đi Tr��c

Ho�t Đ�ng



 

H�c sinh s� có cái nhìn th�c t� v� cách v�n

hành m�t doanh nghi�p xã h�i, các v�n đ�

mà h� g�p ph�i, c�ng nh� nh�ng đi�u tích c�c

mà các doanh nghi�p này đang đóng góp cho

xã h�i.

Đây là không gian c�ng đ�ng đ�u tiên t�i Singapore

ph�c v� xã h�i do ng��i tàn t�t qu�n lý

H�c sinh s� th�y cách mà các ng��i khuy�t t�t

v�n hành các doanh nghi�p.

H�c sinh s� đ��c tr�c ti�p h��ng d�n b�i

các sinh viên �u tú t� kh�i tr��ng công Singapore

đ� phác th�o ý t��ng c�ng nh� xây d�ng các b��c

th�c hi�n d� án c�a nhóm.

Đi�u gì t�o nên m�t đ�i nhóm v�ng m�nh?

H�c sinh s� tìm hi�u đi�m m�nh c�a b�n thân

và l�p ghép đi�m m�nh đó vào v� trí phù h�p trong

nhóm. Đây là kĩ năng c� b�n c�a m�t lãnh đ�o

D��i s� t� v�n c�a ban giám kh�o, các nhóm s�

đ�nh hình ý t��ng c�a mình và thuy�t trình

cách mà nhóm h� tr� c�ng đ�ng, tr��c s� quan

sát c�a h�c sinh các n��c và ban giám kh�o qu�c t�

Tham Quan Các Doanh Nghi�p Xã H�i

Làng "S� S�ng"

H�i Th�o Nhóm

H�i Th�o Doanh Nghi�p Xã H�i

L�p D� Án Và Thuy�t Trình



Ho�t ��ng

Khám Phá Hang ��ng  Gua Tempurung

Khám phá m�t trong nh�ng hang ��ng dài nh�t t�i

Pensiular  Malaysia, và tr�i nghi�m c�m giác v��t qua

nh�ng gi�i h�n c�a b�n thân �� th�c hi�n ���c m�c tiêu.

White Water Rafting 

H�c cách làm vi�c nhóm và có kho�ng th�i  gian tuy�t v�i

khi tr�i nghi�m �ua thuy�n v��t su�i t�i Gopeng.

��i H�c Công Ngh� Malaysia (UTM)

�ây là tr��ng ��i h�c công l�p top 5 c�a Malaysia v� �ào 

t�o công ngh�, k� thu�t và nghiên c�u. M�t ngày t�i UTM 

s� ��a h�c sinh vào chu�i các ho�t ��ng và h�i th�o cùng 

các gi�ng viên và sinh viên c�a tr��ng

Legoland 

Legoland là �i�m ��n không th� b� qua trong hành trình. 

Không ch� ���c vui ch�i t�i công viên ��c nh�t vô nh� này, 

h�c sinh s� có thêm ��c quy�n tham gia các l�p h�c v� 

công ngh� l�p trình Lego t�i �ây.



HO�T ��NG

Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)

MaGIC  Cyberjaya ���c xây d�ng d�a trên tinh th�n kh�i nghi�p, 

sáng t�o c�a Malaysia, �ây là ngôi nhà chung l�n nh�t c�a r�t 

nhi�u startup. H�c sinh s� có c� h�i trao ��i và h�c t�p t� nh�ng 

startup t�i �ây, tìm hi�u cách mà h� nhìn nh�n m�t v�n ��, 

ph��ng án x� lý và cách c�i ti�n ph��ng án �ó �� ph�c v� c�ng 

��ng.

Ho�t ��ng C�ng ��ng

Tham quan và t� ch�c ho�t ��ng cho nh�ng tr� em c ó �i�u ki�n 

khó kh�n. H�c sinh s� h�c cách c�m thông, c�ng nh� t�ng kh� 

n�ng quan sát v� các v�n �� liên quan t�i tr� em.

Petrosains 

STEM (Sc ience , Technology , Engineer ing and 

Mathematics) là t��ng lai.  Tr�i nghi�m STEM t�i tháp �ôi 

Petronas s� �em l�i nh�ng c�m giác r�t khác l�, h�c sinh c�ng 

h�c ���c cách tích h�p công ngh� vào các ý t��ng �ang hình 

thành c�a mình.



Monday 
-	 -	 Arrival	 Check-in	&	Rest	

Tuesday 
English	Class	

MaGIC	
Cyberjaya	

Putrajaya	
Cruise	

Reflection	&	
Cultural	

Performance	
Practice	

English	Class	
Matic	Cultural	

Show	
KL	Central	
Market	

Reflection	&	
Cultural	

Performance	
Practice	

Thursday 

School	
Exchange	

English	Class	 English	Class	
Reflection	&	

Briefing	

Friday 
English	Class	

Me.reka	Maker	
Space	

Orphanage	
Visit	

Reflection	

Saturday 
English	Class	 Petrosains	

Free	&	Easy	at	
KLCC	

KLCC	Lake	
Symphony	+	
Reflection	

Sunday 

Transfer	to	
Gopeng	

Caving	Gua	
Tempurung	

White	Water	
Rafting	

Transfer	to	KL	+	
Reflection	

Monday 

Check-in	+	
Reflection	

UTM	Activities	

Free	&	Easy	at	
Johor	Premium	

Outlet/

Merdeka	Park	

Reflection	

Tuesday 
Legoland	Themepark	+	Sealife	+	Activities	 Reflection	

Wednesday 

Transfer	to	
Singapore	

Universal	Studios	Singapore	
Start	of	ASLC	
Conference	

20 July 

21 July 

22 July 

Wednesday 

23 July 

24 July 

25 July 

26 July 

27 July 

28 July 

29 July 

L�CH TRÌNH



D A Y 10 : J U L Y,29th

1700 �ce Breaking

Teachers' Session

MD�S

1900 DinnerMD�S

2000 Wrap-up Session & YA DanceMD�S

2100 Return to accommodation�n transit

D A Y 11 : J U L Y,30th

0700 BreakfastAccommodation

0900 Morning activityVarious venues

1300 LunchVenue TBA

1400 ASLC Opening CeremonyVenue TBA

1600 Project Orientation

Teachers' Session

Venue TBA

Discover Singapore Unversal0900 Universal Singapore

1700 DinnerVenue TBA

2100 Return to accommodation�n transit

1900 Night City TourGardens by the
Bay & Merlion
Park

*L�ch trình có th� thay đ�i tùy hoàn c�nh

L�ch Trình



D A Y 12 : J U L Y, 31th

0900 Morning ActivityVarious venues

1300 LunchMD�S

1400 Dialogue SessionMD�S

0700 BreakfastAccommodation

1800 DinnerMD�S

2100 Return to accommodation, project preparation
at accommodation

Various venues

1700 Social Enterprise WorkshopMD�S

D A Y 13 :A U G U S T, 1st

0900 Morning activityVarious venues

1300 LunchMD�S

0700 BreakfastAccommodation

1400 Fine-tuning of Business ModelMD�S

2130 Return to accommodation�n transit

1500 Business Model PresentationMD�S

2000 Cultural Performance & Party NightMD�S

D A Y 14 : A U G U S T, 2nd

0800 BreakfastAccommodation

0900 Check-out of accommodation & Transfer to
airport

�n transit;
Changi Airport

1500 Group Discussion

Teachers' Session

MD�S

1900 Project �deationMD�S

1700 Result Presentation & YA DanceMD�S

1900 DinnerMD�S


