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 Nhân viên WCA đón Đoàn tại sân bay Melbourne.
Tham quan thủ phủ Melbourne. 

 
Học sinh gặp gỡ và làm quen với gia đình bản xứ, trải nghiệm văn hóa Úc.

 

 Education Class
Giáo viên phổ biến chương trình, định hướng và đánh giá kỹ năng, tham gia các hoạt động
rèn luyện kỹ năng mềm và học tiếng Anh tại trường Đại học Melbourne

Melbourne Museum
Ngắm nhìn những tiêu bản động vật có vú lớn nhất thế giới. Chiêm ngưỡng bộ sưu tập xương
Khủng Long khổng lồ, khám phá địa chất và hệ sinh học của Trái đất. Theo chân Charles
Darwin  khám phá các khu vực ở Úc.

 

 Education Class
Giới thiệu tổng thể các chương trình, các chuyên đề nghành học thuộc trường Đại học
Melbourne và Đại học Sydney.

Chesterfield Farm
Trải nghiệm một ngày làm Nông dân tại trang trại Chesterfield, tận tay vắt sữa bò, cho gia
súc ăn, chăm thú nhỏ.

 

 Lake Mountain
Tận hưởng khung cảnh núi non hùng vĩ, không khí thiên đường trong màn tuyết trắng xóa ở
Lake Mountain. 
Thử sức với trò chơi trượt ván, tự tay làm người tuyết và các hoạt động khác...
Trở lại trung tâm Melbourne & tự do khám phá.

 

 

Tham quan Trung tâm làm phim ACMI, gặp gỡ chuyên gia, tương tác không gian thực tế
ảo. Khám phá về lịch sử phát triển phim ảnh. Thử thách làm đạo diễn phim ngắn.
Viếng thăm ngôi đền tưởng niệm linh thiêng, biểu tượng của thành phố Melbourne, nơi
người dân tỏ lòng tri ân với những anh hùng quốc gia. Ngắm nhìn toàn cảnh thành phố
Melboune từ trên cao.

Education Class
Các phương thức tìm việc ở Úc, quyền lợi, lương, thưởng và hướng dẫn tập phỏng vấn.

ACMI STEM & Đền Tưởng Niệm Shrine 

 

 Education Class
Các phương thức tìm việc ở Úc: cách thiết kế và trình bày nội dung CV ấn tượng.

Tham quan trường Đại Học Melbourne 
Tham quan khu chợ Queen Victoria nơi lưu giữ những giá trị lịch sử & nét văn hoá giao thương
đặc sắc. Tìm thấy các món quà thú vị đa sắc tộc. 
Cơ hội tham gia các sự kiện đặc biệt như chợ đêm, buổi hòa nhạc và các hoạt động khác.

 

 Great Ocean Road
Chiêm ngưỡng cung đường Great Ocean Road hoang sơ & tráng lệ, bãi biển Anglesea, khám
phá hệ sinh thái đa dạng của rừng mưa nhiệt đới thuộc công viên Quốc gia Great Otway. Hoà
mình với môi trường sống tự nhiên của các loài vẹt quý hiếm và gấu Koala.

The 12 Apostles
Tham quan The 12 Apostles nổi tiếng. Chiêm ngưỡng sự tráng lệ của các quần đảo và hang
động bị lãng quên. Chiêm ngưỡng vũ điệu ánh sáng của côn trùng trong khu rừng nhiệt đới
dưới bầu trời đầy sao.
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Ghi chú: Lịch trình là bảng hướng dẫn và có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố khách quan, điều kiện ngoại cảnh...Lộ trình Melbourne đi Sydney có thể di chuyển bằng chuyến bay.
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 Great Ocean Road day 2
Khám phá Hẻm núi Loch Ard, địa danh góp phần làm tăng vẻ đẹp kỳ vĩ cho Great Ocean
Road. 

Tiệc trưa BBQ với một số trò chơi vận động (tùy thuộc vào thời tiết). Ngắm hoàng hôn trên
cung đường Great Ocean Road huyền thoại. Về lại Melbourne Central và tự do khám phá.

 

 Education Class  
Lớp học chủ đề chỗ ở cho sinh viên : nhà bản xứ, ký túc xá, ở nhà người thân, share nhà.

Tham gia các Tổ Chức Phi Lợi Nhuận
Thăm các tổ chức hỗ trợ ở Melbourne. Tìm hiểu và tham gia tổ chức hỗ trợ lương thực, chỗ ở
cộng đồng người Việt nơi đây.

 

 Education Class
Lớp Tiếng Anh - Vạch kế hoạch cụ thể với dự án du học, làm việc và định cư Úc. Bài thuyết
trình theo nhóm.

Talkshow
Đàm thoại với chuyên viên tư vấn, chuyên đề hướng nghiệp & định cư.

 

 Education Class
Lớp tiếng Anh theo chủ đề: hỗ trợ trong việc học tập.

Tham quan trường Đại học
Tham quan trường Đại học thuộc Top G8.

 

 Education Class - Project 
Chủ đề: cân bằng cuộc sống sinh viên ở Úc, định hướng mục tiêu cho tương lai. Hoạch định
tài chính, các kỹ năng mềm khác để thích nghi với môi trường mới.

Queen Victoria Market 
Tham quan khu chợ Queen Victoria nơi lưu giữ những giá trị lịch sử & nét văn hoá giao thương
đặc sắc. Tìm thấy các món quà thú vị đa sắc tộc. 

 

 Education Class - Project 
Nhóm tạo chủ đề thuyết trình về 1 số dự án thuộc chương trình Đại học, tự tin thuyết trình
trước đám đông.

Tham quan trường Đại học
Tham quan trường Đại học thuộc Top G8.

 

 

Freeday
Tham gia các hoạt động vui chơi cùng gia đình bản xứ. 
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Ghi chú: Lịch trình là bảng hướng dẫn và có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố khách quan, điều kiện ngoại cảnh...Lộ trình Melbourne đi Sydney có thể di chuyển bằng chuyến bay.
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 Sydney, New South Wales
Đến Thành phố Cảng Sydney.

 
Khám phá cuộc sống sôi động nơi đây.

 

 Education Class 
Tham quan & giới thiệu về trường Đại học Sydney.

Madame Tussaud’s & Pitt Street Mall
Tận hưởng thời gian với những nhân vật nổi tiếng thế giới như Brad Pitt, Taylor Swift, Barack
Obama, gia đình Hoàng gia Anh...tại bảo tàng tượng sáp Madame Tussaud's. 
Khám phá thiên đường mua sắm nhộn nhịp Pitt Street. Ngắm nhìn  màn trình diễn màu sắc
của nhà hát opera vào ban đêm.

 

 Education Class
Lớp tiếng Anh theo đề tài Du học: học sinh làm việc theo nhóm, thảo luận các chủ đề liên
quan đến nước Úc cũng như học tập tại Úc. 

Sydney Opera House & Manly Beach
Ngắm nhìn Cảng Sydney, Cầu Harbour và Nhà hát Opera House nổi tiếng. Tham quan bán
đảo Manly với bãi biển lướt sóng nổi tiếng, nơi tuyệt vời để tận hưởng những điều tốt nhất
của Sydney.

 

 Education Class
Lớp tiếng Anh: Vạch kế hoạch cụ thể với dự án du học, làm việc và định cư Úc. Bài thuyết
trình theo nhóm.

Thủy Cung Sydney
Đi bộ qua đường hầm Thủy Cung, ngắm nhìn bò biển Dugongs, rái cá, cá mập,... Ngắm nhìn
những chú chim cánh cụt ngụp lặn trong làn nước băng giá. Chiêm ngưỡng mô hình rạn san
hô Great Barrier nổi tiếng.

 

 

Tận hưởng những khúc cua ly kỳ với tốc độ chóng mặt trên thuyền siêu tốc Oz Jetboating. 
Chạm đến Bondi, bãi biển nổi tiếng nhất của Úc. Thưởng thức các màn lướt sóng điêu
luyện của người bản xứ.

Education Class
Nhóm 1 thuyết trình, chia sẻ những trải nghiệm toàn chuyến đi. 

Đi Thuyền Jet quanh Cảng Sydney & Bãi Biển Bondi

 

 Lễ Tốt Nghiệp
Nhóm 2 thuyết trình, chia sẻ những trải nghiệm toàn chuyến đi. Hiệu trưởng trao bằng hoàn
thành khóa học. 
Học sinh tự do tham quan, mua sắm. Khám phá các cửa hàng,  khu ẩm thực, khu chợ đêm
Chinatown.

 

 

Tạm biệt Sydney và trở về Việt Nam
 

Ghi chú: Lịch trình là bảng hướng dẫn và có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố khách quan, điều kiện ngoại cảnh...Lộ trình Melbourne đi Sydney có thể di chuyển bằng chuyến bay.
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TIÊU CHÍ CHƯƠNG TRÌNH:
· Giúp học sinh tự tin sử dụng tiếng Anh trong nhiều môi trường lớp học và thực tế.
· Rèn luyện kỹ năng thuyết trình và nói trước đám đông.
· Giúp học sinh trao dồi tính tự lập, kỹ năng sống và sự kiên trì.
· Tích cực trong hoạt động đội nhóm.
· Mang đến cho học sinh những trải nghiệm phong phú về hành trình du lịch, học tập, gắn kết tình bạn, khám phá đầy thú vị tại xử sở chuột túi.
· Các em sẽ được tập trung phát triển kỹ năng lãnh đạo dưới sự khuyến khích và hướng dẫn từ các thầy côvà trưởng đoàn.

Melbourne University 
Sydney University 

Độ tuổi tham gia: 15 -17
Địa điểm học tập: 

Chương trình học tiếng Anh tại lớp 
Tham gia những hoạt động ngoại khóa và
du lịch tại Úc 
Chứng nhận hoàn tất khóa học từ  WCA

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP
Học tập và tham quan theo lịch của chương trình.
Ăn & ở tại Gia đình bản xứ, Service Apartment, Cabin, Hotel.
Quản lý và chăm sóc 24/7 của Giáo viên WCA. 

Bao gồm:
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