CÔNG TY CỔ PHẦN ATLANTIC
FIVE-STAR ENGLISH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 012022 /ATL

Hà Nội, ngày tháng

năm 2022

(V/v: Hoạt động ngoại khóa Tết Nguyên đán 2022)

Kính gửi: Ban Giám hiệu nhà trường
Công ty cổ phần Atlantic Five-Star English trực thuộc Tập đoàn Giáo dục Atlantic xin
được gửi lời chào trân trọng đến Quý Ban Giám hiệu nhà trường.
Với mong muốn mang lại những trải nghiệm đầy vui vẻ, ý nghĩa và mang đến môi trường
học tập thú vị cho học sinh trong thời gian học trực tuyến, Atlantic Five-Star English sẽ tổ chức
sự kiện Tết - A New Year - A Happier Year (livestream) với chi tiết như sau:
Ngày: Thứ 7 ngày 22/01/2022
Thời gian: 14:00 - 15:30
Hình thức tổ chức: live stream trực tuyến trên nền tảng Twitch
Link: https://www.twitch.tv/atlanticfivestar
Đối tượng: Học sinh tham gia chương trình tiếng Anh theo chuẩn đầu ra Cambridge
Nội dung chương trình: Nội dung chi tiết bên dưới
Học sinh sẽ được tham gia các hoạt động vui nhộn, tương tác với giáo viên nước ngoài để
tìm hiểu về dịp Tết Nguyên Đán cổ truyền của Việt Nam và nhận được các phần quà thú vị từ
Atlantic.
Kính mong Quý trường thông tin tới học sinh để tham gia buổi livestream trải nghiệm trên
nền tảng Twitch. (Atlantic sẽ gửi tài liệu và video hướng dẫn tạo tài khoản)
Công ty Cổ phần Atlantic Five-Star English hi vọng sẽ được chào đón học sinh của Quý
trường tham dự sự kiện trực tuyến A New Year - A Happier Year.
Trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

GIÁM ĐỐC CHƯƠNG TRÌNH

ĐẶNG THỊ QUỲNH PHƯƠNG

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH LIVE STREAM
A NEW YEAR – A HAPPIER YEAR
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH THEO CHUẨN ĐẦU RA CAMBRIDGE
Chủ đề: Vui Tết Nguyên Đán

Đối tượng: Học sinh tham gia chương trình tiếng Anh theo chuẩn đầu ra Cambridge
Mục đích: Học sinh được tham gia các hoạt động sôi động, vui vẻ và thực hành Tiếng Anh với
GVNN của Atlantic
Thời lượng (dự kiến): 90 phút

Ngày: Thứ 7 ngày 22/01/2022
Thời gian: 14:00 - 15:30

Hoạt động

Thời lượng

Mở đầu

10 - 15 phút

Ẩm thực ngày Tết
(Tet food Tier List)

20 - 25 phút

Thầy cùng học sinh sẽ tìm hiểu về các ẩm thực đặc
sản ngày Tết của các vùng miền.

15 phút

Hai thầy cô giáo nước ngoài cùng học sinh xem các
video hài hước và tìm ra GV nào cười nhiều nhất sẽ
thua cuộc và có “hình phạt” vô cùng vui nhộn đầy bất
ngờ

Món quà mơ ước
(Shopee Atlantic gives
back)

30 phút

Học sinh sẽ gửi link Shopee về món đồ mà mình
mong muốn nhận được. Sau đó giáo viên sẽ lựa chọn
và điều phối học sinh bình chọn món đồ xứng đáng
được mua nhất (giá trị khoảng 100.000VND)

Tạm biệt

5 phút

Tạm biệt và kết thúc

Ngày Tết cùng cười
(You laugh you lose)

Nội dung
Đón học sinh và trò chuyện làm quen với các con
Khởi động với hoạt động đoán từ về các loài động vật
thông qua trò chơi đuổi hình bắt chữ sôi động.

* Danh sách các món đồ được chọn kèm thông tin của học sinh sẽ được Atlantic lưu lại để chuyển
phát quà tới học sinh.

