THÔNG TIN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ TRUNG HỌC “VIDEOHEADS”

Chủ đề
tuần

Chủ đề ngày

Thứ Hai
KHAI MẠC

Tuần 1
(17/6 - 21/6)
CÙNG
HÙNG
BIỆN!

Thứ Ba
GIAO TIẾP
THƯỜNG
NGÀY

Thứ Tư
THUYẾT
TRÌNH

Thứ Năm
THUYẾT
TRÌNH

Buổi sáng (8h30 - 11h30)

Buổi chiều (13h00 - 15h30)

- Lễ khai mạc, giới thiệu chương trình trại
- Hoạt động giới thiệu, làm quen, chia nhóm

Giao tiếp thường ngày:
- Cùng xem các phim truyền hình nước ngoài nổi
tiếng như “Friends”, “Stranger things”
- Học cách hiểu các giọng vùng miền, ngữ điệu trên
thế giới

Thực hành giao tiếp thường ngày:
- Trò chuyện siêu tốc với các bạn trong lớp với hoạt
động “Vòng tròn đồng tâm”
- Diễn các tình huống thực tiễn và kịch ngắn

Kỹ năng nghe:
- Cùng nghe và phân tích talk shows và các cuộc
phỏng vấn
- Tìm hiểu cách đặt câu hỏi gợi mở khi phỏng vấn,
kỹ năng ứng biến, cách mở màn và kết màn của talk
shows

Kỹ năng nghe:
- Cùng nghe và phân tích bản tin và diễn thuyết
(TED talks, các bài diễn thuyết của các chính trị gia
nổi tiếng)
- Tìm hiểu ngôn ngữ cơ thể và cách dùng từ ngữ,
nhấn nhá

Kỹ năng thuyết trình:
- Tìm hiểu bố cục của bài thuyết trình và thu lượm
những bí quyết thuyết trình thành công qua hoạt
động “Truy tìm kho báu”

- Các nhóm chọn chủ đề, lên bố cục và nội dung bài
thuyết trình
- Giáo viên hỗ trợ và góp ý cho phần chuẩn bị của

Các nhóm tổng kết nội dung bài thuyết trình và tập
dượt

SPORTS DAY: học sinh vui chơi tại bể bơi sau giờ
học

học sinh

Tuần 2
(24/6 - 28/6)
CÙNG
QUẢNG
CÁO!

Tuần 3
(1/7 - 5/7)

Làm quen với kỹ năng làm video:
- Tìm hiểu về các ứng dụng làm video: Youtube
video maker, Windows movie maker
- Tìm hiểu chiến lược quay phim ấn tượng

Thứ Sáu
THUYẾT
TRÌNH

- Các nhóm lần lượt lên thuyết trình
- Giáo viên và các bạn đóng góp ý kiến và cho điểm

Thứ Hai
TÌM HIỂU

Làm quen với video quảng cáo:
- Tìm hiểu cấu trúc của một đoạn phim quảng cáo
- So sánh quảng cáo hay và quảng cáo thiếu hiệu quả
- Cùng xem và phân tích các video quảng cáo, sử
dụng kiến thức đã học

Làm quen với video quảng cáo:
- Học cách kiểm chứng, xác thực thông tin
- Cách xác định sản phẩm, chủ đề và đối tượng
khách hàng

Thứ Ba
CHUẨN BỊ

Chuẩn bị cho video của nhóm:
- Lựa chọn sản phẩm, đối tượng khách hàng
- Lên bố cục, kế hoạch làm video
- Phân công nhiệm vụ
- Chuẩn bị đạo cụ

Chuẩn bị cho video của nhóm:
- Viết kịch bản
- Tập dượt

Thứ Tư
THỰC HÀNH

Video của nhóm: các nhóm bắt đầu quay phim

SPORTS DAY: West lake Minigolf

Thứ Năm
CHỈNH SỬA

Video của nhóm: các nhóm hoàn thành quay phim

Video của nhóm: các nhóm dựng clip

Thứ Sáu
HOÀN
THÀNH

Video của nhóm:
- Các nhóm trình chiếu bản thô để giáo viên chỉnh
sửa, góp ý
- Các nhóm hoàn thành việc dựng clip

- Các nhóm trình chiếu sản phẩm của mình
- Giáo viên và các bạn đóng góp ý kiến

Thứ Hai
ĐỌC

Cùng đọc các bộ truyện tranh online nổi tiếng
(webcomics)

Chia sẻ về các bộ truyện tranh đã đọc buổi sáng

CÙNG
ĐỌC VÀ
NGHIỀN
NGẪM!

Tuần 4
(8/7 - 12/7)
CÙNG
LÀM
PHIM!

WEBCOMICS
- Cùng đọc truyện ngắn kinh điển
- Chia sẻ về các câu chuyện mới đọc

Phân tích truyện ngắn:
- Cấu trúc cốt truyện
- Ngôn ngữ
- Cách xây dựng, miêu tả nhân vật
- Cách viết kết truyện ấn tượng

Thứ Tư
VIẾT NHẬT
KÝ

- Bí quyết tạo nên một cuốn nhật ký độc đáo
- Trang trí cuốn nhật ký của mình
- Bắt đầu viết những trang đầu tiên về trại hè

DÃ NGOẠI: Thăm quan tòa soạn báo, xương in sách
truyện

Thứ Năm
VIẾT KỊCH
BẢN PHIM

Tìm hiểu:
- Những nhân tố làm nên một bộ phim
- Cấu trúc của kịch bản phim
- Cách xây dựng nhân vật và lời thoại

Thực hành:
- Các nhóm lên ý tưởng, lựa chọn thể loại phim, xây
dựng cốt truyện
- Xây dựng nhân vật

Thứ Sáu
VIẾT KỊCH
BẢN PHIM

Thực hành:
- Các nhóm viết các phân cảnh và lời thoại

Thực hành:
- Các nhóm hoàn thành kịch bản
- Giáo viên và các bạn đóng góp ý kiến

Thứ Hai
CHUẨN BỊ

Phim ngắn của nhóm:
- Các nhóm hoàn thiện việc chỉnh sửa kịch bản
- Phân chia kịch bản thành các storyboards theo từng
phân cảnh
- Phân công nhiệm vụ
- Chuẩn bị trang phục, đạo cụ

Phim ngắn của nhóm:
- Chuẩn bị trang phục, đạo cụ
- Lên kế hoạch quay phim
- Tập dượt

Thứ Ba
QUAY PHIM

Các nhóm quay phim theo kế hoạch

Các nhóm quay phim theo kế hoạch

Thứ Tư

Các nhóm quay phim theo kế hoạch

DÃ NGOẠI: Cafe phim

Thứ Ba
ĐỌC
TRUYỆN
NGẮN

QUAY PHIM
Thứ Năm
DỰNG PHIM
Thứ Sáu
HOÀN
THÀNH

Các nhóm dựng phim

Các nhóm dựng phim

- Các nhóm trình chiếu bản thô của bộ phim
- Trình chiếu phim ngắn của các nhóm
- Giáo viên chỉnh sửa, góp ý và các nhóm hoàn thành
- Tổng kết trại
việc dựng phim

