
 

THƯ MỜI THAM DỰ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 

“MỘT NGÀY LÀ SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY” 
 

                            Kính gửi: Các em học sinh THPT 

 

Nhà trường trân trọng kính mời các em về thăm trường và tham gia các 

hoạt động trải nghiệm: Một ngày là sinh viên Cao đẳng Sư phạm Hà Tây 

Thời gian: Ngày 18/3/2018 (Chủ nhật) 

Địa điểm: Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây, Thị trấn Thường 

Tín,  Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội. 

Sự tham gia của các em góp phần vào thành công của chương trình. 

Trân trọng cảm ơn! 

--------------------o0o-------------------- 

 

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG 

 

Chủ nhật, ngày 18 tháng 3 năm 2018 

08h00 - 09h00 Đón các học sinh phổ thông tại các điểm đỗ xe buýt ở thị 

trấn Thường Tín và hướng dẫn vào trường. 

09h00-10h00 Hướng dẫn HS điền thông tin cá nhân để nhận quà lưu niệm, 

thăm phòng truyền thống, xem clip giới thiệu về trường.  

10h00-11h30 Thăm quan cơ sở vật chất, nghe giới thiệu về các ngành đào 

tạo của nhà trường.  

Tham dự cuộc thi Aerobic tại Sân vận động của trường và 

các hoạt động tập thể: dân vũ, flashmob, teambuilding... 

11h30 - 14h00 Thăm quan kí túc xá, nhà ăn sinh viên; ăn trưa và hoạt động 

tự do, tham gia các hoạt động tập thể tại trại thanh niên.  

14h00 - 15h00 Tham dự trận chung kết bóng đá nữ tại Sân vận động của 

trường 

15h00 - 17h00 Tham gia các trò chơi dân gian, thi kéo co, tham gia phỏng 

vấn... 

 

Các hoạt động tập thể, các trò chơi dân gian, teambuilding... được tổ chức liên 

tục tại khu vực cắm trại. 
 

Một số tuyến buýt qua Thị trấn Thường Tín 

 

- Xe 06: Điểm đầu là Bến xe Giáp Bát 

- Xe 62: Bến xe Yên Nghĩa - Bến Xe Thường Tín 

- Xe 94: Bến xe Giáp Bát - Kim Bài 

- Xe 206: Bến xe Giáp Bát - Phủ Lý 

 

 


