
    

     

Trại hè công nghệ:  Công nghệ bùng nổ - Tương lai dẫn đầu! 

Ưu đãi đến 25% học phí tại Teky cho chủ thẻ BIDV 

 

Học viện sáng tạo công nghệ TEKY (viết tắt là TEKY) là học viện đào tạo các 

chương trình công nghệ, khoa học máy tính, lập trình làm game, điểu khiển robot dành cho 

trẻ em. Được thành lập từ năm 2016 với sứ mệnh giúp hàng triệu trẻ em Đông Nam Á phát 

triển tư duy logic, tư duy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào cuộc sống thông qua việc học 

lập trình, các chương trình đào tạo của TEKY bao gồm ba mảng chính: Lập trình và phát 

triển ứng dụng, Robot và Điện tử tự động, Công nghệ 3D và Truyền thông đa phương tiện... 

Những khoá học này sẽ có mặt tại chuỗi phòng Lab tiêu chuẩn quốc tế, các truờng đối tác, 

hệ thống nhượng quyền và nền tảng giáo dục trực tuyến của TEKY  

Chương trình đào tạo của TEKY được xây dựng và phát triển dựa theo tiêu chuẩn 

của các trường học, học viện tại Mỹ. Lộ trình học lâu đài giúp hình thành nền tảng kiến 

thức, kỹ năng và tư duy công nghệ tương tự như các bộ môn Toán, Ngoại Ngữ…. Dự án 

phát triển Học viện TEKY cũng đã được đánh giá cao với nhiều giải thưởng danh giá như 

Top 10 dự án có tầm ảnh hưởng xã hội tại Đông Nam Á bởi chính phủ Úc và Top 4 dự án 

xuất sắc tại hội nghị NextGen, Thuỵ Sỹ. Đầu tháng 11/2017, TEKY tiếp tục nhận giải 

thưởng "Dự án đào tạo có ảnh hưởng xã hội tốt nhất trước cuộc cách mạng công nghệ lần 

thứ 4" trong khuôn khổ Giải thưởng giành cho các Start-up tốt nhất Khu vực Đông Nam Á: 

Rice Bowl Startup Award. Với mục tiêu trở thành Học viện STEAM dành cho trẻ em số 

một Đông Nam Á trong 3 năm về số lượng học sinh tại các điểm đào tạo và hệ thống 

Edutech Platform, từ khi được thành lập năm 2016 đến nay, TEKY đã luôn tập trung vào 

nâng cao chất lượng giảng dạy, tiên phong nghiên cứu các môn học về công nghệ mới, đào 

tạo đội ngũ giảng viên, xây dựng cơ sở vật chất hiện đại.  

Học viện TEKY cam kết sau các khoá đào tạo, học sinh sẽ khơi dạy được niềm đam 

mê học công nghệ, chuyển biến hành vi mê nghiện game, máy tính thành đam mê học và 

sáng tạo công nghệ. Ngoài ra, học sinh tham gia các khoá học về công nghệ in và thiết kế đồ 

chơi, có thể tạo ra sản phẩm của chính mình ngay từ lúc 5 tuổi. Từ 6 tuổi học sinh có thế lập 

trình ra Game, 7 tuổi có thế lắp ráp và điều khiển robot, 8 tuổi có thế làm phim hoạt hình, 

xây dựng website cá nhân và từ 9 tuổi có thể lập trình nên những ứng dụng trên điện thoại. 

Thông qua việc mở rộng các cơ sở ở nhiều địa điểm khác nhau, Học viện TEKY 

muốn phổ biến kiến thức STEAM, chú trọng vào lĩnh vực công nghệ, kĩ thuât đến cộng 

đồng trẻ, nhằm giúp cải thiện tốt hơn chất lượng giáo dục ở Việt Nam để bắt kịp với thế 

giới. Thêm vào đó, đội ngũ TEKY cũng kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng và khơi dậy cho trẻ em 

niềm đam mê sáng tạo công nghệ của mình vào cuộc sống thực tiễn. Do đó, các khóa học 



    

     

dành riêng cho học sinh từ 4 đến 18 tuổi cũng sẽ được triển khai bài bản tại hệ thống TEKY 

với các cơ sở tại Hà Nội và TP.HCM.  

Đặc biệt, trong mùa hè năm 2019, với chương trình hợp tác đặc biệt giữa Học viện 

Teky và Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), các bạn nhỏ con em Cán 

bộ Nhân viên và Khách hàng của BIDV sẽ nhận được các ưu đãi hết sức hấp dẫn:  

 Giảm 25% đối với Cán bộ nhân viên (có thẻ Nhân viên) và Chủ thẻ tín dụng 

các hạng vàng, platinum và infinite của BIDV khi đăng kí các khóa học từ 

15.000.000 VND và thanh toán bằng Thẻ/ Tài khoản BIDV. 

 Giảm 15% đối với nhân viên, chủ thẻ BIDV hạng còn lại khi mua khóa học 

từ 10.000.000 VND thanh toán bằng Thẻ/ Tài khoản BIDV. 

 Giảm 10% đối với chủ thẻ còn lại của BIDV khi giao dịch mua khóa học bất kỳ 

thanh toán bằng Thẻ/ Tài khoản BIDV 

(Chi tiết về chương trình sẽ được Tư vấn tại các cơ sở Học viện Teky)  

 

Khu vực Hà Nội:  

�Teky Nguyễn Thị Thập: Tầng 3, số 6 Nguyễn Thị Thập, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. 

�Teky Trần Phú: Tầng 5, tòa nhà Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Q. Hà Đông, Hà Nội 

�Teky Hai Bà Trưng: Số 96, Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Khu vực TP.HCM: 

�Teky Cao Thắng: Tầng 4, Cao Thắng Mall, số 19 Cao Thắng, P.2, Q.3 

�Teky Cộng Hoà: Số 249 Cộng Hoà, P. 13, Q. Tân Bình 

�Teky Nguyễn Thị Thập HCM: Số 133 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Hưng, Q. 7 

�Teky Phan Văn Trị: 569 Phan Văn Trị, P. 5, Q. Gò Vấp 

�Teky Ung Văn Khiêm: 20 Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh 

  

☎️ Hotline Hà Nội: 024-7109-6668 | 0975-241-015 

☎️ Hotline Hồ Chí Minh: 028-710-999 48 | 097-900-8642 

Website: teky.edu.vn | �Email: support@teky.edu.vn | FB: facebook.com/tekyacademy/ 

 

https://www.facebook.com/tekyacademy/

