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VAS: giá tr� c�t lõi xuyên su�t 
các ch��ng trình

Trong môi trường giáo dục song ngữ, Hệ thống trường Dân lập Quốc tế Việt Úc đưa các giá trị cốt lõi 
vào chương trình đào tạo chính thức và xuyên suốt trong nhà trường.

chuyên gia giáo d�c nghiên c�u và ch�t l�c, ch�n ra nh�ng 

giá tr�, ph�m ch	t c
n thi�t nh	t cho m�t công dân toàn 

c
u nhng v�n gi� đ�c bán s�c văn hóa c�a ng�i Vi�t. 

Các giá tr� đó là: tính xu	t s�c, t� tin, đam mê, chính tr�c, 

tôn tr�ng, tinh th
n đ�ng đ�i và t� hào qu�c gia. Đây chính 

là c�i r� đ�nh h�ng cho các em có thái đ� s�ng tích c�c, 

hình thành nhân cách t�t và ti�p thu tri th�c, k� năng m�t 

cách phù h�p.

Ông Marcel van Miert chia s�: “D� án này là m�t ch�ng 

trình đ�c đ
u t và th�c hi�n bài bán, n�m trong s� m�nh 

c�a VAS là tr! thành h� th�ng tr�ng h�c xu	t s�c và không 

ng"ng l�n m#nh. Chúng tôi mong r�ng VAS s$ tr! thành 

ng�i b#n th�c s� c�a ph� huynh trong t"ng ch%ng đ�ng 

tr!ng thành c�a con tr� và x�ng đáng là m�t môi tr�ng tin 

c&y đ' ph� huynh đ
u t vào t�ng lai con em”.

Để các hoạt động giáo dục giá trị cho trẻ đạt kết quả tốt nhất, sự đồng thuận và hợp tác giữa nhà trường và gia đình là tối quan trọng. Trong ảnh: ông 
Marcel van Miert, Chủ tịch điều hành VAS trao bằng tốt nghiệp cho học sinh.

VIỆT TRƯỜNG

T
h� gi�i đ
y bi�n đ�ng ngày nay đòi h(i ! th� h� 

tr� bán lĩnh và ph�m ch	t bên c#nh ki�n th�c, 

k� năng và trình đ� ti�ng Anh. Vi�c giáo d�c 

nh�ng giá tr� c�t lõi đã đ�c đúc k�t t" s�m cho 

tr� s$ giúp các em s*n sàng cho t�ng lai v�i hành trang 

là nh�ng giá tr� t�t đ+p tác đ�ng lên suy nghĩ, hành đ�ng, 

thói quen và là n-n táng hình thành tính cách.

T#i các qu�c gia tiên ti�n, giáo d�c giá tr� s�ng đ�c đ- 

cao và có t
m quan tr�ng t�ng đ�ng v�i các ch�ng 

trình h�c thu&t. / Vi�t Nam, H� th�ng tr�ng Dân l&p 

Qu�c t� Vi�t Úc (VAS) đã xây d�ng và đa h� th�ng 7 giá 

tr� c�t lõi vào ch�ng trình giáo d�c.

D� án “7 giá tr� c�t lõi” đã đ�c ông Marcel van Miert, 

Ch� t�ch đi-u hành VAS, ng�i có kinh nghi�m h�n 20 

năm đi-u hành các tr�ng qu�c t� trên th� gi�i, cùng các 
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Hiện nay, VAS đang giảng dạy cho hơn 5.000 
học sinh tại 6 cơ sở ở TPHCM. Tháng 7-2016, 
Garden Hills Mega Campus tại Gò Vấp sẽ chính 
thức đi vào hoạt động.

Ngày hội thông tin VAS 2016 sẽ được tổ chức 
bắt đầu từ tháng 4-2016 để phụ huynh tìm hiểu 
chương trình giáo dục tại VAS cùng các chuyên 
đề tư vấn của chuyên gia tâm lý giáo dục gia 
đình. (Xem chi tiết và đăng ký tại www.events.
vas.edu.vn hoặc đường dây điện thoại nóng 
0938219 955).

Chương trình Học bổng tài năng VAS 2016 
dành tặng 100% học phí cho học sinh ngoài 
VAS. Nhận hồ sơ ứng tuyển từ tháng 4-2016. 
(Xem thêm tại www.scholarships.vas.edu.vn).

B�t đ
u tri'n khai t" gi�a năm 2015, đ�n đ
u năm 

2016, d� án chính th�c đ�c đa vào ch�ng trình 

giáng d#y m�t cách sâu r�ng trong nhà tr�ng. Không 

gi�ng nh vi�c cung c	p nh�ng ki�n th�c ph8 thông, 

giáo d�c giá tr� c�t lõi đòi h(i m�t quá trình đ�ng b�, 

xuyên su�t và b-n b9 thông qua các ho#t đ�ng giáng 

d#y c�a giáo viên và h�c t&p c�a tr�. VAS t8 ch�c 

nh�ng khóa hu	n luy�n dành cho giáo viên v- ph�ng 

pháp truy-n cám h�ng, đa các giá tr� vào các ho#t 

đ�ng chính khóa và ngo#i khóa đ' giúp các em cám 

th� và th	m nhu
n các giá tr� này m�t cách t� nhiên. 

Các giá tr� tr"u t�ng đ�c c� th' hóa b�ng nh�ng trò 

ch�i, bài vi�t, hình v$, nh�ng ho#t đ�ng thi�n nguy�n 

hay nh�ng cu�c thi tài năng, đ' các em có th' hi'u và 

áp d�ng vào cu�c s�ng.

Đ' các ho#t đ�ng giáo d�c giá tr� cho tr� đ#t k�t 

quá t�t nh	t, s� đ�ng thu&n và h�p tác gi�a nhà 

tr�ng và gia đình là t�i quan tr�ng. VAS đã và đang 

t8 ch�c nh�ng bu8i h�i tháo chuyên đ- dành cho ph� 

huynh nh�m gi�i thi�u m�c tiêu, ý nghĩa và trang b� 

nh�ng ki�n th�c, k� năng c
n thi�t đ' các b&c cha m+ 

ph�i h�p v�i nhà tr�ng th�c hành ph�ng pháp d#y 

tr� d�a trên các giá tr�, t#o môi tr�ng xuyên su�t 

cho tr� hình thành và phát tri'n các giá tr� m�t cách 

t� nhiên.

Ch� Huỳnh Tr
n Luynh Ph�ng, nhà đ�ng sáng 

l&p “Ch�ng trình Đánh th�c ti-m năng trong b#n”, 

ph� huynh h�c sinh l�p 1 t#i VAS, nh&n xét: “Trong 

th�i đ#i hi�n nay, tôi mong mu�n con mình tr! 

thành m�t công dân toàn c
u và tôi nhìn th	y công 

tác giáo d�c ! VAS thông qua h� th�ng các giá tr� 

c�t lõi có th' đáp �ng đ�c đi-u này. V�i 7 giá tr� 

c�t lõi mà nhà tr�ng đa ra, tôi có ni-m tin con tôi 

dù có đi đ�n n�i nào trên th� gi�i cũng có n-n táng 

nên ng�i và phát tri'n”.  
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