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Với NHỮNG BÀI VIẾT 
NỔI BẬT:

* Cà phê với người nổi tiếng: 
Á hậu 3 Miss International 2015
Thúy Vân: “Khi đi ngủ đâu có đội
vương miện!”

* “Những hòn đá lăn” 
đến Cuba

* Những mối lương duyên của 
thời trang

* Một ngày khó quên ở kỳ quan thế
giới Goreme

* Thú chơi: Những cánh chim tự do
* Cải tạo cung khiếm khuyết trong nhà
* Người Do Thái được ông Obama chọn
* Đi tìm vẻ đẹp xưa qua xế cổ 
* Sản vật Việt ở lễ hội ẩm thực Pháp
* “Ốc đảo” thanh bình
* Bài tập cho cột sống chắc khỏe
* Phòng ngừa đục thủy tinh thể
* Để có bữa trưa ấm bụng ở công sở
*Thảm tập yoga: Chọn sao cho đúng?
* Nâng ngực nội soi 3D
* Chuyện nhà: Vợ chồng “trẻ con”
* Sáng tác: Đáy phố (Vũ Thị Huyền Trang)
* Tiếu luận: Khi đề văn mở (Vũ Đức Sao Biển)

THANH NIÊN TUẦN SAN - 
ĐỒNG HÀNH MỖI TUẦN CÙNG BẠN

Ấn phẩm ra hằng tuần có nội dung phong phú, hấp dẫn, trình bày
đẹp, mang đến cho bạn đọc những thông tin giải
trí - tiện ích trên mọi lĩnh vực.

Thanh Niên Tuần San
Có mặt trên các sạp báo toàn quốc 

ngày 30.3.2016

Đón đọc

THẢO TRANG

Tại nhiều quốc gia trên thế giới, mô
hình giáo dục luôn chú trọng vào
giá trị cốt lõi xây dựng lên các thế
hệ có đặc trưng không thể hòa lẫn.
Chẳng hạn Nhật Bản thiên về giá trị
đạo đức, Mỹ thiên về tư duy tự lập,
Đức lại đi vào trải nghiệm thực tế.

Hệ thống Trường dân lập
Quốc tế Việt Úc (VAS) có mặt
tại VN đã 12 năm, là đơn vị đầu
tiên đang áp dụng mô hình
giáo dục mà trong đó, tập trung
nhiều giá trị cốt lõi giúp người
học phát triển phẩm chất và
bản lĩnh cần thiết để trưởng
thành trong một xã hội nhiều
biến động.

DỰ ÁN 7 GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Từ kinh nghiệm điều hành

giáo dục trên 20 năm tại các
quốc gia tiên tiến trên thế giới,
ông Marcel van Miert, Chủ tịch
điều hành VAS cùng các đội ngũ
chuyên gia của VAS đã nghiên
cứu xây dựng dự án 7 giá trị cốt
lõi, nhằm mang đến VN một
môi trường học tập ưu việt và
nhân văn.

Những giá trị cốt lõi song
hành hướng đến mục tiêu xây

dựng nên những công dân toàn
cầu xuất sắc, tự tin, chính trực,
có tinh thần đồng đội, biết tôn
trọng, có đam mê và có lòng tự
hào dân tộc.

Cụ thể, ông Marcel van Miert
nói, những giá trị này sẽ giúp
học sinh có khả năng tự giải
quyết vấn đề, đạt được tiêu
chuẩn cao trong mọi hoạt động
mà các em theo đuổi, đồng thời
tự tin đương đầu với thách thức,
tin tưởng vào khả năng của mình
và mạnh dạn thể hiện quan điểm
bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh.
Sự trung thực, có trách nhiệm,

có lương tâm và thực hiện những
điều mình cam kết cũng là điều
hết sức cần thiết. Bên cạnh đó,
việc hợp tác với đội nhóm hiệu
quả, truyền cảm hứng và quan
tâm lẫn nhau, thể hiện tố chất
lãnh đạo cũng là điều người học
cần được khơi gợi.

Đồng thời, Chủ tịch điều
hành VAS nhấn mạnh: “Với
những giá trị cốt lõi, các em sẽ
có cơ hội hiểu biết và tự hào về
di sản văn hóa và ngôn ngữ
Việt, giá trị gia đình, gắn kết
cộng đồng, truyền thống hiếu
khách, đồng thời tự tin trở

thành một công dân toàn cầu”.

BẠN ĐỒNG HÀNH 
CỦA PHỤ HUYNH

Thông qua những cuộc khảo
sát phụ huynh hiện hữu, dự án
trên sẽ đáp ứng nguyện vọng của
gia đình đối với sự phát triển của
trẻ. Để thực hiện dự án 7 giá trị
cốt lõi này, VAS đầu tư vào môi
trường giảng dạy, học tập mà
học sinh luôn là trung tâm, gắn
kết, tương tác với giáo viên. Và
hơn hết, VAS lựa chọn đội ngũ
giáo viên không chỉ giỏi về
chuyên môn, tận tâm với nghề
mà còn luôn đặt mình trong xu
thế chuyển động, tiếp cận với
những phương pháp giảng dạy
tiên tiến trên thế giới. 

Bên cạnh chương trình học
chính khóa, học sinh sẽ tham
gia các hoạt động ngoại khóa
mang tính trải nghiệm kỹ năng
ứng xử, học và tự học, quản lý
bản thân, thích ứng với môi
trường, trình bày và chia sẻ
thông tin, tinh thần đội
nhóm... Hay qua những buổi
sinh hoạt CLB, học sinh sẽ rèn
luyện sức khỏe, thể hiện đam
mê, phát huy năng lực và ứng
dụng các giá trị trong từng
hoạt động.

Các buổi hội thảo trang bị

những kiến thức, kỹ năng cần
thiết để phụ huynh phối hợp
với trường, thực hành phương
pháp dạy con dựa trên giá trị
được thực hiện liên tục. Qua
tất cả, VAS mong muốn trở
thành người bạn đồng hành
của cha mẹ trong hành trình
giáo dục trẻ thành công và
thành nhân.

T.T

TP.HCM và các tỉnh miền Đông
Nam bộ, ĐBSCL có tốc độ phát triển
kinh tế thuộc hàng nhanh nhất nước,
đóng góp rất lớn vào quá trình phát
triển kinh tế nước nhà. Vì vậy, nhu
cầu phát triển nguồn nhân lực cấp
bách, đặc biệt với nhân sự chuyên
ngành kinh tế. Bên cạnh đó, hiện
nhiều trường ĐH ra đời mong muốn
nâng cao tiêu chuẩn đội ngũ giảng
viên, qua đó nâng cao chất lượng đào
tạo đã đẩy nhu cầu giảng viên có trình
độ tiến sĩ chuyên ngành kinh tế học và
kinh tế quản lý lên cao.

Tham gia tích cực vào quá trình
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao, vào tháng 8.2016, Trường ĐH
Mở TP.HCM sẽ tổ chức tuyển sinh
đào tạo sau ĐH. Bên cạnh 5 chuyên
ngành trình độ thạc sĩ: quản trị kinh
doanh, tài chính - ngân hàng, kinh tế
học, lý luận và phương pháp dạy học
bộ môn tiếng Anh, xây dựng công
trình dân dụng và công nghiệp, một
chuyên ngành trình độ tiến sĩ quản trị
kinh doanh hiện có, năm nay trường
tuyển sinh khóa đào tạo trình độ tiến
sĩ chuyên ngành kinh tế học đầu tiên.  

Với 20 giáo sư, phó giáo sư và tiến
sĩ chuyên ngành kinh tế học tham gia
giảng dạy, hướng dẫn bên cạnh đội
ngũ giảng viên danh tiếng từ các cơ
sở đào tạo khác trong và ngoài nước,
học viên chương trình đào tạo tiến sĩ
tại ĐH Mở sẽ được trang bị những
kiến thức lý thuyết cập nhật và
chuyên sâu về kinh tế học, phân tích

và ra chính sách kinh tế bên cạnh
kiến thức về phương pháp nghiên cứu
và công cụ nghiên cứu. Nền tảng kiến
thức này đảm bảo sau khi tốt nghiệp,
nghiên cứu sinh có đủ năng lực tham
gia các hoạt động khoa học (từ khâu
ý tưởng, xây dựng và tổ chức các đề
tài hay đề án), chủ trì các nhiệm vụ và
đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh
vực kinh tế; là nguồn nhân lực nghiên
cứu khoa học chính tại các trường
ĐH, CĐ, các trung tâm và cơ sở
nghiên cứu, đào tạo thuộc các bộ
ngành và tỉnh - thành; trở thành nhà
phân tích kinh tế cấp cao hoặc lãnh
đạo kinh tế trong các cơ quan T.Ư và
địa phương, các tổng công ty, tập
đoàn kinh tế, các tổ chức phi chính
phủ trong và ngoài nước.

Ứng viên tham gia phải có bằng
thạc sĩ ngành phù hợp, đề cương
nghiên cứu, chứng chỉ ngoại ngữ phù
hợp, thư giới thiệu... Cách thức xét
tuyển bao gồm đánh giá hồ sơ dự
tuyển và việc trình bày vấn đáp của 
thí sinh.

Thời gian phát hành và nhận hồ sơ
từ nay đến ngày 25.7.2016; xét tuyển
từ 27 - 28.8.2016. Để đảm bảo hoàn
thiện hồ sơ, ứng viên liên hệ Khoa
Đào tạo sau ĐH: Phòng 206 (lầu 2),
Trường ĐH Mở TP.HCM, 97 Võ Văn
Tần, P.6, Q.3, TP.HCM; ĐT: 
(08)39300947/39300210-206; fax:
(08)39300085; website:
http://sdh.ou.edu.vn.

Tú Vân

Cơ hội trở thành tiến sĩ 
chuyên ngành kinh tế

Mô hình giáo dục 
lấy giá trị cốt lõi làm nền tảng

Học xuất sắc, tự tin thể hiện, đương đầu với thách thức khi có 
môi trường học tập phù hợp  ẢNH: VAS 

Hiện nay, VAS đang giảng dạy
cho hơn 5.000 học sinh tại 6 cơ
sở ở TP.HCM. Tháng 7.2016,
Garden Hills Mega Campus tại Gò
Vấp chính thức đi vào hoạt động.
Ngày hội thông tin VAS 2016
được tổ chức bắt đầu từ tháng
4.2016 để phụ huynh tìm hiểu
thêm 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
hotline: 0938219955. 

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.


