
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: 0938 219 955

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

http://scholarships.vas.edu.vn

Giá trị sống được đúc kết là yếu tố tạo nên 
sự khác biệt và thành công của mỗi con người 
do sự tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ, hành 
động, thói quen và là nền tảng hình thành tính 
cách. Việc giáo dục các giá trị cho trẻ từ sớm 
sẽ là một trong những yếu tố giúp các em sẵn 
sàng cho tương lai, nhất là hiện nay trong một 
thế giới đầy biến động và đòi hỏi thế hệ trẻ 
phải có bản lĩnh, có phẩm chất bên cạnh kiến 
thức,  kỹ năng và trình độ tiếng Anh vượt trội. 

Tại các quốc gia tiên tiến, giáo dục giá trị 
sống được đề cao và có tầm quan trọng tương 
đương với các chương trình học thuật. Đây 
cũng là lý do Hệ thống trường Dân lập Quốc 
tế Việt Úc (VAS) xây dựng và đưa hệ thống 7 

Giá trị Cốt lõi vào chương trình giáo dục.

Chương trình giáo dục tâm 
huyết của VAS

Dự án 7 Giá trị Cốt lõi được ông Marcel van 
Miert, Chủ tịch Điều hành VAS, người có kinh 
nghiệm hơn 20 năm điều hành tại các trường 
quốc tế trên thế giới cùng đội ngũ chuyên gia 
giáo dục nghiên cứu và chắt lọc để chọn ra 
những giá trị, phẩm chất cần thiết nhất cho 
một công dân toàn cầu nhưng vẫn giữ được 
bản sắc văn hóa của người Việt. Các Giá trị 
Cốt lõi: Tính Xuất sắc, Tự tin, Đam mê, Chính 
trực, Tôn trọng, Tinh thần đồng đội và Tự hào 
quốc gia chính là cội rễ định hướng cho các 

em có thái độ sống tích cực, hình thành nhân 
cách tốt và tiếp thu tri thức, kỹ năng phù hợp.

Ông Marcel van Miert chia sẻ: “Dự án này 
được đầu tư và thực hiện bài bản, nằm trong 
sứ mệnh của VAS là trở thành hệ thống trường 
học xuất sắc và không ngừng lớn mạnh. 
Chúng tôi mong rằng VAS sẽ trở thành người 
bạn thực sự của phụ huynh trong từng chặng 
đường trưởng thành của con trẻ và xứng đáng 
là một môi trường tin cậy để phụ huynh đầu 
tư vào tương lai học vấn của con trẻ.” 

Dự án đồng hành giữa nhà 
trường và gia đình

Bắt đầu triển khai sơ bộ từ giữa năm 2015, 
đến đầu năm 2016, dự án chính thức được đưa 
vào toàn chương trình giảng dạy một cách sâu 
rộng. Không giống như việc cung cấp những 
kiến thức phổ thông, giáo dục giá trị sống đòi 
hỏi một quá trình đồng bộ, xuyên suốt và bền 
bỉ thông qua các hoạt động giảng dạy của giáo 
viên và học tập của trẻ. VAS tổ chức những 
khóa huấn luyện dành cho giáo viên phương 
pháp truyền cảm hứng, đưa giá trị vào các 
hoạt động chính khóa và ngoại khóa giúp các 
em cảm thụ và thấm nhuần các giá trị này một 
cách tự nhiên. Các giá trị trừu tượng được cụ 

thể hóa bằng những trò chơi, những bài viết, 
những hình vẽ, hoạt động thiện nguyện, hay 
những cuộc thi thố tài năng để các em có thể 
hiểu và áp dụng vào cuộc sống.

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. 
VAS đã và đang tổ chức những buổi Hội thảo 
chuyên đề dành riêng cho phụ huynh nhằm 
giới thiệu mục tiêu, ý nghĩa và trang bị những 
kiến thức, kỹ năng cần thiết để các bố mẹ phối 
hợp với trường, thực hành phương pháp dạy 
con dựa trên giá trị, tạo môi trường xuyên suốt 
cho trẻ hình thành và phát triển các giá trị một 
cách tự nhiên.

Chị Huỳnh Trần Luynh Phương, nhà đồng 
sáng lập “Chương trình Đánh thức tiềm năng 
trong bạn”, Phụ huynh học sinh Lớp 1 tại VAS 
nhận xét: “Trong thời đại hiện nay, tôi mong 
muốn con mình trở thành một công dân toàn 
cầu. Và tôi nhìn thấy công tác giáo dục ở VAS 
thông qua hệ thống các giá trị cốt lõi đã đáp 
ứng được điều này. Với 7 giá trị cốt lõi, tôi tin 
rằng cho dù con có đi bất cứ nơi nào trên thế 
giới thì cũng có thể nên người và phát triển.”

VAS  tiên phong trong việc giáo dục dựa trên các giá trị cốt lõi
VAS là ngôi trường song ngữ quốc tế tiên phong tại Việt Nam đưa hệ 
thống các giá trị cốt lõi trở thành một chương trình đào tạo chính thức 
và xuyên suốt trong nhà trường.

Ông Marcel van Miert, Chủ tịch Điều hành VAS

VAS là môi trường tin cậy để phụ huynh đầu tư vào tương lai học vấn của con trẻ


