
19 VAS

CHUYỂN ĐỘNG KINH DOANH

H�c đ� h�i nh�p
nh�ng v�n gi	 b
n s�c Vi�t

Ngày càng nhiều bậc phụ huynh chuẩn bị hành trang cho con bước vào bậc đại học và sau này 
bước vào đời qua các trường phổ thông quốc tế. Điều họ mong mỏi là chọn được một trường 

quốc tế không chỉ giúp trang bị cho con cái họ những kiến thức học thuật vững vàng mà còn cả 
những phẩm chất, kỹ năng cần thiết để hội nhập.

TRUNG CHÂU

TỪ CÁI NHÌN CỦA NGƯỜI HÀ LAN
Ông Marcel Van Miert, m�t ng��i 

có nhi�u năm quán lý các tr��ng qu�c 

t	, chia s
 ba đi�u. Th� nht, do s� 

phát tri�n nhanh chóng c�a kinh t	 và 

xã h�i, ngày nay tr��ng h�c c�n phái 

chu�n b� cho h�c sinh nh�ng ki	n 

th�c và k� năng c�n thi	t đ� s�n sàng 

đón nh�n nh�ng công vi�c mà hi�n 

ch�a đ��c t�o ra, nh�ng công ngh� 

mà hi�n ch�a đ��c phát minh và 

nh�ng vn đ� mà chúng ta không bi	t 

có xáy ra trong t��ng lai hay không.

Th� hai, Vi�t Nam đang trong quá 

trình h�i nh�p v�i nh�ng hi�p đ�nh 

th��ng m�i t� do đã và s� đ��c ký 

k	t. Vì v�y, ngay t� bây gi�, h�c sinh 

Vi�t Nam c�n đ��c trang b� ki	n th�c, 

k� năng giao ti	p, đ!c bi�t là trình đ� 

ti	ng Anh đ� giúp Vi�t Nam h�i nh�p 

qu�c t	 thành công mà không đánh 

mt bán s"c văn hóa dân t�c.

Sau cùng, quan đi�m “l�i nhu�n t� 

giáo d#c là tiêu c�c” là m�t sai l�m. 

Đ�u t� có l�i nhu�n (profitability) 

khác v�i đ�u t� tr#c l�i (profiteering). 

L�i nhu�n có đ��c t� giáo d#c s� đ��c 

s% d#ng đ� tái đ�u t� cho t��ng lai và 

cái thi�n cht l��ng d�y h�c, đem l�i 

l�i ích cho h�c sinh.

Có v
 nh� cá ba đi�u này đã phán 

ánh đúng xu h��ng ti	p c�n giáo d#c 

t�i Vi�t Nam hi�n nay. Ngày càng có 

nhi�u b�c ph# huynh ch�n cho con 

vào h�c & các tr��ng t� th#c, đ!c bi�t 

là các tr��ng có y	u t� n��c ngoài, 

n�i h� tin t�&ng có th� giúp con cái 

h� phát tri�n nh�ng n�n táng c�n 

thi	t. V�i c��ng v� Ch� t�ch đi�u hành 

h� th�ng tr��ng Dân l�p Qu�c t	 Vi�t 

Úc (VAS), ông Miert nh�n xét: “Các 

b�c ph# huynh mong mu�n con mình 

đ��c ti	p c�n môi tr��ng giáo d#c 

t�t, giúp các em n"m b"t các c� h�i 

t�t trong cu�c đ�i. Nhi�u ng��i ch�n 

cách g%i con đi du h�c t� nh' t�i Anh, 

M� đ� có c� h�i ti	p c�n n�n giáo d#c 

hi�n đ�i và phát tri�n trình đ� ti	ng 

Anh. Tuy nhiên, vi�c cho con đi du 

h�c quá s�m có th� khi	n các em mt 

d�n bán s"c Vi�t Nam”.

Ông Miert cho bi	t cách ti	p c�n nht 

quán “ly h�c sinh làm trung tâm” c�a 

VAS giúp h�c sinh có đ��c n�n táng 

ki	n th�c, ph�m cht và k� năng c�n 

thi	t đ� h�i nh�p qu�c t	 nh�ng v*n 

duy trì nh�ng giá tr� văn hóa Vi�t Nam. 

“Chúng tôi mu�n đám báo vi�c giúp 

h�c sinh duy trì bán s"c văn hóa, phát 

huy khá năng ngôn ng� và có tm giy 

thông hành ra qu�c t	”, ông nói.

Theo ông Miert, ti	ng Anh là c�n thi	t 

nh�ng nó ch+ là công c#, không phái văn 

hóa. Vì v�y, cách t�t nht đ� h�c ti	ng 

Anh là bi	n nó tr& thành k� năng thông 

qua giao ti	p. Theo ông, nh�ng ki	n th�c 

v� l�ch s%, văn h�c đ��ng nhiên c�n phái 

có nh�ng k� năng giao ti	p đ� ti	p thu 

nh�ng cái m�i hàng ngày c�a th	 gi�i 

bên ngoài cũng không kém ph�n quan 

tr�ng đ�i v�i h�c sinh.

HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH
Theo th�ng kê c�a S& Giáo d#c và 

Đào t�o TPHCM, thành ph� hi�n có 

h�n 50 tr��ng có y	u t� n��c ngoài, 

trong đó có 35 tr��ng d�y ch��ng 

trình n��c ngoài thu�n túy, s� còn l�i 

d�y ch��ng trình giáo d#c qu�c gia 

k	t h�p v�i m�t ch��ng trình giáo 

d#c qu�c t	 và VAS là m�t trong s� 

nh�ng tr��ng nh� v�y.

Hi�n t�i, VAS cung cp hai l� trình 

h�c t�p đ� ph# huynh l�a ch�n v�i 

m#c tiêu cu�i cùng là xây d�ng n�n 

táng h�c thu�t, ph�m cht và k� năng 

c�n thi	t giúp các em thành công & 

các b�c h�c cao h�n và trong cu�c 

s�ng, đ/ng th�i v*n gìn gi� nh�ng giá 

tr� truy�n th�ng Vi�t Nam.

L� trình h�c t�p th� nht là ch��ng 

trình giáo d#c qu�c gia k	t h�p v�i 

ch��ng trình giáo d#c ph1 thông 

Tiếp cận nhất quán “lấy học 
sinh làm trung tâm” của VAS 
giúp học sinh có được nền 
tảng kiến thức, phẩm chất 
và kỹ năng cần thiết để hội 
nhập quốc tế nhưng vẫn 

duy trì những giá trị văn hóa 
Việt Nam.

Ông Marcel Van Miert,

Ch� t�ch đi�u hành VAS
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Hệ thống trường Dân lập Quốc tế 
Việt Úc (VAS) được thành lập năm 
2004, cung cấp chương trình giáo 
dục từ bậc mầm non đến hết bậc phổ 
thông trung học. Hiện nay, VAS đang 
giảng dạy cho gần 5.000 học sinh tại 
sáu cơ sở ở TPHCM.

Các giá trị cốt lõi của học sinh VAS: xuất sắc, tự tin, chính trực, tinh thần 
đồng đội, tôn trọng, đam mê và tự hào quốc gia.

VAS được Hội đồng Khảo thí quốc tế Đại học Cambridge công nhận là 
trường Quốc tế Cambridge và được phép giảng dạy chương trình giáo 
dục quốc tế Cambridge. VAS cũng được Tổ chức ICDL International ủy 
nhiệm là Trung tâm khảo thí ICDL và được Hội đồng Anh, Tổ chức Giáo 
dục IDP và Đại học Cambridge ủy nhiệm là trung tâm tổ chức thi IELTS 
tại TPHCM.

qu�c t	 Cambridge. Ch��ng trình ph1 

thông qu�c t	 Cambridge hi�n rt ph1 

bi	n trên th	 gi�i và đang đ��c tri�n 

khai t�i h�n 9.000 tr��ng h�c & 160 

qu�c gia. T�i VAS, ch��ng trình này 

đ��c áp d#ng t� năm h�c 2013-2014 

và đã thu đ��c nh�ng thành công 

đáng k�. Trong năm h�c 2015-2016 

và nh�ng năm h�c ti	p theo, VAS s� 

ti	p t#c duy trì vi�c tri�n khai ch��ng 

trình qiáo d#c qu�c t	 Cambridge v�i 

nhi�u cái ti	n và đ1i m�i.

L� trình th� hai là s� k	t h�p gi�a 

ch��ng trình giáo d#c qu�c gia và 

ch��ng trình ti	ng Anh chuyên sâu 

(EPP). EPP đ��c xây d�ng trên n�n 

táng giáo trình “ti	ng Anh cho ng��i 

nói ngôn ng� khác (ESOL)” c�a T1 

ch�c Đánh giá ngôn ng� Cambridge 

(Cambridge Language Assessment), 

thu�c Đ�i h�c Cambridge.

Ông Miert chia s
: “Tôi là ng��i Hà 

Lan. Tôi cũng t�ng h�c ti	ng Anh nh� 

m�t ngôn ng� khác. Ti	ng Anh đúng 

là khó h�c nh�ng kinh nghi�m c�a tôi 

là h�c và �ng d#ng m�i lúc m�i n�i thì 

m�i chuy�n s� tr& nên d; dàng h�n. 

Chúng tôi s� t� vn cho ph# huynh đ� 

ch�n l� trình h�c t�p phù h�p nht v�i 

con cái h�. Nh�ng l� trình nào cũng đ�u 

xoay quanh các giá tr� c�t lõi mà VAS 

nuôi d�<ng trong h�c sinh. Đó chính là 

s� t� tin, tính xut s"c, tinh th�n đ/ng 

đ�i, tôn tr�ng và t� hào qu�c gia.

Theo ông Miert, nh�ng giá tr� này 

cùng nh�ng k� năng s�ng là rt quan 

tr�ng đ�i v�i h�c sinh. T�i VAS, vi�c 

giáo d#c nh�ng giá tr� c�t lõi đ��c th�c 

hi�n thông qua hàng lo�t ho�t đ�ng 

mang tính trái nghi�m b=ng cá ti	ng 

Vi�t l*n ti	ng Anh. Còn vi�c giáo d#c 

k� năng s�ng đ��c l/ng ghép v�i các 

ho�t đ�ng ngo�i khóa đa d�ng, nh=m 

giúp h�c sinh phát tri�n nh�ng k� 

năng c�n thi	t đ� đ��ng đ�u v�i nh�ng 

thay đ1i và th% thách trong cu�c s�ng.

Bán thân ông Miert có m�t tâm 

nguy�n trong th�i gian làm vi�c 

t�i VAS. Ông mu�n t�o ra m�t môi 

tr��ng nói ti	ng Anh hi�u quá cho 

h�c sinh và nhân viên c�a VAS. Ti	ng 

Anh s� xut hi�n kh"p n�i, t� trong 

l�p h�c đ	n sân bóng chuy�n, hay bàn 

đánh c� vua. Các l�p h�c ti	ng Anh 

cũng s� đ��c tri�n khai cho nhân viên 

c�a VAS, k� cá nhân viên báo v�. Ông 

mu�n m>i ngày nhân viên đi làm v�i 

n# c��i trên môi, t� tin giao ti	p ti	ng 

Anh và làm t�t công vi�c c�a mình.

Cu�i cùng, VAS là t1 ch�c kinh 

doanh có l�i nhu�n và l�i nhu�n s� 

đ��c đ�u t� vào nh�ng năm ti	p theo 

đ� ti	p t#c cái thi�n và nâng cao cht 

l��ng giáo d#c t�i VAS. C# th�, trong 

vòng năm năm t�i, s� có thêm 2-3 c� 

s& giáo d#c c�a VAS đ��c m& trong 

và ngoài ph�m vi TPHCM. Đi�u này 

cũng kh?ng đ�nh s� phát tri�n c�a 

VAS g"n li�n v�i s� phát c�a n�n kinh 

t	 và giáo d#c Vi�t Nam.  

Học sinh trường Dân lập Quốc tế Việt Úc 
trong giờ học.
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