
Cho con những giá trị nào để trưởng thành? 

Bạn không thể lường trước được những biến đổi có thể xảy ra trong tương lai, vì vậy cách tốt 
nhất để giữ lại “gia tài” cho con cái chính là cho con một nền giáo dục tốt nhất để trẻ được 
trang bị những kiến thức, kỹ năng, phẩm chất cần thiết để sẵn sàng bước vào đời. 

 

 

 

Giáo dục thời hội nhập và biến đổi 

Nếu như 20 năm trước ở nước ta, xe đạp là phương tiện giao thông phổ biến, radio và truyền 
hình đen trắng chỉ dành cho những gia đình trung lưu và điện tín, điện thoại bàn là kênh viễn 
thông tối tân nhất thì nay tất cả đã dần lùi vào dĩ vãng. Sự phát triển vũ bão của khoa học công 
nghệ mang đến cho con người vô số những tiện ích đồng thời cũng chất chứa những thách 
thức thích nghi cho giới trẻ.   

Do sự phát triển nhanh chóng của kinh tế và xã hội, sứ mệnh của giáo dục cũng phải biến đổi 
theo. Ngày nay trường học cần phải chuẩn bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng thiết 
yếu để sẵn sàng đón nhận những công việc mà hiện chưa được tạo ra, những công nghệ mà 
hiện chưa được phát minh và những vấn đề mà chúng ta không biết có xảy ra trong tương lai 
hay không.  

Bên cạnh đó, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập với hiệp định thương mại tự do đã và sẽ 
được ký kết. Vì vậy, ngay từ bây giờ, các bậc cha mẹ, các tổ chức giáo dục cần được trang bị 
kiến thức, kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là trình độ tiếng Anh để giúp Việt Nam hội nhập quốc tế 
thành công mà không đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc. 

Những giá trị trường tồn 

Kiến thức và kỹ năng rõ ràng vẫn chưa đủ. Trẻ còn cần được bồi dưỡng, rèn luyện các giá trị 
đạo đức để có thể phát triển toàn diện và sẵn sàng đương đầu với những thử thách mới trong 
cuộc sống. 

Kiến thức và kỹ năng rõ ràng vẫn chưa đủ. Trẻ còn cần được bồi dưỡng, rèn luyện các giá trị 
đạo đức để có thể phát triển toàn diện và sẵn sàng đương đầu với những thử thách mới trong 
cuộc sống. Đây là khởi nguồn cho những thành công của trẻ. Vì vậy, Hệ thống trường Dân lập 
Quốc tế Việt Úc (VAS), đã xây dựng hoàn thiện hệ thống 7 giá trị cốt lõi mới dành cho học sinh 



bao gồm: Tính xuất sắc, Tự tin, Chính trực, Tôn trọng, Đam mê, Tinh thần đồng đội và Tự hào 
quốc gia. 

Ông Marcel Van Miert, Chủ tịch Điều hành của VAS chia sẻ: “Các giá trị cốt lõi này sẽ được lồng 
ghép vào trong chương trình học chính khóa cũng như thông qua các hoạt động ngoại khóa 
cho trẻ và sẽ trở thành một định hướng chiến lược, giúp các em vun đắp và nuôi dưỡng những 
phẩm chất tốt đẹp và thái độ tích cực đối với việc học tập và cuộc sống.” 

Một chiến lược giáo dục dài lâu đòi hỏi phải có sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của các bậc 
cha mẹ với nhà trường. Như một mầm non cần được vun xới, những giá trị cốt lõi này phải 
được hình thành và trau dồi ở trẻ cả trong môi trường học đường, gia đình và xã hội. Từ đó 
chúng sẽ ăn sâu vào tiềm thức, nhân cách và trở thành kim chỉ nam giúp các em kiên định và 
thành công trên những nấc thang cao hơn của cuộc sống! 

[BOX] 

Được thành lập từ năm 2004, Hệ thống trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) cung cấp chương 
trình giáo dục bậc mầm non đến hết bậc phổ thông trung học. Hiện nay, VAS đang giảng dạy 
cho gần 5.000 học sinh tại 6 cơ sở ở TP.HCM. 

Các giá trị cốt lõi của học sinh VAS: Tính xuất sắc, Tự tin, Chính trực, Tinh thần đồng đội, Đam 
mê, Tôn trọng và Tự hào quốc gia. 

VAS được Hội đồng Khảo thí quốc tế Đại học Cambrige công nhận và được phép giảng dạy 
chương trình giáo dục quốc tế Cambrige. 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 Cambrige 
ủy nhiệm là Trung tâm tổ chức thi IELTS tại TP.HCM. 

 


