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TP.HCM, ngày 11 tháng 5 năm 2018 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

VAS PHỐI HỢP VỚI CAMBRIDGE THÀNH LẬP TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ  

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CAIE TẠI VIỆT NAM 

Sáng ngày 9/5/2018, tại cơ sở Garden Hills, đại diện VAS và Hội đồng Khảo thí 
Cambridge (CAIE) đã ký kết Biên bản ghi nhớ về việc thành lập Trung tâm Đào tạo và 
Bồi dưỡng Nghiệp vụ của CAIE tại Việt Nam (PDQs). Việc VAS được CAIE chọn làm đối 
tác chiến lược trong việc thành lập Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ của CAIE 
tại Việt Nam (PDQs) không nằm ngoài mục đích cung cấp các cơ hội nâng cao năng lực 
chuyên môn cho giáo viên VAS cũng như giáo viên của các trường khác tại Việt Nam 
thông qua các khóa học chuyên nghiệp do CAIE cung cấp.  

Đây sẽ là Trung tâm đào tạo chính thức duy nhất của CAIE tại Việt Nam tính đến thời 
điểm này. “Sau khi Trung tâm đi vào hoạt động, Việt Nam sẽ có một đội ngũ lớn các giáo 
viên đạt chuẩn và trên chuẩn giảng dạy chương trình quốc tế Cambridge. Qua hoạt động 
tạo này, VAS một lần nữa khẳng định tầm nhìn và sứ mệnh của mình - trở thành một hệ 
thống trường học xuất sắc và không ngừng phát triển với những định hướng chuyên sâu 
về học thuật, nâng cấp chất lượng giáo viên bên cạnh dịch vụ chăm sóc học sinh và mở 
rộng các cơ sở mới” – theo ông Marcel Van Miert, Chủ tịch Điều hành VAS. 

Tại sự kiện, Tiến sĩ Ben Schmidt, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á Thái Bình Dương CAIE 
đã chia sẻ về hoạt động của Trung tâm: “Khác với các chương trình đào tạo thường niên 
ngắn hạn của Cambridge, các khóa học tại PDQs là những chương trình học tập kéo dài 
trong vài tháng dành cho giáo viên và các nhà lãnh đạo trường học. Chương trình giúp 
học viên khám phá, phát triển và phản ánh các ý tưởng, phương pháp mới một cách có hệ 
thống và tập trung vào các hoạt động thực hành để cải thiện việc dạy và nâng cao chất 
lượng học tập của học sinh với sự hướng dẫn, hỗ trợ của chuyên gia.” 

VAS hiện có gần 200 giáo viên nước ngoài đang giảng dạy các chương trình quốc tế 
Cambridge. Trong các kỳ thi Cambridge vừa qua, học sinh VAS đã đạt được những thành 
tích rất cao và cao hơn so với mức trung bình của CAIE trên thế giới. VAS tự hào là trở 
thành đối tác lớn nhất của Cambridge tại Việt Nam và mong muốn nhân rộng mô hình, 
chất lượng đào tạo này đến cho học sinh Việt Nam thông qua các khóa huấn luyện giáo 
viên chuyên nghiệp tại Trung tâm. 
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Chú thích ảnh: 

1. Tiến sĩ Ben Schmidt, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á Thái Bình Dương CAIE và 
ông Marcel Van Miert, Chủ tịch Điều hành VAS tại lễ ký kết 

2. PDQs sẽ là Trung tâm đào tạo chính thức duy nhất của CAIE tại Việt Nam tính đến 
thời điểm này 

3. VAS mong muốn nhân rộng mô hình, chất lượng đào tạo tại VAS đến cho học sinh 
Việt Nam thông qua các khóa huấn luyện giáo viên chuyên nghiệp tại Trung tâm. 

4. VAS hiện có gần 200 giáo viên nước ngoài đang giảng dạy các chương trình quốc 
tế Cambridge 

5. Ngoài việc phát triển đội ngũ giáo viên, VAS còn chú trọng đầu tư, trang bị cơ sở 
vật chất và thiết bị dạy học theo đúng chuẩn CAIE 

Thông tin liên hệ: 

Ngô Ly Kha | 0905.462.296 | kha.ngo@vas.edu.vn 

 

 

 


