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TP.HCM, ngày 12 tháng 9 năm 2018 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

VAS truyền cảm hứng cho học sinh về tinh thần “Sống trọn vẹn” qua chương 
trình VAS Talks 2018 

Chuỗi chia sẻ VAS Talks 2018 với chủ đề “Sống trọn vẹn – Integrity takes courage” đã 
trở lại cùng học sinh VAS từ ngày 6 - 27/9/2018 với sự tham gia của gần 20 nghệ sĩ, 
doanh nhân, nhà giáo dục, nhà báo, MC nổi tiếng. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Trường Quốc 
tế Việt Úc (VAS) tổ chức VAS Talks nhằm truyền cảm hứng cho học sinh về các giá trị cốt 
lõi và tinh thần sống tích cực. Năm nay, chương trình gồm 28 buổi chia sẻ dành cho hơn 
7.500 học sinh từ bậc Tiểu học đến Trung học Phổng thông. 

VAS Talks 2018 mang thông điệp “Sống trọn vẹn”, đây cũng là tinh thần xuyên suốt mà 
VAS muốn truyền đạt cho học sinh qua các hoạt động trong năm học 2018-2019 nhằm 
bồi dưỡng, khuyến khích các em trở thành một thế hệ trung thực, sống có trách nhiệm 
và đám đối mặt với những thử thách để theo đuổi niềm tin, đam mê của mình.  

Sau 2 năm triển khai, năm nay chương trình đã dần đi đến sự chuyên nghiệp với sự tham 
gia của những người dẫn chương trình nổi tiếng và tăng cường tối đa sự giao lưu, chia 
sẻ giữa học sinh và diễn giả. Học sinh hào hứng được gặp lại những diễn giả quen thuộc 
đã từng chia sẻ tại VAS Talks như nhà quản lý giáo dục Marcel van Miert, nhạc sĩ - nhà 
sản xuất âm nhạc Dương Khắc Linh, các doanh nhân Thi Anh Đào, Lê Nguyễn Vân Anh, 
Thắng Huỳnh và cả những tên tuổi nổi mới như MC Nguyên Khang, MC Hiếu Võ, nhà báo 
Khải Đơn, các doanh nhân Ngô Phương Thảo, Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Hữu Trí, Tiến sĩ 
Sinh học Nguyễn Trí Nhân… Kinh nghiệm sống phong phú và những bài học thực tế bổ 
ích từ các diễn giả đã khơi gợi cho các em học sinh niềm tin về giá trị của sự trung thực, 
lòng chính trực và cách thể hiện trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với cộng đồng ở 
từng lứa tuổi. 

Lần thứ 2 tham gia chia sẻ tại VAS Talks 2018, doanh nhân Lê Nguyễn Vân Anh - Nhà 
sáng lập và CEO của F'enhance nhận xét: “Đến thời điểm này, dư âm của VAS Talks 2017 
vẫn còn trong tôi với rất nhiều cảm xúc đẹp vì sự thông minh, tự tin và ngọn lửa nhiệt 
huyết mà các em học sinh VAS đã truyền ngược lại cho diễn giả.  Năm nay, các em cũng đã 
tiếp thêm cảm hứng cho tôi  khi hào hứng đón nhận, chia sẻ và phản biện về một chủ đề 
rất khó như lòng chính trực. Những câu chuyện tôi mang đến cho các em ở VAS Talks 2018 
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mới mẻ hơn, thực tế hơn vì chính các em cũng đã không còn là những cô bé, cậu bé của 
năm cũ. Các em đã trưởng thành hơn rất nhiều.” 

Tiến sĩ Nguyễn Trí Nhân – Trưởng Khoa Công nghệ Sinh học, Đại học Khoa học Tự nhiên 
TP.HCM, diễn giả của VAS Talks 2018 chia sẻ: “Tôi đã làm việc trong lĩnh vực giáo dục 
trong nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một chương trình chia sẻ về 
đạo đức, nhân cách, giá trị sống dành cho học sinh. Tôi nghĩ rằng VAS Talks là chương 
trình rất ý nghĩa và đáng quý khi nhà trường tập trung vào việc phát triển học sinh ở góc 
độ nhân cách, đào tạo nên những con người tử tế không chỉ cho Việt Nam mà còn cho cộng 
đồng thế giới. Suy cho cùng, các nhà tuyển dụng hay cả xã hội đều cần những người vừa 
có khả năng làm việc vừa có thể tin tưởng được.” 
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