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Cấu trúc chương trình linh hoạt cùng sự dẫn dắt của 
các MC, diễn giả chuyên nghiệp đã mang đến cho 
VAS Talks 2018 một không khí hào hứng, sôi nổi 
xuyên suốt 28 buổi chia sẻ với tinh thần Sống trọn 

vẹn cùng sự chính trực

THÔNG ĐIỆP TRUYỀN CẢM HỨNG TẠI VAS TALKS 2018
Sống trọn vẹn cũng là tinh thần 
xuyên suốt mà VAS muốn truyền 
đạt cho cộng đồng học sinh trong 
và ngoài nhà trường 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. 

Nhà quản lý giáo dục Marcel van 
Miert – Chủ tịch Điều hành VAS: 
“Mỗi khi hối tiếc về một việc mình 
đã làm nghĩa là các em đã đánh 
mất một phần bản thân mình. 
Cuộc đời của các em còn rất dài, 
sống trọn vẹn là giảm thiểu những 
điều khiến các em có thể hối tiếc”. 

MC Hiếu Võ: “Sống trọn vẹn 
không có nghĩa là sống một cuộc 
đời hoàn hảo mà chính là sống với 
sự trung thực và chính trực của bản 
thân mình.”

Doanh nhân Nguyễn Hữu Trí 
– Nhà sáng lập kiêm CEO Công 
ty Awake Your Power: “Chính trực 
trước hết là trung thực với chính 

mình, với những điều bản thân 
mình cho là đúng. Sau đó là có sự 
chuẩn bị sẵn sàng để chịu trách 
nhiệm với quyết định của mình.”

Doanh nhân Thắng Huỳnh – 
Nhà sáng lập kiêm CEO Công ty 
UEH: “Trên đường đi đến sự chính 
trực có thể các em sẽ trở thành 
những người khác biệt hoặc lập dị 
nhưng đến một lúc nào đó những 
nỗ lực của các em cũng sẽ được 
nhận ra, ghi nhận và khi đó các em 
có thể đi thật xa.”

Doanh nhân Lê Nguyễn Vân 
Anh – Nhà sáng lập kiêm CEO 
Công ty F’enhence: “Phần thưởng 
lớn nhất dành cho người chính 
trực đó là cảm giác bình an và 
niềm vui khi đã mạnh dạn nói ra sự 
thật và có thể giúp đỡ được người 
khác.”

Nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc 
Dương Khắc Linh: “Thành thật với 
chính mình là cách duy nhất để các 
bạn trẻ trở thành những người tử 
tế và hạnh phúc.”

VAS TALKS 2018 - LAN TỎA THÔNG ĐIỆP
SỐNG TRỌN VẸN, CHÍNH TRỰC

VAS TALKS VÀ NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG
VAS Talks là chương trình chia 
sẻ truyền cảm hứng về các giá 
trị cốt lõi và tinh thần sống tích 
cực dành cho học sinh được Hệ 
thống Trường Quốc tế Việt Úc 
(VAS) tổ chức thường niên, bắt 
đầu từ năm 2016.

Qua 3 năm triển khai, VAS 
Talks đã thu hút gần 60 nghệ 
sĩ, doanh nhân, nhà báo, nhà 
giáo dục… nổi tiếng và thành 
công trên nhiều lĩnh vực tham 
gia chia sẻ cho học sinh. Chương 
trình bao gồm gần 60 buổi talk-
show với hơn 16.000 lượt học 
sinh tham dự.

VAS Talks 2018 mang chủ đề 
Sống trọn vẹn – Integrity takes 
courage đã diễn ra trong suốt 
tháng 9/2018 với 28 buổi chia sẻ 
dành cho hơn 7.500 học sinh 
VAS từ cấp Tiểu học đến Trung 
học phổ thông.

Bằng những kinh nghiệm 
sống phong phú và những bài 
học thực tế thú vị, các diễn giả 
đã khơi gợi cho các em học sinh 
VAS 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. 

DIỄN GIẢ NÓI GÌ VỀ VAS TALKS 2018?
Năm nay, VAS Talks 2018 đã nhận 
được sự tham gia, đồng hành của 
gần 20 nhà sáng lập, nhà điều hành 
doanh nghiệp, những nhạc sĩ, ca 
sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, nhà báo, 
người dẫn chương trình truyền hình... 
Bản thân các diễn giả cũng được 
truyền cảm hứng từ sự tự tin và tư 
duy phản biện tích cực của các em 
học sinh lẫn ý nghĩa nhân văn của 
chương trình. 

“Tôi đánh giá rất cao sự chủ động 
của nhà trường khi mời những cá 
nhân thành danh trong các lĩnh vực 
đến trò chuyện, chia sẻ cho học sinh. 

Chúng tôi là những người nhóm lửa, 
và ngọn lửa ấy sẽ được chính các học 
sinh VAS thổi bùng lên bằng trí tuệ, 
bản lĩnh, nhân cách, tâm hồn và sự 
chính trực” – MC Nguyên Khang.

“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”  – Tiến sĩ Nguyễn Trí Nhân 
– Trưởng Khoa Công nghệ Sinh học, 
Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM, 
chia sẻ 

Ca sĩ Hoàng Bách (phải) và 
nhạc sĩ Dương Khắc Linh (trái) 

chia sẻ tại VAS Talks 

Chương trình diễn ra trong 
không khí sôi nổi, hào hứng 

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh 
khuấy động chương trình 

MC Thùy Minh (phải) tham dự 
VAS Talks 

Sự năng động của các em học 
sinh VAS khiến nhiều khách 

mời tán thưởng 

VAS Talks mời các nhân vật 
thành danh ở nhiều lĩnh vực 

#vun mầm tương lai


