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#đầu tư xanh cho gia đình

Cùng điểm lại những 
bước phát triển tiên 
phong của VAS trong 

ngành giáo dục:

Tiên phong kết hợp dịch 
vụ chất lượng cao với 
giáo dục song ngữ
Những năm mới thành lập, Hệ 
thống Trường Quốc tế Việt Úc 
(VAS) đi đầu trong việc ứng 
dụng mô hình dịch vụ chất 
lượng cao trong giáo dục, đáp 
ứng nhu cầu của tầng lớp gia 
đình trung lưu trở lên. 

Với phương châm "Where 
your child comes first – Nơi 
con trẻ được quan tâm hàng 
đầu", các bậc phụ huynh vô 
cùng an tâm khi đưa trẻ đến 
trường học tập, sinh hoạt và 
được chăm sóc bởi đội ngũ 
nhân viên, giáo viên yêu trẻ, 
chuyên nghiệp và tận tâm.

Phát triển toàn diện kỹ 
năng và giá trị sống 
Khi phát triển mô hình trường 
học liên cấp, VAS có các cơ sở 
giáo dục trải rộng ở nhiều quận 
tại TP. HCM, tạo sự thuận tiện 
cho các gia đình khi đưa đón 
trẻ. Các giá trị gia tăng ngày 
càng được hoàn thiện thu hút 
thêm nhiều gia đình cho con 
theo học tập. Một trong các 
giá trị tăng cường được VAS 
đầu tư nghiêm túc thông qua 
nghiên cứu, hợp tác với các đối 
tác uy tín là Chương trình Kỹ 
năng và Giá trị sống được giảng 
dạy lồng ghép với chương trình 
chính khóa cách đây 10 năm.

Năm 2019 đánh dấu 
chặng đường 15 năm 
phát triển của Hệ thống 
Trường Quốc tế  Việt Úc 
(VAS). Sau nhiều thay 
đổi và cải tiến, quá trình 
hoạt động của VAS gắn 
liền với sự tăng trưởng uy 
tín và mở rộng liên tục

Chương trình Quốc tế 
Cambridge xuyên suốt các 
cấp đầu tiên tại Tp. HCM 
Từ năm học 2014–2015, Hệ thống 
Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) 
là tổ chức giáo dục đầu tiên 
triển khai Chương trình Giáo 
dục Quốc tế Cambridge giảng 
dạy song song với Chương trình 
Giáo dục Quốc gia xuyên suốt 
các cấp tại Tp. Hồ Chí Minh. 
Năm 2018, VAS chính thức giảng 
dạy Chương trình Quốc tế 100%, 
trở thành trường học duy nhất 
hoàn thiện đầy đủ các lộ trình 
giáo dục đáp ứng tất cả nhu cầu 
học tập của học sinh.

Hiện tại, VAS tiếp tục thu 
hút nhân sự quốc tế giàu kinh 
nghiệm quản lý, phát triển 
chương trình giáo dục, đào 
tạo nghiệp vụ cho giáo viên 
nhằm tạo sự đồng bộ hóa chất 
lượng hoạt động và giảng dạy 
tại các cơ sở, đồng thời thiết 
lập những tiêu chuẩn mới cho 
giáo dục quốc tế tại Việt Nam.

Thành lập trung tâm đào 
tạo cùng với Hội đồng 
khảo thí Cambridge 
Tháng 5/2018, VAS – đơn vị giáo 
dục duy nhất được Hội đồng 
Khảo thí Cambridge (CAIE) lựa 
chọn là đối tác thành lập Trung 
tâm đào tạo và bồi dưỡng 
nghiệp vụ nhằm nâng cao chất 
lượng giảng dạy cho các giáo 
viên giảng dạy chương trình 
của CAIE tại Việt Nam.

Những dấu ấn trên là kết 
quả của định hướng phát triển 
giáo dục bền vững, tập trung 
vào chất lượng con người và 
luôn đặt lợi ích của học sinh, 
phụ huynh lên hàng đầu của 
VAS. Ông Marcel van Miert, 
Chủ tịch Điều hành VAS cho 
biết: “Chặng đường tiếp theo 
của nhà trường vẫn đặt mục 
tiêu xây dựng VAS trở thành 
môi trường giáo dục lý tưởng 
cho tương lai, nơi trẻ trưởng 
thành theo cách riêng, hạnh 
phúc và tử tế.”

Hệ thống Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) được thành lập vào 
năm 2004, hiện là một trong các tổ chức giáo dục có quy mô 
lớn nhất với 8 cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 8,500 học 
sinh theo học các cấp từ Mầm non đến Phổ thông Trung học. 
Học sinh theo đuổi Chương trình Quốc tế Cambridge tại VAS 
tốt nghiệp với các Chứng chỉ IGCSE, AS và A-Level do Hội 
đồng Khảo thí Cambridge cấp được công nhận rộng rãi trên 
thế giới và được xem là tấm vé thông hành vào học tại các 
trường đại học hàng đầu trên thế giới tại các quốc gia như 
Anh, Mỹ, Úc, Canada, Singapore, Hà Lan, New Zealand…

Xây dựng mô hình giáo 
dục dựa trên giá trị cốt lõi 
Năm 2016, VAS chính thức 
đưa hệ thống 7 giá trị cốt lõi 
thành một chương trình đào 
tạo và xuyên suốt trong nhà 
trường, bao gồm: Tính xuất 
sắc, Tự tin, Chính trực, Tinh 
thần đồng đội, Tôn trọng, 
Đam mê và Tự hào dân tộc. 
VAS tổ chức những khóa huấn 
luyện dành cho giáo viên 
phương pháp truyền cảm 
hứng, đưa giá trị vào các hoạt 
động chính khóa và ngoại 
khóa để giúp các em cảm thụ 
và thấm nhuần các giá trị này 
một cách tự nhiên. 

Những buổi hội thảo chuyên 
đề dành riêng cho phụ huynh 
liên tục được diễn ra nhằm giới 
thiệu mục tiêu, ý nghĩa và trang 
bị những kiến thức, kỹ năng 
cần thiết để các cha mẹ phối 
hợp với trường, tạo môi trường 
xuyên suốt cho trẻ hình thành 
và phát triển các giá trị.

VAS - 15 NĂM PHÁT TRIỂN & 
MỤC TIÊU GIÁO DỤC BỀN VỮNG


