Cơ hội du học tại Học viện MDIS - Singapore
Trần Thị Thanh Bắc
<p style="text-align: justify">
Từ th&aacute;ng 06/2012, nhằm gi&uacute;p c&aacute;c em học sinh, sinh vi&ecirc;n dễ
d&agrave;ng tiếp cận với c&aacute;c cơ hội học tập tại MDIS, Trung t&acirc;m Học liệu
&ndash; Đại học Th&aacute;i Nguy&ecirc;n (TTHL -&nbsp;ĐHTN)&nbsp;v&agrave; Học viện
Ph&aacute;t triển Quản l&yacute; Singapore&nbsp; - MDIS đ&atilde; phối hợp mở văn
ph&ograve;ng đại diện của MDIS tại Th&aacute;i Nguy&ecirc;n nhằm tư vấn, hỗ trợ v&ecirc;̀
các chương trình du học Singpapore.</p>
&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify&amp;quot;&amp;gt;
Trong 2 ng&amp;amp;agrave;y 09 v&amp;amp;agrave; ng&amp;amp;agrave;y18/5/2013,
Văn ph&amp;amp;ograve;ng Đại diện MDIS tại Việt Nam phối hợp
c&amp;amp;ugrave;ng&amp;amp;nbsp;TTHL&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp;ĐHTN&amp;amp;nbsp;tổ chức c&amp;amp;aacute;c buổi hội thảo du học
Singapore tại trường THPT Chuy&amp;amp;ecirc;n Bắc Giang, trường THPT Chu Văn An
Th&amp;amp;aacute;i Nguy&amp;amp;ecirc;n v&amp;amp;agrave; trường THPT
Chuy&amp;amp;ecirc;n Th&amp;amp;aacute;i Nguy&amp;amp;ecirc;n với mục
đ&amp;amp;iacute;ch đưa cơ hội du học gần hơn với c&amp;amp;aacute;c học sinh. Hội
thảo diễn ra với sự g&amp;amp;oacute;p mặt của tr&amp;amp;ecirc;n 500 người tham dự
l&amp;amp;agrave; c&amp;amp;aacute;c thầy c&amp;amp;ocirc; gi&amp;amp;aacute;o, phụ
huynh c&amp;amp;ugrave;ng đ&amp;amp;ocirc;ng đảo học sinh trong
trường.&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify&amp;quot;&amp;gt;
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thảo,&amp;amp;nbsp;đại&amp;amp;nbsp;diện&amp;amp;nbsp;Học viện
Ph&amp;amp;aacute;t triển Quản l&amp;amp;yacute; Singgapore MDIS v&amp;amp;agrave;
TTHL &amp;amp;ndash; ĐHTN đ&amp;amp;atilde; trao 18 xuất học bổng cho
c&amp;amp;aacute;c học sinh c&amp;amp;oacute; ho&amp;amp;agrave;n cảnh
kh&amp;amp;oacute; khăn&amp;amp;nbsp; nhưng đạt th&amp;amp;agrave;nh
t&amp;amp;iacute;ch tốt trong học tập của 3 trường với mong muốn động
vi&amp;amp;ecirc;n v&amp;amp;agrave; kh&amp;amp;iacute;ch lệ tinh thần học tập của
c&amp;amp;aacute;c em.&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify&amp;quot;&amp;gt;
Sau lễ trao học bổng, b&amp;amp;agrave; Trần Thị B&amp;amp;iacute;ch - Phụ
tr&amp;amp;aacute;ch tư vấn - Đại diện MDIS tại Việt Nam đ&amp;amp;atilde; cung cấp
th&amp;amp;ocirc;ng tin kh&amp;amp;aacute; đầy đủ về hệ thống gi&amp;amp;aacute;o
dục, c&amp;amp;aacute;c kh&amp;amp;oacute;a học, ng&amp;amp;agrave;nh học, chi
ph&amp;amp;iacute; sinh hoạt,&amp;amp;hellip; cần thiết để ho&amp;amp;agrave;n
th&amp;amp;agrave;nh một kh&amp;amp;oacute;a học tại MDIS. B&amp;amp;ecirc;n cạnh
đ&amp;amp;oacute;, MDIS c&amp;amp;ograve;n cung cấp dịch vụ chăm
s&amp;amp;oacute;c sinh vi&amp;amp;ecirc;n chất lượng cao, trang bị v&amp;amp;agrave;
hỗ trợ sinh vi&amp;amp;ecirc;n kiến thức, kỹ năng cần thiết để tăng cường đảm bảo việc
l&amp;amp;agrave;m sau khi tốt nghiệp.&amp;lt;/p&amp;gt;

&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify&amp;quot;&amp;gt;
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&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: center&amp;quot;&amp;gt;
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Nguy&amp;amp;ecirc;n&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify&amp;quot;&amp;gt;
Học viện Ph&amp;amp;aacute;t triển Quản l&amp;amp;yacute; Singapore (MDIS)
được&amp;amp;nbsp; tin tưởng với chất lượng đ&amp;amp;agrave;o tạo cao
v&amp;amp;agrave; chuy&amp;amp;ecirc;n nghiệp; chi ph&amp;amp;iacute; hợp
l&amp;amp;yacute;, hệ thống trang thiết bị phục vụ học tập hiện đại; k&amp;amp;iacute;
t&amp;amp;uacute;c x&amp;amp;aacute; nằm ngay trong khu&amp;amp;ocirc;n
vi&amp;amp;ecirc;n của trường tạo n&amp;amp;ecirc;n sự thuận lợi v&amp;amp;agrave;
tiện nghi cho sinh vi&amp;amp;ecirc;n. Chương tr&amp;amp;igrave;nh đ&amp;amp;agrave;o
tạo tại MDIS lu&amp;amp;ocirc;n được cập nhật theo xu hướng ph&amp;amp;aacute;t triển
của nền kinh tế với những dẫn chứng x&amp;amp;aacute;c thực v&amp;amp;agrave; sự đa
dạng về chuy&amp;amp;ecirc;n ng&amp;amp;agrave;nh đ&amp;amp;agrave;o tạo
gi&amp;amp;uacute;p sinh vi&amp;amp;ecirc;n c&amp;amp;oacute; nhiều lựa chọn cho
nghề nghiệp tương lai.&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify&amp;quot;&amp;gt;
Thời gian trải nghiệm tại đất nước đa sắc tộc như Singapore sẽ l&amp;amp;agrave; một
m&amp;amp;oacute;n qu&amp;amp;agrave; c&amp;amp;oacute; &amp;amp;yacute; nghĩa
đối với mỗi bạn học sinh. Được học tập tại đ&amp;amp;acirc;y kh&amp;amp;ocirc;ng chỉ
đem lại những cơ hội gh&amp;amp;eacute; thăm c&amp;amp;aacute;c địa danh nổi tiếng,
được kh&amp;amp;aacute;m ph&amp;amp;aacute; nền văn h&amp;amp;oacute;a, con
người tại quốc đảo sư tử xinh đẹp, h&amp;amp;agrave;nh tr&amp;amp;igrave;nh du học tại
đất nước Singapore sẽ gi&amp;amp;uacute;p cho c&amp;amp;aacute;c em học sinh
c&amp;amp;oacute; th&amp;amp;ecirc;m trải nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng sống
v&amp;amp;agrave; đặc biệt l&amp;amp;agrave; r&amp;amp;egrave;n luyện,
n&amp;amp;acirc;ng cao khả năng sử dụng tiếng Anh.&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify&amp;quot;&amp;gt;
Cũng tại c&amp;amp;aacute;c buổi hội thảo du học, Trung t&amp;amp;acirc;m Học liệu
c&amp;amp;ograve;n &amp;amp;nbsp;phối hợp với Mindecode v&amp;amp;agrave;
C&amp;amp;ocirc;ng ty TNHH Dịch vụ Th&amp;amp;ocirc;ng tin Khoa học &amp;amp;amp;
C&amp;amp;ocirc;ng nghệ Tr&amp;amp;iacute; Việt tổ chức giới thiệu c&amp;amp;ocirc;ng
nghệ trắc nghiệm v&amp;amp;acirc;n tay để kh&amp;amp;aacute;m ph&amp;amp;aacute;
năng lực tiềm ẩn, bẩm sinh của con người. Ch&amp;amp;uacute;ng ta đều biết
v&amp;amp;acirc;n tay của mỗi người l&amp;amp;agrave; duy nhất v&amp;amp;agrave;
được coi l&amp;amp;agrave; đặc điểm nhận dạng để ph&amp;amp;acirc;n biệt giữa người
n&amp;amp;agrave;y v&amp;amp;agrave; người kia. Tuy nhi&amp;amp;ecirc;n,
kh&amp;amp;ocirc;ng phải ai cũng biết đến sự tồn tại mối quan hệ mật thiết giữa
v&amp;amp;acirc;n tay v&amp;amp;agrave; n&amp;amp;atilde;o bộ của con

người&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify&amp;quot;&amp;gt;
B&amp;amp;aacute;o c&amp;amp;aacute;o Trắc nghiệm V&amp;amp;acirc;n tay Mindecode
do Tr&amp;amp;iacute; Việt cung cấp l&amp;amp;agrave; k&amp;amp;ecirc;́ t quả
ph&amp;amp;acirc;n t&amp;amp;iacute;ch, đ&amp;amp;aacute;nh gi&amp;amp;aacute;
c&amp;amp;aacute;c khả năng tiềm ẩn của con người dựa tr&amp;amp;ecirc;n những
th&amp;amp;agrave;nh tựu nghi&amp;amp;ecirc;n cứu về khoa học v&amp;amp;acirc;n tay,
gen di truyền, t&amp;amp;acirc;m l&amp;amp;yacute; học v&amp;amp;agrave; thực nghiệm
l&amp;amp;acirc;m s&amp;amp;agrave;ng do c&amp;amp;aacute;c nh&amp;amp;agrave;
khoa họ c , chuy&amp;amp;ecirc;n gia y tế, t&amp;amp;acirc;m l&amp;amp;yacute;
v&amp;amp;agrave; gi&amp;amp;aacute;o dục học đ&amp;amp;uacute;c kết từ nhiều năm
nay. Với nội dung đầy đủ v&amp;amp;agrave; ch&amp;amp;iacute;nh x&amp;amp;aacute;c
nhất từ trước đến nay, b&amp;amp;aacute;o c&amp;amp;aacute;o sẽ gi&amp;amp;uacute;p
ta x&amp;amp;aacute;c định vị tr&amp;amp;iacute; c&amp;amp;aacute;c tiềm năng
tr&amp;amp;ecirc;n vỏ n&amp;amp;atilde;o, ph&amp;amp;acirc;n t&amp;amp;iacute;ch
c&amp;amp;aacute;c điểm mạnh, điểm yếu trong tố chất bẩm sinh, đồng thời đưa ra
c&amp;amp;aacute;c khuyến nghị gi&amp;amp;aacute;o dục nhằm bồi dưỡng,
ph&amp;amp;aacute;t triển c&amp;amp;aacute;c khả năng v&amp;amp;agrave;
tr&amp;amp;iacute; th&amp;amp;ocirc;ng minh nổi trội cho trẻ.&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: justify&amp;quot;&amp;gt;
Tr&amp;amp;ecirc;n con đường ho&amp;amp;agrave;n thiện tư duy, nh&amp;amp;acirc;n
c&amp;amp;aacute;ch kinh nghiệm ai cũng mong muốn cho m&amp;amp;igrave;nh đạt tới
một tr&amp;amp;igrave;nh độ tri thức ho&amp;amp;agrave;n hảo, to&amp;amp;agrave;n
diện để hướng tới tương lai cuộc sống. Song, con đường ấy c&amp;amp;oacute; đạt được
hay kh&amp;amp;ocirc;ng c&amp;amp;ograve;n t&amp;amp;ugrave;y thuộc
v&amp;amp;agrave;o sự nhận thức lập trường, sự r&amp;amp;egrave;n luyện, phấn đấu
của mỗi c&amp;amp;aacute; nh&amp;amp;acirc;n m&amp;amp;agrave; c&amp;amp;oacute;
một hệ quả tri thức ph&amp;amp;aacute;t triển tương ứng. Những buổi hội thảo định hướng
du học v&amp;amp;agrave; kh&amp;amp;aacute;m ph&amp;amp;aacute; khả năng tiềm ẩn
của con người bằng c&amp;amp;ocirc;ng nghệ trắc nghiệm v&amp;amp;acirc;n tay do Trung
t&amp;amp;acirc;m Học liệu phối hợp với c&amp;amp;aacute;c đơn vị tổ chức nhằm đưa
đến cho&amp;amp;nbsp;thầy c&amp;amp;ocirc;,&amp;amp;nbsp;phụ huynh học
sinh&amp;amp;nbsp;một cơ hội tốt để từ đ&amp;amp;oacute; định hướng cho con em
m&amp;amp;igrave;nh c&amp;amp;oacute; được sự lựa chọn ho&amp;amp;agrave;n hảo
hơn trong cuộc sống.&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;table border= &amp;quot;1&amp;quot; cellpadding= &amp;quot;1&amp;quot;
cellspacing= &amp;quot;1&amp;quot; style= &amp;quot;width: 720px; height:
280px&amp;quot;&amp;gt;
&amp;lt;tbody&amp;gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;
&amp;lt;td&amp;gt;
&amp;lt;p&amp;gt;
Chủ trương x&amp;amp;atilde; hội h&amp;amp;oacute;a gi&amp;amp;aacute;o dục của
Đảng v&amp;amp;agrave; Nh&amp;amp;agrave; nước đ&amp;amp;atilde; thực sự tạo cơ

hội cho nhiều học sinh, sinh vi&amp;amp;ecirc;n v&amp;amp;agrave; c&amp;amp;aacute;n
bộ c&amp;amp;oacute; điều kiện đi học theo nhiều dạng kh&amp;amp;aacute;c nhau .Theo
thống k&amp;amp;ecirc; chưa đầy đủ từ c&amp;amp;aacute;c Đại sứ qu&amp;amp;aacute;n
nước ngo&amp;amp;agrave;i tại Việt Nam, hằng năm c&amp;amp;oacute; khoảng 10.000
học sinh, sinh vi&amp;amp;ecirc;n du học .&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p&amp;gt;
Vậy, l&amp;amp;yacute; do g&amp;amp;igrave; khiến c&amp;amp;aacute;c bạn học sinh,
sinh vi&amp;amp;ecirc;n lựa chọn du học? Với đa số, c&amp;amp;aacute;c
l&amp;amp;yacute; do cơ bản l&amp;amp;agrave; :&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p&amp;gt;
&amp;amp;middot; Cơ hội tiếp thu kiến thức khoa học v&amp;amp;agrave;
c&amp;amp;aacute;c kỹ năng ch&amp;amp;iacute;nh x&amp;amp;aacute;c, cập nhật,
c&amp;amp;oacute; t&amp;amp;iacute;nh thực tiễn v&amp;amp;agrave; ứng dụng cao tại
c&amp;amp;aacute;c nước ph&amp;amp;aacute;t triển.&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p&amp;gt;
&amp;amp;middot; Cơ hội h&amp;amp;igrave;nh th&amp;amp;agrave;nh, thực
h&amp;amp;agrave;nh, ph&amp;amp;aacute;t triển v&amp;amp;agrave; ứng dụng ngoại ngữ
trong c&amp;amp;ocirc;ng việc v&amp;amp;agrave; cuộc sống.&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p&amp;gt;
&amp;amp;middot; Cơ hội t&amp;amp;iacute;ch lũy kinh nghiệm sống, học tập
v&amp;amp;agrave; l&amp;amp;agrave;m việc tại m&amp;amp;ocirc;i trường đa quốc gia,
canh tranh, h&amp;amp;ograve;a nhập v&amp;amp;agrave; tiến bộ.&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p&amp;gt;
&amp;amp;middot; Việc l&amp;amp;agrave;m, lương cao v&amp;amp;agrave; thăng tiến
tr&amp;amp;ecirc;n con đường sự nghiệp sau khi tốt nghiệp.&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p&amp;gt;
Những năm gần đ&amp;amp;acirc;y, c&amp;amp;aacute;c nh&amp;amp;agrave; tuyển dụng
chuy&amp;amp;ecirc;n nghiệp v&amp;amp;agrave; cao cấp thường săn
t&amp;amp;igrave;m c&amp;amp;aacute;c du học sinh Việt Nam trở về nước.
Đ&amp;amp;acirc;y cũng l&amp;amp;agrave; chiến lược nh&amp;amp;acirc;n sự mới của
c&amp;amp;aacute;c doanh nghiệp, đặc biệt l&amp;amp;agrave; những doanh nghiệp
c&amp;amp;oacute; vốn đầu tư nước ngo&amp;amp;agrave;i. Tại c&amp;amp;aacute;c tập
đo&amp;amp;agrave;n lớn, tỷ lệ người nước ngo&amp;amp;agrave;i nắm giữ
c&amp;amp;aacute;c vị tr&amp;amp;iacute; quản l&amp;amp;yacute; cấp cao hiện nay vẫn
rất cao. Tuy nhi&amp;amp;ecirc;n về l&amp;amp;acirc;u về d&amp;amp;agrave;i,
c&amp;amp;aacute;c doanh nghiệp đang t&amp;amp;igrave;m kiếm những ứng
vi&amp;amp;ecirc;n người bản địa để thay thế.&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: right&amp;quot;&amp;gt;
&amp;lt;strong&amp;gt;Theo&amp;lt;/strong&amp;gt; &amp;lt;strong&amp;gt;duhoc.vietsse.vn&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;
&amp;lt;/tbody&amp;gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;

&amp;lt;p&amp;gt;
&amp;amp;nbsp;&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p&amp;gt;
Để biết th&amp;amp;ecirc;m th&amp;amp;ocirc;ng tin về chương tr&amp;amp;igrave;nh
đ&amp;amp;agrave;o tạo của Học viện Ph&amp;amp;aacute;t triển Quản l&amp;amp;yacute;
Singgapore MDIS, xem file&amp;amp;nbsp;đ&amp;amp;iacute;nh
k&amp;amp;egrave;m&amp;amp;nbsp;ph&amp;amp;iacute;a dưới.&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: right&amp;quot;&amp;gt;
(Nguồn:&amp;lt;em&amp;gt;Văn ph&amp;amp;ograve;ng Đại diện MDIS tại Việt Nam,
&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: right&amp;quot;&amp;gt;
&amp;lt;em&amp;gt;C&amp;amp;ocirc;ng ty TNHH Dịch vụ Th&amp;amp;ocirc;ng tin Khoa
học &amp;amp;amp; C&amp;amp;ocirc;ng nghệ Tr&amp;amp;iacute; Việt
)&amp;lt;/em&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;
&amp;lt;p style=&amp;quot;text-align: right&amp;quot;&amp;gt;
&amp;lt;strong&amp;gt;T. Bắc&amp;lt;/strong&amp;gt;&amp;lt;/p&amp;gt;

