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TỔ CHỨC EDUCATIUS TẠI ANH

TỔ CHỨC EDCATIUS TRÊN THẾ GIỚI

Kể từ khi thành lập vào năm 2015, Educatius Anh và Ireland
ngày càng phát triển mạnh mẽ. Chúng tôi tự hào về sự hỗ
trợ và trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo tất cả học
sinh có được những trải nghiệm thành công và an toàn
nhất

Chương trình SELECT và CLASSIC tại 17 quốc gia: Mỹ,
Canada, Úc, New Zealand, Vương quốc Anh, Ireland, Đức,
Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Phần
Lan, Argentina, Chile, Nhật Bản

30+ trường công SELECT tại Anh
25+ trường tư thục Anh
10+ trường tư thục Ireland
us trân trọng sự tin
“Tất cả chúng tôi tại Educati
chúng tôi sắp xếp và
tưởng của bạn trong việc để
trường Trung Học tốt
hỗ trợ bạn đăng ký tại một
mình, chúng tôi đảm
nhất. Với lịch sử lâu dài của
g nhớ nhất trong đời.”
bảo bạn sẽ có trải nghiệm đán
Tổ chức Educatius.
– Tom Ericsson, Người sáng lập
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6.000 học sinh đến các trường trung học trên toàn thế giới
vào năm 2018

Quản lý 1.000 học sinh được tài trợ bởi các chương trình
chính phủ chính thức từ Châu Âu, Châu Mỹ Latin và Châu Á
Tuyển học sinh từ hơn 60 quốc gia
300 nhân viên toàn thời gian trên toàn thế giới và hơn 1.000
nhân viên hỗ trợ bán thời gian

“

CAM KẾT DỊCH VỤ CỦA EDUCATIUS

Chương trình Cam kết Dịch vụ mới của Tổ chức Educatius
bảo đảm mức dịch vụ cho các chương trình ở Vương quốc
Anh và Ireland. Từ khi điền đơn đăng ký, chúng tôi sẽ cố
gắng để quá trình nhập học nhanh chóng nhất, và đảm
bảo rằng học sinh nhận được hỗ trợ trong ngôi nhà mới
của các em.

“

Các trường trung học ở hơn 35 thị trấn và thành phố

HỌC TRUNG HỌC
TẠI ANH QUỐC
Đến Anh Quốc để tham gia
Chương trình Trung học
là khởi đầu hoàn hảo cho
tương lai của bạn!
Các trường trung học ở Vương Quốc Anh cung cấp
cho học sinh chương trình giảng dạy thú vị và nguồn
tài liệu dồi dào, giúp học sinh tập trung vào kế hoạch
học tập cá nhân. Bằng cấp được quốc tế công nhận,
giúp học sinh có được nền tảng hoàn hảo cho Giáo
dục Bậc đại học.

Những lý do tiêu biểu bạn nên
lựa chọn Vương Quốc Anh:
Nhiều lựa chọn khóa học
 rải nghiệm nền văn hóa
T
độc đáo
Bốn quốc gia trong một
Cơ hội học tập rộng mở
 uê hương của ngôn ngữ
Q
Anh
 ựa chọn Trường Công hay
L
Trường Tư
Tất nhiên là còn nhiều điều hơn nữa tại đất nước này
bao gồm các thành phố lịch sử, cơ hội tham gia những
môn thể thao tuyệt vời và nền ẩm thực phong phú! Hãy
đến và trải nghiệm với chúng tôi!
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TRẢI NGHIỆM
NƯỚC ANH
Gia đình bản xứ tại Vương quốc Anh
Một gia đình nơi phương xa
Không có cách nào tốt hơn để thực sự đắm mình trong một nền
văn hóa bằng cách sống cùng và trở thành một phần của gia
đình bản xứ.
Chúng tôi kiểm tra chặt chẽ các gia đình bản xứ để bảo đảm
mang đến một môi trường gia đình an toàn và thân thiện, chăm
sóc học sinh như một phần trong gia đình. Bởi vì Educatius tìm
và làm việc trực tiếp với gia đình bản xứ, chúng tôi có thể hỗ trợ
học sinh của mình trong mọi khía cạnh cuộc sống ở Vương Quốc
Anh.
Ngoài ra, mỗi học sinh được bố trí một Nhân viên Kết nối Học
sinh, sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi và giải quyết những vướng mắc.
Các nhân viên này sẽ tổ chức các cuộc họp thường xuyên với
học sinh và sẽ hỗ trợ, khuyến khích học sinh trong suốt thời gian
lưu trú.
Tổ chức Educatius đã giữ kỷ lục thành công liên tiếp trong nhiều
năm và chúng tôi sẽ chăm sóc thật tốt để đảm bảo rằng các học
sinh được an toàn, hỗ trợ và tận hưởng chương trình cùng với
chúng tôi.
Bạn sẽ được cung cấp chỗ ở với Gia đình bản xứ nếu bạn đăng
ký vào các chương trình sau:
Trao đổi Học thuật - Academic Exchange
Truyền thống - Classic
Lựa chọn Công lập - SELECT State
Tư bán trú - Private Day
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TRẢI NGHIỆM TRƯỜNG
NỘI TRÚ
Sống trong ký túc xá nội trú có
thể là một trải
nghiệm tuyệt vời cho học sinh
quốc tế. Môi
trường tại mỗi ký túc xá thì thân
thiện, đầm
ấm với nhiều sự kiểm tra và hỗ
trợ thường
xuyên từ những nhân viên sống
cùng ký túc
xá với học sinh.
Vào cuối tuần, có rất nhiều hoạ
t động năng
động để học sinh tham gia - từ
các hoạt động
thể thao, các chuyến tham quan
xung quanh
vùng, chuyến thăm các trường
đại học, đến
việc chuẩn bị nhập học vào Oxb
ridge.
Bên cạnh sự hỗ trợ bởi nhân viên
nhà trường,
tất cả học sinh ghi danh thông
qua Educatius
đều được cung cấp gói Giám hộ
toàn diện.
Trong thời gian nghỉ học ở trườ
ng, Educatius
có thể sắp xếp thêm các kỳ ngh
ỉ và cuối tuần
ở cùng gia đình bản xứ địa phư
ơng. Đây là
cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm cuộ
c sống gia
đình của người Anh.

LỢI ÍCH HỌC
THUẬT KHI
HỌC TẠI ANH
Một số trường tại Vương quốc
Anh có lịch sử lâu đời trên 1000
năm tuổi!

Trường công hay
Trường tư?
Trường tư

Trường Nội Trú và Bán Trú
Sĩ số lớp ít
ền thống
Chú trọng hơn vào các môn học thuật truy
Tỉ lệ đậu vào Oxbridge cao hơn
thao được
Nhiều mảng hoạt động ngoại khóa và thể
tổ chức tốt
hơn sẽ
Những học sinh với trình độ tiếng Anh thấp
nhận được sự hỗ trợ tuyệt vời về ESL
Dành cho độ tuổi từ 11 đến 17

Trường công

Trường Bán Trú
16 tuổi,
Tập trung vào chương trình giáo dục sau
h
cung cấp môi trường để trưởng thàn
ệp
Có các phương án học tập và hướng nghi
đại
hiện
Có cơ sở vật chất tốt và thường rất
trung tâm
Tọa lạc ở vị trí trung tâm thành phố hoặc
thị trấn
và hợp tác
Thường xuyên có các chuyến tham quan
với các trường đại học Anh
Dành cho độ tuổi từ 16 đến 18

Tôi sẽ học gì?
Dưới đây là giải thích ngắn gọn về các khóa học được cung
cấp tại các trường học và cao đẳng ở Vương quốc Anh:

Khóa học A Level

Nếu bạn đến Vương Quốc Anh ở độ tuổi 16, 17 hoặc 18,
A-Level là chương trình học phù hợp với bạn. Khóa học ALevel rất tốt cho những học sinh muốn thử thách bản thân
trong một lĩnh vực cụ thể hoặc có mong muốn học tập cao
hơn tại bậc đại học.
Học sinh sẽ chọn 3 hoặc 4 môn học trong vòng 2 năm từ
nhiều môn bao gồm (nhưng không giới hạn!) Toán, Khoa
học, Ngôn ngữ, Nghệ thuật, Truyền thông, Thiết kế, Tin
học, Nhân văn học, v.v...

Khóa học Hướng nghiệp BTEC

Đây là những bằng cấp thay thế ở các cấp độ khác nhau
tương ứng với GCSE và A-Level trong các môn học hướng
nghiệp như Du lịch và Lữ hành, Nghệ thuật Biểu diễn, Thể
thao, Âm nhạc, Khoa học Ứng dụng, Chăm sóc trẻ em.
Kết quả sẽ được đánh giá dựa vào quá trình học hơn là kỳ
kiểm tra. BTEC phù hợp cho những người có định hướng
mạnh mẽ đối với một nghề nghiệp cụ thể.

GCSE

Đây là cấp học dưới A-Level và là những gì học sinh Anh
học trong độ tuổi từ 14 đến 16. Có một số môn học chính
bắt buộc như tiếng Anh, Toán học và Khoa học. Tuy nhiên,
cũng có những phương án khác khi có thể để học sinh
chọn những môn học khác. Một vài trường tư cũng dạy
IGCSE.

Chương trình IB

Một số trường mang đến một lựa chọn khác là Bằng Tú
tài Quốc tế (IB). IB được học thay cho A-Level hoặc BTEC.
Chương trình IB danh tiếng và cam go sẽ được học trong
2 năm, bao gồm một nhóm chuẩn các khóa học và các bài
đánh giá tương ứng. IB được công nhận quốc tế trên toàn
thế giới và dành cho học sinh từ 16 tuổi trở lên.
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CHƯƠNG TRÌNH ACADEMIC EXCHANGE
(TRAO ĐỔI HỌC THUẬT) TẠI ANH QUỐC
Chương trình Academic Exchange tại
Anh quốc – Chương trình Trường Công
thú vị dành cho học sinh quốc tế!
Học sinh quốc tế giờ đây có thể học tại Vương Quốc Anh ở
trường trung học với mức chi phí thấp thông qua Chương trình
Academic Exchange mới của chúng tôi!
Với Chương trình Academic Exchange của Tổ chức Educatius,
nếu bạn có thể linh hoạt và cho phép chúng tôi chọn trường và
địa điểm học, bạn có thể học ở Vương Quốc Anh tại một trường
Trung học Công lập với ngân sách hợp lý hơn. Cơ hội thú vị này
mở ra khả năng học tập cho các học sinh quốc tế tại nền giáo
dục công của Vương Quốc Anh, rất nổi tiếng và được nhiều
người biết đến trong lĩnh vực học thuật.

Tại sao học sinh yêu
thích chương trình này?
 hương trình không cho phép chọn
C
trường công tại England, Scotland và
Wales
 ọc sinh được yêu cầu cung cấp các
H
môn học yêu thích (tối đa 8 môn) trong
hồ sơ và những sở thích nổi bật
 húng tôi sắp xếp trước hồ sơ học tập
C
của học sinh, gởi hồ sơ tại những trường
phù hợp với các môn học và sở thích/
mục tiêu nghề nghiệp của học sinh
cấp các chương trình A-level/

Cung
BTEC/GCSE và nhiều lộ trình học tập
khác
Học sinh có thể ở lại hơn một năm tại
cùng một trường với chính sách Đảm
bảo Học phí Năm thứ 2 của chúng tôi
 ược sắp xếp sống tại Gia đình bản xứ ở
Đ
các khu vực đô thị từ trung bình đến lớn
(sắp xếp đơn hoặc với một học sinh quốc
tế khác)
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Tôi sẽ học ở trường nào?
Các học sinh sẽ được xếp vào một trường công lập. Bạn sẽ
thấy rằng các trường sẽ tập trung giảng dạy cho học sinh
từ 16 tuổi trở lên. Đây là một môi trường học tập trưởng
thành, học sinh sẽ được hưởng những lợi ích từ các giáo
viên chuyên môn, cơ sở học tập hiện đại và cơ hội được
hỗ trợ từ việc dạy kèm.
Các trường học này nằm ở xung quanh các khu đô thị lớn
của Vương Quốc Anh, mang đến lợi ích của việc có nhiều
hoạt động ngoại khóa (mua sắm, tham quan, giao lưu, thể
thao và hơn thế nữa!)

Cách chúng tôi quyết định
trường của bạn theo 3 bước
đơn giản:
Bước 1: Hoàn tất mẫu đơn đăng ký sơ bộ của
chúng tôi để giữ chỗ!
Bước 2: Cho chúng tôi biết thời gian bạn dự định
tham gia chương trình
Bước 3: Hoàn thành mẫu đơn đăng ký chính thức
của chúng tôi. Bạn sẽ được yêu cầu chọn tối đa 8
môn học yêu thích. Chúng tôi sẽ xem xét các môn
học, lịch sử học tập, mục tiêu và bài luận cá nhân của
bạn và sắp xếp bạn vào một trường phù hợp với hồ
sơ cá nhân

Chương trình Academic
Exchange tại Anh quốc bao
gồm những gì?
Chương trình của chúng tôi bao gồm:
 ền giáo dục chính quy trong một trường công lập do
N
chúng tôi lựa chọn - đội ngũ chuyên gia của chúng tôi
dành thời gian nghiên cứu từng hồ sơ để chọn mỗi học
sinh một trường phù hợp với sở thích và kỹ năng riêng
 hỗ ở tiện nghi trong các gia đình bản xứ – việc sắp xếp
C
có thể là phòng đơn hoặc phòng đôi (với một học sinh từ
quốc gia khác) tùy thuộc vào kích thước của ngôi nhà
 ói phúc lợi do Nhân viên Kết nối Học sinh của chúng tôi
G
cung cấp bao gồm gặp gỡ định hướng trong tuần lễ đầu
nhập học, báo cáo hàng tháng được gửi đến công ty từ
vấn tại Việt Nam
 ỗi học kỳ một lần, hoạt động hoặc gặp mặt cho tất
M
cả học sinh trong cùng một khu vực được chi trả bởi
Educatius Anh quốc
 hần quà học sinh với sổ tay, số điện thoại liên lạc, thẻ
P
học sinh và quà tặng nhỏ hữu ích
 ón và trả học sinh tại sân bay bởi gia đình bản xứ hoặc
Đ
đại diện của Educatius (dành cho các sân bay được chỉ
định)

Chương trình không bao gồm:
Chi phí đi lại đến trường
T ất cả các hoạt động, du lịch, sự kiện cộng đồng hoặc thể
thao khác mà học sinh muốn tham gia
Bảo hiểm du lịch/y tế
T rại hè tại Đại học Westminster dành cho học sinh đến
vào tháng 8
Chi phí xác thực tài liệu
 thi IELTS UKVI (được hoàn trả bởi Educatius cho
Phí
những hồ sơ thành công)
Chi phí thị thực UK
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TRƯỜNG CÔNG TẠI ANH QUỐ
Bạn đang mơ ước sẽ được vào
Trường đại học? Bạn muốn trải
nghiệm cuộc sống ở một Trường
công của Anh Quốc tại một địa
điểm tuyệt vời? Bạn muốn chọn
chương trình học của mình?
Chương trình SELECT Trường công
Anh quốc là dành cho bạn!
Danh mục trường được chúng tôi lựa chọn kỹ lưỡng từ
các Trường công (6th Form Colleges) và Trường giáo dục
chuyên sâu cho phép bạn chọn con đường học tập mà
mình thích. Lựa chọn với các trường ở những địa điểm
tuyệt vời với nhiều môn học, thể thao và các chương trình
nghệ thuật/ âm nhạc đa dạng.

3 lý do vì sao
nên tham gia chương trình:
Đăng ký vào nhiều trường với
cùng một hồ sơ
Chọn chương trình học
Chọn nơi bạn học

Những ưu điểm chính của chương
trình SELECT Trường Công
 ịa điểm được nhiều người mong muốn ở Anh Quốc với
Đ
hỗ sợ Thị thực dạng Tier 4 Student (nếu yêu cầu)
Học sinh có thể ở lại học năm thứ 2 với chi phí ít gia tăng
Nhiều lựa chọn môn học và phương án học tập
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Chọn trường công phù hợp nhất
với nhu cầu của bạn!
Chương trình SELECT có rất nhiều ưu điểm
mà học sinh và phụ huynh yêu thích:
Đ
 ược tìm hiểu trước về trường và khu vực sẽ được sắp xếp
Chọn trường phù hợp nhất với nhu cầu và sở thích của học sinh
Được bảo đảm về chất lượng giáo dục và lựa chọn môn học
Cơ hội tìm một trường có nhiều hoạt động ngoại khóa phù hợp
Tổ chức Educatius có các trường chấp nhận học sinh học một học kỳ
và một khóa học.
Chương trình SELECT trường công Anh
quốc đem đến cho bạn:
• Cơ hội học tập tại một vị trí tuyệt vời

Chương trình nào
phù hợp với tôi?

• Nhiều môn học để lựa chọn phù hợp với mong muốn
• Cơ hội học tập và phát triển chuyên ngành
• Được chăm sóc và hướng dẫn tận tình

và
Muốn chọn trường có chi phí thấp
trí?
sẵn sàng để Educatius sắp xếp vị
ange!
Hãy chọn chương trình Academic Exch

1

Mong muốn học tập tại một địa điểm
hoặc ngôi trường cụ thể?
h cho
Chương trình SELECT là câu trả lời dàn
bạn đấy!

2
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TRƯỜNG TƯ VƯƠNG QUỐC ANH
Từ các trường giống như trường
Hogwarts đến các trường giáo
dục theo định hướng gia đình
cung cấp một lộ trình giáo dục
thiết kế riêng tốt nhất, phù hợp
với từng học sinh.
Hệ thống giáo dục tư thục ở Anh nổi tiếng khắp thế giới.
Chương trình trường tư của Educatius UK mang đến cơ hội
cho học sinh học tập tại một số trường tư bán trú và nội trú
có uy tín nhất trong cả nước. Học sinh sẽ có cơ hội trở nên
xuất sắc hơn trong một môi trường quốc tế đầy thử thách
về học thuật. Tất cả các ứng viên của chương trình sẽ được
hưởng lợi từ cách tiếp cận cá nhân đối với việc học trong
một cộng đồng trường học chuyên biệt.
Chúng tôi đã tập hợp danh mục các trường được lựa chọn
kỹ để học sinh có thể lựa chọn và trải nghiệm việc học của
mình. Các trường của chúng tôi có địa điểm tuyệt vời, các
môn học đa dạng, giáo dục xuất chúng, thể thao hoặc âm
nhạc chuyên biệt và chăm sóc cá nhân xuất sắc.
Sĩ số lớp nhỏ
Chương trình giảng dạy đa dạng
 hấn mạnh vào việc tạo ra các cá nhân phát triển toàn
N
diện với nhiều hoạt động ngoại khóa khác nhau
 ào tạo chuyên biệt để tiếp cận Giáo dục đại học với
Đ
một số trường cung cấp khóa Dự bị Oxbridge Admissions
Prep và Medical School Admissions Prep
L ĩnh vực chuyên biệt của các trường có thể kể đến như
âm nhạc, thể thao đối kháng, khoa học, công nghệ, kỹ
thuật, toán (STEM) và cưỡi ngựa, v.v...

Các hoạt động học tập và
ngoại khóa

Các chương trình học thuật tại những trường tư
đều có chuẩn rất cao và học sinh đều được thử
thách giải quyết vấn đề một cách sáng tạo trong
lớp. Đối với những học sinh cần hỗ trợ thêm về
tiếng Anh, chúng tôi có một số trường được trang
bị để hỗ trợ vấn đề này. Tất cả các trường tư của
chúng tôi giúp học sinh thêm phong phú với vô số
các hoạt động ngoại khóa bao gồm các chương
trình thể thao, nghệ thuật biểu diễn và hơn thế nữa.
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VƯƠNG QUỐC ANH

Và vô vàn hoạt động để bạn kh

ám phá!

Có rất nhiều hoạt động
tại từng khu vực khác
nhau tại Vương quốc
Anh. Điểm đến cuối
cùng của bạn sẽ được
quyết định theo loại
chương trình bạn đã
chọn, nhưng dù ở đâu,
bạn cũng sẽ có cơ hội
khám phá sự tuyệt vời
của đất nước này!

Trường nổi bật

Rossall School, Lancashire
Kingsley School, Bideford
North Bridge House, London
Highbury College, Portsmouth
Loreto Grammar, Manchester

Điểm du lịch:

London (Big Ben)
Vòng tròn đá Stonehenge
Lake District
Hồ Loch Ness / Quần đảo
Ben Nevis / Trung tâm Titanic
Belfast / Đường bờ biển
Giants Causeway
Sân vận động Old Trafford
Chiến hạm HMS Victory
Vách đá Seven Sisters

Midlothian

Belfast

York
Manchester
Liverpool
North Wales
Birmingham

Cardiff
Bristol

Khu vực:

Brighton
Portsmouth
Torquay
Bristol
Birmingham
Manchester
Liverpool
York
London
Midlothian (Scotland)
Belfast (Area)
Cardiff
North Wales

London
Brighton

Portsmouth
Torquay
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CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC CỦA EDUCATIUS TẠI ANH QUỐC
Sử dụng biểu đồ dưới để kiểm tra yêu cầu cho từng loại chương trình.
Academic Exchange Trao đổi học thuật

SELECT State Trường công SELECT

SELECT Private Day Trường tư SELECT

SELECT Private Boarding Trường tư nội trú SELECT

Quốc gia

Tất cả (ngoại trừ EU)

Tất cả (ngoại trừ EU)

Tất cả

Tất cả

Độ tuổi tối thiểu
trước ngày 01/09

16

16

14

11

Độ tuổi tối đa trước
ngày 01/09

18

18

17

17

Yêu cầu thị thực
visa

Tier 4 General/Visa du học
ngắn hạn

Tier 4 General/Visa du học Tier 4 Child Visa/Visa du học Tier 4 Child Visa/Visa du học
ngắn hạn
ngắn hạn
ngắn hạn

Yêu cầu tiếng Anh

IELTS cho UKVI 5.0 (không
cần thiết cho du học ngắn
hạn)

IELTS cho UKVI 5.5 (không
cần thiết cho du học ngắn
hạn)

Yêu cầu học thuật

5 x A*-C trong bảng điểm 2 5 x A*-C trong bảng điểm 2
năm vừa rồi
năm vừa rồi

Mức C - Yêu cầu kiểm tra
tiếng Anh theo từng trường

Yêu cầu kiểm tra tiếng
Anh theo từng trường. Có
trường không yêu cầu

Tùy thuộc vào trường

Tùy thuộc vào trường

Hạn nộp

30/05 - 15/11

30/05 - 15/11

Quanh năm

Quanh năm

Loại trường

Công lập

Công lập

Tư thục

Nội trú

Nơi ở

Nhà bản xứ

Nhà bản xứ

Nhà bản xứ

Toàn bộ nội trú trong ký túc
xá trường học
Ở nhà bản xứ trong thời gian
nghỉ lễ với chi phí bổ sung

Khu vực

Thị trấn vừa và nhỏ đến các
thành phố lớn trên khắp
Vương quốc Anh

Thị trấn vừa và nhỏ đến
các thành phố lớn trên
khắp Vương quốc Anh

Thị trấn vừa và nhỏ đến các
thành phố lớn trên khắp
Vương quốc Anh

Vị trí thôn quê, địa điểm thị
trấn (tùy thuộc vào trường
học)

Tùy chọn lựa chọn

Không; trường và khu vực
được chọn bởi Educatius

Lựa chọn trường

Lựa chọn trường

Lựa chọn trường

Độ dài chương
trình nhập học
tháng 8

Năm học, học kỳ

Năm học, học kỳ,
Khóa 3.5 tháng

Năm học, học kỳ,
Khóa 3.5 tháng

Năm học, học kỳ,
Khóa 3.5 tháng

Độ dài chương
trình nhập học
tháng 1

Học kỳ

Học kỳ, Khóa 3.5 tháng

Học kỳ, Khóa 3.5 tháng

Học kỳ, Khóa 3.5 tháng

Loại chương trình
giảng dạy

A-level, BTEC

A-level, BTEC

Giáo trình quốc gia, GCSE,
A-level

Giáo trình quốc gia, GCSE,
A-level

Tốt nghiệp
trong năm?

Một số bằng cấp 1 năm có
sẵn nhưng không có A-level
2 năm

Một số bằng cấp 1 năm
có sẵn nhưng không có
A-level 2 năm

Tham khảo
trang tài liệu

Trang 6 và 7

Trang 8

Chỉ những trường nhất định Chỉ những trường nhất định
được chọn
được chọn
Trang 10

Mọi chương trình tại Anh quốc đều bao gồm:

• Chỗ ở với gia đình bản xứ được lựa chọn cẩn thận hoặc trong khu ký túc xá
• Đăng ký nhập học
• Buổi định hướng khi học sinh đến nơi
• Dịch vụ đón/trả học sinh tại sân bay
• Giám sát, hướng dẫn và liên lạc hàng tháng từ nhân viên liên lạc địa phương
• Hỗ trợ chương trình và số điện thoại khẩn cấp 24 giờ
• Tài liệu và hỗ trợ xin visa
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Trang 10

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC CỦA EDUCATIUS TẠI IRELAND
Sử dụng biểu đồ dưới để kiểm tra yêu cầu cho từng loại chương trình.
Academic Exchange Trao đổi học thuật

Select Private Day Trường tư SELECT

Select Private Day Trường tư SELECT

Quốc gia

Tất cả
(ngoại trừ khối các nước Châu Âu)

Tất cả

Tất cả

Độ tuổi tối thiểu
trước ngày 01/09

14

14

13

Độ tuổi tối đa trước
ngày 01/09

17

17

17

Yêu cầu Visa

Visa du học

Visa du học

Visa du học

Yêu cầu tiếng Anh

IELTS 4.0 hoặc PET

IELTS 4.0 hoặc PET

IELTS 4.0 hoặc PET

Yêu cầu học thuật

5 x A*-C trong bảng điểm 2 năm
vừa rồi

5 x A*-C trong bảng điểm 2 năm
vừa rồi

5 x A*-C trong bảng điểm 2 năm
vừa rồi

Hạn nộp

30/05 - 15/11

Quanh năm

Quanh năm

Loại trường

Trường Tư thục

Trường Tư thục

Trường Tư Nội trú

Nơi ở

Nhà bản xứ

Nhà bản xứ

Ký túc xá và nhà bản xứ vào cuối
tuần

Khu vực

Vị trí ngoại ô hoặc thị trấn nhỏ

Thị trấn + thành phố bao gồm
Dublin và Cork

Ngoại ô, thị trấn (tùy thuộc vào
trường)

Tùy chọn lựa chọn

Không; trường và khu vực được
chọn bởi Educatius

Lựa chọn trường

Lựa chọn trường

Độ dài chương trình
nhập học tháng 8

Năm học, học kỳ

Năm học, học kỳ, Khóa 3.5 tháng

Năm học, học kỳ, Khóa 3.5 tháng

Độ dài chương trình
nhập học tháng 1

Học kỳ

Học kỳ, Khóa 3.5 tháng

Học kỳ, Khóa 3.5 tháng

Loại chương trình
giảng dạy

Năm chuyển tiếp,
Cấp chứng nhận

Năm chuyển tiếp,
Cấp chứng nhận

Năm chuyển tiếp,
Cấp chứng nhận

Tốt nghiệp
trong năm?

Không yêu cầu 2 năm
Học sinh nhận được bảng điểm và
đánh giá đầy đủ sau 1 năm

Không yêu cầu 2 năm
Học sinh nhận được bảng điểm và
đánh giá đầy đủ sau 1 năm

Không yêu cầu 2 năm
Học sinh nhận được bảng điểm và
đánh giá đầy đủ sau 1 năm

Tham khảo
trang tài liệu

Trang 16

Trang 18

Trang 18

Tất cả các chương trình Ireland bao gồm:

• Chỗ ở với gia đình bản xứ được lựa chọn cẩn thận hoặc trong khu ký túc xá
• Đăng ký nhập học
• Buổi định hướng khi học sinh đến nơi
• Dịch vụ đón/trả học sinh tại sân bay
• Giám sát, hướng dẫn và liên lạc hàng tháng từ nhân viên liên lạc địa phương
• Hỗ trợ chương trình và số điện thoại khẩn cấp 24 giờ
• Tài liệu và hỗ trợ xin visa
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HỌC TRUNG
HỌC TẠI
IRELAND!
Bạn luôn được chào đón
tại Ireland!
Ireland có dân số nhỏ chỉ 5,5 triệu người nhưng
lòng hiếu khách của người dân nước này thì
không hề nhỏ! Ireland thường xuyên được bình
chọn là một trong những quốc gia thân thiện
nhất trên thế giới.
Văn hóa ở đây là sự giao thoa lịch sử cổ đại
Gaelic cùng nền văn hóa đô thị ở các thành phố
như Dublin và Cork. Đất nước này có bờ biển,
cảnh quan nông thôn, các khu vực đô thị và
các khu vực phố cổ. Đừng quên mặc màu xanh
lá cây vào Ngày Thánh Patrick và mong sự may
mắn của Ireland sẽ ở bên bạn!
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Điểm nổi bật của chương trình
tại Ireland:
 Trải nghiệm Ireland “thực sự” với các địa
điểm đặc sắc trong cả nước

 Nhà bản xứ ấm cúng, ân cần
 Cách giáo dục truyền thống đem lại

cho học sinh quốc tế nhiều lựa chọn

 Những trường SELECT ở các địa điểm
mong muốn, kể cả Dublin

 Trường nội trú và trường tư cung cấp

chất lượng tuyệt vời với một mức học
phí đặc biệt

 Giấy chứng nhận (Năm 5-6) được quốc
tế công nhận cho phép tiếp cận các
trường đại học của Ireland/Anh

LỢI ÍCH HỌC THUẬT
KHI DU HỌC
TẠI IRELAND
Ireland có tỷ lệ học thuật cao nhất
trong số tất cả các quốc gia Châu Âu và
điều này một phần là do hệ thống giáo
dục thành công của họ.
Ở một số địa điểm nông thôn, các trường học khá nhỏ (khoảng 250 học
sinh), và được hưởng lợi từ quy mô lớp học nhỏ hơn và một chương
trình học tập tập trung hơn ở Anh
Tổ chức Educatius hợp tác với những trường đạo, truyền thống và có thể
là những trường đơn giới (chỉ dành cho nam sinh hoặc nữ sinh).

Tìm hiểu về hệ thống trường học tại Ireland
Năm thứ
1 - thứ 3

Năm 1 - 11 tuổi/
Năm 2 - 12 tuổi/
Năm 3 - 13 tuổi

Junior Cycle sẽ cấp
chứng chỉ Junior
Certificate

Năm thứ 4

14 - 15 tuổi
(học sinh những lứa tuổi
khác vẫn có thể chọn
trong năm nay)

Chương trình
Năm chuyển tiếp
(Transition Year)

Năm thứ
5 - thứ 6

Năm thứ 5 dành cho học
sinh trong độ tuổi 16 17. Không chấp nhận
học trực tiếp vào năm 6

Bằng tốt nghiệp
(Leaving Certificate;
5-6 môn trong 2
năm học)

Năm chuyển tiếp là gì?
Năm chuyển tiếp là năm chuẩn bị cho đời sống trưởng thành
cho thanh thiếu niên chỉ có tại Ireland. Ngoài những môn
học chính (bao gồm Ngôn ngữ Anh và Toán học), học sinh sẽ
có cơ hội trải nghiệm các môn trong chương trình học của
năm thứ Năm nhằm chọn lựa những môn học Tốt nghiệp.
Tuy nhiên, điểm thu hút học sinh nhất là khía cạnh thực tế
của Chương trình Chuyển tiếp; Mỗi trường đều tổ chức hàng
loạt các hoạt động dựa trên khóa học bao gồm kinh doanh
nhỏ, trải nghiệm công việc, thiết kế thời trang, thể thao,
nghệ thuật biểu diễn, các chuyến dã ngoại và nhiều hơn nữa.
Những hoạt động trên giúp học sinh thư giãn sau những bài
thi và sát hạch liên tiếp để họ có thể bước vào năm học thứ
Năm với tư cách là học sinh hoàn thiện.

Chương trình học từ 9 - 11 môn, trong đó kết
hợp 7 - 8 môn chính và 2 - 3 môn tự chọn

Trường cho tùy chọn 7 môn học, trong đó
có 3 môn chính và 4 môn tự chọn

Học sinh có thể làm gì với
Bằng Tốt nghiệp?
Nhiều học sinh có nguyện vọng học đủ hai năm để lấy
Bằng Tốt nghiệp trường Trung học Ireland và xét tuyển vào
một trong những đại học hàng đầu của Ireland. Ngoài ra,
một vài học sinh chọn du học nước khác, ví dụ như học
tập tại Anh Quốc.
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EXCHANGE TẠI IRELAND
Nếu bạn muốn học tập tại Emerald
Isle mà không cần chọn một
trường học nhất định, hãy chọn
Chương trình Academic Exchange
tại Ireland của Educatius.
Chương trình dành cho học sinh từ độ tuổi 14-17, bao gồm
chỗ ở tại nhà của Gia đình bản xứ, là lựa chọn tuyệt vời cho
những học sinh muốn trải nghiệm học tập tại Ireland.
Quá trình nộp đơn tương tự như với Chương trình Academic
Exchange tại Anh Quốc.
Chúng tôi sẽ xếp học sinh vào mỗi trường vì vậy nên đây là
chương trình không lựa chọn, phù hợp cho học sinh không có
hộ chiếu Châu Âu.

Dưới đây là thông tin chi tiết về chương
trình:
 ọc sinh sẽ được xếp vào những khu vực ngoại ô với
H
những trường tư thục quy mô nhỏ, khoảng 300 – 400
học sinh

Những
ngôi trường này có lượng học sinh quốc tế rất ít
(đa số là học sinh Châu Âu)
T ổ chức Educatius tại Ireland hợp tác với nhiều gia đình
bản xứ với sự hỗ trợ tuyệt vời từ địa phương
 ọc sinh có thể chọn chương trình chuyển tiếp, vì đây là
H
sự lựa chọn tốt dành cho những học sinh có trình độ Anh
văn trung bình hoặc thấp: có các môn học chính, không
có bài kiểm tra, 10 tuần với nhiều hoạt động đặc sắc và
học tập dựa trên hoạt động thực tiễn
S au đó học sinh có thể tiếp tục học năm thứ hai và ba để lấy
Bằng Tốt nghiệp, được xem là tương đương với A-Level tại
Anh, là nền tảng tốt để tiếp tục học bậc Đại học

So sánh chương trình Academic Exchange tại Ireland và
tại Anh Quốc
 Tuổi nhập học tại Ireland thấp hơn (14 tuổi)
 Trường Tư thục thay vì trường Công!
 Yêu cầu về ngoại ngữ linh hoạt hơn – IELTS/Cambridge ESOL
 Học sinh có trình độ Anh Văn trung bình có thể chọn Transition Year
 Quá trình xin visa du học Ireland dễ dàng hơn cho nhiều quốc gia
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CHƯƠNG TRÌNH ACADEMIC
EXCHANGE TẠI IRELAND
Ireland là quốc gia ít dân nhất trong
khối Liên minh Châu Âu nhưng luôn
đi đầu về cách thể hiện lòng mến
khách!
Sự kết hợp giữa môi trường an toàn, văn hóa coi trọng nền tảng
gia đình, cơ sở hạ tầng giao thông tuyệt vời, truyền thống lâu
đời, và nền giáo dục tiên tiến đã biến Ireland trở thành địa điểm
được các du học sinh trên toàn thế giới mong muốn đến đây!

Chương trình Academic Exchange tại
Ireland bao gồm:
 iáo dục chính quy tại một trường tư bán trú do chúng tôi lựa
G
chọn - đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ dành thời gian nghiên
cứu từng hồ sơ để chọn cho mỗi học sinh một trường phù hợp
với sở thích và kỹ năng riêng của các em
 hỗ ở tiện nghi trong các Gia đình bản xứ – việc sắp xếp có thể là
C
đơn hoặc đôi (với một học sinh từ quốc gia khác) tùy thuộc vào
kích thước của ngôi nhà
 ói phúc lợi do Nhân viên Kết nối Học sinh của chúng tôi cung
G
cấp bao gồm gặp gỡ định hướng trong tuần lễ đầu nhập học, báo
cáo hàng tháng được gửi đến công ty tư vấn ở quê nhà
 ỗi học kỳ một lần, tổ chức các hoạt động hoặc buổi gặp mặt
M
cho tất cả học sinh trong cùng một khu vực được chi trả bởi
Educatius Ireland
 hần quà học sinh với sổ tay, số điện thoại liên lạc, thẻ học sinh
P
và quà tặng nhỏ hữu ích
 ón và trả học sinh tại sân bay bởi gia đình bản xứ hoặc đại diện
Đ
của Educatius (dành cho các sân bay được chỉ định)

Chương trình không bao gồm:
Đưa đón đi học
Đồng phục học sinh
Sách Giáo Khoa
Văn phòng phẩm, phí tủ để đồ và các lệ phí cơ sở vật
chất

Tất cả các hoạt động, chuyến đi, sự kiện xã hội hoặc thể
thao khác mà học sinh muốn tham gia
Bảo hiểm y tế/du lịch
Chương trình Soft Landing Camp tại Dublin City University
vào tháng 8
Phí làm thị thực Ireland
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CHƯƠNG TRÌNH SELECT
TRƯỜNG TƯ BÁN TRÚ VÀ
TRƯỜNG TƯ NỘI TRÚ
TẠI IRELAND
Ireland là quốc gia có tỷ lệ biết chữ cao nhất trong số tất
cả các quốc gia Châu Âu nhờ vào hệ thống giáo dục phát
triển vượt bậc.
Nền giáo dục tư thục tại Ireland có mức học phí hợp lý và
đạt tiêu chuẩn cao về chất lượng giảng dạy, quy mô lớp
học nhỏ, nhóm gia sư và môi trường hỗ trợ học tập hiệu
quả.
Tổ chức Educatius hợp tác với những trường đạo, truyền
thống và có thể là những trường dành cho cả nam lẫn
nữ hoặc những trường đơn giới (chỉ dành cho nam sinh
hoặc nữ sinh). Từ đó tạo cho học sinh có cơ hội học tập tại
những thành phố năng động như Dublin, Cork và Limerick,
và những cộng đồng nhỏ hơn như Sligo và Kilkenny
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Trường tư nội trú tại Ireland luôn là sự lựa chọn phổ biến
cho học sinh Ireland và quốc tế. Nhân viên nhà trường
cung cấp dịch vụ và hướng dẫn học sinh chu đáo, hình
thành ngôi nhà thứ hai cho học sinh trong thời gian lưu
trú và học tập. Thêm vào đó, nhằm nhấn mạnh tầm quan
trọng của gia đình, nhiều trường nội trú tại Ireland đóng
cửa mỗi cuối tuần (hoặc mỗi hai tuần) và học sinh sẽ trở
về nhà với gia đình. Educatius sẽ sắp xếp Gia đình bản xứ
khi học sinh theo học tại những ngôi trường này.
Lựa chọn chương trình học tại trường Tư mở ra cơ hội sinh
sống và học tập tại những thành phố năng động như Dublin
và Cork hoặc những thị trấn đậm phong cách Ireland trên
khắp đất nước

D
N
A
L
E
IR
IRELAND

Vùng đất hoang sơ và huyền th

oại

Từ vùng nông thôn xinh đẹp đến các
thành phố nhộn nhịp, có rất nhiều khu
vực và địa điểm khác nhau ở Ireland.
Bất kể bạn học tập và sinh hoạt ở đâu,
bạn cũng sẽ có cơ hội để trải nghiệm
đất nước tuyệt đẹp này.

Khu vực

Letterkenny

Dublin
Cork
Limerick
Cavan
Monaghan
Letterkenny
Tipperary
Kilkenny
Sligo

Monaghan
Sligo
Cavan

Trường nổi bật

Dublin

Sutton Park, Dublin
Villiers College, Limerick
Royal & Prior, Raphoe
Monaghan Collegiate,
Monaghan

Kilkenny

Limerick

Tipperary

Cork
Địa điểm nổi tiếng:
Dublin
Cliffs of Moher
Galway
Cork
Glenveagh
Blarney Castle
Titanic Belfast
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• Argentina
• Úc
• Canada
• Chile
• Đan Mạch
• Phần Lan
• Pháp
• Đức
• Ireland

20

• Ý
• Nhật Bản
d
• New Zealan
• N a Uy
a
• Tây Ban Nh
• Thụy Điển
c Anh
• Vương quố
• Mỹ

NAUY
T H Ụ Y Đ IỂ N
PHẦN LAN
ĐAN MẠCH
ĐỨC
Ý

Chương trình Trung học trên toàn thế giới
Chúng tôi là những chuyên gia Trung học!

Hơn 6.000 học sinh quốc tế đến từ hơn 60 quốc gia đã học một trong các chương trình trung học của Tổ
chức Educatius vào năm ngoái và đã có nhiều trải nghiệm cho cuộc đời của họ!
Chúng tôi có ba loại chương trình trung học tùy thuộc vào quốc gia.

NHẬT

Chương trình SELECT là một trải nghiệm trung học cao cấp, nơi học sinh có thể chọn chính xác địa điểm và
trường mà họ muốn theo học. Có sẵn ở Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Ireland, Úc, New Zealand, Pháp
và Tây Ban Nha.
Chương trình CLASSIC là chương trình trao đổi thông thường, nơi học sinh ra nước ngoài để có một trải
nghiệm văn hóa trung học và nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của họ. Chương trình CLASSIC có sẵn ở tất cả các
quốc gia ngoại trừ Canada.
Chương trình Academic Exchange là một chương trình có chi phí thấp để học sinh có được trải nghiệm học
tập tuyệt vời. Cung cấp tín chỉ học tập và lộ trình cho các trường đại học mà chương trình cổ điển không
cung cấp, chương trình Academic Exchange có sẵn tại Hoa Kỳ, cũng như (chỉ dành cho học sinh đến từ
những nước bên ngoài Khối Liên Minh Châu Âu) cả Vương quốc Anh và Ireland.

ÚC

ND
NEW ZEALA

“Tính đến nay thì đây là năm học tuyệt vời
nhất mà em có. Em sẽ nhớ tất
cả những trải nghiệm mà em có ở đây mãi mãi.
Gia đình bản xứ của em là
gia đình tuyệt vời nhất đối với em; em thậm
chí xem họ như là gia đình của
mình. Em thật sự yêu quý họ. Tất cả bạn bè mà
em có ở đây em sẽ không bao
giờ quên họ. Mọi người đều cực kỳ thân thiện
và sẵn lòng giúp đỡ khi em
cần sự trợ giúp. Em thật sự không có điều gì
để phàn nàn trong năm qua.”
– Gustavo từ Brazil.
Đây là một trong nh
ững điều tuyệt vời
nhất mà em từng làm
Em đến một đất nư
trong đời!
ớc mà không có m
ột
chút ý niệm gì về
văn hóa, ngôn ngữ…
con người,
của họ, và em đến
đây 1 mình! Và vớ
em, em có thể cảm
i
“m
ột mình”
nhận được cuộc số
ng “thật” và trưởng
trong nhận thức về
thành hơn
thế giới quanh em
. – Anna từ Đài Lo
an.

Đây là Giáng Sinh “Lạnh” đầu tiên
của em. Và nó là trải nghiệm tuy
ệt vời
nhất từ trước đến nay. Em ăn mừ
ng giáng sinh cùng với mọi thàn
h
viên
của gia đình bản xứ và bạn bè
của mình. Thậm chí cả người chị
con
của chủ nhà của em đang học
ở Mỹ cũng tham gia vào bữa tiệc
qua
Skype. Em không hề nuối tiếc khi
chọn học ở Đức! – Calara từ Mex
ico.
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CHƯƠNG TRÌNH SOFT LANDING CAMP
TẠI LONDON VÀ DUBLIN
Khởi đầu hoàn hảo cho trải nghiệm
du học Trung học của bạn!
Chương trình Soft Landing Camp của chúng tôi được tổ chức
vào đầu năm học tại London và Dublin để giúp học sinh chuẩn
bị cho thời gian sắp tới của các em.
Đây là một cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ các bạn học sinh khác,
nghỉ ngơi trước khi đến ngôi nhà mới và trường học của
mình, cũng như nhận được sự trợ giúp từ đội ngũ nhân viên
Educatius và tham quan, làm quen với thành phố.
Những học sinh đã tham gia Chương trình Soft Landing Camp
sẽ ổn định chương trình nhanh hơn và hiệu quả hơn nhiều so
với những người đến thẳng Gia đình bản xứ của họ.

Chương trình Soft Landing Camp
bao gồm những dịch vụ sau:
K éo dài 3 ngày - 2 đêm vào thời điểm
chương trình

bắt đầu

S inh hoạt và ăn ở tại ký túc xá của trườ
học

 Đưa đón từ sân bay đến trường đại học
nhân viên của Educatius

ng đại
cùng

 Chuyển tiếp khởi hành đến thành phố

đã sắp
xếp cùng với tất cả các học sinh khác tron
g khu
vực đó bởi nhân viên Educatius

Các buổi hướng dẫn cung cấp các mẹo và

đề xuất cho học sinh, cũng như thông tin
về
trường học và gia đình bản xứ

 Cơ hội tham quan và mua sắm

 Dùng bữa tối tại trung tâm thành phố

C
 ơ hội kết bạn trong suốt thời gian của chương
trình và có thể là mãi mãi

Ngoài Chương trình Soft Landing Camp, chún
g tôi
đảm bảo có các buổi gặp mặt thường xuyê
n trong
khu vực địa phương và chúng tôi cũng có
một loạt
các chuyến du ngoạn tùy chọn để học sinh
đăng ký.
Chuyển đi chơi diễn ra vào những ngày cuối
tuần ở
London, Cao nguyên Scotland, Ring of Kerry
và nhiều
hơn nữa!
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CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ
Chỉ 10 bước cực dễ dàng để đăng ký Chương trình
Trung học Anh và Ireland!

1
2

 Kiểm tra các điều
kiện của chương
trình bạn quan
tâm

 Gửi một bộ hồ sơ sơ bộ

bao gồm: Mẫu yêu cầu/
Bản sao hộ chiếu/Bảng
điểm cho Educatius

3
4
5

Hoàn thành mẫu đơn đăng

ký chính trực tuyến của Anh
và Ireland bằng cách sử dụng
Zapp và gửi tới Educatius

 Educatius gửi

cho các trường
học giúp bạn

 hỏng vấn với
P
trường và đợi
kết quả

6

 Educatius sắp xếp gia
đình bản xứ hoặc ký
túc xá cho bạn

7
8
9

 Nộp hồ sơ

xin visa Anh/
Ireland

 Educatius xác

nhận ngày đến
và sân bay

 Đ
 ến quốc gia mà bạn đã
chọn hoặc đến Chương
trình Soft Landing Camp

10

 Bắt đầu trải nghiệm và

dành thời gian cho cuộc
sống trung học mới mẻ!
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