Thông cáo báo chí:

Dạy tiếng Anh sẽ trở nên lỗi thời?
[Hà Nội, ngày 18/10/2018] Tại buổi gặp gỡ, chia sẻ thông tin với báo chí, Ban lãnh đạo IvyPrep
Education khẳ ng đinh
̣ xu hướng học tiế ng Anh sẽ thay đổ i mạnh mẽ trong thế kỷ 21, việc dạy
tiếng Anh sẽ trở nên lỗi thời trong thời gian tới, bởi tiếng Anh không còn là một môn học mà sẽ
là công cụ giúp học sinh Viê ̣t Nam học tập các môn học, thu nạp kiế n thức mới và sử dụng như
một ngôn ngữ thứ 2.
Thêm vào đó, phương thức học và da ̣y tiế ng Anh cũng sẽ có những sự thay đổ i tương ứng
trong giai đoa ̣n sắ p tới. Đây chính là nguyên nhân khiến Tổ chức Giáo du ̣c Hoa kỳ – mô ̣t tổ chức
giáo du ̣c tư nhân đang sở hữu nhiề u thương hiê ̣u lớn trong liñ h vực giáo du ̣c, quyết định chuyể n đổi
toàn bộ nô ̣i dung đào tạo của 2 thương hiê ̣u đào ta ̣o tiế ng Anh lâu đời Học viện Anh ngữ EQuest và
Anh ngữ Viê ̣t Mỹ VATC sang mô hiǹ h đào ta ̣o mới.
Đầ u tháng 10 vừa qua, thị trường đào tạo tiếng Anh chứng kiến hàng loạt cơ sở của Học
viện Anh ngữ EQuest và Anh ngữ Việt Mỹ VATC bấ t ngờ thay đổ i biển hiê ̣u sang tên IvyPrep
khiến nhiều người băn khoăn về sự “biế n mấ t” của 2 thương hiê ̣u đào ta ̣o tiế ng Anh gần 20 năm
tuổ i và đang có chỗ đứng vững chắ c trên thi ̣trường.
Đa ̣i diê ̣n IvyPrep Education nhâ ̣n đinh,
̣ cùng với sự lên ngôi của công nghệ, các ứng dụng
dịch thuâ ̣t khiế n viê ̣c sử du ̣ng tiế ng Anh thông thường ngày càng dễ dàng. Bên ca ̣nh đó, các trung
tâm tiế ng Anh sẽ không còn hấ p dẫn nữa do viê ̣c đào ta ̣o tiế ng Anh ta ̣i các trường đang ngày càng
tố t hơn. Không chỉ các trường Quốc tế và trường dân lâ ̣p mà khố i trường ho ̣c công lâ ̣p cũng đầ u tư
ma ̣nh mẽ vào giảng da ̣y tiế ng Anh, toán và khoa ho ̣c bằ ng tiế ng Anh. Trong vòng 5 năm tới, nhu
cầu học tiếng Anh đơn thuần ngày càng giảm, nhấ t là ta ̣i các thành phố lớn. Do vâ ̣y nế u vẫn chỉ đào
ta ̣o tiế ng Anh thông thường sẽ nhanh chóng lỗi thời trong tương lai gầ n.
Trong một động thái đón đầ u xu hướng và tái cấ u trúc các thương hiê ̣u trực thuô ̣c giai đoa ̣n
2017 – 2022, Tổ chức giáo dục Hoa Kỳ đã quyế t đinh
̣ chuyể n đổ i nô ̣i dung hoa ̣t đô ̣ng các cơ sở của
Học viện Anh ngữ EQuest ta ̣i Hà Nô ̣i và Anh ngữ Việt Mỹ VATC ta ̣i Thành phố Hồ Chí Minh, từ
đào tạo tiế ng Anh thông du ̣ng sang liñ h vực đào ta ̣o và hoạch đinh
̣ chiế n lươ ̣c ho ̣c bổ ng du ho ̣c Mỹ
với tên gọi là IvyPrep Education. Ta ̣i IvyPrep Education, ho ̣c viên không ho ̣c tiế ng Anh mà sử du ̣ng
tiế ng Anh như một ngôn ngữ thứ 2 để tiế p nhâ ̣n kiến thức, rèn luyê ̣n các kỹ năng toàn cầ u. Hai
thương hiệu EQuest Academy và Anh ngữ Việt Mỹ VATC vẫn tiế p tu ̣c mở rô ̣ng thi ̣ trường ta ̣i các
tỉnh thành – nơi nhu cầ u ho ̣c tiếng Anh cơ bản vẫn còn cao.

Phát biểu về sự kiê ̣n này, bà Nguyễn Thị Tuyế t Lan – Giám đố c điề u hành Khố i Ngoa ̣i ngữ
& Phổ thông của Tổ chức giáo dục Hoa Kỳ cho biết:“Bước chuyển mình này đặt ra cho chúng tôi
những thách thức không hề nhỏ. Đó là sự nâng cấ p đồ ng bộ các tiêu chuẩn chấ t lượng, nội dung
đào tạo, giảng viên, cơ sở vật chấ t, mô hình học tập của toàn bộ hê ̣ thố ng. Trước đây chúng tôi đào
tạo tiếng Anh để sử dụng trong thi ̣ trường Viê ̣t Nam thì ngày nay chúng tôi đào tạo những công dân
của thế kỷ 21. Học viên của chúng tôi sẽ được trang bi ̣ những kiế n thức và kỹ năng toàn cầu giố ng
như các bạn học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường trung học, đại học tại nước ngoài”.
IvyPrep tập trung đào tạo học viên từ bậc mầm non đến lớp 12 với chương trình đào tạo
bằng tiếng Anh bao gồm bốn phần:
1. Đào tạo kỹ năng lãnh đạo, tranh luận, tổ chức hoạt động cộng đồng… giúp ho ̣c viên có thể
sử du ̣ng tiế ng Anh trong cuô ̣c số ng như một ngôn ngữ thứ 2 và sẵn sàng hô ̣i nhâ ̣p cùng ba ̣n
bè quố c tế ;
2. Trang bị kỹ năng lập trình, thuật toán, đây cũng là những kỹ năng thiết yếu, đón đầu cho
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0;
3. Luyện thi các chứng chỉ chuẩn hóa quốc tế IELTS, TOEFL iBT, SAT giúp học viên đạt
điểm chứng chỉ quốc tế cao nhất trong những năm cuối của chương trình phổ thông;
4. Tư vấn chiến lược du học có học bổng tại các trường đại học hàng đầu tại Hoa Kỳ và trên
thế giới.
Chia sẻ về triế t lý giáo dục của IvyPrep Education, bà Nguyễn Thi ̣ An Quyên – Giám đố c
IvyPrep Education nói:“IvyPrep Education sẽ là nơi để các học viên xây dựng nề n tảng kiế n thức,
kỹ năng, phát triển năng lực toàn diện để có thể sẵn sàng hội nhập và đi du học Mỹ bằ ng học
bổ ng. Tại IvyPrep Education, chúng tôi quan điểm rằ ng, không có nhân tài bẩm sinh, mọi học viên
đều có thể trở thành tinh hoa của thế kỷ 21 thông qua một hành trình rèn luyê ̣n chuyên sâu và
được hướng dẫn bởi các bậc thầ y. Chúng tôi gọi đó là Mật mã thành công”.
Hiê ̣n tại, IvyPrep Education sẽ có 14 cơ sở trên khắp cả nước và trở thành đơn vi ̣ đào ta ̣o
Tiếng Anh học thuật gắn với Du ho ̣c ho ̣c bổng có số lươ ̣ng cơ sở lớn nhấ t ta ̣i Viê ̣t Nam hiê ̣n nay.
Trong tháng 10, ho ̣c viên có thể đăng ký chương trình trải nghiệm trong tại các cơ sở của IvyPrep
trên toàn quố c.

Thông tin liên hê ̣IvyPrep


Website: http://ivyprep.edu.vn/



Fanpage: https://www.facebook.com/IvyCollegePreparation/



Email: info@ivyprep.edu.vn

Thông tin về Tổ chức giáo du ̣c Hoa kỳ IAE
Tổ chức Giáo Du ̣c Hoa Kỳ - IAE là một trong những tổ hợp giáo dục tư nhân lớn nhất ở Việt Nam
với hơn 40.000 học viên theo học mỗi năm.
Tổ chức Giáo du ̣c Hoa Kỳ - IAE sở hữu và điều hành các đơn vị thành viên:


Đại học Broward (phân hiệu tại Việt Nam), một trong 3 đại học cộng đồng tốt nhất Hoa Kỳ;



Đại học Thành Tây (Western University), một trong những đại học tư năng động và có
quy mô lớn theo mô hình giáo dục Mỹ ta ̣i Hà Nội;



Cao Đẳng Việt Mỹ, một trong những trường cao đẳng uy tín ta ̣i TP. Hồ Chí Minh;



Trường trung cấp Bách Khoa Sài Gòn, trường Trung cấp Chuyên nghiệp lớn nhất TP. Hồ
Chí Minh;



iSmart Education - đơn vị dạy Toán và Khoa học bằng tiếng Anh lớn nhất Việt Nam, mỗi
năm đào tạo hơn 20.000 học sinh phổ thông trên toàn quốc;



Ho ̣c viê ̣n thiế t kế ADS



Và 14 cơ sở IvyPrep Education (tiền thân là Học viện Anh ngữ EQuest và Anh Ngữ Việt
Mỹ VATC).

Liên hê ̣báo chí:
Tô Bić h Phươ ̣ng
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