Thành phố Melbourne của Australia
Melbourne là thành phố loại trung tập trung nhiều loại văn hóa đa dạng, nơi
đây là tập trung nhiều món ăn ngon, tinh tế, các lễ hội thể dục thể thao và văn hóa
diễn ra suốt cả năm và cùng góp vui với tình cảm hữu nghị nhân dân nơi đây.
Trường trung học McClelland nằm tại khu vực ngoại ô, tọa lạc tại thành phố
ven biển xinh đẹp, xung quanh được bao bọc bởi trung tâm mua sắm và nhà hàng ăn
uống, sinh hoạt tiện lợi;ngoài ra, phương tiện giao thông công cộng đi trung tâm
thành phố.Rất nhiều trường đại học nằm bên cạnh trường chúng tôi, ví dụ như đại
học Monash(khu vực trường học bán đảo) cách trường chúng tôi chỉ có 3 km.
Phương thức sinh hoạt điển hình tại Australia:ánh nắng mặt trời, lướt sóng,
môi trường tự nhiên là một phần trong cuộc sống du học tại trường trung học
McClelland.

Trường trung học
McClelland

Khoảng cách từ trường trung học McClelland đến trường đại học Monash (khu vực trường học bán
đảo ) là : 2 km
Khoảng cách từ trường trung học McClelland đến bãi biển Frankston là :3.5km
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Trường trung học
McClelland
Lời phát biểu của thầy hiệu trưởng Amadeo Ferra

Hoan nghênh đến trường trung học McClelland
Lời phát biểu của thầy hiệu trưởng Amadeo Ferra
Học sinh quốc tế tại trường trung học McClelland sẽ được bồi dưỡng hoàn toàn
theo mô hình nền giáo dục Australia.Vị trí trường chúng tôi tại thành phố ven biển
tươi đẹp, có 93% học sinh người bản địa, là ngôi trường có tinh thần đầy sáng tạo.
Đối với học sinh của chúng tôi, mục tiêu bồi dưỡng không chỉ bao gồm phát triển
những kĩ năng có thể giúp cho các em đạt được thành công trong học tập, đồng thời
trường nỗ lực giúp các em trở thành học giả, người công dân thế giới có tinh thần
trách nhiệm, và trở thành người cống hiến thúc đẩy xã hội tiến bộ.
Để đạt được những mục tiêu bồi dưỡng này, chúng tôi luôn nỗ lực nâng cao thực
lực dạy học, tranh thủ giúp học sinh có thể phát huy hết tiềm lực về các phương diện
như học thuật, EQ,xã giao và giáo dục thể chất. Ngoài ra, chúng tôi còn xây dựng
mối quan hệ hợp tác chính thức về chuyên ngành thạc sĩ giáo dục với trường đại học
Monash và trường đại học Victoria, sự hợp tác này có thể đảm bảo mô hình dạy học
cơ bản của chúng tôi luôn luôn đi đầu trong giới giáo dục.
Phương pháp giáo dục sáng tạo này có thể có thể nhận được sự khẳng định từ
trong hạng mục đặc biệt, ví dụ như: trường trung học McClelland là trường duy nhất
có “chương trình dạy học các lớp theo môn học tự chọn” （Academy Program, gọi
tắt là MAP. Thông qua hạng mục MAP, trường trung học McClelland giúp cho học
sinh khám phá tiềm năng về các lĩnh vực mà các em yêu thích .Đồng thời hạng mục
này đạt được vào bình chọn “giải thưởng xuất sắc giáo dục Victorian”.
Sứ mệnh của trường trung học McClelland chính là: giúp các em học sinh làm
tốt để trở thành công dân thế giới, có thành quả, có thể chịu được áp lực, đồng thời
tìm hiểu các em học sinh để có thể giúp đỡ tạo lập nên phương diện thế giới tương
lai để đảm nhận được vai trò quan trọng.
Cảm ơn bạn đã yêu thích ngôi trường của chúng tôi, trường trung học
McClelland là đoàn thể giáo dục có tốc độ phát triển nhanh và không ngừng vươn
lên ,là nơi tốt đẹp để con em có thể học tập.

Thành tích học tập đứng đầu toàn trường
năm 2016 là Alex Zhang (học sinh quốc tế), đã
đạt được số điểm ATAR rất cao là 99.35 điểm (thi
trung học phổ thông).Với thành tích này, Alex
Zhang đã giành được học bổng của nhiều trường
đại học Australia, nhưng Alex Zhang đã tiếp nhận
học bổng của trường đại học Monash ,và chọn
học chuyên ngành công trình tại trường đại học
này.

Vì sao chọn trường trung học McClelland
Thành tựu
Quan tâm yêu thương
Phương thức sinh hoạt quốc tế hóa
Hạng mục học thuật
Để giúp cho các em học sinh có thể phát huy tiềm lực một cách đầy đủ nhất ,
cách làm của chúng tôi có chút khác biệt.Chúng tôi cho rằng phương thức giáo
dục “ một dao cắt” đã không còn thích hợp với nhu cầu giáo dục hiện tại, vì vậy
chúng tôi đã chọn chương trình học cá tính hóa, thật sự giáo dục học sinh theo
nhu cầu của học sinh .Đội ngũ giáo viên của chúng tôi tràn đầy năng lượng có thể
vận dụng phương pháp dạy học cá tính hóa này, để vận dụng vào trung tâm học
tập lớp cấp cao hiện đại hóa và trung tâm học tập lớp cấp thấp theo hình thức mở
rộng.
Quan tâm đến sự tiến bộ của học sinh là nền tảng của trách nhiệm cá tính hóa
học tập, học sinh đều sẽ được trải nghiệm niềm vui thành công trong môi trường
giáo dục học thuật.
“Chương trình học theo sở thích” McClelland là chương trình duy nhất, được
thiết kế cho học sinh toàn trường, và giúp cho học sinh có kinh nghiệm thực tế
quý báu trong lĩnh vực mà mình yêu thích. Chương trình học dựa trên môn học
tự chọn làm cơ sở giúp học sinh có thể cùng học tập những kiến thức mà các em
cảm thấy yêu thích cùng với những học sinh có cùng sở thích.

Lời hứa của chúng tôi
Các giáo viên đầy kinh nghiệm phong phú sẽ
tìm hiểu và quan tâm đến từng học sinh
Chúng tôi cung cấp nền giáo dục cá tính hóa ,
mỗi một học sinh đều có thể trải nghiệm niềm
vui thành công
Chúng tôi thông qua “chương trình học thuật
lớp học môn học tự chọn” có một không hai
và duy trì mối quan hệ mật thiết với trường
đại học Monash , trường đại học Melbourne
và trường đại học Victoria

Trường của chúng tôi
Sân trường trung học McClelland tương đối rộng rãi,cây cối tươi tốt.Từ
trường chúng tôi đi đến bãi biển, công viên, hay khu trung tâm mua sắm chỉ mất
vài phút, lộ trình giao thông tiện lợi nối liền trường học và khu giao dịch trung
ương.Giáo viên của chúng tôi rất có tinh thần trách nhiệm nhiệt tình, bao dung,
thêm vào đó là phương thức dạy học các tính hóa,bảo đảm mỗi một học sinh đều
có chương trình học cá nhân theo nhu cầu thích hợp. Học sinh rất thích “chương
trình học của lớp học môn học tự chọn” mà chúng tôi sáng lập, bởi vì chúng tôi
có thể thông qua chương trình học này giúp các em học những kiến thức mà các
em cảm thấy thích thú và hoàn thiện kĩ năng của các em.Do trường trung học
McClelland có duy trì mối quan hệ mật thiết với trường đại học Monash, trường
đại học Melbourne và trường đại học Victoria, nên những học sinh xuất sắc
chuyên ngành giáo dục của những trường đại học này sẽ cung cấp mỗi tuần 1
buổi phụ đạo cho học sinh trường chúng tôi.

Hệ thống chương trình học tiên tiến
Trường trung học McClelland đang tiến hành cải cách và tối ưu hóa hệ thống
chương trình học chính .Bắt đầu từ năm 2017, trường chúng tôi không những sẽ
thiết lập càng nhiều hơn các chương trình học các môn khoa học tự nhiên ( chủ
yếu nhằm vào hóa học, vật lí, sinh học, tâm lí học VCE), mà còn cung cấp nhiều
hơn các chương trình học các môn khoa học tự nhiên có thể lựa chọn cho học
sinh chuyên ngành nghệ thuật, nhân văn học.Ngoài ra, trường trung học
McClelland cũng không ngừng bổ sung mở rộng thực lực toán học của chúng tôi,
hiện tại chúng tôi đã có thể cung cấp chương trình học môn toán học chuyên
ngành VCE.
Đối với học sinh có thành tích học tập xuất sắc, chúng tôi sẽ tạo cơ hội cạnh
tranh cho các em với học sinh của trường khác, ví dụ như tham gia cuộc thi tài
năng Davinci, thử thách toán học Cùng người hợp tác thương vụ của chúng tôi
Experian cung cấp chuyên gia rèn luyện năng lực lãnh đạo cho các em.Chúng tôi
luôn ủng hộ hết mình đối với công việc học tập của các em học sinh quốc tế, các
em có thể liên hệ trực tiếp với tất cả các giáo viên VCE, trường chúng tôi sẽ sắp
xếp câu lạc bộ phụ đạo bài tập về nhà sau khi tan học.Khi học sinh cần, chúng tôi
sẽ sắp xếp phụ đạo 1 giáo viên kèm 1 học sinh cho các em.

Cuộc thi toán học và khoa học

Biện luận

Kế hoạch tăng tốc độ học tập ---- ủng hộ và giúp

Chương trình học nâng cao năng lực lãnh đạo

cho học sinh có thành tích xuất sắc đạt được

của học sinh

thành tựu lớn hơn

Ủng hộ và phụ đạohọc sinh

Chương trình học lớp học môn học tự chọn

Thi đấu thể dục thể thao ( bóng rổ , bóng bàn

Câu lạc bộ học tập

, bóng đá , bóng chuyền v…v…)

Âm nhạc

Diễn kịch

Nhạc kịch của trường

Lựa chọn nhân tài

Hoạt động ngoài giờ
Học sinh có thể tham gia các chương trình học và du lịch tham quan, đối với các
chương trình học và hoạt động dã ngoại, chúng tôi sẽ tạo cơ hội cho các em được học
tập trong thế giới chân thực nhất, dưới đây là các cơ hội giúp các em cảm thấy vô cùng
phấn khích:
Dã

ngoại

cắm

trại

tại

miền

trung

Dịch vụ cấp cứu và chương trình học cứu

Australia------thời gian là 2 tuần, có thể tham

hộ SES- Victoria

quan tìm hiểu các khu vực nổi tiếng của

Cuộc thi khoa học môn toán và chương

Australia như Uluru ( núi nham thạch Ayers) và

trình phụ đạo

các khu vực xa xôi khác （The Outback）

Tham gia hạng mục giao lưu quốc tế , đến

Cắm trại dã ngoại lưu học sinh và chương trình

các nước khác như Mỹ và Phi – gi

học huấn luyện nhập học

Cắm trại trượt tuyết
Cắm trại lướt sóng

Thành tựu phương diện thể dục thể thao
Trường trung học McClelland nhận thấy hoạt động thể dục thể thao đối với các em
học sinh là vô cùng quan trọng.Mục tiêu của nhóm dạy thể dục là bồi dưỡng mỗi học
sinh tham gia tích cực. Dựa trên nền tảng này, mục tiêu của nhóm dạy thể dục là:
Khai thác hạng mục thể dục thể thao mới, như vậy học sinh có thể tham
gia nhiều hơn;
Tổ chức nhóm học sinh xuất sắc thành đội thi đấu thể dục thể thao;
Khuyến khích học sinh gia nhập hạng mục thể dục thể thao mà khu vực

Phụ đạo ngoài giờ
Trường trung học McClelland không ngừng nỗ lực thúc đẩy học sinh phát
triển toàn diện, chương trình phụ đạo ngoài giờ là một trong những phương
pháp để chúng tôi thực hiện mục tiêu này.Chúng tôi sẽ cung cấp nhiều chương
trình học xuất sắc, giúp học sinh toàn trường đều có thể tham gia.Những
chương trình học này bao gồm:

và tỉnh lựa chọn

Hiện tại trường trung học McClelland có thực lực lớn mạnh về
các hạng mục như bóng rổ , cầu lông, bóng bàn v…v…, đội đại
diện cho chúng tôi đã dẫn đầu trong các cuộc thi đấu tại khu vực
Victoria và một số khu vực khác.Ví dụ như đội bóng rổ đã giành
giải nhì trong giải vô địch toàn tiểu bang Victoria, đội cầu lông
đoạt giải quán quân trong thi đấu khu vực Victoria.

Dưới sự giám sát, quan tâm, ủng hộ của chủ nhiệm du học sinh quốc tế tại
trường trung học McClelland nói riêng, học sinh trường chúng tôi nói chung
sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động của trường, và có cơ hội vui chơi cùng
các học sinh bản địa.Trung tâm ngôn ngữ của trường chúng tôi rất nghiêm
khắc, thực hiện giáo dục triết học McClelland,tức ở giai đoạn trải qua của học
sinh quốc tế,cung cấp phụ đạo học tập cá nhân——thông qua thực tiễn đã
chứng minh điều này không chỉ có thể nâng cao năng lực ngôn ngữ của học
sinh , mà còn giúp các em tìm hiểu về môi trường giảng dạy của các trường
học tại Australia.

Bạn cùng trường trung học McClelland
Alex Zhang

Hỗ trợ con đườnghướngnghiệp
Sau khi học sinh hoàn thành khóa học năm cuối của trường trung học
McClelland, sẽ có cơ hội để học chương trình cao đẳng có liên quan.Trường
trung học McClelland cách trường đại học Monash 3 km, vì vậy chúng tôi có mối
quan hệ hợp tác chuyên ngành với họ, điều này sẽ có lợi cho học sinh và giáo viên
của chúng tôi.Ngoài ra, trường chúng tôi còn chuyên môn đào tạo một giáo viên
hướng nghiệp kết nối với chương trình học chuyên chức, giáo viên không những
có thể tìm hiểu nhu cầu của học sinh, mà còn hợp tác chặt chẽ với học sinh để
giúp đỡ các em đưa ra quyết định về tương lai của mình.

Chăm sóc một cách cá tính hóa
Phó hiệu trưởng sẽ tiến hành giám sát chương trình dạy học cho du học
sinh,công việc chủ yếu của phó hiệu trưởng chính là chăm sóc tốt cho du học sinh
, bảo đảm du học sinh nhận được sự ủng hộ đầy đủ từ đội ngũ giáo viên, nhằm
kích thích sự nhiệt tình học hỏi của học sinh và nâng cao tỉ lệ thành đạt học sinh
trong trường.Điều khiến chúng tôi cảm thấy rất tự hào,đó chính là trường có rất
nhiều giáo viên tiếng Anh hỗ trợ cho du học sinh, họ chính là một bộ phận trong
đội ngũ xuất sắc của trường giáo viên chúng tôi .Ngoài ra , học sinh còn có thể
nhờ đến sự giúp đỡ của các thầy cô giáo và trợ lí biết 2 ngoại ngữ có kinh nghiệm
giáo dục quốc tế .Du học sinh còn có thể tìm đến những dịch vụ sau:
Tham gia câu lạc bộ sau giờ học của nhóm giáo viên có tấm lòng nhiệt tình và giàu kinh
nghiệm
Dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp do bác sĩ tâm lí và nhân viên phụ đạo tư nhân cung cấp
Sử dụng trung tâm nguồn việc làm nghề nghiệp , tư vấn cố vấn nghề nghiệp cá tính hóa

Trung tâm ngôn ngữ tiếng Anh （ELC）
Trung tâm ngôn ngữ tiếng Anh McClelland là môi trường học tập an toàn và
ổn định cho học sinh.Trung tâm ngôn ngữ nằm trong trường, tất cả các giáo viên
đều là giáo viên tiếng Anh （EAL）có bằng cấp liên quan, ngoài ra, chúng tôi
còn cung cấp giáo viên trợ giảng môn ngoại ngữ -----cô trò đã thiết lập được mối
quan hệ chan hòa, hòa thuận với du học sinh quốc tế.

“Từ năm 2015 đến nay, tôi đã học ở trường trung học McClelland 2 năm,
kinh nghiệm của tôi khi học ở trường trung học McClelland đó là những ấn
tượng sâu sắc và độc đáo có một không hai. Trường trung học McClelland đã
mang lại rất nhiều cơ hội học tập cho tôi, mà tôi còn có thể chuyên tâm học
trên lớp, trường trung học McClelland không những khích lệ tôi áp dụng
phương pháp học cá nhân, mà còn tạo ra nhiều cơ hội học tập với nhiều giáo
viên khác nhau.Tất cả các giáo viên trong trường trung học McClelland đều
chuyên tâm vào công việc dạy học,và đối xử rất tốt với học sinh.Tôi vô cùng
cảm kích giáo viên trước sự hi sinh thời gian của họ để phụ đạo ngoài giờ cho
tôi.Ngoài ra, trường trung học McClelland đã sắp xếp cho tôi ở trong kí túc xá
gia đình.Phụ huynh kí gửi kí túc xá là người xuất sắc và ưu tú nhất trong cuộc
đời tôi.Họ dạy dỗ tôi làm thế nào để có thể hào nhập vào cuộc sống “phương
thức sống của Australia” và các lễ nghi nơi đây, ngoài ra, họ còn nỗ lực giúp
tôi hòa nhập vào trường học.Tôi thực sự đã bị hấp dẫn và lôi cuốn vào trong
tất cả các phương diện của trường trung học McClelland , tôi nhận thấy có thể
đến đây học chính là điều rất may mắn”.
Alex Zhang , học sinh quốc tế đang học tại trường trung học McClelland

Maria Rychkova
“Tuy tôi sinh ra ở Nga, nhưng hiện tại tôi đang học tại trường trung học
McClelland.Bắt đầu từ năm lên 9 tuổi, tôi đã mơ ước trở thành bác sĩ, hiện tại
tôi có thể tiếp tục tiến lên phía trước để thực hiện ước mơ đấy !”
Maria Rychkova, là học sinh tốt nghiệp tại trường trung học McClelland,
hiện tại đang học chuyên ngành y dược tại trường đại học Melbourne.

Era Christakos
“ Thông qua môi trường học tập tuyệt vời tại trường trung học McClelland
và sự chỉ đạo của các giáo viên có kinh nghiệm phong phú , tôi có thể hoàn
thành thuận lợi công việc học tập VCE.Điểm số xếp hạng ATAR của tôi đạt
98,35 điểm, bài kiểm tra của tôi đạt điểm số cao nhất 50 điểm.Giáo viên của
tôi đã khích lệ tôi không ngừng tiến lên trên con đường học tập, và động viên
tôi rất nhiều trong kì thi cuối cùng”.
Era Christakos, học sinh tốt nghiệp tại trường trung học McClelland, hiện
tại đang học tại viện đại học Monash

