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SACE International expands SACE delivery in
Vietnam
Today the Government of South Australia’s SACE Board signed a
partnership agreement with the International School of Business,
University of Economics in a virtual ceremony, to deliver the South
Australian Certificate of Education (SACE) in the new Scotch College
Australian Grammar School, to be established in Vietnam.
It will be the first time that the South Australian Certificate of Education (SACE) will be
offered in Ho Chi Minh City and will be delivered in the only fully fledged Australian school in
Vietnam.
SACE Board’s Chief Executive Professor Martin Westwell was thrilled to welcome the new
school as an addition to SACE International’s ever expanding global community.
“With SACE we offer a world leading Australian education program, and it is the certificate of
choice for many students in the region because of its sophisticated assessment model. We
offer a student-centred qualification that allows them to thrive at university and in life,”
Professor Westwell said.
“The program ensures that students move past a simple rote style of learning, from just
regurgitating knowledge on the day of an exam. Instead, with SACE students learn how to
think and apply their judgement and knowledge to successfully solve complex and unfamiliar
situations. SACE develops students’ skills, knowledge and capabilities so that they succeed in
a fast-paced and changing world.”
Dean of the International School of Business at the University of Economics, and Chairman of
the new Scotch College Australian Grammar School, Associate Professor Tran Ha Minh Quan
acknowledged the importance of the partnership.
“We are proud to partner with SACE International in Vietnam and to provide the globally
recognised SACE qualification as an alternative educational option, which is of the highest
standard of any offering in the market,” Associate Professor Tran said.
“The SACE program is innovative and designed with a high level of flexibility to unlock every
student’s potential. This is a great opportunity for our talented Vietnamese students to be
nurtured in a thriving academic environment, helping them to pursue their dream journey of
getting into top ranking universities around the world.”
With the successful completion of SACE, graduates gain an international passport that opens
doors to top universities in Australia, United Kingdom, United States, Canada, Malaysia and
Singapore.
Australian Ambassador to Vietnam, Robyn Mudie said the agreement was testament to
Australia’s strong bilateral relationship with Vietnam.
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“Engagement in education is arguably our longest and most enduring relationship and will
continue to be a cornerstone of our relationship. The SACE International program provides an
important opportunity for young Vietnamese students to access a high-quality Australian preuniversity program in Vietnam,” Ambassador Mudie said.
“I would like to congratulate both the SACE Board and the International School of Business
for the shared vision of bringing an excellent education experience to Vietnamese students.”
Rebecca Ball, Senior Trade and Investment Commissioner of the Australian Trade and
Investment Commission said this new partnership was an excellent example of cooperation
in the education sector, which continues to grow between Australia and Vietnam.
“Australia remains a preferred destination for Vietnamese students and increasing numbers
are studying an Australian qualification in Vietnam. This partnership is an exciting
development as it will facilitate an international learning environment for Vietnamese
students as the world becomes increasingly digital,” Ms Ball said.
The SACE program has proven to be COVID resilient, an important benefit to school
communities and students all over the world. Coursework, projects and collaborative
activities make up 70 percent of the final grade, so results are not determined by a final
examination.
Examinations for many major subjects are offered online, and the flexibility and blended
delivery model allows for smooth transitions without any compromise to the academic
integrity of the program.
With the SACE program, teachers and leaders are supported by professional learning
opportunities so they can deliver the best outcomes for students.
More than 40,000 students have graduated from the SACE International program since its
inception in 1982.
For more information about SACE International visit www.sacei.edu.au.
ENDS
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TỔ CHỨC SACE INTERNATIONAL MỞ RỘNG QUAN HỆ HỢP
TÁC TẠI VIỆT NAM
Hôm nay, Hội đồng SACE trực thuộc Chính phủ bang Nam Úc đã ký kết
thỏa thuận hợp tác với Viện Đào tạo Quốc tế, thuộc Trường Đại học
Kinh tế Tp. HCM. Lễ ký kết được tổ chức trực tuyến, nhằm chuyển
giao chương trình học Tú Tài Úc - SACE cho Trường Scotch College
Australian Grammar School (Scotch AGS) tại Việt Nam.
Đây là lần đầu tiên chương trình Tú Tài Úc – SACE được chính thức đưa vào giảng dạy tại
Việt Nam bởi Scotch AGS, cùng với chương trình đào tạo nghiêm ngặt và xuyên suốt của Úc
từ lớp 1 đến lớp 12 được chuyển giao bởi đối tác Scotch International Education và SACE.
Giáo sư Martin Westwell, Giám đốc Điều hành Hội đồng SACE International rất vui mừng
chào đón sự thành lập ngôi trường Scotch AGS đánh dấu sự phát triển và mở rộng trên
toàn cầu của SACE International.
“SACE cung cấp một chương trình giáo dục Úc tiêu chuẩn hàng đầu thế giới. Đây là bằng tú
tài được nhiều học sinh trong khu vực lựa chọn vì mô hình đánh giá nghiêm ngặt của
chương trình. Chúng tôi thiết kế chương trình đảm bảo chất lượng, lấy học sinh làm trung
tâm, giúp học sinh phát triển không những ở môi trường đại học, mà còn trong cuộc sống
tương lai,” Giáo sư Westwell chia sẻ.
“Chương trình SACE đảm bảo học sinh không sử dụng phương pháp học theo trí nhớ
truyền thống, hoặc học để đối phó với các kì thi. Thay vào đó, chương trình tạo điều kiện
cho học sinh được học cách suy nghĩ, áp dụng khả năng phán đoán và phân tích kiến thức
để giải quyết thành công các tình huống phức tạp và chưa từng gặp phải. SACE phát triển
các kỹ năng, kiến thức và năng lực của học sinh, giúp các em thành công trong một thế giới
hiện đại luôn không ngừng thay đổi.”
Phó Giáo sư Trần Hà Minh Quân, Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế, thuộc Trường Đại học
Kinh tế Tp. HCM, kiêm Chủ tịch Trường Scotch AGS đánh giá cao tầm quan trọng của quan
hệ hợp tác.
“Chúng tôi rất tự hào là đối tác với SACE International tại Việt Nam liên kết thực hiện đào
tạo chương trình tú tài Úc – SACE, bằng tú tài được công nhận toàn cầu với chất lượng đạt
tiêu chuẩn cao nhất,” Phó Giáo sư Trần Hà Minh Quân chia sẻ.
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“Chương trình SACE được cải tiến và thiết kế với tính linh hoạt cao nhằm khai thác tối đa
tiềm năng của mỗi học sinh. Đây là cơ hội tuyệt vời để học sinh Việt Nam tài năng được
nuôi dưỡng trong một môi trường học thuật hiện đại, giúp các em theo đuổi ước mơ vào và
thành công ở các trường đại học hàng đầu trên thế giới.”
Bằng tú tài Úc - SACE được công nhận như tấm hộ chiếu quốc tế mở ra cánh cửa vào các
trường đại học hàng đầu ở Úc, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada, Malaysia và Singapore.
Đại sứ Úc tại Việt Nam, Bà Robyn Mudie cho biết thỏa thuận hợp tác này là minh chứng cho
mối quan hệ song phương bền chặt của Úc với Việt Nam.
“Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục là mối quan hệ lâu đời và bền chặt nhất và sẽ tiếp tục là
nền tảng cho sự phát triển trong tương lai giữa Úc và Việt Nam. Chương trình SACE
International tạo cơ hội cho các bạn trẻ Việt Nam tiếp cận chương trình dự bị đại học chất
lượng cao của Úc tại Việt Nam,” Đại sứ Mudie cho biết. “Tôi chúc mừng Hội đồng Quản trị
SACE và Scotch AGS với tầm nhìn chung mang lại trải nghiệm giáo dục tuyệt vời cho học
sinh Việt Nam.”
Bà Rebecca Ball, Phó Tổng Lãnh Sự kiêm Tham Tán Thương Mại Cấp Cao, Cơ Quan Thương
Mại và Đầu Tư Chính Phủ Úc (Austrade) cho biết mối quan hệ hợp tác này là một ví dụ điển
hình về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, vốn đang tiếp tục phát triển giữa Úc và Việt Nam.
“Úc luôn là điểm đến yêu thích của du học sinh Việt Nam và ngày càng có nhiều người theo
học các văn bằng của Úc tại Việt Nam. Sự hợp tác này sẽ tạo điều kiện và môi trường học
tập quốc tế cho học sinh viên Việt Nam trong thế giới số hóa ngày nay,” bà Ball nói.
Chương trình SACE có một lợi thế quan trọng là không bị ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch
COVID, điều này mang lại rất nhiều lợi ích cho các trường đối tác và học sinh trên toàn thế
giới. Các bài học, dự án và các hoạt động nhóm chiếm 70% điểm trung bình môn học, vì vậy
kết quả không chỉ được xác định bằng bài kiểm tra cuối kỳ mà là sự đánh giá cả quá trình
học tập của mỗi học sinh suốt hành trình SACE.
Bài kiểm tra của các môn học chính được tổ chức trực tuyến cùng thời điểm với học sinh tại
Úc, theo mô hình tích hợp và linh hoạt. Điều này giúp người học có thể chuyển tiếp suôn sẻ
mà không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn học thuật của chương trình.
Chương trình SACE luôn tạo cơ hội để giáo viên và ban lãnh đạo được trau dồi và học tập
nâng cao chuyên môn để họ có thể đào tạo học sinh một cách tốt nhất.
Hơn 40.000 học sinh đã tốt nghiệp bằng tú tài từ SACE International kể từ khi tổ chức được
thành lập vào năm 1982.
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Để biết thêm thông tin về SACE International, vui lòng truy cập www.sacei.edu.au.
Liên hệ truyền thông:
Bà Victoria Goodyear, Giám đốc Truyền thông, SACE Board
ĐT +61 8 8115 4812 hoặc +61 448 671 050 | Email victoria.goodyear@sa.gov.
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