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Được thành lập vào năm 2007, Trường Phổ 
thông Liên cấp Olympia là hệ thống giáo dục 
toàn diện trải dài từ Tiền Tiểu học (4-5 tuổi) 
đến lớp 12.

Học sinh tốt nghiệp Olympia tự tin theo học
tại các trường đại học hàng đầu Việt Nam và 
thế giới. 



Từ năm học 2022 - 2023, Olympia tuyển sinh Chương trình Tú tài quốc tế IB Foundation. IB là chương 
trình phổ thông được đánh giá cao bởi các trường đại học hàng đầu thế giới.

Chương trình Song ngữ Olympia được xây dựng bởi các chuyên gia giáo dục hàng đầu của Việt Nam 
và quốc tế, hướng tới mục tiêu đào tạo các công dân toàn cầu mang bản sắc Việt.

Olympia kết hợp với Marianapolis, là trường tư thục hàng đầu Hoa Kỳ để triển khai chương trình Song 
bằng, Quốc tế cho học sinh từ khối 9 tới khối 12.

Chương trình 
Tú tài quốc tế IB

Bằng IB

Liên lạc với nhà trường qua các kênh

Trực tiếp gặp gỡ nhà trường thông qua

Chia sẻ với nhà trường về

Online: 
- Facebook: www.facebook.com/theolympiaschools
- Website: https://theolympiaschools.edu.vn/
Hotline: 0934 525 889

Tham dự ngày hội thông tin
Tư vấn cá nhân với đội ngũ Tuyển sinh

Nguyện vọng, nhu cầu của gia đình
Những điều phụ huynh đang hiểu về Olympia
Những hiểu biết và thực hành trong việc làm cha mẹ

Bước 1

Bước 2

Bước 3

Bước 4

3
Bước 5

Bước 6

Gặp gỡ Ban Giám Hiệu cấp học

Nhận thông báo từ Nhà trường

Hoàn thành thủ tục nhập học

Tham khảo thông tin trên Fanpage
và website nhà trường

Tham gia kiểm tra dự tuyển đầu vào
Thực hiện phỏng vấn với đại diện
Ban Giám Hiệu

Cùng cha mẹ tham quan trường

Tiền Tiểu học (4 - 5 tuổi) Tiểu học (khối 1 - 4) THCS (khối 5 - 8) THPT (khối 9 - 12)



VÌ SAO PHỤ HUYNH LỰA CHỌN OLYMPIA?

Chương trình Tiếng Anh được xây dựng một cách hệ thống, giúp 
học sinh phát triển năng lực từ ngôn ngữ thứ hai (ESL) đến ngôn 
ngữ học thuật (Academic English) và ngôn ngữ thứ nhất (English 
as First Language).  

Môi trường học đường nhân văn, ấm áp, nuôi dưỡng những giá
trị tốt đẹp trong mỗi đứa trẻ. 

Bếp ăn bán trú cung cấp dịch vụ dinh dưỡng học đường cao cấp. Thực đơn đa dạng mỗi tuần: Món ăn Á, Âu và đồ ăn chay.

Olympia tiên phong ứng dụng, quản lý công nghệ để đảm bảo an toàn và học tập hiệu quả trên không gian trực tuyến - trực tiếp.

100% trang thiết bị học tập, cơ sở vật chất hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Mọi thiết kế về không gian và cách thức tổ chức vận 
hành tại Olympia đều nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. 

Olympia tiên phong trong triển khai chương trình Tâm lý học
đường và Tư vấn đại học, du học và hướng nghiệp. 

Chương trình học thuật tiệm cận với những chuẩn mực tiên tiến
nhất trên thế giới, với trên 30 Câu Lạc Bộ khai mở tài năng và 
phát triển năng khiếu.  

Học sinh được tôn trọng và tạo điều kiện phát huy thế mạnh bản
thân, được chấp nhận và đạt học bổng vào các trường đại học
hàng đầu thế giới với các lựa chọn chuyên ngành đa dạng.  



HỌC TẬP LINH HOẠT, THÔNG MINH VÀ HIỆU QUẢ

Olympia tiên phong trong đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. 
Nhà trường đã:

Đầu tư đồng bộ nền tảng công nghệ: MS. Office, Canvas, SIS hỗ trợ tối đa quá trình dạy học và tương tác nội bộ.

Đào tạo đội ngũ chuyển đổi phương pháp giảng dạy linh hoạt, thích ứng với mọi tình huống.

Các ứng dụng sử dụng trong giảng dạy học tập hỗn hợp tại Olympia

Mô hình học tập hỗn hợp (Blended learning) đã triển khai  hiệu quả 
tại Olympia trong nhiều năm, trong đó các nguồn lực công nghệ
được sử dụng nhằm đa dạng hóa hình thức học tập. 

Trong mô hình học tập hỗn hợp, ngoài việc tương tác trực tiếp với 
giáo viên trên lớp học, học sinh sử dụng công nghệ thông tin để
tìm hiểu và nghiên cứu kiến thức qua mạng Internet, tương tác 
với bạn học và thầy cô giáo ngoài lớp học và ngoài giờ học. Giáo 
viên cung cấp các bài giảng điện tử, học liệu để học sinh chủ 
động tìm hiểu, nhằm giảm thời gian giảng bài và tăng thời gian 
thực hành, thảo luận, mở rộng chuyên sâu trên lớp học.       

Mô hình học tập này đã phát huy tối ưu khi chuyển 
giao linh hoạt giữa học tập online và offline. Giáo viên 
đóng vai trò người điều phối và hỗ trợ quá trình học 
tập của học sinh, giúp các em tự phát hiện và khám 
phá kiến thức với những câu hỏi có chiều sâu tư duy 
hơn. Chính vì vậy, dù bối cảnh xã hội liên tục biến 
động, hoạt động học tập tại Olympia luôn được đảm 
bảo, diễn ra liên tục và hiệu quả.    



CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG

Các chương trình học bổng đa dạng được cung cấp để khuyến khích các tài năng gia nhập cộng đồng Olympia.

Hàng tháng, Nhà trường dành tặng các suất học bổng giá trị cho các học sinh trúng tuyển vào Olympia, dựa trên
năng lực và phẩm chất của mỗi bạn. 

·   Học bổng Honor, 5.000.000 VND/ suất
·   Học bổng Merit, 10.000.000 VND/ suất

Griffin Junior: Dành cho học sinh nhập học khối 6
Học bổng cho 4 năm học (lớp 6 - lớp 9), hệ Song ngữ, cấp Trung học cơ sở Olympia.

Griffin Scholars: Dành cho học sinh nhập học khối 9 hệ Quốc tế
Học bổng cho 4 năm học (lớp 9 - lớp 12), hệ Quốc tế cấp Trung học phổ thông Olympia và 3 năm Đại học quốc tế.

HỌC BỔNG TUYỂN SINH

HỌC BỔNG TÀI NĂNG

Các học sinh dự tuyển vào khối 6 Chương trình Song ngữ và khối 9 Chương trình Quốc tế 
có cơ hội nhận được học bổng toàn phần cho cả cấp học.

Tên học bổng Giá trị Số lượng
Trị giá 

1 học bổng (VNĐ)

Học bổng Distinction, 15.000.000 VND/ suất
Học bổng President, 20.000.000 VNĐ/ suất

100% học phí từ lớp 6 đến lớp 9Talent

Distinction

Merit

Honor

700.000.000

484.400.000

346.000.000

138.400.000

1

2

4

8

70% học phí từ lớp 6 đến lớp 9

50% học phí từ lớp 6 đến lớp 9

20% học phí từ lớp 6 đến lớp 9

Tên học bổng Mô tả Số lượngTrị giá 
1 học bổng (VNĐ)

Talent

Distinction

Merit

Honor

2.469.200.000

1.817.540.000

1.383.100.000

731.440.000

1

2

4

8

100% học phí lớp 9 đến lớp 12;
 50% - 80% học phí 3 năm tại Đại học Aomori (Nhật)

70% học phí lớp 9 đến lớp 12;
 50% - 80% học phí 3 năm tại Đại học Aomori (Nhật)

50% học phí lớp 9 đến lớp 12;
 50% - 80% học phí 3 năm tại Đại học Aomori (Nhật)

20% học phí lớp 9 đến lớp 12;
 50% - 80% học phí 3 năm tại Đại học Aomori (Nhật)



CƠ SỞ VẬT CHẤT

Nhà hát Olympia

Sân sắc màu

Thư viện Olympus

Nhà thi đấu

Sân bóng

Phòng thí nghiệm

Khuôn viên trường PTLC Olympia trên khu 
đất rộng 10.000 m2 được thiết kế bởi công 
ty kiến trúc Mỹ Perkins Eastman với phong 
cách hiện đại, tạo không gian học tập, vui 
chơi, suy nghĩ và sáng tạo cho nhiều đối 
tượng học sinh. Olympia cho rằng mỗi góc 
trường, mỗi dãy hành lang, mỗi phòng học 
đều có thể là không gian học tập. Vì vậy, tất 
cả được xây dựng với tiêu chí thân thiện, 
gần gũi và hướng tới học sinh, để Olympia 
xứng đáng là NHÀ như bao thế hệ học sinh, 
phụ huynh, thầy cô và nhân viên vẫn 
thường hay gọi với trọn vẹn yêu thương.



ĐỘI NGŨ OLYMPIA

Nguyễn Chí Hiếu
Giám đốc Học thuật

Tiến sĩ Kinh tế Đại học Stanford, Mỹ 
Thạc sĩ MBA Đại học Oxford, Anh

Trần Quốc Dân
Phó Ban Chuyên môn, 
Trưởng Bộ môn Toán

Thạc sĩ Toán Học
Đại học Quốc gia Hà Nội

Võ Thục Anh
Trưởng Bộ môn Tiếng Anh

Tiến sĩ Ngôn ngữ 
Đại học Nottingham, Anh

Lê Thanh Hà
Trưởng Bộ môn Khoa học & 

Công nghệ

Thạc sĩ Sinh học
 Đại học Quốc gia Hà Nội

Trần Khánh
Phó Bộ môn Khoa học &

Công nghệ

Thạc sĩ Vật lý
Đại học La Trobe, Úc

Nguyễn Thị Thu Thảo
Thành viên Ban chuyên môn,
Đào tạo & Đánh giá giáo viên

Thạc sĩ Ngôn ngữ La tinh
Thạc sĩ Sư phạm

Đại học KT & TH Dresden, Đức

Hoàng Diệp Trinh
Phụ trách học thuật 
Khối Tiền tiểu học

Cử nhân Giáo dục và
Chăm sóc mầm non  
Sydney Institute, Úc

Dominic Marshall
Giáo viên Tiếng Anh

Cử nhân Xã hội học 
Đại học Dundee, Anh

Leonid Kanev
Giáo viên Tiếng Anh

Cử nhân Quản trị kinh doanh,
LCC International University,

Lithuania

Làm quen với Đội ngũ của Nhà trường:  
https://theolympiaschools.edu.vn/doi-ngu-olympia

Tất cả giáo viên Olympia đều có bằng đại học với 30% có bằng thạc sĩ, tiến sĩ. Trước khi gia nhập Olympia, dấu chân của các 
thầy cô đã trải qua những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Từ Mỹ, Anh, Úc, Bắc Âu, Singapore và nhiều đất nước khác, họ 
đã đến với Olympia để tâm huyết và đam mê ươm dưỡng những thế hệ trẻ Việt Nam, vừa mang đậm bản sắc Việt, vừa phát 
triển tư duy toàn cầu.




