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GIỚI THIỆU CUỘC THI TIẾNG ANH G.E.M

Với niềm tin đó, G.E.M Contest - “Hành trình của cảm hứng và tư duy sáng tạo” được tổ chức với 
mong muốn tạo ra một cuộc thi học thuật đúng nghĩa để học sinh tự tin nói lên quan điểm và góc 
nhìn riêng của bản thân. Đây cũng là cơ hội để phụ huynh một lần gạt bỏ hết định kiến và kỳ vọng, 
lắng nghe để nhìn cuộc sống qua đôi mắt và niềm tin của con trẻ. G.E.M là từ viết tắt của Grow 
Every Mind - tư duy sáng tạo và ý tưởng của các con đều quan trọng như những khối đá quý rực rỡ, 
giá trị.

Đến với cuộc thi, các bạn nhở ở lứa tuổi Tiểu học và trung học cơ sở được thỏa sức nói lên quan 
điểm của bản thân về vấn đề xã hội mà các con quan tâm. Cuộc thi gồm 3 vòng chính, đòi hỏi học 
sinh thể hiện những kiến thức và kỹ năng nền tảng của thế kỉ 21 như: Tư duy sáng tạo, Tư duy phản 
biện, Kỹ năng làm việc nhóm, Khả năng thuyết trinh tiếng anh,...

Xuyên suốt cuộc thi, các con được tham gia vào các buổi đào tạo kỹ năng, được dẫn dắt bởi đội 
ngũ thầy cô giàu kinh nghiệm tại Học viện IEG.

Chẳng biết từ bao giờ, phép cộng của áp lực thành tích và kỳ vọng từ người lớn đã trở thành chướng 
ngại lớn nhất trên lộ trình phát triển tư duy của học sinh. Tư duy không phải là món hàng đóng hộp, 
nhưng lại định nghĩa bằng những quy chuẩn đúng sai và khuôn mẫu của xã hội. Trẻ con thường có 
những suy nghĩ lạ, góc nhìn mới, ước mơ táo bạo thường bị cho là “viển vông”, nhưng đó là bức 
tranh khắc họa chính xác nhất trí tưởng tượng và tư duy sáng tạo của con trẻ, khi thế giới của riêng 
con chưa bị vấy bẩn bởi những định kiến và ràng buộc của người lớn.

I. GIỚI THIỆU
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Đến với cuộc thi, các bạn nhỏ ở lứa tuổi Tiểu học và Trung học cơ sở từ lớp 3 - lớp 8 sẽ được thỏa 
sức nói lên quan điểm của bản thân về vấn đề xã hội mà các con quan tâm. 

Cuộc thi gồm 3 vòng thi, đòi hỏi học sinh thể hiện những kiến thức và kỹ năng nền tảng của thế kỷ 
21 như: Tư duy sáng tạo, Tư duy phản biện, Kỹ năng làm việc nhóm, Khả năng thuyết trình Tiếng 
Anh, Khả năng tranh biện ... Xuyên suốt cuộc thi, các con còn được tham gia vào các buổi huấn 
luyện kỹ năng được dẫn dắt bởi đội ngũ thầy cô giàu kinh nghiệm tại Tổ chức Giáo dục IEG.

Cuộc thi được tổ chức với mục đích và ý nghĩa:

 II. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CUỘC THI 

G.E.M
MỤC ĐÍCH

Được kết hợp thi và học những kỹ năng mới, cần thiết cho quá 
trình học tập và chặng đường chinh phục biển lớn sau này

Có cơ hội được học tập, trò chuyện và nghe chia sẻ từ các nhân 
vật nổi tiếng, thành công

Có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhiều bạn bè khắp cả nước

Có cơ hội nhận giải thưởng với tổng giá trị lên tới hơn 1 tỉ đồng 
và cơ hội tham gia trại hè trong nước kéo dài 2 tuần

Được trải nghiệm 1 cuộc thi với hình thức mới lạ, độc đáo
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Tham gia và theo dõi cuộc thi, thí sinh, Quý phụ huynh và Quý thầy cô giáo có thể thấy rằng, những 
kiến thức được “ngốn” vội vàng trong 1 - 2 ngày sẽ không đủ cho con giải quyết vấn đề được đưa ra 
một cách triệt để. Thay vào đó, một vốn kiến thức sâu, rộng, cũng như những kỹ năng vững chắc được 
tích lũy qua một thời gian dài, mới chính là chìa khóa vạn năng giúp con luôn vững vàng, tự tin đối 
mặt với vấn đề và nói lên tiếng nói của bản thân, đưa ra câu trả lời đúng với con người của con nhất.

Ý NGHĨA

Các con được tự do 
nói lên quan điểm, 
ý kiến của mình về 
vấn đề xã hội mà 
con quan tâm.

Các con có cơ hội 
rèn luyện bản thân 
và các kỹ năng cần 
thiết cho việc học 
tập cũng như tự tin 
trên hành trình ra 
biển lớn.

Mong muốn mang 
đến cho các thí sinh 
một sân chơi trí tuệ 
mới lạ, bổ ích nơi 
các   con được rèn 
luyện khả năng Anh 
ngữ, sự tự tin và bản 
lĩnh vững vàng.
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Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 8 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và được 
chia làm 2 cấp độ:
 
Cấp độ 1:  Lớp 3 - 4 - 5 
Cấp độ 2:  Lớp 6 - 7 - 8

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI

01CẤP ĐỘ

02CẤP ĐỘ

LỚP 3 - 4 - 5

LỚP 6 - 7 - 8
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NHỮNG CON SỐ ĐÁNG NHỚ

Những con số đáng nhớ của G.E.M tại Việt Nam năm 2018

Số thí sinh 
tham gia

tổng số hà nội hồ chí minh

2.482 2287 195

THS. NGUYỄN CHÍ TRUNG
• Tổng giám đốc Công ty cổ phần   
 IEG toàn cầu

TS. NGUYỄN CHÍ HIẾU
• CEO Tổ chức Giáo dục IEG
• Tiến sĩ Đại học Stanford và thạc sĩ  
 Đại học Oxford

MS. TRẦN THANH HOA
• Trưởng BTC
• COO Tổ chức Giáo dục IEG

BAN TỔ CHỨC

BAN CỐ VẤN
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CẢM NHẬN CỦA NGƯỜI THAM GIA

TRẦN THỊ THÚY HẰNG
Phụ huynh học sinh

“Đồng hành cùng con trong GEM 2018 là niềm 
hạnh phúc của tôi. Trên cả một cuộc thi, GEM là sân 
chơi của tính cách, kỹ năng và sự sáng tạo. Với riêng 
Bảo Ngọc, chặng đường đi cùng GEM đã giúp con 
học được nhiều bài học về cách thức xây dựng, triển 
khai mô hình một dự án trên tinh thần hợp tác đồng 
đội cao nhất. Chứng kiến con bỏ ăn trưa để tranh thủ 
hoàn thành dự án của vòng cuối GEM, sẵn sàng lùi 
lại để các bạn được cất tiếng nói và tỏa sáng là điều 
tôi thấy “được” nhiều nhất khi Ngọc tham gia 
GEM!.” 

“Cảm ơn IEG Global đã có 
những chương trình thật hay và 
bổ ích, giúp cho thế hệ trẻ tương 
lai của chúng ta sánh vai với các 
bạn năm châu.”

NGUYỄN ĐÌNH KHÔI
Phụ huynh học sinh“Đề thi sáng tạo với chủ đề xuyên suốt (Dream 

Subject- Dream Teacher-Dream school), format 
cuộc thi với 3 phần phát triển kỹ năng xây dựng 
video- viết sáng tạo- thuyết trình và làm dự án nhóm 
có Mentor hỗ trợ là những điều em ấn tượng nhất 
khi tham gia GEM CONTEST! GEM đã thực sự 
giúp em hoàn thiện kỹ năng viết sáng tạo, thuyết 
trình và teamwork-những kỹ năng thiết yếu cho việc 
học tập và làm việc sau này!.”

NGUYỄN TRẦN BẢO NGỌC
Học sinh

NANA LÊ
Phụ huynh học sinh

“Cháu gái tôi thật may mắn khi cùng 
tham gia vào các hoạt động bổ ích 
của IEG Global. Cảm ơn IEG 
Global.”
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• Mục tiêu: thu hút 3000 thí sinh đăng ký dự thi và 2000 bài thi được gửi về
• Trước ngày 28/10/2019, thí sinh hoàn thiện bài dự thi.
• Thí sinh thực hiện video bằng Tiếng Anh và gửi về cho BTC với các yêu cầu:
 - Video bằng Tiếng Anh
 - Độ dài: không quá 3 phút
 - Hình thức: bài nói của thí sinh (có thể sử dụng thêm các hình thức minh họa nhưng cần rõ cảnh 

thí sinh nói)
• BTC sẽ chọn ra 10% thí sinh cao điểm nhất và không quá 300 bạn xuất sắc để đi tiếp vào vòng 

2.
• Các thí sinh sẽ được làm quen với dạng đề bài mới lạ, độc đáo. Qua đó, các con có thể thoải 

mái vận dụng kiến thức, sự sáng tạo để đưa ra quan điểm của mình. 

Tham gia huấn luyện Viết Sáng tạo - Creative Writing
• Tổ chức lớp học training về Creative Writing
• 300 thí sinh được tham gia buổi đào tạo với sự hướng dẫn của các thầy cô giáo trong và ngoài 

nước có chuyên môn cao và kinh nghiệm trong mảng Viết sáng tạo.
• Với đề bài của BTC, các con sẽ được tự do thể hiện hết khả năng tưởng tượng, óc suy luận cũng 

như cá tính của mình trong từng bài viết. 
• Sau vòng 2, 33 bạn xuất sắc nhất với những bài viết ấn tượng, thể hiện rõ góc nhìn của bản thân 

và có những lập luận vững chắc sẽ cùng nhau đi tiếp vào vòng 3.

Vòng 1: A bold speaker

Vòng 2: A deep thinker

300
thí sinh

300
thí sinh

33
thí sinh

Tập huấn/đào tạo
viết luận sáng tạo

THỂ LỆ CUỘC THI

 10 E   //www.facebook.com/iegtoancau       T   091668 8208 / 0961697998



Vòng 3: A creative builder
Tham gia huấn luyện Tư duy phản biện - Critical Thinking

• 33 bạn thí sinh sẽ cùng TS Nguyễn Chí Hiếu (CEO Tổ chức Giáo dục IEG) và các thầy cô tại 
IEG cùng nhau luận bàn, mở khóa tư duy phản biện bằng những bài học độc đáo được biên 
soạn từ những trải nghiệm thực tế với các công việc:

- Chia nhóm
- Các nhóm nhận đề bài và cùng nhau lên kế hoạch thực hiện thử thác của BTC: Làm 1 video phóng 

sự theo nhóm

• Sau buổi đào tạo kỹ năng tư duy phản biện, 33 thí sinh sẽ bước vào phần thi cuối cùng: Thuyết 
trình 

Thí sinh đăng ký thông tin tại link đăng ký: https://gem.ieg.vn/register 
Cách thức gửi bài dự thi
Bước 1: Phụ huynh upload video lên Google Drive hoặc Youtube cá nhân.
Lưu ý: Video phải được để chế độ công khai hoặc chia sẻ quyền xem video.

Bước 2: Từ ngày 07/10/2019 - 28/10/2019
Học sinh Truy cập vào Website http://gem.ieg.vn/
- Điền thông tin cá nhân.
- Dán link video đã upload và xác nhận.
* Mỗi thí sinh chỉ được upload DUY NHẤT 1 LẦN LINK VIDEO

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ
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LỊCH TRÌNH CUỘC THI

15/11/2019

24/09/2019

17 - 24/11/2019 24/11/2019 2019

28/10/2019

15/12/2019 22/12/2019 05/01/2020

07/10/201930/09/2019

08/12/2019 28/11/2019

Thông báo
thể lệ thi

Gửi mail giới thiệu 
kỳ thi đến các 
trường

Thi Vote online trên 
Fanpage IEG

Training Creative  
Writing

Thông báo kết quả thi 
Viết và Gửi lịch training 
vòng tiếp theo

Training Critical 
Thinking 

Thi Vòng 3: Critical 
Thinking và Gala 
tổng kết

Gửi đề bài qua 
Email và Public đề 
bài lên Fanpage, 
Website

Hết hạn đăng ký và 
nộp bài thi

Tiếp tục tuyển 
sinh online

Thông báo kết quả 
Vòng 1

Thông báo kết quả 
thi Cuộc thi Vote 

online

Thi Vòng 2: 
Creative Writing
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300 THÍ SINH VÀO VÒNG 2
 Giấy chứng nhận của BTC

GIẢI THI VOTE ONLINE - 2 GIẢI 
  1.000.000đ
  1 bộ sách Làm như lửa - Yêu như đất, Nghiện giấc mơ - Bơ lối mòn

GIẢI NHẤT CÁ NHÂN - 2 GIẢI
  3.000.000đ
  1 HB Toàn phần Khoá học tiếng Anh tại IEG: 32.000.000 vnđ

GIẢI NHẤT NHÓM - 2 GIẢI
  TM 10.000.000vnđ/nhóm
  Cấp 1 - 1 Giải
  1 HB Toàn phần Khoá học tiếng Anh tại IEG: 8.000.000vnđ
  1 HB Khoá tiếng Anh Online cùng Schola.TV: 8.000.000vnđ
  1 Voucher khoá học Toán tư duy online cùng KMC: 500.000vnđ
  Cấp 2 - 1 Giải
  1 HB Toàn phần Khoá học tiếng Anh tại IEG: 16.000.000vnđ
  1 HB Tham gia Trại hè Classroom Beyond Walls: 8.000.000vnđ

GIẢI NHÌ NHÓM - 2 GIẢI
  TM: 5.000.000vnđ/nhóm
  Cấp 1 - 1 Giải
  1 HB Bán phần Khoá học tiếng Anh tại IEG: 4.000.000vnđ
  1 HB Bán phần tiếng Anh Online cùng Schola.TV: 4.000.000vnđ
  Cấp 2 - 1 Giải
  1 HB Bán phần Khoá học tiếng Anh tại IEG: 8.000.000vnđ
  1 HB Tham gia Trại hè Classroom Beyond Walls: 4.000.000vnđ

GIẢI KHUYẾN KHÍCH NHÓM - 5 GIẢI
  3.000.000đ/nhóm
  1 HB 2 triệu cho Khoá học tiếng Anh tại IEG: 2.000.000vnđ

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
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KIDS.SCHOLA.TV
Schola là một nền tảng học tiếng Anh trực tuyến 1 kèm 1 và 1 kèm nhóm nhỏ dành cho trẻ em không 
phải là người bản xứ ở độ tuổi 5-12. Schola cung cấp giáo trình tiểu học Mỹ, nơi tiếng Anh được 
dạy qua các môn học STEAM bởi các giáo viên bản ngữ có trình độ cao.
Nền tảng này cung cấp cho mỗi học sinh lộ trình học tập được cá nhân hóa gồm nhiều câu đố và 
trò chơi, giúp việc học tiếng Anh trở nên dễ dàng, vui và thú vị. 

NHÀ TÀI TRỢ CUỘC THI
NHÀ TÀI TRỢ BẠCH KIM

15
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Bé học trong môi trường 
an toàn, tiện lợi, học bất 

cứ nơi đâu, bất cứ khi nào

Bé học tiếng Anh STEAM* 
đa dạng chủ đề và thực hành 

với kho bài tập phong phú.

100% quan tâm từ giáo viên 
bản ngữ bằng cấp quốc tế, 

chương trình cá nhân hoá một thầy

Chương trình học và phương 
pháp dạy hiện đại của bộ giáo 
dục Mỹ 100% bằng tiếng Anh

một trò cho từng bé.

*STEAM: STEAM viết tắt của các từ Science (khoa học), Technology (công nghệ), Engineering (kỹ thuật), Art (nghệ 
thuật) và Math (toán học) là phương pháp học được áp dụng đầu tiên tại Mỹ với đặc điểm cung cấp kiến thức toàn 
diện của năm lĩnh vực: Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học

contact@schola.tv
028 7109 9790

https://www.kids.schola.tv/
https://www.facebook.com/scholakids/



Tháng 9/2014:
IEG Global được sáng lập với sứ mệnh xây dựng những môi trường giáo dục bền vững

Tháng 1/2015:
IEG đào tạo những học viên đầu tiên trong chương trình tiếng Anh, Toán và Khoa 
học theo chuẩn Hoa Kỳ

Tháng 9/2015:
IEG hợp tác và tư vấn cho các trường phổ thông về thiết kế chương trình giảng 
dạy và quản lý chất lượng

Tháng 2/2017:
IEG đưa giáo trình mới vào sử dụng với một lộ trình học mang tính hệ thống và 
tích hợp

Tháng 10/2017: 
IEG khai giảng địa điểm thứ 2 tại Hà Nội

Tháng 4/2018:
IEG khai giảng cơ sở đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh.

IEG 
Hanoi

IEG 
Ho Chi Minh 

"Mỗi ngày, trong tôi luôn ngập tràn suy nghĩ và ý tưởng về việc góp phần xây dựng những mô hình 
giáo dục bền vững. Để dù có hay không có tôi, những môi trường giáo dục ấy vẫn luôn phát triển 
từng ngày, theo đúng nghĩa của hai chữ Giáo Dục."

Chính tâm niệm ấy đã thôi thúc Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, Giám đốc Điều hành Tổ chức IEG, cũng 
như những người sáng lập, đội ngũ nhân viên và giáo viên IEG xây dựng một môi trường học tập, 
nơi mà những giá trị giáo dục thực sự được đặt lên hàng đầu.

GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
TỔ CHỨC GIÁO DỤC IEG
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Để góp phần tạo nên những thế hệ học sinh với kiến thức và kỹ năng toàn diện, tư duy đa chiều và 
không ngừng sáng tạo, Tổ chức Giáo dục IEG xây dựng những chương trình học mang tính hệ thống 
và tích hợp cao, dựa trên ý nghĩa giáo dục thuần túy và những giá trị cốt lỗi:

TRIẾT LÝ HOẠT ĐỘNG

Để có được sự tin tưởng của phụ huynh và các em học sinh, IEG luôn xem học 
sinh là yếu tố trung tâm trong mọi quyết định và hoạt động của mình.

Với phương pháp giảng dạy tích hợp và sáng tạo cùng công nghệ tiến bộ, 
chương trình học của IEG không ngừng được đổi mới để mang lại cho các em 
những trải nghiệm đa chiều giữa kiến thức và ngôn ngữ, tư duy và kỹ năng, 
những giá trị và kinh nghiệm sống.

Chất lượng luôn là yếu tố quan tâm hàng đầu của IEG, vì đó là nền tảng cho 
những bước tiến vững chắc và lâu dài cho các em trong quá trình hoàn thiện 
mình để chinh phục thế giới.

IEG xem mình như là một tổ ấm thứ hai, nơi chia sẻ kiến thức và yêu thương, 
để các em có những trải nghiệm đẹp và những khoảnh khắc đáng nhớ. Đối 
với các bậc phụ huynh, IEG là người bạn đồng hành, cùng sẻ chia suy nghĩ, 
quan điểm và những trăn trở trong việc xây dựng tính cách và tư duy cho các 
em học sinh.
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1. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu
• Học bổng toàn phần các trường Cambridge Tutors College (Anh), 
• Đại học Kinh tế London - LSE (Anh), Hệ Tiến sĩ Đại học Stanford (Mỹ) 

và Thạc sĩ Đại học Oxford (Anh)
• Top 100 sinh viên xuất sắc nhất thế giới (2006) 
• Thủ khoa MBA của Đại học Oxford (2016)
• Eisenhower Fellowship (2018)

2. Tiến sĩ Đào Thị Thu Hà
• Viện Toán học Việt Nam
• Viện Toán cao cấp VIASM Việt Nam
• Viện nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp
• Nghiên cứu sinh sau Tiến sĩ ĐH Stanford (Mỹ)
• IMO 1998 Huy chương Đồng

3. Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu
• Thạc sĩ ngành Tính toán khoa học, Đại hoc Nijmegen (Hà Lan)
• Tiến sĩ ngành Toán học, Đại học RWTH Achen (CHLB Đức)
• Nghiên cứu sinh, Đại học RWTH Achen (CHLB Đức)
• Giảng viên khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

4. Tiến sĩ Đỗ Thị Thanh Hà
• Giảng viên Đại học Tổng hợp Melbourne (Úc), Nguyên giảng viên - 

Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hoá các nước nói tiếng Anh, Đại học 
Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

• Thành viên của Hiệp hội Nghiên cứu tiếng Anh như một ngôn ngữ 
toàn cầu, Hiệp hội giảng dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai 
(TESOL), Hiệp hội Kiểm tra - Đánh giá ngôn ngữ của (Úc) và New 
Zealand

HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN
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1. Xây dựng các chương trình học tích hợp

IEG xây dựng các chương trình học mang tính hệ thống và phù hợp cho từng độ tuổi của học sinh. 
Ở mỗi cấp học, học sinh sẽ được định hướng để phát triển một cách trọn vẹn, tích hợp không chỉ kỹ 
năng ngôn ngữ mà còn là nền tảng kiến thức xã hội, cuộc sống và năng lực tư duy, nhân cách. 

IEG tự hào là đối tác của các trường đại học và phổ thông uy tín của Hoa Kỳ, Canada, Anh Quốc 
và của nhiều tổ chức giáo dục quốc tế như: National Geographic, Pearson,...  và các trường tiểu 
học, trung học cơ sở trong nước: Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Marie Curie School, The Olympia Schools, 
Trường Đại học Giáo dục… 

NĂNG LỰC TỔ CHỨC
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IEG còn là đại diện tại Việt Nam, đồng tổ chức các kỳ thi quốc tế uy tín dành cho học sinh Tiểu học 
và THCS như:
• Kỳ thi đánh giá năng lực tư duy Toán học Quốc tế - International Mathematics Assessments for 

Schools (IMAS): 6.000 thí sinh dự thi năm 2018
• Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - International Kangaroo Math Contest (IKMC): 15.000 thí sinh 

dự thi năm 2018
• Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế - International Math and Science Olympiad for Primary 

School (IMSO): 12 Huy chương toàn đoàn năm 2018
• Ngoài ra, IEG là đơn vị được Bộ giáo dục và đào tạo, Sở giáo dục và Đào tạo Hà Nội tin 

tưởng giao nhiệm vụ tuyển chọn, bồi dưỡng, đưa học sinh đi tham dự Kỳ thi Thách thức nhà Toán 
học tương lai - Challenge for Future Mathematicians và phối hợp tổ chức Kỳ thi Toán học Hà Nội 
mở rộng (HOMC)…

3. Tư vấn chuyên môn cho các trường 

Tổ chức giáo dục IEG hiện đang tham gia tư vấn chuyên môn cho nhiều trường học trên khắp cả 
nước với các nội dung:
• Tư vấn xây dựng chương trình học của các môn học phổ thông cấp 1, 2, 3
• Đào tạo chuyên môn cho đội ngũ sư phạm
• Xây dựng và triển khai chương trình phát triển năng lực quản lý của các cấp quản lý trong nhà 

trường
• Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng nhà trường tổng thể
• Tư vấn định hướng phát triển nhà trường
• Tư vấn và kết nối nhà trường với các đối tác trong nước và quốc tế

2. Ban tổ chức các kỳ thi Quốc tế tại Việt Nam
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IEG thường xuyên tổ chức các sự kiện hoàn toàn miễn phí cho phụ huynh và học sinh với mong muốn 
chia sẻ, đồng hành cùng phụ huynh trong quá trình nuôi dạy con đồng thời tạo ra những sân chơi 
mới lạ, bổ ích và độc đáo chỉ có tại IEG. 

Các sự kiện, cuộc thi tại các trường đối tác 

Các câu lạc bộ học tập tại Trung tâm

IEG Talk - Chuỗi các buổi gặp gỡ và đối thoại với Phụ huynh - Học sinh

4. Tổ chức các sự kiện miễn phí cho Phụ huynh và Học sinh
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Để xây dựng nguồn tài liệu học tập và tham khảo phong phú, phù hợp với đặc điểm của học sinh 
Việt Nam, Tổ chức giáo dục IEG luôn chú trọng tới việc xuất bản các ấn phẩm sách giáo dục. 
Tính đến thời điểm hiện tại, IEG đã xuất bản số lượng ấn phẩm, sách khá ấn tượng: 

• 10,000 trang sách giáo khoa
• 7 cuốn sách được xuất bản
• 1 cuốn sách do học sinh viết

Văn hóa đọc cũng là một trong những nội dung được IEG xây dựng và không ngừng bồi đắp:

• 2,000 cuốn sách học sinh đã đọc
• 500 đầu sách ngoại văn và nội văn tại Thư viện IEG

5. Xây dựng và xuất bản các ấn phẩm, sách giáo dục
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Thông tin về Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu – CEO Tổ chức Giáo dục IEG trên báo chí:

• Tuổi trẻ 
http://tuoitre.vn/tin/nhip-song-tre/20170315/nguyen-chi-hieu-tho-san-hoc-bong-ve-que-huong/
1280336.html

• Thanh niên 
http://thanhnien.vn/gioi-tre/nguyen-chi-hieu-dieu-ky-dieu-chi-den-voi-nhung-ai-biet-co-gang-46170
.html

• Dân trí 
http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/gap-chang-trai-viet-la-sv-gioi-nhat-nuoc-anh-nam-2004-
1373974707.htm

• VTC10 
 https://www.youtube.com/watch?v=zVRxV-fX1GY
 https://www.youtube.com/watch?v=H9B0ZduSSD8

Thông tin về các kỳ thi do IEG đồng tổ chức:

• Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo 2018
 https://www.facebook.com/IKMCVietnam/
• Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế - IMSO 2018
 https://www.facebook.com/imsovietnam/

TRUYỀN THÔNG NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI

 22 E   //www.facebook.com/iegtoancau       T   091 668 8208 / 0961697998




