
Trường Tiểu học Cơ sở

McMillan House là trường Tiểu học Cơ sở dành cho trẻ em 
từ ELC đến Lớp 4 trong môi trường thân thiện, nhân ái.

Đặt tại cơ sở học tập hiện đại, trường Tiểu học Cơ sở của chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi để phát 

huy trí thông minh, tinh thần đổi mới và quan điểm quốc tế; hun đúc các nhà lãnh đạo có trách 

nhiệm và biết thương người, đặt lợi ích của người khác trước lợi ích của chính bản thân và những 

người sẵn sàng chấp nhận những thách thức của thế kỷ chúng ta như là cơ hội để tạo nên sự khác 

biệt. Chúng tôi tin rằng tất cả các em phải là những người tham gia có năng lực, hiệu quả và tích cực 

trong hành trình học tập của riêng mình.

Những buổi tập họp toàn trường, các trò chơi trên sân chơi, các buổi dạy kèm dành cho nhiều độ 

tuổi và các hoạt động toàn trường đặc biệt có nghĩa là các em và nhân viên tại McMillan House biết 

nhau và xây dựng môi trường học tập vui vẻ.

Chúng tôi có nhiều nhân viên chuyên ngành khác nhau làm việc tại McMillan House, bao gồm giáo 

viên quản thủ thư viện, âm nhạc, nghệ thuật và thể dục, nhân viên tư vấn học đường, giáo viên tăng 

cường học tập và giáo viên ngôn ngữ chuyên ngành (Tiếng Trung).

Các chương trình tại McMillan House của chúng tôi theo đúng Chương trình Tú tài Quốc tế (IB 

PYP). Được thiết kế một cách chuyên nghiệp cho các em từ 3 đến 12 tuổi, PYP là khuôn khổ giáo 

trình để chuẩn bị học sinh cho những thách thức về trí tuệ và tình cảm để học lên nữa và công việc 

ở giai đoạn toàn cầu. Chương trình này kết hợp các vấn đề địa phương và toàn cầu vào chương trình 

giảng dạy, yêu cầu học sinh xem xét sáu chủ đề liên quan, xuyên ngành và xem xét các mối liên kết 

giữa các chủ đề này. Những tín chỉ tìm tòi học hỏi này thúc đẩy các em phát triển về mặt học thuật, 

xã hội và tình cảm, và tập trung vào tư duy quốc tế và phát triển các giá trị cá nhân mạnh mẽ. Điều 

quan trọng là PYP coi trọng tính độc lập, chủ động và tự động viên, khuyến khích mọi học sinh chịu 

trách nhiệm về việc học hành của mình.

stleonards.vic.edu.au ABN  52 006 106 556   |  CRICOS 00343K


