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Các du học sinh quốc tế của chúng tôi luôn hài 
lòng với sự trợ giúp và thân thiện của bạn bè khi 
tham gia chương trình Kiwi Sister tạo sự gần gũi 
và hoà nhập thông qua các hoạt động giao lưu.

Thuộc mạng lưới những trường học trên thế giới 
do Thánh Madeleine Sopdoie Barat thành lập, 
nền giáo dục tại Baradene College mang tính đặc 
thù riêng. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến 
phương pháp giáo dục hoàn toàn tập trung vào 
sự phát triển toàn diện của mỗi học sinh về tinh 
thần, trí tuệ, cảm xúc, xã hội và cả thể chất.

Là một trường Thánh Tâm, Baradene rất coi trọng 
việc học tập nghiêm túc, giáo dục tính trách 
nhiệm xã hội và xây dựng đức tin mạnh mẽ cho 
mỗi học sinh.

Chương trình giảng dạy trường chúng tôi mang 
đến cho học sinh vô số chọn lựa. Ngoài các môn 
thông thường, học sinh hoàn toàn có thể tham 
gia vào các môn như Lập trình (Coding), Giáo dục 
kỹ năng số (Digital Literacy) và tiếng Hoa  phổ 
thông (Mandarin). Gần đây, chương trình giảng 
dạy các môn Âm nhạc của chúng tôi đạt thành 
công ngoài mong đợi với tất cả học sinh Lớp 7 và 
8 đều theo học một loại nhạc cụ trên lớp.

Mặc dù tại Baradene College chúng tôi rất ưu tiên 
việc đạt thành tích cao trong học tập nhưng học 
sinh chúng tôi cũng được rèn luyện và phát triển 
các kỹ năng khác như tư duy phản biện, kỹ năng 
hợp tác và cộng tác cả trong lớp lẫn ngoài lớp. 
Học sinh tại Baradene College luôn được trang 
bị kỹ càng những kỹ năng sống và làm việc trong 
môi trường quốc tế năng động và tiên tiến.
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học sinh đậu kỳ thi 
NCEA lớp 11, 12 
và 13

học sinh các lớp 11, 12 
và 13 đạt thành tích 
xuất sắc 

học sinh vào được 
Đại học

Baradene College là trường trung học 
luôn đạt thành tích học tập cao nhất. 
Chúng tôi đạt được kết quả học tập xuất 
sắc và luôn được đánh giá là một trong 
những trường hàng đầu tại Auckland. 
Đây là một môi trường nơi thành công 
trong việc học luôn được khuyến khích, 
đề cao và được tất cả mọi người quý 
trọng.

Sẵn sàng tạo nên sự khác biệt với 
những kiến thức, năng lượng và mục 
đích thông qua môi trường giáo dục 
chất lượng vượt trội nhưng vẫn bảo 
tồn những giá trị của Dòng thánh 
tâm (Society of the Sacred Heart).



Các môn nghệ thuật biểu diễn tại Baradene College đề cao tính sáng 
tạo, văn hóa và trí tưởng tượng. Khoa Nghệ thuật biểu diễn của chúng 
tôi mang cho học sinh cơ hội thể hiện bản thân và cải thiện những kỹ 
năng biểu diễn nghệ thuật. Ngoài các giờ học trên lớp, chúng tôi còn 
tổ chức các hoạt động bên ngoài lớp học trong ở các môn như Khiêu 
vũ, Kịch, Nhạc, Truyền thông và Văn hóa. Các môn Nghệ thuật và Sáng 
tạo luôn là điểm nhấn nổi bật tại trường chúng tôi.

“Chúng tôi không chủ trương dạy dỗ học sinh thành 
những người thành tài nhưng chỉ biết có mình, 
ngược lại học sinh chúng tôi thật sự biết tương trợ 
nhau cùng tiến bộ”.

Chúng tôi khuyến khích và hỗ trợ tất cả các em tham gia vào các môn 
thể thao để rèn luyện thể chất. Tham gia vào các hoạt động ngoại 
khóa của trường luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống 
của học sinh tại Baradene College và chúng tôi khuyến khích tất cả 
các nữ sinh của chúng tôi tích cực tham gia vào các hoạt động đó. 

Hơn 70% học sinh của chúng tôi chơi thể thao. Hiện tại chúng tôi đã 
tổ chức được hơn 25 môn thể thao khác nhau ở tất cả cấp lớp. Tại 
Baradene College, thể thao là dành cho tất cả mọi người dù cho mục 
tiêu bạn tham gia là để giành thành tích cao, học thêm kỹ năng mới, 
hay chỉ là kết bạn hoặc giải trí.

- Janet Erskine Stuart RSCJ
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‘Các nữ sinh theo học tại Baradene College sau 
khi ra trường đều trở thành những con người 
giỏi toàn diện, sẵn sàng chinh phục thế giới bằng 
hành trang là hy vọng, mục đích và ý nghĩa.’


