


VỀ CHÚNG TÔI

Ở MoneyTree chúng tôi trang bị
cho các em một tương lai tốt đẹp
hơn thông qua GIÁO DỤC TÀI
CHÍNH.



GIỚI THIỆU MONEYTREE

Ra đời năm 2009, MoneyTree được xây dựng
với tầm nhìn rằng kiến thức về tài chính, cũng
như toán học, khoa học và ngôn ngữ, sẽ trở
thành những môn học chính trong giáo dục
chính thống.

Là một tổ chức tiên phong về giáo dục tài chính
cho trẻ em, MoneyTree đã biến môn học giáo
dục tài chính trở nên dễ tiếp cận và đầy hứng
thú. MoneyTree rất hào hứng với xu thế giáo
dục tài chính ngày càng được coi trọng ở các
nước đã và đang phát triển, đặc biệt sau cuộc
khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.

Với các dòng sản phẩm thú vị và ngày càng có
nhiều quốc gia đón nhận, MoneyTree cam kết
hiện thực hóa tầm nhìn nói trên.



TỔ CHỨC GIÁO DỤC TÀI CHÍNH HÀNG ĐẦU

Hiện nay MoneyTree là tổ chức giáo dục
tài chính hàng đầu châu Á.

Có trụ sở tại Singapore, MoneyTree có
mặt ở nhiều quốc gia châu Á và đang
trên đà mở rộng ra khắp châu Á – Thái
Bình Dương.

Chương trình MoneyTree là chương
trình giáo dục tài chính duy nhất được
các tổ chức giáo dục hàng đầu trong
lĩnh vực giáo dục tài chính công nhận và
cấp chứng chỉ:



TẠI SAO LẠI CẦN CÓ GIÁO DỤC TÀI CHÍNH?

GIẢI QUYẾT MỘT VẤN ĐỀ TOÀN CẦU

Hiên nay trên thế giới đang có xu hướng ngày càng nhiều
thanh niên bị vướng nợ nần và rơi vào tình trạng phá sản.

Nợ của hộ gia đình tại các nước châu Á mới nổi đã tăng từ
110% tính trên GDP trong năm 2007 lên tới 155% vào
2014 (Nguồn: Invesco)

Ở Malaysia, có 25.000 người dưới tuổi 35 đã bị phá sản
trong giai đoạn 2010-2015, theo thống kê của Cục Phá sản
(Nguồn: www.thestar.com.my)

Theo Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), tổng nợ luân
chuyển năm 2010 là 4 tỷ đô la, trong đó nợ của độ tuổi 21-
29 chiến tới 40% (Nguồn: www.straitstimes.com)

Ở Việt Nam, có tới 76% người trưởng thành không có
hiểu biết cơ bản về tài chính (theo Báo cáo Am hiểu Tài
chính Toàn cầu của Standard & Poors năm 2015).

http://www.thestar.com.my)/


GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI…

1. Nâng cao kiến thức tài chính của học
sinh Ở chương trình MoneyTree, học sinh đượng dạy

những khái niệm tài chính quan trọng nhằm giúp các em
hiểu và áp dụng những kiến thức tài chính trong cuộc
sống hàng ngày.

2. Tạo dựng những thói quen tốt về tiền
Phương pháp học mà chơi – chơi mà học của
MoneyTree cho học sinh một trải nghiệm học tập có
một không hai, khiến việc học trở nên hứng thú, học
sinh hào hứng áp dụng kiến thức đã học và dần hình
thành thói quen tốt đối với tiền.

3. Tạo đề kháng trước áp lực tiêu cực
từ xã hội và bạn bè

Với kiến thức tài chính được nâng cao, học sinh có
khả năng tự chủ và đưa ra các quyết định tốt hơn, 

tránh được áp lực tiêu cực từ bạn bè và xã hội. 



PHƯƠNG PHÁP CỦA MONEYTREE

Chúng tôi ĐƠNGIẢNHÓA bàihọc

• Các slides bài giảng ngắn, các từ khóa
được nhấn mạnh

• Các giảng viên dạy theo kiểu kể
chuyện/sử dụng ví dụ thực tế

1
Chúngtôi GAMEHÓA bàihọc

• Phương pháp học mà chơi – chơi mà học
giúp học sinh dễ hiệu và hứng thú với trải
nghiệm học tập.

2
ChúngtôiKHEN THƯỞNG nỗlực

họctập

• Học sinh sẽ được thưởng tiền
MoneyTree để đổi lấy quà và giải
thưởng.

• Cơ chế khen thưởng của chúng tôi
tạo ra những học sinh HÀO HỨNG.

3



CHÚNG TÔI DẠY CON BẠN ĐIỀU GÌ

Chúngtôikhôngchỉdạy,  màcòntạoTRẢI NGHIỆM 

HỌC TẬP HỨNG THÚchocon bạn= môphỏng

đờisốngthựccủangườitrưởngthành.

1
KHÔNG SỢ SAI! 

Khôngcócâutrảlờisai. Chỉcócâutrảlờihoàn

thiện–chưahoànthiện.

2
PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SỐNG!

- Pháttriểngiátrịđạođức, tưduyvàtháiđộ đúngđắnvềtiền.

- Kỹnăngraquyếtđịnh, quảnlýthờigian, giảiquyếtvấnđề, lập

kếhoạch, tưduydàihạn, nóitrướcđámđông, tưduyphản

biện, làmviệcnhóm, v.v.
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CHƯƠNG TRÌNH HỌC MONEYTREE



ĐO LƯỜNG TIẾN BỘ

Công cụ: Chỉ số Năng lực và Đặc điểm thành
công về Tài chính (Financial Aptitude & Success
Traits (FAST Index)

Kênh khảo thí: Trực tuyến

FAST là công cụ đánh giá có bản quyền, là viết tắt
của Financial Aptitude & Success Traits Index
(chỉ số năng lực và đặc điểm thành công về tài
chính), bao gồm một loạt các câu hỏi và hoạt
động trực tuyến, được thiết kế để phụ huynh và
giáo viên có thể đo lường hiệu quả tiến bộ của
trẻ về khả năng tài chính.

Là công cụ đánh giá đầu tiên trên thế giới, FAST
cũng sẽ triển khai thuật toán theo dõi hồ sơ tài
chính do Cục Nghiên cứu Khoa học & Công nghệ
Singapore (A-STAR Singapore) phát triển. Hiện
nay, FAST là công cụ duy nhất có thể đánh giá 3
yếu tố cấu thành sự thành công về mặt tài chính
mà trẻ em cần có



TM

SỰ ĐỒNG HÀNH CỦA PHỤ HUYNH

Chương trình được thiết kế để phụ 
huynh cũng được và phải tham gia học 
cùng con thông qua việc học cùng con ở 
nhà và dán tem thưởng khi con vượt 
qua yêu cầu nhiệm vụ được giao ở nhà.
Cho mỗi bài học, phụ huynh sẽ nhận
được một bản tóm tắt nội dung chính. 

Đồng thời, phụ huynh có thể theo dõi 
hoạt động quản lý tài khoản của con 
thông qua tài khoản được cấp khi tham 
gia chương trình.



TẠI SAO CÁC đối tác
TƯ THỤC VÀ QUỐC TẾ 

HỢP TÁC VỚI 
MONEYTREE?



HỢP TÁC VỚI CÁC TRƯỜNG TƯ THỤC & QUỐC TẾ

Hiện nay chương trình giáo
dục tài chính MoneyTree
đang được giảng dạy tại hơn
200 đối tác công lập tại
Singapore.

Bên cạnh các đối tác công lập,
MoneyTree cũng hợp tác với rất
nhiều hệ thống đối tác tư thục và
quốc tế để đưa chương trình
MoneyTree vào giảng dạy cho học
sinh.

Chúng tôi tự hào rằng danh sách
các đối tác hợp tác với chúng tôi
ngày càng lớn.

Đây chỉ là một số ví dụ…



HỢP TÁC VỚI CÁC TRƯỜNG TƯ THỤC & QUỐC TẾ

TẠI SAO CÁC TRƯỜNG TƯ
THỤC VÀ QUỐC TẾ LẠI HỢP
TÁC VỚI MONEYTREE…

Phần lớn các đối tác này tập trung vào
việc cung cấp cho học sinh nhiều kỹ
năng không nằm trong phạm vi
chương trình chính khóa. Ngày càng
có nhiều đối tác tư thục và quốc tế
định hướng rằng một nền giáo dục
toàn diện phải bao hàm và phát triển
kỹ năng sống.

Trong số các kỹ năng sống con người
cần có để thành công thì kỹ năng đối
với tiền là kỹ năng quan trọng nhất
mà học sinh sẽ đem theo suốt cả cuộc
đời.

Phần tiếp theo sẽ giải thích logic và
thực tế lý do vì sao các đối tác tư thục
và quốc tế lại áp dụng giảng dạy
MoneyTree.



LỢI ÍCH MONEYTREE MANG LẠI CHO ĐỐI TÁC

HỖ TRỢ TUYỂN SINH 
VÀ DUY TRÌ HỌC 

SINH

Là một trong số ít các đối
tác tiên phong áp dụng
chương trình giáo dục tài
chính hàng đầu

Cung cấp cho phụ huynh
báo cáo thường kỳ về tiến
bộ trong am hiểu tài chính
của con, từ đó nâng cao sự
kết dính giữa học sinh –
phụ huynh – nhà đối tác

Giúp học sinh có chứng chỉ
quốc tế sau khi hoàn thành
các khóa học

Đào tạo nên những tú tài có am
hiểu và kỹ năng tài chính/kinh
doanh tốt – vốn rất thiết yếu cho
cuộc sống tương lai của các em

HỖ TRỢ TĂNG NGUỒN 
THU

Chương trình MoneyTree
có thể đem lại nguồn thu bổ
sung cho đối tác



Đối tác chiến lược
Chương trình giáo dục tài chính

tại Việt Nam

Địa chỉ: Villa 11, 16A1, Làng Việt Kiều Châu Âu, 
Hà Đông, Hà Nội.

Điện Thoại: +84 43 2005 016
Email: admin@moneytree.vn
Hotline: +84 46 329 1166/0932 101 118
Website: www.gena.vn hoặc www.moneytree.asia

http://www.gena.vn/
http://www.moneytree.asia/

