
WELCOME TO
MYP PERSONAL PROJECT
INFORMATION SESSION

Students please sit with your 
parent(s) 

as you will be working with them 
tonight.



Who are we …

 Personal Project Coordinator 

and Year 10 Coordinator Ms Jo Riccio

 MYP Coordinator Ms Aurora Reid



Personal Project 

 Thank you to Sr Hieu Tran

 Sr Hieu Tran has kindly translated the 
information sheet, that follows, for parents. 



What is a Personal Project

 It is a project that a 
student undertakes on an 
area of interest.

 Students will work 
independently with the 
project being completed 
out of school 

 Every student will be 
provided with guidance 
from a supervisor

 Đây là một dự án mà học
sinh sẽ đảm trách dựa
trên lãnh vực mà em yêu
thích.

 Các em sẽ thực hiện và
hoàn thành dự án này
một cách độc lập với
chương trình ở trường.

 Mỗi học sinh sẽ được
hướng dẫn bởi một giáo
viên giám thị.



What is the Personal Project?   
Cont.

 The personal nature of 
the project is 
important; the project 
should revolve around 
a challenge that 
motivates and interests 
the individual 
students. Each student 
develops a personal 
project independently.

 Tính cá nhân trong mỗi dự án
là rất quan trọng; Dự án cần
xoay quanh những thách thức
mà nhờ đó bản thân từng em
được thúc đẩy và hứng thú
thực hiện. Mỗi em sẽ phát triển
dự án cá nhân một cách hoàn
toàn độc lập. 



Personal Project

An example of one of our own 
student who was recognised by a 
well-known business of her unique 
marketable product. She was 
approached by RAW to supply them 
with her products to sell in their 
shops. 

Cindy Kieu’s goal was “To set up and 
run a stall at the Gilles Street 
Market for one day to gain insight on 
how a business is run in all aspects: 
cost, management, design, 
production and marketing. My goal is 
to target the audience of mainly 
females between the ages of 13-25, 
as I feel my product of embroidered 
tees will be most suitable. The 
purpose of the stall is to provide me 
with a snapshot of how a business 
would run at a full-scale level.”

 Sau đây là một ví dụ điển hình về một 
trong những học sinh của chúng ta, người 
đã được một doanh nghiệp nổi tiếng là 
RAW tìm đến để trao đổi về việc cung cấp 
sản phẩm độc đáo của em ấy. 

 Mục tiêu của  Cindy Kieu là "Mở và điều 
hành một cửa hàng tại chợ Gilles Street 
trong một ngày để có cái nhìn sâu sắc về 
các mặt liên quan đến cách vận hành một 
hoạt động kinh doanh: giá cả, quản lý, 
thiết kế, sản phẩm và quảng cáo. Mục tiêu 
của tôi là nhắm đến những bạn gái trẻ, 
tuổi từ 13-25, vì tôi cảm thấy rằng sản 
phẩm thêu của tôi phù hợp với các bạn trẻ 
ấy. Mục đích của việc này là nhằm giúp tôi 
có được cái nhìn tương đối về việc làm thế 
nào vận hành một doanh nghiệp trong mọi 
khía cạnh liên quan đến nó."



Email from RAW 
- Extract

Hi Cindy!

Thanks for getting back to me! Hope you’re 
well! My name is Jacqui and I work for an 
organisation called RAW: natural born artists. 
I came across your work on Instagram and 
would love to have you showcase with us at 
one of our upcoming events in Adelaide. We 
are currently looking for artists to get 
involved in our event on Friday September 
29th.

I'll give you a little bit of background about 
RAW and then if you're interested I can give 
you some more info about us, the showcase 
and what's involved for you as an artist.

RAW is an independent arts organisation for 
artists, by artists. We focus on spotlighting 
independent talent to the public. Six times a 
year in Adelaide we hand-select and showcase 
approximately 30 artists in fashion, music, 
visual art, photography, performing art, hair 
and makeup for a one-night creative 
explosion!

RAW was founded in the United States in 
2009. The showcases currently run in over 50 
locations across the U.S., Australia and 
Canada! RAW's mission is to provide artists 
with tools and resources to further their 
creative careers. We want artists to fight the 
good fight and promote themselves 
independent of a gallery or agency. We just 
want to help to give you the right things to do 
so. ………….

 Cám ơn em đã trả lời tôi! Tôi hy vọng mọi điều tốt đẹp đến với em. Tôi 
tên là Jacqui và tôi đang làm việc cho một tổ chức có tên là RAW. Tổ 
chức này quy tụ các nghệ sĩ "bẩm sinh". Tôi tình cờ thấy các sản phẩm 
của em trong Instagram và mong muốn em tham gia vào một buổi trình 
diễn nghệ thuật trong một sự kiện sắp tới tại Adelaide. Chúng tôi đang 
tìm kiếm những người như em để tham gia vào sự kiện đó vào ngày 
Thứ Sáu, 29 Tháng 9.

 Một chút thông tin về RAW để em biết và nếu em muốn tôi có thể cho 
em biết thêm nữa về chúng tôi cũng như về sự kiện sắp tới và những gì 
liên quan đến các nghệ sĩ tham dự.

 RAW là một tổ chứ tư nhân dành cho các nghệ sĩ. Điều đó có nghĩa là 
chúng tôi chuyên về việc tìm kiếm và quảng bá đến công chúng các tài 
năng độc lập. Mỗi năm sáu lần tại Adelaide chúng tôi sẽ tuyển chọn và 
trình diễn các sản phẩm của các nghệ sĩ trong các lãnh vực như: thời 
trang, âm nhạc, hội hoạ, chụp ảnh, nghệ thuật diễn xuất, những  ý tưởng 
sáng tạo táo bạo cho trang điểm tóc và hoá trang dạ hội. 

 RAW được thành lập ở Mỹ vào năm 2009. Các buổi trình diễn gần đây
được diễn ra trên hơn 50 địa điểm vòng quanh nước Mỹ, Úc và
Canada!RAW mong muốn cung cấp cho các nghệ sĩ những công cụ và
nguồn nguyên vật liệu để họ có thể phát huy hơn nữa tài năng nghề
nghiệp của họ. Chúng tôi muốn các nghệ sĩ có một cuộc tranh tài thực
sự và quảng bá bản thân cách tự lập trong các phòng trưng bày nghê
thuật. Chúng tôi chỉ muốn giúp các bạn cơ hội thực sự …….



Email from RAW - Extract
Another awesome thing about RAW is 
that once you've showcased in your 
hometown, you can then showcase at 
any other RAW city, anywhere in the 
world……. Think Sydney, Los Angeles, 
New York City, San Francisco, 
Toronto... and beyond!

Please check out the following links to 
learn some more about RAW:

Our website: 
http://www.rawartists.org/

Our promo video: 
https://youtu.be/bj-SfRHqv4E

A video from one of our events: 
https://youtu.be/FuXrOxJ3Weg 

This gives a good visual of who we are 
and what we do.

We hope this email has, at the very 
least encouraged you in your practice 
and let you know that your work stood 
out to us! I look forward to hearing 
from you! 

Cindy was flattered but needed to 
decline this offer until she finishes 
her SACE. Cindy is now in Year 12.

 Cindy is now in Year 12. 

Một điều tuyệt vời khác về RAW là khi bạn đã trình diễn ở
quê nhà, sản phẩm của bạn có thể giới thiệu ở bất kỳ thành
phố mà RAW hiện diện, bất cứ nơi nào trên thế giới ....... 
Hãy suy nghĩ về Sydney, Los Angeles, thành phố New 
York, San Francisco, Toronto ... và hơn thế nữa!

Vui lòng kiểm tra các liên kết sau để tìm hiểu thêm về
RAW:
Trang web của chúng tôi: http://www.rawartists.org/
Video quảng cáo của chúng tôi: https://youtu.be/bj-
SfRHqv4E
Một video từ một trong các sự kiện của chúng tôi: 
https://youtu.be/FuXrOxJ3Weg

Điều này sẽ giúp bạn có cái nhìn và hiểu rõ về chúng tôi. 
Chúng tôi hy vọng rằng email này ít nhất là khuyến khích
em thực hành và cũng là để cho em biết rằng sản phẩm của
em rất ấn tượng đối với chúng tôi! Tôi mong muốn được
biết tin từ em!

Cindy đã rất vui mừng về tin này nhưng em đã phải từ chối
lời đề nghị cho đến khi em hoàn thành chương trình SACE
Cindy hiện đang học lớp 12. 

https://youtu.be/FuXrOxJ3Weg


Dự án Cá nhân của Cindy Kieu



Dự án Cá nhân của Cindy Kieu



Dự án Cá nhân của Cindy Kieu



Dự án Cá nhân của Cindy Kieu
The two pictures below are photos 
from Cindy’s  business’ Instagram 
account.

Hai bức ảnh dưới đây được lấy từ
trang kinh doanh trên Instagram
của Cindy Kieu



Dự án Cá nhân của Cindy Kieu



What students need to do

Students have to present 
three significant pieces 
of evidence to 
demonstrate that they 
have participated in and 
completed the Personal 
Project:

1. A Process Journal 

2. A Product/Outcome

3. A Report

 Các em học sinh sẽ phải
trình bày ba phần quan trọng
để chứng minh rằng các em
đã tham gia và hoàn thành
các dự án cá nhân của mình:

1. Một quy trình thực hiện

2. Một sản phẩm/kết quả

3. Một bản báo cáo



Process Journal - what is it?

 To begin at the very start 
of the process and used 
throughout

 A place for planning

 A place for recording 
interactions with sources, 
e.g. teachers, 
supervisors, external 
contributors

 A place for storing useful 
information – quotes, 
pictures, ideas

 Quy trình xuyên suốt ngay từ khi
bắt đầu cho đến hoàn thành

 Đó cũng là nơi lên kế hoạch

 Là một nơi để ghi lại những thu thập
các nguồn dữ liệu , ví dụ như ghi lại
cuộc trao đổi với giáo viên, với giáo
viên giám thị hoặc với những nguồn
cộng tác từ bên ngoài.

 Một nơi để lưu giữ những thông tin 
hữu ích, những trích dẫn, tranh ảnh
hoặc ý tưởng. 

Presenter
Presentation Notes
Students must start their process journal tonight



Process Journal - what is it? Cont.
 A means of exploring 

ideas

 A place for reflection on 
stages of the project

 A place for evaluating 
work completed 

 A place for reflecting on 
learning

 Devised by the student in 
a format that suits her 
needs

 Useful for the student 
when receiving formative 
feedback

 Used by the student to 
produce the project 
report.

 Là phương tiện để ghi dấu những ý tưởng
khám phá

 Một nơi để phản ảnh lại các giai đoạn thực
hiện dự án

 Một nơi để đánh giá việc hoàn thành các
công việc

 Nơi để phản ảnh việc học tập
 Thiết kế bởi chính các em theo những định

dạng thích hợp với nhu cầu của mình
 Hữu ích cho các em khi nhận được các thông

tin phản hồi
 Được sử dụng bởi chính các em để tạo ta bản

báo cáo về dự án



Student Example Cont. 
 10  October 2019

These following questions will help 
me define what I wish to achieve 
through the personal project and 
therefore my goal. 

• What do I want to achieve 
through my personal project? I will 
like to make a project in which I 
could help my city or my 
community. I want to help it, and 
improve it; I want to improve 
something that hasn’t been yet 
improved: helping at the same time 
I am innovating. I will like to make 
something that could have certain 
impact, for instance a positive 
impact in the environment and the 
people. 

• What do I want other to 
understand though my work? I wish 
to give others the capacity to open 
their minds and understand that 
beyond their bubbles, we are living 
in world that has serious problems 
and we are the only ones capable of 
repairing them. I am approaching 
local problems to show people of 
my community that they are no far 
away from the problematic and 
that, for example, Cali is a city 
going through global warming as 
well. 

 Ví dụ: Những câu hỏi sau đây sẽ giúp tôi
xác định được điều tôi mong muốn đạt
được trong dự án cá nhân và vì thế, mục
tiêu của tôi là: 

• Điều tôi mong muốn đạt được ngang qua 
dự án cá nhân là gì? Tôi muốn làm một dự
án mà qua đó tôi có thể giúp thành phố của
tôi hoặc khu phố của tôi. Tôi muốn giúp và
muốn cải thiện nó trong việc v.v

• Điều tôi mong muốn người khác hiểu về
công việc của tôi là gì? Tôi muốn người
khác có thể mở rộng tầm suy nghĩ và hiểu
rằng chúng ta đang sống trong một thế giới
với nhiều những vấn đề nghiêm trọng v.v

Presenter
Presentation Notes
These questions could help a student to develop an awareness campaign.



Student Example Cont.

•What impact do I want my project 
to have? With the project, I am 
hoping to make a call on those who 
haven’t yet realized the situation of 
our surrounding. I want to inform 
people, I want to help others and 
also make my community help 
others. I wish to create a change in 
both the city and its population, or 
at least my school and the students. 

• How can a specific context 
enrich my project? Two contexts 
could help and enrich my project. 
Once my goal is defined I will 
choose just one of the contexts, the 
first one is “Scientific and technical 
innovation” or “Globalization and 
sustainability”. 

 Tôi muốn dự án của tôi sẽ tác động
đến điều gì? Với dự án này, tôi hy
vọng có thể sẽ đánh động đến những
ai chưa nhận thức được hoàn cảnh
xung quanh chúng ta. Tôi muốn cho
mọi người biết, tôi muốn giúp đỡ
người khác và muốn rằng cộng đồng
mà tôi đang sống cũng giúp đỡ lẫn
nhau v.v

 Làm thế nào để một bối cảnh cụ thể
có thể làm phong phú dự án của
tôi? Có hai bối cảnh có thể giúp làm
phong phú dự án này của tôi. Một khi
tôi xác định được mục đích, tôi sẽ
chọn một bối cảnh mà thôi. Điều đầu
tiên là “Cách mạng trong khoa học và
kỹ thuật” hoặc là “Toàn cầu hoá và sự
phát triển bền vững”.





Examples of Outcomes

Outcomes

 a business plan, 

 a campaign, eg Walk for 
Love 

 an essay (literary, scientific, 
etc.)

 a course of study,

 a debate,

 Organise a tennis group for 
Year 2 students, a camp, 
hike or bicycle tour for a 
local service group or 
charity

Kết quả:
 Một kế hoạch kinh doanh
 Một cuộc vận động
 Một bài luận văn học, khoa học

v.v
 Một khoá học
 Một cuộc tranh luận
 Tổ chức một buổi chơi tennis 

cho học sinh lớp 2, một buổi cắm
trại, đi bộ hoặc một chuyến dã
ngoại bằng xe đạp nhằm mục
đích từ thiện cho cộng động



Examples of Products

 an original work of art 
(painting, sculpture, short 
story, novel, script for a film or 
play)

 a model

 Making jewellery, embroidering 
t-shirts etc

 Cake decoration

 Restoration of furniture

 a film or video, etc.

 a blueprint or architectural 
drawing, 

 Making a dress for a special 
function

 Nguyên bản của một tác phẩm
nghệ thuật (hội hoạ, điêu khắc, 
truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản
cho một bộ phim hoặc vai diễn)

 Một mô hình,

 Làm nữ trang, thêu, viền áo thun

 Trang trí bánh kem

 Phục hồi những đồ dùng nội thất

 Phim ảnh v.v

 Kế hoạch chi tiết hoặc bản đồ hoạ
kiến trúc

 May một chiếc áo cho một dịp
đặc biệt



Discussion - Personal Project that 
impressed you

 Students will discuss with 
their Parent(s) which Personal 
Project (PP) impressed them

 Why did they think is was a 
great project?

 Did it give you any ideas about 
your PP?

 Học sinh sẽ thảo luận cùng
cha mẹ về dự án cá nhân
nào mà mọi người ấn tượng

 Tại sao cha mẹ nghĩ đó lại
là một dự án tốt?

 Dự án đó có gợi lên bất cứ ý
tưởng nào cho dự án cá
nhân của bản thân học sinh



What is a report?
A report – demonstrates a 
student’s engagement with 
her personal project by 
summarising the 
experiences and skills 
recorded in the process 
journal. It is either a 
‘spoken or written account 
of something that one has 
observed, heard, done or 
investigated, which aims to 
inform, as clearly and 
succinctly as possible’. The 
report must include 
evidence of all the strands 
of all criteria. There are 
four formats for the MYP 
report: written, electronic, 
oral and visual. 

 Bản báo cáo – Thể hiện sự tham gia
của cá nhân học sinh vào chính dự án
cá nhân, bằng cách tổng kết những
kinh nghiệm và kỹ năng được ghi lại
trong suốt tiến trình thực hiện. Bản
báo cáo có thể là một bài nói hoặc bài
viết về điều gì đó mà một người đã
quan sát, nghe, làm hoặc nghiên cứu
nhằm mục đích thông tin điều đó cách
rõ ràng, ngắn gọn nhất có thể. Bản báo
cáo phải bao gồm bằng chứng của
những gì kết nối và đáp ứng các tiêu
chí. Có bốn hình thức báo cáo thuộc
chương trình trung học: Bằng văn bản, 
kỹ thuật điện tử, nói và trực quan.



What is a report?

Format Length

Written 1500-3500

Electronic (website, blog, slideshow) 1500-3500

Oral (podcast, radio broadcast, recorded) 13-15 minutes

Visual (film) 13-15 minutes

Hình thức Độ dài
Bài viết 1500-3500
Điện tử (trang web, blog, trình chiếu) 1500-3500
Bài nói (bưu thiếp, phát thanh, thu âm) 13-15 phút
Hình ảnh (Phim) 13-15 phút

Bài báo cáo là gì?



Inquiry Cycle
Where you are now.

Planning

Taking Action

Reflecting

Investigating Nghiên Cứu

Phản ánh

Taking Action Hành động

Lập kế
hoạch

Bạn hiện đang ở đây.



Ideas
Start to discuss with your   
parents possible ideas…

Make sure you record this 
in your process journal 

 What are my Interests?

 Do you have a passion to 
change something?

 A passion to help 
individuals, groups, 
environment, animals?

 A desire to learn something 
new?

 Why am I interested in these 
areas?

When you get home 
continue this discussion

Hãy bắt đầu thảo luận với cha mẹ của
em về những ý tưởng khả thi …

 Hãy đảm bảo rằng em ghi lại những
điều đã thảo luận này trong bản quy
trình thực hiện của em.

 Em quan tâm đến điều gì?

 Em có ước muốn thay đổi điều gì đó
không?

 Em có đam mê giúp đỡ những cá nhân
nào đó, môi trường hay động vật?

 Em có mong muốn tìm hiểu một cái gì
đó mới mẻ?

 Tại sao tôi lại quan tâm đến lãnh vực
này?

Khi về nhà, hãy tiếp tục thảo luận về
những đề tài này



How can parents help?

Parents can help their child 
excel at homework by: 

 Setting regular time 

 Choosing a space

 Removing distractions

 Having supplies and 
resources on hand

 Monitoring assignments

 Provide guidance

 Please ask teachers if you 
need advice

 See more at: 
http://www.educationworld.com/a_c
urr/curr053.shtml#sthash.ZIhEm7S0.d
puf

Cha mẹ có thể giúp con em mình vượt trội
bằng cách:

 Thiết lập một thời gian biểu đều đặn

 Lựa chọn địa điểm không gian cho em

 Tránh xa những gì có thể gây phiền
nhiễu cho việc làm bài

 Cung cấp các nguồn nguyên vật liệu

 Theo dõi việc thực hiện bài tập

 Hỗ trợ, hướng dẫn

 Vui lòng hỏi giáo viên nếu cha mẹ cần
những lời khuyên

 Tìm hiểu thêm tại trang:

http://www.educationworld.com/a_c
urr/curr053.shtml#sthash.ZIhEm7S0.d
puf

http://www.educationworld.com/a_curr/curr053.shtml#sthash.ZIhEm7S0.dpuf
http://www.educationworld.com/a_curr/curr053.shtml#sthash.ZIhEm7S0.dpuf


Interesting Facts

One in six parents ‘do all 
the homework’ -
Telegraph
www.telegraph.co.uk › 
Education › Education 
News

We would like to assess 
your daughter’s work not 
assess your work! 

 Một trong sáu phụ huynh là
người ‘làm tất cả bài tập về
nhà’ – Theo thời báo
Telegraph ghi nhận

www.telegraph.co.uk › 
Education › Education News

 Chúng tôi muốn đánh giá
những việc làm của con gái
bạn, không phải của bạn! 



Assessment

Students are assessed via 4 
Criteria (Investigating, 
Planning, Taking Action and 
Reflecting). Evidence is found 
in their:

 Project Report

 Process Journal

 Product/Outcome 

Các em học sinh sẽ được đánh giá
dựa trên 4 tiêu chí (Sự nghiên
cứu, Việc lập kế hoạch, Hành
động và Sự phản ánh). Những
điều này sẽ được minh chứng qua 
công việc của các em, như qua:

 Bản báo cáo

 Quy trình thực hiện

 Sản phẩm/kết quả

Presenter
Presentation Notes
Tonight’s session is the start of the process journal



Criteria for Assessment

Criterion A Investigating Maximum level: 
8

Criterion B Planning Maximum level: 
8

Criterion C Taking action Maximum level: 
8

Criterion D Reflecting Maximum level: 
8

Tiêu chí A Nghiên cứu Mức độ tối
đa: 8

Tiêu chí B Lập kế hoạch Mức độ tối
đa: 8 

Tiêu chí C Hành động Mức độ tối
đa: 8 

Tiêu chí D Phản ánh Mức độ tối
đa: 8

Sau đây là những tiêu chí để đánh giá
việc thực hiện dự án cá nhân của học
sinh trung học, tiêu chuẩn này được
đề ra do tổ chức IBO.

The following assessment criteria 
have been established by the IBO for 
the personal project in the MYP. 



Timeline/ Thời gian biểu

 Term 4, 2019
Investigating Stage
• goal setting 
• prior learning
• research skills

 Term 1, 2020
Planning Stage 
• developing own       

product/outcome 
criteria

• action plan

 Học kỳ 4/2019
Giai đoạn điều tra
• Lập mục tiêu
• Kế hoạch trước khi thực hiện
• Kỹ năng nghiên cứu

 Học kỳ 1/2020
Giai đoạn lập kế hoạch
• Phát triển sản phẩm/tiêu chí đề

ra
• Kế hoạch thực hiện



Timeline/ Thời gian biểu

 Term 1 and 2, 2020

Taking Action Stage

• creating 
product/completing 
outcome

 Term 2, 2020

 Report Writing Stage

 Học kỳ 1và 2/2020
Giai đoạn hành động
• Tạo ra sản phẩm/Hoàn thành

 Học kỳ 2/2020
Giai đoạn viết báo cáo



Thank you for attending

We wish you all 
the best on this 
journey of 
discovery

Cầu chúc những điều tốt

đẹp nhất đến với các bạn

trong hành trình khám

phá này.
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