
Kính gửi Quý Phụ huynh và các em học sinh,

Thời gian qua, Nhà trường rất vui mừng khi chứng kiến sự tiến bộ của học 

sinh ở từng môn học. Nhiều em đã giành được những thành tích rất cao 

như Huy chương Vàng tại Chung kết cuộc thi The World Scholar's Cup, đạt 

điểm tuyệt đối 900/900 vòng 2 TOEFL Junior… Các em đã chuyên cần, 

say mê học tập và rèn luyện để có những kết quả đáng tự hào!

Tháng 3, cùng với việc vượt qua các bài kiểm tra giữa kỳ, học sinh trường 

Trung học Vinschool tiếp tục “ra quân” trong các cuộc thi cấp Thành phố, 

Quốc gia, Quốc tế như: Cuộc thi Olympic Tiếng Anh cấp Thành phố dành 

cho học sinh lớp 9, Cuộc thi TOEFL JUNIOR Challenge (vòng Quốc gia), Thi 

Toán quốc tế Kangaroo, thi Sáng tạo Khoa học Young Makers Challenge 

2017…

Đặc biệt, thực hiện  chủ đề “Tháng tài trí”, một số buổi tọa đàm về học tập 

do chính học sinh thiết kế nội dung, chủ trì tổ chức đã và đang tiếp tục 

diễn ra như: Một số phương pháp học tập bậc THCS; Làm thế nào để vừa 

học vừa chơi; Một số phương pháp học tiếng Anh hiệu quả…

“Ngôi nhà 9 tầng bắt đầu từ sọt đất, đi xa ngàn dặm bắt đầu từ mỗi bước 

chân”, Ban Giám hiệu Nhà trường muốn nhắn nhủ các em rằng: Thế giới 

đang thay đổi và phát triển vô cùng nhanh chóng. Để mỗi chúng ta không 

bị tụt hậu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, chúng ta 

không thể chờ đợi ai đó lo cho mình, định ra tương lai cho mình. Mỗi học 

sinh cần tự định hướng phát triển cho bản thân và nhanh chóng, nỗ lực 

trang bị cho mình kiến thức, kĩ năng, nhận thức xã hội tốt nhất mỗi ngày. 

Mỗi Vinser chúng ta hãy tích cực cùng nhau xây dựng Vinschool trở thành 

“Ngôi trường của năng lực thế kỉ 21”.

Với các bậc Phụ huynh, Nhà trường trân trọng cảm ơn và rất mong tiếp 

tục nhận được sự đồng hành và theo sát của Quý Phụ huynh để các con 

đạt được kết quả học tập tốt nhất, đặc biệt là với những kỳ thi quan trọng 

phía trước của lớp 9 và lớp 12.

Ban Giám hiệu trường THCS và THPT Vinschool

27.03.2017

số 17
trường trung học



Thi Toán quốc tế 

Kangaroo

Khối 12 thi

Rung chuông 

vàng 

Hội thảo một số 

phương pháp 

học tiếng Anh 

hiệu quả

Từ 1/03

đến 

10/03/2017

Thi giữa HKII 

(khối 10, 11)

Cuộc thi TOEFL 

JUNIOR Challege 

vòng Quốc gia

LỊCH SỰ KIỆN2

Ngày 

17/3/2017

Hội thảo Làm 

thế nào vừa học 

vừa chơi?

Voice of 

Vinsers số 3, 

chủ đề: 

Success

Ngày 

3/3/2017

Ngày 

4/3/2017

Cuộc thi tiếng Anh 

qua mạng Internet 

cấp Thành phố dành 

cho học sinh khối 9 

và khối 11

Từ 4/3

đến

 5/3/2017

Ngày 

16/3/2017
Ngày 

18/3/2017

Ngày 

19/3/2017

Chung kết cuộc thi 

English Eloquence 

Contest

Thi thử khối 12 

theo đề chung 

của Sở Giáo dục

Chung kết cuộc 

thi Nét đẹp 

Tràng An

Ngày 

22/3/2017

Ngày 

22/3/2017

Từ 20/03

đến 

22/03/2017

Khối 12 tọa đàm 

“Khơi đậy đam mê”Ngày 

31/3/2017

TIN TỨC NỔI BẬT2

HỘI XUÂN VINSCHOOL 2017

 TÔN VINH TRUYỀN THỐNG VIỆT

 TẠI NGÔI TRƯỜNG HIỆN ĐẠI
Hội Xuân Vinschool 2017 với chủ đề “Tết bốn phương - 

Xuân yêu thương” đã được tổ chức ngay trước Tết với sự 

tham dự của hàng nghìn phụ huynh và học sinh. Hội Xuân 

Vinschool 2017 đặc biệt bởi các em muốn tái hiện hình 

ảnh Tết Việt Nam và Tết Bốn phương trong cùng một 

không gian lễ hội. Hình ảnh Tết cổ truyền Việt Nam được 

thể hiện qua Hội thi gói bánh chưng gia đình, Cuộc thi Vui 

câu đối Tết, Các trò chơi dân gian như bắt vịt, ném còn, và 

sân khấu Múa rối nước rộn ràng âm nhạc…. Không khí Tết 

bốn phương được các đại diện quốc tế thể hiện rất nhiệt 

tình trong các gian hàng đến từ Anh quốc, Hàn quốc, 

Australia, Sri Lanka, Nga… Các bạn nước ngoài cũng cùng 

nhau giới thiệu về đặc trưng văn hóa của quốc gia mình 

trên “Bức tường văn hóa”.

Đây là lần thứ 3 Hội Xuân Vinschool được tổ chức. Hội Xuân không chỉ ngập tràn không khí Tết đến xuân về mà còn là nơi các Vinsers chủ động sáng 

tạo. Sự tham gia của học sinh trong tất cả chương trình đặc sắc đã tạo nên bản sắc riêng của chương trình và thể hiện sự nhất quán của Hệ thống Giáo 

dục Vinschool trong việc xây dựng cho học sinh tinh thần “Tự tôn dân tộc - Sẵn sàng Hội nhập”.

Thi thử lần 3 

khối 9Ngày 

28/3/2017

Giải đấu 

Vovinam 

TP Hà Nội

Từ 17/03

đến 

19/03/2017

Cuộc thi tranh 

biện Debate 

Tournament

Từ 24/03

đến 

26/03/2017



NHỮNG LỜI CHÚC 8/3

 “KHÔNG ĐỤNG HÀNG” 

TẠI VINSCHOOL
Nhiều hoạt động sôi nổi đã diễn ra tại Vinschool trong ngày 8/3 

để gửi lời chúc mừng tới các nữ giáo viên cũng như các nữ cán bộ 

của nhà trường.

Các giáo viên nam của Vinschool đã cùng tham gia thực hiện 

một clip rất độc đáo và hài hước dành tặng “một nửa thế giới” 

trong ngày 8/3. Mỗi thầy đã áp dụng đúng chuyên môn của 

mình để đưa ra những lời chúc mừng “không đụng hàng”.

Thầy Phan Anh - Hiệu trưởng Trường 

THCS Vinschool vốn là một giáo viên 

Vật lý. Thầy chúc “một nửa thế giới” 

luôn

Bay bổng như Hydro

Bản lĩnh như Nitơ

Hiền hòa như nước

Còn thầy Đỗ Văn Bảo, giáo viên Toán 

trường Trung học Vinschool nhắn nhủ 

chị em:

“Yêu thương thì cứ cộng vào

Thành công hạnh phúc ngọt ngào nhân lên

Trừ đi mỏi mệt buồn phiền

Chia cho vơi bớt nỗi niềm ưu tư

Khai căn ức chế cho vừa

Bình phương no ấm, lũy thừa tăng lương”

Niềm vui nhiều như tiểu thuyết

Sự nghiệp vươn cao như ca dao

Gặp khó khăn dữ như tục ngữ

Lý trí như truyện thiếu nhi

Mọi deadline chỉ dài như truyện ngắn

Lời chúc của tổ trưởng Tổ Âm nhạc - 

thầy Tô Tú - làm chị em “nức lòng” 

bởi thầy mong chị em luôn “Nhẹ 

nhàng như nhạc vàng/Mơ màng như 

nhạc xanh/Trong lành như nhạc đỏ”.

Các thầy giáo tại Vinschool còn thể hiện tình cảm đầm ấm và sự sáng tạo khi tự sáng tác bài hát “Gửi em ở cuối sân trường” với đầy đủ 

tên các giáo viên nữ trong trường. Sau đó các thầy đã livestream toàn bộ quá trình trình bày bài hát trên facebook để gửi lời chúc 

mừng tới chị em nhân dịp 8/3. “Món quà vô giá” này khiến cho tất cả “một nửa thế giới” tại Vinschool vô cùng cảm động.

Ngoài ra, đại diện Ban phụ huynh Vinschool cũng tổ chức gặp gỡ, chúc mừng nữ cán bộ, giáo viên nhà trường nhân dịp 8/3. Đặc biệt là 

nhiều nam sinh Vinschool đã “giấu tên” gửi đến chương trình Vinsers Voice Radio (số 25) những lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành 

công dành cho các cô giáo cũng như bạn nữ trong ngày này để lưu giữ những tình cảm đẹp đẽ thuở học trò.

Lời chúc 8/3 của các thầy giáo tổ 

Thể chất mang đậm phong cách 

“thể thao”, tràn đầy sức sống:

Sức khỏe đầy ắp hàng ngày

Tươi vui hớn hở hăng say trồng người

Trên môi luôn nở nụ cười

Đẹp tươi quyến rũ muôn người đều mê

Trong khi đó, thầy Ngô Minh Trực (giáo viên trường Trung 

học Vinschool) đã có một lời chúc đậm chất “thơ văn” khi 

chúc chị em:



KHỞI ĐỘNG 

TRẠI HÈ VINCAMP 2017

Từ ngày 15/3, Trại hè VinCamp 2017 dành cho học sinh Vinschool chính thức 

được khởi động. 30 học sinh xuất sắc nhất cuộc thi sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí 

để tham dự Trại hè tại vương quốc Anh vào tháng 7/2017.

Chủ đề của Trại hè VinCamp 2017 là “Học tập chủ động - Học sinh lãnh đạo” dành cho 

học sinh Vinschool từ 12-17 tuổi (lớp 6 - lớp 11).

Các em học sinh có thể chủ động đề xuất và triển khai các “Dự án học tập” theo nhóm 

(tối đa 3 thành viên) từ nay đến hết năm học 2016-2017 (có sự hỗ trợ và hướng dẫn 

của Giáo viên). Dự án có thể liên quan tới bất cứ lĩnh vực học tập nào nhưng cần được 

triển khai bằng tiếng Anh. 

30 học sinh xuất sắc nhất Trại hè VinCamp 2017 sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí để 

tham dự Trại hè kéo quốc tế dài 10 ngày tại vương quốc Anh vào tháng 7/2017 với 

nhiều hoạt động giao lưu, học về kỹ năng hội nhập quốc tế, cách ứng xử của công dân 

toàn cầu. 

Trải qua 2 lần tổ chức thành công, VinCamp trở thành một trong nhiều chuỗi hoạt 

động ngoại khoá bổ ích, thiết thực và có ý nghĩa của Vinschool nhằm trang bị cho học 

sinh năng lực thiết yếu của thế kỷ 21, giúp các em luôn chủ động, tự tin, có khả năng 

lãnh đạo và niềm đam mê học tập suốt đời cùng khả năng hội nhập quốc tế.

VINSCHOOL TRIỂN KHAI 
CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ CAMBRIDGE

Tại Vinschool, chương trình Song ngữ Cambridge bước đầu sẽ được triển khai từ 

lớp 1 đến lớp 8, song song với chương trình phát triển toàn diện 5 trong 1 đang 

được giảng dạy.

Về nội dung, chương trình Cambridge là sự kết hợp giữa chương trình Vinschool 

hiện tại, tích hợp với môn Toán, Khoa học, Ngôn ngữ Anh của Cambridge, được 

giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh bởi các giáo viên bản ngữ có kinh nghiệm 

và bằng cấp do Tổ chức Khảo thí Quốc tế Cambridge (CIE) thẩm định.

Giám đốc chương trình Song ngữ Cambridge tại Vinschool là ông Sean 

P.O'Maonaigh – chuyên gia hàng đầu về giáo dục quốc tế, hơn 30 năm làm hiệu 

trưởng các trường dạy chương trình Tú tài quốc tế IB, chương trình phổ thông 

Cambridge tại nhiều quốc gia.

Nằm trong chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo, trở thành hệ thống giáo dục Việt Nam mang đẳng cấp quốc tế, từ năm học 

2017-2018, Vinschool chính thức bổ sung Chương trình Song ngữ quốc tế Cambridge.



VINSCHOOL TIÊN PHONG TRANG BỊ 

NĂNG LỰC THẾ KỶ 21 CHO HỌC SINH

Trong hai ngày 25-26/2 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí 

Minh, Vinschool liên tiếp tổ chức chuỗi hội thảo 

giáo dục “Trang bị năng lực thế kỷ 21 cho học 

sinh”. Điểm nhấn của chuỗi Hội thảo là phần trình 

bày của diễn giả quốc tế Lance G King, cung cấp 

những thông tin cốt lõi về bộ năng lực thế kỷ 21 

cũng như cách thức giúp học sinh phát triển những 

năng lực này thông qua chương trình giáo dục ở 

nhà trường cũng như ở gia đình.

Trong đó, Lance King đặc biệt chú ý tới việc giúp 

phụ huynh “tập cho con tính can đảm và kiên 

cường trước các thất bại”. Theo đó, để luyện tập 

cho con tính can đảm khi đối mặt với thất bại, thay 

vì quá chú tâm vào những điều sai, mỗi phụ huynh 

hãy chú tâm vào những điều mà con làm đúng để 

trẻ hiểu rằng thất bại là phục hồi: “Dạy trẻ thận 

trọng chứ không e sợ, giúp trẻ lưu ý các chiến lược 

để phục hồi. Như vậy sẽ khích lệ trẻ can đảm 

đương đầu với thách thức và thất bại”.

Vinschool tổ chức chuỗi hội thảo này 

trong bối cảnh thế giới đang chuyển 

mình mạnh mẽ khi bước vào cuộc đại 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự 

phát triển của công nghệ, tự động hóa và 

trí tuệ nhân tạo sẽ khiến nhiều ngành 

nghề hiện tại có thể biến mất trong 

tương lai.

Nhận thức sâu sắc về những đòi hỏi này, 

Vinschool là hệ thống giáo dục tiên 

phong tại Việt Nam xác định mục tiêu 

của chương trình giáo dục là trang bị cho 

học sinh năng lực thế kỷ 21, giúp các em 

hình thành tính chủ động, sáng tạo, đam 

mê học tập suốt đời, dám chịu trách 

nhiệm và có khả năng thích ứng cao, có 

lợi thế cạnh tranh khi hội nhập.

CHUYỂN ĐỘNG HỌC ĐƯỜNG2

2 VINSERS ĐẠT HUY CHƯƠNG VÀNG

 CHUNG KẾT THE WORLD SCHOLAR'S CUP

Bạn Nguyễn Minh Diệp (lớp 8A20) và Nguyễn Vũ Huyền 

Trang (lớp 8A2) Trường Trung học Vinschool đã đoạt 2 

huy chương Vàng thành tích cá nhân tại vòng Chung kết 

cuộc thi The World Scholar's Cup vừa diễn ra ở Đại học 

Yale - Mỹ.

Vòng chung kết cuộc thi The World Scholar's Cup quy tụ 217 

trường trung học với hơn 600 học sinh đến từ 40 quốc gia 

trên toàn thế giới. Với chủ đề “An Imperfect world – Một thế 

giới không hoàn hảo”, các thí sinh đã trải qua các nội dung thi 

Team Debate, Scholar's Challenge, Collaborative writing, 

Scholar's bowl với kiến thức chuyên sâu của các lĩnh vực Lịch 

sử, Nghiên cứu xã hội, Nghệ thuật, Văn học, Khoa học…



Xuất sắc vượt qua các phần thi, Minh Diệp đã đạt huy chương Vàng School Top Scholar, lọt Top 50% Challenge Special Area còn 

Huyền Trang đạt huy chương Vàng Da Vinci Scholars. 

Bên cạnh các buổi thi, Diệp và Trang còn được tham gia các buổi giao lưu văn hoá, làm việc nhóm với học sinh quốc tế, tham quan và 

trải nghiệm học tập tại các trường đại học Yale, Harvard, MIT, tìm hiểu cuộc sống tại giảng đường, ký túc xá, câu lạc bộ của các trường.

Thông qua cuộc thi, Minh Diệp và Huyền Trang đã thể hiện rõ sự chủ động, hoà nhập, sáng tạo và học hỏi cùng bạn bè quốc tế. Màu 

áo Vinschool đã xuất hiện trên các giảng đường lớn tại Mỹ, lá cờ đỏ sao vàng đã tung bay phấp phới trong rừng cờ các nước tại lễ trao 

giải cuộc thi. Chuyến đi cũng đã giúp các bạn thêm động lực để quyết tâm hiện thực giấc mơ du học của mình.

Năm 2017, Vinschool sẽ đăng cai tổ chức cuộc thi The World Scholar's Cup tại Việt Nam.

Để lọt vào chung kết cuộc thi The World Scholar's Cup tại Đại học Yale, Mỹ, Nguyễn Vũ Huyền Trang đã đoạt huy 

chương Vàng cá nhân tại vòng thi khu vực ở Czech; Nguyễn Minh Diệp đoạt huy chương Vàng cá nhân tại vòng thi khu 

vực ở Thái Lan. Trong vòng thi khu vực, nhiều bạn học sinh khác của Vinschool cũng đạt huy chương Bạc và huy 

chương Đồng.

World Scholar's Cup là cuộc thi do tổ chức cùng tên và Đại học Yale sáng lập, về nhiều chủ đề như Chính trị, Khoa học, 

Lịch sử, Văn học, Nghệ thuât… Cuộc thi đã tổ chức vòng thế giới lần đầu tiên tại Seoul, Hàn Quốc vào năm 2006 với quy 

mô 300 người. Đến nay, cuộc thi đã mở rộng quy mô lên đến hơn 3.000 người tham gia mỗi năm.

VINSERS VƯỢT QUA 11 CẤP ĐỘ 

CỦA HOUR OF CODE CHỈ TRONG 5 PHÚT

Gần 100 học sinh Vinschool đến từ 48 lớp khối 6, 

khối 7 vừa tham gia Chung kết Giờ Lập Trình (Hour 

of Code). Nhiều Vinsers vượt qua 11/12 cấp độ chỉ 

trong 5 phút và hoàn thành tất cả bài thi chỉ với 

nửa thời gian quy định.

Cô giáo Trần Thị Thu Huyền, giáo viên Tin học của 

Trường Trung học Vinschool đánh giá: “Bình 

thường để vượt qua 11 cấp độ, học sinh phải mất 

khoảng 20-25 phút. Những em bước vào cấp độ 

12 – thiết kế một trò chơi trên nền tảng Minecraft 

chỉ sau 5-10 phút là rất nhanh và tốt”.

Quá trình triển khai Giờ Lập Trình, cô Huyền cũng 

rất ấn tượng với sự sáng tạo của học sinh. Vì với 

những “mảnh ghép” tư liệu như nhau, các em học 

sinh đã tạo nên những trò chơi hoàn toàn khác 

nhau trên nền tảng Minecraft Designer.

Hour of Code - Giờ lập trình là một phong trào toàn cầu được phát động bởi tổ chức Phi Chính phủ Code.org mà Microsoft 

là một trong những nhà tài trợ chính. Chương trình nhằm giới thiệu về khoa học máy tính với việc học lập trình chỉ trong 

60 phút, giúp rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, tư duy logic và tăng khả năng sáng tạo. Hiện chương trình đã thu hút 

hàng trăm triệu học sinh trên hơn 180 quốc gia.



CHÚC MỪNG VINSERS 

XUẤT SẮC

Nguyễn Minh Diệp 

8A20 - Huy chương vàng cá nhân

Nguyễn Vũ Huyền Trang

8A2- Huy chương vàng cá nhân

Thời gian vừa qua, học sinh Trung học đã đạt được rất nhiều thành tích cao trong các cuộc thi ở trong và ngoài trường. Sự sáng tạo, tự 

tin và tài năng của các em đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng cao. Đó không chỉ là niềm hạnh phúc của cá nhân các em mà còn là 

niềm tự hào lớn đối với thầy cô và gia đình. 

XIN CHÚC MỪNG CÁC BẠN HỌC SINH XUẤT SẮC:

Chung kết The World 

Scholar's Cup

Hà Khánh Phương

7A22 - Lọt vào vòng Chung kết Quốc gia cuộc thi 

Hùng biện tiếng Anh quốc tế EF Challenge 2017

Cuộc thi Hùng biện 

tiếng Anh quốc tế EF

Mạc Triều Vỹ

10A2 - Lọt vào vòng thi khu vực miền Bắc - cuộc thi Hùng 

biện tiếng Anh quốc tế EF (nằm trong 25 học sinh toàn 

quốc  được chọn trên 8.000 thí sinh)

Các giải thưởng Tiếng Anh 

cấp Thành phố/Quận

Phan Hải Đăng

9A9 - Giải 3 cuộc thi Olympic Tiếng Anh THCS, cấp 

Thành phố; Giải Nhì cuộc thi Olympic tiếng Anh 

THCS, cấp Quận; Tham gia Đội tuyển HSG môn Anh

 lớp 9 cấp Thành phố; Đạt giải ba cuộc thi tiếng Anh 

qua mạng Internet khối 9 (IOE) cấp Thành phố, giành 

quyền vào vòng Quốc gia. 

Trần Đức Toàn

9A9 - Giải 3 cuộc thi Olympic Tiếng Anh THCS, cấp 

Thành phố; Giải Nhất cuộc thi Olympic tiếng Anh 

THCS, cấp Quận; Tham gia Đội tuyển HSG tiếng 

Anh qua mạng Internet khối 9 (IOE) cấp Thành phố

Lương Minh Khuê

12DDH - Giải Khuyến khích 

Học sinh Giỏi Tiếng Anh cấp TP

Phạm Tiến Khải

9A9 - Giải 3 cuộc thi Olympic Tiếng Anh 

THCS, cấp Thành phố; Giải Nhất cuộc thi 

Olympic tiếng Anh THCS, cấp Quận; Tham 

gia Đội tuyển HSG lớp 9 môn Anh cấp Thành 

phố; Đạt giải ba cuộc thi tiếng Anh qua mạng 

Internet khối 9 (IOE) cấp Thành phố, giành 

quyền vào vòng Quốc gia. 



Nguyễn Thế Minh

9A9 - Giải Ba cuộc thi Olympic tiếng Anh THCS, cấp 

Quận; Tham gia Đội tuyển HSG lớp 9 môn Anh cấp 

Thành phố; Đạt giải ba cuộc thi tiếng Anh qua mạng 

Internet khối 9 (IOE) cấp Thành phố, giành quyền vào 

vòng Quốc gia. 

Lê Hoàng Thiên Minh

9A9 -  Giải Ba cuộc thi 

Olympic tiếng Anh THCS, cấp Quận

Đào Minh Nghĩa

9A9 - Giải Ba cuộc thi 

Olympic tiếng Anh THCS, cấp Quận

Nguyễn Hoàng Khánh Linh

9A9 - Giải Nhì cuộc thi 

Olympic tiếng Anh THCS, cấp Quận

Nguyễn Ngân Hà - Lớp 11D3 

 Giải Nhì IOE cấp TP, 

giành quyền vào thi vòng Quốc gia

Nguyễn Trương Việt Tùng - Lớp 11D3 

Giải Khuyến khích cấp TP, 

giành quyền vào thi vòng Quốc gia

NHIỀU VINSERS VÀO VÒNG QUỐC GIA 

CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET (IOE) 

Trần Hoàng Kiều Trang - Lớp 11D3

 Giải Khuyến khích IOE cấp TP

Nhiều Vinsers Trung học đã tham gia và đạt giải cao tại cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) Thành phố Hà Nội, 

trong đó có 6 Vinsers giành quyền vào vòng thi Quốc gia diễn ra ngày 15/4 tới:

Nguyễn Minh Anh - Lớp 11D3 

 Giải Khuyến khích IOE cấp TP

Nguyễn Thế Minh - Lớp 9A9 

 Giải Nhì IOE cấp Thành phố,  

giành quyền vào thi vòng Quốc gia

Phạm Tiến Khải - Lớp 9A9  

Giải Nhì IOE cấp Thành phố,  

giành quyền vào thi vòng Quốc gia

Vũ Vân Hằng – Lớp 11D3

Giải Ba IOE cấp TP, 

giành quyền vào thi vòng Quốc gia

Phan Hải Đăng - Lớp 9A9 

Giải Ba IOE cấp Thành phố,  

giành quyền vào thi vòng Quốc gia 

Trần Đức Toàn – Lớp 9A9 

 Giải Ba IOE cấp Thành phố



Huy chương vàng môn Bóng đá U15 cấp Quận

Đội tuyển bóng đá U15

Hàng đứng (từ trái sang): Vũ Đức Việt (8A2), 

Nguyễn Việt Hoàng (9A4), Hoàng Đình Khải ( 8A14), 

Nguyễn Đông Hưng (9A9), Trần Thái Lai (9A6), Hồ 

Duy Nguyên (9A7), Nguyễn Tiến Đạt (9A8)

Hàng ngồi (từ trái qua): Nguyễn Khắc Ngọc (9A6), 

Luyện Thái Anh (9A2), Trần Trung Hiếu (8A19), Bùi 

Thạc Phong (8A12), Lâm Minh Đăng (9A2)

Giải thưởng về Âm nhạc

Ngô Anh Đạt - 11D1

 Giải nhất cuộc thi âm nhạc

 WelSpring Avatar

Vượt qua vòng Đối đầu 

cuộc thi The Voice 

Giọng hát Việt 2017

Nguyễn Hiển Long  - 6A18 Nguyễn Minh Diệp - 8A20 Nguyễn Vũ Diệp Linh - 8A20 

Điểm tuyệt đối 900/900 

TOEFL JUNIOR vòng 2

Phạm Trí Dũng 

7A11 - Huy chương vàng giải bơi 

Hội khỏe Phù Đổng Toàn quốc

Giải Hội khỏe Phù Đổng Toàn quốc

Hồ Quỳnh Anh

 7A22 - Huy chương đồng 

Hội khỏe Phù Đổng Toàn quốc

Hồ Quỳnh Anh - 7A22- Huy chương vàng
Nguyễn Công Tuấn Hoàng

11A12 -  Huy chương vàng giải Bơi Cup Bằng Linh 

Học kỳ I năm học 2016-2017

Giải bơi cấp Thành phố và giải bơi cup Bằng Linh TP Hà Nội



Môn Cầu lông cấp Thành phố/Quận

Đỗ Tuấn Kiệt

7A5 - Huy chương bạc môn 

Cầu lông cấp Thành phố / 

 Huy chương vàng môn 

cầu lông cấp Quận

Dương Thị Nhật Ánh 

 7A10 - Huy chương bạc  

môn cầu lông cấp Quận

Dương Thị Ngọc Anh

6A9 - Huy chương đồng 

 môn cầu lông cấp Quận

Phạm Gia Minh

6A27 - Huy chương đồng  

môn cầu lông cấp Quận

Nguyễn Hạnh Mai 

8A2 - Huy chương đồng

  môn cầu lông cấp Quận

Môn Điền kinh cấp Quận

Nguyễn Đông Hưng

9A9 - Huy chương bạc

Nguyễn Xuân Bách

9A7 - Huy chương bạc

Nguyễn Ngọc Tuấn Minh

 9A7 - Huy chương bạc

Môn Cờ tướng cấp Quận 

Ngô Quang Vượng

7A20 - Huy chương vàng

Nguyễn Thành Công

7A20 - Huy chương đồng 

Trần Thái Sơn

9A8 - Huy chương đồng

Môn Cờ vua cấp Quận

Trần Hạnh Nhi

6A7 - Huy chương đồng 

Nguyễn Mạnh Quân

6A22 - Huy chương đồng 

Hoàng Nghĩa Hiệp 

8A2 - Huy chương đồng 

Nguyễn Chí Nguyên 

8A4 - Huy chương đồng

Môn Bóng bàn (cấp Thành phố và cấp Quận)

Nguyễn Doãn Chí Kiên 

7A22 - Huy chương vàng cấp Thành phố 

Huy chương đồng cấp Quận, 

Nguyễn Quang Anh

 8A7 - Huy chương đồng cấp Quận

Nguyễn Minh Khuê

7A2 - Huy chương đồng cấp Quận



VINSERS CHỦ ĐỘNGË

Voice of Vinsers số 3 với chủ đề SUCCESS (Thành công). Điểm nhấn của Voice of 

Vinsers là phần trình bày của các khách mời đặc biệt (trong số 1 và số 2, khách mời 

lần lượt là Cao Phương Hà – cựu sinh viên ĐH Harvard, giám đốc EF Việt Nam và Ngô 

Phương Lan - Hoa hậu thế giới người Việt 2007). Tuy nhiên tại Voice of Vinsers số 3, 

khách mời đặc biệt là “diễn giả nhí” Vũ Nguyên Sơn (Học sinh lớp 5A1 trường Tiểu 

học Vinschool).  

KHÁCH MỜI 'NHÍ' BẬT MÍ 

BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG

VOICE SỐ 3 OF VINSERS 

Nguyên Sơn đã chia sẻ những “bí quyết” để đạt được nhiều thành tích ấn tượng trong 

môn học Tiếng Anh và cho rằng: Thành công là kết quả của sự nỗ lực không ngừng. Đây 

cũng chính là thông điệp mà Ban tổ chức Voice of Vinsers muốn truyền tải: Thành công 

không phải chỉ là những thành quả lớn lao mà đến từ những việc nhỏ bé chúng ta đang nỗ 

lực hoàn thành hàng ngày.

“Voice of Vinsers” là “phiên bản” của chương trình TED talks - là những bài diễn thuyết mang tính truyền cảm hứng được 

ghi lại bởi tổ chức phi lợi nhuận TED. Diễn giả mà TED mời đều là những người xuất chúng trong lĩnh vực của họ. Trong số 

những cái tên từng xuất hiện có đồng sáng lập Google - Larry Page, cựu tổng thống Mĩ Bill Clinton, tỉ phú Bill Gates, nhà 

giáo dục Ken Robinson và một số nhân vật từng đạt giải Nobel... 

Voice of Vinsers là chương trình của trường THCS Vinschool, trong đó học sinh chính là những nhà diễn thuyết hoàn 

toàn bằng Tiếng Anh. Năm học 2016-2017 trường THCS tổ chức 4 số với 4 chủ đề, thu hút sự chú ý lớn của học sinh.

Voice of Vinsers số 3 có sự tham gia của 14 diễn giả đã đem đến những bài chia sẻ ấn tượng và ý nghĩa: Giáo dục - nền tảng của thành 

công; Những bí mật của thành công; Hạnh phúc - chìa khóa của thành công. Với khả năng Tiếng Anh lưu loát và những cách tiếp cận 

đa chiều, những bài chia sẻ đã thực sự truyền được cảm hứng cho khán giả.

Số thứ 4 của chương trình với chủ đề: Leader - Lãnh đạo sẽ diễn ra vào thứ 7 ngày 20/5/2018.



3 bạn Nguyễn Hiển Long (lớp 6A18), Nguyễn Minh 

Diệp (lớp 8A20) và Nguyễn Vũ Diệp Linh (lớp 8A20) 

đã xuất sắc đạt điểm tuyệt đối (900/900) trong 

vòng 2 của cuộc thi TOEFL Junior Challenge. Các bạn 

đã tham dự vòng Chung kết cuộc thi này trong 

tháng 3 năm 2017.

Hiển Long chia sẻ ngoài việc học tiếng Anh tại trường, 

em không đi học thêm tiếng Anh bên ngoài. Ở nhà mỗi 

ngày em đều học Tiếng Anh 2-3 tiếng vì… thích. Long 

đặc biệt thích xem các video tiếng Anh. Đây cũng là 

cách em luyện khả năng nghe Anh ngữ của mình.

GẶP 3 VINSERS ĐẠT ĐIỂM TUYỆT ĐỐI 

CUỘC THI TIẾNG ANH TOEFL JUNIOR

Kết quả 900/900 điểm TOEFL JUNIOR vòng 2 là tin vui kép đối với Nguyễn Minh Diệp, học sinh lớp 8A20 bởi em vừa trở về từ vòng 

Chung kết cuộc thi The World Scholar's Cup tại Mỹ với huy chương Vàng cá nhân. Minh Diệp rất bất ngờ và hạnh phúc với thành tích này: 

“Ngày bé em rất sợ tiếng Anh, sợ nói chuyện với người nước ngoài. Nhưng em ghét cảm giác sợ đó nên đã quyết tâm học tiếng Anh, càng 

học em càng thích. Ở trường, các cuộc thi, sân chơi bằng tiếng Anh và được học tiếng Anh với người nước ngoài đã giúp em tiến bộ rất 

nhiều”.

Còn với Nguyễn Vũ Diệp Linh, bí quyết của em là đọc sách, xem video bằng tiếng Anh và luyện luân phiên các kỹ năng nghe, nói, đọc, 

viết. Linh cho rằng học và rèn tiếng Anh quan trọng nhất là ở ý thức tự giác của mỗi người, vì chỉ khi chủ động cố gắng thì mới có kết quả 

tốt. Hiện nay, Linh đang ấp ủ dự án "English Radio" và được thầy Phan Anh - Hiệu trưởng trường THCS Vinschool đánh giá rất cao.

VINSERS ĐẠT 8.0 IELTS 
BẬT MÍ 'MẸO HAY' LUYỆN THI

(Chia sẻ của bạn Nguyễn Thị Mai Anh, lớp 12DDH, học sinh xuất 

sắc đạt 8.0 IELTS)

Đầu tiên, các bạn hãy nuôi dưỡng tình yêu với Tiếng Anh để việc học 

Tiếng Anh trở nên dễ dàng hơn. Trên lớp hãy tập trung chú ý nghe bài 

và làm bài tập đầy đủ để có thêm thời gian tự học ở nhà.

Thứ hai là các bạn cần hiểu rõ về bài thi và cấu trúc của bài thi IELTS. 

Nhiều người hay “xem nhẹ” việc này và đã bố trí thời gian không hợp lí 

trong bài thi thật. Bạn nên tìm hiểu kỹ đề thi và cấu trúc đề thi để tránh 

việc thiếu thời gian. 

Thứ ba, các bạn nên làm thử đề thi IELTS để rút kinh nghiệm (về kỹ 

năng, thời gian thi) và để đánh giá xem sức mình đang ở đâu. Các bạn 

nên chia nhỏ các phần của mỗi kỹ năng để rèn luyện kỹ hơn những 

phần mình hay sai, từ đó điều chỉnh việc ôn tập để khắc phục điểm yếu 

của mình. Mình thường tự tìm cách khắc phục điểm yếu nhưng nếu 

không được sẽ phải nhờ sự hỗ trợ của các thầy cô giáo.

Thứ tư, hãy tìm kiếm mọi cơ hội để có thể giao lưu, trò 

chuyện bằng Tiếng Anh. Mình thường luyện tập Tiếng Anh 

với em gái khi ở nhà. Ngoài ra, mình tìm hiểu và chủ động 

tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa (như hoạt động của Tổ 

chức Liên hợp quốc tại Hà Nội) để có thể gặp gỡ, trò chuyện 

với bạn bè quốc tế.

Cuối cùng, sau khi đã ôn tập kỹ, các bạn có thể thư giãn bằng 

cách xem phim tiếng Anh. Mỗi ngày mình dành 1 tiếng để 

đọc sách bằng Tiếng Anh để mở rộng vốn từ và học cách 

tương tác tốt với người hỏi trong bài thi nói. Trong lúc xem 

phim hay đọc sách, bạn nhớ ghi lại những từ vựng mới, cấu 

trúc câu hoặc cụm từ hay để dùng vào bài nói hoặc bài viết 

nhé!

Chúc các bạn đạt kết quả thi thật tốt! 

Nguyễn Thị Mai Anh, lớp 12DDH



GẦN 700 VINSERS 
DỰ LỄ NHẬP MÔN VOVINAM

Chiều 3/3, gần 700 Vinsers đại diện cho hơn 9.000 học sinh Vinschool đang học Vovinam đã tham dự 

Lễ nhập môn Vovinam. Ngoài phần nghi lễ trang nghiêm, các Vinsers đã có dịp tìm hiểu và thêm thấm 

nhuần tinh thần tự tôn dân tộc từ môn võ này.

Tại buổi lễ, Võ sư Phạm Quang Long (Chủ tịch Liên đoàn Vovinam TP Hà Nội) chia sẻ với học sinh Vinschool: 

“Ngay từ khi ra đời, Vovinam đã đề cao tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc. Điều này trùng hợp với giá trị mà 

Vinschool theo đuổi. Sau lễ nhập môn này, Vinschool sẽ là võ đường Vovinam lớn nhất Hà Nội. Tôi mong các 

môn sinh Vovinam đến từ Vinschool sẽ tập luyện hết mình, tiếp tục lan truyền Vovinam cũng như tinh thần 

tự tôn dân tộc của môn võ này tới bạn bè quốc tế”.

Thầy Nguyễn Trường Giang (Tổ trưởng Tổ thể chất trường THPT Vinschool) cho biết Vinschool có xấp xỉ 

9.000 môn sinh Vovinam tại Vinschool (chưa kể gần 2.000 môn sinh các lớp năng khiếu ở bậc Mầm non). 

Vovinam trở thành môn học bắt buộc trong chương trình chính khóa tại Vinschool để giúp các em rèn luyện 

sức khỏe, bảo vệ lẽ phải và phát huy tinh thần tự tôn dân tộc.

VINSER HÀ KHÁNH PHƯƠNG XUẤT SẮC 

VÀO VÒNG CHUNG KẾT QUỐC GIA 

CUỘC THI HÙNG BIỆN QUỐC TẾ EF CHALLENGE 2017

Trong vòng thi Khu vực miền Bắc của cuộc thi hùng biện quốc tế EF Challenge 2017 

diễn ra sáng 18/3 tại Hà Nội, Hà Khánh Phương – Vinser lớp 7A22 xuất sắc trở thành 

1 trong 2 học sinh khối THCS lọt vào vòng Chung kết.

Với thành tích này, Hà Khánh Phương là 1 trong 8 thí sinh xuất sắc nhất cả nước tranh 

tài tại vòng Chung kết Quốc gia cuộc thi EF Challenge 2017 tổ chức ngày 26/3. Tuy 

không đạt giải cao nhất tại vòng Chung kết, Khánh Phương đã để lại ấn tượng sâu 

đậm với Ban tổ chức vì sự nỗ lực miệt mài cùng phần trình bày sáng tạo, linh hoạt. 

Trước đó, cùng tham dự vòng Khu vực với Hà Khánh Phương là Vinser Mạc Triều Vỹ 

(lớp 10A2). Dù không lọt vào vòng Chung kết Quốc gia (khối THPT) nhưng Mạc Triều 

Vỹ đã có bài trình bày được đánh giá là gây được ấn tượng tốt với Ban giám khảo. Sau 

vòng thi Khu vực, Triều Vỹ vinh dự trở thành MC dẫn dắt vòng Chung kết.

Trước khi đến với vòng Khu vực, Hà Khánh Phương cùng Mạc Triều Vỹ là 2 trong 25 

thí sinh vượt qua 8.000 học sinh trên cả nước ở vòng đầu tiên.

Chủ đề của cuộc thi EF Challenge năm 2017 là “What does it mean to be a global 

citizen?” (Trở thành một công dân toàn cầu có ý nghĩa như thế nào?). Trong phần dự 

thi của mình, Khánh Phương nêu một cách nhìn khác biệt và thuyết phục được Ban 

giám khảo. Khánh Phương cho rằng công dân toàn cầu có điểm giống các “phù thủy” 

trong chuyện cổ tích, vì họ đều có khả năng thay đổi thế giới. Điểm khác biệt so với 

“phù thủy” là các công dân toàn cầu không cần những cây chổi biết bay hay phép 

thuật. Họ có thể sử dụng trí tuệ của mình và liên kết với các bạn bè quốc tế để thay 

đổi thế giới,… 

EF Challenge là một cuộc thi hùng biện quốc tế được tổ chức 

thường niên bởi Education First (EF) - tập đoàn giáo dục lớn nhất 

thế giới. Cuộc thi sử dụng hoàn toàn tiếng Anh, khuyến khích học 

sinh các trường trung học tìm ra những câu trả lời sáng tạo và thú 

vị cho các chủ đề riêng biệt theo từng năm.

Sau vòng thi Khu vực (được tổ chức vào 18-19/3/2017), Ban tổ 

chức đã chọn ra 6-8 thí sinh xuất sắc nhất vào tranh tài tại Vòng 

thi Quốc gia (được tổ chức vào 26/03/2017). Thí sinh THPT đoạt 

giải Nhất trong vòng thi Quốc gia sẽ được tham gia Diễn đàn lãnh 

đạo trẻ toàn cầu EF tại New York (Mỹ) cùng các thí sinh thắng 

cuộc khác trên toàn cầu. Trong khi đó, thí sinh THCS đoạt giải 

Nhất vòng thi Quốc gia sẽ nhận được học bổng du học ngôn ngữ 

tại Singapore.



TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC 

QUA LĂNG KÍNH VINSERS
Thảo luận về chủ đề “Tự chủ trước tình yêu và tình dục” trong giờ học Kỹ năng sống, các bạn học sinh lớp 11 trường THPT Vinschool đã chia 

sẻ nhiều quan điểm và góc nhìn thú vị.

Theo số liệu của Tổng cục dân số và Kế hoạch hóa gia đình, trung bình mỗi năm Việt Nam có khoảng 300.000 ca nạo hút thai ở độ tuổi 15-19, trong 

đó 60-70% là học sinh, sinh viên. Trước thực tế đáng báo động này, các giờ học Kỹ năng sống của Vinschool đã chủ động đưa ra vấn đề để học sinh 

chủ động thảo luận, trang bị kiến thức, chủ động ứng phó với các tình huống.

Tình yêu tuổi học trò là tình cảm đẹp đẽ, khiến thời đi học 

của chúng ta trở nên đáng nhớ hơn. Thế nhưng, tình yêu 

học trò có thể đi tới một tình huống xa hơn: quan hệ tình 

dục. Làm sao để tự chủ trước tình huống này? Các Vinsers 

cho biết lý do gồm:

Vậy phải tự chủ như thế nào? Các Vinsers đưa giải pháp:

 

Vì chúng ta còn nhỏ (<18 tuổi). 

Cơ quan sinh dục chưa phát triển hết, dẫn đến việc cơ 

thể bị tổn thương (về thể chất)

Quan hệ sớm có thể gây vô sinh. 

Có thể mắc các bệnh truyền nhiễm (HIV/AIDS...). 

Có thể mang thai ngoài ý muốn.

Hãy yêu thương và trân trọng bản thân. Bạn hãy trân trọng cơ thể mình và 

cân nhắc trao nó cho đúng người, đúng thời điểm.

Tránh những khoảnh khắc riêng tư chỉ có riêng 2 người yêu nhau. Môi trường 

là chất xúc tác hoàn hảo cho những cảm xúc và hành động ngoài kế hoạch. 

Vậy nên hãy chọn lựa những không gian "lành mạnh" cho cả 2. 

Cân nhắc các hệ quả và khả năng chịu trách nhiệm nếu có ý định quan hệ sớm.

Học cách TỪ CHỐI nếu đối phương muốn quan hệ tình dục mà bạn lại không 

muốn. Bạn là người duy nhất có quyền quyết định bạn sẽ làm gì với cơ thể 

mình. Tình dục không phải là cách bày tỏ tình yêu, đừng vì đối phương mong 

muốn mà mủi lòng. Hơn nữa, nếu đối phương thật sự yêu bạn, họ sẽ không bao 

giờ ép bạn làm những việc mà bạn không muốn.

HẠNH PHÚC 
GIẢN DỊ

Huy Nam là một học sinh bình thường, đã từng rất hay thiếu bài tập về nhà và mất tập 

trung trong giờ học… Nhưng câu chuyện bắt đầu từ khi Minh Hiếu - cầu thủ sáng giá trong 

đội bóng 6A3 bị trật khớp chân. Việc băng bó chân khiến Hiếu đau và rất khó khăn trong 

việc di chuyển. Suốt gần 1 tháng, Huy Nam luôn dìu Hiếu lên các tầng học và ăn trưa; ân 

cần lấy khay cơm, thìa, đũa cho Hiếu hàng ngày; ngồi ăn cùng và luôn ở lại giúp Hiếu dọn 

đồ ăn thừa đúng nơi quy định.

Nhiều khi cô nhìn thấy những giọt mồ hôi trên trán Nam vì đang đỡ hay cõng bạn trên 

lưng. Con cũng chẳng bận tâm đến chuyện vì giúp bạn mà có thể bị vào lớp muộn hoặc bỏ 

lỡ những trò chơi vui vẻ cùng bạn bè. Và điều đặc biệt nhất, con cứ cần mẫn giúp đỡ bạn 

hàng ngày...

Ngày cô quyết định sẽ tặng con một thẻ Ngôi sao Vinser vì tinh thần hợp lực và tương trợ 

bạn bè, cả lớp đã òa lên và vỗ tay tán thưởng. Khi ấy cô thấy khóe mắt mình cay cay. Cô 

hạnh phúc và tự hào về con – chàng trai nhỏ bé nhưng rất kiên trì giúp đỡ bạn. Cô hạnh 

phúc vì một tập thể đã biết cảm nhận và trân trọng những giá trị tốt đẹp mà người khác 

mang lại.

Làm nghề nhà giáo, món quà lớn nhất không đến từ vật chất mà chính là được đón nhận 

tình cảm của các con trong mỗi tiết học; được nhìn thấy sự tiến bộ và trưởng thành của 

các con mỗi ngày. Hạnh phúc đến từ những điều đơn giản và bình dị như vậy thôi.

Cô giáo Vũ Thị Thu Trang - Giáo viên chủ nhiệm lớp 6A3



TÍCH HỢP KIẾN THỨC MÔN KỸ NĂNG SỐNG  

VÀO VĂN THUYẾT MINH

THẦY CÔ SÁNG TẠO!

CẬP NHẬT ĐỂ TẠO SỰ KHÁC BIỆT
Môi trường học tập ở Vinschool luôn vận động không ngừng. Vì thế, tôi 

mong muốn được tạo nên một sự khác biệt cho bộ môn Mỹ thuật khi được 

dạy ở Vinschool. Tôi tin rằng nếu bổ sung những bài học mới và thay đổi 

phương pháp thực hành thì chúng ta sẽ có kết quả thú vị hơn. 

Tôi đã từng thử nghiệm, thay cho việc các con học thuộc kiến thức mĩ 

thuật thời Trần, học sinh được làm bản đồ tư duy để ghi nhớ kiến thức, tự 

dựng mô hình tháp để cảm nhận không gian, tái tạo hình ảnh. Hay với bài 

vẽ thiết kế lều trại, học sinh cũng được trải nghiệm tự dựng lều trại cho 

mình bằng những kiến thức đã học.

Vậy để có được những tác phẩm của học sinh như vậy, tôi đã làm 

những gì?

Thứ nhất, tôi hay tất cả giáo viên trong tổ đều tự trang bị đầy đủ kiến 

thức một cách có chọn lọc, kiểm chứng về những bài giảng của mình.

Với mọi lĩnh vực trong đời sống và công việc, văn thuyết minh đóng 

vai trò rất quan trọng. Nhưng làm thế nào để các em hứng thú và 

yêu thích môn học này lại là một vấn đề không đơn giản, đòi hỏi 

giáo viên phải có các phương pháp dạy - học khác nhau. 

Một trong những phương pháp mà giáo viên Ngữ văn sử dụng là 

tích hợp kiến thức bộ môn với một số môn học như: Sinh học, Địa lý, 

Lịch sử… để tạo sự mới lạ, hấp dẫn cho học sinh. Trong khuôn khổ 

bài viết, tôi xin chia sẻ kinh nghiệm trong việc kết hợp văn thuyết 

minh với bộ môn Kỹ năng sống của trường PTLC Vinschool.

Trong học kỳ I năm học 2016 - 2017, chương trình Ngữ văn 8 có 

chuyên đề: “Dự án văn bản nhật dụng – văn học và cuộc sống”. Với 

dự án này, giáo viên sẽ đưa ra các đề bài liên quan đến những vấn 

đề về cuộc sống: văn hóa, xã hội, môi trường… để học sinh lựa chọn 

thuyết trình. Và tất nhiên, để có vốn kiến thức tốt cho bài chuyên 

đề, không gì tốt hơn bằng việc được trải nghiệm thực tế. Và cũng 

cùng thời gian, ở bộ môn Kĩ năng sống, học sinh được tham gia với 

dự án “Tôi tử tế”. 

Thứ hai, chẳng có gì tạo ra nghệ thuật nhiều bằng cảm hứng. 

Chính vì vậy, không gian và môi trường với mỗi giờ dạy luôn 

rất quan trọng. Ví dụ như với những tiết dạy về các họa sĩ nổi 

tiếng của Việt Nam, không gian cần lắng đọng hơn, sâu sắc 

hơn, nhằm vào chiều sâu tình cảm. Với những tiết học về đề 

tài hiện đại lại cần tính ứng dụng thực tế hơn. 

Thứ ba, thay đổi chất liệu bài tập, điều tôi rất thích khi làm 

việc tại Vinschool đó là việc đầu tư chất liệu học tập cho học 

sinh như xé dán, giấy bồi; in tranh truyền thống… Khi đó, học 

sinh say sưa trải nghiệm chất liệu mới, thầy cô hào hứng với 

không khí giảng dạy mới… và sẽ cho “ra đời” thật nhiều sản 

phẩm tuyệt vời - sản phẩm từ những trái tim yêu nghệ 

thuật!

Cô giáo Nguyễn Ánh Mỹ - Giáo viên Mĩ thuật Trường 

Trung học Vinschool

Các giáo viên Ngữ văn đã chắt lọc những kết quả của dự án “Tôi tử 

tế” (ảnh chụp, clip, tranh vẽ, poster, bài viết,…) để giúp học sinh 

biến thành chất liệu cho bài thuyết trình. Và khi được trình bày 

trước tập thể về những vấn đề thiết thực, ý nghĩa do chính mình 

dày công tìm tòi, nghiên cứu, chắc chắn các em sẽ được tự cảm 

nhận sự hấp dẫn của môn học và thêm yêu hơn, hứng thú hơn với 

thể loại văn này.

Như vậy, ở phần văn thuyết minh nói riêng và các phân môn khác 

nói chung trong bộ môn Ngữ văn, một trong những phương pháp 

giúp học sinh yêu thích môn học hơn là cho các em tham gia vào 

các dự án. Việc giáo viên linh động, khéo léo kết hợp với các bộ môn 

khác nhau không chỉ mang lại cho Vinsers những giờ học sôi nổi, 

hứng thú mà còn đem đến hiệu quả giáo dục bất ngờ khi các em say 

mê với từng sản phẩm của mình.

Thầy giáo Nguyễn Tiến Hiệp – Giáo viên Ngữ văn khối 8, 9



Con luôn chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn hoặc những khó khăn trong học tập, quan hệ với bạn bè. Mẹ luôn đưa ra các tình huống xử 

lý để con lựa chọn và tự quyết phương án con cho là tối ưu chứ hoàn toàn không áp đặt ý muốn của mẹ cho con. Những lần như vậy, 

dường như giữa hai mẹ con mình không tồn tại khoảng cách về mặt tuổi tác, mà như một đôi bạn thân đang tâm sự, sẻ chia. Và cũng 

thật tự nhiên mẹ đã trở thành một người bạn lớn vô cùng tin cậy của con. 

Còn nhớ khi con còn nhỏ, nhất quyết đòi rửa bát cho mẹ. Mặc dù con còn quá nhỏ không đứng vừa với chậu rửa bát và tay chân còn 

quá non nớt để có thể cầm vững bát đĩa có xà phòng. Nhưng mẹ sẵn lòng cho con quyết định. Mẹ chỉ dặn, nếu con quyết tâm và thực 

sự muốn làm, hãy làm hết sức có thể nhé. Và mẹ quan sát con, cẩn thận và chỉn chu rửa từng chiếc bát chiếc đĩa giúp mẹ. Con có biết 

không, cái khoảnh khắc mà con rửa xong chạy ra khoe với mẹ là con không  làm vỡ chiếc bát nào cũng là lúc cảm xúc của mẹ vỡ òa. Vì 

mẹ biết con làm vì mẹ!

Năm nay, con đã bước sang tuổi thứ 11, có rất nhiều thay đổi từ nơi con. Mỗi một thay đổi của con lại làm cho mẹ cảm nhận thêm tình 

yêu thương giữa hai mẹ con mình. Đó là một tình yêu đến từ hai phía. Con thể hiện sự chia sẻ của mình với mẹ bằng rất nhiều hành 

động cụ thể như dọn dẹp nhà cửa, bảo ban em gái, đi chợ, nấu bữa cơm tối cho gia đình… Mẹ biết con hiểu được, mẹ chấp nhận đánh 

đổi việc phải đi làm hàng chục cây số mỗi ngày để cho con và em được đi học ở một môi trường không ở đâu tốt hơn. 

Mỗi ngày ở bên con, được chứng kiến những thay đổi tích cực của con, mẹ chỉ muốn nói với con một điều: “Con gái à! Có thể con sẽ đọc 

được ở đâu đó bài viết này của mẹ. Và mẹ biết con cũng như mẹ, chúng ta đều cảm thấy rất tự hào về nhau. Con hãy giữ mãi trong 

mình  ngọn lửa sưởi ấm cho tâm hồn mẹ cũng như trong gia đình nhỏ của mình, con nhé !”

Thu Trang - Phụ huynh học sinh Minh Anh lớp 6A11

“VỚI MẸ, CẢM XÚC CỦA CON 

                 LÀ QUAN TRỌNG NHẤT!”
Mẹ đã thật sự xúc động khi nhận được tin nhắn từ cô giáo chủ nhiệm của 

con: “Con gái rất tích cực trong các hoạt động của lớp và trong dự án việc 

tử tế, em rất tự hào về con”.

Bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho mẹ cảm nhận được một niềm hạnh 

phúc vô bờ bến. Mẹ hạnh phúc khi thấy con gái ngày một trưởng thành, 

được thầy yêu bạn mến, luôn luôn là người có trách nhiệm với công việc 

được giao trên lớp cũng như ở nhà. 

Với mỗi bước đi, mỗi chặng đường phát triển của con, mẹ đều luôn cố 

gắng đồng hành và bên con để có thể hiểu được tâm tư, tình cảm của 

con. Không đao to búa lớn, không đe nẹt nặng lời! Những lời rủ rỉ của mẹ 

chỉ để đưa ra hướng dẫn giúp con có thể phát huy được hết khả năng của 

mình. 

Từ khi con học mẫu giáo cho tới tận bây giờ, sau mỗi ngày đi học về  thì 

câu đầu tiên mà mẹ luôn hỏi con là: “Hôm nay con đi học thế nào?” hay 

“Hôm nay con thấy vui nhất điều gì?”. Đã có lần con nói và hỏi mẹ rằng 

bố mẹ các bạn khác về là hỏi điểm, mẹ thì không? Mẹ chỉ nhẹ nhàng giải 

thích để con hiểu, với mẹ cảm xúc của con là quan trọng nhất. Và thế rồi 

những lời chia sẻ từ con cứ tự nhiên trôi theo năm tháng như một phần 

không thể thiếu trong cuộc sống của mẹ con mình. 
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 bên thầy hiệu trưởng Phan Anh trong ngày khai giảng.
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