
 

THƯ HIỆU TRƯỞNG GỬI PHỤ HUYNH HỌC SINH 

TP. Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2018 

Kính gửi Quý Phụ huynh, 

Tháng 10 trôi qua với sự tập trung của các Vinsers vào việc rèn luyện thói quen, nề nếp học tập. Học sinh bước 

đầu thực hành phương pháp học tập mới để có được những bài học hiệu quả và chuyên sâu. Các bài giảng e-

learning của bộ môn Toán, Ngữ văn đã góp phần hỗ trợ không nhỏ cho việc học tập của học sinh. Một nửa 

chặng đường của Học kỳ 1 đã được các con vượt qua và ghi nhận những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ. 

Với lợi thế được tích hợp và rèn luyện thông qua hầu hết các môn học, bộ môn Kỹ năng thế kỷ XXI tiếp tục triển 

khai cho học sinh thực hành 2 kỹ năng trọng tâm: Góc nhìn; Truy cập, so sánh, kết nối thông tin. Các con đặc 

biệt hứng thú với kỹ năng Góc nhìn, bởi cùng hướng tới một vấn đề nhưng học sinh lại được quan sát và bày tỏ 

quan điểm ở nhiều vai khác nhau. Kỹ năng này đã khiến cho mỗi giờ học đều mang đến những câu chuyện hấp 

dẫn, những phản biện sắc bén, từ đó, bài học được đào sâu, suy ngẫm thêm… Ba môn học mới tiếp tục được 

triển khai với nhiều kiến thức thú vị, thu hút học sinh tìm hiểu. Học sinh tiếp tục khám phá chủ đề Đất nước 

trong bộ môn Việt Nam học nhưng không còn dừng lại ở tiết học lý thuyết khô khan mà các con đã được thực 

hành bằng những tiểu dự án gắn với thực tế như thiết kế bản đồ du lịch đất nước, cẩm nang văn hóa Việt 

Nam… Ở bộ môn Service learning, các con hiểu rõ hơn tầm quan trọng trong việc giáo dục học sinh trở thành 

những người có trách nhiệm trong xã hội, nhớ được năm giai đoạn của Học để phục vụ và bắt đầu bước vào 

tìm hiểu, thực hành giai đoạn 1: Điều tra – nghiên cứu. Trong môn CP (Dự án cá nhân), học sinh cùng tìm hiểu 

Khái niệm Toàn cầu 2: Sự bền vững. Ở khái niệm này, học sinh mỗi khối được tìm hiểu về một trong 17 Mục 

tiêu phát triển toàn cầu của Liên Hợp Quốc để có thể tiếp tục hình thành những quan điểm, nhìn nhận của chính 

mình về bản thân và thế giới.  

Tháng 10 cũng là khoảng thời gian tất cả các CLB ngoại khóa của nhà trường đi vào hoạt động. Với sự tham 

gia đông đảo của các con học sinh và sự nỗ lực của các thầy cô, CLB ngoại khóa sau giờ học thực sự đã trở 

thành nơi Vinsers của chúng ta giải tỏa những căng thẳng, áp lực và tích lũy thêm được nhiều tri thức, kỹ năng 

mới mẻ, hiệu quả.  

Dự án Văn hóa đọc và chương trình Giáo dục phẩm chất tiếp tục được đẩy mạnh. Nhiều cuốn Nhật ký đọc sách 

bắt đầu hình thành với những review sâu sắc, ý nghĩa; hoạt động đổi sách đầu tiên tại thư viện vào buổi chiều 

thứ 6 được Vinsers hưởng ứng nhiệt tình, tích cực; chủ đề Giáo dục phẩm chất chính trực đã được lồng ghép 

trong những buổi sinh hoạt lớp đầu giờ thứ 2 và thứ 4 hàng tuần với từng lời chia sẻ giản dị, chân thực… Từ 

trang sách nhỏ, lời dặn dò của thầy cô, lời nhắn nhủ của bạn bè đến những thông điệp cuộc sống lớn lao…, tất 

cả đã mang đến cho các con những bài học giá trị nhân văn nhẹ nhàng mà thấm thía. 

Khép lại những điểm nhấn nổi bật của tháng 10, BGH thông báo một số công việc tháng 11 sẽ triển khai tới học 

sinh như sau: Tổ chức hội thảo Kỹ năng thế kỷ XXI do học sinh chủ trì; Hội sách Bookfair 2018 cụm trường 

Timescity và The Harmony; Các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11…, BGH nhà 

trường rất mong Quý Phụ huynh luôn đồng hành, ủng hộ và tham gia cùng các con trong các hoạt động ý nghĩa 

này. 

Trân trọng, 

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS VINSCHOOL TIMES CITY 
 



 
 

KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH TOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ V     

Ngày 19/10 tại sân bóng trường Trung học T37 Time City diễn ra lễ khai mạc giải vô địch giải bóng đá truyền 

thống lần thứ V năm học 2018-2019. Tham dự giải năm nay có 96 đội bóng đến từ 100% các khối lớp cấp THCS 

với gần 1500 học sinh và hơn 100 trận đấu. Các trận đấu diễn ra vào các ngày thứ 7 hàng tuần. Điều đặc biệt 

là do hình thức thi đấu loại trực tiếp 1 lần thua nên tất cả các trận đấu đối với các đội đều là trận chung kết. 

Giải đấu bóng đá truyền thống hàn năm luôn thu hút sự quan tâm của các bạn học sinh nam, PHHS và các thầy 

cô giáo chủ nhiệm. Là sân chơi bổ ích phát huy tinh thần đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau trong tập 

luyện và thi đấu, các kiến thức và kỹ năng được học trong chương trình chính khóa được các cầu thủ áp dụng 

một cách linh hoạt và khéo léo vào trong các trận đấu như kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch, đặt mục tiêu 

và không thể thiếu trong cá trận thi đấu thể thao đó là tinh thần thắng không kiêu, bại không nản luôn nêu 

cao tinh thần Fair play trong các trận đấu. 

Sau 2 ngày thi đấu 20/10 và 27/10 BTC đã xác định được 3 đội bóng mạnh nhất của khối 6 và khối 7 như sau: 

- Khối 6: Giải 3: 6A20, Giải Nhì: 6A21, Vô địch: 6A15 

- Khói 7: Giải 3: 7B2, Giải Nhì: 7B1, Vô địch: 7A3 

BTC chúc mừng tất cả các đội bóng đã tham dự giải năm nay các con đã có mùa giải thành công, an toàn, bổ 

ích. Hẹn gặp lại khối 6,7 vào mùa giải 2019-2020 và chúng ta sẽ chờ xem nhà vô địch của khối 8,9 năm nay là 

đội nào nhé. Vòng loại khối 8,9 diễn ra vào ngày 3/11/2018 tại sân cỏ T37, trường TH Vinschool. 

  

  



 

BỘ MÔN VIỆT NAM HỌC – DỰ ÁN “VĂN HÓA DU LỊCH VIỆT NAM”    

Ở bộ môn Việt Nam học, vẫn tiếp tục chủ đề Đất nước, học sinh đã được tìm hiểu về các không gian văn hóa 

ở các vùng khác nhau trên dải đất hình chữ S để từ đó hiểu được đặc trưng văn hóa của con người ở từng 

vùng/miền khác nhau. Sau 2 tiết tìm hiểu về đặc trưng văn hóa, các con sẽ thực hiện một dự án tương ứng 

với chủ đề mang tên “Văn hóa – du lịch Việt Nam”.  

Dự án “Văn hóa –  du lịch Việt Nam” được mô tả như thế nào? 

Chương trình “Chuyến tàu thanh niên Đông Nam Á 2018” tuyển chọn ứng viên tham dự với yêu cầu: Giới thiệu 

tiềm năng du lịch của đất nước. Giả sử nhóm của con tham dự ứng tuyển, hãy thiết kế 1 sản phẩm dự thi; giả 

sử con là hướng dẫn viên du lịch, với nhiệm vụ giới thiệu tiềm năng du lịch đất nước mình cho du khách trong 

và ngoài nước, nhóm con hãy thiết kế một sản phẩm giúp du khách của mình có một chuyến du lịch ý nghĩa, 

một trải nghiệm tuyệt vời. Sản phẩm của các con có thể là: Sổ tay du lịch/ Cẩm nang du lịch/ Tạp chí du lịch 

hoặc Power Point, Video, Vlog… Nội dung dự án là giới thiệu tổng quan chung (khí hậu, địa hình…); đặc trưng 

văn hóa (ẩm thực, trang phục, lễ hội…); danh lam thắng cảnh; lời khuyên khi đi du lịch… 

Chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm một số hình ảnh đẹp của các con trong dự án trên nhé: 

  

 
ĐIỂM NHẤN MÔN HỌC MỚI SERVICE LEARNING VÀ NHỮNG TRẢI NGHIỆM CỦA VINSER 

Với môn học SL, học sinh đã bắt tay vào việc chia nhóm, lên ý tưởng dự án, phân công nhiệm vụ và thực hiện 

giai đoạn 1 “Điều tra – nghiên cứu” với chủ đề khác nhau từ khối 6 đến khối 9. Khi thực hiện các dự án học 

tập liên quan đến chủ đề, học sinh hiểu được nguyên nhân vì sao cần tiến hành dự án, vấn đề mà địa phương 

mình gặp phải là gì và triển khai, lên ý tưởng cho bước lập kế hoạch.  



  

Học sinh khối 9 thảo luận về chủ đề Phát triển bền vững 

Đối với học sinh khối 7, khi được các thầy cô hướng dẫn chia nhóm và chọn dự án để thực hiện chủ đề “Thay 

đổi môi trường”, các nhóm học sinh đã sôi nổi đưa ra các ý kiến khác nhau: “Nhóm con chọn dự án hạn chế 

sử dụng đồ nhựa, vì hiện nay có rất nhiều sản phẩm được làm từ đồ nhựa, điều đó sẽ khiến cho số lượng rác 

thải nhựa tăng lên, ảnh hưởng đến môi trường”. Hay trong ý tưởng dự án “Tiết kiệm giấy ăn”, học sinh chia 

sẻ: “Con thấy ở trong các nhà ăn, mọi người sử dụng giấy ăn, giấy lau tay chưa được tiết kiệm, điều đó vừa 

gây ra tình trạng lãng phí đồng thời cũng làm ảnh hưởng đến môi trường. Chúng con muốn tuyên truyền để 

mọi người nâng cao ý thức hơn”. Các con còn nghĩ ra được những dự án vừa cần thiết, vừa khả thi trong vấn 

đề bảo vệ môi trường như: “Phân loại rác”, “Xử lý pin”, “Làm thế nào để tiết kiệm nước”... 

  

Học sinh làm việc nhóm để tìm hiểu về nhu cầu của bản thân và cộng đồng trong giai đoạn điều tra 

 

 



 

NHỮNG TRẢI NGHIỆM MÔN HỌC CÁ NHÂN    

Trong tháng 10, học sinh đã bước sang Khái niệm Toàn cầu 2 trong môn CP (Dự án cá nhân): Sự bền vững. Ở 

khái niệm này, học sinh mỗi khối được tìm hiểu về một trong 17 Mục tiêu phát triển toàn cầu của Liên Hợp 

Quốc. Học sinh cần phải thực sự hiểu và suy nghĩ về thách thức của những mục tiêu ấy, từ đó đặt ra câu hỏi: 

Liệu mình có thể làm gì để đóng góp cho sự phát triển bền vững của Thế giới? Có thể nói Khái niệm toàn cầu 

2 mang đến cho học sinh một góc nhìn hoàn toàn mới, mang tính lâu dài từ năm 2015 đến năm 2030: Mục 

tiêu trọng tâm của khối 6 là phát triển kinh tế bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường; khối 7 là hành động 

thay đổi bất bình đẳng; khối 8 là giảm tình trạng đói nghèo và khối 9 là tiêu dùng có trách nhiệm. Khái niệm 

Toàn cầu 2 khép lại nhưng lại mở ra một câu hỏi lớn đối với các Vinsers: Có thể làm gì để thế giới nơi con 

đang sống ngày càng trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta hãy cùng xem lại hình ảnh trải nghiệm của các Vinsers 

trong môn học mới đầy thách thức này nhé: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VINSERS TRƯỜNG THCS  VINSCHOOL TIMES CITY HÀO HỨNG THAM GIA DỰ ÁN VĂN HÓA ĐỌC 2018    

Dự án Văn hóa đọc là một trong những “đặc sản” tại Vinschool, được triển khai qua các năm với những dấu 

ấn và những “kỉ lục” vô cùng ấn tượng. Tiếp nối thành công, dự án Văn hóa đọc năm 2018 vừa lưu giữ những 

nét đặc trưng quen thuộc vừa được thổi một làn gió đổi mới với những hoạt động vô cùng thú vị. Chúng ta sẽ 

cùng điểm lại một số hoạt động cùa dự án Văn hóa đọc 2018: 

Mở đầu sự kiện, ngày 14/10, các con đã vô cùng háo hức tham gia hoạt động “Nhận tri thức, trao yêu thương” 

nhằm lan tỏa tình yêu đọc sách tới mọi người. Với các khu “Nhận tri thức”, “Trao lời yêu thương”, “Cây review 

sách”, “Trao tri thức”, các con đã trao cuốn sách và lời cảm ơn của mình để nhận lại một cuốn sách mà con 

yêu thích. Hoạt động đổi sách đã thu hút đông đảo Vinsers tham gia đánh dấu mốc cho một điểm nhấn đầy 

hứa hẹn mỗi chiều Thứ 6. 

Tiếp tục trong chuỗi sự kiện, các con tham gia viết review những cuốn sách mà mình tâm đắc để chia sẻ với 

các bạn qua các cuốn “Nhật kí đọc sách” của mình. Ngoài ra, các con tham gia Review sách thông qua hoạt 

động viết “Lá review”. Mỗi lớp có những chiếc “Hộp review” mang đậm dấu ấn riêng, là nơi chứa đựng những 

chiếc “Lá review” mà các con đã cẩn thận ghi cảm nhận và trang trí công phu để thể hiện tình yêu đối với sách. 

Không chỉ dừng ở đó, các thầy cô tại Vinschool cũng tham gia phong trào “Review sách” để góp phần lan tỏa 

tới học sinh niềm yêu thích và sự đam mê đọc sách.  

* Và món quà đặc biệt đầu tiên tại Góc Văn hóa đọc, chúng ta hãy lắng nghe lời chia sẻ từ nhân vật Phụ huynh 

đặc biệt của tháng 10, bác Hoàng Anh Tú - Phụ huynh 3 bạn Gia Bách- Trà My (7A16), Phương Nguyên (2A18): 

“LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHÉT MỘT CUỐN SÁCH VÀO TAY ĐỨA TRẺ? 

Hượm đã, xin hãy hiểu câu hỏi trên theo nghĩa bóng. Xin các cha mẹ chớ hiểu chúng theo nghĩa đen.  

Đầu tiên, chúng ta cần phải có sách và phải có cả “người mẫu đọc sách”. Thật bất công với lũ trẻ nếu như cha 

mẹ chúng không đọc sách mà lại bắt chúng phải đọc sách. Và càng nực cười hơn nếu nhà bạn chỉ có tủ rượu 

mà chẳng có tủ sách nào cả. Tạo ra một môi trường có sách trước đã rồi hãy nói đến chuyện làm thế nào để 

con bạn thích đọc sách. Không chỉ thế, hãy thiết lập cả lịch đi xem sách, mua sách nữa. Đừng lý do rằng sách ở 

nhà chưa đọc hết nên không mua thêm sách. Vì rất có thể, cuốn sách làm thay đổi con bạn, giúp con bạn thành 

công là cuốn sách mà con bạn tìm thấy ngoài hiệu sách trong lần đi xem sách tới chứ không phải những cuốn 

sách bạn đã mua.  

Với 3 đứa nhỏ nhà tôi, việc chúng không đọc lại sách của nhau là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Chúng luôn có lựa chọn 

sách khác nhau. Mỗi đứa trẻ sẽ thích một loại sách khác nhau. Vì thế đừng cho rằng “Hai vạn dặm dưới đáy 

biển” mà bạn từng mê đắm có thể khiến lũ trẻ nhà bạn mê đắm theo. Và càng không phải truyện tranh là thứ 

bỏ đi, phải đọc truyện chữ mới là đọc. Lại càng không nên nói với con bạn về lợi ích của việc đọc sách (tôi đã bị 

cô con gái út 7 tuổi nhăn mặt thở dài bảo: Bố nói toàn những thứ con đã biết). Hãy để lũ trẻ tự chọn thứ chúng 

thích đọc. Cứ thích đọc đi đã rồi đọc gì ta sẽ nắn dòng sau. 

Và cuối cùng, sẽ thật tuyệt nếu như chúng ta cùng nói chuyện với nhau về những cuốn sách mà các con đã đọc. 

Tôi tin rằng, nếu quý vị phụ huynh sẵn sàng tâm thế đọc sách cùng con, quý vị sẽ truyền cảm hứng đọc sách 

cho con!” 

 

 

 

 



* Tiếp theo, hãy cùng nhìn ngắm các hoạt động, sản phẩm của Vinsers trong tháng đầu tiên phát động, tham 

gia dự án Văn hóa đọc nhé:  

  

  

  

  



 

 

 

 

 


