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Kính gửi Quý Phụ huynh!

Năm học mới 2018 – 2019 của các Vinsers đã bắt đầu được

6 tuần tại Vinschool Imperia. Sau những háo hức, bỡ ngỡ ban

đầu, các em học sinh đã nhanh chóng hội nhập, làm quen với

“ngôi nhà thứ hai” củamình.

Trong tháng 9, Nhà trường đã đặc biệt chú trọng đến việc

rèn lyện nề nếp, kỷ luât của học sinh để các em dần thích nghi với

môi trường mới, văn hóamới và để Vinschool thực sự làmột ngôi

trường học tập vănminh, an toàn.

Các Vinsers đã được tiếp cận nhiều môn học mới như: Học

để phục vụ, Dự án cá nhân, Việt Nam học. Vớimôn Tiếng Anh, học

sinh được học 12 tiết/tuần trong trong đó thời lượng giảng dạy

của giáo viên nước ngoài là 6 tiết/tuần. Học sinh đã được đánh

giá và sắp xếp lớp vào trình độ phù hợp với mình để đảm bảo các

em được học tập trong môi trường phù hợp nhất.

Bên cạnh đó, học sinh cũng được tiếp cận các phương pháp

giảng dạy hiện đại và mô hình lớp học di chuyển. Thay vì học sinh

học cố định tại một phòng học, sau mỗi tiết các em sẽ di chuyển

về phòng bộ môn. Các phòng học bộ môn được tổ chức phù hợp

với đặc điểm củamôn học nhằm nâng cao hiệu quả của giờ học.

THƯ NGỎ



Để hỗ trợ cho việc học tập của học sinh, Nhà trường tổ chức

hoạt động Học nhóm sau giờ học. Học sinh được khuyến khích ở

lại trường học nhóm sau giờ để hoàn thành các bài tập về nhà. Các

Vinsers chủ động học tập theo nhóm để cùng tương tác, hỗ trợ lẫn

nhau. Các thầy cô bộ môn tình nguyện ở lại sau giờ học để giải đáp

thắc mắc, phụ đạo với các Vinsers còn gặp khó khăn trong học tập.

Bên cạnh các chương trình học, học sinh cũng đã được tham

gia nhiều dự án như: Dự án đọc sách, Dự án Wellbeing, Dự án sáng

tạo… Nhiều ý tưởng sáng tạo được đề xuất, hy vọng những ý tưởng

sáng tạo này sẽ khơi dậy niềm đammê khoa học trong các em.

Sau hơn 6 tuần học tập tại Vinschool, nhiều em học sinh đã

thể hiện được sự chủ động, tích cực trong học tập, tự tin hơn trong

các hoạt động của lớp và nhà trường. Tôi tin rằng, với sự hỗ trợ của

các Thầy Cô, các Vinsers của chúng ta sẽ là những Vinsers chủ động

– tích cực.

Bước vào tháng 10, các Vinsers sẽ có các hoạt động nổi bật

như: kiểm tra giữa học kỳ I; tổ chức dã ngoại cho học sinh; câu lạc

bộ ngoại khóa; lễ hội Halloween.

Xin cảm ơn Quý Phụ huynh đã đồng hành cùng Nhà trường và

các con trong 6 tuần học vừa qua! Mong Quý Phụ huynh tiếp tục

khích lệ, động viên các con để gặt hái nhiều thành công trong tháng

10 này.

Trân trọng,

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THCS VINSCHOOL IMPERIA 



1. NỀ NẾP HỌC SINH

Một số điều Vinsers văn minh cần

lưu ý: cần giữ im lặng khi đọc

sách trong thư viện, sử dụng âm

lượng nhỏ khi lên nhà ăn hoặc di

chuyển giữa các phòng học và giữ

gìn vệ sinh saumỗi tiết học.

Tháng đầu tiên trở thành Vinsers,

các bạn khó tránh khỏi những bỡ

ngỡ trong việc làm quen môi trường

mới. Tuy nhiên, Vinsers đã chủ động

thực hiện nề nếp, nội quy khá tốt:

các bạn mặc đồng phục đúng quy

định, xếp hàng nhận đồ khi lên nhà

ăn, các lớp xếp hàng khi di chuyển

giữa các phòng học.

1. NỀ NẾP HỌC SINH



2. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Môn “Học để phục vụ”

và “Dự án cá nhân”

Với sứ mệnh đào tạo học sinh có

đầy đủ kiến thức, kĩ năng và

phẩm chất để sống thành công,

hạnh phúc, đóng góp cho xã hội,

có khả năng ứng phó với mọi

thay đổi và biến động của môi

trường sống, Vinschool đã đưa

vào chương trình học chính

khóa hai môn học mới: “Học để

phục vụ - Service Learning” và

“Dự án cá nhân - Culminating

Project”.

Sau 5 tuần triển khai, Môn Dự

án cá nhân đã giúp học sinh

hình thành khái niệm số 1 về

công dân toàn cầu. Các Vinsers

cảm thấy vô cùng hào hứng khi

được cùng nhau tham gia

những hoạt động nhóm, tranh

biện, xem video tư liệu về các

vấn đề toàn cầu,…. Từ đó, các

con nhận ra được những vấn đề

khó khăn của cộng đồng, cùng

trao đổi để đưa ra những giải

pháp và nhen nhóm ý tưởng cho

những dự án củamôn học.



Vinser cùng khám phá tìm hiểu

các lễ hội truyền thống trong giờ

“Việt Nam học”.

Tìm hiểu “Tết Trung thu”:

Vinsers vô cùng thích thú khi

nhận ra “Tết Trung thu” bắt

nguồn từ các nước có nền văn

hóa nông nghiệp tại châu Á.

Được hóa thân thành các cư dân

nông nghiệp thời xưa, Vinsers

tìm hiểu nguồn gốc và trải

nghiệm các hoạt động đặc trưng

của Tết Trung thu.

Môn “Việt Nam học”

Tìm hiểu “Lễ hội Chọi trâu Đồ

Sơn”: Tiếp nối chuỗi hoạt động

tìm hiểu lễ hội truyền thống,

Vinsers tại Vinschool Imperia

tham gia tìm hiểu lễ hội “Chọi

trâu Đồ Sơn”. Vinsers cùng tìm

hiểu, khám phá truyền thuyết

“Cá kình” để giải thích về nguồn

gốc lễ hội, từ đó nhận ra nét văn

hóa trong đời sống của cư dân

Vạn Chài xa xưa.



Môn “Tiếng Anh”

Với chủ đề của tháng 9 là lễ

hội và mua sắm, các Vinsers

đã được tham gia các hoạt

động trò chơi, xem video để

tìm hiểu, khám phá về các lễ

hội trên thế giới. Học sinh đã

thiết kế các posters và viết

cảm nhận về lễ hội mà mình

yêu thích.

Việc phân lớp theo trình

độ tiếng Anh tại

Vinschool đã tạo được

động lực và thuận lợi

cho các Vinsers trong

việc tiếp cận kiến thức.

Giáo viên luôn chú trọng

đến việc tổ chức các

hoạt động, làm việc theo

cặp, nhóm để rèn luyện

kĩ năng hợp tác, giao

tiếp và tạo hứng thú học

tập cho học sinh..



Môn Tiếng Anh

Cũng trong thời gian này,

các dự án trong môn học

tiếng Anh như dự án đọc

Myon, Reader’s Theater

được giới thiệu đã giúp

các con rèn luyện kĩ

năng đọc.

Về ngữ pháp, Vinsers

được ôn lại các thì cơ

bản như thì hiện tại

đơn, quá khứ đơn và

dần làm quen với dạng

bài thi theo khung

chuẩn châu Âu nâng

cao năng lực ngôn ngữ

tiếng Anh.



3. Hoạt động của học sinh

“DAILY MILE” là hoạt động nâng
cao thể chất cho học sinh trong
giờ nghỉ giữa các tiết học. Daily
Mile tháng 9 bắt đầu với hoạt
động chạy bộ quanh trường
Vinschool và khu đô thị Imperia;
hoạt động nhảy Flashmob.
Bên cạnh việc giúp cơ thể khỏe
mạnh, tinh thần dẻo dai, các hoạt
động thể chất còn mang lại rất
nhiều tác dụng có lợi cho cơ thể,
giúp Vinsers được tiếp thêm
năng lượng sau các tiết học.

Phòng Công tác học sinh
(CTHS) đã phỏng vấn nhanh
bạn Nguyên Phương lớp 7A1 –
thành viên tích cực tham gia
DAILY MILE
- Con nghĩ sao về hoạt động
DAILY MILE giữa giờ của
trường mình?
Nguyên Phương: Dạ, con rất
thích ạ.
- Con thấy hoạt động này
mang lại những lợi ích gì
cho con?
Nguyên Phương: Hoạt động
này giúp ích con rất nhiều ạ.
Con thấy giảm căng thẳng mệt
mỏi, giúp con cảm thấy thoải
mái hơn để bước vào tiết học
tiếp theo ạ.
- Cảm ơn con!



VUI TRUNG THU

Tết Trung thu đầu tiên ở
trường PTLC Vinschool
Imperia đã diễn ra thật đầm
ấm và ý nghĩa, để lại thật
nhiều cảm xúc trong lòng các
Vinsers, các thầy cô giáo và
các bậc phụ huynh.
Các bạn Vinsers được tham
gia bày mâm ngũ quả tại lớp,
hấp dẫn không kém là hoạt
động thiết kế bộ trang phục
chị Hằng – chú Cuội của lớp
mình. Có rất nhiều bộ trang
phục độc đáo được “trình
làng”, chú Cuội – chị Hằng
được khoác lên mình những
bộ cánh “có một không hai”
tự tin sải bước trên sân
khấu.

Các tiết mục văn nghệ đặc
sắc cũng mang đến cho các
Vinsers nhiều hứng khởi,
đặc biệt là màn múa lân,
được bắt tay với các chú lân
khiến các con cảm thấy
thích thú.
Chương trình “Trung thu
yêu thương” đã để lại cho
các Vinsers trường PTLC
Vinschool Imperia những
cảm xúc không thể nào
quên. Đó là những kỉ niệm
đẹp mà các bạn Vinsers đã
cùng nhau có được dướimái
nhà Vinschool. Chúc các con
có một mùa trăng viên mãn
và nhiều niềm vui!



Lớp 6A2 và 8A1 đã tổ chức

thành công dự án bán hàng gây

quỹ từ thiện “Trung thu nhân

ái” năm 2018. Đây làmột trong

những hoạt động ý nghĩa của

học sinh Vinschool Imperia

được các bậc phụ huynh quan

tâm và ủng hộ. Thông qua dự

án, các Vinsers không chỉ được

rèn luyện kĩ năng làm việc

nhóm hiệu quả, kĩ năng giao

tiếp mà điều quan trọng hơn

đó là các Vinser đã trưởng

thành hơn, biết quan tâm và

chia sẻ tới những mảnh đời

kém maymắn trong cuộc sống.

Qua hoạt động này, Vinsers

có ý thức trong việc sống có

trách nhiệm hơn với gia đình

và cộng đồng. Tổng số tiền

gây quỹ từ thiện lên tới 18

triệu đồng. Dự kiến, toàn bộ

số tiền sẽ mua quà trao tặng

cho các em học sinh tại

trường khiếm thị Hải Phòng

và một số gia đình có hoàn

cảnh khó khăn trên địa bàn

thành phố

HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG THIỆN NGUYỆN 

TẬP THỂ 6A2 VÀ 8A1


