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THƯ GỬI PHỤ HUYNH THÁNG 8 
 

Kính gửi Quý phụ huynh, 

Bắt đầu từ năm học 2018-2019, hàng tháng Quý phụ huynh sẽ nhận được thư của Hiệu trưởng với nội 

dung tổng kết những hoạt động nổi bật, tiêu biểu của Nhà trường. 

Tạm khép lại những ngày hè được thư giãn, được trải nghiệm cuộc sống đầy màu sắc, từ ngày 

15/8/2018, các Vinsers đã quay lại trường học để tiếp tục chặng đường học tập nhiều thử thách song 

không kém thú vị để góp nhặt, tích lũy kiến thức, kỹ năng làm giàu cho hành trang của mình. Trong 2 

tuần đầu tiên của tháng 8, Nhà trường tập trung vào việc ổn định nền nếp, tổ chức lớp, giới thiệu 

chương trình, hướng dẫn Vinsers phương pháp học tập hiệu quả... 

 

 

Với mục tiêu xây dựng hình ảnh Vinsers với những phẩm chất, giá trị cốt lõi: Ham học, Chủ động, Chính 

trực, Quan tâm, Tôn trọng, các lớp đã cùng nhau thảo luận, xây dựng và thống nhất nội quy lớp học. Các 

Vinsers hoàn thiện mục tiêu cá nhân và lập kế hoạch thực hiện. Học sinh toàn trường cũng đã được 

tham gia buổi truyền thông định hướng tập trung về việc thực hiện nền nếp, nội quy trong năm học 

2018-2019. Trong 2 tuần đầu tiên của năm học, về cơ bản Vinsers Trung học The Harmony thực hiện 

khá tốt vấn đề nền nếp và chủ động trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp. 

 

 

 

KHOA HỌC XÃ HỘI 

Với bộ môn Kỹ năng sống, các Vinsers giới thiệu về bản thân, tham gia xây dựng nguyên tắc lớp học 

tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ quan điểm về giá trị trong cuộc sống. Thông qua nhiều hoạt động đa 

dạng: trò chơi, tương tác cặp nhóm, “bức tường ý tưởng”, thuyết trình phản biện…, Vinsers không chỉ 

thể hiện khả năng phát hiện vấn đề nhanh mà còn có nhiều cách giải quyết vấn đề rất thông minh, sáng 

tạo. Sang tháng 9, chương trình Quản lý cảm xúc và xã hội tiếp tục tập trung vào các nội dung giúp học 

sinh thấu hiểu bản thân, nhận ra các điểm mạnh điểm yếu của mình và nâng cao lòng tự tin, tự trọng. 

Việt Nam học, SL là bộ môn mới được triển khai từ năm học 2018-2019. Học sinh có những tiết Nhập 

môn để tìm hiểu đối tượng, ý nghĩa, nội dung môn Việt Nam học và một số truyền thống văn hóa của 

dân tộc. Với môn SL, Vinsers bắt đầu triển khai bước 1 - Bước điều tra, kết hợp các hoạt động nghiên 

cứu và hoạt động thực hành để điều tra về nhu cầu của cộng đồng quanh mình. Học sinh tỏ ra rất 

hào hứng, đón nhận tích cực các tiết học. 

A. NỀN NẾP 

B. DẠY & HỌC 



 
 

 

Văn phòng Hệ thống trường Vinschool 
T35, Khu đô thị Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội    ĐT: 024 3975 3333 

Email: tuyensinh@vinschool.com    Website: www.vinschool.com 

 

 

 
 

 

KỸ NĂNG THẾ KỶ 21 

Với mục tiêu rèn luyện cho Vinsers những phẩm chất, kỹ năng cơ bản để đảm bảo một tương lai thành 

công ở thế kỷ 21, Nhà trường triển khai tập trung và đồng loạt 5 kỹ năng trong Học kỳ 1: Kỹ năng xác 

định mục tiêu, Kỹ năng lập kế hoạch, Kỹ năng góc nhìn và Kỹ năng truy cập, so sánh, kết nối thông tin. 

Trong tháng 9, học sinh sẽ xác định mục tiêu POSITIVE  cho Học kỳ 1 và lập kế hoạch hành động trên 

E- portfolio; tổ chức “Lớp học không ghế” do học sinh THPT chủ trì với chủ đề: My Goal – My dream 4.0 

 

TIẾNG ANH 

Đầu tháng 8 vừa qua, những gương 

mặt xuất sắc nhất bộ môn tiếng Anh 

của khối 9 đã tham gia tranh tài cùng 

hơn một trăm thí sinh khác trong 

cuộc thi “Câu lạc bộ môn học em yêu 

thích” cấp Quận. Trong tổng số 40 thí 

sinh được lựa chọn vào vòng thi tiếp 

theo, Vinschool vinh dự góp mặt 09 

thí sinh. Trong đó, hai Vinsers xuất 

sắc đứng vị trí số 1 (học sinh Nguyễn 

Tử Minh – lớp 9B1) và vị trí số 2 (học 

sinh Phạm Quỳnh Mai – lớp 9A3) 

trong bảng kết quả của toàn quận 

Long Biên.  

 
Nguyễn Tử Minh 9B1 

 
Phạm Quỳnh Mai 9A3 

 

Nằm trong chuỗi các hoạt động của bộ môn, ngay đầu năm học, nhà trường đã triển khai cho học sinh 

đăng kí tham gia cuộc thi Quốc tế TOEFL Junior Challenge năm học 2018 - 2019. Hy vọng Vinsers sẽ 

tiếp tục nỗ lực và tỏa sáng với sân chơi này. 
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CUỘC THI “CÂU LẠC BỘ MÔN HỌC EM YÊU THÍCH 

 

Danh sách Vinsers lọt vào vòng 2 cấp Quận cuộc thi 

“Câu lạc bộ môn học em yêu thích năm học 2018-2019” 

 

STT Họ và tên  Lớp Môn thi  

1 Nguyễn Tử Minh 9B1 Tiếng Anh 

2 Phạm Quỳnh Mai 9A3 Tiếng Anh 

3 Đinh Văn Thành Trung 9B1 Tiếng Anh 

4 Nguyễn Tuệ Minh 9A3 Tiếng Anh 

5 Vũ Diệu Trang 9B1 Tiếng Anh 

6 Đặng Phương Nguyên 9B1 Tiếng Anh 

7 Hà Khánh Phương 9B1 Tiếng Anh 

8 Vũ Minh Châu 9B1 Tiếng Anh 

9 Võ Hoàng Bảo Ngân 9A3 Tiếng Anh 

10 Võ Tuấn Nghĩa 9B1 Địa lý 

11 Nguyễn Hà Linh 9A3 Địa lý 

12 Hoàng An Vũ 9A3 Địa lý 

13 Trương Vĩnh Xuân 9B1 Vật lý 

14 Nguyễn Minh Thư 9A3 Sinh học 

 

Để phát hiện những học sinh có 

năng khiếu ở các môn học, tạo 

nguồn cho công tác bồi dưỡng, 

góp phần nâng cao thành tích học 

sinh giỏi, phòng Giáo dục quận 

Long Biên phát động cuộc thi 

“Câu lạc bộ môn học em yêu thích 

năm học 2018-2019”. Vượt qua 

gần một nghìn thí sinh dự thi ở 

các bộ môn, 14 học sinh 

Vinschool đã đăng ký tham dự và 

được lọt vào vòng 2 với thành 

tích ấn tượng.  

 

 

 

Trong tháng 8, Hội đồng học sinh Trung học Vinschool The Harmony đã được thành lập với 50 học 

sinh xuất sắc nhất, được tuyển chọn qua vòng Hồ sơ và vòng Phỏng vấn. Hội đồng học sinh sẽ trực tiếp 

phụ trách các hoạt động giờ trưa, tham gia vào quá trình đánh giá, xếp loại thi đua các lớp. Giai đoạn 

tiếp theo, Hội đồng học sinh sẽ bắt đầu thực hiện các dự án: phát hành Radio: “Harmony Today”, tập 

san, lên kế hoạch tổ chức các cuộc thi Học thuật, các chương trình rèn luyện nền nếp cho học sinh trong 

toàn trường... 

Một trong những mục tiêu quan trọng 

của chương trình giáo dục thể chất là 

nâng cao sức khỏe cho Vinsers. Bắt 

nguồn từ dự án được triển khai rộng rãi 

ở Anh, trường Trung học Vinschool The 

Harmony phát động phong trào “Daily 

mile” để khuyến khích học sinh vận 

động, từ đó cải thiện thể lực và đem lại 

nguồn năng lượng tích cực, Trong tháng 

9, vào mỗi giờ ra chơi (9.35-9.50) thứ 3 

và thứ 5 hàng tuần, Vinsers và các thầy 

cô được khuyến khích chạy vòng quanh 

hồ Harmony.  

 

C. HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 
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Đây là một hoạt động rất thú vị, không 

chỉ đơn thuần là các học sinh được rèn 

luyện sức khỏe hàng ngày mà còn là cơ 

hội để các bạn học sinh được hoạt động 

cùng nhau. Một điều quan trọng khác, 

việc này giúp học sinh hình thói quen, 

thể hiện được sự quyết để hoàn thành 

một mục tiêu mình đặt ra. 

 

  

Hai tuần đầu tiên của năm học, thầy và trò Trung học Vinschool The Harmony đã nỗ lực để hoàn 

thiện các trọng tâm công tác đầu năm, sẵn sàng “tăng tốc” để thực hiện hiệu quả những mục tiêu 

đã đặt ra trong năm học 2018 – 2019. 

Trong tháng 9, Nhà trường sẽ triển khai các hoạt động trọng tâm như sau: 

- Cuộc thi Dự án sáng tạo 2019 (chủ đề: Smart School – Smart Home – Smart Community 

Around You) 

- Lập ePortfolio cho 100% học sinh 

- Phát triển văn hóa đọc 

- Triển khai dự án Well-Being, các hoạt động của Hội đồng học sinh 

- Họp Phụ huynh học sinh đầu năm học 

- Học sinh đăng ký tham dự cuộc thi Tiếng Anh Quốc tế TOEFL Junior Challenge 

- Tổ chức hoạt động Trung thu 

 

Rất mong nhận sự được sự ủng hộ, phối hợp và đồng hành của Quý phụ huynh trong các hoạt động 

của Nhà trường!  

Trân trọng, 

HIỆU TRƯỞNG  

Phan Anh 


