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TRƯỜNG TRUNG HỌC

THƯ HIỆU TRƯỞNG
Quý Phụ huynh kính mến,
Học kỳ 2 của Trường Trung học Vinschool đã chuẩn bị khép lại với 
những con số thật sự đáng nhớ: giải Nhất toàn đoàn Cuộc thi Vô địch 
tin học văn phòng MOS cấp Thành phố; 45 giải trong đó có 3 giải 
Nhất của các học sinh lớp 10,11 trong cuộc thi học sinh giỏi cấp Cụm, 
Giải Nhì tiếng Anh cấp Thành phố cùng nhiều giải bộ môn tiếng Anh 
cấp cụm, cấp Quận; Vô địch Giải bóng rổ Việt Úc mở rộng… Những con  
số ấy mang ý nghĩa quan trọng khẳng định sự nỗ lực của thầy và trò 
Vinschool. 

Đặc biệt trong thời điểm này, Chương trình ôn thi cho học sinh khối 9 
được Vinschool quan tâm đặc biệt và đầu tư rất nhiều nguồn lực. Cụ 
thể: Nhà trường tăng cường 14 tiết Toán và 14 tiết Văn một tuần, 
trong đó có các tiết học với chuyên gia luyện thi giỏi được trường mời 
về. Học sinh được phân nhóm để học ôn theo từng trình độ. Học sinh 
viết Nhật ký học tập hàng tuần và Phụ huynh được yêu cầu ký, theo 
dõi sự tiến bộ của học sinh, cùng đốc thúc học sinh học tập. Nhà 
trường cũng tổ chức các buổi Gear up - mời các nhân vật có khả năng 
truyền cảm hứng tới nói chuyện, chia sẻ với học sinh để giúp các em 
tạo động lực học tập. Trước mỗi đợt thi thử học sinh tự đặt mục tiêu 
phấn đấu.

Đồng thời, Nhà trường rất vui mừng khi luôn nhận được sự đồng hành 
tích cực từ Quý vị phụ huynh ở từng hoạt động giáo dục. Theo Phiếu 
khảo sát về chất lượng giáo dục vừa qua, trên 90% Quý Phụ huynh 
học sinh hài lòng với sự tiến bộ của các con. Nhà trường cũng biết còn 
rất nhiều điều cần hoàn thiện nhưng chính sự đồng thuận của các 
Quý vị Phụ huynh là động lực rất quan trọng đối với thầy cô giáo.

Hiện nay, học sinh toàn trường đang thực hiện bài kiểm tra cuối Học 
kì II trong đó các môn thi Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh sẽ được thi 
theo các đề độc lập. Bên cạnh lịch thi tập trung, tháng 4, 5 cũng là 
thời gian quan trọng để tiếp tục triển khai và kết thúc các Dự án học 
tập về Văn hóa đọc, nghệ thuật, khoa học, Tiếng Anh…Trong tháng 5 
các con học sinh sẽ tham gia các hoạt động tổng kết và báo cáo, trình 
bày các sản phẩm trong các Dự án học tập, thể thao. 

Rất mong Quý vị Phụ huynh theo sát các kế hoạch ôn tập, kiểm tra 
của nhà trường để hỗ trợ các con học sinh ôn luyện, gặt hái được kết 
quả đúng với năng lực và sự cố gắng phấn đấu của các con.

Trân trọng cảm ơn,

TM BGH Trường PTLC Vinschool
PGS. TS. Nguyễn Chí Thành 
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THÁNG 4/2016



LỊCH SỰ KIỆN:

SỰ KIỆN

Ngoài ra, Vinschool One còn tái hiện hai khúc nhạc: Mùa Hạ và 
Mùa Thu thuộc tổ khúc hợp xướng Núi non bốn mùa, mô tả vẻ 
đẹp độc đáo của cảnh sắc, con người Tây Bắc. Đây cũng là tác 
phẩm đã giành Giải Vàng và Giải Triển vọng trong Cuộc thi 
hợp xướng quốc tế Interkultur năm 2015 của dàn hợp xướng 
học sinh phổ thông đầu tiên của Việt Nam này. Đặc biệt, 
không chỉ “khoe” giọng hát, các thành viên Vinschool One còn 
tự tin chơi các nhạc cụ dân tộc như đàn môi, sáo trúc để tạo 
nên những âm thanh mang đầy phong vị vùng núi quê hương.

Nghệ thuật Hợp xướng đã được đưa vào giảng dạy đại trà cho 
học sinh, tạo nên một nét đặc trưng cho Chương trình Nghệ 
thuật tại Trường PTLC Vinschool. Vinschool cũng là một trong 
số ít các trường phổ thông tại Việt Nam đầu tư nghiêm túc và 
bài bản vào Chương trình Nghệ thuật ngay trong giờ chính 
khoá với mong muốn giáo dục học sinh cảm nhận được nghệ 
thuật, nuôi dưỡng tâm hồn, từ đó tăng cường hiệu quả học 
tập, giúp học sinh phát triển toàn diện. Đặc biệt, thông qua 
Nghệ thuật, học sinh cũng được giáo dục về niềm tự hào dân 
tộc, các giá trị văn hoá, nghệ thuật của dân tộc. Các tác phẩm 
biểu diễn của Vinschool One thể hiện rất rõ tinh thần đó.

Tối ngày 14/04/2016 tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt 
Nam, Dàn hợp xướng Vinschool One đã có dịp biểu diễn 
cùng những dàn hợp xướng uy tín như: Dàn hợp xướng 
Hanoi Korean Male Choir (Hàn Quốc); Dàn hợp xướng 
K&K (Hàn Quốc), Dàn hợp xướng thiếu nhi Sol Art, Dàn 
hợp xướng Công giáo trẻ Hà Nội, góp phần tạo nên một 
bữa tiệc âm nhạc đa sắc từ Việt Nam và Hàn Quốc với tâm 
điểm là nghệ thuật hợp xướng. 

Trong đêm giao lưu “Âm nhạc không biên giới” lần thứ ba, do 
Hệ thống giáo dục Vinschool phối hợp cùng Học viện Âm 
nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức, Dàn hợp xướng Vinschool 
One một lần nữa đã mang tới những màn trình diễn đầy cảm 
xúc. Đại diện “chủ nhà” - Dàn hợp xướng học sinh Vinschool 
One đã trình diễn ấn tượng các tác phẩm dân gian được thăng 
hoa trên nền âm nhạc hợp xướng. Khán giả được dẫn dắt trở 
về tuổi thơ cùng “Thằng Cuội” - một bài hát mang âm hưởng 
dân gian được giáo viên âm nhạc Vinschool chuyển soạn 
khéo léo thành tác phẩm hợp xướng mang giai điệu tươi vui, 
các bè phối rõ nét và đầy ngẫu hứng như một trò chơi tung 
hứng bằng âm nhạc. 

VINSCHOOL ONE
THĂNG HOA CÙNG
ÂM NHẠC KHÔNG BIÊN GIỚI

Ngày 17.5 và 18.5.2016:
Ngày hội thể thao

Ngày 18.5; 20.5.2016:
Thi ITC (International Trade Challenge) cấp trường cho khối 
9, 10, 11

Ngày 20.5.2016:
Prom của Hội đồng học sinh

Ngày 21.5.2016:
Chung kết Hùng biện tiếng Anh

Ngày 22.5.2016:
Họp Phụ huynh cuối năm

Ngày 22.5.2016:
Khối 9 thi thử lần 5

Từ ngày 23.5 đến ngày 26.5.2016:
Tuần lễ BookReview cấp trường

Ngày 27.5.2016:
Sáng: Tổng kết năm học và Ngày hội lãnh đạo Leader Day
Chiều: Tổng kết năm học tại lớp.

Từ ngày 30.4 đến ngày 3.5.2016:
Nghỉ lễ Quốc tế lao động và Giải phóng miền Nam

Từ ngày 4.5 đến 13.5.2016:
Thi BookReview cấp lớp

Ngày 13.5.2016:
Các bộ môn hoàn thành chương trình chính khóa của Bộ 
GD&ĐT

Ngày 16.5 đến ngày 28.5.2016:
Học sinh ôn tập, mở rộng kiến thức, sinh hoạt chuyên đề 
theo kế hoạch của từng bộ môn

Ngày 6.5.2016:
Chung kết Cuộc thi Rung chuông vàng khối 9

Ngày 6.5; 13.5; 20.5.2016:
Gear Up – Chuỗi hoạt động tạo động lực cho Vinsers Khối 9

Ngày 7.5 và 8.5.2016:
Cuộc thi The World Scholar's Cup

Ngày 12.5.2016:
Ngày hội Toán học - Maths Day khối 6, 7, 8



Từ học sinh Mầm non cho tới học sinh 
Trung học, hàng nghìn Vinsers đã 
cùng nhau tham gia Giải chạy vì giáo 
dục Edurun 2016 trong nhiều vai trò, 
thể hiện tinh thần hợp lực, sẻ chia và 
trách nhiệm vì cộng đồng đầy tự hào.

Các học sinh Vinschool không chỉ hứng 
khởi tham gia sự kiện mà còn là những 
Đại sứ nhí, kêu gọi bố mẹ, ông bà và 
người thân tới với Giải chạy Edurun bằng 
nhiều hình thức như: viết thư, vẽ tranh,…

Trong sự kiện, chính các em là những 
thành viên Ban tổ chức nghiêm túc, tận 
tâm. Ở mọi cung đường đều có học sinh 
Vinschool chịu trách nhiệm cổ vũ tinh 
thần và phát nước uống. Các em cũng 
đóng vai trò tích cực tại quầy soát vé, giữ 
gìn trật tự và hướng dẫn thông tin cho 
người tham gia. Các tiết mục văn nghệ 
đặc sắc như Vintradance, Hòa tấu bộ gõ cũng do chính các em biểu diễn, góp phần khuấy động không khí. 

Tinh thần Lãnh đạo tự thân – The Leader in Me của học sinh Vinschool đã gây ấn tượng sâu sắc tới người tham gia Edurun. 
Các em tự tin, hết mình khi được trao quyền chủ động, thực thi nhiều nhiệm vụ trong giải chạy.

Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới các phụ huynh Vinschool - những Đại sứ vì giáo dục tích cực nhất, đã noi gương cho 
các con học tập bằng việc vận động bạn bè, đồng nghiệp tới tham gia, ủng hộ giải chạy. 

Với tinh thần vì cộng đồng đó, hàng nghìn học sinh và phụ huynh Vinschool đã góp phần gây quỹ thành công 2 tỷ đồng để 
xây lớp học cho các bạn nghèo ở huyện Dakrong, Quảng Trị.

“Khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động cộng đồng thiết thực là cách Vinschool giáo dục các em về giá trị của 
sự sẻ chia và lòng nhân ái. Sự sẻ chia của học sinh Vinschool ở giải chạy Edurun sẽ góp phần mang lại trường lớp 
khang trang cho các bạn nhỏ vùng khó khăn, nhưng chính các em cũng được nhận lại những điều vô giá: đó là sự trân 
trọng cuộc sống, tình yêu thương và ý thức trách nhiệm của những công dân Việt tương lai”, bà Lê Mai Lan, Chủ tịch 
Hội đồng giáo dục Vinschool chia sẻ về bài học lớn Edurun mang lại cho các em nhỏ. 

TỰ HÀO TINH THẦN VINSERS
TRONG GIẢI CHẠY EDURUN 2016



Nằm trong các hoạt động của Chương trình Chuẩn bị Du học dành riêng cho Vinsers 
Trung học, chuỗi các chương trình Triển lãm giáo dục quốc tế đã liên tục được tổ 
chức tại Trường Trung học Vinschool. Lần lượt, Triển lãm giáo dục Hoa Kỳ, Anh quốc 
và đặc biệt Triển lãm giáo dục quốc tế với sự tham gia của hơn 80 trường đến từ nhiều 
quốc gia trên thế giới đã mang tới nhiều thông tin bổ ích cho phụ huynh học sinh. 

CHUỖI TRIỂN LÃM GIÁO DỤC QUỐC TẾ
TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC VINSCHOOL

Trong tháng 3/2016, lần lượt các khối lớp của Trường Trung 
học Vinschool đã có chuyến dã ngoại “tiếp sức” cho các hoạt 
động học tập cuối học kỳ II. Không đơn thuần chỉ là đi chơi, 
thông qua buổi dã ngoại, các em còn học thêm được nhiều 
điều mới về kiến thức, về lịch sử và về tinh thần đoàn kết, 
thắt chặt tình cảm bạn bè.

Các bạn khối 6 và 8 đã có những kỷ niệm đáng nhớ tại Khu 
du lịch sinh thái Bản Rõm, Sóc Sơn và học tập các kỹ năng 
sinh tồn cơ bản. Các em được trải nghiệm “Sinh tồn trong tự 
nhiên” với những hoạt động như “Một mình trên đảo hoang” 
và “Giải cứu đồng đội”. 

Còn với các bạn khối 7, những kiến thức lịch sử dựng nước 
của dân tộc đã “thẩm thấu” một cách tự nhiên thông qua 
chuyến tham quan đền thờ Hai Bà Trưng. Tại đây, các bạn đã 
trình diễn một màn múa Vovinam đầy tinh thần tự hào ngay 
tại sân đền thờ. Bên cạnh đó, các bạn còn cùng nhau tham 
gia nhiều trò chơi vui nhộn như “Phất cờ khởi nghĩa”, “Phá 
tan quân thù”, “Hội mừng chiến công”. 

Các bạn học sinh khối 10, 11 lại có những trải nghiệm và 
rèn luyện kĩ năng lãnh đạo dưới hình thức “một ngày trong 
quân ngũ”. Những thử thách như “Nhiệm vụ bất khả thi”, với 
hành trình vượt ngục, chuyển bóng ngàn cân, mê cung thử 
thách hay đấu trường khốc liệt, trổ tài tìm vật, thả trứng 
không vỡ,…đều không thể làm khó các Vinsers. 

Riêng các Vinsers khối 9, các bạn đã có một buổi tham 
quan kết hợp làm từ thiện đầy ý nghĩa tại Trung tâm Phục 
hồi chức năng người khuyến tật Thụy An và sau đó tham gia 
các hoạt động teambuilding tại Khu sinh thái Long Việt. Đây 
là một trong chuỗi hoạt động TẠO ĐỘNG LỰC để giúp các 
Vinsers K9 có nền tảng tâm lý và thái độ để cùng vượt qua 
kỳ thi quan trọng trước mắt.

Lồng ghép mục tiêu giáo dục trong các hoạt động tạo động 
lực, gắn kết và nêu cao tinh thần Vinsers chính là điều 
Vinschool đang thực hiện thông qua các hoạt động tham 
quan dã ngoại bổ ích. 

Điểm đặc biệt của chuỗi hoạt động Triển lãm giáo dục quốc tế này là sự 
tham gia thuyết trình của các đại sứ quán về nền giáo dục từng nước. Bên 

cạnh khu vực hội thảo chung, các phần thuyết trình giới thiệu của nhiều nước được 
tổ chức trong nhiều phòng học riêng, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để các diễn giả và học sinh 
Vinschool có điều kiện trao đổi kỹ càng về nhiều nội dung như cách xin học bổng, chuẩn bị hồ 
sơ ra sao, điều kiện tài chính như thế nào,...

Ở các bàn tư vấn, không khí trò chuyện diễn ra vô cùng thoải mái và cởi mở với sự giải đáp 
nhiệt tình từ phía đại diện các trường. Không những thế, Hội thảo còn mang đậm dấu ấn 

Vinsers bởi sự xuất hiện của những phiên dịch viên là chính học sinh Vinschool. Không chỉ đóng 
vai trò phiên dịch ở các bàn tư vấn, các Vinsers luôn tỏ ra chủ động trong việc hướng dẫn các phụ 
huynh tìm hiểu về thông tin hay các công việc hậu cần phục vụ cho hội thảo.

Trong thời gian tới, Phòng Tư vấn du học và hướng nghiệp Trường Trung học Vinschool sẽ tiếp 
tục tổ chức nhiều hoạt động liên kết các tổ chức giáo dục quốc tế nhằm mang tới những thông 
tin đa chiều, minh bạch và tạo cơ hội tốt nhất cho Vinsers có nguyện vọng du học.

NHỮNG NGÀY DÃ NGOẠI “CHƠI MÀ HỌC”
CỦA CÁC VINSERS TRUNG HỌC



Năm học 2016 – 2017, Trường Trung học 
Vinschool sẽ có những bước “chuyển mình” 
mạnh mẽ đánh dấu bằng việc di dời sang cơ sở 
mới tại T37, Park Hill, Times City với nền tảng 

vật chất hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh đó, Vinschool tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường với những 
kế hoạch hành động bài bản, cụ thể như: Tập trung siết chặt chất lượng đầu vào, Đề cao chương trình giáo dục “Kỷ luật 
là văn minh” và đặc biệt là giảm sĩ số học sinh trong một lớp tối đa chỉ có 35 học sinh. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng 
sẽ có những chương trình Chuẩn bị Đại học và Chuẩn bị Du học được thiết kế riêng cho Vinsers Trung học. 

Năm học 2016-2017, Trường Trung học Vinschool chính thức công bố điểm chuẩn vào 10 như sau:
VỚI HỌC SINH NHẬP HỌC MỚI: Điểm chuẩn đầu vào là 50 điểm, Hạnh kiểm Tốt, Học lực Khá.
VỚI HỌC SINH KHỐI 9 VINSCHOOL: Điểm chuẩn vào 10 là 48 điểm, Hạnh kiểm Tốt, Học lực Khá.

ĐIỂM CHUẨN VÀO 10 TẠI
TRƯỜNG TRUNG HỌC VINSCHOOL
NĂM HỌC 2015 - 2016 LÀ 50 ĐIỂM

ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI
HỌC SINH GIỎI CẤP CỤM
ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI
HỌC SINH GIỎI CẤP CỤM
Trong Kỳ thi Học sinh giỏi cấp cụm quận Hai Bà Trưng vừa 
qua, 71 học sinh đại diện Trường THPT Vinschool đã tham 
gia thi trong các bộ môn: Văn, Toán, Anh, Sử, Địa, Sinh, Hóa, 
Lý. Và kết quả 45 Vinsers đã giành các giải trong tất cả các 
bộ môn tham gia, trong đó, có 3 giải Nhất ở môn Tiếng Anh, 
Lịch sử và Sinh học; 1 giải Nhì môn Sử, 16 giải Ba và 25 giải 
Khuyến khích ở tất cả các môn.

Đặc biệt phải kể đến bộ môn Tiếng Anh - thế mạnh của 
Vinsers - khi giành được một giải Nhất, 6/16 giải Ba và 6 
giải Khuyến khích. Điều này thật sự đáng tự hào vì nỗ lực 
của các con cũng như sự sáng tạo, tích cực của thầy cô 
trong việc giảng dạy bộ môn. Thành tích này phần nào 
khẳng định tác động tích cực của chương trình tiếng Anh 
cùng phương pháp kiểm tra đánh giá theo chuẩn Cambridg-
es của Vinschool. Ngoài ra, phải nhắc tới thành tích đáng 
khích lệ của bộ môn Lịch sử với hai giải quan trọng Nhất và 
Nhì của hai bạn Vũ Minh Anh (lớp 10A6) và Nguyễn Phạm 
Thu Trang (lớp 10A5). 

Dù mới tham gia Cuộc thi Học sinh giỏi cấp Cụm Hai Bà 
Trưng lần thứ hai nhưng các Vinsers với tinh thần quyết 
tâm, học thật – thi thật đã dần dần ghi dấu ấn riêng với 
những thành tích đáng khen, góp phần xây dựng hình ảnh 
đẹp về học sinh Vinschool. 

CHÚC MỪNG 45 VINSERS TRUNG HỌCCHÚC MỪNG 45 VINSERS TRUNG HỌC

HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC



Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới MOSWC là cuộc 
thi về kĩ năng sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng với 
quy mô lớn và uy tín trên thế giới do Tổ chức Certiport (Hoa 
Kỳ) kết hợp cùng Microsoft tổ chức tại Mỹ cũng như trên 
toàn thế giới.

Với mục đích nâng cao nhận thức và tạo điều kiện cho học 
sinh tiếp cận các kĩ năng tin học văn phòng theo tiêu chuẩn 
quốc tế nhằm nâng cao kết quả học tập và hiệu quả công 
việc sau này, đồng thời tạo một sân chơi về kĩ năng tin học 
văn phòng, Vinschool đã thành lập đội thi MOSWC gồm 28 
học sinh.

Thật vui và bất ngờ khi lần đầu tiên tham dự nhưng 
Vinschool đã có 2 Giải Nhất, 1 Giải Nhì và 2 Giải Ba. Giải Nhất 
thuộc về hai em Nguyễn Minh Anh, lớp 10A5 (MOS Word 
2010) và Nguyễn Thị Mai Anh, lớp 11A5 (MOS PPT 2010), 
Giải Nhì thuộc về em Nguyễn Trường Giang, lớp 10A6 (MOS 
Word 2010) và ba Giải Ba thuộc về Nguyễn Thế Minh, lớp 
8A4 (MOS Excel 2010); Lê Cảnh Đức, lớp 11A6 (MOS PPT 
2010) và Hà Việt Bách, lớp 11A6 (MOS Excel 2013).

Với thành tích này, Vinschool tiếp tục khẳng định vai trò dẫn 
đầu trong việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động dạy và 
học. Vinschool cũng là một trong ba trường được công nhận 
là Trường Microsoft Showcase của Việt Nam. 

Đường đến Vòng thi chung kết Thế giới tại Mỹ còn rất dài, 
tuy nhiên, ngay từ bây giờ, các thí sinh của Vinschool đã 
chuẩn bị tinh thần, kĩ năng cho vòng thi Quốc gia. Cùng chúc 
cho các em sẽ thật bình tĩnh, tự tin và trở thành đại diện của 
Việt Nam tham gia đấu trường MOS thế giới.

Nhằm giúp Vinsers đạt được điểm chuẩn theo các chứng chỉ quốc tế, đủ điều kiện 
để du học theo nhu cầu cũng như sử dụng tiếng Anh thành thạo trong cuộc sống, 
Vinschool chủ trương tập trung kiểm tra kết hợp đánh giá trình độ học sinh theo 
các bộ đề tiêu chuẩn của Cambriges như Flyers, PET, KET, IELTS. 

Hiện nay, các đề kiểm tra của Vinschool đều được soạn dựa trên các bộ đề theo 
tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt, trong kỳ kiểm tra giữa học kỳ vừa qua, các Vinsers 
khối 11 đã được tham gia kỳ thi thử IELTS do British Council và IDP tổ chức, theo 
đúng tiêu chuẩn Cambridges nhằm giúp các em có trải nghiệm thật về  bài đánh 
giá trình độ tiếng Anh uy tín này.

Bài kiểm tra “thử như thật” này kéo dài từ 8h đến 12h, với đề thi được thiết kế bởi 
các giáo sư Cambridge và được gửi sang Anh chấm. Kết quả này là căn cứ chính 
xác để đánh giá trình độ năng lực tiếng Anh của Vinsers Khối 11 cộng thêm kết 
quả phần thi speaking đã được thực hiện với các giáo viên bản xứ tại trường. Dựa 
trên kết quả này, các thầy cô sẽ có lộ trình phù hợp cho từng em để tiếp tục cố 
gắng ôn luyện đạt tiêu chuẩn đầu ra khi tốt nghiệp lớp 12. 

VINSERS GIÀNH 2 GIẢI NHẤT
CUỘC THI TIN HỌC VĂN PHÒNG
CHO HỌC SINH TRUNG HỌC HÀ NỘI (MOSWC)

Đội tuyển Tin học của Vinschool được dẫn dắt bởi các thầy cô giáo Trần Thị Thu Huyền, Nguyễn Phạm Duy 
Phong, Bùi Thị Loan, Bùi Thị Thanh Mai, thuộc Tổ Công nghệ thông tin, Trường Trung học Vinschool. 

BÀI KIỂM TRA TIẾNG ANH BẰNG THI THỬ IELTS
CỦA VINSERS KHỐI 11



Bên cạnh đó, các bài kiểm tra tiếng Anh của Trường Trung học Vinschool được xây dựng theo format của các bài thi chuẩn 
quốc tế như KET, PET, IELTS theo định hướng đầu ra của Vinschool, giúp học sinh làm quen với dạng bài và cách thức làm các 
bài thi chuẩn hóa. Học sinh được đánh giá toàn diện các kỹ năng và riêng phần thi speaking được các giáo viên nước ngoài 
đảm trách theo hình thức 1:1. Đặc biệt, học sinh được phân bố kiểm tra theo trình độ chứ không chia theo khối lớp để có sự 
đánh giá cá nhân toàn diện hơn.

Với cam kết tập trung cho chương trình tiếng Anh, Vinschool luôn cố gắng tạo ra giá trị khác biệt cho học sinh trong chương 
trình học cũng như áp dụng tiêu chuẩn đánh giá quốc tế để các Vinsers có thể tiếp cận và ứng dụng tiếng Anh thực tế.

THĂM VƯỜN RAU SẠCH CỦA
VINSERS KHỐI 10
THĂM VƯỜN RAU SẠCH CỦA
VINSERS KHỐI 10

Mầm Cô Ve, mầm cải đỏ, mầm cải trắng Đà Lạt,… những “luống” rau mầm tươi xanh trong “khu vườn” của các Vinsers Trung 
học đã đến ngày thu hoạch. Hệ thống rau thủy canh hồi lưu của các Vinsers Trung học đang cho ra những thành quả tươi – 
sạch sau những ngày gieo trồng, chăm bẵm. Đây là một dự án rất thú vị trong môn Sinh – Công nghệ của Trường Trung học 
dành cho các Vinsers khối 10, đòi hỏi các bạn phải thực hành rất nhiều.

Bên cạnh Hệ thống thủy canh của cả khối, mỗi lớp còn có 4 – 5 giá thể trồng rau mầm hữu cơ theo phương pháp rất mới và 
nguyên liệu đặc biệt là “Giấy ăn”. Kiến thức của môn Công nghệ đã được các con ứng dụng trong mỗi lần gieo hạt, chăm tưới, 
cải tạo điều kiện trồng trọt. Không chỉ vậy, qua bài học này, mỗi Vinsers còn rèn thêm tính kiên trì, hiểu được giá trị của lao 
động. 

Lý thuyết gắn liền với thực hành – đó là cách Vinsers đang được tiếp nhận hằng ngày trong từng giờ học trên lớp từ các môn 
chính cho tới các môn phụ, nhằm cung cấp cho các em những kỹ năng, kiến thức hữu ích trong cuộc sống.

Dự án Trồng rau sạch của Vinsers khối 10 được dẫn dắt bởi cô Vũ Thị Thu Trang và thầy Đặng Quang 
Tường, Giáo viên Công nghệ Trường Trung học Vinschool



Không chỉ tập trung ôn tập kiến thức, điều quan trọng không 
kém đối với Vinsers khối 9 là tiếp tục thôi thúc động lực học 
tập, quyết tâm rèn luyện để chinh phục kỳ thi trước mắt. 
Bằng nhiều hoạt động phong phú, Chương trình tạo động lực 
Gear Up của Trường Trung học Vinschool đã và đang “truyền 
lửa” cho các em trước kỳ thi quan trọng. 

Chiều 15/4, 160 học sinh khối 9 Trường THCS Vinschool đã 
có dịp được tham gia cuộc thi Rung chuông vàng đầy thú vị và 
gay cấn ngay tại Nhà thể chất của trường. Đối với các em 
không may bị loại trước Vòng chung kết, các em cũng đã hiểu 
được mình còn có những phần kiến thức bị hổng, cần trau dồi 
thêm. Chương trình Rung chuông vàng là một hình thức 
Vinschool tổ chức giúp các Vinsers khối 9 rà soát lại kiến thức 
trong 2 môn Toán và Ngữ văn.

Đây là một trong chuỗi hoạt động tạo động lực – Gear Up – 
dành riêng cho Vinsers khối 9. Cũng trong thời gian qua, các 
em đã được “truyền lửa” thông qua buổi giao lưu cùng nghệ sĩ 
kịch câm Hoàng Tùng. Với chủ đề “Tôi là ai?”, chương trình 
Gear Up thông qua trải nghiệm nghệ thuật kịch câm đã để lại   

nhiều cảm xúc nơi Vinsers khối 9. “Em có thể áp dụng các bài 
tập để giảm stress”, “Em thấy rất xúc động và được truyền 
cảm hứng”, “Em cần cố gắng nhiều hơn khi nghĩ về điều bố 
mẹ đã làm cho mình”... Thông qua các hoạt động, Vinsers 
được khám phá bản thân, tự tin hơn với kỳ thi quan trọng 
trước mắt và phần nào bắt đầu xác định mục tiêu cuộc đời.

Trong thời gian sắp tới, các hoạt động khác thuộc chương 
trình Gear Up sẽ tiếp tục được triển khai nhằm tạo hành 
trang vững vàng nhất cho Vinsers khối 9 trước kỳ thi như: 
Chung kết Rung chuông vàng, Giao lưu cùng Nhà thơ Trần 
Đăng Khoa, Học bài cùng bố mẹ,…

Lợi và hại của TV, tình yêu tuổi học trò, ô nhiễm không khí, nguồn nước, vấn đề giao 
thông, rác thải, bảo vệ động vật hoang dã... là các chủ đề "nóng" được các Vinsers Trung 
học đưa ra hùng biện trong cuộc thi Hùng biện tiếng Anh – School-wide English Compe-
tition of the “Current Issues” 2016 vừa qua.

Đặc biệt, chinh phục Ban giám khảo với phong cách hùng biện tự tin, tư duy phản biện 
sắc sảo và trả lời đầy thông minh, đội thi của lớp 7A2 với Vở kịch về nàng công chúa Trái 
Đất mang chủ đề Sự ảnh hưởng của tầng Ozone đã giành giải Nhất đầy thuyết phục.

Bên cạnh đó còn có phần Hùng biện Bảo vệ loài gấu trúc của 7A4, Tình trạng giao thông 
Việt Nam qua con mắt du khách của 6A3, Sự nóng lên của Trái Đất qua lời của ông 
hoàng nhạc POP Micheal Jackson đến từ 8A1,... làm nên sự đa dạng, muôn vẻ của cuộc 
thi. 

Các Vinsers không chỉ thể hiện khả năng nói tiếng Anh lưu loát, tự nhiên mà còn chứng 
tỏ sự quan tâm, hiểu biết của bản thân đối với nhiều vấn đề của xã hội, thế giới. Các em 
đã truyền cảm hứng cho những người tham dự niềm tin về một thế hệ trẻ sống có trách 
nhiệm và dám hành động vì một thế giới tốt đẹp hơn.

CHUỖI HOẠT ĐỘNG TẠO ĐỘNG LỰC,
TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ HỌC TẬP CHO VINSERS KHỐI 9 

Chuỗi chương trình tạo động lực học tập dành riêng cho Vinsers Khối 9 mang tên Gear Up, sẽ tiếp tục được triển khai trong thời 
gian tới với nhiều hoạt động tương tác thông qua nghệ thuật, từ thiện, chuyên gia tư vấn,… nhằm tạo đà tâm lý thật sự vững vàng, 
tự tin và mạnh mẽ vượt qua kỳ thi một cách thành công. Chương trình được điều phối bởi thầy Vũ Hồng Quân, Trưởng phòng Công 
tác học sinh, Trường Trung học Vinschool.

VINSERS TRUNG HỌC HÙNG BIỆN TIẾNG ANH
VỀ CÁC VẤN ĐỀ NÓNG CỦA XÃ HỘI

Các cuộc thi tiếng Anh được tổ chức với những hình thức đa dạng, nội dung phong phú đang liên tục 
được tổ chức lại Trường Trung học Vinschool như Scrabble competition, Viết luận Đan Mạch trong mắt em 
(Vinschool là một trong ba trường phổ thông được Đại sứ quán Đan Mạch chọn phát động cuộc thi này) nhằm tạo môi 
trường nói Tiếng Anh thường xuyên, gắn liền với các chủ đề cuộc sống, giúp Vinsers ngày càng tự tin và thành thạo 
làm chủ ngôn ngữ toàn cầu này. Các hoạt động đa dạng này được triển khai bởi Tổ Tiếng Anh và cô Dương Thị Hồng 
Hạnh, Giám đốc Chương trình tiếng Anh, Trường Trung học Vinschool.



CLB ÂM NHẠC VINSCHOOL
ĐẠT GIẢI TRONG CUỘC THI TÀI NĂNG TRẺ CẤP QUẬN

CLB Âm nhạc Vinschool được dẫn dắt bởi cô 
Hoàng Thị Mỹ Lệ, giáo viên Tổ Nghệ thuật và 
Thầy Trần Công Tú, cán bộ phòng Công tác học 
sinh, Trường Trung học Vinschool

Ngày 1/4 vừa qua, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và 
Cộng đồng (Live & Learn) cùng Trường Trung học Vinschool đã 
hợp tác tổ chức Safer Internet Day 2016 – Ngày an toàn Inter-
net Việt Nam tại nhà thi đấu đa năng của trường.

Chủ đề của ngày An toàn Internet năm nay là "Góp một phần 
của bạn cho một Internet tốt hơn”, trong đó kêu gọi mỗi người 
từ học sinh, giáo viên và các bậc phụ huynh đều là một nhân tố 
làm trong sạch môi trường mạng. 

Với chủ đề gần gũi và thiết thực, các Vinsers đã sôi nổi giao lưu, 
trao đổi, chia sẻ quan điểm của mình về các hoạt động trên 
mạng Internet cũng như cùng đưa ra những ý kiến xây dựng văn 
hóa thông tin mạng. Bằng các hoạt động sôi nổi và hiệu quả, 
nhiều kiến thức bổ ích về sử dụng Internet đã được gửi đến các 
Vinsers, giúp các em biết tự bảo vệ bản thân cũng như có ý thức 
hơn trên môi trường mạng ảo.

VINSERS HƯỞNG ỨNG NGÀY
AN TOÀN INTERNET VIỆT NAM

PHONG TRÀO HỌC SINH

Cuộc thi Tài năng trẻ là cuộc thi dành cho học sinh 
cấp 3 trong độ tuổi Đoàn và độ tuổi thanh niên của 
Quận Hai Bà Trưng. Đây là hoạt động nhằm kỉ niệm 
85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản 
Hồ Chí Minh.

Nhằm hưởng ứng tháng Thanh niên, đồng thời tạo 
cho học sinh một sân chơi lành mạnh, bổ ích, Đoàn 
Trường Trung học Vinschool đã tích cực tham gia 
cuộc thi “Tài năng trẻ” cùng 12 trường và các đơn 
vị đoàn khác trong Quận Hai Bà Trưng. Tham gia 
cuộc thi, Vinschool mang tới hai tiết mục: Ra khơi 
và một ca khúc nước ngoài.

Phát huy lợi thế được học chương trình nghệ thuật 
ngay trong giờ chính khóa và kinh nghiệm đã có từ 
các phong trào Đoàn Đội tại trường, các em học 
sinh Vinschool đã đem đến cho khán giả những tiết 
mục hay và đặc sắc, giành giải 3 của cuộc thi “Tài 
năng trẻ” quận Hai Bà Trưng.

CLB Âm nhạc Vinschool vừa được thành lập trong học kỳ 2, bao gồm nhiều nhóm nhạc nhỏ với các thành 
viên từ lớp 6 cho đến lớp 11 của Vinschool. Mỗi bạn đảm nhiệm một vai trò từ đánh trống,  chơi guitar, 
piano, hát, đọc rap,… Hằng tuần, các nhóm đều có những buổi sinh hoạt và tập luyện đều đặn.

Trong thời gian sắp tới, CLB Âm nhạc Vinschool sẽ tiếp tục cho ra mắt nhiều tác phẩm mới, góp phần cổ 
vũ phong trào văn nghệ, phát hiện tài năng của Vinsers. 



Cuộc Thi Thiết Kế Đồng Phục Mới
CỦA VINSERS TRUNG HỌC

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thầy Hiệu trưởng, các Vinsers Trung học đã tích cực 
tham gia Cuộc thi Thiết kế đồng phục mới. Theo yêu cầu của cuộc thi, các em 
sẽ phải thiết kế một mẫu áo đồng phục polo khỏe khoắn, năng động, phù hợp 
và thể hiện được hình ảnh đẹp của Vinschool. 

Từ khi phát động, Ban tổ chức đã nhận được nhiều bài dự thi phong phú, thể 
hiện sức sáng tạo của Vinsers. Giải thưởng của cuộc thi cũng khá hấp dẫn với 
giải Nhất là voucher trị giá 3 triệu cùng nhiều phần quà giá trị khác. Trước đó, 
Thầy Hiệu trưởng Trung học Vinschool đã có thư chia sẻ về vấn đề đổi đồng 
phục, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của Vinsers. Trong tình hình mặc 
áo sơ mi khá bất tiện (phải là thường xuyên, hay bị nhàu, bẩn,..), việc đổi thành 
áo đồng phục polo đã nhận được phản hồi tích cực của học sinh và phụ huynh 
Vinschool. Hơn thế nữa khi tham gia cuộc thi Thiết kế đồng phục mới, các 
Vinsers thêm một lần nữa chứng tỏ sự tích cực, trách nhiệm của mình đối với 
các công việc chung của trường lớp. 

Sau những vòng chấm thi nghiêm túc, Ban Tổ chức cuộc thi quyết định trao 
tặng các giải thưởng sau:
- Giải Nhất: Không có
- Giải Nhì trị giá 01 voucher Mua học phẩm 2,500,000đ trao cho em Phan Lê Hà Linh, lớp 11A6
- Giải Ba trị giá 01 voucher Mua học phẩm 1,500,00đ trao cho em Vũ Ngọc Anh, lớp 7A15
- Các giải Khuyến khích trị giá 01 voucher Mua học phẩm 500,000đ trao cho các em Trần Văn An, lớp 11A4; em Trần Khánh 
Linh, lớp 8A7; em Nguyễn Quỳnh Nhi, lớp 8A1

Những mẫu thiết kế của Vinsers tuy đạt được tiêu chí sáng tạo, thể hiện cá tính của các em nhưng chưa phù hợp để sản xuất 
đại trà. Các mẫu này sẽ được cân nhắc sử dụng làm mẫu áo riêng cho Hội đồng học sinh. Về mẫu đồng phục polo mới cho học 
sinh Trường Trung học Vinschool, Nhà trường sẽ có thiết kế chuyên nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn về kiểu dáng trẻ trung, 
khỏe khoắn và chất liệu phù hợp hơn với điều kiện vận động nhiều của học sinh Vinschool. Các mẫu này sẽ được công bố trong 
thời gian tới để phụ huynh và học sinh Vinschool nắm thông tin. 

VINSERS TRUNG HỌC "XUẤT BẢN"

TẠP CHÍ SONG NGỮ
Với hơn 20 thành viên từ phóng viên, nhiếp ảnh, thiết kế cho tới marketing, 
các học sinh Trung học Vinschool đã cùng nhau tạo nên 1 tờ tạp chí song ngữ 
đầy ấn tượng. MVM (Monthly Vinschool Magazine) là tạp chí phát hành vào 
ngày cuối cùng hằng tháng. Với giá bán 20,000đ/tờ, tạp chí được phân phối 
tới tất cả các lớp, các học sinh có nhu cầu bởi đội ngũ marketing năng động.

Các thành viên trong tổ nội dung sẽ họp hằng tuần để đưa sáng kiến, góp ý 
và biên tập bài sao cho trong vòng 3 tuần có thể tổ chức sản xuất xong toàn 
bộ nội dung và hình ảnh để kịp ra mắt độc giả đúng ngày. Trong tạp chí, bạn 
có thể bắt gặp nhiều phóng sự gắn liền với thực tế cuộc sống học đường của 
Vinschool, những vấn đề các em đang quan tâm và rất nhiều chuyên mục giải 
trí hấp dẫn.

Đặc biệt 80% nội dung của tạp chí được viết bằng tiếng Anh một cách thành 
thạo, tự nhiên bởi các phóng viên và biên tập viên, dưới sự cố vấn của các 
thầy cô trong Tổ tiếng Anh. Tạp chí MVM là một hoạt động tập thể thú vị, góp 
phần giúp các Vinsers vừa thực hành tiếng Anh vào thực tế vừa tăng cường 
khả năng làm việc nhóm, tính chịu trách nhiệm, thể hiện đúng tinh thần “Lãnh 
đạo tự thân” của Vinsers.

Thiết kế đạt giải Nhì của Phan Lê Hà Linh, lớp 11A6

Thiết kế đạt giải Ba của Vũ Ngọc Anh, lớp 7A15



Vào năm giành được độc lập 1965, Singapore chỉ là một đảo quốc nhỏ bé, nghèo nàn tài nguyên, trình độ dân trí thấp. Sau 
50 năm, ngày nay Singapore đã đứng thứ 3 trong những nước có thu nhập bình quân đầu người cao nhất trên thế giới, vượt 
qua cả những cường quốc như Mỹ và Nhật bản.

Vậy điều gì đã mang lại thành công cho Singapore?
Nền giáo dục thực chất và hiệu quả đã đóng vai trò then chốt trong sự thành công của Singapore. Đầu tháng 4.2016, Ban 
lãnh đạo và 20 thầy cô giáo Vinschool đã có dịp sang học hỏi trực tiếp với Học viện Giáo dục Quốc gia và các trường phổ 
thông, mầm non của Singapore để tìm hiểu các bài học này và tìm cách chủ động ứng dụng trong môi trường Vinschool.

PHẦN 1
CHÍNH PHỦ VÀ CÁC QUYẾT SÁCH TRONG GIÁO DỤC

1.Các cuộc cải cách giáo dục với tầm nhìn dài hạn và mục 
tiêu cụ thể 
Trong 50 năm qua, Singapore đã 3 lần cải cách giáo dục với 
mục tiêu hết sức cụ thể gắn với lộ trình của chiến lược cải 
cách kinh tế của đất nước.  

Trong giai đoạn đầu (1965-1978), mục tiêu của ngành giáo 
dục chỉ dừng ở mức đào tạo “công dân có ích”. Thị trường lao 
động được cung cấp nhân lực chăm chỉ, trung thực với chi 
phí nhân công thấp.

Trong giai đoạn 2 (1979-1996), Singapore tiến hành 
cải cách giáo dục với mục tiêu “chú trọng hiệu quả”. 
Chính phủ đặc biệt thúc đẩy việc phân luồng sớm học 
sinh ngay từ bậc trung học để đào tạo lực lượng lao 
động có tay nghề, sinh viên kỹ thuật và khoa học, ra 
trường có thể làm việc ngay. 

Trong giai đoạn 3 (1997 đến nay), giáo dục Singapore 
chuyển hướng mạnh mẽ, với mục tiêu “linh hoạt, sáng 
tạo trên nền tảng kinh tế tri thức”. Chính phủ xác định 
cần tạo ra một thế hệ lao động mới có khả năng tư 
duy, dự báo tương lai và chủ động thích ứng. 

Năm 1997, Thủ tướng Goh Chok Tong Singapore khởi 
xướng tầm nhìn “Thinking School, Learning Nation” 
(Nhà trường tư duy, Quốc gia học tập) như một quyết 
sách về đổi mới giáo dục. Vào năm 2004, Thủ tướng 
Lee Hssien Loong công bố chiến lược “Teach Less, 
Learn More” (TLLM - Dạy ít để Học nhiều ). Để thực 
hiện quyết sách này, giáo viên phải chuẩn bị nhiều 
hơn, lên kế hoạch chi tiết hơn, phát triển nhiều tình 
huống, và tự học hỏi liên tục để thay đổi cách dạy học 
phù hợp với các học sinh.

2. Chỉ tuyển chọn người giỏi và đãi ngộ khác biệt 
cho những người giỏi nhất   
Song song với tầm nhìn chiến lược, điểm cốt lõi của 
giáo dục Singapore là tuyển chọn giáo viên giỏi và dạy 
học sinh kỹ năng vận dụng những kiến thức đã được 
học vào cuộc sống. 

Lộ trình dành cho
giáo viên

Lộ trình dành cho
Quản lý

Lộ trình dành cho
chuyên gia

giáo dục

Giáo viên

Hình 1: Ba lộ trình thăng tiến của người giáo viên Singapore

GÓC PHỤ HUYNH

Ban lãnh đạo và 20 thầy cô giáo Vinschool trong chuyến thăm 
Trường phổ thông Horizon tại Singapore

VINSCHOOL HỌC HỎI ĐƯỢC GÌ
TỪ THÀNH CÔNG CỦA GIÁO DỤC SINGAPORE?

PHẦN 1 - Ban lãnh đạo Vinschool thực hiện

Bà Lê Mai Lan - Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Vinschool trao quà lưu niệm 
cho Giáo sư Lee Sing Kong - Phó Chủ tịch phụ trách Chiến lược Giáo dục 

của Nanyang University kiêm Giám đốc Học viện Quốc gia Singapore



 tạo một khóa học 6 tháng về Lãnh đạo và quản lý giáo dục 
tại Học viện Giáo dục Quốc Gia Singapore NIE. 

3. Chương trình giáo dục thực tế và phân luồng sớm 
Chương trình giáo dục của Singapore được thiết kế linh 
hoạt, có tính hướng nghiệp sớm, phù hợp với năng lực của 
nhiều đối tượng học sinh với đặc điểm chung là phát triển 
năng lực toàn diện, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển 
tiếng Anh, kỹ năng thực hành và kỹ năng xã hội cho học 
sinh. Chương trình giáo dục STEM (Science, Technology, 
Engineering and Math) cũng được triển khai mạnh mẽ tại 
Singapore nhưng không thay thế được các nền tảng toàn 
diện của giáo dục nhân văn, giáo dục nghệ thuật và kỹ năng 
sống. 

Chương trình giáo dục mầm non áp dụng cho trẻ em từ 3 
đến 6 tuổi và được thực hiện qua hệ thống các nhà trẻ, mẫu 
giáo và các trung tâm chăm sóc trẻ em. Ngay từ bậc Mầm 
non, chương trình đã đặt trọng tâm vào Anh ngữ. 

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Temasek (Singapore) chia sẻ với 
đoàn các thầy cô trường Vinschool về kinh nghiệm trong việc phát 

triển năng lực “lãnh đạo tự thân” của học sinh tại đây

Nghề giáo là một nghề được kính trọng tại Singapore, 
và Chính phủ chỉ tuyển chọn người giỏi nhất, theo đó 
chỉ có 30% các học sinh trung học giỏi nhất có cơ hội 
được học ngành sư phạm. Cử nhân sư phạm sau khi 
được nhận vào trường sẽ được trả mức lương khởi 
điểm khá cạnh tranh. 

Điểm thành công nhất trong việc phát triển chất 
lượng giáo viên của Singapore chính là khâu đào tạo 
theo lộ trình thăng tiến và chế độ đãi ngộ theo năng 
lực người giáo viên. Ngay khi vào nghề, mỗi giáo viên 
có 3 lựa chọn cho lộ trình thăng tiến: làm giáo viên 
giỏi, làm quản lý và làm chuyên gia giáo dục.

Các nhà lãnh đạo Singapore hiểu rất rõ sự thất bại của nhà 
trường bắt nguồn từ một Ban giám hiệu năng lực kém cỏi. 
Chính vì vậy, một trong những yếu tố then chốt cho thành 
công của giáo dục Singapore là hệ thống phát hiện sớm tài 
năng quản lý. EPMS là một trong những công cụ hữu hiệu 
để phát hiện những giáo viên trẻ có khả năng quản lý, 
những người tích cực năng nổ với các phong trào của 
trường và những người có khả năng gây ảnh hưởng sâu sắc 
trong việc tạo dựng một không khí khát khao học tập và đổi 
mới. Những giáo viên này trước hết được giao kiêm nhiệm 
thêm các dự án bên cạnh nhiệm vụ dạy học. Họ tiếp tục 
nhận thêm nhiều dự án thử thách và được bổ nhiệm trưởng 
nhóm, trưởng bộ môn… Khi đủ độ chín, họ sẽ được gửi đi đào  

Hình 2: Tham chiếu mẫu đánh giá EPMS với giáo viên

Hình 3: Thời khóa biểu của học sinh Tiểu học từ lớp 1-lớp 4

Hình 4: Thời khóa biểu tham khảo của học sinh Trung học cơ sở



Lời kết: Có thể nói rằng với tầm nhìn giáo dục dài hạn, chính sách trọng dụng nhân tài và chương trình giáo dục chú trọng hướng 
nghiệp, có tính phân hóa cao… đảo quốc Singapore đã cân bằng một cách hiệu quả và chủ động kiểm soát các mong muốn tưởng 
chừng mâu thuẫn để mang lại các thành quả tuyệt vời cho nền giáo dục của nước mình. Các thành công đó bao gồm việc: 
1. Cân bằng giữa việc phân quyền từ trên xuống và chủ động kiểm soát chất lượng từ dưới lên;
2. Cân bằng giữa các giá trị truyền thống, tinh thần tự tôn dân tộc và khả năng hội nhập quốc tế; 
3. Cân bằng giữa việc thày dạy ít hơn để trò học được nhiều hơn; 
4. Cân bằng giữa nền tảng giáo dục toàn diện và phát triển tiềm năng cá nhân; 
5. Cân bằng giữa giáo dục trên lớp và ứng dụng công nghệ cao để thúc đẩy dạy học;

Nhìn lại chặng đường 2 năm phát triển của hệ thống giáo dục Vinschool, các thành viên trong đoàn hết sức tự hào vì con đường chiến 
lược mà hệ thống chọn lựa đã đi đúng các xu hướng giáo dục tiên tiến nhất, đó là:

Mặc dù cảm thấy rất vững tin vào hướng đi mà mình đã chọn, nhưng từng thành viên trong đoàn đều ý thức được rằng Vinschool 
còn rất non trẻ và cần phải học hỏi nhiều hơn nữa từ những nền giáo dục tiên tiến của thế giới. Tất cả đều hiểu rằng, đào tạo, đào 
tạo và tiếp tục đào tạo là con đường duy nhất để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục tại Vinschool.

Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những ý kiến đóng góp quý báu của các Quý vị Phụ huynh, những chuyên gia giáo dục trong và 
ngoài nước, những người đã và đang đồng hành cùng Vinschool trên chặng đường đào tạo nên những thế hệ học sinh có năng lực 
toàn diện, sống có ích, sống thành công.

Kính mời Quý Phụ huynh cùng đóng góp thêm sáng kiến (bằng cách gửi email tới hieutruong@vinschool.com): Trong điều kiện môi 
trường vĩ mô hiện tại, Vinschool có thể làm gì để ngày càng cải tiến chất lượng giáo dục?
Xin trân trọng cảm ơn Quý Phụ huynh.

Phần 2 của bài viết sẽ nói về các kinh nghiệm của công tác tổ chức dạy và học trong nhà trường phổ thông Singapore. 

1.
2. 

3. 

4. 

5. 

Triết lý giáo dục tôn trọng sự phát triển cá nhân với chương trình giáo dục toàn diện “5 trong 1”.
Chương trình giáo dục vừa kế thừa các giá trị truyền thống của giáo dục Việt Nam và chắt lọc tinh hoa giáo dục thế giới mà điển 
hình là việc đưa bộ môn Vovinam và Hợp xướng vào chương trình chính khóa;
Quyết tâm phát triển bộ môn tiếng Anh, phân bổ 20% thời lượng học tập, sử dụng giáo trình tiên tiến, thu hút giáo viên bản ngữ 
và các giáo viên giỏi;
Kiên định yêu cầu giáo viên đổi mới phương pháp, lấy học sinh làm trọng tâm, lấy sự trải nghiệm của học sinh làm thước đo hiệu 
quả, giáo viên thuyết trình ít hơn 50% thời lượng của một tiết học; 
Từng bước tiến hành phân loại, sát hạch giáo viên để triển khai chính sách trả lương theo hiệu quả đồng thời tìm kiếm các tài năng 
kế cận.

Chương trình tiểu học kéo dài trong 6 năm. Trong 4 năm 
đầu tiên, học sinh học cùng một chương trình nền tảng toàn 
diện, trong đó tiếng Anh chiếm tới 35% thời lượng học tập, 
Toán chiếm 23%, hai môn Thể chất và Nghệ thuật chiếm 
15% thời lượng học tập. Hết 4 năm, học sinh sẽ được phân 
luồng và xếp vào từng lớp phù hợp với năng lực và sở thích 
để phát triển tối đa tiềm năng của từng em. 
 
Với kết quả thi tốt nghiệp tiểu học (PSLE), tùy theo năng lực 
của mình mà học sinh có thể chọn học hệ cấp tốc, hoặc hệ 
bình thường văn hóa, hệ bình thường kỹ thuật để lấy bằng 
GCE “O”. Dù học ở hệ nào, khoảng 75% nền tảng của trung 
học cơ sở là giống nhau và đều bao gồm tiếng Anh (15%), 
tiếng mẹ đẻ (15%), Toán (15%), Khoa học (15%), Nghệ 
thuật – Thể chất – Đạo đức (15%). Thời lượng còn lại học 
sinh sẽ học tập phân hóa tập trung các môn Kỹ thuật, Công 
nghệ, hoặc Lịch sử, Địa lý, KHXH&NV tùy vào hệ giáo dục 
mà mình lựa chọn. 

Sau khi có được bằng GCE “O”, học sinh có thể tiếp tục học 
Trung học phổ thông hoặc theo hệ Cao đẳng kỹ thuật. Hoàn 
tất chương trình Trung học phổ thông, học sinh sẽ thi lấy 
bằng GCE "A". Chương trình Trung học phổ thông tiếp tục 
được phân hóa sâu giữa các hệ cấp tốc, văn hóa và kỹ thuật, tuy nhiên dù ở hệ nào, chương trình cũng phải đảm bảo cho 
học sinh có nền tảng phát triển toàn diện bao gồm tiếng Anh, tiếng mẹ đẻ, Toán học, Đạo đức, Thể chất và Nghệ thuật.   

Hình 5: Thời khóa biểu tham khảo của học sinh Trung học phổ thông

Tài liệu tham khảo – nguồn thông tin
• National Institute of Education (2016). Futuring Education. 
• National Institute of Education (2009).A Teacher Education Model for the 21st Century. 
• Dennis Shirley & Andy Hargeaves (2012). The Global Fourth Way – the Quest for Educational Excellence.

• http://nld.com.vn
• http://duhocachau.vn

• Và nội dung các cuộc thảo luận, phỏng vấn với lãnh đạo, giáo viên của Học viện Giáo dục Quốc gia NIE, Học viện Quốc tế Á châu AIC, trường phổ thông Horizon, trường phổ thông Temasek./



“Để giúp con thay đổi tôi nghĩ bản thân chính bố mẹ cũng 
phải cần thay đổi không chỉ từ cách dạy con mà từ thói 
quen của bản thân hằng ngày vì cha mẹ luôn là tấm gương 
để con noi theo. Qua buổi đào tạo về 7 thói quen của người 
thành đạt hôm nay, tôi chia sẻ với Nhà trường về quan điểm 
trao cho con quyền Lãnh đạo bản thân để tự tin, chủ động 
và sống có trách nhiệm hơn, có mục tiêu rõ ràng trong học 
tập và cuộc sống.” một phụ huynh chia sẻ sau Hội thảo 
“Lãnh đạo tự thân” thuộc khuôn khổ Chương trình TLIM do 
Vinschool tổ chức dành riêng cho đại diện Ban phụ huynh 
toàn hệ thống.

Hội thảo này mở đầu chuỗi hoạt động ý nghĩa của giai đoạn 
2 triển khai Chương trình TLIM tại Vinschool với sự tham gia 
của hơn 100 phụ huynh dưới sự dẫn dắt của cô Ella Bjorns-
dottir, Giám đốc điều hành Franklin Covey Europe tại Trung 
Đông, Châu Á. 

Để tìm hiểu về 7 thói quen: Sống chủ động; Bắt đầu với mục 
tiêu; Ưu tiên việc quan trọng; Tư duy cùng thắng; Hiểu rồi 
được hiểu; Hợp lực và liên tục Rèn giũa bản thân; chuyên 
gia đã dẫn dắt phụ huynh đi từ từng nội dung gắn liền với 
các hoạt động nhóm, thảo luận thú vị. Bản thân các vị phụ 
huynh đã có “trải nghiệm” từng thói quen thông qua các trò 
chơi, thảo luận nhóm,… Và từ đó, chuyên gia hướng các vị 
phụ huynh chia sẻ các kinh nghiệm riêng, các vấn đề của 
con và cách cha mẹ đang giáo dục con để khắc phục. Qua 
đó, dần dần các vị phụ huynh cùng chuyên gia đã đúc kết ra 
những gợi ý hay để giúp con xây dựng từng thói quen. Và 
cách quan trọng nhất để bố mẹ giáo dục con thành công 7 
thói quen trong cuộc sống là bản thân cha mẹ phải là những 
người nghiêm túc thực hành những thói quen này trong 
từng hoạt động.

ĐỂ GIÚP CON THAY ĐỔI,

BẢN THÂN BỐ MẸ
PHẢI THAY ĐỔI

Tham gia buổi hội thảo còn 
có sự góp mặt của những học 
sinh, thầy cô và các phụ huynh 
đã từng tham gia Hội thảo đào tạo 
về 7 thói quen của năm học trước. Qua 
các phần chia sẻ, các phụ huynh đã hiểu phần 
nào việc 7 thói quen được giáo dục cho học sinh Vinschool 
như thế nào, Vinsers đã có những sự thay đổi và tiến bộ ra 
sao. Đặc biệt, việc các học sinh Vinschool tự tin đứng trước 
hội trường chia sẻ cho các bậc phụ huynh về các thói quen: 
thế nào là chủ động, thế nào là hợp lực, các em biết “tư duy 
cùng thắng” khi làm việc nhóm ra sao,… là minh chứng rõ 
ràng nhất về sự thay đổi mà TLIM tại Vinschool mang tới 
cho các em.

Hơn 100 đại diện Ban phụ huynh tham gia hội thảo hôm 
nay sẽ là những hoa tiêu truyền tải tinh thần của Chương 
trình 7 thói quen của người thành đạt tới các phụ huynh 
của từng lớp. Trên cơ sở đó, phụ huynh từng lớp sẽ có 
những khái niệm cơ bản về Chương trình để trước hết cùng 
chia sẻ với Nhà trường trong việc phối hợp xây dựng các 
thói quen tốt cho con ngay từ nhỏ. Những thói quen này 
không chỉ là lý thuyết trong bài học mà sẽ trở thành thói 
quen hành động trong từng hoạt động học tập, rèn luyện 
và xây dựng kỹ năng mềm phục vụ cho cuộc sống sau này.

Để thể hiện quyết tâm xây dựng một môi trường văn minh, chính trực với các đối thoại thẳng thắn, cầu thị… 
Vinschool chính thức công bố đường dây ‘NÓNG’ sau đây để Quý phụ huynh có thể liên lạc trực tiếp khi còn các vấn 
đề thắc mắc chưa được giải quyết thỏa đáng.

      Hòm thư Hiệu trưởng: hieutruong@vinschool.com
      Hotline Hiệu trưởng (trừ trường hợp khẩn cấp, xin vui lòng gọi điện trong giờ làm việc từ 8:30 - 17:30 từ thứ 
Hai đến thứ Sáu hàng tuần): 0964 37 39 35

Rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Phụ huynh, tất cả vì một tương lai tốt đẹp, một môi trường văn minh
cho các thế hệ Vinsers!

VINSCHOOL CÔNG BỐ ĐƯỜNG DÂY NÓNG HIỆU TRƯỞNG


