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Để chuẩn bị cho mùa tuyển sinh năm học
2023 - 2024, Ban Giám hiệu trường Tiểu học
Nguyễn Siêu có kế hoạch tổ chức buổi ngày
hội Open Day dành cho cha mẹ học sinh và
học sinh có con chuẩn bị vào lớp 1 năm học
tới. Tại ngày hội, cha mẹ và các con sẽ được
tham quan cơ sở vật chất nhà trường, không
gian văn hóa Nguyễn Siêu, trải nghiệm lớp
học và tham gia các hoạt động tương tác với
thầy cô và các bạn.

Năm học 2023-2024, Trường Tiểu học, THCS
và THPT Nguyễn Siêu bước sang năm học
thứ 19 thực hiện chương trình Chất lượng cao
và năm học thứ 11 giảng dạy chương trình
Song ngữ Quốc tế liên thông theo chuẩn hệ
Cambridge từ Checkpoint Primary (Tiểu học)
đến A-Level (Lớp 12/Dự bị đại học).

Trường Nguyễn Siêu lần đầu tổ chức Open Day
dành cho CMHS và HS chuẩn bị vào lớp 1 

Địa chỉ: Mạc Thái Tổ - Yên Hòa - Cầu Giấy 
Website: www.nguyensieu.edu.vn
Điện thoại: 02437844889 / 02437823827
Hotline: 0983232800 (Tiểu học)

Email: tuyensinh@nguyensieu.edu.vn

LIÊN HỆ

Văn phòng Trường - Tầng 1 Nhà A

                  0965555800 (THCS & THPT)
                  (Trong giờ hành chính)

Thông tin Tuyển sinh năm học 2023 - 2024 xin xem tại đây!

Đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức hoạt động này, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn những
nguyện vọng, nhu cầu từ phía các bậc cha mẹ học sinh cũng như nhu cầu làm quen của các con
học sinh tương lai.
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https://nguyensieu.edu.vn/chi-tiet/thong-tin-tuyen-sinh-2055.html


Năm học này - năm học thứ 30 của trường
Nguyễn Siêu, cũng là tròn 40 năm kỷ niệm ngày
nhà giáo Việt Nam, 20 năm tôi có cơ duyên
được gắn bó với sự nghiệp giáo dục, 15 năm làm
công tác quản lí, và cũng là kỷ niệm 10 năm hiện
thực hoá giấc mơ về một ngôi trường song ngữ
hàng đầu Việt Nam.

May mắn sinh ra và trưởng thành trong môi
trường giáo dục, từ nhỏ từng theo mẹ đến
trường, cùng mẹ đứng trên bục giảng, tôi đã
sớm có ước mơ trở thành cô giáo. Lớn lên một
chút, nhiều năm tháng học trò của tôi lại được
nuôi dưỡng dưới mái trường Nguyễn Siêu.
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ĐỒNG HÀNH

Thông  điệp THÁNG 11

Tôi xin gửi lời tri ân tới mẹ cha, không chỉ là
những người có công sinh thành dưỡng dục mà
còn truyền cho tôi ngọn lửa đam mê, không
ngừng vươn lên trong sự nghiệp hôm nay

Là một người con của Nguyễn Siêu được chở che, yêu thương bởi các thày cô giáo, là một cô giáo
trẻ được các anh chị đi trước dìu dắt giúp đỡ, là một quản lí được hậu thuẫn bởi các nhà giáo gạo
cội, là một Hiệu trưởng được đồng hành cùng các đồng nghiệp, tôi trân quý gửi tới các thế hệ
thày cô lời cảm ơn vì đã sẻ chia, tin tưởng, đã tận tuỵ, hết lòng vì sự nghiệp trồng người.



.

Tất cả chúng ta ai cũng từng là học trò. Thày cô của chúng ta đã chắp cánh khát vọng về nghề
giáo, nghề không chỉ dạy chữ mà còn gieo những hạt giống tâm hồn. Chắc chắn mỗi chúng ta
đều có trong mình một hình mẫu người thày mà mình hằng tôn kính, trở thành nguồn năng
lượng tiếp lửa cho chúng ta trên bục giảng.

Duyên với nghề và được ở đây trong mái ấm Nguyễn Siêu, được có cơ hội phát triển, được sự sẻ
chia và tin yêu của đồng nghiệp, của các con học sinh và của cha mẹ học sinh, đó là điều hạnh
phúc nhất với mỗi người thày Nguyễn Siêu.
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ĐỒNG HÀNH

.

Nhân dịp này, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc tới cha mẹ học
sinh - những người thày đầu tiên của các con ở nhà. Cảm
ơn các bậc cha mẹ học sinh đã tin tưởng các thày cô giáo
như người cha, người mẹ thứ hai ở trường, cảm ơn các con
học sinh đã gửi tới từng thày cô giáo tấm thiệp với những
lời chúc mừng chân thành, xúc động. Lòng tri ân của các
con gửi tới thày cô là động lực và là niềm tự hào lớn nhất
của nhà giáo.

Xin chúc các thày cô giữ mãi niềm tin son sắt, ngọn lửa
đam mê, tình yêu và nhiệt huyết với nghề, để chúng ta
cùng tạo dựng nên hạnh phúc. .

Trân quý và yêu thương,
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thuý
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MÙA TRI ÂN

Trong cuộc đời dạy học và NCKH của tôi hơn nửa
thế kỷ nay, thầy giáo Nguyễn Trọng Vĩnh để lại
những ấn tượng hết sức sâu sắc và cảm động.

Tôi là học trò của thầy Vĩnh từ năm 1963, niên học
1963 - 1964. Lúc bấy giờ, thầy là giảng viên Triết học
của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Sau khi tốt
nghiệp Phổ thông Trung học thì tôi vào học Trường
Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, lúc bấy giờ nhu cầu giáo
viên rất lớn và cần đào tạo ngắn hạn, thậm chí có cả
khóa đào tạo cấp tốc để ra dạy ngay rồi sau đó tiếp
tục học lên. Thời ấy, chúng tôi được gọi là giáo sinh,
tức là những học sinh được đào tạo để trở thành thầy
giáo. Ở Trường Cao đẳng Sư phạm, tôi học ngành
Văn học và Lịch sử. Thầy Nguyễn Trọng Vĩnh vừa
dạy tôi môn Triết học Mác Lênin (lúc đó gọi là môn
Chính trị), đồng thời thầy lại là giáo viên chủ nhiệm
của lớp chúng tôi. Tôi còn giữ được những dấu ấn rất
cảm động về thầy, những dòng chữ rất đẹp của thầy.
Từng lời phê trong học bạ dành cho từng học sinh,
thầy viết rất cẩn thận.

Người thầy "làm tổ" trong tâm hồn tôi

Bài viết là hồi ức của Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung
ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, học trò cũ của người sáng lập

và lãnh đạo Trường Nguyễn Siêu - Nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh. Bài được đăng trên Báo Giáo
dục và Thời đại của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số ra ngày Thứ Hai, 14/11/2022.
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MÙA TRI ÂN

Những lời nhận xét của thầy đầy lòng nhân ái
và vị tha - một sự cổ vũ, khích lệ học trò bước
trên con đường là đồng nghiệp của thầy. Bởi
thế, trong hơn nửa thế kỷ nay, lúc nào tôi cũng
nghĩ về thầy với tất cả tấm lòng ngưỡng mộ,
kính trọng, biết ơn và luôn luôn theo hình thái
phong cách sư phạm rất đĩnh đạc, mẫu mực của
thầy Nguyễn Trọng Vĩnh.

Tôi được biết thầy được phong tặng danh hiệu
Nhà giáo Ưu tú - một danh hiệu rất cao quý
của Đảng, Nhà nước trao tặng cho các nhà
giáo, các nhà hoạt động sư phạm có công lao
với đất nước. Sau này tôi còn được biết thầy
Nguyễn Trọng Vĩnh là Hiệu trưởng, Chủ tịch
HĐQT Trường Nguyễn Siêu - một đơn vị giáo
dục rất nổi tiếng, có thể gọi là thương hiệu giáo
dục ở thành phố Hà Nội, mà tên tuổi cụ
Nguyễn Siêu, tên của nhà trường và biểu trưng
của nhà trường là Tháp Bút đã nói lên tất cả
những ý nghĩa cao quý của nghề dạy học, của
người thầy giáo, mà thầy Vĩnh có thể coi là một
tấm gương sáng cho các thế hệ học trò, trong
đó có bản thân tôi, noi theo.

Mỗi một năm, cứ đến ngày Nhà giáo, dù hoàn
cảnh công việc bận rộn, ít có khi gặp lại thầy,
trong tâm tưởng tôi, lúc nào thầy cũng là một
hình ảnh rất trong sáng và cao quý. 

Thầy Nguyễn Trọng Vĩnh của chúng tôi chính là
người đã truyền cảm hứng cho bản thân tôi và
rất nhiều thế hệ học trò. Sau này, tôi có điều
kiện để học tiếp ở bậc đại học và trên đại học, 

rồi được cử đi làm luận án tiến sĩ ở Liên Xô,
cũng về dòng nghiên cứu Triết học Mác Lênin,
tôi lại càng nhớ đến thầy hơn.

Hành trang cuộc đời mà tôi có được ngày hôm
nay bắt đầu từ những người thầy, trong đó có
thầy giáo Nguyễn Trọng Vĩnh yêu quý của
chúng tôi.

Tôi cứ nhớ mãi một câu thơ như thế này: “Lời
thầy giảng khắc trong tim/ Thầy ơi, như thể của
chìm đời con”. Bài giảng thật sự thành công sẽ
làm tổ trong tâm hồn con người. Và những bài
giảng của thầy Nguyễn Trọng Vĩnh luôn luôn là
một kỉ niệm đằm thắm, có tác dụng hết sức
quan trọng dẫn đường để chúng tôi chọn lấy
cho mình một nghề nghiệp có ý nghĩa.

Tôi đã chọn nghề dạy học, tôi đã chọn nghề
nghiên cứu khoa học để tiếp nối sự nghiệp của
các thầy cô truyền thụ cho mình. Nay đã gần
tuổi 90, thầy Nguyễn Trọng Vĩnh của tôi vẫn
đam mê công việc như vậy, vẫn làm việc tận tụy
vì các thế hệ học trò, tôi nghĩ, quả thật là một
tấm gương sáng, đúng với danh hiệu Nhà giáo
- Chiến sĩ mà chúng ta tôn vinh.

Bức tranh vẽ Nhà giáo Nguyễn Trọng Vĩnh - 
 vị "Tổng công trình sư" của Trường Nguyễn

Siêu - do cựu học sinh Bùi Duy Khánh vẽ tặng,
là món quà tri ân của CHS niên khóa 1996-

2023 nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 

Tranh học sinh Văn Yến Linh và Lưu Hà Minh Anh
(lớp 8CI3) vẽ và thay mặt học sinh toàn trường kính
tặng Ông Bà (NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh và Nhà

giáo Dương Thị Thịnh) trong dịp 20/11/2022
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Tháng 11 - Tháng đong đầy bởi những yêu
thương và tấm lòng tri ân của học trò hướng về
Thầy cô. Thật xúc động biết bao hình ảnh
những học trò cũ trở lại bên thầy cô, tíu tít, vui
tươi như thuở còn học tập và rèn luyện dưới mái
trường Nguyễn Siêu.

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay
Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng cây vào đất
Mà mang lại cho đời đầy trái ngọt hoa tươi”!

(Có một nghề như thế, Đinh Văn Nhã)

Nắng sân trường: DẤU ẤN MÙA YÊU THƯƠNG

Tháng 11 - Tháng đong đầy bởi những yêu thương và tấm lòng tri ân của học trò hướng về Thầy cô.
Thật xúc động biết bao hình ảnh những học trò cũ trở lại bên thầy cô, tíu tít, vui tươi như thuở còn
học tập và rèn luyện dưới mái trường Nguyễn Siêu. Hình ảnh hàng nghìn trái tim nhỏ, được kết lên
từ lòng yêu thương và sự biết ơn của học trò Nguyễn Siêu sáng bừng khoảng sân trường ngập
nắng. Những vần thơ, những dòng cảm xúc trên những trang báo tường, tập san chào mừng Ngày
Nhà giáo Việt Nam 20 -11 chan chứa tình yêu thương. Tình cảm của học trò đã sưởi ấm trái tim
thầy cô, những người lái đò vẫn ngày đêm cần mẫn đưa những chuyến đò sang sông.

Từ ngôi trường Nguyễn Siêu yêu dấu, biết bao thế hệ học trò trưởng thành, cất cao đôi cánh bay
xa tới những chân trời rộng mở. Với hành trang là sự dìu dắt của thầy cô, những cô cậu học trò
Nguyễn Siêu sẽ vững bước vào tương lai. Thời gian trôi đi, chúng ta có thể sinh sống và làm việc ở
những miền đất mới nhưng khoảng cách xa xôi chẳng thể nào cách ngăn sự liên kết vô hình mà
bền chặt giữa thầy cô với học trò và mái trường Nguyễn Siêu yêu dấu.

Năm học này là một năm học thật đặc biệt, khi mái ấm Nguyễn Siêu đã bước vào năm học thứ 30
- năm học khởi đầu hành trình “Tiên phong mở lối, dẫn bước tương lai”. Đây cũng là năm học kỉ
niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Những hình ảnh ý nghĩa, thiêng liêng của tình thầy
trò trong năm học ý nghĩa này sẽ còn mãi cùng thời gian. Để rồi thời gian trôi đi, mỗi thầy cô và
học trò sẽ cùng nhìn lại những khoảnh khắc tuyệt vời này và luôn tự hào mình là một thành viên
của đại gia đình Nguyễn Siêu.

Sau đây, xin mời cha mẹ học sinh, thầy cô và các con học sinh cùng nhìn lại những khoảnh khắc ấm
áp của tình thầy trò trong mùa tri ân, qua nhật kí hình ảnh với chủ đề: Mùa yêu thương của các
thầy cô chủ nhiệm.

KHỐI CHỦ NHIỆM



Thầy giáo Nguyễn Ngọc Thể - Phó Hiệu trưởng Trường
Nguyễn Siêu vừa nhận giải thưởng này trong tháng 11/2022.

THẦY NGUYỄN NGỌC THỂ ĐƯỢC TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG
"NHÀ GIÁO HÀ NỘI TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO"

Người lính bộ đội cụ Hồ Nguyễn Trọng Vĩnh là một trong những tấm gương vượt khó và dũng
cảm "mở lối" phát triển mô hình giáo dục chất lượng cao, hướng đến hội nhập quốc tế. Nhờ thế,
trường Nguyễn Siêu hiện nay đã trở thành một điểm đến đầy tin cậy của hệ thống Cambridge
châu Á - Thái Bình Dương. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, thầy Vĩnh đã vinh dự được trao
tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Công dân Thủ đô ưu tú, và trường Nguyễn Siêu - đứa con tinh
thần quý giá nhất của thầy cũng được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
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ĐẠI TÁ - NGƯT NGUYỄN TRỌNG VĨNH NHẬN KỶ NIỆM CHƯƠNG NHÀ GIÁO
THỦ ĐÔ TIÊU BIỂU GIAI ĐOẠN 1982-2022

ĐIỂM TIN

Tối 14/11/2022, tại Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt
Nam, NGƯT Nguyễn Trọng Vĩnh – người sáng lập trường
Nguyễn Siêu – đã vinh dự được UBND thành phố Hà Nội,
Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội trao tặng Kỷ niệm chương
dành cho các nhà giáo tiêu biểu của Thủ đô giai đoạn 1982-
2022.

Trong 40 năm xây dựng, phát triển đương đầu với vô vàn
khó khăn và cũng đạt được thật nhiều thành tựu, ngành
Giáo dục Thủ đô đã ghi nhận cống hiến của các nhà giáo
lão thành, tiêu biểu cho sự nghiệp trồng người.

Thầy là thành viên Hội đồng thẩm định Quốc gia chương trình GDTC 2018 và Sách giáo khoa
môn GDTC lớp 6; lớp 10. Trước đó, thầy từng đạt giải Nhất giáo viên dạy giỏi, giải Nhất giáo
viên chủ nhiệm giỏi cấp Thành phố. Thầy cũng từng được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-
ĐT, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội.

Năm học vừa qua, thầy Thể đảm nhiệm vai trò Phó Hiệu
trưởng phụ trách Giáo dục đạo đức học sinh và GVCN và
được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thầy đã chỉ
đạo và cùng GVCN xây dựng thành công cuốn Sổ tay dành
cho học sinh; xây dựng cẩm nang và quy trình xử lý khi có HS,
GV mắc Covid-19 tại trường; Xây dựng hệ thống chấm điểm
thi đua HS hàng ngày online; Xây dựng kho dữ liệu báo cáo
hàng tuần qua Sway gửi CMHS...



Ngày 15/11, UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) tổ chức lễ tuyên
dương các điển hình điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực
tiêu biểu ngành GD&ĐT quận Cầu Giấy năm học 2021 -
2022, trong đó trường Tiểu học Nguyễn Siêu đạt danh hiệu
Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2021-2022, được đánh
giá là điểm sáng về chất lượng dạy và học.

Năm học 2021 - 2022 vừa qua đã diễn ra trong điều kiện
dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, học sinh học trực
tuyến trong một thời gian dài. Thực hiện đúng nhiệm vụ
trọng tâm năm học là "Vừa chống dịch, vừa dạy học".

Đi đầu trong đổi mới, trường Tiểu học Nguyễn Siêu đã triển khai thành công mô hình Chuyển
đổi số trong công tác quản lí trường học, hạn chế việc sử dụng hồ sơ giấy trong công tác quản lí,
từng bước đưa Nguyễn Siêu trở thành "điểm sáng" về chất lượng dạy và học.

Tại buổi lễ, trường Tiểu học Nguyễn Siêu đã vinh dự được UBND thành phố Hà Nội, Sở Giáo
dục và Đào tạo Hà Nội trao tặng danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc năm học 2021 - 2022.
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TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN SIÊU ĐẠT DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT
SẮC NĂM HỌC 2021-2022 DO UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRAO TẶNG

Ngày 18/11, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công nhận
Quyết định bổ nhiệm cô giáo Nguyễn Thị Duyên và Nguyễn
Thị Thanh Nhàn là Phó Hiệu trưởng Trường THCS & THPT
Nguyễn Siêu.

Theo phân công nhiệm vụ, cô Nguyễn Thị Duyên phụ trách
chuyên môn, cô Nguyễn Thị Thanh Nhàn phụ trách công tác
chủ nhiệm và giáo dục đạo đức học sinh.

Cả hai cô đều thuộc thế hệ 8X, là những giáo viên tha thiết
yêu nghề, từng giành giải Nhất trong cuộc thi Giáo viên dạy
Giỏi cấp Thành phố.

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM HAI PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN SIÊU

Ngoài ra, cô Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn sở hữu giải Nhất cuộc thi Giáo viên chủ nhiệm Giỏi
của Thành phố Hà Nội, được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo.

Trước khi trở thành Phó Hiệu trưởng, hai cô đều có thời gian thử thách và khẳng định năng lực
bản thân với vai trò trợ lý Hiệu trưởng. Là thế hệ cán bộ quản lý kế cận tâm huyết, sáng tạo,
dám nghĩ, dám làm và hết lòng vì học sinh thân yêu, các cô đều tin tưởng và nỗ lực cùng tập thể
Ban Giám hiệu lãnh đạo nhà trường tổ chức thực hiện tốt các đề án và kế hoạch đã đặt ra,
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm học.

ĐIỂM TIN



    Học sinh Tiểu học tham gia buổi diễn tập, hướng
dẫn thực hành đi xe bus, kĩ năng thoát hiểm.

    Sáng thứ Hai ngày 8/11, tiết chào cờ đầu tuần
đã được dành cho các lớp tổ chức cuộc thi “Rung
chuông vàng” với chủ đề “Tìm hiểu về mái trường
Nguyễn Siêu”.

    Đội tuyển học sinh THPT tham gia cuộc thi Tìm
hiểu kiến thức pháp luật năm 2022 cụm Thanh
Xuân - Cầu Giấy đạt giải Khuyến khích.

Bản tin Măng non của Đoàn
trường và Liên Đội trường
Nguyễn Siêu, xin mời nghe

TẠI ĐÂY

KẾ HOẠCH NHỎ 

Thực hiện lời Bác Hồ đã dạy: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Tùy theo sức
của mình”, ngày 28/11, các bạn học sinh trường Nguyễn Siêu đã vô
cùng năng nổ cùng nhau thu gom được gần 4 tấn giấy vụn. 

Kế hoạch nhỏ đã và đang mang lại nhiều ý nghĩa lớn, thiết thực,
kết nối tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết giúp đỡ nhau.
Phong trào đã tạo cho các bạn thói quen tiết kiệm từ những vật
dụng tưởng chừng không còn giá trị.

CÁC HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA

ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN SIÊU NHIỆM KỲ 2022 - 2023
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ĐIỂM TIN

Sáng 14/11, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ  Chí Minh trường Nguyễn Siêu đã tổ chức thành công,
thông qua báo cáo kiểm điểm công tác nhiệm kỳ năm học 2021-2022, lắng nghe tham luận của
đại biểu Chi đoàn Giáo viên, học sinh, lắng nghe phát biểu của Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị
Thanh Nhàn và nhất trí bầu ra Ban Chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ năm học 2022-2023.

https://nguyensieu.edu.vn/tin-tuc/Audios-117.html


Học sinh lớp 1 được tổ chức trò chơi trong môn Tiếng
Việt nhằm phát triển năng lực ngôn ngữ, tăng cường
hoạt động thực hành trong giờ Đạo đức

Lớp 1 Advanced: Giờ học môn GP (Quan điểm toàn
cầu) chủ đề Âm nhạc của các con lớp 1 Advanced là
một buổi tổng kết với những màn trình diễn “cây nhà lá
vườn” vui nhộn, vô cùng đáng yêu nhưng cũng không
kém phần chuyên nghiệp. Và chúng ta gọi đó là "My
music band".

Giờ Science của học sinh khối 3 đưa các con ra sân cỏ
nhân tạo để khám phá sự chuyển hoá năng lượng; tái
sử dụng những đồ vật đã bỏ đi, làm gấu bông từ tất cũ
(STEM)

Chào mừng 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, kỷ niệm 30 năm thành lập trường Nguyễn Siêu, các
giờ Hội học - Hội giảng đã được chuẩn bị công phu, sáng tạo và mang đến nhiều hiệu quả trong
sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.
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HỌC THUẬT

Hội học - hội giảng

Sáng ngày 28/11, English Festival khối 4 với chủ đề
Culture Day - Ngày hội văn hoá quốc tếchính thức
được khởi động với sự kiện bốc thăm, mỗi lớp chọn 1
quốc gia ngẫu nhiên để tìm hiểu về các nét văn hoá
đặc trưng của quốc gia đó. Đại diện các lớp rất hào
hứng khi được tham gia sự kiện này, các con sẽ được
thể hiện tinh thần đoàn kết, làm việc theo nhóm, thể
hiện sự hiểu biết xã hội về ẩm thực, địa danh nổi tiếng,
trang phục truyền thống cũng như ý nghĩa quốc kì của
các đất nước khác nhau. 



Sáng 27/11, đội tuyển trường Nguyễn
Siêu gồm 8 học sinh lớp 9 do cô Vũ
Thị Tiếp dẫn đoàn đã tham dự Kỳ thi
vô địch toán quốc tế WMTC dành
cho Học sinh THCS và THPT tổ chức
tại trường THCS Cầu Giấy.

HS Nguyễn Thành
Hưng (6CI5) được chọn
vào đội tuyển thi
Olympic Toán - Khoa
học quốc tế (IMSO 19)
và tham dự lễ Xuất
quân tại Văn Miếu.

Trường Nguyễn Siêu đoạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì thi
Nghiên cứu Khoa học cấp cụm Thanh Xuân - Cầu Giấy.
Học sinh Trà My (10IG2S0) vinh dự giành suất tham gia
vòng thi cấp Thành phố với đề tài giải Nhất “Xây dựng
trang web sổ tay học sinh”.
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HỌC THUẬT

Góc chúc mừng

Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu
đạt 14 giải kì thi Học sinh giỏi các
môn Văn hoá và Khoa học cấp Quận
dành cho học sinh lớp 9: Tiếng Anh (1
giải Ba, 2 giải KK), Tin học (1 giải
Ba), Lịch sử (1giải KK), Văn (2 giải
KK), Sinh (2 giải KK), Khoa học (1
giải Ba, 1 giải KK), Hoá học (1 giải
Nhì, 1 giải KK), Địa lý (1 giải KK).

Chúc mừng HS Mai
Phong Hải (7CI4) đạt
huy chương Đồng
trong kỳ thi Olympic
Vật lý Châu Âu, Vật lý
Bắc Âu.



Maths Olympiad, nơi các con học sinh từ
khối 1 đến khối 5 được tham gia vào những
trải nghiệm đầy hấp dẫn và thú vị, được áp
dụng những kiến thức Toán học vào đời
sống thực tiễn. Nơi tích hợp

Toán học
với Thể
thao, Khéo
tay và
những kỹ
năng mềm
khác"

Maths Olympiad chính thức khởi tranh,

đấu trường của các con lớp 1,  2,  3,  4, 5,

biến môn Toán thành niềm vui và những

thử thách đầy thú vị.
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HỌC THUẬT

MATHS
OLYMPIAD

Mang một tinh thần hào hứng và quyết liệt
tham gia vào sự kiện, bạn nào cũng hồ hởi
và phấn khích với nhiều hoạt động khác
nhau, ví dụ như bắn cung chọn hình đúng,
cộng trừ nhân chia với các hạt gỗ sắc màu,
đong đo nước cho đúng yêu cầu của giám
khảo, làm tranh 2D, 3D hay các anh chị
khối 4, 5 được trải nghiệm làm game với
phần mềm Scratch, làm máy bắn bi và thi
đua xem nhóm nào làm được cầu dài nhất
cao nhất mà phải vững chắc nhất...



Vân Khanh (3CI4) và  
Hoàng Sang (2CI1)
đã bước vào vòng thi
chung kết toàn quốc
cuộc thi Trạng
Nguyên Nhí trên
VTV. 
Kết quả:  Hoàng
Sang xuất sắc giành
giải Nhì chung cuộc.
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Trường Tiểu học Nguyễn Siêu tổ chức giải thi đấu
cờ vua, cờ tướng từ khối 1 đến khối 5 với hàng trăm
học sinh tham gia.

Học sinh khối 8, 9 đã có những giờ học trải nghiệm
tại Khoa Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Sư phạm Hà
Nội I để được hướng dẫn lắp ráp cây thông phát
sáng và robot điều khiển bằng điện thoại thông
minh. Buổi trải nghiệm giúp các con nắm được
nguyên lý về mạch điện, cách thức vận hành
motor và sử dụng an toàn các thiết bị điện tử, mỏ
hàn…

TRẢI NGHIỆM

Ngoài ra, các bạn nhỏ Khối 2 tham gia chuyên đề
"An toàn khi ở trường", tập làm kiến trúc sư nhí...
Khối 3 thực hiện hoạt động trải nghiệm "Thầy cô
trong mắt em" và học tập tại Bảo tàng Rừng.
Khối 4 làm khung ảnh từ que kem (STEM); phát
triển các kỹ năng với giờ học Robotic; tham gia
hoạt động trải nghiệm tại Làng cổ Đường Lâm
Khối 5 trải nghiệm không gian văn hoá các dân
tộc Việt Nam; học cách quản lý chi tiêu thông
minh

 Góc chúc mừng
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Học sinh THPT đã được tìm hiểu về ngành cứu hộ
động vật hoang dã trong chuỗi talkshow AYFS,
chiều ngày 10/11, với sự dẫn dắt của vị khách đặc
biệt là ông Harry Browning - Trung tâm Cứu hộ
Động vật Hoang dã Hà Nội, Phó giám đốc tổ chức
Phúc lợi Động vật Toàn cầu.
Ông Harry bày tỏ sự vui mừng khi được đồng
hành cùng NSS AYFS Talk và sẵn sàng giải đáp
mọi câu hỏi từ phía các bạn học sinh, truyền cảm
hứng cho thế hệ trẻ nâng cao nhận thức và sẵn
sàng hành động, giúp đỡ động vật hoang dã.

TRẢI NGHIỆM

AYFS TALK - ACTIVE YOUR FUTURE SELF

ĐẠI HỌC TẠI HONGKONG TẶNG HỌC BỔNG CHO NSERS

Trường Đại học Trung Văn (Chinese University
of Hongkong - CUHK) sẽ cấp 30 suất học bổng
cho học sinh Việt Nam do Tổng Lãnh sự quán
Việt Nam tại Hongkong (Trung Quốc) giới thiệu
từ 9 trường THPT chuyên Top 1 của cả nước,
trong đó , Nguyễn Siêu là trường không chuyên
duy nhất.

Trường được đề cử 5 học sinh lớp 12 có thành
tích xuất sắc để tham gia danh sách xét tuyển
học bổng của Đại học Trung Văn. Danh sách
này sẽ được hoàn thành trước ngày 5/12/2022.
Tin vui này một lần nữa chứng minh uy tín của
trường Nguyễn Siêu trong nước cũng như trên
trường quốc tế.
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TRẢI NGHIỆM

K12 TÌM VỀ XỨ SỞ “TỨ LINH - NGŨ NHẠC”

TRẢI NGHIỆM TẠI ĐẠI HỌC RMIT
Ngày 11/11, đoàn giáo viên, học sinh khối 12
trường Nguyễn Siêu đã có chuyến tham quan
chùa Côn Sơn, đền Vạn Kiếp (Hải Dương) và
dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Trần
Hưng Đạo, Danh nhân văn hoá Nguyễn Trãi.
Đây là hoạt động trải nghiệm bổ ích về lịch sử,
văn hoá dân tộc và khơi gợi cho các con học
sinh lòng yêu nước, hiếu học, tự tôn với truyền
thống cha ông.

Ngày 11/11, đoàn giáo viên, học sinh khối 12 trường Nguyễn Siêu đã có chuyến tham quan chùa Côn
Sơn, đền Vạn Kiếp (Hải Dương) và dâng hương tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, Danh
nhân văn hoá Nguyễn Trãi. Đây là hoạt động trải nghiệm bổ ích về lịch sử, văn hoá dân tộc và khơi
gợi cho các con học sinh lòng yêu nước, hiếu học, tự tôn với truyền thống cha ông.

Đăng cai BMI - Hanoi High School Visit,
trường Nguyễn Siêu đã tạo ra một không
gian cởi mở để các con học sinh THPT cũng
như các bậc cha mẹ có thể gặp gỡ và trao
đổi trực tiếp với các Giám đốc phụ trách
tuyển sinh của hơn 25 trường Đại học trên
thế giới từ Mỹ, Anh, Canada, New Zealand...
về các cơ hội, lộ trình học tập và nghề
nghiệp tương lai.

BMI - HANOI HIGH SCHOOL VISIT



Chúc mừng học sinh Nguyễn Vũ Lam Anh (lớp 4CI6)
đã đạt giải Vàng tại Liên hoan nghệ thuật Châu Á -
Thái Bình Dương lần thứ 9 tại Malaysia với phần biểu
diễn đơn ca - ca khúc "You raise me up". 

Cuộc thi năm nay có 150 thí sinh từ các nước tham
gia, bao gồm cả các bạn học chuyên nghiệp từ Nhạc
viện Quốc gia và các trường quốc tế. Lam Anh cùng
bảng với các bạn tới từ Indonesia, Thái Lan và
Philipinnes.
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Sáng ngày 15/11/2022, Quỹ Dân số Liên hợp quốc
(UNFPA) phối hợp với kênh VTV2 Đài Truyền hình
Việt Nam tổ chức sự kiện 'Thế giới 8 tỷ người' và trao
giải cuộc thi vẽ với thông điệp 'Con người là giải
pháp, không phải là vấn đề'.

Sự kiện này lan tỏa niềm vui đến cộng đồng cũng như
tuyên truyền và nâng cao nhận thức cộng đồng về
quyền con người và gợi mở về những cơ hội, thách
thức khi thế giới đạt đến con số 8 tỷ người.

Vượt qua hơn 100 tác phẩm dự thi, giải Đặc biệt đã
thuộc về tác phẩm "City of Lights" của tác giả Lê
Bảo Linh sinh năm 2008, hiện đang theo học tại
trường THCS Nguyễn Siêu. 

 Góc chúc mừng
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Trong tháng 11/2022, Thư viện đã tiến hành
giới thiệu sách tại lớp, tổ chức cuộc thi "Khoảnh
khắc đẹp cùng cuốn sách em yêu", đọc và giới
thiệu những tấm gương hiếu học, đọc sách chủ
đề "Thầy cô và mái trường", tham gia thử
thách "Tớ là nhà văn"…

Văn hóa
ĐỌC

Đăng Khoa - 4CI9



TRẢI NGHIỆM

Sáng 28/11, Thư viện đã trao giải
cho các bạn đoạt giải Nhất, Nhì, Ba
cuộc thi Review sách mang tên
Literary Loves. Xin chúc mừng các
con và hẹn gặp ở những cuộc thi
tiếp theo.
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Nhằm phát huy khả năng sáng tạo sau khi đọc sách,
các bạn học sinh đã tham gia thử thách “Tớ là nhà
văn” - thoả sức cùng trí tưởng tượng với hoạt động:
Thay đổi số phận nhân vật hoặc đoạn kết của một
cuốn sách.

Thư viện cũng là một điểm đến sôi
động với thử thách "Đọc sách bằng
một chân" của Khối 1 và xây dựng
Biểu đồ từ vựng của Khối 5.

Bộ phận Hoạt động trải nghiệm và Thư viện đã tiến hành đánh giá
hoạt động Thư viện tại các lớp học thông qua các tiêu chí: Quản lí tủ
sách, mượn trả, giới thiệu sách và các hoạt động thúc đẩy phong trào
đọc sách… Những Thư viện lớp học hiệu quả nhất đã được tặng sách
mới.



Trong bối cảnh thế giới diễn ra hội nghị COP 27 (Hội
nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của
Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu), bằng sự quan tâm
của mình, đại diện cho tiếng nói của tuổi trẻ Việt Nam,
Nguyễn Ngọc Minh Anthony (lớp 7CI4 - học sinh đạt 7.0
IELTS khi mới 12 tuổi) đã gửi một bức thư ngỏ tới Đại sứ
Giorgio Aliberti của Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại
Việt Nam để nói lên những kỳ vọng của mình về các chủ
đề được trao đổi. Đại sứ rất ấn tượng với bức thư và đã
dành 45 phút gặp trực tiếp để trao đổi với con. Trong
buổi gặp đặc biệt này, Ngọc Minh Anthony đã đặt rất
nhiều câu hỏi cho Đại sứ về Việt Nam và sự hỗ trợ của
quốc tế cho Việt Nam trong cuộc chiến ứng phó với biến
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đổi khí hậu. Đại sứ rất tôn trọng, lắng nghe và trao đổi sâu sắc với Anthony như với một người
lớn, dù con chỉ đang là một bạn nhỏ học lớp 7. Đại sứ khuyến khích con chia sẻ rộng rãi mối quan
tâm này tới bạn bè, để thế hệ trẻ cùng nhau hành động vì chính tương lai của các con. Được tiếp
thêm động lực tinh thần to lớn, Anthony đang chuẩn bị một số bước tiếp theo để cùng xây dựng
với các bạn một CLB chống chịu và phục hồi với biến đổi khí hậu ở trường Nguyễn Siêu.

CẬU BÉ LỚP 7 CÙNG LÁ THƯ NGỎ VÀ CUỘC 
TRÒ CHUYỆN ĐẶC BIỆT

Toàn văn Thư ngỏ song ngữ, xin đọc TẠI ĐÂY!

Ngọc Minh Anthony gặp gỡ ngài Đại sứ

https://nguyensieu.edu.vn/chi-tiet/cau-hoc-tro-lop-7-cung-la-thu-ngo-va-cuoc-tro-chuyen-dac-biet-3591.html


      Chương 1: THU TÂM TÌNH 

Hà Nội ngày cuối thu, trời se lạnh
Sóng bước bên em, anh nắm chặt bàn tay
Em ơi, ba mươi năm mới có ngày hôm nay
Nụ cười em – trời mùa thu tỏa nắng!

Đứng bên nhau giữa sân trường tràn nắng
Anh hân hoan, em nghiêng nhẹ bờ vai
Bao tháng năm, ta thao thức đêm dài
Nay nhìn lại một chặng đường đã bước.

       Chương 2: DỰNG NGHIỆP

Em còn nhớ những ngày gian khó trước?
Tóc còn xanh nhưng mình trắng đôi tay
Khát vọng mở trường trăn trở biết bao ngày
Bởi ta được tặng chữ “duyên” và “nghiệp”.

Không nản lòng, anh bên em bước tiếp 
Trường Thành Công, dãy nhà ngói đơn sơ
Bạn bè yêu thương, đồng nghiệp mong chờ
Và ánh mắt lứa học trò đầu tiên ấy...

Ôi, bao kỉ niệm trong anh còn nguyên vậy
Bãi cỏ hoang thành lớp học, sân chơi
Phòng học giản đơn nhưng ấm áp tình người
Tình đồng nghiệp, tình thầy cô, bè bạn.

Dẫu vẫn biết sức người là hữu hạn
Nhưng em ơi ta quyết chẳng sờn lòng
Mùa khai trường đầu tiên, tiếng trống thỏa ước mong
Nhưng ta biết còn bao điều gian khó. 

Đối diện những thử thách, những lo toan lớn nhỏ
Anh bên em, ta chung sức, đồng lòng
Bao bộn bề, giữa dòng đục dòng trong
Không nản chí, ta vững tâm bước tiếp.

Được ban duyên, ta quyết tâm dựng nghiệp
Xây ngôi trường cho thế hệ mai sau
Góp phần dựng xây Thủ đô đẹp giàu
Lưu tên tuổi đức Thần Siêu sáng mãi.

       Chương 3: NIỀM TIN SON SẮT

Vâng, anh ơi, ngược thời gian nhìn lại
Chặng đường dài, ta vững bước bên nhau
Thuở tóc xanh, giờ đã bạc mái đầu
Bao gian khó, bao suy tư, trăn trở.

Hơn mười hai năm đầu, vợ chồng mình vẫn nhớ
Tám lần chuyển dời thật vất vả, lao đao
Khu Thành Công, ấm chỗ chẳng được bao
Dù mình đã phải di dời bốn chỗ.

Lần thứ năm, được bạn bè hỗ trợ
Mình chuyển sang phường Cống Vị, Ba Đình
Trường Cao đẳng Sư phạm của thầy Biên
Năm lớp học khang trang ngay tầng một.

Học sinh tìm về đông, ta thiếu lớp
Cải tạo nhà xe thành lớp học, phòng chức năng
Cả nhà kho cũng chuyển đổi công năng
Thành các lớp, đón học sinh từ khắp chốn.

Trăm bề khó khăn, trăm bề thiếu thốn
Động viên nhau rồi cũng đã vượt qua
Kỉ niệm năm năm ngày thành lập trường ta
Đón Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh về thăm lớp.

Những dấu mốc đi qua, những thăng-trầm, khắc-hợp
Ta lại miệt mài cùng chung sức dựng xây
Phan Huy Chú, ta lại dời về đây
Rồi lại tiếp Đê La Thành, Láng Thượng.

Nhưng thử thách vẫn chưa hề dừng bước
Gặp duyên lành, ta đến Nguyễn Viết Xuân
Cải tạo nhà xưởng, san ao lấp đất dần
Trường đã có nhà ăn và khu bếp.

Mười lăm phòng học và sân chơi riêng biệt
Cây cảnh, vườn hoa, đường sá trong trường
Giờ học yên vui, tiếng cô giảng thân thương
Thêm khao khát tìm một nơi “Bến ấm”
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HÀNH TRÌNH

Thước phim bằng thơ  và ảnh về lịch sử 30 năm mái trường Nguyễn Siêu,
về những cống hiến trong sự nghiệp trồng người của Đại tá - NGƯT
Nguyễn Trọng Vĩnh và nhà giáo Dương Thị Thịnh. 

Mời quý độc giả xem video  tại đây!

Sáng tác: Cô giáo Hà Lan Phương 

https://nguyensieu.edu.vn/chi-tiet/hanh-trinh-nguoi-mo-loi-3575.html


Hội nhập phát triển nhưng vẫn giữ bản sắc riêng
Là trường học điển hình của Microshoft.

Những năm tháng đi qua, những dấu son làm mốc
Kỉ niệm 20 năm, trường vinh dự nhận Cờ 
Bộ GD và ĐT tặng Đơn vị Tiêu biểu xuất sắc trong
thi đua
Được ghi nhận, thầy và trò lại quyết tâm phấn đấu.

Tiếp tục khẳng định mình, mỗi bước đi ghi dấu
Kỉ niệm 25 năm, Trường vinh dự được Thủ tướng
tặng cờ 
25 năm - Sáng cùng thời gian, hiện thực hóa những
ước mơ
Để sải cánh tung bay trong bầu trời cao rộng.

Mạnh mẽ chuyển mình như con thuyền căng buồm
trong gió lộng
Đổi mới, sáng tạo không ngừng để hội nhập, vươn xa
30 năm rạng rỡ những nụ bé ngày nào nay đã nở
thành hoa
Tô sắc thắm những gam màu hi vọng.

Kỉ niệm 30 năm, trường vinh dự nhận Huân chương
Lao động
Hạng Nhất - tự hào, Chủ tịch nước đã trao
Sự khích lệ, động viên tiếp sức ta bay cao
Sang trang mới, chặng đường ta tiếp bước.

Không bằng lòng với những gì ta làm được
Lại tiếp tục chuyển mình để sải cánh bay cao
Lại đặt ra những mục tiêu để chinh phục, khát khao
Ta kiến tạo nên Ngôi trường Hạnh phúc.

Ngọn lửa quyết tâm trong ta luôn thúc giục
Đi trước đón đầu, mở lối tiên phong
Dẫn bước tương lai, đoàn kết nguyện một lòng
Xây cho trọn sứ mệnh người tải đạo.

         Chương 5: XUÂN HẠNH PHÚC 

Mùa xuân thứ 30, em được bên anh, thong dong
ngắm hoa đào
Bởi thế hệ kế cận mình, ta yên tâm trao gửi
Cây tùng bóng cả không làm rợp cây đào ra hoa mới
Tin tưởng, tự hào, ta rạng rỡ đón mùa xuân.

Qua khó khăn mới thấm tình sâu đậm
Càng cảm ân tình những cộng sự thân yêu
Bao đóng góp của bạn bè, đồng nghiệp
Cùng chung tay dựng mái ấm Nguyễn Siêu

Ân nghĩa đó đâu dễ dàng đền đáp
Thầy Mục, cô Lan, cô Quý, chị Hoa
Cả thầy Kế, thầy Vinh, cô Nguyệt, cô Nga
Và chú Hễ, cô Sinh cùng thầy Doãn.

Gặp bao khó khăn nhưng lòng người không nản
Tám lần chuyển dời, tám cơ hội vươn lên
Xin thành kính cúi đầu, cảm tạ ơn trên
Đã che chở, vuốt ve, nâng đỡ.

Những đóng góp lặng thầm đã nở hoa rực rỡ
Đề án xây trường, xin cấp đất đã được phê
Nghĩ đến những ngày không phải đi mượn, đi thuê
Đã tiếp sức cho hành trình anh và em đi tiếp.

Vâng, em ơi, cũng nhờ duyên, nhờ nghiệp
Ta xây trường trên mảnh đất xanh tươi
Trồng cây xanh cùng sự nghiệp trồng người
Ngôi trường mới bừng lên trong nắng sớm.

“Thuyền đã đậu bình yên lòng bến ấm”
Lại nhớ dáng em gầy, tần tảo sớm trưa
“Người nội trợ” chẳng quản ngại nắng mưa
Vai gồng gánh, em lo toan trăm ngả.

Biết ơn em, người vợ hiền vất vả
Em tảo tần, đã gánh vác cùng anh
Đôi vai gầy, tấm áo vải mong manh
Em bên anh, giữ niềm tin son sắt.

         Chương 4: HỘI NHẬP -THĂNG HOA  

Ba mươi năm đi qua, ba mươi năm góp nhặt
Từng bước tự hào, từng bước vươn lên:
Kỉ niệm 15 năm: Trường phổ thông dân lập đạt
chuẩn Quốc gia đầu tiên
Và vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng.

Không ngừng vươn lên, không ngừng tu dưỡng
Thầy dạy thăng hoa, trò tiến bộ không ngừng
Những giải Quốc gia, Quốc tế lẫy lừng
Cùng hội nhập khắp năm châu, bốn biển.

Từ mô hình dịch vụ Giáo dục trình độ chất lượng cao,
ta phát triển
Đến trường Chất lượng cao, thật biết mấy tự hào
Phương pháp giảng dạy được đào tạo, nâng cao
Chương trình học cũng mang riêng dấu ấn.

Là thành viên trong hệ thống trường được Đại học
Cambridge công nhận
Trường Nguyễn Siêu là Trung tâm khảo thí ủy quyền
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                 Kính tặng nhà giáo Dương Thị Thịnh 
                 - người mẹ của ngôi nhà Nguyễn Siêu

30 năm kiên định một con đường 
Gieo hạt giống, ươm chồi non lộc biếc
Con thuyền lớn vượt trùng dương mải miết
Có bàn tay Mẹ lặng thầm đẩy thuyền đi

Ở ngoài kia tiếng sóng vẫn ầm ì
Vững tay lái Mẹ kiên trì đẩy mái
Mùa quả ngọt cho con được hái
Mẫu ở hiền tích đức cho con.

Cả cuộc đời giản dị chẳng vàng son
Lẽ sống lớn cho chúng con học  tập
Bao người phụ nữ trưởng thành từ mái ấm
Học ở Mẹ hiền: tích đức tự tâm

                                            Nguyễn Quỳnh Lân 
                                           (GV Ngữ Văn THPT)

Đã bao lần chúng con tự hỏi
Con đường đến trường trải rộng mây bay
Bục giảng kia phấn trắng phủ đầy
Có bao giờ thầy cô mệt mỏi?

Đàn con thơ Nguyễn Siêu thơ dại
Bên thầy cô săn sóc hàng ngày
Biết bao nhiêu câu chữ theo đi
Vun đắp cho bầu trời tri thức

Ngày hiến chương 20 tháng 11
Biết nói sao cho đủ nghĩa ơn này
Cảm ơn thầy cô đã vun đắp tháng ngày
Cho chúng con được học hành đỗ đạt

Trường Nguyễn Siêu 30 năm vươn rộng
Sải cánh bay vươn khắp năm châu
Tự hào lắm hai chữ trường Nguyễn Siêu
Theo chúng con trên đường tương lai phía trước

                          Nguyễn Nhật Huy 11AE3

25

TRUYỀN CẢM HỨNG

CON THUYỀN NGUYỄN SIÊU 

NGƯỜI MẸ
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(Chùm bài của lớp 10AE2)

Cựu học sinh niên khóa 1996-2003 tri ân thầy cô và mái trường
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Sản phẩm báo tường đạt giải Nhất của lớp 11A2 
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Sản phẩm báo tường của lớp 8IG1S1 



 Chương trình giáo dục hướng nghiệp “Career desicion” dành cho
học sinh lớp 12 với những hiểu biết về đồng tiền và giá trị của nó.
Chương trình tâm lý cũng đã quay trở lại với học sinh 12NS, giúp
các bạn phân biệt được lạc quan và tích cực độc hại, đồng thời học
cách chấp nhận khó khăn, đương đầu và vượt qua nó.

 Tiết học bảo vệ học sinh trên không gian mạng của Cyberkids.
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HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN - HỖ TRỢ THÁNG 11/2022

Series "Cởi Mở" tiếp tục được thực hiện với
các bạn học sinh lớp 10, đồng hành với các
con qua những vấn đề đầy nhạy cảm như
tình yêu - tình dục, an toàn - đồng thuận -
trách nhiệm...

SERIES "CỞI MỞ"

Bộ phận SAS tiếp tục triển khai các lớp tự
học thuộc Learning Community, nơi các con
sau giờ học chính thức vẫn có thể nhận được
sự trợ giúp tự nguyện của các thầy cô để giải
quyết những khó khăn về bài vở, kiến thức...

CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP

"Yêu bản thân đúng
cách" là chương trình tư
vấn tâm lý dành cho lớp
11AE với mong muốn các
con ứng xử tốt với chính
mình và những người
xung quanh, đưa ra được
những quyết định đúng
đắn trong cuộc sống
muôn màu.

YÊU
BẢN
THÂN
ĐÚNG
CÁCH



 Chương trình giáo dục hướng nghiệp “My self, my choice, my future”, “Skills for future”
     dành cho học sinh lớp 10. 
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 "CHẠM CẢM XÚC" giúp các con:

 Nhận diện các cảm xúc xuất hiện trong cuộc sống.
 

Biết được rằng, cảm xúc có thể nhận diện qua những
biểu hiện của cơ thể như khuôn mặt, cử chỉ, hành vi, điệu
bộ, giọng nói,.... 

Hiểu được vai trò của cảm xúc trong cuộc sống.

 Chương trình phòng ngừa “Chạm cảm xúc” dành cho HS lớp 3.
Nhờ có cảm xúc mà mọi người có thể đồng cảm, chia
sẻ, giúp đỡ chính bản thân mình và cả những người
xung quanh. Để rèn luyện kỹ năng này, các bạn học
sinh khối 3 đã có những tiết học lí thú về cảm xúc. 
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    XÂY DỰNG “LÁ CHẮN” AN TOÀN CHO TRẺ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG  

  Mạng Internet có rất nhiều điều thú vị và bổ ích tuy nhiên bên cạnh đó cũng có không ít nguy cơ
không an toàn mà lứa tuổi tiểu học hay gặp phải. Cha mẹ hẳn sẽ có rất nhiều sự lo lắng khi cho
trẻ tiếp cận với mạng Internet.

😘 Các bạn nhỏ có quyền tiếp cận với những thông tin trên mạng tuy nhiên những thông tin đó
cũng cần phù hợp với lứa tuổi của trẻ.

😍 Không gian mạng là ảo, nhưng nguy cơ là thật. Hãy đảm bảo con em chúng ta được tiếp xúc
với không gian mạng lành mạnh, an toàn.

_______________
𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧 𝐒𝐢𝐞𝐮 𝐏𝐬𝐲𝐜𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲

Bảo mật – Tôn trọng – Trung thực
 Các cách thức để đặt lịch hỗ trợ, tư vấn:

Cách 1: Đăng ký theo đường link: https://form.jotform.com/210481521339450
Cách 2: Gửi email tới hòm thư: tamlyhocduong@nguyensieu.edu.vn

Cách 3: Nhắn tin qua page Nguyen Sieu Psychology
Cách 5: Liên hệ thông qua giáo viên phụ trách lớp.

https://form.jotform.com/210481521339450?fbclid=IwAR3VtoW0BtZaOj7wvjAFvwwgxxn2oA5TrNLZImcq4Oe0aPOPJie70bO4hxY
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NGÀN Ô CỬA THẾ GIỚI

Tuần trại Đông tại Singapore lần đầu được mở, nhằm nâng cao khả năng giao tiếp Tiếng Anh, giáo
dục kỹ năng sống, rèn luyện tính tự lập, phát huy tính tự chủ trong học tập của học sinh.

Đối tượng: Học sinh trong độ tuổi 8-18 (và anh chị em trong gia đình đi kèm).

Chi tiết xem TẠI ĐÂY.

WELCOME TO WINTER CAMP SINGAPORE 2022!

Ngày 23/11, trường Nguyễn Siêu vinh dự được
đón tiếp bà Maria McKenna - Giám đốc phát
triển kinh doanh toàn cầu và ông David Hodgson
- Giám đốc khu vực Đông Á, Đông Nam Á và
Nam Á, đoàn lãnh đạo từ trụ sở chính NCUK.

Chuyến thăm lần này bên cạnh mục đích tham
quan cơ sở vật chất, điều kiện giảng dạy tại
trường Nguyễn Siêu, đoàn lãnh đạo đồng thời có
cuộc trao đổi với nhà trường về công tác tổ chức
vận hành, với mong muốn đảm bảo chất lượng
chương trình dự bị đại học NCUK.

ĐOÀN LÃNH ĐẠO NCUK TỚI THĂM TRƯỜNG NGUYỄN SIÊU

NCUK là chương trình độc quyền của Anh Quốc, chuyển tiếp dành cho học sinh Nguyễn Siêu, được
giảng dạy bổ sung với chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.Trường Nguyễn Siêu tự
hào là đơn vị đối tác chiến lược chính thức của Hội liên hiệp Đại học Bắc Anh (NCUK) - đơn vị triển
khai chương trình Dự bị Đại học NCUK tại khu vực miền Bắc, Việt Nam.

Cuối tháng 11/2022, đoàn đại biểu trường Đại học Quốc gia Australia (ANU) do ông Brendon
Lutwyche - Phó Giám đốc văn phòng tuyển sinh quốc tế và thầy Andy Phạm - Quản lý vùng cấp cao
dẫn đoàn đã đến tham quan, trao đổi với trường Nguyễn Siêu về hoạt động giáo dục của hai
trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Đoàn cũng trực tiếp chúc mừng học sinh A Level xuất sắc Nguyễn
Lê Thanh với học bổng 50% bậc học cử nhân ngành Khoa học máy tính của trường Đại học Quốc
gia Australia - một học bổng đầy cạnh tranh mà Thanh đã xuất sắc giành được bằng nỗ lực bền bỉ
của mình.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA
AUSTRALIA (ANU)
THĂM VÀ CHÚC
MỪNG HỌC SINH
NGUYỄN SIÊU

https://nguyensieu.edu.vn/chi-tiet/mo-link-dang-ki-chuong-trinh-trai-dong-ki-thu-tai-singapore-24-30-12-2022-3565.html


Mùa Giáng sinh tưng bừng

 Khối 1:
 

Ring the golden bell
 

Sân chơi cho các con học sinh
lớp 1 thể hiện kiến thức và
đặc biệt hơn cả là sự tham
gia của bố mẹ trong phần
giải cứu các chiến binh nhí.
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 Khối 2:  
 

Dubbing contest - Lồng
tiếng cho phim: 

 
Hãy cùng đón chờ những

đoạn phim được lồng tiếng
bởi giọng của chính các con
học sinh lớp 2 và đêm Gala

trao giải hoành tráng sẽ
diễn ra tại khách sạn

Intercontinental Landmark
72.

ENGLISH FESTIVAL



 Khối 4: 
 

Culture Day
Ngày văn hoá quốc tế

 
Các con học sinh lớp 4 sẽ có

những bài thuyết trình, tiết mục
biểu diễn thể hiện nét đặc

trưng của các quốc gia trên thế
giới. Buổi showcase hứa hẹn
nhiều điều thú vị với các lều

trại trưng bày sản phẩm
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 Khối 5: 
 

Kiddie shark
Khởi nghiệp nhí

 
Hãy cùng theo dõi phần giới
thiệu về các sản phẩm thân
thiện với môi trường của học
sinh khối 5 và quyết định xem

bạn sẽ đầu tư cho “ doanh
nghiệp nhí” nào nhé.

 Khối 3: 
 

Kids champion
 

Học sinh sẽ có cơ hội thể hiện
các kĩ năng đa dạng như
thuyết trình, ứng xử và sự

hiểu biết sâu rộng về nhiều
lĩnh vực khác nhau qua các

phần thi theo đội.
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Nội san Tháp Bút - 11/2022
Email: banbientap@nguyensieu.edu.vn


