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TÂM THƯ CỦA HIỆU TRƯỞNG:
“Học trực tuyến - chúng ta vẫn có thể xây dựng được 
Lớp học Hạnh phúc” .

BẢN LĨNH HỌC SINH: 
“Thử thách nào chúng con cũng vượt qua!”

THẦY CÔ SÁNG TẠO: 
MV “Dạy học thời Corona” của GV Nguyễn Siêu hút 
mắt báo giới

Bên cạnh việc chủ động vệ sinh khử 
khuẩn định kì tất cả các khu vực trong 
trường hàng tuần theo quy định, tập 
huấn cho giáo viên phòng chống 
Covid và dạy học tích cực, nhà trường 
đã phát đi các Thông báo và Thư gửi 
CMHS, GV và HS để liên tục cập nhật 
tình hình, chủ trương cũng như những 
chia sẻ cụ thể cho cả chương trình Việt 
Nam và Quốc tế. Trong số đó, đáng chú 
ý là thông điệp đầy tâm huyết của Hiệu 
trưởng nhà trường, và thông báo quan 
trọng từ Giám đốc điều hành Hội đồng 
Cambridge quốc tế…
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Từ hết ngày 31/1/2020 đến nay, trong nỗ lực cùng cả nước phòng 
chống dịch Covid-19, thầy trò Trường Nguyễn Siêu đã làm gì để 
những ngày ở nhà chưa từng có tiền lệ này thực sự có ý nghĩa?

“TẠM DỪNG ĐẾN TRƯỜNG
KHÔNG DỪNG HỌC”

Sát cánh hỗ trợ về mặt tinh 
thần trong thời gian giãn 
cách xã hội, Phòng CTXH và 
Tâm lí học đường đã lập ra 
fanpage Nguyen Sieu 
Psychology, cung cấp những 
kĩ thuật hữu ích về tâm lí và 
các cuộc vận động sáng tạo 
dành cho học sinh. Bên cạnh 
đó, fanpage Nguyen Sieu 
International cũng không 
ngừng cung cấp thông tin về 
Học bổng, chính sách trong 
mùa dịch của các nước có 
trường đối tác, và cả những 
cuộc thi thiết kế thú vị dành 
cho HS NS. 

Nhật kí của các thầy cô trực tiếp giảng 
dạy trực tuyến và những phản hồi đầy 
trân trọng phần nào giúp cho học sinh, 
CMHS và giáo viên gần nhau hơn, cùng 
thấu hiểu những khó khăn, hạn chế 
của thực tế đầy biến động và chia sẻ 
cảm hứng dạy và học bất tận của thầy 
và trò. Các thầy cô giáo của chúng ta 
không chỉ hết mình trong dạy học, mà 
trong tháng Thanh Niên, nhiều thầy cô 
giáo trẻ còn xung phong hiến máu 
tình nguyện, giúp đỡ cho các bệnh 
viện và bệnh nhân đang thiếu máu 
trầm trọng.

Ở chiều ngược lại, hàng ngàn học sinh 
tích cực hưởng ứng các thử thách thầy 
cô giáo giao cho mỗi tuần, bên cạnh 
việc không ngừng học tập. Các bạn đã 
lập thời gian biểu khoa học, chia sẻ 
tips tự học hiệu quả, giúp bố mẹ nấu 
ăn, dọn nhà và góc học tập, sáng tạo 
các tranh vẽ và poster, thiết kế thời 
trang, tập thể dục online theo nhóm, 
tình nguyện hỗ trợ bố mẹ chế tạo các 
sản phẩm gửi tới các y bác sĩ (như mặt 
nạ chống giọt bắn…)
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Trường cũng đã có hàng 
trăm bài truyền thông với 
hình thức phong phú (tin 
tức, bài viết, nhật kí, video 
clip, poster, tranh vẽ…), nội 
dung bổ ích, thiết thực, đăng 
tải trên trang thông tin điện 
tử chính thức của trường 
www.nguyensieu.edu.vn và 
fanpage Trường Nguyễn 
Siêu. 
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Vượt qua khỏi phạm vi nhà 
trường, báo chí trung ương 
và địa phương bày tỏ sự 
quan tâm, cổ vũ và đánh giá 
cao những hoạt động của 
thầy và trò Nguyễn Siêu 
bằng các bài viết, chia sẻ và 
bình luận hết sức tích cực. [ 
Xem bài trên các báo: Giáo 
dục và Thời đại (1), (+2) 
VnExpress, Zing, An ninh Thế 
giới,… ] Quận Đoàn Cầu Giấy 
trao giải thưởng cho học sinh 
Nguyễn Siêu có tác phẩm 
xuất sắc tham dự cuộc thi 
“Thông điệp chiến thắng”
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• Thực hiện Thời gian biểu học tập trực tuyến tại nhà (cập nhật 6/4/2020)
• Thực hiện chương trình tinh giản của Bộ Giáo dục và Đào tạo
• Cuộc thi “Giới thiệu cuốn sách em yêu” dành cho HS THCS, hạn nộp bài vòng 1: 12/4
• Khởi động Ngày hội STEAM 2020: “Tạm dừng đến trường, không ngừng sáng tạo”
• Tuyển sinh lớp 1: mở link đăng kí trong tháng 4/2020 (dự kiến)
• Hội thảo tuyển sinh dành cho CMHS trên webinar
• Phối hợp với Cambridge để đánh giá và cấp chứng chỉ quốc tế cho học sinh

SỰ KIỆN ĐANG VÀ SẮP DIỄN RA:

CẨM NANG “CÙNG CON CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH” DÀNH CHO 
CHA MẸ HỌC SINH VÀ GIÁO VIÊN VÀ CÁC BÍ KÍP “VƯỢT QUA ĐẠI 
DỊCH, KIẾN TẠO TƯƠNG LAI” DÀNH CHO HỌC SINH
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http://nguyensieu.edu.vn/chi-tiet/day-hoc-truc-tuyen-thach-thuc-va-co-hoi-1394.html
http://nguyensieu.edu.vn/chi-tiet/nhat-ki-day-hoc-cua-cac-thay-co-nuoc-ngoai-tai-nguyen-sieu-1405.html
https://www.facebook.com/photo?fbid=2502937929930289&set=a.2501948813362534
http://antg.cand.com.vn/Kinh-te-Van-hoa-The-Thao/Hoc-truc-tuyen-va-trao-luu-MV-cua-thay-co-giao-589495/
https://zingnews.vn/video-giao-vien-nhay-de-mi-noi-cho-ma-nghe-phien-ban-covid-19-post1065163.html?fbclid=IwAR3oEqNBzGraoMCixSZiR10hQtSbsX_JTLRUNJI3LTFG9Xa1h5PbHnNRR3Y
https://vnexpress.net/giao-vien-nhay-hat-dan-tro-hoc-online-4076434.html
https://giaoducthoidai.vn/giao-vien-sang-tac-bai-hat-day-hoc-thoi-corona-sieu-de-thuong-20200327091134552.html
https://giaoducthoidai.vn/xay-dung-lop-hoc-hanh-phuc-ca-khi-hoc-sinh-nghi-hoc-20200328000131253.html
https://www.facebook.com/TruongNguyenSieu
http://nguyensieu.edu.vn/home/index
https://creative.massey.ac.nz/earthguardians/
https://www.facebook.com/photo?fbid=637458667050435&set=a.153367162126257
https://nzschoolscholarships.co.nz
https://www.facebook.com/NSI.Vietnam
http://nguyensieu.edu.vn/chi-tiet/goi-y-phuong-phap-tu-hoc-danh-cho-hoc-sinh-1375.html
https://www.facebook.com/NStamlyhocduong
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