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    Biết bao chuyện kể, huyền thoại, triết học đã ra đời, khi con người ngước nhìn bầu trời vằng vặc trăng - sao...Biết bao chuyện kể, huyền thoại, triết học đã ra đời, khi con người ngước nhìn bầu trời vằng vặc trăng - sao...

THÁNG 9  NĂM 2021  I  LƯU HÀNH NỘI  BỘ

We COPE, RISE and Shine through time. 
We are a Well-being, Thinking and Eco School.



Ấn phẩm đặc biệt chứa đựng rất nhiều hình ảnh kết hợp mã QR dẫn
tới các sản phẩm đa phương tiện không chỉ là nơi lưu giữ và làm
sống lại những kỷ niệm mà còn truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp
nối kế tục và phát huy, xây dựng Trường Nguyễn Siêu trường tồn với
non sông đất nước, với Thủ đô Hà Nội cùng Đài Nghiên - Tháp Bút
vươn lên trời xanh bên Hồ Gươm lịch sử.

Tập sách ảnh là một bộ sưu tập công phu, tỉ mỉ, được sự chỉ đạo trực
tiếp và do chính tay Nhà giáo ưu tú Nguyễn Trọng Vĩnh lựa chọn
từng khuôn hình, sắp đặt từng trang sách để gửi tặng những ân tình
trải dài 30 năm qua dành cho ngôi trường mà Ông Bà cùng các
cộng sự đã sáng lập và tận tụy dựng xây với sự đồng hành của lớp
lớp cha mẹ và các con học sinh.

Đó là một bộ “hồ sơ” bằng hình ảnh sống động nhất về Trường
Nguyễn Siêu từ nền móng cho tới những đỉnh cao. Độc giả có thể
tìm thấy bóng dáng những năm học đầu tiên, các tổ chức đầu tiên,
những cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đầu tiên...; những địa
điểm trường từng “neo đậu”, từ những hình ảnh bình dị, sinh động về
các hoạt động học tập hay ngoại khóa... cho tới những thành tích
quốc gia, quốc tế của nhà trường, trải qua các giai đoạn với những
mô hình giáo dục đan xen phát triển.

Với mong muốn cuốn sách đến được với tất cả các thế hệ cán bộ,
giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh, nhà trường sẽ
trích một phần kinh phí hỗ trợ cho việc xuất bản tập sách, giữ giá
bìa ở mức thấp nhất để cuốn sách có thể ra đời theo kế hoạch.

Cuốn sách có khổ 25x36cm, dung lượng dự kiến 300 trang, in màu
bằng giấy couche matt.

ĐĂNG KÝ ẤN PHẨM ĐẶC BIỆT:
BIÊN NIÊN SỬ 30 NĂM
SÁNG CÙNG THỜI GIAN

 BAN BIÊN TẬP

Mở đầu
Hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày
thành lập trường Nguyễn Siêu
(1991-2021), theo quyết định của
HĐQT, nhà trường xuất bản cuốn
sách ảnh “Biên niên sử 30 năm Sáng
cùng thời gian” để lưu lại những
“Dấu ấn - Sự kiện - Nhân vật” trong
gần 1/3 thế kỷ của trường.

Kính mời quý cha mẹ, thầy cô và
học sinh các thế hệ đăng ký đặt

mua ấn phẩm bằng cách quét mã
QR dưới đây:
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NỘI DUNG
NỘI SAN THÁNG 9 NĂM 2021

 Mục lục
Ấn phẩm đặc biệt
Nội dung
Thông điệp khởi đầu năm học mới
Chúc mừng Khai giảng
Học bổng Nguyễn Siêu
Thư Cambridge
Dấu ấn Ngày Khai trường
Tinh thần "Chính trực - Sáng tạo -
Cống hiến"
Trường học hạnh phúc
Talkshow "Đồng hành kiến tạo
tương lai"
Thư viện
Câu lạc bộ Truyền thông Trường
Nguyễn Siêu
Góc Truyền thông - Nếp Giao tiếp
Cuộc thi ảnh "Work From Home"
Bản tin Tiểu học
Bản tin Trung học cơ sở
Bản tin Trung học phổ thông
Chứng chỉ Năng lực toàn cầu New
Zealand
Ngày Hội Hữu nghị Việt Nam -
New Zealand
Cuộc thi vẽ "Trái Đất Sáng Tạo"
Chiến dịch "Race To Zero"
Giao lưu trực tuyến với Trường
Utsunomiya Kita
Thông tin liên lạc

Trang 2
Trang 3
Trang 4 - 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9 -12
Trang 13

Trang 14
Trang 15

Trang 16
Trang 17

Trang 18
Trang 19
Trang 20 - 22
Trang 23 - 24
Trang 25 - 28
Trang 29

Trang 30

Trang 31 - 32
Trang 33
Trang 34

Trang 35

Khai giảng năm học
Định hướng năm học
Talkshow "Đồng hành kiến tạo
tương lai"
Cuộc thi ảnh "Work From Home"
Ngày Hội Hữu nghị Việt Nam -
New Zealand
Giao lưu trực tuyến với Trường
Utsunomiya Kita

Sự kiện đã diễn ra

Cuộc thi vẽ "Trái Đất Sáng Tạo"
Nếp Nguyễn Siêu: Nếp Sử dụng
Công nghệ

Sự kiện đang diễn ra

Kiểm tra giữa Học kì I
Sinh hoạt Chi Đội, Chi Đoàn
Kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô
10/10
Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam
20/10
Chiến dịch "Race To Zero"

Sự kiện sắp diễn ra
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Thông điệp 
năm học mới 
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thuý

Khai giảng năm học 2021-2022, cô thay mặt cho
hơn 300 thày cô giáo, các cô bác cán bộ, nhân viên
Việt Nam và 55 thày cô giáo nước ngoài đến từ 14
quốc gia khác nhau cùng 2661 con học sinh chào
mừng 263 các thành viên nhỏ tuổi nhất đến với đại
gia đình Nguyễn Siêu, một gia đình lớn đa văn
hoá, chan chứa mối tình thân thương. Gia đình
Nguyễn Siêu cũng nồng ấm chào đón 215 học sinh
lớp 6 và 220 học sinh lớp 10 thân yêu, các con sẽ
bước vào cấp học với những mục tiêu mới. Chúng
ta sẽ cùng nhau xây đắp ước mơ cho hành trình
khát vọng - hành trình của tương lai...

Nhìn lại một năm học vừa đi qua với biết bao nỗ
lực, chúng ta đã cập bến với những kết quả đáng
tự hào: Kì thi Cambridge vượt trội so với hàng năm,
khoá “Dê vàng” đỗ tú tài A Level Anh Quốc và thi
Tốt nghiệp THPT Quốc gia đứng trong top 10 của
Hà Nội. Chất lượng giáo dục toàn diện của nhà
trường tiếp tục được nâng lên một tầm mức mới.
Đó là món quà tặng vô giá cho mái trường tuổi 30. 

Thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi cảm ơn các thày
cô giáo đã luôn sẵn sàng với mọi tình huống trực
tiếp cũng như trực tuyến trong một năm học đầy
biến động, biến nguy thành cơ, biến áp lực thành
động lực để đưa con tàu Nguyễn Siêu vượt qua
sóng gió, cập bến thành công. Tôi chân thành cảm
ơn  cha mẹ học sinh đã luôn đồng hành, phối hợp
với nhà trường cùng giáo dục, dìu dắt để các con
tiến bộ. Tôi cũng vui mừng ghi nhận sự cố gắng học
tập và rèn luyện vươn lên không ngừng của các con
học sinh yêu quý. 
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Năm học 2021-2022 bắt đầu trong bối cảnh rất đặc biệt, lại một năm học nữa, thày và trò sát
cánh bên nhanh cùng chiến đấu với Covid trên mặt trận dạy học và giáo dục, nơi chiến hào 4.0,
các thày cô và các con học sinh vẫn tràn đầy nhiệt huyết ra trận. Đây là năm học đánh dấu cột
mốc 30 năm trưởng thành và phát triển của trường Nguyễn Siêu, cũng là năm học đầu tiên nhà
trường thực hiện chương trình tích hợp giữa chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chương
trình Cambridge để hoàn thành sứ mệnh, ước mong của người sáng lập trường về một ngôi
trường song ngữ hàng đầu Việt Nam. Để thực hiện được “mục tiêu kép” của cả hai chương trình,
các thày cô phải làm mới tư duy, học sinh phải nâng cao khả năng tự học, toàn trường sẽ cùng
nhau xây dựng một xã hội học tập thu nhỏ, một trường học tư duy (Thinking School). Con tàu
Nguyễn Siêu mang mã hiệu VN236 lại ra khơi giữa đại dịch Covid với một tâm thế hoàn toàn
chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, sẵn sàng giải pháp để hoàn thành
các nhiệm vụ trọng tâm của năm học và xây dựng “Mái trường tuổi 30: Xanh hạnh phúc - Sáng
tư duy”. 

Chúc các con luôn say mê và sáng tạo, tự chủ về thời gian, tự thân trong học tập. Chúc các
thày cô tràn đầy sức khỏe và nhiệt huyết để giúp các con học sinh học tập và rèn luyện tiến
bộ không ngừng!
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Phát triển chương trình
và nguồn nhân lực chất

lượng cao

Đồng bộ quản trị và
pháp chế Trường học sinh thái

Chuyển đổi số trong
trường học

Kiến tạo 
trường học hạnh phúc 

Phát triển 
truyền thông
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"Trường Tiểu học, THCS và THPT

Nguyễn Siêu sau 30 năm phấn đấu và

trưởng thành, vượt qua nhiều khó khăn,

thử thách, đã trở thành ngôi trường chất

lượng cao của thành phố, cơ sở vật chất

khang trang, đội ngũ giáo viên tâm

huyết với nghề, vững vàng về chuyên

môn nghiệp vụ. Nhà trường đã có một

chương trình giáo dục và có phương

pháp giảng dạy tiên tiến hội nhập Quốc

tế...

Tôi chúc nhà trường phát huy truyền

thống hơn 30 năm xây dựng và trưởng

thành, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, linh

hoạt để tổ chức các hoạt động giáo dục,

đạt được mục tiêu - chất lượng - hiệu quả

- nền nếp - kỷ cương - thầy cô mẫu mực -

học sinh giỏi, ngoan.".

Tiến sĩ Nguyễn Hữu Độ
 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

Tiến sĩ Ben Schmidt
 

Giám đốc Cambridge Đông Nam Á và
Thái Bình Dương

“Tôi muốn nhấn mạnh hai thành tố đã giúp

học sinh Nguyễn Siêu đạt được những kết quả

nổi trội: (1) một chương trình giảng dạy được

thiết kế đặc biệt và điều chỉnh riêng để phù

hợp với người học Việt Nam và (2) một đội

ngũ giáo viên chất lượng cao… 

Trong suốt bốn năm qua, Trường Nguyễn Siêu

đã rất nỗ lực để phát triển đội ngũ giáo viên

trong nước đồng dạy cùng đội ngũ giáo viên

quốc tế hiện có. Đây là bằng chứng về tầm

nhìn dài hạn và những cam kết không ngừng

phát triển của trường. Sự kết hợp giữa năng

lực của giáo viên trong nước và quốc tế sẽ

mang lại lợi ích cho nhà trường, phụ huynh và

quan trọng nhất là học sinh. 

Tôi chúc thày trò nhà trường sức khỏe, may

mắn và một năm học mới thành công.".

CHÚC MỪNG KHAI GIẢNG
NĂM HỌC 2021-2022



Học bổng
Nguyễn Siêu là
phần thưởng
"khuyến học -
khuyến tài" của
HĐQT Trường
Nguyễn Siêu
dành cho những
học sinh xuất sắc,
có năng lực toàn
diện và nổi trội.

Học bổng
Nguyễn Siêu bao
gồm các mức từ
10% đến 100%
học phí.

Thân mời quý độc
giả xem thông tin
chi tiết bằng
cách quét mã QR
sau:

Trương Hải Linh (6CI4)
Trần Minh Hà (6CI4)
Hà Dương Hiền Minh (6CI5)
Lê Nguyễn Phương Nga (6CI5)
Ngô Lê Thành Nguyên (6CI5)
Nguyễn Hoàng Minh (6CI4)
Đỗ Công Danh (7CI5)
Lê Hà Chi (7CI5)
Đặng Anh Kiêt (7CI5)
Lê Triệu Huy (8IG1S1)
Vũ Hoàng (9IG1S3)
Phan Trà My (91G2S0)
Nguyễn Thái Minh (91G2S0)
Nguyễn Khang Thịnh (9IG1E2)
Nguyễn Đắc Hưng (11A1)
Nguyễn Phương Hà Linh (11A1)
Phạm Ngọc Minh Anh (10AE1)
Nguyễn Trang Nhung (12A1)
Ngô Trà My (12A1)

Chúc các bạn sẽ giữ vững phong độ và tiếp tục nỗ lực đạt
nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong năm học 2021-
2022, năm học tròn 30 tuổi của mái ấm Nguyễn Siêu!

Những gương mặt xuất sắc được tặng Học bổng
Nguyễn Siêu Học kì I, năm học 2021-2022
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Nguyễn Hoàng Lâm - Trưởng Bộ phận Quốc tế

 Người Việt phải làm chủ chương trình Cambridge tại Việt Nam

Năm nay, trường Nguyễn Siêu kỉ niệm sinh
nhật tuổi 30. Tuổi 30 của trường Nguyễn Siêu
cũng chứng kiến năm thứ 7 chúng tôi thực
hiện chương trình quốc tế Cambridge. Xin
trân trọng cảm ơn những tin tưởng, tình cảm
và sự ủng hộ của cha mẹ học sinh và học sinh
với tầm nhìn giáo dục của nhà trường, chúng
tôi luôn biết ơn và tâm niệm sẽ phải luôn nỗ
lực ở mức cao nhất trong quá trình đồng
hành nuôi dạy các con, tài sản lớn nhất của
mỗi gia đình.

Năm nay, chương trình tích hợp (chương
trình Cambridge và chương trình của Bộ GD-
ĐT) sẽ chính thức được phê duyệt. Đây là sản
phẩm mà tập thể thầy cô giáo đã cùng xây
dựng phát triển trong suốt 7 năm qua với rất
nhiều tìm tòi, thử nghiệm để rút kinh nghiệm
và phát triển tốt nhất cho học sinh Nguyễn
Siêu.

Chương trình (Curriculum) là một trong 3
yếu tố trong tam giác CIA (Curriculum -
Instruction - Assessment, nghĩa là Chương
trình - Giảng dạy - Đánh giá) nhằm đảm bảo
chất lượng giáo dục. Trong 3 yếu tố này, duy
nhất có yếu tố Assessment (đánh giá) là được
phía Cambridge trang bị cho các trường rất
đầy đủ (với ý nghĩa đánh giá đầu ra cuối
cùng), hai yếu tố còn lại (Curriculum-
Instruction) phụ thuộc vào tầm nhìn, chiến
lược của các trường, và đây chính là điều làm
nên khác biệt của hơn 10.000 trường
Cambridge toàn cầu.

Nói về Chương trình (Curriculum), việc thiết
kế chương trình tích hợp tốt có thể giảm tải
20-30% thời gian và công sức cho người học. 

Tuy vậy, không có thiết kế nào là tối ưu cho
mọi trường học. Tất cả các trường đều phải
tìm con đường tối ưu cho chính mình trong
tổng hòa rất nhiều yếu tố: năng lực học sinh,
năng lực giáo viên, cơ sở vật chất trường, yêu
cầu đầu vào, đầu ra của học sinh, văn hóa
trường học, hệ thống quản trị trường học...

Về Giảng dạy (Instruction), chúng tôi sẽ tập
trung truyền tải tới quý CMHS hai yếu tố: con
người, và phương pháp. Năm học này “Phát
triển nguồn nhân lực chất lượng cao” là một
trong sáu nhiệm vụ trọng tâm chúng tôi cần
thực hiện. Định hướng xuyên suốt của chúng
tôi là xây dựng một cộng đồng đa sắc tộc để
giúp người học tiếp cận gần gũi nhất với môi
trường giáo dục đa văn hóa, giúp các con có
thể học và làm việc bất cứ nơi đâu trên trái
đất này. Các con sẽ được học tập giao lưu với
thày cô đến từ năm châu bốn biển (theo đúng
nghĩa đen của từ này), trong đó giáo viên
người Việt Nam là một phần cực kì quan
trọng, đúng như định hướng của Cambridge
về việc kết hợp tinh hoa giáo dục địa phương
với tiêu chuẩn giáo dục quốc tế.

Trong các thư sắp tới, chúng tôi sẽ tập trung
chia sẻ các nội dung chính như sau: i) chúng
tôi đã và đang xây dựng đội ngũ giáo viên
như thế nào và ii) chương trình tích hợp là gì
và nó quan hệ thế nào với chiến lược phát
triển con người của nhà trường? 

Trân trọng kính chào và mong ước chúng ta sẽ
bình thản cùng nhau vượt qua đại dịch Covid
để có một năm học 2021-2022 đoàn kết và
thắng lợi.

Thư Cambridge
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Đồng Tiến Trung (12A1) 

Tôi là Tiến Trung, tôi tự hào đồng hành với
mái trường Nguyễn Siêu trong suốt 12 năm
học. Năm nay là năm cuối cùng của tôi tại
ngôi trường Nguyễn Siêu và cũng là một năm
học có khởi đầu đặc biệt hơn cả. Buổi khai
trường đầu tiên của tôi cũng như bao nhiêu
những bạn khác, là những nghi lễ trực tuyến
và bài phát biểu tràn đầy sự động viên và
tình yêu của cô Hiệu trưởng. Cách đây 12
năm, cậu bé tôi ngày ấy mãi ghi trong lòng
ánh mắt ấm áp của các thầy cô - điều khiến
cho tôi luôn có cảm giác như ngôi trường xa
lạ khi mới bước vào dần dần trở thành một
mái nhà quen thuộc. 

Từ lớp học sinh bé nhất của trường, bây giờ
tôi đã gia nhập lớp các đàn anh đàn chị, trải
qua nhiều thử thách và khó khăn, con đường
tri thức phổ thông cũng đang dần đi tới hồi
kết. Qua 12 năm, trường Nguyễn Siêu đã
thay đổi rất nhiều, đôi khi tôi ngắm nhìn và
mường tượng lại mà thấy bất ngờ trước sự
khác biệt của trường. Mặc dù vì hoàn cảnh
khách quan mà khai giảng cuối cùng của
chúng tôi không được như mong muốn, tôi
cũng rất cảm tạ đến các công sức mà các
thầy cô bỏ ra để khai giảng của chúng tôi
vẫn trọn vẹn ý nghĩa thiêng liêng.

Mai Hoàng Quỳnh Anh (12NS2)

“Tùng…tùng…tùng” Tiếng trống khai trường
vang lên rộn rã làm cho tôi nhớ đến lễ khai
trường đầu tiên dưới mái trường Nguyễn Siêu
- đó là khi tôi mới chập chững bước chân vào
lớp 1, còn là cô bé rụt rè nhưng tràn đầy niềm
vui khi chính thức được học tập dưới ngôi
trường khang trang này. 11 năm thấm thoắt
trôi qua, giờ đây tôi đã là nữ sinh lớp 12 dự
ngày khai giảng cuối cùng của thời áo trắng.
Chỉ khác là lần này, chúng tôi nghe tiếng
trống khai trường đặc biệt ấy trong một hoàn
cảnh vô cùng đặc biệt: qua màn hình tivi,
máy tính. Dịch bệnh hoành hành nhưng
không khiến lễ khai giảng ấy không trọn vẹn,
trái lại nó khiến chúng tôi thêm cảm nhận về
tình thầy trò ấm áp dưới mái ấm Nguyễn
Siêu, dù không được trực tiếp gặp mặt nhưng
các thầy cô vẫn chuẩn bị vô cùng chu đáo để
mang đến ngày tựu trường trọn vẹn nhất. Giờ
đây khi đã là học sinh cuối cấp, nhìn lại 12
năm trôi qua dưới mái ấm này, có những
thành công, những va vấp, có những tình bạn
hình thành, những cảm xúc ngây ngô của tình
yêu tuổi mới lớn, những lựa chọn trước ngã
ba đường cho những năm Đại học, những
chuyến đi từ thiện, ngày hội Ấm áp mùa
xuân,… tất cả những kỉ niệm ấy, những người
thầy, người bạn ấy sẽ là một phần thanh
xuân không thể nào quên trong kí ức của tôi,
sau này và mãi về sau nữa…Cảm ơn mái
trường Nguyễn Siêu, cảm ơn những con người
Nguyễn Siêu đã cho tôi những năm tháng
hoa niên đáng nhớ. 

Cảm xúc khai trường...
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trên báo chí
tháng 9
 BAN BIÊN TẬP
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NUÔI DƯỠNG TINH THẦN 
"CHÍNH TRỰC - SÁNG TẠO - CỐNG HIẾN"

Tại Trường Nguyễn
Siêu, cô giáo Nguyễn
Kiều Oanh - giáo viên
môn Vật lý đã xuất
sắc được Microsoft
công nhận là một
trong những chuyên
gia về đổi mới sáng
tạo trong giáo dục
vào tháng 9 năm
2021.

Vào sáng ngày 26 tháng 9 năm 2021, một sự kiện mở lần đầu tiên được tổ
chức trực tuyến trên Teams Live Event tại Việt Nam - bằng tiếng Việt do
Microsoft chủ trì nhằm chúc mừng 03 trường học điển hình và 265
Chuyên gia giáo dục sáng tạo Microsoft 2021-2022 trên khắp đất nước
Việt Nam!

Nhận lời mời từ Quản lý chương trình giáo dục Microsoft tại Việt Nam,
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thuý của Trường Nguyễn Siêu cũng có mặt
tham dự trong buổi lễ chúc mừng này để chung vui với cộng đồng giáo
viên sáng tạo trên cả nước.

Trường Nguyễn Siêu tự hào vì đã luôn tiên phong, sớm đưa ứng dụng
công nghệ thông tin vào trong trường học và trở thành Trường học điển
hình được công nhận bởi Microsoft toàn cầu từ tháng 11 năm 2014.

Trường Nguyễn Siêu luôn trân trọng, ủng hộ nỗ lực của các trường học
trên cả nước trong việc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ một cách
sáng tạo, hiệu quả.

Trường Nguyễn Siêu
- Ngôi Trường Của
Đổi Mới, Sáng Tạo

Trở thành ngôi trường
điển hình của
Microsoft tại Việt Nam
từ năm 2014, Trường
Nguyễn Siêu tự hào là
đơn vị đi đầu trong lĩnh
vực chuyển đổi số
trong trường học tại
Việt Nam.
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Sự ra đời

Năm học 2021-2022 đã chính thức bắt đầu cùng sự

ra đời của Câu lạc bộ Truyền thông Trường Nguyễn

Siêu với sự tham gia của các thành viên là đại diện

các tập thể lớp, các thầy cô giáo và nhân viên

Trường Nguyễn Siêu.

Ra đời với sự tham gia của 120 thành viên đến từ 97

tập thể lớp và các Bộ phận của trường. Được dẫn dắt

bởi đội ngũ là nhân viên của Bộ phận Truyền thông

Trường Nguyễn Siêu, các thành viên câu lạc bộ sẽ

được tham gia vào những hoạt động đào tạo về

chụp ảnh, viết bài, dựng phim, xây dựng kế hoạch

truyền thông và tổ chức sự kiện - các kĩ năng then

chốt về truyền thông của thời đại công nghệ số 4.0.

Thành viên câu lạc bộ sẽ nhau giao lưu và sinh hoạt

trực tuyến cùng nhau vào thứ Bảy hàng tuần.

BAN BIÊN TẬP

SỨ MỆNH:

Phát triển kỹ năng truyền

thông - kỹ năng then chốt thế

kỷ XXI.

Phát triển kỹ năng lãnh đạo

trong quá trình làm việc

nhóm, phát triển câu lạc bộ.

Đưa tin kịp thời các hoạt

động của trường, lớp dưới

nhiều hình thức.

Thử sức với những công việc

mang tính thực tế cao.
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 NẾP NGUYỄN SIÊU
THÁNG 9 NĂM HỌC 2021-2022

Quét mã QR để cùng nghe
podcast này nhé bạn!

Nhóm nếp Giao tiếp:
Chào, Nghe, Nói
Podcast Nếp Nguyễn Siêu: “Phát triển nhờ giao tiếp: Tại sao

không?" - podcast đầu tiên của Trường Nguyễn Siêu được xây

dựng với chủ đề Giao tiếp hiệu quả (bao gồm các kĩ năng

Chào, Nghe và Nói). 

Giao tiếp là một trong năm nhóm Nếp Nguyễn Siêu được

giảng dạy, phổ biến và áp dụng với mọi thế hệ học sinh, giáo

viên và nhân viên Trường Nguyễn Siêu.
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GIẢI NHẤT: THẦY GIÁO
NGUYỄN THÀNH ĐĂNG - GIÁO
VIÊN MÔN TOÁN VỚI 514
LƯỢT TƯƠNG TÁC.

GIẢI NHÌ: THẦY GIÁO NGUYỄN
DUY NGUYÊN - NHÂN VIÊN
BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ PHÁT
TRIỂN NHÀ TRƯỜNG VỚI 367
LƯỢT TƯƠNG TÁC VÀ CÔ GIÁO
ĐÀO NGỌC MINH ANH VỚI 352
LƯỢT TƯƠNG TÁC.

GIẢI BA: CÔ GIÁO TRẦN THỊ
THU TRANG - BỘ PHẬN QUỐC
TẾ VỚI 332 LƯỢT TƯƠNG TÁC
VÀ CÔ GIÁO ĐẶNG THỊ THU
HƯƠNG - GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
VỚI 328 LƯỢT TƯƠNG TÁC.

GIẢI  THƯỞNG

Để lan tỏa nhiều hơn năng lượng tích cực cho các thầy cô
giáo, cán bộ, nhân viên nhà trường cũng như các con học sinh
và cha mẹ học sinh, Công đoàn và Bộ phận Truyền thông tổ
chức cuộc thi ảnh "Work From Home". Đây không chỉ là một
hoạt động trong nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường, mà còn
nhằm lan tỏa những năng lượng tích cực của thầy cô đến học
sinh, cha mẹ học sinh và đồng nghiệp.

Sau 3 tuần diễn ra, cuộc thi đã chính thức khép lại. Ban tổ
chức xin cám ơn tinh thần tập thể của các Tổ bộ môn Giáo
dục công dân - Lịch sử, Toán, Tiếng Anh, lớp 11NCUK đã yêu
thương ủng hộ cuộc thi. 

Kính chúc các Thầy Cô và gia đình có một năm học mới mạnh
khỏe, bình an và nhiều niềm vui mới. Cám ơn các Quý cha mẹ
học sinh và các con học sinh đã tham gia bình chọn cho các
Thầy Cô giáo.

Khởi đầu tích cực của Thầy Cô giáo
Trường Nguyễn Siêu
Ban Biên tập
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CẢM ƠN CÁC Y BÁC SĨ &
CỐ LÊN VIỆT NAM!

 Thư của Đỗ Hà My (4CI1)

 Tranh: Đinh Nguyệt Hương (7CI7)
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Trích dẫn hoặc châm ngôn.

Lời chào trong lớp 
học trực tuyến
Khánh  Châu  và  Minh  Tâm ( 12AE)

Với tình hình dịch bệnh phức tạp,
việc không thể đến trường và phải
tiếp cận phương pháp học Online là
một điều không thể tránh khỏi với
các bạn học sinh. Khác với những dự
tính ban đầu, việc học Online cũng
có đem lại một số những lợi ích đáng
kể, nhưng bên cạnh đó, việc thầy trò
bạn bè ngăn cách nhau qua màn
hình điện tử cũng để lại vô vàn
những khó khăn nhất định.  
 
Giao tiếp Online qua môi trường
mạng vừa là cơ hội, vừa là thách
thức với mỗi bạn học sinh Nguyễn
Siêu. Chúng ta có cơ hội được kết nối
với thầy cô, với bạn bè qua nhiều
nền tảng mạng xã hội khác nhau chỉ
qua màn hình máy tính tại nhà.
Nhưng cùng lúc đó, giao tiếp qua
môi trường mạng sẽ không thể biểu
đạt đầy đủ cảm xúc giống như gặp
mặt trực tiếp, hay các sự cố kỹ thuật
làm cản trở cuộc trò chuyện của đôi
bên. 

Lớp học trực tuyến chính là ví dụ
điển hình nhất cho nếp Giao tiếp
Online. 
 

Không chỉ tiếp nhận kiến thức qua
các bài giảng, mà thầy và trò còn có
cơ hội trò chuyện với nhau sau một
thời gian dài xa cách. Chúng ta ở
trong thời kỳ công nghệ số phát triển
như vũ bão nhưng hành vi giao tiếp
chỉ thuộc về một nhóm nhỏ trong tập
thể, trên thực tế, đa phần học sinh
Nguyễn Siêu chúng ta vẫn giữ được
văn hóa chào, cũng như là nếp giao
tiếp văn minh lịch sự trong môi
trường học tập Online. Lời chào của
thầy và trò dành cho nhau là nghi lễ
cơ bản, là tình yêu và sự chia sẻ mà
hai bên dành cho nhau. Lời chào tạm
biệt không chỉ để kết thúc lớp học,
mà còn là lời tri ân gửi tới người
thầy, người cô đã tận tâm chuẩn bị
từng bài giảng để đem tri thức với
cho học trò thân yêu của mình ngay
giữa mùa dịch bệnh. 
 
Các bạn thấy đó, lời chào không chỉ
đơn giản là nghi thức, mà với chúng
mình đó còn là một nếp sống, một
cách thể hiện tình yêu với những
người xung quanh mình. Vậy hôm
nay các bạn đã trao đi yêu thương
tới những người cách bạn một màn
hình máy tính chưa? 

Quét mã QR trên để nghe những lời chào 
sau mỗi tiết học của chúng mình!
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Scan để nghe Bản tin phát thanh Măng non
Tết Trung thu 2021!
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khi là học sinh 
hệ song bằng cuối cấp...
Nguyễn Minh Ngọc, Bùi Minh Hằng (12A2)

Học song bằng, một trạng thái nghe rất “ngầu” vì học sinh tụi mình vừa có thể cân được các
môn Việt Nam khó nhằn, vừa đương đầu với các phạm trù Tiếng Anh mới. Mọi người xung
quanh thường chỉ nhìn thấy ánh hào quang phủ bên ngoài, từ điểm số đến hai tấm bằng mà
vô tình quên mất chúng mình đã rất vất vả để có thể đạt được thành tích như ngày hôm nay.
Đặc biệt hơn cả là chính thức bước vào năm học lớp 12, ngày ngày ngụp lặn trong deadline,
đánh đổi sức khỏe của bản thân để cố gắng chạm tới đích đến mình hằng mong ước. Đích đến
song bằng không chỉ là sự tự hào của gia đình, là email báo trúng tuyển của trường đại học
mơ ước, với chúng mình đó còn là lúc để nhìn lại chặng đường mình đã đi qua. Khung cảnh
quen thuộc nhất đối với chúng mình chính là những đêm tối muộn, bản thân chăm chỉ cày cuốc
còn các thành viên trong gia đình được say giấc, dù có những lần nản lòng nhưng chúng mình
chưa bao giờ bỏ cuộc. 

Năm học cuối cấp khởi đầu với bao khó khăn vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cánh cửa
hành trình khép lại 12 năm đèn sách của bọn mình cũng thêm nhiều chông gai trắc trở. Cùng
lúc "cân" hai hệ chương trình Cambridge và Việt Nam quả là không dễ dàng, nhưng bọn mình
luôn vững tin rằng con đường này là sự lựa chọn đúng đắn, chúng ta sẽ không bao giờ có bế
tắc thực sự khi bạn còn niềm tin vào chính mình, và niềm tin đó sẽ dẫn chúng ta tới sự thành
công mà ta hằng mong ước.

ĐƯƠNG ĐẦU VỚI KHÓ KHĂN...
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Chương trình
Chứng chỉ Năng
lực Toàn cầu (New
Zealand Global
Competence
Certificate –
NZGCC)
Được phối hợp triển khai giữa

Cơ quan Giáo dục New

Zealand (ENZ), tổ chức quốc

tế phi chính phủ và phi lợi

nhuận cung cấp các cơ hội học

tập cải thiện năng lực liên văn

hóa cho người học toàn cầu

(AFS), và Đại học Massey

nhằm góp phần thúc đẩy việc

giao lưu văn hóa, tri thức giữa

New Zealand và phần còn lại

của thế giới trong bối cảnh

hạn chế di chuyển.

Các suất học bổng trị giá 100% học phí chương trình Chứng
chỉ Năng lực toàn cầu New Zealand (NZGCC) - được phát
triển bởi tổ chức AFS (*) và được hướng dẫn bởi các giảng
viên trường Đại học Massey, New Zealand trong tất cả các
buổi học.

Mười bạn học sinh sẽ được tham gia chương trình trong
vòng năm tuần cùng với học sinh đến từ hệ thống các
trường IGC tại Việt Nam, các trường Trung học phổ thông
tại Thái Lan và New Zealand.

Tất cả học sinh Nguyễn Siêu được lựa chọn đều có số điểm
trung bình môn cao (trên 9.0 đối với các bộ môn chương
trình Việt Nam và A*-A đối với các bộ môn chương trình
Cambridge), kèm theo điểm Chứng chỉ Tiếng Anh tương
đương IELTS 7.0 trở lên.

Chúc mừng các bạn:

1. Phạm Khánh Linh - 11AS2
2. Trần Thu Hà - 11AS2 
3. Ngô An Khánh - 11NS2 
4. Trần Phạm Phương Linh - 9IG1E1 
5. Lương Huệ Phương - 10IG2E3 
6. Nguyễn Đình Uy - 10IG2E3 
7. Phạm Lê Vinh - 10IG2S1 
8. Nguyễn Đặng Bảo Ngọc - 10IG2E3 
9. Nguyễn Hoàng An - 10IG2S1 
10. Nguyễn Tuệ Nhi - 10IG2S1

Chúng ta tin tưởng rằng trong tương lai, sẽ còn nhiều học
sinh Nguyễn Siêu gặt hái được nhiều giải thưởng, học bổng
và thành công hơn nữa!
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Ngày Hội Hữu nghị Việt Nam - New Zealand
Bộ phận Quốc tế

Sáng 12/9/2021, Ngày Hữu nghị Việt Nam và
New Zealand chính thức được tổ chức trực
tuyến với sự tham gia của hơn 50 học sinh,
phụ huynh và khách mời. Sự kiện do Trường
Nguyễn Siêu, Tổ chức Giáo dục New Zealand
và Chương trình Dự bị Đại học NCUK đồng
tổ chức.

Ngày hội có sự tham gia của:
 Ông Joseph Mayhew, Đại biện Lâm thời
của Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam.
 Cô Bành Vân, Giám đốc Thị trường Việt
Nam, Cơ quan Giáo dục New Zealand.
 Cô Nguyễn Thị Minh Thuý - Hiệu trường
Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ
thông Nguyễn Siêu.
 Ông David Hodgson, Phó Tổng Giám đốc
Chương trình Dự bị Đại học NCUK.

 Đại diện sáu Trường Đại học tại New
Zealand.
 Hai giảng viên Chương trình Dự bị Đại học
NCUK.
 Và với hơn 50 người tham dự bao gồm học
sinh, cha mẹ học sinh và khách mời.

Trường Nguyễn Siêu - Ban tổ chức Ngày hữu
nghị Việt Nam và New Zealand xin chân
thành cảm ơn các đối tác, các con học sinh,
các bậc phụ huynh học sinh và các khách mời
đã tham gia sự kiện.

Trường Nguyễn Siêu mong rằng có thể hết
lòng đồng hành cùng các con học sinh và các
bậc phụ huynh học sinh trên mọi nẻo đường
học tập sắp tới!

30



CUỘC THI VẼ
"TRÁI ĐẤT SÁNG TẠO"
Sự kiện nằm trong Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP26

Nâng cao nhận thức về biến
đổi khí hậu với trẻ em
Bộ phận Quốc tế

Trường Nguyễn Siêu đồng hành cùng Đại sứ quán Anh tại Việt
Nam và Hội đồng Anh tại Việt Nam đồng tổ chức cuộc thi vẽ "Trái
Đất Sáng Tạo" nhằm nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ đối với
biến đổi khí hậu và Hội nghị COP26. Cuộc thi được tổ chức dành
cho các bạn trẻ Việt Nam dưới 16 tuổi đang sinh sống tại Việt Nam
và các quốc gia khác, được tổ chức từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 24
tháng 10 năm 2021.

Đối tượng dự thi: Cuộc thi dành cho trẻ em dưới 16 tuổi đang sinh
sống tại Việt Nam và các quốc gia khác. Cuộc thi được chia thành
03 nhóm tuổi khác nhau:
1. Nhóm 1: 8 tuổi trở xuống.
2. Nhóm 2: 9 - 12 tuổi.
3. Nhóm 3: 13 - 16 tuổi.

(Xem tiếp trang sau)

Hội nghị Liên hợp
quốc về biến đổi
khí hậu (COP)

là hội nghị thường
niên tổ chức trong
khuôn khổ Công ước
khung Liên hợp quốc
về biến đổi khí hậu
(UNFCCC), là nơi họp
chính thức của các bên
tham gia UNFCCC
nhằm đánh giá quá
trình đương đầu với
biến đổi khí hậu.
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Nội dung cuộc thi:
1. In mẫu bài dự thi (trang 6 tại hướng dẫn chi tiết về cuộc
thi) và vẽ bên trong vùng hình tròn. Hãy tưởng tượng hình
tròn đó là Trái Đất của chúng ta và hình vẽ bên trong là
những gì bạn hình dung về Trái Đất trong tương lai.
2. Chia sẻ một vài lời về bức vẽ (dưới 30 từ) để Ban tổ chức
hiểu thêm về tác phẩm của các bạn.
3. Bài dự thi không giới hạn chất liệu với kích thước từ A4
đến A0. Bài dự thi có thể vẽ tay hoặc sử dụng phần mềm đồ
hoạ. 
4. Bài dự thi cần được scan hoặc chụp ảnh rõ ràng và gửi về
email của cuộc thi.

Thời hạn gửi bài dự thi: Từ ngày 21 tháng 9 đến hết ngày 24
tháng 10 năm 2021.

Xem đầy đủ thể lệ cuộc thi, cách thức gửi bài dự thi, tiêu chí
chấm giải và các quy định chung bằng cách quét mã QR
sau:

Giải thưởng: Ban Tổ chức sẽ chọn ra 03 bài dự thi xuất sắc
nhất trong 03 nhóm tuổi. Mỗi bạn chiến thắng của mỗi nhóm
tuổi sẽ nhận được:
1. 01 học bổng toàn phần cho 01 khoá học tại Hội đồng Anh
trị giá hơn 22.000.000 VNĐ.
2. 01 giải thưởng tiền mặt trị giá 5.000.000 VNĐ.
3. Cơ hội được trưng bày tranh vẽ tại Bảo tàng trường
Nguyễn Siêu.
4. 10 bài dự thi xuất sắc nhất của mỗi nhóm tuổi sẽ nhận
được Giấy chứng nhận từ Đại sứ quán Anh tại Việt Nam.

Giải thưởng sẽ được công bố trên trang của ban tổ chức vào
Ngày Trao quyền cho Thanh thiếu niên và Cộng đồng, thuộc
khuôn khổ Hội nghị COP26, ngày 5 tháng 11 năm 2021.

Theo dõi trang sự kiện trên Facebook để được cập nhật thêm
các thông tin khác bằng cách quét mã QR sau:

Theo báo cáo của UNICEF (tháng 8/2021),
thanh thiếu niên Việt Nam là một trong

những nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhất
trước các tác động của biến đổi khí hậu;

điều này đe dọa đến sức khỏe, giáo dục và
sự an toàn của các em.
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NGÔI TRƯỜNG ĐẦU TIÊN TẠI HÀ NỘI
THAM GIA CHIẾN DỊCH "RACE TO ZERO"

Chiến dịch được chủ trì bởi Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, 
Liên minh Lãnh đạo Bền vững trong Giáo dục và tổ chức Second Nature.

Phát triển ngôi trường xanh với cam kết chạy
đua trong chiến dịch đạt mức phát thải carbon
ròng bằng 0

Với mục đích đóng góp tiếng nói chung của mình vào tình hình biến
đổi khí hậu chung của thế giới, tiếp tục triển khai các hoạt động phát
triển ngôi trường xanh và trở thành một trong những ngôi trường tiên
phong tại Việt Nam về phát triển xanh tại cơ sở giáo dục, Trường
Nguyễn Siêu chính thức đăng ký tham gia chiến dịch "Race To Zero" -
chiến dịch được chủ trì tổ chức bởi Chương trình Môi trường Liên Hợp
Quốc, Liên minh Lãnh đạo Bền vững trong Giáo dục và tổ chức Second
Nature; nhằm tập hợp sự lãnh đạo và hỗ trợ từ các doanh nghiệp,
thành phố, khu vực, các nhà đầu tư để phục hồi các-bon lành mạnh, có
khả năng phục hồi, ngăn ngừa các mối đe dọa trong tương lai, tạo việc
làm tốt và mở ra tăng trưởng bền vững, đồng đều.

Trường Nguyễn Siêu cam kết đạt được mức phát thải carbon ròng
bằng 0 (hay còn được hiểu là lượng carbon được giải phóng trừ lượng
bù phát thải carbon bằng 0) trong giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm
2025 với các hoạt động hằng ngày và hằng năm như tận dụng thức ăn
thừa, phân loại rác thải, thu gom pin đã qua sử dụng, kế hoạch nhỏ -
tiết kiệm giấy, phát triển căng tin sử dụng nguyên liệu thân thiện với
môi trường, phát triển các môn học liên quan đến biến đổi khí hậu, tổ
chức các hoạt động nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu (Ngày Hội
Trồng cây toàn trường, Ngày Hội STEM, v.v... Các hoạt động nêu trên
sẽ được hơn 3,000 học sinh, giáo viên và nhân viên Trường Nguyễn
Siêu thực hiện xuyên suốt năm học.
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Kết thúc buổi thảo luận, học sinh hai trường
Nguyễn Siêu và Utsunomiya Kita đã có những
ấn tượng tốt đẹp hứa hẹn tình bạn thân thiết và
bền chặt.

"Buổi giao lưu rất thú vị, giúp chúng em mở rộng
được lối giao tiếp bằng Tiếng Anh. Chúng em
trao đổi rất sôi nổi về văn hoá, trường học, thành
phố, món ăn của hai đất nước... Các bạn học sinh
và thầy cô Nhật Bản làm việc rất khoa học và
đúng giờ. Em thấy các bạn Nhật Bản rất thân
thiện, hoà đồng, vui vẻ, nói chuyện rất gần gũi và
thông minh." - Phạm Trang Linh (12AE).

Xây dựng mối quan hệ
toàn cầu thông qua các
hoạt động về phát triển
bền vững
Ngày 30/9/2021, học sinh Trường Nguyễn

Siêu và Utsunomiya Kita (Nhật Bản) đã có

buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Các nỗ

lực nhằm đạt mục tiêu phát triển bền vững”

với nội dung cụ thể là bảo vệ môi trường.

Chủ động và tích cực
Mặc dù buổi giao lưu diễn ra trực tuyến, nhưng

các bạn học sinh hai nước đã có những trao đổi

thân thiện và cởi mở về chủ đề đặt ra. 

Bên cạnh các ý tưởng mới mẻ, thú vị về vấn đề

môi trường và giải pháp bảo vệ môi trường, các

bạn ấy còn vô cùng hào hứng khi giới thiệu về

đất nước, văn hoá ẩm thực, về cả ngôi trường

các bạn theo học và những câu lạc bộ đặc sắc.

Tất cả đều hướng đến chủ đề phát triển bền

vững.

Thân thiết và bền chặt

"Phát triển bền vững là một khái niệm mới nhằm định nghĩa một sự phát triển về mọi mặt
trong xã hội hiện tại mà vẫn phải bảo đảm sự tiếp tục phát triển trong tương lai xa."

GIAO LƯU TRỰC TUYẾN GIỮA TRƯỜNG NGUYỄN SIÊU
VÀ TRƯỜNG UTSUNOMIYA KITA (NHẬT BẢN)

BỘ PHẬN QUỐC TẾ

Buổi giao lưu trực tuyến giữa HS Nguyễn Siêu và
HS trường Utsunomiya Kita
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EM YÊU TRƯỜNG EM
Cuộc vận động sáng tác nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Nguyễn Siêu

Mỗi học sinh gửi 01 (hoặc nhiều) sáng tác thơ, văn, nhạc, hoạ… hoặc sản phẩm
STEAM, sản phẩm truyền thông đa phương tiện (khuyến khích các tác phẩm song
ngữ)… với nội dung về mái trường Nguyễn Siêu.
Bài/sản phẩm tham dự gửi về email banbientap@nguyensieu.edu.vn. Bài đạt yêu cầu
sẽ được đăng tải lên chuyên mục “Ký ức 30 năm” sau đó dẫn link về fanpage Trường
Nguyễn Siêu. 
Thời gian gửi bài: 01/10/2021-25/10/2021
Thời gian tổng kết, trao thưởng (dự kiến): 20/11/2021 
Cách thức tính điểm: 50% điểm do BGK chấm; 50% điểm dựa trên lượng tương tác
tích cực, bình luận và chia sẻ nhiều nhất trên Facebook Page Trường Nguyễn Siêu.
Mỗi lượt tương tác và bình luận được tính 1 điểm. Mỗi lượt chia sẻ được tính 1,5 điểm.

Giải Nhất (1 giải): Chứng nhận, quà lưu niệm. Bộ phận Truyền thông sản xuất 1 clip
về “Một ngày của em” giới thiệu về học sinh đoạt giải Nhất cuộc thi.
Giải Nhì (2 giải): Chứng nhận, quà lưu niệm. Bộ phận Truyền thông gửi tặng các con
1 bộ ảnh đi kèm bài viết về chân dung học sinh đoạt giải dưới dạng long-form.
Giải Ba (4 giải): Chứng nhận, quà lưu niệm. Bộ phận Truyền thông gửi tặng các con 5
ảnh chân dung, ảnh gia đình đi kèm với sản phẩm được trưng bày trong triển lãm.
Giải Khuyến khích (5 giải): Chứng nhận, quà lưu niệm.

ĐỐI TƯỢNG: Học sinh trường Nguyễn Siêu (từ lớp 1 đến lớp 12).

NỘI DUNG, HÌNH THỨC  CÁCH THỨC: 

GIẢI THƯỞNG: 12 giải (bao gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 5 giải KK.)

Các sáng tác ấn tượng sẽ được tham gia triển lãm của học sinh vào tháng 5 năm 2022.
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Email: banbientap@nguyensieu.edu.vn
Facebook Page: https://www.facebook.com/TruongNguyenSieu

Nội san được lưu hành nội bộ.
Phiên bản e-Magazine thứ nhất của năm học 2021-2022 - Hoàn thành ngày 30/9/2021.
Thông tin liên lạc:

Nội san Tháp Bút - Tháng 9 Năm 2021

Tổng hợp và biên tập bởi: Bộ phận Truyền thông & Câu lạc bộ Đại sứ Truyền thông
Trường Nguyễn Siêu.
Chân thành cảm ơn các tập thể và cá nhân đã đóng góp xây dựng nên nội san.
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