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Năm học 2022 - 2023

LỄ KHAI GIẢNG

Vinh danh học sinh xuất sắc

Tiếng trống 30 năm

Chào đón các con học sinh đầu cấp

>>> Phóng sự tài liệu TIẾNG TRỐNG 30 NĂM, mời xem tại đây!
>>> Album ảnh đầy đủ về Lễ Khai giảng Trường Nguyễn Siêu, mời xem tại đây!
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https://www.youtube.com/watch?v=Cvi-u-MVEV8
https://www.youtube.com/watch?v=Cvi-u-MVEV8
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6191875897505663&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.6191875897505663&type=3
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Kính thưa quý cha mẹ học sinh, các thày cô giáo, 
Các con học sinh yêu quý!

Trong ngày vui khai trường hôm nay, thay mặt Lãnh đạo nhà trường, tôi nồng nhiệt chào mừng
735 học sinh lớp 1, 6, 10 đã hòa nhập vào đại gia đình Nguyễn Siêu, tạo nên ngôi nhà lớn với
gần 2700 các con học sinh, 97 lớp cùng gần 400 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 60
thành viên là người nước ngoài đến từ 13 quốc gia thuộc năm châu lục khác nhau. 

Năm học 2021-2022 đã đi qua trong thử thách và khép lại bằng những chiến thắng vinh
quang. Trong ngày lễ khai trường hôm nay, tôi rất vui khi được nhắc đến thành quả đáng tự
hào của các con học sinh khối 12 năm học 2021-2022. Khóa học sinh chủ yếu học trực tuyến
nhưng thi trực tiếp cả hai kì thi quan trọng. Kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, các con đều đạt
cao hơn điểm trung bình chung của cả nước, có 3 môn lọt vào top 10 của Hà Nội. Đồng thời,
các con còn đạt 82% điểm C trở lên và có rất nhiều điểm A* trong kì thi Tú tài A-Level
Cambridge - một bằng cấp có giá trị toàn cầu. Giấc mơ của các con học sinh Nguyễn Siêu
chinh phục các trường đại học tốt nhất Việt Nam và các trường đại học danh tiếng hàng đầu
thế giới đã thành hiện thực. Xin chúc mừng thành công của các con, khóa học sinh với nhiều
nghị lực vươn lên vượt qua thách thức, ghi danh mình vào lịch sử 30 năm của nhà trường, lan
tỏa nguồn năng lượng tích cực cho các thế hệ tiếp nối, là niềm hạnh phúc lớn nhất của các thày
cô, là động lực với niềm tin cho chúng ta vươn tới thành công. 

Có thể nói những kết quả đạt được của năm học 2021-2022, năm học trực tuyến, thày và trò
nhà trường đã nỗ lực “biến nguy thành cơ”, và một trong những cơ hội thay đổi lớn nhất đã có
được là sự chuyển đổi số mạnh mẽ trong quản lí, dạy và học, là tiền đề để năm học này chúng
ta tiếp tục phát triển mô hình trường học thông minh - “Digital school”. 

Năm học 2022-2023, năm học đầu tiên của một giai đoạn mới, ước vọng mới về một ngôi
trường tương lai có triết lý giáo dục dựa trên những tiêu chuẩn quốc tế của mô hình trường học
phát triển tư duy “Thinking school”. Song song thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018
với những đổi mới về phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá, năm học này, nhà trường
thực hiện chương trình giáo dục tích hợp với mô hình đồng dạy giữa giáo viên Việt Nam và
giáo viên quốc tế để hoàn thành sứ mệnh trở thành ngôi trường song ngữ hàng đầu Việt Nam;
tăng cường các hoạt động trải nghiệm mang tính chất học thuật (như giáo dục STEM) nhằm
phát triển năng lực toàn diện của công dân toàn cầu; chú trọng hoạt động tham vấn tâm lý,
hướng nghiệp, áp dụng kỷ luật tích cực và hỗ trợ học tập xây dựng văn hóa Nguyễn Siêu, kiến
tạo trường học hạnh phúc - “Wellbeing school”. 

THÔNG ĐIỆP NĂM HỌC 2022-2023



Là một trường thành viên tham gia Chiến dịch “Race to Zero” được ghi nhận bởi tổ chức Môi
trường Liên Hợp Quốc (educationracetozero.org), năm học này, chúng ta sẽ có những hành
động cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải khí carbon đạt mức bằng 0 vào năm
2025, tạo tiền đề để được công nhận là trường học sinh thái “Eco-school”. 

30 năm đã qua là bước đệm vững vàng để hôm nay, chúng ta cùng tự tin dựng xây ngôi trường
Nguyễn Siêu của tương lai: dám đương đầu (COPE) với thách thức để sải cánh vươn cao
(RISE) với tinh thần “Tiên phong mở lối, dẫn bước tương lai”. 

Nhân dịp năm học mới, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn tới các cấp lãnh đạo đã luôn quan tâm và
tạo điều kiện cho sự phát triển của nhà trường. Đồng thời cũng cho phép tôi gửi tới CMHS tấm
lòng tri ân sâu sắc. Cảm ơn quý cha mẹ học sinh đã đặt niềm tin và luôn đồng hành vì tương
lai, hạnh phúc của các con chúng ta. 

Các thày cô giáo và các con học sinh yêu quý! 

Các thày cô giáo, các con học sinh là những hình ảnh đẹp nhất của Người Nguyễn Siêu. Tôi
mong muốn mỗi chúng ta sẽ trở thành những “đại sứ truyền thông” mang những thông điệp tích
cực nhất cho cộng đồng Nguyễn Siêu và xã hội. Tôi chúc các thày cô cán bộ quản lí luôn là tấm
gương về tự học và sáng tạo, quan tâm bồi dưỡng đào tạo thế hệ kế cận; các thày cô giáo tích
cực đổi mới phương pháp giảng dạy và thích ứng linh hoạt trong mọi hoàn cảnh để giữ vững
ngọn lửa đam mê trong sự nghiệp trồng người; tôi mong các bạn đồng nghiệp người nước
ngoài hãy coi Nguyễn Siêu là nhà để cùng chung tay vun đắp mái ấm Nguyễn Siêu; cô mong
các con học sinh có sức khỏe, có hoài bão, có nghị lực, tự lực, tự học để phát triển bản thân vì
tương lai của chính mình. Cô hi vọng chuỗi hoạt động sôi nổi chào mừng mái trường tuổi 30 sẽ
mang lại cho các con những trải nghiệm thú vị, để lại những dấu ấn khó phai trong kí ức học
trò.  

Chúc các thày cô giáo và các con một năm học mới tràn đầy niềm vui và thành công. 

HIỆU TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh Thúy 
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Điểm nhấn của buổi Lễ Khai
giảng chính là phần đón học
sinh lớp 1. Các con được cha mẹ
dắt tay trên con đường học
thuật dẫn từ cổng trường vào
sân khấu. Bộ Giá trị cốt lõi dẫn
bước các con trên hành trình tri
thức. Các con chia tay mẹ cha ở
sân khấu, về theo đơn vị lớp
cùng các cô chủ nhiệm. Các con
đã cùng nhau cất cao tiếng hát
trong giai điệu nhịp nhàng của
bài ca “Ấm tình Nguyễn Siêu”. Từ
giây phút này, các con đã chính
thức trở thành học sinh Nguyễn
Siêu, mong rằng các con sẽ mãi
tự hào với danh xưng đầy vẻ
vang ấy.

Đối với các con học sinh
lớp 1, ngày Khai giảng
đầu tiên vừa lạ lẫm vừa
xen chút lo lắng khi các
con rảo bước trên con
đường học thuật trong sự
đón chào, tiếng vỗ tay
nồng hậu của các anh
chị, các vị khách quý và
toàn thể cán bộ, giáo
viên, nhân viên nhà
trường. Các con đang
từng bước ghi dấu chân
mình nơi mái trường
Nguyễn Siêu thân yêu.
Cổng trường mở ra, đón
chào các con bằng vòng
tay ấm áp yêu thương.

NHỮNG DẤU ẤN CỦA NGÀY THU ĐẸP NHẤT
Nếu như Lễ khai giảng năm học 2021-2022 trên không gian số đánh dấu một bước thay đổi
của Nguyễn Siêu trong hành trình chinh phục công nghệ truyền thông hiện đại, thì ở năm
học 2022-2023, Lễ khai giảng đã được tổ chức tại sân trường quen thuộc với nội dung và
hình thức nhấn mạnh vào các giá trị học thuật và xoay quanh chủ đề năm học: “Tiên phong
mở lối, dẫn bước tương lai – Leading into the Future”.

Tiếng trống Khai trường vang lên bởi nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng trường: Đại tá, NGƯT
Nguyễn Trọng Vĩnh. Trường Nguyễn Siêu đã trải qua 30 mùa Khai giảng, tiếng trống như tiếng
đồng vọng từ trái tim mỗi người con Nguyễn Siêu, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc, là cầu nối
tới từ quá khứ, hiện tại và tương lai. 30 mùa tiếng trống trường Nguyễn Siêu là 30 mùa hạnh
phúc của tri thức từ khi mái trường còn "trên đôi quang gánh", cho đến những ngày đầu vừa
giữ vừa xây của bến ấm tri thức – điểm tựa vững vàng cho con tàu VN236 vượt sóng trùng khơi
vươn ra biển lớn. 
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Lễ vinh danh dành cho 18 bạn học sinh ưu tú, xuất sắc, đạt thành tích cao trong các kỳ thi
chương trình Việt Nam và kì thi tốt nghiệp THPT. Ở các kì thi của Cambridge như
Checkpoint, IGCSE, AS, A Level có 25 học sinh được nhận chứng nhận vinh danh của nhà
trường. Thay mặt cho các học sinh, học sinh Lê Đàm Quân lớp 12A2 đã phát biểu cảm nghĩ,
bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới ban Giám hiệu, thầy cô và cả đấng sinh thành đã tạo cho
các bạn cơ hội được sống, được học tập dưới mái trường Nguyễn Siêu yêu quý.

Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 khép lại với dư âm hạnh phúc về một Lễ khai giảng
Xanh tiết kiệm và nhiều ý nghĩa. Tiếng trống khai trường đã điểm, năm học 2022-2023 với
chủ đề “Tiên phong mở lối, dẫn bước tương lai” – Leading into the Future đã mở ra. Chúng
ta cùng hướng về ánh sáng của con đường học thuật với những ước mơ tri thức được chắp
cánh bay cao, bay xa hơn.



Con đường học thuật trường Nguyễn Siêu mở ra ngay tại điểm đẹp nhất có thể bao quát toàn
bộ không gian ngôi trường rộng 10.000m2. Tấm thảm đỏ được trải phẳng phiu dưới mặt sân
cùng những cột hoa và hàng cờ đuôi nheo mang logo trường Nguyễn Siêu được phối mềm mại
qua tổ hợp màu xanh dương – hồng nhã nhặn và thanh lịch. 

Hai lối đi của Con đường học thuật được trải song song và bao quanh hàng ghế đại biểu, giáo
viên và khách mời với mong muốn nhấn mạnh tầm quan trọng, sự đồng hành của Gia đình và
Nhà trường. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên Nhà trường cũng như cha mẹ học sinh sẽ cùng
đồng lòng tin tưởng, xây dựng, giữ gìn và phát triển môi trường giáo dục Nguyễn Siêu một
cách toàn diện; trở thành ngôi nhà thứ hai và nơi ươm mầm giấc mơ cho nhiều thế hệ học sinh
Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. 

Những lá cờ màu hồng và xanh tung bay phấp phới trong làn gió mát, tiết trời giao chuyển
nhẹ nhàng của mùa Thu Hà Nội đã tạo nên một khung cảnh đẹp mắt trong ngày khai giảng. 

Những lá cờ màu xanh dương – màu của Nguyễn Siêu – tượng trưng cho tuổi trẻ, cho đam mê
và sự nhiệt huyết; thể hiện rõ sự vững chắc, niềm tin mà Nhà trường đã gây dựng trong ngành
Giáo dục Thủ đô suốt 30 năm qua. Màu xanh Nguyễn Siêu cũng gợi nhớ về sự đồng hành của
các bậc Cha mẹ học sinh và các học sinh thân yêu. Từ màu xanh mang ý nghĩa về sự mạnh mẽ
và độc lập, gợi nhớ về sự an nhiên, hạnh phúc và tinh thần người Nguyễn Siêu. 

Bên cạnh màu xanh Nguyễn Siêu, những lá cờ màu hồng – tượng trưng cho sự quyết đoán và
mạnh mẽ - thể hiện tình cảm, sự yêu thương, gắn kết, sự quan tâm và thấu hiểu mà cán bộ,
giáo viên, nhân viên trường Nguyễn Siêu dành cho tất cả các con học sinh thân yêu. Màu hồng
ấy như đại diện cho các con học sinh, những chàng trai cô gái đang trải qua những ngày niên
thiếu rực rỡ. Các con đã, đang và sẽ luôn luôn được thầy cô, các cô bác nhân viên chăm chút
từng bữa ăn, giấc ngủ, luôn có người sẵn sàng chia sẻ, lắng nghe và cho các con những lời
khuyên tích cực bất cứ khi nào con gặp khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống. 
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CON ĐƯỜNG HOA HỌC THUẬT



Trong không gian Lễ Khai giảng thứ 30 của Nguyễn Siêu, hai hàng hoa chạy cùng Con đường
học thuật bao quanh hàng ghế chính, mỗi hàng gồm 12 cột hoa, sắp xếp theo thứ tự từ Lớp 1
đến Lớp 12, tượng trưng cho 3 cấp học và từng giai đoạn của thưở hoa niên rực rỡ. Từ Lớp 1
của bậc Tiểu học tới Lớp 12 của bậc Trung học. Các cột hoa được trang trí theo tone hồng,
xanh, trắng, cùng với một đồ dùng học tập tượng trưng cho 12 môn học gắn bó với chương
trình Tích hợp của trường Nguyễn Siêu. Ánh nắng vàng nhẹ của mùa Thu Hà Nội trải đều trên
mô hình cấu tạo phân tử graphite của môn Hoá hay những bảng màu, cọ của môn Mỹ thuật…
Năm nay, các con học sinh lớp 1 đang chập chững bước chân đi tìm con chữ đã không còn vẻ
mếu máo trẻ thơ, nét lo lắng khi diễu hành lần đầu tiên trong Lễ Khai giảng, bởi hôm nay, các
con được cha mẹ dắt tay bước lên sân khấu và cùng hoà vang tiếng hát trong giai điệu nhịp
nhàng của bài ca “Ấm tình Nguyễn Siêu”. Khi những lời ca vừa dứt, các con nắm tay cô chủ
nhiệm về hàng theo đơn vị lớp, từ thời điểm ấy, các con đã chính thức trở thành “người Nguyễn
Siêu”, những em út trong đại gia đình Nguyễn Siêu và tràn đầy tình yêu thương.
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Con đường học thuật là bài học lớn đầu tiên trong Lễ Khai giảng của trường Nguyễn Siêu.
Thay vì truyền thống về bài học lớn cả trường cùng học trong ngày khai giảng; bài học lớn
năm nay là bài học của lịch sử mái trường 30 năm tuổi; là hành trình luôn cần sự đồng hành
của mẹ cha, là sự dẫn lối của Bộ Giá trị Cốt lõi Nguyễn Siêu - điều đã làm nên tầm vóc ngôi
trường vừa hiện đại hội nhập quốc tế vừa gìn giữ những giá trị truyền thống của dân tộc. Bước
đi của các con học sinh lớp 1 trong Lễ Khai giảng năm nay cũng chính là bước đi của tất cả
các thế hệ học sinh Nguyễn Siêu. Tất cả các con đều đã và đang từng bước ghi dấu ấn cá
nhân trên Con đường học thuật Nguyễn Siêu.
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HỌC SINH “ĐẠT HỌC BỔNG NGUYỄN SIÊU”
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2022-2023

Chúc mừng các con học sinh giỏi xuất sắc gương mẫu toàn diện, có sức lan tỏa trong xã hội
với Học bổng ý nghĩa trong năm học thứ 30 của mái trường Nguyễn Siêu!

LÊ ĐÀM QUÂN - 12A2 
• Giải Nhất cuộc thi Tin học trẻ cấp Quận.
• Giải Nhất cuộc thi Tin học trẻ cấp Thành phố.
• Giải Ba cuộc thi Tin học trẻ cấp Quốc gia
• Giải Nhì cuộc thi sáng tạo sản phẩm STEAM cấp Trường
• Giấy khen Thanh niên gương mẫu làm theo lời Bác năm 2022 của Quận Đoàn
Cầu Giấy

ĐỖ CÔNG DANH - 8IG1S1 
• Giải Bạc kỳ thi IKSC; • Ngôi sao tháng 12 năm 2021
• Học sinh đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong năm học 2020 – 2021
• Bằng khen UBND Thành phố Hà Nội (bằng khen thành tích xuất sắc tham gia
cuộc thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế lần thứ 17 dành cho học sinh dưới 13
tuổi (IMSO 17)
• Giải thưởng 15/5 do Hội đồng Đội thành phố Hà Nội trao cho HS có thành tích
học tập nổi trội.

LÊ TRIỆU HUY - 9IG2S1 
• HC Vàng kỳ thi Khoa học Quốc tế ASMO; HC Vàng kỳ thi Toán Quốc tế ASMO
• HC Vàng kỳ thi Khoa học Quốc tế VANDA; HC Đồng chung kết kỳ thi English
• Giải thưởng 15/5 của Thành Đoàn
• HC Bạc cuộc thi Toán học Hoa Kỳ (AMC8); HC Vàng cuộc thi Khoa học
Hongkong HKISO 2022
• HC Bạc cuộc thi Olympic Toán Titan Vietnam VTMO 2022
• HC Bạc cuộc thi Olympic Toán Singapore và Châu Á SASMO 2022
• Giải Khuyến khích Kỳ thi học sinh giỏi cấp Quận môn Hóa học

NGUYỄN ĐẮC HƯNG - 12A1 
• Huy chương Đồng trong cuộc thi GloCoLis (Global Competition for Life Sciences)
• Nhóm trưởng của dự án "Synthesis of Titanium Dioxide Nanoparticles for Solar
Cell Application"
• Giải Ba thi Olympic cấp Cụm
• Giải đặc biệt thi thiết kế sản phẩm STEM cấp trường
• Điểm thi A-Level đạt 3 điểm A



NGUYỄN NGỌC MINH ANTHONY - 7CI4 
• Giải Nhì Ngày hội STEM của trường Nguyễn Siêu. 
• Lọt vào vòng tranh luận quốc tế với Đại học Anh John Leggott
và vị trí thứ 2 chung cuộc - Orators Debate Competition.
[Nhiều thành tích phụ trong Orators Debate Competition]
• Giải Nhì Tài năng Anh ngữ Thủ đô.
• Distinction IMAS
• Giải Nhì FDT Debate 2021
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NGUYỄN NGỌC HUYỀN - 12A1 
• Giải Nhì NCKH cấp Thành phố
• Giải Khuyến Khích môn Sinh học cấp Cụm
• Điểm thi A-Level đạt 3 điểm A

PHAN QUANG - 6CI5
Huy chương Đồng IMSO 

 

ĐỖ NGỌC HOA - 9IG2S1 
• Giải Nhất STEM khối 8
• Giải Đồng Toán Mỹ AMC8
• Giải Ba bài viết về trường
• Ngôi sao tháng 11

THÀNH HƯNG - 6CI5
Huy chương Đồng IMSO 

THANH BÁCH - 6CI4
Huy chương Bạc IMAS (LP)
Giải KK vòng 2 IMAS (UP)

ĐĂNG KHOA - 6CI5 
Giải Ba Tin học
cấp Thành phố

ĐỖ KHÁNH LY - 10AE2 
Toán: 9.0; T.Anh: 9.5;

Ngữ văn: 8.75

THANH BÌNH - 10AE2
Toán: 9.0; T.Anh: 10.0

Ngữ văn: 8.0

LN. PHƯƠNG ANH - 10AE2
Toán: 9.0; T.Anh: 9.75;

Ngữ văn: 8.5

KHÁNH LINH - 10AE3
Toán: 9.0; T.Anh: 9.5;

Ngữ văn: 8.25

HỌC BỔNG NGUYỄN SIÊU CHO HỌC SINH ĐẦU CẤP
Học kỳ I, năm học 2022-2023



Ngày hôm nay thật đặc biệt, một ngày mùa Thu đẹp nhất tháng 9, ngày Khai trường! Chúng
tôi, gần 300 Cha Mẹ học sinh khối 1 được tham dự một buổi lễ Khai giảng vô cùng xúc động và
ấn tượng dưới mái trường Nguyễn Siêu. Tự đáy lòng mình, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành
nhất tới Ban giám hiệu trường Tiểu học Nguyễn Siêu đã trao cho chúng tôi niềm vui và niềm tự
hào này; cảm ơn những hi sinh, vất vả, những đêm trắng chuẩn bị cho lễ Khai giảng của các
Thầy Cô và các bác cán bộ, công nhân viên nhà trường.

Mùa khai trường đầu tiên bao giờ cũng thật đáng nhớ. Giây phút dắt con trên “con đường hoa
học thuật” trải thảm đỏ từ cổng trường để tiến vào sân khấu chính, trao con cho Cô giáo chủ
nhiệm là giây phút lắng sâu và xúc động nhất đối với cá nhân tôi ngày hôm nay. Với tôi đó
không chỉ là một khoảnh khắc của một buổi lễ mà còn là dịp để dạy con bài học “Tôn sư trọng
đạo” đầu tiên. 

Khi các con cất cao lời bài hát “Ấm tình Nguyễn Siêu” cũng là lúc tôi cảm nhận được niềm tự
hào đang nhen dần lên trong tim những đứa trẻ đang đứng trên sân khấu kia. Bao nhiêu lo
lắng, lạ lẫm ban đầu đã bị xóa bỏ để nhường chỗ cho sự tự tin khi mỗi bước chân các con được
chào đón bằng những nụ cười, những cái vẫy tay của các Thầy Cô và các anh chị khóa trên.
Ngày hôm nay, những chú Khỉ con 2016 đã chính thức trở thành “người Nguyễn Siêu”. Và
chúng tôi cũng mong rằng các con sẽ mãi tự hào với danh xưng đầy vẻ vang ấy.
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Lần đầu tiên, sau gần 5 năm là phụ huynh Nguyễn Siêu
tôi được lắng nghe “phút Truyền thống” của trường để
thêm hiểu về trường, về lịch sử hình thành và phát triển
của nhà trường. Tôi cũng vô cùng tâm đắc với Bộ giá trị
cốt lõi của trường Nguyễn Siêu. Tôi hi vọng các con của
mình sẽ được đắm mình phát triển trong bộ giá trị đó để
ngày mai khi các con trưởng thành vẫn luôn tự hào là học
sinh trường Nguyễn Siêu. 

Chuyến tàu mang số hiệu CI 2023-2028 trên chuyến hải
trình VN236 đã chính thức ra khơi. Chúng tôi, những
người làm Cha làm Mẹ, hoàn toàn tin tưởng vào những
thuyền trưởng tài ba của trường Nguyễn Siêu để gửi gắm
con mình. Hành trình tri thức chắc sẽ có nhiều thách thức
và khó khăn nhưng tôi tin rằng mình đã chọn cho con một
ngôi trường tuyệt vời để con được rèn luyện, học tập và
phát triển bản thân.

Chúc các con sẽ luôn nỗ lực rèn luyện và học tập, bền bỉ,
sáng tạo, không ngại vượt khó, luôn chăm ngoan và sống
đúng với truyền thống tốt đẹp của đức Thầy Nguyễn Văn
Siêu cũng như tôn chỉ của Nhà trường: “Dẫu biết tròn là
khôn, nhưng nguyện lấy vuông làm mẫu”.

Chúc cho con tàu VN236 vượt sóng trùng khơi vươn ra biển lớn, “tiên phong mở lối, dẫn bước
tương lai” cho hơn hai nghìn sáu trăm học sinh.

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Người mẹ có con vào lớp 1 năm học 2022-2023)

CẢM XÚC MÙA THU



2012, có một con bé chuẩn bị quần áo đồng phục từ trước ba ngày, sáng dậy thật sớm không
chút mệt mỏi và tết tóc thật xinh, bước lên sân khấu với đầy tự hào được trở thành học sinh lớp
1. 10 năm, 10 mùa khai giảng, cái háo hức nó dành cho dịp này cũng phai dần nhưng chẳng
hiểu sao, năm lớp 11, cầm lên tay chiếc áo dài và vị trí chỗ ngồi khen thưởng ghi tên mình, bồn
chồn, lo lắng và hồi hộp cuộn lấy nó. Cũng lâu lắm rồi con mới được đứng lên sân khấu ấy lần
nữa, nghe tên mình được đọc lên trước thật nhiều người, và cũng cảm giác như lâu lắm rồi, sau
một năm học trực tuyến, mới cảm nhận được cái không khí thật sự của một buổi Khai giảng.
Con yêu cái nắng chảy dài trên các bức tường quen thuộc, yêu những đốm sáng chiếu trên nền
gạch xám, và yêu cái tĩnh lặng đầy trang nghiêm khi "Phút truyền thống" bắt đầu. Tiếng trống
trường vang lên từng hồi, từng nhịp, đánh thức trong con cái gì đó giống như là ước mơ, là
động lực để nỗ lực nhiều hơn nữa. 30 năm thành lập trường, hơn 1/3 chặng đường này, con đã
ở đây, chứng kiến sự thay đổi của Nguyễn Siêu qua từng năm tháng. Nơi đây là một phần của
tuổi thơ, là nơi cất giấu đầy ắp kỉ niệm. Khai giảng này là một trong những thước phim đẹp
nhất ấy, là những nụ cười ngập trong nắng, là những lời khen ngợi và động viên, là khoảnh
khắc mà con muốn tua lại thêm thật nhiều, thật nhiều lần nữa. Mong rằng trong năm tới đây,
con bé năm nào có thể giữ vững tinh thần học tập, tiếp tục cố gắng để đạt được những mục
tiêu đề ra, nhận về kết quả xứng đáng và hơn cả, sẽ được cảm thấy tự hào về bản thân mình.
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Rạng sáng - sớm tinh mơ
Hoa tươi khắp nẻo đường.
Vừa đi vừa háo hức
Đã tới ngày tựu trường.

Mỗi lúc một tấp nập
Trường càng lúc càng đông.
Nghe mấy em đầu cấp
Hò reo trong phấn chấn.

Cô gái tà áo trắng
Tựa như một nàng thơ.
Đôi môi cười tươi tắn
Khiến lòng tôi ngẩn ngơ.

Trời đỏ bừng tia nắng
Tiếng trống trường cất vang
Lại một năm học mới
Với niềm vui muôn vàn.                                                                                                       

Trần Trung Sơn - 11AE1

CẢM XÚC MÙA THU

 Nguyễn Thy Linh – 11A2

THƠ NGÀY TỰU TRƯỜNG

..."Sân trường hôm nay thật bừng sáng, như được khoác lên mình một bộ đồ mới, trông thật lung
linh và hoành tráng. Những giàn hoa hồng căng tràn sức sống và tươi mát, làn gió nhè nhẹ làm
cho lá cờ Tổ quốc bay phấp phới... Lần khai giảng này, trường mình đã đầu tư thiết kế những
khung hình thật rực rỡ và sáng tạo để cho thầy cô, học sinh và cha mẹ có thể thỏa sức chụp ảnh
và lưu lại kỉ niệm đẹp..." 

Trịnh Thanh Bình – 12A2

..."Tiếng trống tựu trường khiến lòng con cảm thấy bồi hồi,
xúc động, vừa hồi hộp khi một năm học mới sắp bắt đầu, lại
vừa có chút nuối tiếc vì đây chính là năm học cuối cùng của
con dưới mái trường Nguyễn Siêu. Tiếng trống trường tuy
quen thuộc mà mỗi lần vang lên lại gợi cho con những kỉ
niệm, những cảm xúc khó quên trong suốt 6 năm gắn bó với
trường. Những giờ ra chơi đầy hứng khởi với bạn bè, những
lần hồi hộp khi nhận điểm thi, và cả những bài giảng của
thầy cô giúp con chạm đến những chân trời tri thức mới,… đó
sẽ là những kỉ niệm mà con luôn ghi nhớ trong lòng.

Có lẽ trong giờ phút ấy, các bạn học sinh ai cũng mang
trong mình những hoài bão, những mục tiêu, những ước mơ
về một năm học mới thật rực rỡ. Với riêng con, tiếng trống
trường vang lên như một lời nhắc nhở, thúc giục để con sẵn
sàng bước vào năm học cuối cùng đầy ước ao và hứa hẹn,
một năm học mới với đầy trải nghiệm mới dưới “ngôi nhà
thân thương” Nguyễn Siêu...." 

Phí Lê Linh Nga – 12A2
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XANH HÓA LỐI SỐNG TRONG GIỚI TRẺ 
Sáng 23/9, Báo Tiền Phong phối hợp Trung tâm Truyền thông Tài
nguyên và Môi trường tổ chức Tọa đàm "Xanh hóa lối sống và
thúc đẩy hành động vì tăng trưởng xanh trong giới trẻ Việt Nam".
Cô Nguyễn Thị Duyên, Phó Hiệu trưởng Trường THCS-THPT
Nguyễn Siêu có phần trình bày đáng chú ý tại Toạ đàm.

Việc giáo dục môi trường cho học sinh của trường Nguyễn Siêu đã được thực hiện lâu rồi. Trong
hành trình 30 năm, giáo dục đạo đức và bảo vệ môi trường luôn là nhiệm vụ trọng tâm trong mỗi
năm học. Chúng tôi tích hợp xây dựng bảo vệ môi trường tùy từng môn học, lồng ghép vào mỗi
môn ở mức độ khác nhau. 2 trong số 8 Nếp Nguyễn Siêu là bảo vệ môi trường và tiết kiệm. Đây
sẽ là các giá trị quan trọng để tạo nên chân dung học sinh Nguyễn Siêu.

HĐGD DỰ TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN
Sáng 24/9, giáo viên toàn
trường tham dự buổi tập
huấn chuyên môn của Tiến
sĩ Tạ Ngọc Trí, Phó Vụ
trưởng Vụ Giáo dục Tiểu
học, Bộ GD-ĐT với nội
dung: “Đổi mới kiểm tra
đánh giá trong dạy học”.

ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ ĐẢNG, BẦU BAN CHI ỦY,
BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ NHIỆM KỲ 2022-2025

Đại hội Chi bộ trường THCS & THPT
Nguyễn Siêu thống nhất bầu Ban Chi ủy
gồm 5 đồng chí. Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ
2022-2025 là Đ/c Nguyễn Thị Minh Thuý,
Phó Bí thư Chi bộ là Đ/c Nguyễn Thị Thanh
Nhàn.

Đại hội Chi bộ trường Tiểu học Nguyễn Siêu bầu
Ban Chi ủy gồm 3 đồng chí, bầu Đ/c Nguyễn Thị
Lan là Bí thư Chi bộ, Đ/c Đỗ Thị Thu là Phó Bí thư
Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 với số phiếu tán
thành 100%. 

Đại hội Chi bộ Văn phòng Nguyễn Siêu thống nhất tuyệt đối bầu
Đ/c Phan Thị Văn là Bí thư Chi bộ, Đ/c Lê Tường Vân là Phó Bí
thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Trong tháng 9/2022, Đại hội các Chi bộ thuộc Đảng Bộ Trường
Nguyễn Siêu đã được tổ chức long trọng và thành công tốt đẹp. 



Ngày 24-25/9/2022, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Thuý đại diện trường Nguyễn Siêu (VN236) -
trường duy nhất của Việt Nam tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo trường học Cambridge (Anh
quốc). 

Sau 3 năm gián đoạn vì đại dịch, 180 thành viên đến từ 118 trường ở 37 nước khác nhau đã tham gia
các phiên hội thảo đầy ý nghĩa nhân văn hướng về chủ đề “Kiến tạo môi trường học tập tích cực”. 

Tại Hội nghị, các diễn giả đã đưa ra nhiều vấn đề nóng của nhà trường để cùng nhau suy nghĩ, tìm
giải pháp hướng đến hạnh phúc, bình an. 

Tiến sĩ Izabela Zych lại đề cập đến vấn đề “nóng” về các giải pháp phòng ngừa cho những vấn đề
đạo đức phẩm chất người học. Những vấn đề của học sinh chủ yếu là: bullying, cyberbullying, teen
dating-violence, discriminatory violence (bắt nạt, bắt nạt trên mạng, yêu đương hẹn hò, tệ nạn xã
hội xâm nhập học đường). 

Giáo sư Hilary Cremin cùng lãnh đạo các trường học điển hình của UK đã đưa ra những vấn đề
“mâu thuẫn” trong các nhà trường và cùng tìm giải pháp hạn chế để tìm kiếm chữ AN trong mỗi tổ
chức. GS Rob Coe đã đưa ra bài học để thay đổi, phát triển và tập trung vào công tác dạy và học. 

Đây cũng chính là những ý tưởng và giá trị mà thầy trò trường Nguyễn Siêu đã theo đuổi, thực hiện
trước đại dịch và tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa trong giai đoạn hiện nay. 
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HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG NGUYỄN SIÊU DỰ HỘI NGHỊ
CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO TẠI ĐẠI HỌC CAMBRIDGE



Macleans College là ngôi trường trung học nổi tiếng nằm ở thành phố Auckland - New Zealand.
Macleans, là trường kết nghĩa với trường Nguyễn Siêu từ năm 2015 và là đối tác quan trọng
trong các hoạt động quốc tế của Nguyễn Siêu. 

Sau hai năm bị gián đoạn bởi dịch Covid-19, năm nay, ông Patrick Lau - Giám đốc tuyển sinh và
tài chính của trường Macleans College tại New Zealand đã trở lại Việt Nam thăm Nguyễn Siêu.
Nhân chuyến công tác này, ông Patrick đã gặp gỡ, trao đổi với đại diện trường Nguyễn Siêu về
cơ hội hợp tác giữa hai trường và đồng thời gặp cha mẹ học sinh trong Hội thảo giới thiệu về
chương trình du học ngắn hạn 03 tháng tại Macleans College.

Trường Nguyễn Siêu vinh dự và tự hào là đại diện duy nhất của Việt Nam kết hợp cùng trường
Macleans College để tạo nên một khóa du học hè ngắn hạn kéo dài 03 tháng (từ tháng 05 -
tháng 07) dành cho học sinh khối lớp 8. Việc kết hợp này đã được thực hiện bắt đầu từ khóa 2015
- 2016 với mục đích là tạo cơ hội nâng cao trải nghiệm môi trường giáo dục quốc tế và tiếp xúc
đa văn hóa, phong cách sống của địa phương. Bên cạnh đó, hai trường cũng đã thỏa thuận thống
nhất một số nội dung như: thiết lập lớp dạy tiếng Anh điện tử cho học sinh Nguyễn Siêu, có các
chương trình thăm hỏi và hợp tác giữa các giáo viên và học sinh… 
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MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC GẮN BÓ GIỮA TRƯỜNG
MACLEANS COLLEGE VÀ TRƯỜNG NGUYỄN SIÊU

Học sinh Nguyễn Siêu du học hè tại Macleans năm 2017

Lễ kí kết hợp tác giữa trường Macleans College và trường Nguyễn Siêu năm 2015
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Đối với ông Patrick, Nguyễn Siêu là một ngôi trường chú trọng vào học thuật và luôn quan tâm
đến học sinh cũng như chất lượng giáo dục. Nhà trường không chỉ cung cấp cơ sở vật chất đầy đủ
mà còn sở hữu đội ngũ giáo viên được đào tạo bài bản. Ông cho rằng, niềm tin và tư tưởng của
trường Nguyễn Siêu khá tương đồng với trường Macleans College. Niềm tin và tư tưởng ấy chính
là con đường mà Nguyễn Siêu lựa chọn để tạo dựng một môi trường giáo dục toàn diện và chất
lượng dành cho học sinh. 

Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh một số thay đổi tích cực mà trường Nguyễn Siêu đã thực hiện
kể từ khi hai trường ký thỏa thuận hợp tác. Đó là việc nhà trường đã đầu tư rất nhiều thời gian
và tâm huyết để xây dựng cơ sở vật chất mới và đạt chất lượng như phòng lab cho các môn khoa
học và phòng studio cho môn Truyền thông - môn học tuy mới lạ nhưng được ưa chuộng bởi rất
nhiều học sinh, nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, tạo tiền đề cho sự tiến bộ trong học tập
và giảng dạy của trường Nguyễn Siêu.

"Chúng tôi rất vui mừng khi học sinh Nguyễn Siêu có cơ hội để đến và học tập tại trường
Macleans, thường trong khoảng thời gian 03 tháng bắt đầu từ tháng Năm. Các con có cơ hội
khám phá môi trường mới, trải nghiệm các phương pháp dạy và học khác nhau tại Macleans, và
các con được học hỏi rất nhiều từ chúng tôi, cũng như chúng tôi cũng học hỏi nhiều điều từ học
sinh. Các học sinh của Nguyễn Siêu thích nghi rất nhanh với môi trường và học tập rất hiệu quả.
Các con rất được bạn bè yêu quý, sử dụng tiếng Anh vô cùng thông thạo và khả năng học thuật
xuất sắc. Vậy nên dĩ nhiên, chúng tôi rất mong muốn các con học sinh có thể ở lại và tiếp tục
hoàn thành chương trình phổ thông với chúng tôi." - Ông Patrick chia sẻ.

Ông Patrick Lau trao tặng kỉ niệm chương tới cô Nguyễn Thị Minh Thúy,
Hiệu trưởng trường THCS-THPT Nguyễn Siêu

Hằng năm, trường Nguyễn Siêu tổ chức đoàn các học sinh ưu tú sang Macleans tham gia khóa
học ngắn hạn tại New Zealand. Năm học 2015-2016 là năm đầu tiên triển khai khóa du học hè
với 05 học sinh tham gia và đã nhận được phản hồi rất tích cực từ học sinh cũng như cha mẹ học
sinh. Trong số 5 bạn học sinh đã có 02 bạn quyết định ở lại Macleans College để học tập lâu
dài. Tới nay, trường đã liên tục tổ chức khóa du học hè dành cho những học sinh có nhu cầu và
đạt điều kiện để du học 03 tháng tại New Zealand. 



Tháng 9 đầy ắp các hoạt động
của học sinh Tiểu học

Ngay sau lễ Khai giảng, phòng
STEM Tiểu học đã được khánh
thành. Đây là không gian đặc
biệt giúp các con có được những
trải nghiệm, nghiên cứu và sáng
tạo thoả sức, bổ trợ cho những
kiến thức học trên lớp.
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Các con lớp 1 đã bước qua những bỡ
ngỡ ban đầu để làm quen với môn
Tiếng Việt, chủ động thiết kế thư viện
tại lớp để chia nhau các đầu sách
mỗi khi có thể… Học sinh hệ Advance
được thực hành một giờ học Global
Perspectives (Quan điểm toàn cầu)
trong siêu thị, nơi các con tìm thấy
niềm vui từ phân biệt các loại hoa
quả, nhận biết giá của từng sản
phẩm và bước đầu hình thành những
kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm…

Vẫn theo thông lệ, trường
Nguyễn Siêu dành cho các
con một cái Tết Trung thu
truyền thống vui hết mức.
Ngoài những mâm ngũ quả
trông Trăng được bày biện
công phu, bắt mắt tại lớp,
các con còn được “hành
quân” đến rạp Xiếc Trung
ương để thưởng thức một
chương trình nghệ thuật
biểu diễn rộn rã tiếng cười.

Học sinh khối 2 và 3 chắc chắn không
thể quên dấu ấn của buổi trải nghiệm
làng gốm Bát Tràng. Tại đây, các con
đã tận mắt chứng kiến nghệ nhân nặn
gốm, nung gốm, trang trí gốm công
phu, tỉ mỉ thế nào để có được những
sản phẩm độc đáo. 

Những đôi bàn tay
nhỏ nhắn của các
con đã lấm lem đất
sét, tự thiết kế
những món quà lưu
niệm cho mình như
cốc, chén, bình hoa… 

Với học sinh khối 4, thành công nhất của các con là hoàn thiện góc trưng bày sản phẩm STEM.
Sau một thời gian đầu tư, chăm chút, các công trình nghiên cứu, sáng tạo của các con đã hiện
diện ở dự án mang cái tên thật ý nghĩa: “Đôi bàn tay kì diệu”. Cũng trong tháng 9, các con còn
thực hiện dự án “Đánh thức trí thông minh cảm xúc” với cây hoa biết ơn.



Học sinh khối 5 chính là những chủ nhân năng động
nhất của phòng STEM. Các con đã triển khai chương
trình học robotic và thực sự hứng thú trong việc tháo
lắp, vận hành các miếng ghép, động cơ, để cất tiếng reo
vui khi những công trình của mình nhấp nháy đèn, chạy
lui chạy tới… Bên cạnh đó, các con cũng đã kết thúc dự
án môn Science về Human Body – mô phỏng hoạt động
của lá phổi, tích cực tham gia cuộc thi Thiết kế bìa sách
và những tác phẩm tiêu biểu đã được trao thưởng tại lễ
Chào cờ tháng 9.
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Lễ Chào cờ tháng 9 cũng
là dịp phát động các cuộc
thi đua trong tháng 10 và
trình diễn tác phẩm “Văn
xưa nếp cũ” – vừa đoạt
giải Nhất hội thi “Giai
điệu tuổi hồng” quận Cầu
Giấy. Đây là tiết mục hết
sức độc đáo, ngoạn mục
được dàn dựng bởi giáo
viên và học sinh Tiểu học.

Để nâng cao văn hoá
đọc, tổ cộng tác viên Thư
viện được thành lập ngay
tại các lớp với nhiệm vụ
giới thiệu sách, quản lý tủ
sách, báo cáo hoạt động
đọc của lớp và tuyên
truyền các cuộc thi do
Thư viện phát động.
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Học sinh khối 1 và 4 tham gia hoạt động Thư viện
theo chủ đề "Những điều em cần biết ở trường" (1)
và "Khám phá tủ sách Hà Nội" (4).

Chúng con học gì, đọc gì?

Giờ học Tiếng Việt của học sinh khối 1
đặc biệt chú trọng phát triển năng lực
hợp tác, kích thích tư duy sáng tạo, chủ
động cho các con.

Các giờ học dự án tiếp tục được triển khai với "Em yêu
quê hương" của khối 2 và "Đánh thức trí thông minh
cảm xúc" của khối 4.

Trong giờ hoạt động trải nghiệm của học sinh khối
3, các con đã tự hoạ chân dung của mình và chia sẻ
cùng nhau, mang đến những nụ cười hết cỡ.
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Thiết kế bìa sách &
Thử thách 7 ngày đọc sách
Những sản phẩm của các con học sinh góp
phần tích cực lan tỏa văn hóa đọc trong
nhà trường và nuôi dưỡng tình yêu sách. 



22

Sắc màu Trung thu 2022
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Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022-2023, Liên đội Liên
đội THCS Nguyễn Siêu đã chỉ đạo các Chi đội tổ chức Đại hội để bầu ra Ban chỉ huy mới đủ trí đủ
lực đưa hoạt động Đội thêm sôi nổi và phát triển.

Tiết 1 ngày 26/9/2022, 100% các Chi Đội trong toàn Liên Đội đã tổ chức Lễ thành lập Chi Đội
(khối 6, 7) và Đại hội Chi Đội (khối 8, 9). Các Đại hội đã diễn ra trang nghiêm, dân chủ qua các
hoạt động: Chào cờ, hát Quốc ca, Đội ca, đại diện Chi Đội đọc bản phương hướng, kế hoạch của
mình trong năm học 2022-2023; thảo luận và phát biểu chủ đạo của Giáo viên chủ nhiệm lớp,
cùng đề ra những chỉ tiêu, biện pháp để đưa chất lượng học tập và rèn luyện ngày càng tốt hơn.
Qua đại hội, các Đội viên đưa ra chỉ tiêu phấn đấu để cuối năm đạt kết quả tốt nhất

LỄ THÀNH LẬP CHI ĐỘI VÀ ĐẠI HỘI CHI ĐỘI

Cũng với khí thế ấy, Khối 5 Tiểu học đã tổ chức thành công Đại hội Chi Đội mẫu, mô hình chuẩn
để xây dựng các Chi Đội vững mạnh, hiệu quả trong học tập và rèn luyện. Từ đây, các Chi Đội
khác trong Liên Đội Tiểu học Nguyễn Siêu cũng tiếp tục tổ chức các Đại hội của mình một cách
hiệu quả và thiết thực nhất.



Các NSers yêu quý!

Một mùa thu nữa lại về mang theo những cơn gió heo may se lạnh và cái nắng hanh hao
cùng sắc trời xanh trong vời vợi. Mùa thu cũng mở ra bao ước mơ, hoài bão của lớp lớp học
trò sau tiếng trống khai trường rộn rã ngân vang. Trên khắp các nẻo đường, ngõ phố, những
bước chân tới trường lại náo nức, rộn ràng mỗi sớm mỗi chiều. Cũng bởi lẽ đó, tháng 9 hàng
năm đã được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn là tháng an toàn giao thông với khẩu hiệu vì
hạnh phúc của mọi nhà. Đó như lời nhắc nhở, cũng là lời cảnh báo với những người đang
tham gia giao thông, hãy chấp hành luật giao thông để đem lại an toàn cho mình và hạnh
phúc cho gia đình mình.

Để hưởng ứng tháng An toàn giao thông của cả nước, học sinh khối 12 và khối 8 rất vinh dự
khi được Ban giám hiệu nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ tổ chức, điều hành buổi sinh hoạt
dưới cờ đầu tiên của năm học 2022 - 2023 với chủ điểm “An toàn giao thông, cho bạn, cho
tôi” đồng thời, buổi sinh hoạt được xây dựng và tổ chức gắn liền với Nếp Nguyễn Siêu: “Kỷ
luật, tôn trọng”. 

Để chuẩn bị tốt nhất cho chương trình chào cờ với chủ đề đầu tiên, học sinh của khối 8 và 12
đã cùng nhau xây dựng kịch bản, cùng nhau tập luyện để chuẩn bị một chương trình chào cờ
thật hay và ý nghĩa nhất. Những buổi trưa tập luyện miệt mài, tinh thần gắn kết trách nhiệm
của các NSers khối 8, 12 đã được thể hiện rõ qua nhiều hoạt động chuẩn bị.

Và không phụ sự chờ đợi, sự háo hức của học sinh toàn trường, chương trình chào cờ đầu tiên
chủ đề hưởng ứng tháng an toàn giao thông đã diễn ra thành công rực rỡ. Thông điệp “An
toàn giao thông là hạnh phúc cho bạn, cho tôi”, “Phía trước tay lái là con đường, phía sau tay
lái là cuộc sống” đã được gửi trao qua các tiểu phẩm ý nghĩa và thiết thực. Những tiết mục
văn nghệ công phu và đặc sắc đã khuấy động không khí của sân trường Nguyễn Siêu trong
một ngày thu tuyệt đẹp.

KHỐI CHỦ NHIỆM
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Bản tin "Nắng sân trường"
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NS STUDENT COUNCIL

Trong tháng 9 và đầu tháng 10, vòng
bầu cử đại diện các khối tham gia Hội
đồng Học sinh (Student Council) đi vào
hồi "quyết liệt" khi các ứng viên đều thể
hiện được cương lĩnh tranh cử và bầu
nhiệt huyết của mình trong việc xây
dựng một cộng đồng học sinh NS tự chủ,
văn minh.

Chúc mừng thầy Nguyễn Văn Ninh và cô
Nguyễn Kiều Oanh trở thành chuyên gia
giáo dục sáng tạo toàn cầu của
Microsoft - MIE Expert 2022 - 2023.

Đội Văn nghệ Nguyễn Siêu liên tiếp gặt hái thành công: trường Tiểu học đạt giải Nhất Hội
thi "Giai điệu tuổi hồng" quận Cầu Giấy, trường THCS & THPT đạt giải Nhì Hội thi "Giai điệu
tuổi hồng" cụm Thanh Xuân - Cầu Giấy.

MIE EXPERT

"GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG" 



Sáng ngày 14/9/2022, thầy cô cùng 120 học sinh khối 12 trường THCS và THPT Nguyễn Siêu đã có
buổi tham quan trải nghiệm, hướng nghiệp tại Đại học British University Vietnam (BUV) với nhiều
hoạt động thú vị và bổ ích.

Là hoạt động tham quan, định hướng hàng năm của trường THPT Nguyễn Siêu, các bạn học sinh
lớp 12 sẽ tới thăm các mô hình trường đại học hiện đại tại Hà Nội; được trải nghiệm một ngày sống,
học tập trong vai trò của một sinh viên. Năm nay, điểm dừng chân của các bạn học sinh khối 12 là
đại học BUV - trường đại học quốc tế đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được cấp bằng trực tiếp
bởi hai đại học danh giá của Vương quốc Anh là Đại học London và Đại học Staffordshire. Các
chương trình đào tạo tại BUV được giảng dạy theo tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng của chính phủ
Anh, mang lại trải nghiệm học tập tương đương như khi du học tại Vương quốc Anh.

Tại đây, các con học sinh được tham gia lớp học thử chuyên ngành/ kỹ năng với giảng viên Quốc tế,
giao lưu với CLB sinh viên BUV, lắng nghe các chia sẻ đến từ cựu sinh viên nhà trường. Học sinh
khối 12 được thử sức với vai trò là một người làm Marketing, sôi nổi thảo luận lên ý tưởng để thuyết
trình theo đề bài của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, học sinh có cơ hội tham quan, khám phá khuôn viên,
các phòng học, phòng chức năng được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại tại BUV.

Qua hoạt động trải nghiệm tại Đại học BUV, các thầy cô giáo trường Nguyễn Siêu mong muốn các
con học sinh có cái nhìn sâu sắc hơn về các lĩnh vực nổi bật, bắt đầu xác định lựa chọn riêng của
mình để tăng cường cơ hội cho bản thân cũng như xác định rõ lộ trình phát triển trong tương lai.
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Sáng 12/09, đoàn công tác của 30 vị hiệu trưởng các trường phổ thông của Singapore đã có
chuyến thăm, trao đổi, học tập về tổng quan mô hình giáo dục của Việt Nam tại trường Tiểu học
- THCS - THPT Nguyễn Siêu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, đoàn hiệu trưởng đại diện cho 30 trường Singapore đã
dành thời gian tham quan và trao đổi về mô hình giáo dục của Việt Nam tại trường Nguyễn
Siêu. Tiếp đón đoàn có sự góp mặt của Tiến sĩ Nguyễn Quang Minh - Giám đốc giáo dục trường
Nguyễn Siêu và Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Phó Hiệu trưởng trường THCS&THPT Nguyễn
Siêu.

Tại buổi gặp mặt, các Hiệu trưởng và đại diện trường Nguyễn Siêu đã thảo luận về cách tiếp cận
của Việt Nam và Singapore trong việc dạy và học bằng công nghệ thông qua chủ đề: “Công
nghệ được sử dụng trong việc dạy và học như thế nào?”. 

Đại diện trường Nguyễn Siêu trình bày về việc ứng dụng công nghệ đã và đang mang lại nhiều
lợi ích trong tiếp cận kiến thức và đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng phát triển năng lực
học sinh Nguyễn Siêu; đồng thời cũng nhấn mạnh lợi ích của việc học sinh được học tập trong môi
trường công nghệ hiện đại. 

Các đại biểu trong đoàn Hiệu trưởng Singapore đồng tình và nhấn mạnh việc đưa công nghệ vào
giáo dục đã và đang trở thành một yếu tố quan trọng trong việc hình thành các kĩ năng của học
sinh. 

Từ nội dung trao đổi, các bên đều đi tới kết luận: Mô hình ứng dụng công nghệ trong dạy học của
Nguyễn Siêu đã và đang song hành cùng mô hình giáo dục của các trường tại Singapore. Qua
đó mở ra các cơ hội hợp tác mới đầy hứa hẹn giữa trường Nguyễn Siêu với các trường tại
Singapore, nhất là trong các chương trình đào tạo, giảng dạy và trao đổi trực tuyến giữa cán bộ,
học sinh.
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Thầy cô chủ nhiệm cùng
các con học sinh xây
dựng bộ quy tắc lớp
học, tiến hành các tiết
học tập truyền thống
văn hóa nhà trường, 
rèn Nếp Nguyễn Siêu
và chuẩn bị những điều
kiện đầy đủ nhất để
bước vào năm học mới.

Mỗi bài học, mỗi nếp nhỏ dưới mái trường Nguyễn Siêu là từng bước bồi đắp, xây dựng chân
dung công dân toàn cầu, nhưng đồng thời thầy cô cũng mong muốn gieo vào trái tim các con
tinh thần trân quý những giá trị quý báu của dân tộc. "Tìm về nguồn cội để vươn ra biển lớn" -
Đó là mục đích tốt đẹp của mô hình giáo dục tại Nguyễn Siêu.

Những tiết học môn Ngữ văn, Lịch sử, Mĩ thuật, Âm nhạc, Giáo dục công dân của học sinh khối
6 trường THCS Nguyễn Siêu đã được mở rộng không gian ra khỏi lớp học, 206 học sinh khối 6
cùng các thầy cô trong các tổ bộ môn đã lên xe buýt Nguyễn Siêu hướng về Khu di tích Lịch sử
Đền Hùng (Phú Thọ) trong buổi sáng đẹp trời của ngày thứ Sáu, 16/9/2022. 

Thầy cô mong muốn, thông qua hoạt động này, học sinh sẽ có cơ hội mở rộng không gian lớp
học, thay đổi không khí để tạo ra năng lượng học tập tích cực hơn. Chuyến tham quan về
nguồn thiết thực, sinh động, đồng thời, cũng là cơ hội để các con học sinh vận dụng kiến thức,
kĩ năng của bộ môn Ngữ văn để kể lại một truyện truyền thuyết đã học (hoặc đã đọc, đã
nghe) bằng các hình thức nói và viết.

Qua chuyến đi, học sinh được quan sát hiện vật, nghe thuyết trình để củng cố thêm kiến thức
về quá trình dựng nước, giữ nước của các vua Hùng và mô tả được đời sống vật chất và tinh
thần của cư dân Văn Lang, Âu Lạc, liên hệ với các bài học Lịch sử của thầy cô trên lớp, giúp
các con ghi nhớ kĩ hơn các dự kiện; môn học Lịch sử sẽ không chỉ là những con số, những sự
kiện nằm trên giấy.

Còn gì mềm mại, thiết tha hơn những lời ca tiếng hát gửi gắm tâm tư của hàng ngàn năm dân
tộc Việt. Cũng taị Khu di tích văn hoá Đền Hùng, học sinh được giao lưu cùng các nghệ nhân
và tìm hiểu, thực hành nghệ thuật hát Xoan – một loại hình nghệ thuật đặc sắc của dân tộc.

Cuối cùng, buổi ngoại khoá liên môn sẽ có những nhiệm vụ, thử thách nho nhỏ “học mà chơi” để
các con học sinh có thêm kĩ năng quan sát, ghi nhớ về các hình ảnh, hoạt động trong lễ hội.
Chuyến đi cũng là cơ hội để học sinh rèn luyện đức tính tự lập: tự giác hoàn thành nhiệm vụ
của mình, không trông chờ, ỷ lại vào người khác; nghiêm túc và tích cực tham gia các hoạ động
trải nghiệm.

Điều gì là cội nguồn kết nối, để dù có đi đâu, ở đâu trên mọi miền thế giới, ta vẫn nhớ về mẹ
cha, về ông bà, về nơi đã sinh ra, lớn lên trước khi cất cánh vươn ra biển lớn? Đó chính là tinh
thần dân tộc. Chuyến hành trình về miền đất Tổ của học sinh khối 6 không chỉ là một trải
nghiệm liên môn ngoại khoá mà đây còn là tiết học thiết thực để các con học sinh được giáo
dục truyền thống yêu nước, bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc: Giỗ tổ Hùng Vương; có ý
thức phục dựng, bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hoá dân gian độc đáo – hát Xoan.

Cô Nguyễn Thị Yến – Giáo viên Ngữ văn THCS chia sẻ: "Hành trình về nguồn - ĐỀN Hùng là
cơ hội để các con hiểu về nguồn cội của dân tộc Việt Nam. Đền Hùng vừa là thắng cảnh đẹp,
vừa là một di tích lịch sử - văn hóa đặc biệt quan trọng đối với mỗi người con đất Việt. Về với
Đền Hùng là về với cội nguồn dân tộc, để tự hào về dòng giống tiên rồng đang chảy trong
huyết mạch của mỗi người dân Việt Nam. Với học sinh của Nguyễn Siêu trong quá trình hội
nhập trở thành công dân toàn cầu, việc giữ gìn truyền thống biết ơn nguồn cội càng trở nên
cần thiết hơn bao giờ hết".

Chuyến tham quan ngoại khoá của học sinh khối 6 tại Đền Hùng khép lại với những bức ảnh
"mướt mải mồ hôi" nhưng đồng thời cũng rộn vang tiếng cười của các con học sinh thân yêu. Hy
vọng rằng, mọi chuyến hành trình vươn ra biển lớn của các con trong tương lai sẽ luôn có
những kỉ niệm hạnh phúc của mỗi buổi học Nguyễn Siêu ngày hôm nay.

TÌM VỀ NGUỒN CỘI ĐỂ VƯƠN RA BIỂN LỚN
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Tại Nguyễn Siêu, ngoài mục tiêu nâng cao
kiến thức của học sinh, nhà trường còn quan
tâm tới việc nâng cao sức khỏe thể chất của
các con. Theo phân phối chương trình của Bộ,
trường đã tổ chức dạy và học môn Thể dục
với tần suất 2 tiết/tuần với mỗi lớp; đồng thời
tổ chức các câu lạc bộ thể thao ngoài giờ học
để tăng cường thể chất cho học sinh.

Thể dục là một môn học thiết yếu, một
phương pháp quan trọng và bổ ích cho lứa
tuổi học sinh; giúp học sinh phát triển toàn
diện. Các tiết Thể dục và giờ ra chơi mang lại
rất nhiều lợi ích cho các con, như: ngủ ngon
hơn, cải thiện thái độ và thành tích học tập,
phát triển các kỹ năng xã hội và giúp các con
tự tin hơn trong cuộc sống.

Tại Nguyễn Siêu, các con học sinh tiểu học sẽ
được hướng dẫn các bài thể dục cơ bản như
xoay trái xoay phải, các bài tập khởi động
hoặc môn đá cầu, nhảy dây. Các bạn học sinh
thuộc khối trung học sẽ được tham gia vào
các lớp huấn luyện một số môn thể thao như
bóng rổ, cầu lông, bóng bàn… 

Giờ học Thể dục

Ở mỗi giờ Thể dục, các con học sinh đều vô
cùng hứng thú, vui vẻ và hào hứng, do các con
đã dành phần lớn thời gian ngồi học, nên môn
học này là cơ hội tuyệt vời để tác động thật
sự lên cột sống và sức khỏe của học sinh. 

Ngoài các giờ học tập trên lớp, đến tiết học
thể dục chính là lúc học sinh được vận động
thông qua các bài tập thể dục và chơi các
môn thể thao mà mình yêu thích. Điều đó giúp
các con thoải mái hơn khi vào các tiết học
tiếp theo. Từ đó, nhà trường cũng tập trung
phát triển các câu lạc bộ ngoài giờ như: bóng
rổ, cờ vua, võ thuật… để tạo sân chơi bổ ích
cho học sinh.

Để hoàn thành được nhiệm vụ cũng như mong
muốn nâng cao sức khỏe cho học sinh các
khối, trường Nguyễn Siêu đã xây dựng hoàn
thiện phòng gym, hệ thống các sân bóng rổ,
sân cỏ nhân tạo và sắm sửa đầy đủ cơ sở vật
chất cho các môn bóng đá, bóng rổ, bóng
bàn... giúp các con có không gian và phương
tiện để rèn luyện sức khỏe đúng quy chuẩn.



Ở môi trường giáo dục xanh Nguyễn Siêu, thầy cô không chỉ đóng vai trò gợi mở tri thức, mà còn
là những người lan tỏa tới các con học sinh trách nhiệm với môi trường và cộng đồng.

Tầng ozon được ví như là chiếc “áo giáp” mỏng manh của trái đất, bảo vệ con người và sinh vật
khỏi tia UV có hại từ mặt trời. Thế nhưng, hiện nay, việc suy giảm tầng ozone đã dẫn đến những
hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chính vì thế, giáo dục học sinh bảo vệ tầng ozone chính là điều
cấp thiết hơn bao giờ hết. 

Là một trường học sinh thái (Eco-school), Nguyễn Siêu luôn chú trọng nâng cao nhận thức của
học sinh vì sức khỏe của cộng đồng và của Mẹ Trái Đất. Mong muốn thay đổi những điều lớn lao,
thầy cô trường Nguyễn Siêu sẵn sàng trở thành những người truyền cảm hứng bằng những thói
quen nhỏ nhặt nhất: sử dụng túi vải, sử dụng bình nước cá nhân, trồng cây xanh, nói “Không” với
những sản phẩm dùng 1 lần,... Từng hành lang các con đi qua, từng vị trí trong thư viện các con
ngồi đọc sách, tất cả đều có hình bóng mầm xanh của thầy cô chăm sóc. Những hành động ấy có
lẽ chính là sự truyền thông tích cực, thầm lặng mà vô cùng hiệu quả của các thầy cô trường
Nguyễn Siêu đã thực hiện trong suốt thời gian qua. Thầy cô trường Nguyễn Siêu đang từng ngày,
từng giờ ươm mầm xanh cho trái đất và góp phần gieo vào trái tim các con học sinh - những công
dân toàn cầu tình yêu và trách nhiệm với xã hội. 

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo vệ Tầng ozone (International Day for the Preservation of the
Ozone Layer) được tổ chức vào ngày 16/09 hàng năm - một trong những sự kiện quan trọng hàng
đầu của Liên hợp quốc nhằm nâng cao nhận thức và truyền tải các thông điệp về bảo vệ tầng
ozone, hãy cùng nhìn lại những hình ảnh thân thuộc, bình dị của thầy cô trường Nguyễn Siêu với
nếp Sống xanh nhé!
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Nếp sống xanh



“Trước đó, khi tôi mới sang Việt Nam, một số người bạn của tôi đã làm việc tại Nguyễn Siêu rồi.
Họ cảm thấy vô cùng hài lòng với môi trường làm việc ở Nguyễn Siêu nên đã gợi ý về cơ hội làm
việc ở trường và chia sẻ cho tôi các thông tin hữu ích, tôi đã cảm thấy đó là một cơ hội tuyệt vời
và vô cùng phù hợp với tôi.” 

Hiện tại, thầy Max đảm nhiệm vai trò Trưởng bộ môn Tiếng Anh và dạy chương trình tiếng Anh
Học thuật Academic English (AE) khối 10 và 11. Là một giáo viên luôn đặt học sinh vào vị trí
trung tâm, thầy Max hướng tới việc giáo dục học sinh một cách toàn diện - không chỉ bồi dưỡng
kiến thức mà còn cả các kĩ năng cần thiết cho học sinh.

“Trong chương trình dạy của mình, tôi hướng tới việc nâng cao khả năng tiếng Anh của học sinh
với trọng tâm là phát triển tiếng Anh học thuật - thay vì chỉ chú trọng đào tạo các “mẹo” giúp
giành điểm số cao trong các kì thi. Theo tôi, khi học sinh đã quen với các dạng đề thi thì điều
quan trọng nhất là giúp các con cải thiện tiếng Anh một cách tổng thể. Để làm được điều này,
ngoài tham gia quá trình học trên lớp, tôi khuyến khích các con làm mọi điều các con thích, nghe
và đọc tiếng Anh qua các chủ đề mà các con quan tâm. Các con cần sẵn sàng học hỏi trên nhiều
phương tiện khác nhau trong tâm thế chủ động.”

Trước khi giảng daỵ chương trình tiếng Anh học thuật, thầy Max từng có kinh nghiệm đứng lớp
môn Global Perspectives (Quan điểm toàn cầu) - một môn học độc đáo trong chương trình
Cambridge, giúp các con học sinh rèn luyện nhiều kĩ năng bao gồm tư duy phản biện, nghiên
cứu và hợp tác. Từ kinh nghiệm tư duy và giảng dạy môn GP, thầy Max đã đưa ra được những
phương pháp giảng dạy hiệu quả để mang đến cảm hứng học tập cho học sinh, nuôi dưỡng niềm
đam mê và đặc biệt là duy trì không khí học tập chủ động, sáng tạo.

“Tôi luôn tạo điều kiện để các con phát triển các kĩ năng mềm cần thiết. Ví dụ, trong các lớp 11,
tôi và các con học sinh đang tập trung vào việc nâng cao tư duy phản biện trong các cuộc tranh
luận trên lớp. Bên cạnh đó, thông qua dự án thu hoạch cuối kì của chương trình AE bậc cao
nhất, các con cần phải có khả năng đánh giá được các nguồn thông tin mà các con sử dụng sao
cho hiệu quả. Không chỉ mong muốn cùng các con phát triển tư duy phản biện, tôi cũng cố gắng
xây dựng cho các con sự tự tin bằng việc khuyến khích các con đưa ra quan điểm trước lớp.
Ngoài ra, các kĩ năng mềm khác như làm việc nhóm hay quản lý thời gian cũng là những kĩ
năng mà tôi hết sức chú trọng.”
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THẦY GIÁO MAX SMALLEY SMITH - 
NGƯỜI ANH TÂM HUYẾT GẮN BÓ VỚI NGUYỄN SIÊU

Mỗi khi thầy Max Smith trò chuyện, ta nhận thấy chân
dung của một thầy giáo người Anh tâm huyết, cống hiến,
luôn đặt học trò làm trung tâm; thân thiện, sẵn lòng hỗ
trợ đồng nghiệp, hòa nhập với văn hóa trường Nguyễn
Siêu.

Nhiệt tình, thân thiện, vui vẻ… là những “từ khóa” mà ai
cũng có thể cảm nhận được sau khi tiếp xúc và làm việc
với thầy Max Smith. Đến Việt Nam từ năm 2016, thầy
Max đã có 6 năm kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo
tiếng Anh, giúp nhiều học sinh chinh phục chứng chỉ
IELTS. Với thầy, quyết định làm việc ở trường Nguyễn
Siêu là một cái duyên. 



“Tôi luôn tạo điều kiện để các con phát triển các kĩ năng mềm cần thiết. Ví dụ, trong các lớp 11,
tôi và các con học sinh đang tập trung vào việc nâng cao tư duy phản biện trong các cuộc tranh
luận trên lớp. Bên cạnh đó, thông qua dự án thu hoạch cuối kì của chương trình AE bậc cao
nhất, các con cần phải có khả năng đánh giá được các nguồn thông tin mà các con sử dụng sao
cho hiệu quả. Không chỉ mong muốn cùng các con phát triển tư duy phản biện, tôi cũng cố gắng
xây dựng cho các con sự tự tin bằng việc khuyến khích các con đưa ra quan điểm trước lớp.
Ngoài ra, các kĩ năng mềm khác như làm việc nhóm hay quản lý thời gian cũng là những kĩ
năng mà tôi hết sức chú trọng.”

Ở mỗi tiết học, thầy Max luôn xây dựng môi trường thoải mái, tích cực, nơi học sinh được lắng
nghe, chia sẻ. Với thầy Max, mỗi con học sinh là một cá thể riêng biệt, các con được bày tỏ ý
kiến, được thể hiện bản thân và được phát triển toàn diện. Dù mỗi học sinh là một tính cách khác
nhau, một cá tính khác nhau, nhưng điểm chung là các con luôn luôn chăm chỉ và có tinh thần
học hỏi cao. Đó là một trong những điều thầy Max rất tự hào về học sinh của mình.
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Trong ba năm gắn bó với Nguyễn Siêu, thầy Max vô cùng ấn tượng bởi môi trường làm việc
không chỉ năng động mà còn rất thân thiện. Thầy Max chia sẻ: “Tôi cảm thấy dường như không
có khoảng cách nào giữa giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài. Chúng tôi cùng hợp tác
rất trơn tru để tạo ra một hệ thống giáo dục đồng bộ - nơi mà tất cả các bộ phận phối hợp ăn
khớp với nhau. Thêm vào đó, tinh thần lạc quan và tích cực giữa các đồng nghiệp đã giúp bầu
không khí làm việc lúc nào cũng vui vẻ và phấn chấn. Tôi không chỉ nhận được sự giúp đỡ từ
phía các giáo viên khác mà còn từ phía Ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt là thầy Minh - Giám
đốc Giáo dục của trường.” 

Đồng nghiệp thân thiện, môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp… điều đó đã giúp thầy
Max dễ dàng mở lòng và hòa vào văn hóa của Nguyễn Siêu. Sau khi kết thúc các tiết dạy sáng,
thầy Max cùng một vài giáo viên nước ngoài xuống nhà ăn chung, dùng bữa trưa và nói chuyện
với các giáo viên Việt Nam. “Về bữa trưa ở Nguyễn Siêu, tôi cho rằng đó là một nếp văn hóa
khá thú vị. Vào thời gian bữa trưa, tôi có thể gặp và dành thời gian nói chuyện với rất nhiều
giáo viên Việt Nam. Với tôi, đó là một cơ hội tốt để học một chút Tiếng Việt và hiểu mọi người
xung quanh hơn.” 

Thầy Max nhắn gửi tới các học sinh: “Chỉ cần các con cố gắng, nỗ lực học tập hết mình với tâm
thế và thái độ tốt, thì thầy tin rằng năm học tới sẽ là một năm học đầy thú vị và thành công của
các con.” 

Thầy Max Smalley Smith và các đồng nghiệp trong Tổ Tiếng Anh



1. Thầy cảm nhận như thế nào về văn hoá của trường Nguyễn Siêu?

Đây là năm đầu tiên tôi làm việc và dạy học tại một ngôi trường Việt Nam, vậy nên có rất nhiều
điều tôi cần phải làm quen, ví dụ như tháo giày trước khi vào lớp hay đứng dạy trên “bục giảng"
trước toàn thể học sinh… Tuyệt vời hơn cả, tôi thật sự ấn tượng về sự quan tâm của học sinh dành
cho giáo viên. Tôi cảm thấy được tôn trọng, yêu quý và vinh dự với công việc giảng dạy học sinh
trường Nguyễn Siêu.

2. Lễ Khai giảng vừa qua để lại ấn tượng gì đối với thầy?

Tôi đã tận hưởng mọi cung bậc cảm xúc cũng như không khí vui tươi trong ngày Khai giảng của
trường Nguyễn Siêu. Giáo viên, cha mẹ học sinh cũng như học sinh đều trông vô cùng hạnh phúc
và phấn khởi để bắt đầu năm học mới. Đặc biệt nhất đối với tôi có lẽ là những màn biểu diễn của
học sinh như màn múa tập thể của các con lớp Một và tiết mục múa hát của học sinh Trung học.

3. Đây là năm đầu tiên thầy làm việc ở trường Nguyễn Siêu, cảm xúc của thầy thế nào khi được
giao một vai trò quan trọng là người dẫn chương trình?

Tôi cảm thấy vinh dự khi được mời làm người dẫn chương trình cho Lễ Khai giảng năm học 2022
- 2023. Tôi chỉ mới gia nhập đội ngũ giáo viên của trường và vẫn đang học hỏi về văn hoá cũng
như truyền thống, con người nơi đây. Nhưng với tôi, đây cũng là một cơ hội tốt để nắm bắt, để
học hỏi và có thêm kiến thức về trường Nguyễn Siêu. Vì, có phương thức nào để học hỏi về môi
trường mới tốt hơn việc tham gia trực tiếp vào các hoạt động chung và tiếp nhận mọi cơ hội, thử
thách trước mắt?

4. Đây là năm đầu tiên thầy làm việc ở trường Nguyễn Siêu, cảm xúc của thầy thế nào khi được
giao một vai trò quan trọng là người dẫn chương trình?

Tôi đã rất lo lắng trước ngày diễn ra Lễ khai giảng, bởi vì có một số lời thoại bằng tiếng Việt mà
tôi phải thực hiện và tôi muốn mình nói thật rõ ràng. Tôi phải đọc một bài thơ tiếng Việt và nói
rất nhiều tên riêng tiếng Việt của các vị khách, các đại biểu trong vai trò người dẫn chương trình.
Vì vậy, tôi đã dành khá nhiều thời gian để luyện tập, tôi muốn phát âm của mình chuẩn nhất có
thể. Sau khi Lễ Khai giảng kết thúc, tôi thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc khi được mọi người khen
ngợi vì tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

5. Lời nhắn nhủ của thầy dành cho các con học sinh trong năm học mới?

Các bạn học sinh Nguyễn Siêu đang có những ngày tháng rất đẹp của tuổi trẻ, tuy nhiên, các con
sẽ không thể ở mãi bên thầy cô và bè bạn, sẽ có lúc các con trưởng thành và bước ra thế giới. Vì
vậy, hãy tận dụng từng giây từng phút, sử dụng sự giúp đỡ của cha mẹ và thầy cô, để học hỏi
thêm nhiều kiến thức, kỹ năng và học cách tự lập. Bởi sớm thôi, các con sẽ trưởng thành và sống
cuộc sống của riêng mình! Tôi nói riêng, và toàn thể giáo viên, cán bộ nhà trường nói chung,
mong rằng mai sau các con có thể theo đuổi đam mê và sống một cuộc sống hạnh phúc!

Xin cám ơn thầy về cuộc trò chuyện này!
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HẬU TRƯỜNG KHAI GIẢNG 
                                   Góc nhìn của thầy giáo - MC David Coley

Thầy David Coley là một giáo viên mới tới làm việc tại Nguyễn
Siêu trong năm học 2022-2023. Nhiều người đã biết tới thầy qua
gameshow Từ vựng Việt Nam trên truyền hình. Chúng tôi đã có
một cuộc trò chuyện rất thú vị với thầy giáo David Coley về hậu
trường Lễ Khai giảng năm học 2022-2023, nơi thầy đảm nhiệm vai
trò MC, và những ấn tượng của thầy với mái trường Nguyễn Siêu
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Bạn đã bao giờ gặp Người Bạn Vô Diện này trong trường mình chưa? 

➡ Bật mí một chút: Chiếc bảng nhỏ xinh này đã ở trước cửa phòng Tâm lý - NSers
qua đây nhớ checkin liền nhé! Khi checkin tại đây, bạn sẽ được nhận về một thông
điệp tương ứng cảm xúc của mình 

   Xin cảm ơn 7 bạn "hoạ sĩ" dễ
thương là tác giả của góc check-in
này:   Lưu Hà Minh Anh lớp 8CI3,
Đinh Nguyệt Hương, Phạm Khánh
Chi, Trương Hạnh Chi, Nguyễn Hà

Nhật Linh, Đỗ Nguyên Thảo và
Trịnh Nguyễn Mai Anh - lớp 8CI7
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