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TOÀN CẢNH QUỐC TẾ Á CHÂU

ASIAN SCHOOL PANORAMA

TOAÂN CAÃNH
Dã ngoại khám phá và thưởng
thức trái cây miệt vườn

Sáng 24/6/2017, Bậc Trung học AHS
Trường Quốc tế Á Châu tổ chức cho học sinh
chuyến đi dã ngoại khám phá vườn trái cây
sinh thái ở Huyện Củ Chi - TPHCM. Các em
học sinh đã có một ngày thư giãn hòa mình
với thiên nhiên và thưởng thức trái cây miệt
vườn cực kỳ thú vị. Chuyến đi còn góp phần
nâng cao tinh thần đoàn kết, giúp học sinh thư
giãn để hào hứng hơn trong học tập.

AHS tham quan Nhà máy sữa
Vinamilk
Ngày 29/6/2017, Trường Quốc tế Á Châu
tổ chức cho học sinh Bậc Trung học AHS
tham quan Nhà máy sữa Vinamilk - nhà máy
sữa hiện đại nhất Việt Nam tại Bình Dương.
Quy mô của nhà máy cùng hệ thống trang
thiết bị công nghệ tự động như: robot tự vận
hành, dây chuyền sản xuất tự động, kho thông
minh... có sức hấp dẫn đặc biệt với học sinh.
Thông qua việc tìm hiểu về quy trình sản xuất
hiện đại của nhà máy, các em còn được khám
phá thêm nhiều kiến thức thực tế thú vị.

QUÖËC TÏË AÁ CHÊU

đúng kỹ thuật để giữ được chất lượng rau. Qua
những trải nghiệm này, các em thêm trân quý
công sức lao động của người nông dân để có
được những loại rau quả tươi ngon. Chuyến đi
cũng góp phần giúp học sinh mở mang kiến
thức, rèn luyện kỹ năng sống và hòa mình với
thiên nhiên, môi trường sống xung quanh.
Yếu tố hài hước cùng thông điệp nhẹ nhàng
về tầm quan trọng của gia đình qua bộ phim
còn là bài học đạo đức ý nghĩa dành cho các
khán giả nhí.

Một ngày làm nông dân
Bùng nổ cùng phim bom tấn
“Despicable Me 3”
Sáng 07/7/2017, học sinh Bậc Trung học
AHS Trường Quốc tế Á Châu vui tươi và sảng
khoái thưởng thức bộ phim hoạt hình được
mong đợi nhất mùa hè 2017 - “Despicable
Me 3”.
Các em đã có những giây phút thư giãn
thoải mái khi hòa mình vào chuyến phiêu lưu
đầy vui nhộn của nhân vật hoạt hình Minion.

Trong 2 ngày 13 & 14/7/2017, học sinh
AHS đã hào hứng tham gia trải nghiệm “Một
ngày làm nông dân” tại nông trại Hoa Lúa Huyện Củ Chi - TPHCM. Các em hóa thân
thành những người nông dân thực thụ và trực
tiếp trải nghiệm những công việc cấy lúa, bắt
cá, trồng và thu hoạch nấm, trồng sen đá, đúc
tượng thạch cao, học và nấu món rau câu đậm
chất miền quê... Hoạt động này không chỉ rèn
luyện kỹ năng sống bổ ích mà còn giáo dục,
nâng cao giá trị sống cho học sinh.

Hè sôi động và bổ ích với Music và Dance sport

D

iễn ra xuyên suốt khóa hè 2017, các tiết học Music và Dance sport dưới sự hướng dẫn
của các nhạc sĩ, biên đạo múa nổi tiếng đã đem đến cho học sinh những trải nghiệm thú
vị và đáng nhớ.
Các em được thoải mái giải phóng cơ thể qua từng động tác trong tiết học Dance sport cũng
như hòa mình vào âm nhạc, thể hiện năng khiếu ca hát và rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh trước đám
đông. Music và Dance sport là 2 trong số các bộ môn nghệ thuật được yêu thích, mang tính chất
giải trí, thư giãn cao, phù hợp với lứa tuổi, giúp học sinh có được những giây phút “chơi mà
học” đúng nghĩa.

Học sinh tham quan thực tế tại siêu nhà máy sữa của Công
ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Từ ngày 02 - 06/7/2017, Bậc Tiểu học IPS
Trường Quốc tế Á Châu đã tổ chức cho học
sinh tham quan học tập kết hợp dã ngoại tại
vườn rau sạch Huyện Hóc Môn - TPHCM. Tại
đây, học sinh được các bác nông dân hướng
dẫn cách trồng, chăm sóc và thu hoạch rau
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Tiết học Music với nhạc sĩ Sỹ Luân

Ảnh: Tư liệu

Học sinh IPS tham quan vườn rau
sạch Hóc Môn

TRẠI HÈ ASIAN SCHOOL - GÌN GIỮ NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG
TRONG MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ

Học sinh AHS trong trang phục truyền thống Thái Lan

T

ham gia trại hè từ 10 - 14/7/2017, học sinh Bậc Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á
Châu đã có cơ hội hóa thân thành người dân của 3 vùng miền Bắc - Trung - Nam
qua những bộ trang phục truyền thống và tham gia nhiều trò chơi dân gian thú
vị. Tại Bậc Trung học AHS, diễn ra vào ngày 28/7 với chủ đề “Khám phá Đông Nam Á”,
trại hè đã đem đến cho học sinh hàng loạt các hoạt động vui chơi khám phá văn hóa
hấp dẫn. Không chỉ tạo ra sân chơi tích cực góp phần rèn luyện kỹ năng cho học sinh,
trại hè còn là nơi để các em tìm hiểu về văn hóa truyền thống các quốc gia đồng thời
nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và lòng tự hào dân tộc.

Tập huấn giảng dạy Ngữ pháp
tiếng Anh

Khép lại mùa hè bằng “bữa tiệc”
âm nhạc đầy màu sắc

Sáng 27/7/2017, Bậc Trung học AHS
Trường Quốc tế Á Châu đã tổ chức tập huấn
chuyên môn cho giáo viên chương trình
tiếng Anh quốc tế với chủ đề “How to teach
Grammar effectively”.
Trong vai trò là người dẫn dắt, chuyên gia
Ushapa Fortescue (NXB Oxford) đã chia sẻ
các phương pháp giảng dạy Ngữ pháp hiệu
quả đang được áp dụng rộng rãi ở các quốc
gia phát triển. Nổi bật trong số đó là phương
pháp “P-P-P” hay “Presentation - Practice
- Production” được sáng tạo theo cách thức
hoàn toàn mới. Buổi tập huấn là cơ hội để giáo
viên học hỏi kinh nghiệm quý báu nhằm hoàn
thiện và nâng cao hơn nữa năng lực chuyên
môn, đem đến những tiết học tiếng Anh thú
vị cho học sinh.

Sáng 10/8/2017, Bậc Trung học AHS
Trường Quốc tế Á Châu tổ chức buổi tập huấn
chuyên đề “How to use Inside textbook” với
sự chủ trì của chuyên gia Janice Lodge (NXB
National Geographic Learning) cùng với hơn
100 giáo viên chương trình tiếng Anh quốc tế
của trường.
Thông qua buổi tập huấn, giáo viên được
cung cấp nhiều thông tin hữu ích để hiểu rõ
hơn về nội dung cũng như cách thức sử dụng
giáo trình Inside được áp dụng trong giảng dạy.
Inside là bộ giáo trình theo chuẩn Common
Core State Standards (Hoa Kỳ) của NXB
National Geographic Learning, thuộc Cengage
Learning - một trong những nhà xuất bản lớn
nhất thế giới. Bộ giáo trình là tài liệu giảng
dạy đáp ứng được việc nâng chuẩn kiến thức
và kỹ năng sử dụng tiếng Anh cho học sinh
bậc trung học.

Tập huấn sử dụng giáo trình
Cornerstone và Big Science

Hơn 200 giáo viên tập huấn công
tác quản nhiệm 2017
Sáng 30/7/2017, Trường Quốc tế Á Châu tổ
chức buổi tập huấn chuyên môn cho toàn thể
giáo viên quản nhiệm Bậc Trung học AHS.
Buổi tập huấn diễn ra trước thềm năm học mới
2017-2018 để đánh giá công tác quản nhiệm
năm học vừa qua, từ đó rút kinh nghiệm và phổ
biến cho giáo viên các phương pháp mới trong
việc theo dõi, quản lý và chăm sóc học sinh,
nhằm mang đến cho các em môi trường học tập
và sinh hoạt theo tiêu chuẩn quốc tế hiện đại.

Giáo viên tiếp thu kiến thức bổ ích từ chuyên gia Ushapa
Fortescue (Nhà xuất bản Oxford)

Tập huấn sử dụng giáo trình Inside

Những hoạt động học tập, ngoại khóa sôi nổi
và bổ ích trong gần 2 tháng hè đã khép lại bằng
“bữa tiệc” âm nhạc Summer Concert 2017
diễn ra sáng 31/7/2017 tại hội trường cơ sở
Cao Thắng Trường Quốc tế Á Châu. Học sinh
các cơ sở đã mang đến cho chương trình tổng
kết khóa hè các tiết mục văn nghệ vui tươi,
hấp dẫn, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của
khán giả. Đây là cơ hội để các em thể hiện khả
năng của bản thân đồng thời lưu giữ lại những
khoảnh khắc đáng nhớ bên thầy cô và bạn bè
trong khóa học mùa hè tại trường.

Ngày 12/8/2017, Bậc Tiểu học IPS Trường
Quốc tế Á Châu phối hợp với NXB Pearson
Longman tổ chức buổi tập huấn cho giáo
viên về cách thức sử dụng bộ giáo trình
Cornerstone và Big Science - giáo trình theo
chuẩn Common Core State Standards và
chuẩn Next Generation Science Standards
(Hoa Kỳ). Giáo trình Cornerstone là tài liệu
giảng dạy đáp ứng việc nâng chuẩn kiến thức,
kỹ năng sử dụng tiếng Anh cho học sinh bậc
tiểu học. Big Science là bộ giáo trình cung
cấp kiến thức về sinh học, vật lý, địa chất, khí
tượng và những kỹ năng khoa học.

Đại học Quốc tế Sài Gòn chào đón
tân sinh viên khóa 10
Sáng 08/9/2017, ĐH Quốc tế Sài Gòn tổ
chức lễ khai giảng chào đón tân sinh viên khóa
10. Với nhiều hoạt động đặc sắc, chương trình
đem đến cho tân sinh viên cái nhìn cụ thể hơn
về môi trường học tập quốc tế năng động, hiện
đại tại SIU, đồng thời phổ biến đến sinh viên
những quy định cần thiết trong quá trình theo
học tại trường. Đặc biệt, những thành tích nổi
bật của sinh viên các khóa cũng được tuyên
dương tại buổi lễ nhằm tạo động lực phấn đấu
cho các em ngay từ khi bước chân vào ngưỡng
cửa đại học.
truong QU C TE A CHAU
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Hội thảo“Careers after graduation”
Chiều
27/9/2017,
ĐH Quốc
tế Sài Gòn
phối hợp
ĐH Quốc
tế Florida
TS. David Wernick - Giảng viên Khoa Quản trị (Hoa Kỳ)
kinh doanh quốc tế - Florida International tổ
chức
University (Hoa Kỳ) chủ trì hội thảo
hội thảo
với chủ đề “Careers after graduation” do Tiến
sĩ David Wernick - Giảng viên Khoa Quản trị
kinh doanh quốc tế chủ trì. TS. David Wernick
đã mang đến cho sinh viên SIU những kinh
nghiệm thực tế hữu ích và định hướng xây
dựng lộ trình nghề nghiệp sau tốt nghiệp.
Hội thảo được SIU tổ chức nhằm tạo điều
kiện cho sinh viên giao lưu, học hỏi kinh
nghiệm từ các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực
trong và ngoài nước. Không chỉ được trang bị
đầy đủ kiến thức chuyên môn, sinh viên SIU
còn được tích lũy đầy đủ các kỹ năng mềm cần
thiết để hòa nhập và thích ứng với môi trường
làm việc quốc tế trong tương lai.

Tương quan giữa chương trình Việt
Nam & tiếng Anh quốc tế: Áp dụng
phương pháp giảng dạy tốt nhất
Sáng 30/9/2017, Bậc Tiểu học IPS Trường
Quốc tế Á Châu tổ chức tập huấn chuyên đề
“The Alignment between Vietnamese and
International English Program” và “Best
Teaching Practices”. Buổi tập huấn đã giúp
giáo viên chương trình tiếng Anh quốc tế cập
nhật phương pháp khai thác giáo trình mới của
thế giới nhằm phân phối chương trình giảng
dạy một cách khoa học. Ngoài ra, nhiều tiết dạy
mẫu ở các môn Maths, Social Studies đã được
triển khai ngay tại buổi tập huấn tạo cơ hội cho
giáo viên học hỏi phương pháp dạy hay nhằm
mang lại hiệu quả học tập tốt nhất cho học sinh.

Vui hội trăng rằm 2017

“
Vui hội trăng rằm 2017 là lễ hội truyền
thống đặc sắc của Trường Quốc tế Á Châu
được tổ chức hàng năm, nhằm phát huy các
giá trị văn hóa truyền thống dân tộc cho
học sinh. Sự kiện diễn ra trong 2 ngày 03 &
04/10/2017 với nhiều hoạt động hấp dẫn như
hội diễn múa lân, thi làm bánh trung thu, lồng
đèn, trang trí mâm cỗ, phá cỗ… Thông qua
lễ hội, nhà trường còn mong muốn mang đến
cho các em học sinh niềm vui thích, tự do
sáng tạo và có cơ hội thể hiện bản thân.

Ma mị và ấn tượng với Lễ hội
Halloween 2017
Diễn ra vào những ngày cuối tháng 10/2017,
4
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HỘI THẢO “SINH VIÊN VÀ NHỮNG TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT
CẦN BIẾT”

TS. Phạm Quý Tỵ tại buổi hội thảo

N

gày 20/10/2017, ĐH Quốc tế Sài Gòn tổ chức hội thảo chủ đề “Sinh viên và những
tình huống pháp luật cần biết” dưới sự dẫn dắt của TS. Phạm Quý Tỵ - Nguyên
Thứ trưởng Bộ Tư pháp, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân TP. Hà Nội, nguyên
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và nguyên Đại biểu Quốc hội các khóa X,
XI, XII. Thông qua buổi chia sẻ, TS. Phạm Quý Tỵ đã giúp sinh viên học được cách điều
chỉnh hành vi của bản thân theo đúng pháp luật cũng như có khả năng nhận định và
giải quyết tình huống một cách đúng đắn và hợp lý. Ngoài ra, sinh viên được tích lũy
thêm những kinh nghiệm, các biện pháp phòng vệ cần thiết, tránh những ảnh hưởng
xấu cho bản thân và xã hội.
mẫu bằng phương pháp làm việc nhóm. Buổi
tập huấn giúp giáo viên mở rộng kiến thức,
trau dồi phương pháp dạy học hiện đại được
áp dụng rộng rãi trên thế giới.

Cuộc thi âm nhạc English Singing
Contest
Học sinh hóa trang nhiều nhân vật ấn tượng trong Lễ hội
Halloween

Lễ hội Halloween là một trong những sự kiện
thường niên hấp dẫn và được chờ đợi nhất của
học sinh Trường Quốc tế Á Châu và sinh viên
ĐH Quốc tế Sài Gòn. Trong khuôn khổ lễ hội,
nhiều hoạt động đa dạng đã diễn ra với tinh
thần Halloween ma mị, rùng rợn như thi hóa
trang, thi ăn táo, quấn xác ướp, khám phá ngôi
nhà ma…
Bên cạnh cơ hội tìm hiểu về phong tục tập
quán của các nước phương Tây, lễ hội là nơi
học sinh, sinh viên phát huy sức sáng tạo và
tăng cường tình đoàn kết, gắn bó thông qua
các hoạt động, trò chơi cá nhân và tập thể.

Hội thảo giới thiệu các quy trình
dạy học theo dự án
Sáng 11/11/2017, Bậc Tiểu học IPS
Trường Quốc tế Á Châu đã tổ chức hội thảo
chuyên đề về dạy học theo dự án. Giáo viên
tham dự hội thảo được giới thiệu các bước cơ
bản trong việc thiết kế dự án học tập cho học
sinh, đồng thời thực hành xây dựng dự án

Nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt
Nam (20/11/1982 - 20/11/2017), Bậc Tiểu học
IPS đã tổ chức cuộc thi hát tiếng Anh - English
Singing Contest nhằm tạo ra sân chơi âm nhạc
sôi động và bổ ích, nơi học sinh có thể phát
huy tối đa năng khiếu và trau dồi kỹ năng tiếng
Anh. Chương trình đồng thời là cơ hội để học
sinh tri ân đến thầy cô của mình thông qua
những món quà tinh thần đầy ý nghĩa.

Thao giảng cấp Quận bộ môn Âm
nhạc
Sáng 25/11/2017, Trường Quốc tế Á Châu
tổ chức thao giảng cấp Quận bộ môn Âm
nhạc với chuyên đề “Cội nguồn dân tộc”
thuộc chương trình sách giáo khoa Âm nhạc
lớp 8 do cô Nguyễn Thị An Vy - giáo viên
cơ sở Cộng Hòa phụ trách. Giáo viên bộ
môn Âm nhạc các trường THCS trên địa bàn
Quận 3 đã đến tham dự.
Đây là một trong những hoạt động được
Trường Quốc tế Á Châu tổ chức thường
xuyên nhằm tạo điều kiện cho giáo viên nâng
cao chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng
dạy và chia sẻ kinh nghiệm cùng đồng nghiệp.

Ảnh: Tư liệu

TOÀN CẢNH QUỐC TẾ Á CHÂU

Hội thảo “Chứng khoán và thị
trường chứng khoán”
Trong 4 ngày 04, 05, 07 & 08/12/2017, ĐH
Quốc tế Sài Gòn kết hợp với Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước tại TPHCM tổ chức hội thảo
chuyên đề “Chứng khoán và thị trường chứng
khoán”. Được dẫn dắt bởi những chuyên gia
công tác ở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại
TPHCM, hội thảo đã cung cấp cho sinh viên
bức tranh toàn diện về kênh đầu tư mang lại
lợi nhuận hấp dẫn nhất và sự chuẩn bị để tham
gia đầu tư chứng khoán. Với nhiều nội dung
hấp dẫn, hội thảo đã thu hút sự quan tâm của
đông đảo sinh viên các khóa của SIU.

IPS đồng hành cùng “Lớp học siêu nhân 2017”

S

áng 17/12/2017, gần 300 em nhỏ đã có một ngày dã ngoại vừa học vừa chơi đầy hứng
khởi trong sự kiện “Lớp học siêu nhân”. Tham dự với tư cách nhà đồng hành, Trường
Quốc tế Á Châu đã mang đến cho các bé hàng loạt các trò chơi bổ ích và những món quà
thú vị. Các em được trải nghiệm hóa thân thành các nhân vật siêu anh hùng mà mình yêu thích,
tham gia các trò chơi tư duy, vận động vui nhộn và chiêm ngưỡng những màn trình diễn hấp dẫn.
Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động vui chơi dành cho thiếu nhi do Công ty CP Gamuda Land
(HCMC) tổ chức tại khu đô thị Celadon City (Q.Tân Phú, TPHCM). Đây cũng là nơi đang chào
đón dự án Celadon City Campus của Trường Quốc tế Á Châu với diện tích đất lên đến 30.064,6
m2. Dự án được mua và đầu tư xây dựng quy mô, đạt tất cả các tiêu chí cao cấp như các trường
quốc tế tại các nước phát triển.

Sinh viên SIU hào hứng với
Unbelievable Race 2017
Dựa trên format của chương trình truyền
hình thực tế The Amazing Race của Mỹ, sinh
viên SIU đã lên ý tưởng và tổ chức cuộc đua
kỳ thú mang tên Unbelievable Race. Diễn
ra vô cùng gay cấn và hấp dẫn trong ngày
16/12/2017, Unbelievable Race 2017 quy tụ
9 đội chơi là sinh viên các khóa đang theo
học tại trường. Các đội chơi đã thể hiện trí
thông minh, sự nhạy bén và thể lực bền bỉ
khi lần lượt vượt qua 8 chặng đua mà ban
tổ chức đưa ra. Hoàn thành xuất sắc các thử
thách của cuộc đua và về đích sớm nhất, team
Golden Stars đã trở thành nhà vô địch mới của
Unbelievable Race 2017.

Các đội chơi trong thử thách giải mật thư

Học sinh Asian School tưng bừng
đón Noel và năm mới 2018
Vào những ngày cuối năm 2017, Lễ hội
Giáng sinh và chào đón năm mới đã diễn ra ở
tất cả các cơ sở của Trường Quốc tế Á Châu với
các hoạt động sôi nổi, rực rỡ sắc màu. Học sinh
Bậc Tiểu học IPS khởi động lễ hội với nhiều
trò chơi hấp dẫn diễn ra tại sân trường. Sự xuất
hiện của ông già Noel cùng các phụ tá xinh xắn
mang đến những món quà bất ngờ cùng niềm
vui ngập tràn cho tất cả học sinh. Với học sinh
AHS, lễ hội còn là một bữa tiệc âm nhạc tuyệt
vời khi các em cùng ca hát và tặng nhau những
món quà đầy ý nghĩa.

Đông đảo các em nhỏ tham gia sự kiện cùng Trường Quốc tế Á Châu

Sinh viên SIU đón Giáng sinh với
nhiều hoạt động đa dạng, ý nghĩa

Học sinh lớp 12 Bậc Trung học AHS
tham dự Lễ dâng hương

Tối 23/12/2017, Lễ hội Giáng sinh với chủ
đề “Christmas of Nevada” đã diễn ra sôi động
và hoành tráng tại Lewis Campus. Đây là sự
kiện nghệ thuật kết hợp học thuật của môn Văn
hóa Mỹ do sinh viên ĐH Quốc tế Sài Gòn lên ý
tưởng và thực hiện. Với nhiều hoạt động đa dạng
như văn nghệ, ẩm thực, trò chơi, chương trình
đã thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên.
Cũng trong khuôn khổ của hoạt động mừng
Giáng sinh, sáng 24/12, sinh viên câu lạc bộ
Thiện nguyện của SIU đã có chuyến thăm và
tặng quà các em nhỏ ở Cơ sở bảo trợ cô nhi
Xuân Tâm (Đồng Nai). Các thành viên của câu
lạc bộ còn tổ chức cho các em nhỏ tại đây một
bữa tiệc Giáng sinh ấm áp và đầy ý nghĩa.

Ngày 06/01/2018, học sinh lớp 12 Trường
Quốc tế Á Châu đã tham dự Lễ dâng hương tại
Khu truyền thống - dã ngoại SIU. Nhiều hoạt
động vui chơi sôi nổi như ca hát, ẩm thực, trò
chơi vận động,... cũng đã được diễn ra sau nghi
thức dâng hương.

Lễ dâng hương tại Khu truyền thống - dã ngoại SIU

SV câu lạc bộ Thiện nguyện của SIU tổ chức Giáng sinh ấm
áp cho các em nhỏ

Được tổ chức thường niên dành cho học
sinh khối 12, Lễ dâng hương là cơ hội để học
sinh của trường tri ân công lao của các bậc tiền
nhân, các thầy cô và đấng sinh thành, đồng thời
tạo động lực thúc đẩy các em nỗ lực phấn đấu
trong học tập để gặt hái được nhiều thành công
trong tương lai.
truong QU C TE A CHAU
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Sinh viên SIU được tài trợ 100%
học tiếng Anh và tin học quốc tế
Đào tạo tiếng Anh chuẩn TOEIC, TOEFL và tin học chuẩn MOS
Chương trình đào tạo tiếng Anh theo chuẩn TOEIC và TOEFL của ETS
- Hoa Kỳ được áp dụng tại Đại học Quốc tế Sài Gòn giúp sinh viên phát
triển kỹ năng giao tiếp tiếng Anh toàn diện. Chương trình được thiết kế
chuyên biệt, phân chia theo từng cấp độ phù hợp với trình độ của sinh
viên. Các giờ học tiếng Anh được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên nước
ngoài và Việt Nam. Trong suốt 6 học kỳ, ngoài các giờ học, sinh viên
thường xuyên tham gia các buổi hội thảo tiếng Anh, phỏng vấn, viết hợp
đồng thương mại giả định, thuyết trình, báo cáo, viết bài luận… Đây
được xem là bước chạy đà hiệu quả để sinh viên của trường chuẩn bị cho
công việc trong tương lai.

Bên cạnh chương trình kỹ năng tiếng
Anh, SIU còn áp dụng chương trình
đào tạo tin học văn phòng quốc tế
theo chuẩn MOS (Microsoft Office
Specialist) của Microsoft - Hoa Kỳ
cung cấp cho sinh viên những kỹ
năng từ cơ bản đến nâng cao về tin
học văn phòng cũng như giúp sinh
viên tiếp cận với bài thi và hệ thống
bài tập định hướng MOS.

Ảnh: Tư liệu

Sinh viên Đại học Quốc tế Sài Gòn
(SIU) được học tập và nâng cao kỹ
năng tiếng Anh, tin học chuẩn quốc tế
trong suốt 3 năm học. Đây là 2 kỹ năng
quan trọng và cần thiết để dễ dàng
nắm bắt cơ hội trong thời kỳ hội nhập
cũng như đáp ứng nhu cầu phát triển
của thị trường lao động hiện nay.
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Hiệu quả tích cực
Việc tài trợ 100% học phí chương trình kỹ năng tiếng Anh và tin học cho
sinh viên là chính sách đào tạo được Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
áp dụng và duy trì từ khi trường thành lập cho đến nay. Nhà trường cho
biết chính việc chú trọng đào tạo 2 kỹ năng này và các kỹ năng mềm đã
giúp sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức và sự tự tin cần thiết để đáp
ứng yêu cầu của nền kinh tế hội nhập quốc tế. Cựu sinh viên SIU - Lê Vũ
Nguyệt Hằng hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ chia sẻ: “Em cho
rằng tiếng Anh và tin học là 2 kỹ năng quan trọng và cần thiết để thành
công trong học tập lẫn công việc. Khi còn học tại SIU, em đã có cơ hội
rèn luyện và tiếp thu tốt 2 kỹ năng này. Thậm chí, trình độ tin học của em
còn tốt hơn so với nhiều bạn sinh viên nước ngoài”. Nguyệt Hằng là cựu
sinh viên SIU vừa nhận được học bổng thạc sĩ năm học 2017-2018 trị giá
20.000 USD của Suffolk University - một trong những trường đại học
danh tiếng của Mỹ, có quan hệ hợp tác với SIU từ khi thành lập trường.

Theo thống kê, 100% sinh viên SIU tốt nghiệp có chứng chỉ
quốc tế TOEFL tối thiểu 79 iBT hoặc TOEIC tối thiểu 500
điểm, trong đó 20% sinh viên đạt điểm TOEIC trên 800.
Gần 88% sinh viên tốt nghiệp có việc làm - có em thành lập
doanh nghiệp, tạo việc làm cho nhiều người khác. 12% còn
lại học lên bậc cao hơn hoặc chuyển tiếp du học tại nhiều
nước trên thế giới. Sinh viên của trường đã và đang đạt được
những thành công tại các công ty hàng đầu Việt Nam và
tập đoàn đa quốc gia danh tiếng như: Tập đoàn Bosch, Tập
đoàn Neumann Kaffee Gruppe - Đức, Tập đoàn En-Japan
(EnWorld) - Nhật, Tập đoàn Hòa Phát, VietinBank, BIDV,
HSBC, Tổ chức S.E.A. Education Consultants Vietnam,
Samsung, HTV, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Công ty
Strait Shipbrokers Pte Ltd…

SIU HEADQUARTERS PROJECT, Dist.9
được thiết kế bởi AREP - Pháp
truong QU C TE A CHAU
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THE ASIAN INTERNATIONAL SCHOOL

HƠN 9.000 HỌC SINH
TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU
DỰ LỄ KHAI GIẢNG NĂM
HỌC 2017-2018

ASIAN SCHOOL PROJECT
Celadon City Campus
Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú
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✒ TUỆ TÂM
ăm học mới 2017-2018 đánh dấu cột mốc 18
năm hình thành và phát triển của hệ thống
giáo dục Quốc tế Á Châu. Năm học này, nhà
trường tiếp tục thực hiện triết lý đào tạo lấy học
sinh làm trung tâm với mục tiêu hướng đến phát triển
toàn diện cho học sinh, cả trí tuệ lẫn nhân cách.
Lễ khai giảng năm học mới đã được Trường Quốc tế Á
Châu long trọng tổ chức vào ngày 05/9/2017 trong không
khí vui tươi, rộn ràng với sự có mặt của các Quý Phụ
huynh, học sinh và toàn thể Ban Giám hiệu, giáo viên,
nhân viên. Năm học 2017-2018, nhà trường đón nhận hơn
2.000 học sinh mới nâng tổng số học sinh của trường lên
hơn 9.000 em và giữ vững vị thế là hệ thống trường quốc
tế quy mô, uy tín hàng đầu tại TPHCM.

LỄ TỐT NGHIỆP PHONG CÁCH
HOA KỲ CỦA TRƯỜNG QUỐC
TẾ Á CHÂU

S

áng 04/8/2017, Trường Quốc tế Á
Châu đã tổ chức buổi lễ tốt nghiệp
trang trọng theo phong cách Hoa Kỳ
tại Nhà hát Thành phố, nhằm vinh
danh các tân tú tài đã hoàn thành 12 năm học
phổ thông và xuất sắc vượt qua kỳ thi THPT
quốc gia. Lễ tốt nghiệp đánh dấu bước ngoặt
trưởng thành, mở ra con đường tương lai tươi
sáng. Các em đã được cung cấp nền tảng vững
chắc để tiếp bước vào con đường đại học tại
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn hay các
trường đại học khác trong nước hoặc chuyển
tiếp du học tại các trường đại học uy tín ở Mỹ,
Anh, Úc, Canada, Singapore,…

Học sinh Trường Quốc tế Á Châu trong Lễ dâng hương 2018 tại Khu truyền thống - dã ngoại
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU)

Bên cạnh thành tích học tập ấn tượng, các em học sinh còn thể
hiện năng khiếu nổi bật khi gặt hái được nhiều huy chương, giải
thưởng của các kỳ thể thao của Quận, TP (40 giải thể thao ở hầu hết
các bộ môn: cờ vua, cờ tướng, điền kinh, bóng rổ, bóng đá, bóng bàn,
cầu lông, tennis…). Trường có tỉ lệ học sinh hoàn thành bậc tiểu học,
tốt nghiệp THCS và THPT đạt 100% trong nhiều năm liền. Hơn 87%
học sinh chuyển tiếp du học thành công và đang theo học tại các
trường đại học Việt Nam và nước ngoài. Nhiều học sinh nhận được
các suất học bổng giá trị từ các trường đại học uy tín thế giới. Đặc
biệt, cựu học sinh của trường xuất sắc đậu vào các trường đại học
hàng đầu Hoa Kỳ, Úc…

Năm học 2016-2017, thầy và trò
Trường Quốc tế Á Châu đã đạt
được những thành tích xuất sắc
trong các cuộc thi học sinh giỏi
cấp Quận, Thành phố cũng như
các cuộc thi trong nước và quốc
tế: 18 giải HSG cấp Quận; 7 giải
HSG cấp TP (2 giải nhì môn Tiếng
Anh, 1 giải nhì môn Vật lý, 1 giải
ba môn Toán, 1 giải ba môn Hóa,
2 giải ba môn Tiếng Anh); 11 huy
chương (4 huy chương vàng, 4
huy chương bạc và 3 huy chương
đồng ở các bộ môn Toán, Tiếng
Anh, Ngữ văn và Vật lý) trong kỳ
thi Olympic Tháng 4 do Sở GD&ĐT
TPHCM tổ chức.

truong QU C TE A CHAU
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Hơn cả kiến thức học thuật hay bằng cấp được chứng nhận, Trường
Quốc tế Á Châu mong muốn đào tạo nên những thế hệ học sinh trở
thành công dân toàn cầu bản lĩnh, sống có đam mê, hoài bão đồng
thời vẫn giữ vững phẩm chất đạo đức và lòng tự hào dân tộc, theo
đúng phương châm đào tạo “Tâm hồn Việt Nam, giáo dục thế giới”
của trường trong suốt 18 năm qua.
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HỌC SINH QUAN TÂM

STUDENTS' CONCERNS

HỌC BỔNG DEAKIN
STEM SCHOLARSHIP

Thông tin học bổng
Các
xếp hạng
của Deakin
University:

- Xếp thứ nhất các
trường đại học thành
lập dưới 50 năm ở bang
Victoria theo Times Higher
Education (2016 & 2017) và QS
(2016).
- Top 2% trong bảng xếp hạng toàn
cầu thuộc bảng xếp hạng các trường đại
học quốc tế uy tín theo ARWU, QS, Leiden và
Times Higher Education.
- 89% công trình nghiên cứu của Deakin
được đánh giá cao trên toàn thế giới theo
Excellence in Research for Australia 2015.
- Cơ sở giáo dục đào tạo của năm
theo Governor of Victoria
Export Awards 2014,
2015 & 2016.

Để biết thêm thông tin về học bổng,
ứng viên vui lòng truy cập http://www.
deakin.edu.au/international-students/
stem-scholarship

Đại học Deakin đang nỗ lực tạo cơ hội cho
những thế hệ tương lai phát huy tiềm năng bản
thân. Học bổng STEM về Khoa học, Công nghệ,
Kỹ thuật, và Toán học dành cho sinh viên quốc
tế có nguyện vọng theo học bậc đại học và sau
đại học ngành Kiến trúc & Môi trường xây
dựng, Kỹ thuật, Công nghệ thông tin, Khoa học
hoặc Môi trường.

Giá trị học bổng

• Học bổng trị giá 20% học phí.
• Sinh viên được cấp học bổng phải tiếp tục đạt
điểm trung bình yêu cầu trong quá trình học
tập tại Deakin để duy trì học bổng này.

Điều kiện tham gia

• Là công dân Trung Quốc, Indonesia, Kenya,
Malaysia, Nigeria, Pakistan, Sri Lanka hoặc
Việt Nam.
• Là sinh viên bắt đầu khóa học tại Deakin
trong học kỳ 1, 2 hoặc 3 năm 2018.
• Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học, bao
gồm yêu cầu về tiếng Anh.
• Đạt điểm trung bình tối thiểu 65% trong mỗi
năm học để duy trì học bổng cho năm tiếp
theo.
• Sinh viên đang theo học chương trình đại
học và sau đại học thuộc các nhóm ngành
Kiến trúc, Quản trị xây dựng, Kỹ thuật, Môi
trường, Công nghệ thông tin hoặc Khoa học.
Học bổng này cũng áp dụng cho chương trình
thạc sĩ Khoa học (nghiên cứu).

Hình thức đăng ký

Học bổng sẽ tự động được xét duyệt khi ứng
viên nộp hồ sơ đăng ký khóa học có áp dụng
chính sách học bổng, ứng viên không cần nộp
đơn xin cấp học bổng.

Hạn chót nộp hồ sơ: Học kỳ 3 (06/11/2018).

Với hơn 40 năm kinh nghiệm đào tạo và là một trong những trường đại học
hàng đầu của Úc, Deakin University đã giành được rất nhiều giải thưởng và đào tạo
hơn 53.000 sinh viên mỗi năm.
Được công nhận quốc tế về chất lượng nghiên cứu và giảng dạy, Deakin xếp thứ 213
trong bảng xếp hạng các trường đại học uy tín trên thế giới theo Academic Ranking of
World Universities (ARWU), và xếp thứ 3 tại Úc về triển vọng nghề nghiệp của sinh viên sau
tốt nghiệp theo Times Higher Education Australian Employability Rankings 2016. Chương trình
giảng dạy của Deakin kết hợp kiến thức chuyên môn với các kỹ năng thực tế mang đến cho sinh
viên lợi thế cạnh tranh cao nhất. Bên cạnh đó, trường còn được xếp hạng 5 sao về cơ sở vật chất,
nghiên cứu và giảng dạy. Đại học Deakin có 4 khoa chính gồm: Nghệ thuật & Giáo dục; Kinh doanh &
Luật; Sức khỏe; Khoa học, Kỹ thuật & Môi trường xây dựng.
Hàng năm, cựu sinh viên được trao giải thưởng Deakin's Alumni Community Awards nhằm công nhận và
biểu dương những thành công vượt trội của họ cho cộng đồng cũng như những đóng góp đối với trường.
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✒ TRẦN NGỌC QUỲNH (Tổng hợp và lược dịch)

Người chiến thắng năm 2017

Giáo sư Yves Meyer
Trường Paris-Saclay, Pháp
giành giải thưởng Abel 2017 cho lý thuyết wavelets

A

✒ THANH HUYỀN (Tổng hợp và lược dịch)

bel là giải thưởng quốc tế vinh danh các
nghiên cứu khoa học nổi bật trong toán học
bao gồm các khía cạnh toán học thuộc nhiều
lĩnh vực như khoa học máy tính, vật lý toán,
xác suất, phân tích số, thống kê và các ứng dụng của
toán học trong khoa học.

Thông tin giải thưởng
Giải thưởng Abel được thành lập vào ngày 01/01/2002
và được trao bởi Viện Hàn lâm Khoa học và Văn chương
Na Uy. Giải thưởng được đặt theo tên của nhà toán học
Na Uy nổi tiếng Niels Henrik Abel (1802-1829).
Giải Abel được trao hàng năm từ năm 2003 với mục
tiêu góp phần nâng cao vị thế của toán học trong xã hội,
kích thích sự quan tâm của trẻ em và thanh thiếu niên
đối với toán học. Giải thưởng Abel dành cho người chiến
thắng có giá trị tiền mặt là 6 triệu NOK.
Giải Abel được tài trợ thông qua ngân sách quốc gia
đến từ Bộ Giáo dục và Nghiên cứu dành cho Viện Hàn
lâm Khoa học và Văn chương Na Uy. Khoản tài trợ này
dùng để trao giải thưởng cho người chiến thắng, các sự
kiện liên quan đến việc trao giải, các hoạt động cho trẻ
em và thanh thiếu niên.
Viện Hàn lâm Khoa học và Văn chương Na Uy bổ
nhiệm một ủy ban giải thưởng (Ủy ban Abel) gồm 5 nhà
nghiên cứu nổi bật trong lĩnh vực toán học, trong đó có
ít nhất 3 thành viên người nước ngoài. Nhiệm vụ của Ủy
ban Abel là xem xét các ứng cử viên và gửi khuyến nghị
cho Viện Hàn lâm Khoa học và Văn chương Na Uy để
lựa chọn người đoạt giải. Giải thưởng Abel lần đầu tiên
được trao cho nhà toán học người Pháp Jean-Pierre Serre
vào ngày 03/6/2003.

Tiểu sử

Yves Meyer sinh ngày 19/7/1939 tại Pháp nhưng lớn lên tại Tunis,
Bắc Phi. Năm 1957, ông đỗ đầu bảng trong kỳ thi tuyển vào trường
École Normale Supérieure. Ông lấy bằng tiến sĩ năm 1966 tại Đại
học Strasbourg. Yves Meyer trở thành giáo sư toán học đầu tiên tại
Đại học Paris-Sud (1966-1980), sau đó là trường École Polytechnique
(1980-1986), và Đại học Paris-Dauphine (1986-1995). Năm 1995, ông
làm việc tại Trung tâm Toán học và Ứng dụng (CMLA) của trường
École normale supérieure Cachan (nay gọi là ENS Paris-Saclay) cho
đến khi chính thức nghỉ hưu năm 2008. Tuy vậy, ông vẫn là cộng tác
viên của trung tâm nghiên cứu.

Giải thưởng

Yves Meyer là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Pháp từ năm
1993. Năm 1994, ông được bầu làm thành viên danh dự của Học viện
Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ, trở thành một cộng tác viên nước
ngoài của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ vào năm 2014.
Yves Meyer trở thành cộng sự của Hội Toán học Hoa Kỳ vào năm
2012. Ông từng là diễn giả tại Hội liên hiệp Toán học quốc tế năm
1970 (Nice), năm 1983 (Warsaw), năm 1988 (Swansea) và năm 1990
(Kyoto).
Các giải thưởng tiêu biểu của ông bao gồm giải thưởng Salem
(1970) và Gauss (2010) - giải thưởng được trao bởi Hội liên hiệp Toán
học quốc tế và Hội Toán học Đức dành cho các đóng góp toán học nổi
bật, tạo ra những ứng dụng quan trọng ngoài ngành toán học.

truong QU C TE A CHAU
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Giải thưởng
Toán học Abel

Ngày 21/3/2017, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Văn chương
Na Uy, Ole M. Sejersted đã công bố tên người chiến thắng giải thưởng
Abel 2017 tại Học viện Oslo. Giải thưởng Abel danh giá năm 2017 được
trao cho Giáo sư Yves Meyer đến từ Trường Paris-Saclay, Pháp. Ông
được vinh danh “vì vai trò quan trọng của ông trong việc phát triển lý
thuyết toán học wavelets”.
Yves Meyer là người có công trong sự phát triển hiện đại của lý
thuyết wavelets ở phương diện toán học, công nghệ thông tin và
khoa học máy tính. Thành tựu nghiên cứu của Meyer có liên quan
đến việc mở rộng từ các lĩnh vực lý thuyết của toán học đến sự phát
triển của các công cụ thực hành trong máy tính và khoa học thông
tin. Yves Meyer được Vua Harald V trao giải thưởng Abel ở lễ trao giải
tại Oslo vào ngày 23/5/2017.

CHÂN DUNG TIÊU BIỂU

ASIAN SCHOOL PORTRAITS

CHÊN DUNG

TIÏU BIÏÍU

Học bổng Chủ tịch SIU 2018 là suất
học bổng toàn phần gồm học phí
khoảng 182 - 209,2 triệu/suất và
sinh hoạt phí (trị giá 80.000.000
đồng) 4 năm đại học dành cho học
sinh xuất sắc của 22 trường THPT
khu vực TPHCM và 22 tỉnh thành
theo danh sách SIU công bố trên
www.siu.edu.vn.

Để biết thêm thông tin chi tiết về
chương trình học bổng SIU 2018,
học sinh truy cập vào trang web của
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tại
địa chỉ: www.siu.edu.vn hoặc email:
admission@siu.edu.vn
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Bùi Ngọc Bích Thảo, sinh viên chuyên ngành Kinh tế đối ngoại
- chủ nhân học bổng Chủ tịch SIU 2017

Ảnh: Tư liệu

Năm 2018, ngoài chương trình học
bổng với tổng trị giá lên đến 23 tỷ
đồng cho học sinh các trường THPT
trên cả nước, Trường Đại học Quốc tế
Sài Gòn tiếp tục xây dựng chính sách
học bổng ưu đãi dành riêng cho học
sinh Trường Quốc tế Á Châu, cụ thể:
• Học bổng Chủ tịch SIU toàn phần
4 năm đại học trị giá khoảng 182
- 518,4 triệu/suất cho thủ khoa,
á khoa và tam khoa của Trường
Quốc tế Á Châu kỳ thi THPT quốc
gia và đạt 8.5 trở lên trong mỗi
năm học tại SIU.
• Học bổng tài năng 50% học phí
4 năm đại học trị giá khoảng
91 - 259,2 triệu/suất cho các học
sinh đạt Excellent 3 năm cấp độ
Upper, TOEFL Beginner & TOEFL
Inter chương trình quốc tế hoặc đạt
học sinh Giỏi 3 năm lớp 10, 11 & 12
chương trình Việt Nam tại Trường
Quốc tế Á Châu và đạt 8.0 trở lên
trong mỗi năm học tại SIU.
• Học bổng 50% học phí năm 1 trị giá
khoảng 22,8 - 64,8 triệu/suất cho
học sinh xuất sắc trong hoạt động
club.
• Học bổng 50% học phí năm 1 trị
giá khoảng 22,8 - 64,8 triệu/suất
cho các học sinh đạt Excellent cấp
độ TOEFL Inter chương trình quốc
tế hoặc học sinh Giỏi năm lớp 12
chương trình Việt Nam.
• Học bổng 20% học phí năm 1 trị giá
khoảng 9,1 - 25,9 triệu/suất cho tất
cả học sinh khác nhập học tại SIU.

Gặp gỡ chủ nhân

HỌC BỔNG CHỦ TỊCH SIU 2017
N
✒ MINH HẰNG

ăm 2017 là năm thứ 2 Đại học
Quốc tế Sài Gòn (SIU) trao học
bổng Chủ tịch SIU cho học sinh
xuất sắc các trường THPT trên
cả nước nhằm tạo điều kiện để các em có cơ
hội học tập trong môi trường tiêu chuẩn quốc
tế. Với kết quả điểm trung bình 3 năm THPT
trên 9.0, Bùi Ngọc Bích Thảo đã xuất sắc
giành được suất học bổng Chủ tịch SIU 2017
với giá trị lên đến 168,8 triệu.
Trước khi trở thành tân sinh viên SIU, Bích
Thảo được biết đến là nữ sinh ưu tú của ngôi
trường THPT Võ Thành Trinh (An Giang),
được bầu là học sinh danh dự toàn trường
năm lớp 12. Bên cạnh thành tích học tập xuất
sắc, Thảo còn là một bí thư chi đoàn năng nổ
trong hoạt động phong trào và có góc nhìn
sâu rộng về các vấn đề xã hội. Nữ sinh từng
đạt giải khuyến khích cấp quốc gia cuộc thi
"Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết

Sở hữu một “profile” đẹp về thành
tích học tập và hoạt động phong
trào trong suốt 3 năm THPT, Bùi
Ngọc Bích Thảo - tân sinh viên
chuyên ngành Kinh tế đối ngoại
đã trở thành chủ nhân học bổng
Chủ tịch SIU 2017.

các tình huống thực tiễn dành cho học sinh
trung học" do Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức.
Đăng ký xét tuyển vào 2 trường đại học
và trúng tuyển cả 2 trường, Bích Thảo quyết
định chọn SIU để theo đuổi mục tiêu học tập
toàn diện cả kiến thức lẫn kỹ năng, vốn là ưu
thế đào tạo nổi bật tại ngôi trường này. Thảo
chia sẻ: “Kiến thức học thuật và hoạt động
kỹ năng đều rất quan trọng. Vì thế, em mong
muốn được rèn luyện và phát triển kỹ năng
tiếng Anh khi được học với giảng viên bản

xứ cũng như nâng cao các kỹ năng mềm khác
thông qua các hoạt động ngoại khóa, câu lạc
bộ ở SIU.”
Ước mơ lớn nhất của Bích Thảo là được du
lịch khám phá vòng quanh thế giới. Đối với
cô sinh viên đầy bản lĩnh này, ước mơ luôn
đi kèm với quyết tâm và hành động. Ngay
khi bước vào ngưỡng cửa đại học, Thảo đã
sớm đề ra những mục tiêu học tập cụ thể và
bắt tay vào thực hiện bằng được những mục
tiêu ấy. Đó là cách để Thảo đến gần hơn giấc
mơ của mình. Và mặc dù rất tự tin với nền
tảng được trang bị nhưng cô sinh viên năm
nhất luôn chủ động học hỏi và phát triển bản
thân bởi rằng “nếu muốn được làm công việc
mình yêu thích, có mức lương hấp dẫn thì rõ
ràng, tri thức chưa bao giờ là đủ. Sự chuẩn bị
sẵn sàng về năng lực chuyên môn, khả năng
tiếng Anh và tin học hay bất kỳ kỹ năng mềm
nào cũng đều mang lại những lợi ích tốt đẹp”Bích Thảo chia sẻ.

HƠN 2.100 HỌC SINH TRẢI NGHIỆM
NGÀY HỘI SIU OPEN DAY 2018

T
Học sinh các trường THPT trải nghiệm một ngày làm sinh viên SIU

rong các ngày 09/12/2017, 06/01, 07/01 &
13/01/2018, hơn 2.100 học sinh lớp 12 các trường
THPT ở TPHCM, Đồng Nai, Vũng Tàu đã đến với
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn để tham dự sự kiện SIU
Open Day 2018. Đây là sự kiện thường niên được SIU tổ
chức nhằm tạo điều kiện để các em học sinh tham quan,
tìm hiểu về môi trường học tập quốc tế năng động tại SIU.
Với một chuỗi các hoạt động hấp dẫn diễn ra trong
ngày hội như: trải nghiệm làm sinh viên, học hỏi kinh
nghiệm từ giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên thành
đạt của SIU, giao lưu cùng các chuyên gia tâm lý, hướng
nghiệp, gặp gỡ các ca sĩ nổi tiếng, tham quan cơ sở vật
chất,… SIU Open Day 2018 đã nhận được sự quan tâm và
hưởng ứng nhiệt tình từ phía học sinh.
truong QU C TE A CHAU
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TĂNG NGUYỄN

G

✒ MINH HIỀN
óp mặt trong top 6
thí sinh xuất sắc của
chương trình tìm
kiếm tài năng âm
nhạc - “Thần đồng âm nhạc
- Wonderkids” mùa đầu tiên,
Tăng Nguyễn Đan Vy (học sinh
lớp 8/6 Trường Quốc tế Á Châu)
đã chinh phục hàng ngàn trái
tim khán giả yêu nhạc Việt
Nam bằng giọng hát tài năng
và đầy cảm xúc.

ĐAN VY
Giọng ca tài năng của

“Giọng hát thiên thần”
Ngay khi xuất hiện trong
tập đầu tiên của “Thần đồng
âm nhạc - Wonderkids 2017”,
Tăng Nguyễn Đan Vy đã gây

Thần đồng âm nhạc - Wonderkids là chương trình tìm kiếm tài năng
âm nhạc thuộc dòng cổ điển kết hợp đương đại với format gốc từ
Đan Mạch do kênh truyền hình HTV3 và Purpose Media sản xuất. Là
chương trình giải trí - giáo dục đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam,
Wonderkids quy tụ các gương mặt thí sinh từ 9 - 13 tuổi, có tài năng
trong các lĩnh vực nghệ thuật hát, múa, chơi nhạc cụ.
ấn tượng đặc biệt khi thể
hiện xuất sắc ca khúc cổ điển
Impossible (vở Cinderella - Cô
bé Lọ Lem). “Giọng hát thiên
thần” Đan Vy đã khiến nhạc sĩ ca sĩ Thanh Bùi phải nhắm mắt
lại và mơ mình đang ở các sân
khấu nhạc kịch tại Melbourne,
Broadway. Nhạc sĩ gạo cội Trần
Tiến cũng hào hứng với ý tưởng
trong tương lai Việt Nam sẽ có
văn hóa nhạc kịch bắt đầu từ
những tài năng như Đan Vy.
Hát tiếng Anh được xem
là sở trường của cô bé 13 tuổi

Đan Vy. Tuy nhiên, trong tuần
thi thứ 6 chủ đề “Đêm nhạc
huyền thoại Việt Nam”, Đan Vy
đã bất ngờ giành chiến thắng
với phần trình diễn vô cùng ấn
tượng ca khúc tiếng Việt “Sơn
nữ ca”. Ca sĩ Trần Thu Hà, một
trong 3 vị giám khảo chính cuộc
thi đã dành rất nhiều lời khen
tặng cho Đan Vy sau màn trình
diễn tuyệt vời: “Đan Vy hát rất
bản lĩnh, truyền cảm nhưng
vẫn giữ được sự hồn nhiên của
mình. Những kỹ thuật trong
bài hát này quá khó. Nếu bằng

tuổi Vy bây giờ thì tôi nghĩ rằng
em chính là thần tượng mà tôi
muốn vươn tới để học hỏi.”
“Âm nhạc là chính mình”
Học thanh nhạc từ năm 9
tuổi, cô bé Đan Vy có tính cách
khá rụt rè nhưng lại vô cùng tự
tin trên sân khấu. Dưới ánh đèn
màu rực rỡ, Đan Vy dường như
trở thành một “nghệ sĩ” thực
thụ. “Khi bước lên sân khấu,
em xem âm nhạc là chính
mình, sân khấu là nhà mình.
Và cứ như thế, âm nhạc đem
đến cho em sự thăng hoa, tự
tin mà đôi khi chính bản thân
em cũng không ngờ đến”, Đan
Vy chia sẻ.
Đan Vy tiết lộ vừa là thành
viên mới của Trường Quốc tế
Á Châu trong năm học này.
Vì thích thú với các tiết học
workshop sôi nổi, ấn tượng với
sự thân thiện và nhiệt tình của
thầy cô, bạn bè mà cô học trò
cùng gia đình đã quyết định
lựa chọn chuyển sang môi
trường học tập mới tại đây.
Đan Vy cũng thể hiện niềm yêu
thích khi được học cùng lúc cả
hai chương trình Việt Nam và
tiếng Anh quốc tế với hiệu quả
tích cực trong việc tích lũy kiến
thức và tăng cường khả năng
tiếng Anh. Cô học trò sớm ý
thức rằng chỉ khi có được nền
tảng kiến thức và kỹ năng vững
vàng em mới có thể tự tin theo
đuổi ước mơ của mình, đó là
trở thành một chuyên gia tâm
lý ở lĩnh vực nghệ thuật trong
tương lai. Hành trang đã và
đang được bồi đắp từng ngày
dưới mái trường chính là nền
tảng và động lực để Đan Vy
tự tin biến ước mơ thành hiện
thực.

HẤP DẪN CUỘC TRANH TÀI CỦA CÁC GIỌNG CA NHÍ TẠI AHS IDOL 2017
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Ảnh: Tư liệu

S

áng 30/11/2017, vòng chung kết AHS Idol 2017 đã diễn
ra với cuộc tranh tài gay cấn của 5 giọng ca xuất sắc
đại diện các cơ sở. Sở hữu giọng hát nội lực và phong
cách trình diễn tự tin, Tăng Nguyễn Đan Vy (lớp 8/6) đã chinh
phục hoàn toàn Ban giám khảo và đông đảo khán giả để
giành ngôi vị cao nhất cuộc thi. Giải nhì thuộc về Lê Linh Đan
(lớp 9/9), giải ba được trao cho cô bé có ngoại hình nhỏ nhắn
cùng giọng hát trong trẻo Bùi Hà Vy (lớp 7/7).
AHS Idol là sân chơi để học sinh thể hiện năng khiếu văn
thể mỹ, phát huy sự tự tin và sáng tạo. Đây cũng là dịp để
nhà trường tìm kiếm, ươm mầm và chắp cánh cho những Tăng Nguyễn Đan Vy (giữa) giải nhất cuộc thi AHS
giọng ca tài năng.
Idol 2017

Cuộc thi Hoa hậu & Nam vương nhí Âu Á - “Little Miss & Mr Eurasia”
được tổ chức thường niên kể từ năm 2005 bởi Universal Production
dành cho trẻ em 4 - 16 tuổi các quốc gia Châu Âu và Châu Á. Không chỉ
nhằm tôn vinh vẻ đẹp và tài năng của trẻ em, cuộc thi còn hướng đến
mục đích trao đổi văn hóa, mở rộng tầm nhìn của trẻ, thúc đẩy tình
hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc.

✒ HẰNG NGA

T

uy lần đầu thử sức ở cuộc thi mang tầm vóc quốc tế nhưng Nguyễn
Bảo Khương - cậu học trò lớp 8/2 Trường Quốc tế Á Châu đã xuất
sắc ghi tên mình vào bản đồ nhan sắc và tài năng nhí thế giới.

Ảnh: www.ngoisao.net

NGUYỄN BẢO
KHƯƠNG

CHINH PHỤC NGÔI VỊ Á VƯƠNG
CUỘC THI HOA HẬU & NAM
VƯƠNG NHÍ ÂU Á 2017

Vòng chung kết cuộc thi “Little Miss & Mr
Eurasia” - Hoa hậu & Nam vương nhí Âu Á
2017 đã ghi dấu sự tỏa sáng của Nguyễn Bảo
Khương khi đại diện Việt Nam vượt qua rất
nhiều thí sinh các quốc gia khác để giành danh
hiệu Á vương “Silver Grand Prix - Little Mister
Eurasia” cùng giải thưởng cao quý “Little Mr.
Gentleman”(Nam vương nhí thanh lịch).

Cậu bé Việt “rinh” giải quốc tế
Đặt chân đến đất nước Georgia xinh đẹp với trọng trách mang niềm tự
hào về cho nước nhà, cậu bé Bảo Khương đã không làm những người yêu
mến em thất vọng. Thời tiết giá lạnh nơi trời Âu cùng với lịch trình hoạt
động dày đặc của Ban tổ chức không hề khiến nỗ lực của Bảo Khương
thuyên giảm, ngược lại càng phát huy tố chất sẵn có của cậu bé 13 tuổi.
Bằng cố gắng của bản thân đi kèm sự hỗ trợ của các chuyên gia trong
lĩnh vực nghệ thuật và sự động viên của gia đình, nhà trường, đặc biệt là
của rất nhiều người hâm mộ tại Việt Nam, Bảo Khương đã thể hiện xuất
sắc từ phần thi trang phục truyền thống, trang phục dạ hội, trang phục
dạo phố cho đến các phần thi tài năng, thuyết trình về món ăn truyền
thống của dân tộc cùng nhiều hoạt động xã hội khác. Trong đêm chung
kết, đại diện Việt Nam được xướng tên ở ngôi vị Á vương “Silver Grand
Prix - Little Mister Eurasia” đồng thời giành luôn danh hiệu “Little Mr.
Gentleman” của cuộc thi. Đây là lần đầu tiên một cậu bé Việt Nam giành
được danh hiệu cao quý khi đến với đấu trường nhan sắc và tài năng nhí
thế giới “Little Miss & Mr Eurasia”.
Ngôi sao nhí đa tài
Sở hữu khuôn mặt điển trai cùng vẻ ngoài dễ thương, Bảo Khương
sớm được phát hiện và trở thành mẫu nhí đắt show tại TPHCM. Cậu học
trò từng được Công ty PL Model trao tặng giải thưởng Người mẫu nhí
được yêu thích năm 2015, giải Người mẫu nhí được yêu thích của Trung
tâm Viet Angle năm 2015, 2016 và là gương mặt mẫu nhí quen thuộc của
các show diễn thời trang Vietnam Junior Fashion Week, Thời trang &
Cuộc sống, Phong cách & Cuộc sống…
Còn nhớ cách đây một năm, Bảo Khương gây bất ngờ khi lọt vào Top
13 cuộc thi Vietnam Idol Kids 2016. Chất giọng nội lực cùng phong cách
biểu diễn đĩnh đạc, tự tin của cậu bé 12 tuổi lúc bấy giờ đã chinh phục
hoàn toàn Ban giám khảo và khán giả. Ít ai biết rằng, giọng ca nhí cá tính
này đã bắt đầu niềm đam mê ca hát từ lúc 5 tuổi, từng giành giải nhất
cuộc thi hát Star Kids 2013. Tài chơi đàn piano cừ khôi cũng là điểm thú vị
đặc biệt ở Bảo Khương. Cậu học trò từng là thí sinh nhỏ tuổi nhất lọt vào
vòng chung kết Cuộc thi Piano Quốc tế lần thứ II năm 2012. Gần đây nhất,
ngôi sao nhí còn chính thức lấn sang lĩnh vực điện ảnh với vai diễn đầu
tiên trong bộ phim “Một lần đi bụi” sắp được công chiếu.
Hiểu rõ lợi thế của nền tảng kiến thức và tiếng Anh là yếu tố quan
trọng đem đến nhiều cơ hội cho bản thân, luôn có một Bảo Khương hết
mình trong học tập dù chạm ngõ nghệ thuật và thành công từ rất sớm. 8
năm gắn bó với Trường Quốc tế Á Châu, Bảo Khương luôn duy trì thành
tích học tập xuất sắc trong cả chương trình Việt Nam và chương trình
tiếng Anh quốc tế. Khương cũng không bỏ sót bất kỳ dịp lễ hội hay hoạt
động ngoại khóa nào tại trường, đặc biệt là các sân chơi âm nhạc - nơi đã
chắp cánh cho ước mơ ca hát của cậu học trò. Cuộc thi AHS Idol 2016 do
Trường Quốc tế Á Châu tổ chức đã từng xướng tên Nguyễn Bảo Khương ở
ngôi vị cao nhất. Và mặc dù tài năng sớm được công nhận nhưng không
hề tự mãn về những gì mình có, Bảo Khương vẫn từng ngày nỗ lực và
hoàn thiện mình trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.
truong QU C TE A CHAU
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HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ NHƯ

TIÊU HOÀNG LONG
Với phương pháp học tập hiệu quả
cùng niềm đam mê đặc biệt dành
cho tiếng Anh, Tiêu Hoàng Long cậu học trò lớp 10/23 Trường Quốc
tế Á Châu đã chinh phục nhiều giải
thưởng: giải nhất cuộc thi Hùng biện
tiếng Anh cấp Quận 2015-2016, giải
khuyến khích tiếng Anh cấp Quận
và giải nhì tiếng Anh cấp Thành phố
2016-2017.

✒ GIA HÂN
Tự nhận mình luôn kém duyên ở các cuộc thi, thế nhưng những “quả ngọt” thành
tích mà Hoàng Long gặt hái được đã chứng minh rằng sự nỗ lực và kiên trì bao giờ
cũng được đền đáp một cách xứng đáng.

Từ mê phim hoạt hình đến giỏi
tiếng Anh

Những bộ phim hoạt hình trên
kênh Disney hay loạt phim siêu
nhân phiên bản Mỹ luôn có sức
hút đặc biệt đối với trẻ em, Tiêu
Hoàng Long cũng không phải
trường hợp ngoại lệ. Dù vậy, tận
dụng việc giải trí để học tập thì
không phải ai cũng làm được như cách mà Hoàng Long đã làm để rèn luyện kỹ
năng tiếng Anh mỗi ngày. Từ cậu bé mê phim hoạt hình, Hoàng Long đã bắt đầu
nuôi dưỡng cho mình niềm đam mê học tiếng Anh. Việc chọn học tập tại Trường
Quốc tế Á Châu được xem là bước đệm quan trọng giúp Hoàng Long biến đam
mê thành thế mạnh, từng bước gặt hái được những thành quả tốt đẹp ngay khi còn
ngồi trên ghế nhà trường.
Đối với Hoàng Long, việc học tập luôn được đặt ở chế độ “tự do” với tâm thế
thoải mái bởi em quan niệm: “Học tập nên dựa vào kinh nghiệm, thực hành chứ
không đơn thuần là tích lũy kiến thức suông”. Thay vì chỉ chú tâm vào sách vở
một cách máy móc, Long dành thời gian lên mạng tìm kiếm thông tin, xem các
kênh video, các chương trình truyền hình, các bộ phim Âu Mỹ có phụ đề tiếng
Anh,... để làm giàu cho vốn từ vựng của mình. Tận dụng lợi thế học tập trong môi
trường quốc tế năng động, Long thường xuyên giao tiếp với các giáo viên nước
ngoài để luyện nghe và phát âm như người bản ngữ. Ngoài ra, các môn khoa học
xã hội, khoa học tự nhiên và nghệ thuật trong chương trình tiếng Anh quốc tế theo
chuẩn giáo dục bậc phổ thông của American Education Reaches Out (AERO) và
Common Core State Standards - Mỹ mà Long đang theo học cũng góp phần quan
trọng để em từng bước hoàn thiện khả năng tiếng Anh của mình.
Đến với các cuộc thi, có khi do bản thân mong muốn thử sức, cũng có khi do
sự động viên, khuyến khích từ thầy cô giáo và bạn bè, Hoàng Long đều mang tâm
thế hết sức thoải mái và tự tin. Chính việc không đặt nặng thành tích là lý do giúp
cho cậu học trò lớp 10/23 luôn đạt được kết quả tốt hơn sự kỳ vọng của bản thân.

HỌC SINH AHS TRANH TÀI HÙNG BIỆN TIẾNG ANH

òng chung kết cuộc thi English Speaking Contest diễn ra vào sáng
05/1/2018 đã quy tụ 14 thí sinh xuất sắc được tuyển chọn từ vòng cơ sở
tham gia tranh tài và đông đảo học sinh theo dõi, cổ vũ. Với phong cách
thuyết trình đầy tự tin cùng tư duy phản biện nhạy bén, 3 quán quân của cuộc
thi lần lượt thuộc về Nguyễn Ngô Triển Kỳ (cơ sở Thái Văn Lung) - nhóm cấp
độ Starter, Elementary & Pre-Inter; Nguyễn Đan Thanh (cơ sở Thái Văn Lung)
- nhóm cấp độ Inter & Upper; và Nguyễn Đinh Hưng Thịnh (cơ sở Cộng Hòa) nhóm cấp độ TOEFL (Beginner, Inter).
English Speaking Contest là sân chơi tiếng Anh bổ ích được tổ chức hàng năm
dành cho học sinh Bậc Trung học AHS nhằm tạo cơ hội cho các em rèn luyện, thể
hiện khả năng tiếng Anh, phát huy sự tự tin và giao lưu học hỏi lẫn nhau.
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“Nếu bạn yêu thích công việc của mình thì ngày nào
cũng là ngày lễ” là câu nói mà Tiêu Hoàng Long vô
cùng yêu thích. Đối với cậu học trò, việc học tập cũng
vậy, nếu đã có mục tiêu rõ ràng, bản thân thực sự yêu
thích và không ngừng nỗ lực thì nhất định sẽ nhận được
kết quả xứng đáng.
Hoàng Long sẽ tiếp tục tích lũy kiến thức và rèn
luyện tiếng Anh để thực hiện dự định du học Canada
sau khi tốt nghiệp tại Trường Quốc tế Á Châu. Vốn có
sở thích về thiết kế đồ họa và lập trình game, ước mơ
mà Hoàng Long hướng đến là trở thành một lập trình
viên quốc tế. Ước muốn đó đang dần được hiện thực
hóa khi việc chuẩn bị đã được Hoàng Long bắt tay vào
thực hiện với một quyết tâm rất cao bên cạnh nền tảng
kiến thức, kỹ năng được trang bị từ môi trường giáo dục
quốc tế mà em đang theo học.
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V

Ước mơ trở thành lập trình viên quốc tế

Bí quyết giỏi Văn của

HOÀNG ĐỨC KHÁNH
“Ngữ văn là một môn học đòi hỏi năng khiếu, tuy nhiên bất kỳ ai cũng có thể học tốt môn
này nếu như có phương pháp học tập đúng đắn”, Hoàng Đức Khánh chia sẻ.
✒ HÀ THANH

H

oàng Đức Khánh là một trong số những gương mặt học sinh của Trường
Quốc tế Á Châu đã xuất sắc giành huy chương bạc môn Ngữ văn trong
lần đầu tiên tham dự kỳ thi Olympic Tháng 4 TPHCM lần 3 năm 2017
do Sở Giáo dục & Đào tạo TPHCM tổ chức.

Hãy thoải mái khi học Văn

Đó là chia sẻ của Hoàng Đức Khánh khi bật mí về phương pháp “học Văn không
biết chán” của mình. Học sinh giỏi Văn không hiếm nhưng con trai học tốt Văn
thì quả thật không nhiều - mà Đức Khánh là một trong số ít trường hợp như thế.
Mặc dù học rất giỏi môn Ngữ văn nhưng Khánh luôn khiêm tốn nhận mình chỉ
dừng lại ở mức biết cách học hoặc có một chút năng khiếu. Ngoài tận dụng hứng
thú sẵn có, việc học Văn với Khánh rất đơn giản là “học mà chơi” vô cùng thoải
mái. Khánh lý giải rằng không nên học bằng cách nhồi nhét kiến thức, ép bản
thân phải tiếp thu những thứ không phải là của mình. Hơn nữa, văn học thú vị
ở chỗ người học có thể vẽ ra một thế giới nhiều hình ảnh và màu sắc trong đầu,
đồng thời, tự do trải nghiệm thế giới ấy theo sự sáng tạo của bản thân. Vì vậy khi
học phải thật thoải mái mới có thể tiếp thu hiệu quả.
Đức Khánh luôn hào hứng với mỗi tiết học Văn ở lớp. Không chỉ được truyền
cảm hứng từ cách dạy lý thú của thầy cô mà Khánh còn tự xây dựng cho mình
một niềm yêu thích đặc biệt đối với tất cả những kiến thức mới mẻ được tiếp xúc,
thông qua những tác phẩm văn học độc đáo được học. Khánh ý thức được rằng
văn học không chỉ đơn thuần là những bài học về chữ nghĩa mà còn là những lời
răn dạy về đạo đức, về cách làm người. Vì thế, mỗi tiết học Văn đối với Khánh
luôn chứa đựng những bài học quý giá, nuôi dưỡng và bồi đắp tâm hồn mình.
Lần đầu đến với cuộc thi Olympic Tháng 4 TPHCM năm 2017, Đức Khánh xem
đây là cơ hội tốt để bản thân được thử sức và học hỏi thêm những điều mới mẻ.
Vận dụng tốt những kiến thức đã học kết hợp tư duy phong phú, Đức Khánh đã
vượt qua rất nhiều thí sinh tại TPHCM cũng như khắp các tỉnh thành phía Nam
để mang về tấm huy chương bạc quý giá cho Trường Quốc tế Á Châu.

Khát vọng vươn xa
Kỳ thi Olympic Tháng 4 TPHCM là kỳ thi
học sinh giỏi hàng năm dành cho học
sinh khối 10, 11 các trường THPT không
chuyên tại TPHCM và các tỉnh thành
phía Nam do Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức
từ năm 2015. Lần thứ 2 liên tiếp tham
dự kỳ thi này, học sinh Trường Quốc
tế Á Châu đã xuất sắc duy trì thành
tích ấn tượng với 3 huy chương vàng
môn Tiếng Anh, 1 huy chương vàng
môn Toán, 1 huy chương bạc môn Ngữ
văn, 3 huy chương bạc môn Tiếng Anh,
2 huy chương đồng môn Toán và 1 huy
chương đồng môn Vật lý.

Thành công luôn đến với người có đam mê và nỗ lực. Đối với Hoàng Đức Khánh, “quả ngọt”
thành tích đầu đời còn đến từ sự dìu dắt tận tình của thầy cô. Khánh bộc bạch: “Trường Quốc
tế Á Châu đã mang đến cho em nhiều điều tuyệt vời. Trong đó, điều quý giá nhất là tri thức, là
tình cảm thầy trò và bạn bè. Trên hết, trường cho em cơ hội được bồi dưỡng và phát huy năng
khiếu văn chương để gặt hái được thành tích như hiện tại”.
Khi tài năng đã được ghi nhận bằng giải thưởng cao, Đức Khánh nuôi quyết tâm chinh phục
con đường học tập cao hơn ở nước ngoài. Trường Newbury Park Adventist Academy (Mỹ) là
điểm dừng chân tiếp theo của Hoàng Đức Khánh để thực hiện khát vọng vươn ra nền tri thức
hiện đại của thế giới. Nếu như 11 năm học tập tại Trường Quốc tế Á Châu là vạch xuất phát tạo
dựng cho Khánh một hành trang vững chãi thì môi trường học tập mới là nơi chàng trai 17 tuổi
sẽ bứt tốc để về đích. Nỗ lực mỗi ngày để thích ứng với môi trường mới và cố gắng tạo dựng
thành tích bằng bản lĩnh và sự quyết tâm cao độ chính là cách để Khánh bước từng bước vững
chắc chạm đến giấc mơ của mình.
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TRẢI NGHIỆM DU HỌC HÈ TẠI ĐẢO QUỐC
SƯ TỬ CÙNG NGÔ MINH KHANG

Đ

ược biết đến với
thành tích quán
quân của cuộc
thi Tìm kiếm tài
năng 2017, cậu học trò lớp 5/1
Bậc Tiểu học IPS - Ngô Minh
Khang đã xuất sắc giành cho
mình một suất học bổng của
chương trình du học hè tại
Singapore do Trường Quốc tế
Á Châu trao tặng.

Trải nghiệm tuyệt vời
tại đảo quốc sư tử

Nhận được sự động viên,
khuyến khích từ ba mẹ, thầy
cô, Ngô Minh Khang đã tham
gia cuộc thi với mong muốn
thể hiện khả năng tiếng Anh
cũng như rèn luyện sự tự tin
khi đứng trước đám đông. Vượt
qua vòng thi đầu tiên bằng bài
luận với chủ đề về bố mẹ và gia
đình, Minh Khang đi tiếp vào
vòng thi hùng biện. Tuy chỉ có
thời gian ngắn ngủi để chuẩn
bị nhưng em đã đem lại bất
ngờ cho tất cả thành viên Ban
giám khảo khi hoàn toàn làm
chủ sân khấu với đề tài về bảo
vệ tê giác. Nhờ vào sự thông
minh, hài hước và tự tin, Minh
Khang đã đem về cho mình
suất học bổng du học hè tại đất
nước Singapore xinh đẹp.
Với cậu bé 10 tuổi, những trải
nghiệm đầu đời ở Singapore
đều chứa đựng nhiều điều lý
thú và mới lạ. Khang chia sẻ,
đối với em, mỗi chuyến đi là
một chân trời mới được mở
ra. Em đã được tham quan và
khám phá những tiến bộ khoa
học tại Suntec City, Fountain of
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Wealth, IExperience; tận mắt
chứng kiến đời sống thú vị của
động vật ở Sở thú Singapore;
khám phá những nơi nổi
tiếng khác của đảo quốc sư
tử như Sentosa, Marina Bay
Sands, Bảo tàng sáp Madame
Tussauds và Images of
Singapore,…

Cậu bé mê tiếng Anh

Minh Khang có niềm đam
mê đặc biệt với môn Tiếng
Anh khi bắt đầu bước vào lớp
1 tại Trường Quốc tế Á Châu.
Cậu bé chia sẻ rằng gia đình
đã khơi nguồn cảm hứng và sự
say mê vô tận cho em với môn
học này. Ông của Khang là một
giáo viên dạy tiếng Anh nên
cậu bé đã học được rất nhiều
điều thú vị từ ông của mình.
Tận dụng môi trường học
tập đa văn hóa tại Trường
Quốc tế Á Châu, Khang luôn
chủ động giao tiếp với bạn bè,
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thầy cô bằng tiếng Anh. Cậu
bé học cách phát âm chuẩn
xác từ giáo viên bản ngữ và tự
chỉnh sửa những sai sót trong
quá trình giao tiếp. Ở nhà, em
còn tận dụng thời gian giải trí
để củng cố vốn tiếng Anh của
mình thông qua việc đọc sách
báo, xem phim hoạt hình nước
ngoài và những kênh giải trí
bằng tiếng Anh,… Không chỉ
tích lũy kiến thức cho bản thân,
Khang thường xuyên chia sẻ,
giúp đỡ bạn học để cùng nhau
tiến bộ.
Không chỉ mê tiếng Anh,
Khang còn bị thu hút bởi
những môn khoa học như Toán
và Tin học. Cậu học trò lớp 5/1
cũng rất tích cực tham gia hoạt
động ngoại khóa, văn nghệ tại
trường. Minh Khang chia sẻ:
“Em luôn cân bằng thời gian
giữa việc học, vui chơi và tham
gia những hoạt động ngoại
khóa vì đó chính là cơ hội để

bản thân tăng thêm sự tự tin
trước đám đông, thúc đẩy việc
học tập ngày một tiến bộ.”
Ngô Minh Khang ước mơ
mình trở thành bác sĩ chữa
bệnh cho tất cả mọi người, đặc
biệt đối với những ai có hoàn
cảnh khó khăn cần được giúp
đỡ. Em còn chia sẻ thêm dự
định ấp ủ của bản thân là được
sang Mỹ du học để có thể thực
hiện mơ ước nghề nghiệp của
mình. Với những điều kiện học
tập tốt tại Trường Quốc tế Á
Châu cùng sự siêng năng của
mình, Khang hy vọng sẽ ngày
càng gặt hái được nhiều thành
công hơn nữa trên con đường
học vấn và chạm tay tới ước mơ
mà em đang nuôi dưỡng.
Cuộc thi Tìm kiếm tài
năng là hoạt động thường
niên do Trường Quốc tế Á
Châu tổ chức nhằm động
viên, khuyến khích sự nỗ
lực trong học tập và các
hoạt động ngoại khóa dành
cho học sinh Bậc Tiểu học
IPS. Cuộc thi diễn ra qua 2
vòng với chủ đề và tiêu chí
chấm điểm tăng dần qua
từng vòng nhằm tìm ra chủ
nhân các suất học bổng
của chương trình du học
hè. Mỗi suất học bổng của
chương trình du học hè có
trị giá 1.990 USD. Học sinh
khi tham gia chương trình
bên cạnh việc rèn luyện kỹ
năng tiếng Anh, mở mang
kiến thức và vốn sống, các
em còn có cơ hội giao lưu
trao đổi văn hóa, hòa nhập
với nền giáo dục thế giới.
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✒ MINH TUỆ
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tuổi 17, cậu học sinh
lớp 11 Trường Quốc tế
Á Châu - Nguyễn Duy
Thông đã tích lũy cho mình
nền tảng tiếng Anh vững chắc
nhờ sở thích học tiếng Anh và
phương pháp học hiệu quả.
Liên tiếp nhiều năm liền, Duy
Thông luôn duy trì thành tích
học sinh giỏi ở cả 2 chương
trình Việt Nam và tiếng Anh
quốc tế tại trường. Để trau dồi
và nâng cao kiến thức, Duy
Thông thường tích cực tham
gia các cuộc thi tiếng Anh như
KET, PET, FCE, TOEFL... Nhờ nền
tảng kiến thức sau nhiều năm
được trang bị tại trường cùng
kinh nghiệm “chinh chiến”
qua các cuộc thi, cậu học trò
đã dễ dàng vượt qua nhiều
“đối thủ nặng ký” đến từ các
trường THPT ở TPHCM và
các tỉnh thành lân cận, chinh
phục chiếc huy chương vàng
môn Tiếng Anh ngay lần đầu
tiên đến với cuộc thi Olympic
Tháng 4 TPHCM năm 2017.
Nói về sở thích học tiếng
Anh, Duy Thông chia sẻ: “Mọi
thứ liên quan đến tiếng Anh
luôn hấp dẫn đặc biệt đối với
em bởi ngôn ngữ này chứa
đựng nhiều điều tuyệt vời,
là công cụ để em giải trí và
giao tiếp với thế giới”. Để
tiếng Anh “thấm vào máu” là
một quá trình dài. Ngoài việc
học chương trình tiếng Anh
quốc tế theo chuẩn giáo dục
bậc phổ thông của American
Education
Reaches
Out
(AERO) và Common Core State

NGUYỄN DUY THÔNG

HUY CHƯƠNG VÀNG MÔN TIẾNG ANH
KỲ THI OLYMPIC TPHCM
Standards - Hoa Kỳ tại trường,
cậu học trò còn thường xuyên
giao tiếp với giáo viên nước
ngoài, trao đổi với bạn cùng
lớp, xem phim, nghe nhạc
bằng tiếng Anh...

Thử sức bản thân ở nhiều
cuộc thi tiếng Anh, Nguyễn
Duy Thông đã có cho mình
gia tài giải thưởng đáng
giá, gần đây nhất chính
là chiếc huy chương vàng
môn Tiếng Anh kỳ thi
Olympic Tháng 4 TPHCM do
Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức.
Duy Thông luôn dành sự
ngưỡng mộ đặc biệt với những
người làm thay đổi thế giới như
Steve Jobs, Bill Gates, thậm chí
cả những người trẻ sáng tạo
ra các video với các ý tưởng
hay đều là tấm gương mà em
muốn noi theo và học hỏi... bởi
cậu học trò mơ ước bản thân
sẽ làm nên điều tương tự dù
ít hay nhiều để đóng góp cho
xã hội. Như nhiều bạn bè khác
tại Trường Quốc tế Á Châu,
Nguyễn Duy Thông dự định sẽ
chuyển tiếp du học tại Canada

để theo đuổi khát khao trở
thành một người thành công
trong lĩnh vực điện tử và thiết
kế đồ họa. Nếu như sự tự tin và
bản lĩnh đã giúp Thông chinh
phục những giải thưởng ấn

tượng trong nhiều năm qua
thì tương tự ở hiện tại, Nguyễn
Duy Thông đã sẵn sàng bước
ra thế giới để thể hiện năng
lực và chinh phục giấc mơ của
riêng mình.

HỌC SINH TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU THAM DỰ HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG 9/1
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Nguyễn Anh Tuấn (ngoài cùng bên trái) đã vinh dự nhận được
danh hiệu “Học sinh tiêu biểu làm theo lời Bác”

gày 05/01/2018, học sinh Bậc Trung học AHS Trường Quốc
tế Á Châu đã có mặt tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
để tham dự Hội trại truyền thống 9/1 lần thứ 12 do Sở Giáo
dục & Đào tạo TPHCM tổ chức với chủ đề “Học sinh thành
phố học tập và làm theo lời Bác”.
Rất nhiều hoạt động giao lưu học tập, vui chơi, văn nghệ đã diễn
ra trong hội trại và được học sinh nhiệt tình hưởng ứng. Đặc biệt,
trong lễ vinh danh những tấm gương học sinh tiêu biểu trong học
tập và hoạt động phong trào đến từ các trường THCS, THPT, Trung
tâm GDTX trên địa bàn thành phố, học sinh Trường Quốc tế Á Châu
- Nguyễn Anh Tuấn đã vinh dự nhận được danh hiệu “Học sinh tiêu
biểu làm theo lời Bác”. Điều này một lần nữa khẳng định định hướng
giáo dục đúng đắn của nhà trường khi đào tạo học sinh phát triển
toàn diện cả về tri thức lẫn kỹ năng.
truong QU C TE A CHAU
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& CÂU CHUYỆN HÀNH TRÌNH ĐẾN NAM PHI
✒ NGUYỄN VIỆT ĐỨC

S

au hơn nửa ngày ngồi
máy bay, nhóm chúng
tôi đặt chân đến Nam
Phi lúc trời bắt đầu tối
dần. Là một trong 11 người may
mắn giành được tấm vé khám phá
đất nước rộng lớn này, tôi không
thể giấu được niềm háo hức và
cả sự tò mò về những điều mới
lạ mà mình sắp được khám phá.
Xe lăn bánh trên những con
đường dài như vô tận, đưa chúng
tôi rời xa trung tâm thành phố và
đến gần hơn với mẹ thiên nhiên.
Không như những vị khách khác,
chúng tôi bỏ xa khu vực tham
quan và bắt đầu tiến sâu vào trong
rừng. Đến điểm tập kết, chúng tôi
xuống xe để chuẩn bị kỹ càng mọi
thứ thiết yếu và tạm thời rời xa
những thiết bị công nghệ. Hành

truong QU C TE A CHAU

trang bây giờ chỉ là những chiếc
balo chuyên dụng được hướng
dẫn sử dụng cẩn thận từ trước
đó. Tôi được chia vào một nhóm
nhỏ gồm 6 người với 6 tính cách
khác nhau. Tuy không cùng một
dân tộc, ngôn ngữ nhưng giữa
chúng tôi có tâm hồn đồng điệu,
cùng chung niềm đam mê khám
phá thiên nhiên và đấu tranh để
bảo vệ sự sống cho loài tê giác
đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt
chủng.
Đêm đầu tiên trong chuyến
hành trình, chúng tôi nghỉ chân
trên một mỏm đá khá rộng và
bằng phẳng nằm cạnh bờ sông.
Thời tiết về đêm ở Nam Phi rất
lạnh. Chúng tôi ngồi lại và phân
công ca trực để đảm bảo sự an
toàn cho các thành viên trong
đoàn. Tôi không sao chợp mắt
được vì mang trong mình tâm

thế của một đứa trẻ lần đầu tiên
xa nhà. Thế rồi cũng đến nhiệm
vụ canh đêm đầu tiên của tôi. Tôi
cùng 3 người bạn thức đêm canh
gác và tận hưởng âm vị của cánh
rừng già cho đến khi mặt trời
mọc. Bình minh thì nơi đâu cũng
có nhưng bình minh nơi núi rừng
Nam Phi này có lẽ tôi chỉ được
chiêm ngưỡng một lần trong đời.
Còn nhớ lúc người dẫn đường
ra hiệu cho chúng tôi dừng bước,
tôi biết mình sắp được tận mắt
ngắm nhìn thêm điều gì đó mới
mẻ nơi thế giới tự nhiên hoang
dã này. Rồi dòng suy nghĩ ấy
lập tức ngừng lại và nhường chỗ
cho hình ảnh hai mẹ con tê giác
đang say ngủ. Cảm giác lần đầu
tiên khi nhìn thấy tê giác ngoài
đời thực thật khó diễn tả, trong
tôi vừa có sự thích thú và cả tình
cảm mong muốn được bảo vệ loài

Ảnh: Tư liệu

Nguyễn Việt Đức vinh
dự trở thành một
trong những đại sứ
của tổ chức Wilderness
Foundation Africa (WFA)
sau khi chiến thắng
trong cuộc thi Tê giác
Hoang dã (Wild Rhino
Competition) bằng bài
luận tiếng Anh xuất sắc
mang thông điệp kêu
gọi bảo vệ loài tê giác
- tài sản thiên nhiên vô
giá của thế giới. Chuyến
hành trình 5 ngày đến
Nam Phi nằm trong
chuỗi hoạt động tuyên
truyền bảo vệ loài động
vật này của WFA dành
cho vị đại sứ trẻ tuổi.

N

GIAO LƯU VĂN HÓA GIỮA
TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU VÀ
ESSINGTON SCHOOL DARWIN

gày 15/11/2017, học sinh Bậc Trung học AHS
Trường Quốc tế Á Châu đã có buổi gặp gỡ và giao
lưu với đoàn học sinh đến từ Essington School
Darwin. Được biết, đây là môi trường giáo dục
hiện đại và năng động theo tiêu chuẩn quốc tế tại Úc có bề
dày lịch sử gần 30 năm.
Nguyễn Việt Đức (thứ 2 từ trái qua) tham dự sự kiện Ngày Tê giác thế giới 2017
do Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM tổ chức

Trở về sau chuyến hành trình đến Nam Phi, Nguyễn Việt Đức đã
tham dự sự kiện Ngày Tê giác thế giới chủ đề "Tê giác - Quyền
được sống, nói không với nạn săn bắn" kêu gọi sự quan tâm
của cộng đồng trong việc chống buôn bán bất hợp pháp các sản
phẩm từ động vật hoang dã. Sự kiện do Lãnh sự quán Hoa Kỳ
tại TPHCM tổ chức với sự tham gia của ca sĩ Hồng Nhung - đại
sứ tê giác của Trung tâm Giáo dục thiên nhiên ENV; Giám đốc tổ
chức CHANGE/WildAid Việt Nam; Ông Matthew Parvin - hướng
dẫn viên chuyên nghiệp ở các khu bảo tồn động vật hoang dã
tại Nam Phi, 8 đại sứ tê giác của Tổ chức WFA, các chuyên gia
bảo vệ động vật hoang dã và đại diện các tổ chức phi chính phủ.

ỆT ĐỨC
động vật này. Đằng sau hình ảnh
thiên nhiên hùng vĩ và cuộc sống
tự nhiên của các loài động vật, tôi
còn chứng kiến cảnh tượng hãi
hùng và cũng là bức tranh thực tế
về hiện trạng đáng báo động hiện
nay - xác chết của tê giác nằm rải
rác khắp nơi. Những cái xác tê
giác đang trong quá trình phân
hủy, phần sừng đã bị cưa đi, chỉ
còn lại phần thân to lớn nằm bất
động. Chứng kiến hình ảnh đó, tôi
thật sự phẫn nộ trước hành động
tham lam, độc ác của con người.
Dù đã từng tìm hiểu và xem rất
nhiều hình ảnh tư liệu thực trạng
này nhưng những gì đang diễn ra
từng ngày ở nơi này đáng sợ hơn
những gì mà tôi từng biết đến.
Những ngày ở Nam Phi đối
với tôi thật đáng nhớ. Đồng hành
với những người bạn mới, cùng
san sẻ khó khăn, cùng chung vai
trò là đại sứ, tôi nhận ra mình cần
phải hành động mạnh mẽ hơn
nữa để làm tốt hơn vai trò của

mình trong chiến dịch bảo vệ tê
giác. Tôi sẽ cố gắng bảo vệ loài
động vật này cho đến tia hy vọng
cuối cùng, làm cho những người
còn mê muội và thiếu hiểu biết
nhận ra rằng những chiếc sừng
tê giác không phải là thần dược,
thực chất chúng chỉ có thành phần
keratin, là chất đồng cấu tạo nên
tóc và móng tay của con người.
Hành trình 5 ngày tuy ngắn ngủi
nhưng đã dạy tôi rất nhiều thứ.
Tôi học được cách tự lập và bảo
vệ bản thân trước những tình
huống nguy hiểm cũng như nhận
thức rõ hơn về trách nhiệm của
mình. Trái đất sẽ phát triển tốt
đẹp hơn, cuộc sống của các loài
động vật sẽ không còn bị đe dọa
nếu tất cả chúng ta cùng nhau hợp
sức nâng cao ý thức của chính
mình và mọi người để đẩy lùi nạn
săn bắn, giải cứu loài tê giác cùng
những động vật quý hiếm khác
khỏi danh sách đỏ đáng báo động
như hiện nay.

The Essington School Darwin - Ảnh: www.essington.nt.edu.au

Trong chương trình giao lưu, học sinh AHS đã trở thành
những hướng dẫn viên đầy hiếu khách, nhiệt tình tiếp đón
và dẫn dắt các bạn học sinh nước ngoài tham quan trường
cũng như tham gia vào nhiều hoạt động hấp dẫn. Chương
trình giao lưu là hoạt động hợp tác có ý nghĩa giáo dục, nằm
trong kế hoạch của Essington School Darwin nhằm tạo điều
kiện để học sinh trải nghiệm và khám phá nền văn hóa Việt
Nam. Đây cũng là cơ hội để Trường Quốc tế Á Châu xây dựng
và củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác quốc tế của mình
với nhiều trường ở khắp các châu lục.

Essington School Darwin và Bậc Trung học AHS Trường Quốc tế Á Châu tại chương
trình giao lưu

truong QU C TE A CHAU
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Với việc đưa STEM
Robotics vào giảng
dạy chương trình
khóa hè, hoạt động
nghiên cứu khoa
học và ngoại khóa,
Trường Quốc tế Á
Châu đã mang đến
cho học sinh cơ hội
ứng dụng các lý
thuyết khoa học vào
thực tế, kích thích
sự sáng tạo đồng
thời rèn luyện các
kỹ năng tư duy phản
biện, giải quyết vấn
đề, làm việc nhóm...

HÁT HUY
KHẢ NĂNG

TƯ DUY, SÁNG TẠO
VỚI STEM ROBOTICS
Các giá trị học tập mà STEM Robotics mang lại:
• Kích thích niềm đam mê khám phá và sáng tạo
khoa học.
• Xây dựng và hình thành các kỹ năng lập trình và
sử dụng các công cụ kỹ thuật thông qua các phần
mềm lập trình đơn giản và trực quan.
• Rèn luyện và phát huy các kỹ năng mềm cần thiết
như: kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề, thuyết
trình, làm việc nhóm...
• Tạo cơ hội giao lưu cho các em học sinh có chung
sở thích đồng thời xây dựng một môi trường học
tập, nghiên cứu khoa học năng động và hội nhập.
22
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TEM Robotics là chương trình giáo dục hiện đại tích hợp các môn
Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kỹ thuật (Engineering)
và Toán học (Mathematics) dựa trên mô hình giáo dục STEM được
áp dụng rộng rãi tại Mỹ và nhiều nước trên thế giới hiện nay.
Với STEM Robotics, học sinh được trang bị các kiến thức về khoa
học tự nhiên, làm quen với các loại hình robot trong thực tế, đồng thời sử dụng
các thiết bị LEGO và ngôn ngữ lập trình để học cách lắp ráp mô hình robot và
lập trình điều khiển các mô hình này. Được thiết kế theo hướng tích hợp kỹ năng
và kiến thức STEM để phát triển các kỹ năng của học sinh, Robotics được xem
là chương trình giáo dục khoa học công nghệ hiện đại nhất dành cho trẻ em ở độ
tuổi từ tiểu học đến trung học phổ thông.
Tại Trường Quốc tế Á Châu, STEM Robotics được đưa vào giảng dạy chương
trình khóa hè, nghiên cứu khoa học và trong các hoạt động ngoại khóa nhằm tạo
cơ hội cho học sinh được tiếp cận phương pháp giáo dục hiện đại. Tùy theo từng
khối lớp (từ bậc tiểu học đến THPT) mà học sinh được tham gia học tập, nghiên
cứu ở từng cấp độ từ cơ bản đến nâng cao phù hợp với năng lực theo nhiều chủ
đề khác nhau, từ việc làm quen với mô hình, cấu trúc, các bộ phận của robot cho
đến thiết kế, lắp ráp, lập trình, điều khiển robot,…
Đặc trưng của STEM Robotics là phương pháp giảng dạy trực quan sinh động.
Chính vì thế không có sự nhàm chán hay khô cứng mà các tiết học Robotics luôn
mang đến sự thú vị đặc biệt. Học sinh làm quen với lĩnh vực khoa học thực hành,
vừa học được kiến thức khoa học, vừa học được cách vận dụng kiến thức đó vào
thực tiễn. Qua đó kích thích khả năng tìm tòi học hỏi để các em trở thành những
nhà sáng tạo trẻ trong tương lai. Học sinh Phạm Tấn Minh (lớp 6) hào hứng chia
sẻ: “STEM Robotics là môn học cực kỳ thú vị đối với em. Tiết học đã góp phần
truyền cho em cảm hứng về niềm đam mê và ước mơ sáng tạo nên những chú
robot thông minh nhằm giúp ích cho cuộc sống con người trong tương lai”.

Ảnh: Tư liệu
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Là một trong những nhà tài trợ chính của “Chạy vì trái tim
2017”, Trường Quốc tế Á Châu hy vọng góp một phần nhỏ
chung tay với toàn xã hội mang nụ cười đến hàng ngàn trẻ
em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh trên khắp cả nước.
“Chạy vì trái tim 2017” là chương trình chạy bộ gây quỹ từ thiện
do Quỹ Nhịp Tim Việt Nam kết hợp với Công ty Cổ phần Gamuda
Land (HCMC) tổ chức nhằm mục đích đem đến tương lai tươi sáng
cho nhiều trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam. Sau 4 năm
tổ chức, chương trình đã thu về những con số ấn tượng với hơn
48.000 cá nhân tham gia, gây quỹ gần 10,6 tỷ đồng trên cả 2 miền
Nam - Bắc và mang lại sự sống cho 438 trái tim bé nhỏ.
Với tiền đề tích cực, “Chạy vì trái tim 2017” tiếp tục nhận được sự
quan tâm và ủng hộ lớn của cộng đồng. Diễn ra vào sáng 12/11/2017
tại Phường Sơn Kỳ - Quận Tân Phú - TPHCM, chương trình đã quy
tụ khoảng 17.000 người tham gia và gây quỹ hơn 4 tỷ đồng.
Đồng hành cùng “Chạy vì trái tim 2017”, Trường Quốc tế Á Châu
- một trong những nhà tài trợ chính của chương trình hy vọng góp
phần chung tay với xã hội mang nụ cười trở lại cho hàng ngàn
em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh. Hơn 150 học sinh, giáo viên đại
diện của trường đã tham gia sự kiện ý nghĩa này. Vượt qua quãng
đường chạy bộ gần 4,5 km bằng trái tim nhân ái và tinh thần thể
thao, thầy và trò đã cùng nhau thể hiện tích cực tinh thần tương
thân tương ái đối với cộng đồng. Đây cũng là lời kêu gọi các nhà
hảo tâm đóng góp một phần vào Quỹ hỗ trợ phẫu thuật tim để
cùng nhau viết thêm điều kỳ diệu cho trẻ em kém may mắn.

Học sinh Nguyễn Quốc Hưng và Nguyễn Nhật Minh - Top 10 người về đích sớm nhất

Ngoài việc được cung cấp kiến thức khoa học và nền tảng
tiếng Anh vững chắc để hội nhập với thế giới, học sinh
Trường Quốc tế Á Châu còn được trang bị đầy đủ kỹ năng
sống, được giáo dục sâu sắc ý thức chia sẻ cộng đồng thông
qua những hoạt động từ thiện thường xuyên được tổ chức.
Bên cạnh chương trình “Chạy vì trái tim”, trong tháng 10 và
tháng 11/2017, học sinh câu lạc bộ Thiện nguyện của trường
đã có những chuyến thăm mang theo hàng ngàn phần quà ý
nghĩa đến các em nhỏ ở các trường học, trung tâm dành cho
trẻ em nghèo khó, mồ côi và khuyết tật trên địa bàn TPHCM
như: Mái ấm Quận 8, Mái ấm Chùa Kỳ Quang II, Chùa Lá
Gò Vấp, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp, Trung
tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình, Mái ấm Ánh sáng
Quận 3, Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ
côi TPHCM, Mái ấm tình thương Diệu Giác, Trung tâm giáo
dục trẻ khuyết tật Quận 4…
truong QU C TE A CHAU
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✒ XUÂN MAI
Mô hình hệ
thống máy lọc
nước biển bằng
năng lượng mặt
trời, hệ thống
cung cấp nước
và phân bón tự
động cho cây
trồng từ việc tái
chế nước và rác
thải hữu cơ, mô
hình bộ xương
ếch… là những
Mô hình hệ thống máy lọc nước biển bằng năng
sản phẩm khoa
lượng mặt trời
học thiết thực
do học sinh CLB Khoa học Bậc Trung học AHS
Trường Quốc tế Á Châu nghiên cứu và sáng
tạo nên.
Ảnh: Tư liệu

Nghiên cứu khoa học là hoạt động tích cực
được Trường Quốc tế Á Châu đặc biệt chú
trọng. Các em học sinh luôn được khuyến
khích để phát huy khả năng của mình trong
học tập và nghiên cứu nhằm giải quyết
những vấn đề của khoa học và thực tiễn
thông qua hoạt động câu lạc bộ, các dự án
học thuật, tranh tài trong các cuộc thi sáng
tạo khoa học… Bên cạnh giúp đào sâu kiến
thức và tiếp cận thực tế, hoạt động nghiên
cứu khoa học còn thúc đẩy học sinh phát huy
tối đa các kỹ năng tư duy, phân tích, thuyết
trình… thông qua việc chủ động tìm tòi,
đánh giá vấn đề trong quá trình nghiên cứu.

Mô hình hệ thống máy lọc nước
biển bằng năng lượng mặt trời
Tiếp cận vấn đề thực tế hiện nay
là tình trạng thiếu nước ngọt ở các
vùng biển, đảo, nhất là đối tượng ngư
dân nghèo phải mua nước ngọt hàng
ngày hoặc phải mất chi phí lớn cho
những chiếc máy lọc nước đang bán
trên thị trường, học sinh AHS đã nảy
ra ý tưởng về việc sáng tạo nên chiếc
máy lọc nước biển thành nước ngọt
giá rẻ từ việc tận dụng nguồn năng
lượng có sẵn, đáp ứng nhu cầu sử
dụng nước ngọt của những gia đình
có mức thu nhập thấp.
Mô hình hệ thống máy lọc nước
biển bằng năng lượng mặt trời được
tạo ra từ những vật liệu đơn giản gồm
hộp nhựa, kính, ống nước, khóa nước,
giá đỡ, keo,… Mô hình hoạt động dựa
trên những nguyên lý vật lý đơn giản
như hiện tượng ngưng tụ, hiện tượng
phản xạ ánh sáng của gương cầu
lõm, sự hấp thụ nhiệt của màu sắc,
nguyên lý bình thông nhau…, đồng
thời tận dụng nguồn năng lượng mặt
trời - vốn là nguồn năng lượng sạch
có tính bền vững và thân thiện môi
trường. Với mức chi phí sau hoàn
thành ước tính khoảng 295.000 VNĐ,
sản phẩm hoàn toàn mang tính khả
thi để đưa vào ứng dụng trong cuộc
sống hoặc có thể dựa theo mô hình
này để phát triển thành hệ thống lọc
nước biển bằng năng lượng mặt trời
có kích thước lớn và công suất cao
hơn để phục vụ cộng đồng.

Hệ thống cung cấp nước và phân bón tự động cho cây trồng từ việc tái chế nước
và rác thải hữu cơ
Là nghiên cứu xuất phát từ ý tưởng xử lý triệt để lượng nước và rác thải ngày càng lớn
do con người thải ra, nhất là ở các đô thị đông dân hiện nay. Hệ thống cung cấp nước và
phân bón tự động cho cây trồng từ việc tái chế nước và rác thải hữu cơ được sáng tạo
dựa trên sự kết hợp 3 mô hình nghiên cứu khác, bao gồm: mô hình nuôi trùn quế tái chế
rác thải hữu cơ sinh hoạt, mô hình tái chế nước thải từ bồn rửa sinh hoạt và mô hình
tưới nhỏ giọt cho cây trồng. Sản phẩm hoàn thành vừa giúp tái chế nước thải vừa tái chế
rác thải hữu cơ thành nước tưới và phân bón cho cây trồng mà quá trình trồng không
tốn nhiều công chăm sóc của con người. Ngoài ra, hệ thống này cũng mang đến sự tiện
lợi trong việc tận dụng không gian trồng rau sạch nơi nhà phố, giúp tiết kiệm nước nhờ
vào nước thải sinh hoạt được tái chế, chi phí tiêu thụ nước cũng sẽ được giảm đáng kể.
Mô hình bộ xương ếch
Ứng dụng lý thuyết vào thực nghiệm là ứng dụng ưu tiên trong các bộ môn thuộc
nhóm ngành khoa học tự nhiên. Cụ thể ở môn Sinh, học sinh Trường Quốc tế Á Châu
đã dựng nên những mô hình bộ xương ếch thật nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, so
sánh, đối chiếu, dẫn chứng trong học tập. Hình ảnh trực quan của mô hình này là cơ sở
thiết thực để học sinh kiểm chứng lại lý thuyết đã và đang được học.

Bên cạnh những sản phẩm kể trên, các em còn nghiên cứu cho ra đời nhiều sản phẩm độc đáo khác như: máy hút bụi mini, thuyền đua
mini, dàn trồng rau thủy canh có hệ thống hồi lưu… Tất cả đều là những sáng tạo khoa học mang tính ứng dụng cao, có lợi ích thiết
thực, đặc biệt là thể hiện tích cực thông điệp bảo vệ môi trường và đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho con người.

CÙNG TRẺ SÁNG TẠO VỚI LỄ HỘI ĐỒ CHƠI

Q

uy tụ đa dạng trong Lễ hội đồ chơi - Toy Festival
hè 2017 do Bậc Tiểu học IPS tổ chức, các trò chơi
như: lắp ráp mô hình, đua xe mô hình, vật thể bay,
tô tượng, làm tranh cát, cắm hoa… đem đến cho
học sinh không gian vui chơi thoải mái đồng thời giúp các
em phát huy sức sáng tạo, trí thông minh, sự nhanh nhẹn,
khéo léo… Với các trò chơi mang tính đồng đội, các em còn
học được tinh thần đoàn kết, gắn bó và cách phối hợp giữa
các thành viên trong nhóm. Đặc biệt hơn, IPS còn tạo cơ hội
để học sinh rèn luyện, phát triển khả năng tiếng Anh bằng
cách lồng ghép phần thuyết trình tiếng Anh sau mỗi trò chơi.
Bằng cách này, trẻ vừa học vừa chơi một cách tự nhiên, hiệu
quả. Lễ hội đồ chơi diễn ra từ ngày 27/6 đến 30/6/2017 tại tất
cả các cơ sở của Bậc Tiểu học IPS.
truong QU C TE A CHAU
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Các nhà quản lý,
chuyên gia giàu
kinh nghiệm
trong lĩnh vực
marketing và
quảng cáo tại
các công ty, tập
đoàn hàng đầu
của Việt Nam
và nước ngoài
trong buổi hội
thảo tại SIU.

Ông Phạm Quốc Bình
Senior Account Manager - Strategic
Planning Dept (Metan Company)

Ông Nguyễn Mạnh Hiếu
Digital Manager (GroupM Vietnam)

Bà Trần Giang Phước Hạnh
Account Director (Happiness Saigon)

“MARKETING- - MỘT TRONG NHỮNG NGÀNH
NGHỀ CẦN HIỂU CON NGƯỜI NHẤT THẾ GIỚI”
Ngày 04/11/2017, Đại học Quốc
tế Sài Gòn tổ chức buổi talk show
cho sinh viên chủ đề “Life and
Career” với sự góp mặt của khách
mời là Ông Huỳnh Nguyễn Duy Giám đốc thương hiệu của chuỗi
cửa hàng Highlands Coffee tại
Việt Nam và Philippines.
Tại buổi talk show, sinh viên
SIU đã có cơ hội trao đổi trực tiếp
với khách mời về cách xây dựng
chiến lược phát triển thương
hiệu cũng như những giá trị cốt
lõi, và cách truyền tải thông điệp
đến với người tiêu dùng. Buổi
talk show đã mang lại cho sinh
viên những kiến thức thực tế
cần thiết về ngành Marketing,
truyền cảm hứng và tạo động
lực để các bạn trẻ giữ vững niềm
đam mê với nghề trong suốt quá
trình học tập.

Ông Huỳnh Nguyễn Duy (trái) - Giám đốc
thương hiệu của chuỗi cửa hàng Highlands
Coffee tại Việt Nam và Philippines
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✒ CAO MINH
Ngành nghề đón đầu
xu hướng
Marketing là một lĩnh vực
rộng lớn, bao gồm cả quảng cáo,
tiếp thị, quản trị thương hiệu,
nghiên cứu thị trường, tổ chức
sự kiện… Sự phát triển mạnh
mẽ của nền kinh tế hiện nay đã
kéo theo nhu cầu nhân lực ngành
Marketing ngày càng cao. Theo
Trung tâm dự báo nhu cầu nhân
lực và thông tin thị trường lao
động TPHCM, từ nay đến năm
2020, ngành Marketing cần đến
10.000 lao động trở lên mỗi năm.
Kết quả khảo sát thông số nhân
lực trực tuyến Việt Nam cũng
cho thấy, ngành Marketing vẫn
tiếp tục dẫn đầu trong 6 lĩnh vực
có nhu cầu tuyển dụng nhân lực
cao nhất. Nguồn nhân lực ngành
này không chỉ tăng về lượng mà
còn đòi hỏi trình độ chuyên môn
cao và khả năng nắm bắt nhanh
xu hướng để hỗ trợ doanh nghiệp
phát triển.
Làm sao để thành công
với nghề?
Ông Nguyễn Mạnh Hiếu
- Digital Manager (GroupM

truong QU C TE A CHAU

Vietnam) chia sẻ: “Nghề
Marketing là nghề yêu cầu sự
sáng tạo cao. Muốn “sống” được
với nghề này thì phải luôn làm
mới mình và tạo ra sự khác biệt.
Dĩ nhiên, bạn cần phải có đam
mê, sự chủ động thì mới có thể
thành công. Tuy nhiên, điều quan
trọng nhất là phải nắm rõ thương
hiệu, mặt hàng, xây dựng mối
quan hệ với khách hàng cũng như
am hiểu sâu sắc về hành vi tiêu
dùng và tâm lý khách hàng, từ đó
mới có thể xây dựng chiến lược
marketing phù hợp”. Đây cũng là
lý do Marketing được xã hội nhắc
đến như là một ngành nghề cần
hiểu con người nhất thế giới.
Ông Nguyễn Mạnh Hiếu là
một trong 3 vị khách mời cùng
với Ông Phạm Quốc Bình
- Senior Account Manager
- Strategic Planning Dept
(Metan Company) và Bà Trần
Giang Phước Hạnh - Account
Director (Happiness Saigon)
tại buổi hội thảo chuyên đề
“Marketing - The most human
job in the world” do Trường Đại
học Quốc tế Sài Gòn (SIU) tổ
chức. Quy trình để thực hiện một
hợp đồng quảng cáo hay cách
tạo dựng thương hiệu cho một

nhãn hàng, cách tạo ra các giá
trị của sản phẩm và dịch vụ, và
mang các giá trị đó đến với khách
hàng... chính là những kiến thức
ngành bổ ích mà hội thảo mang
lại cho sinh viên. Ngoài ra, các
khách mời còn mang đến các tình
huống thực tế sinh động để sinh
viên thực hành giải quyết. Đây
được xem là cơ hội để sinh viên
SIU, đặc biệt là sinh viên chuyên
ngành Marketing có thêm sự
hiểu biết về ngành nghề mình
đang theo học cũng như tích lũy
được những kinh nghiệm hữu
ích để sẵn sàng trở thành những
Marketer chuyên nghiệp trong
tương lai.
Ngành Quản trị kinh doanh
nói chung và chuyên ngành
Marketing nói riêng được xem là
chuyên ngành đào tạo thế mạnh
tại SIU. Điểm nổi bật của chương
trình là sự kết hợp giữa tính tiên
phong và tính thực tiễn. Sinh
viên luôn được tiếp cận tri thức
mới nhất về ngành cũng như có
được kinh nghiệm thực tiễn và
sự tương tác cao thông qua các
đợt kiến tập tại doanh nghiệp, hội
thảo chuyên ngành, hoạt động
câu lạc bộ, các buổi talk show
gặp gỡ chuyên gia uy tín...

Ảnh: Tư liệu

Digital Marketing, Agency hay Account là những ngành nghề còn nhiều mới mẻ không chỉ với sinh
viên mà còn với đại đa số giới trẻ hiện nay. Tuy nhiên, đây lại là công việc hấp dẫn với mức lương
cao và được nhiều nhà tuyển dụng săn đón. Vậy có gì đặc biệt ở những ngành này?

Sinh viên SIU và
Marketer talk show “Life
and Career”

feelings
Love - Sharing your

Glow

PHỔ BIẾN MÔ HÌNH HỌC TẬP
DỰ ÁN TRONG SINH VIÊN
✒ NGỌC HIỀN

H

ọc theo dự án (Project-based
Learning) là phương pháp học
tập bắt nhịp với xu thế hiện
đại trong giáo dục thế giới với mục
đích nâng cao năng lực học tập của
học sinh, sinh viên.

Nhiều ưu điểm tích cực

Các nghiên cứu gần đây cho thấy,
Project-based Learning - phương pháp
học tập thế kỷ 21 luôn được đánh giá
rất cao. Chính mô hình học tập hiện đại
này đã giúp sinh viên của SIU phát huy
được tính chủ động, sáng tạo trong quá
trình học cũng như khám phá năng lực
Hình thức học tập hiện đại
và phát triển nhiều kỹ năng cần thiết.
Học tập dự án là hình thức học tập
Thường xuyên áp dụng hình thức
đòi hỏi sinh viên phải trải qua một quá
học tập dự án, Thạc sĩ Nguyễn Văn Mỹ
trình tìm tòi, khám phá, có sự kết hợp
- Giảng viên cơ hữu Trường ĐH Quốc
giữa lý thuyết và thực hành để trả
tế Sài Gòn cho biết: “Ngoài
lời câu hỏi, giải quyết một vấn
những tiết học lý thuyết
Sinh
đề hay thử thách đòi hỏi
cơ bản, tôi cho rằng việc
viên Đại học
tư duy sâu do giảng viên
tạo ra cơ hội để sinh
Quốc tế Sài Gòn (SIU)
đưa ra.
viên được thể hiện
Tại SIU, hình thức
mình trong những
thường xuyên tham gia
học tập dự án được
dự án thực tế là rất
thực hiện các dự án học
áp dụng hiệu quả suốt
quan trọng. Với cách
thuật thay cách học tập học này, tôi muốn các
nhiều năm. Dựa vào đặc
thù mỗi môn học, theo
em có thể khám phá ra
truyền thống tại
yêu cầu của giảng viên,
những tố chất của bản
giảng đường.
thân, của người khác và
sinh viên tổ chức nhiều sự
rèn luyện cho bản thân các kỹ
kiện. Vận dụng hiệu quả hình
năng quan trọng như: tư duy, lãnh đạo,
thức học tập này, giảng viên có thêm
giao tiếp, giải quyết vấn đề…”.
cơ hội phát huy tính tích cực của sinh
Với môi trường học tập thoải mái,
viên, từ đó làm cho hoạt động dạy học
năng động như xu hướng học tập hiện
vừa phong phú, hiệu quả vừa gắn bó
đại của các trường đại học lớn trên thế
với thực tiễn.
giới, sinh viên SIU luôn đóng vai trò
Trong quá trình học tập môn Quản
trung tâm của lớp học, giảng viên Việt
trị nhân sự, sinh viên tổ chức dự án
Nam và nước ngoài chỉ giữ vai trò tư
nghệ thuật với 4 tuần chuẩn bị. Điểm
vấn và hướng dẫn. Đại diện SIU cho
số được tính dựa trên mức độ thành
biết, nhà trường luôn khuyến khích
công của dự án và sự cống hiến của
sinh viên trải nghiệm thực tế thông qua
mỗi sinh viên. Cụ thể, sinh viên phân
các hoạt động đa dạng ở câu lạc bộ,
chia công việc dựa trên thế mạnh của
tham gia các dự án học thuật, dự án kết
từng thành viên - từ việc lên ý tưởng,
nối cộng đồng, nghiên cứu khoa học
vạch kế hoạch, thực hiện, quản lý cho
và tranh tài trong các cuộc thi trong và
đến trang trí sân khấu, tổ chức chương
ngoài nước. Những kỹ năng làm việc
trình, MC, trình diễn, chụp ảnh, quay
nhóm, lập kế hoạch và triển khai dự án
phim… Các dự án được đánh giá là
có được từ mô hình hoạt động này sẽ
chương trình nghệ thuật đặc sắc mang
góp phần giúp sinh viên tự tin đối mặt,
đậm dấu ấn của sinh viên, các bạn đã
giải quyết vấn đề và thành công trong
vừa là ban tổ chức vừa là nghệ sĩ trình
công việc sau này.
diễn trên sân khấu.

Memories

Nevada - American Chr
istmas in SIU Town

SIU Prom Night - Velvet

Đặc trưng cơ bản của phương pháp học
tập dự án:
• Sinh viên là trung tâm của lớp học.
• Dự án tập trung vào những mục tiêu
học tập quan trọng, có tính liên hệ với
thực tế và đòi hỏi các hình thức đánh giá
đa dạng, thường xuyên.
• Sinh viên thể hiện sự hiểu biết và các kỹ
năng của mình thông qua sản phẩm và
quá trình thực hiện dự án.
• Kỹ năng tư duy là yếu tố không thể thiếu
trong phương pháp học tập dự án.
• Công nghệ hiện đại là công cụ đắc lực hỗ
trợ thực hiện phương pháp học tập dự
án và thúc đẩy việc học của sinh viên.

truong QU C TE A CHAU
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U

Xếp thứ 216 các trường đại
học quốc gia và thứ 122 các
trường công lập trên toàn
nước Mỹ theo U.S. News and
World Report 2018.
Top 25 chương trình Điều
dưỡng trực tuyến bậc sau
đại học theo U.S. News and
World Report 2018.
Xếp thứ 401 các trường
đại học theo Times Higher
Education 2018.
Top 100 "green campuses"
(Sierra club, 2012-2015).
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UNIVERSITY OF MISSOURI-KANSAS CITY VÀ BERJAYA UNIVERSITY
COLLEGE OF HOSPITALITY THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI SIU

T

Trong 2 ngày 06 & 20/6/2017, Đại học Quốc tế Sài Gòn đã
tiếp đón và làm việc cùng đại diện các trường University of
Missouri-Kansas City (Hoa Kỳ) và Berjaya University College
of Hospitality (Berjaya UCH - Malaysia). Đại diện các trường đại
học nước ngoài và SIU đã có buổi gặp gỡ, trao đổi thân mật nhằm
tăng cường sự hiểu biết giữa các bên.
Đại diện UMKC và Berjaya UCH đánh giá cao môi trường đại học
chất lượng quốc tế của SIU, đồng thời bày tỏ nguyện vọng được
mở rộng hợp tác đào tạo quốc tế với SIU trong thời gian tới. Cuộc
gặp gỡ và trao đổi giữa SIU và 2 trường đại học nước ngoài uy tín
của Hoa Kỳ và Malaysia đã đánh dấu mối quan hệ tốt đẹp giữa 2
bên và một lần nữa khẳng định uy tín và vị thế của SIU trong nền
giáo dục quốc tế.

Ảnh: www.umkc.edu

Các xếp hạng của
University of MissouriKansas City

HỌC BỔNG CỦA UMKC DÀNH CHO
SINH VIÊN QUỐC TẾ:
• Học bổng Chancellor’s NonResident Scholarship dành
cho sinh viên bậc đại học và
sau đại học (không bao gồm
tiến sĩ) của Trường Nghệ
thuật & Khoa học, Trường
Quản lý, và Nhạc viện Henry
W. Bloch trực thuộc UMKC.
• Học bổng Dean’s
International Scholar Award
(DISA) của Trường Điện toán &
Kỹ thuật UMKC gồm học bổng
toàn phần trị giá 4.250 USD/
học kỳ, bán phần trị giá 2.125
USD/học kỳ đối với bậc đại
học; và học bổng toàn phần
trị giá 4.000 USD/học kỳ, bán
phần trị giá 2.000 USD/học kỳ
đối với bậc thạc sĩ.
• Học bổng của University
College - UMKC lên đến 3 năm
trị giá 1.500 USD.

niversity of Missouri-Kansas City (UMKC) thành lập
năm 1933. Trường cung cấp hơn 125 chương trình
học với hơn 50 chuyên ngành chủ yếu gồm: Kinh
doanh, Thương mại hành chính công, Điều dưỡng,
Y tá, Giáo dục đại cương, Khoa học, Nghệ thuật, Hóa học và
Tâm lý học. Đầu năm 2017, trường hợp tác với các bệnh viện,
chính quyền thành phố và tiểu bang để thành lập UMKC Health
Sciences District với mục tiêu giảng dạy về chăm sóc sức khỏe
và nghiên cứu chuyên sâu.
University of Missouri-Kansas City có khoảng 1.172 giảng
viên trong đó 95% có học vị tiến sĩ hoặc bằng cao nhất trong lĩnh
vực nghiên cứu. Có 2 giảng viên đoạt giải Pulitzer và 8 giảng
viên đạt học bổng Guggenheim danh giá.
University of Missouri-Kansas City tự hào có một cộng đồng
sinh viên quốc tế đa dạng đến từ 50 tiểu bang và 85 quốc gia khác
nhau trên thế giới. Mỗi năm, UMKC chào đón hơn 11.708 sinh
viên nhập học với tỷ lệ nam 42% và nữ 58%. Khoảng 22% sinh
viên sống trong khu học xá. Trong lĩnh vực thể thao, UMKC là
thành viên của NCAA (Hiệp hội Thể thao Đại học Hoa Kỳ). Tại
UMKC, 61% sinh viên học toàn thời gian nhận được hỗ trợ tài
chính và học bổng trung bình 7.152 USD.
UMKC có 2 cơ sở chính: Volker Campus và Health Sciences
Campus rộng trên 37 ha, luôn có nhân viên tuần tra 24/24, các dịch
vụ vận chuyển, hộ tống đêm khuya, điện thoại khẩn cấp 24h…
Trường có nhiều cựu sinh viên nổi tiếng hiện đang làm việc tại
nhiều quốc gia trên thế giới như: Brian Birdwell - Thượng nghị sĩ
bang Texas, Hilary A. Bush - cựu Phó Thống đốc bang Missouri,
David F. Duncan - cố vấn viên Văn phòng về chính sách kiểm
soát dược phẩm quốc gia thời Tổng thống Bill Clinton, Vinson
Cole - ngôi sao opera quốc tế, Jay B. Dillingham - cựu Chủ tịch
sàn đấu giá gia súc thành phố Kansas, Clarence Ollson Senior cựu Thư ký điều hành của Đảng Xã hội Hoa Kỳ…

Ảnh: www.strabe.com.au
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HỌC BỔNG CỦA UON

Học bổng FEBE International
Undergraduate Scholarship
dành cho sinh viên quốc
tế theo học chương trình
cử nhân khoa Kỹ thuật &
Môi trường xây dựng tại
ĐH Newcastle, Callaghan
Campus. Học bổng có giá trị
5.000 AUD/năm và không
giới hạn về số lượng.
Học bổng FEBE Golden
Jubilee Commemorative
International Scholarship
dành cho sinh viên quốc tế
tài năng đăng ký theo học
khoa Kỹ thuật & Môi trường
xây dựng tại ĐH Newcastle,
Callaghan Campus. Học
bổng chi trả học phí cho
sinh viên mỗi học kỳ trong
suốt thời gian theo học
chương trình cử nhân lên
đến 5 năm.

T

hành lập năm 1965,
University of Newcastle
(UON) là trường đại học
công lập nghiên cứu chuyên sâu
với nhiều đóng góp hàng đầu trong
nghiên cứu ở Úc cũng như trên thế
giới. Đại học Newcastle cũng nổi
tiếng về chất lượng giảng dạy, học
tập và các chương trình học thuật
hiện đại, thú vị.
Tọa lạc ở bờ biển phía Đông
đầy nắng của Úc, Newcastle là
một trong những thành phố ven
biển đẹp nhất thế giới, thu hút
hàng ngàn sinh viên quốc tế mỗi
năm. Theo Lonely Planet Guide
(2011), Newcastle được xếp hạng
5 trong danh sách những thành
phố có cuộc sống tuyệt vời nhất
trên thế giới. Sinh viên quốc tế của
Newcastle có thể trải nghiệm nhịp
sống nhộn nhịp của thành phố mà
không phải lo lắng về mức sống
đắt đỏ như những thành phố khác.
Ngoài ra, sinh viên còn có thể thư

giãn trong môi trường tự nhiên
tuyệt đẹp. Đây thực sự là nơi cân
bằng hoàn hảo giữa việc học tập và
tận hưởng cuộc sống.
Đại học Newcastle có 2 cơ
sở chính: Newcastle Campus
(Callaghan) và Newcastle City
Campus. Sinh viên cũng có thể
theo học tại cơ sở mới của trường
là Sydney Campus, tọa lạc ngay
trung tâm thương mại sầm uất nhất
của Úc hay trong môi trường bình
yên của Central Coast Campus.
Ngoài ra, Port Macquarie Campus
dành cho sinh viên ở các vùng
phía Bắc của New South Wales,
không quá xa nhà và không bị áp
lực sống ở các thành phố lớn hơn
nhưng vẫn có cơ hội nhận bằng
cấp hạng nhất trong các ngành
Y, Phụ sản và Giáo dục (cơ bản).
Đối với những sinh viên muốn học
bên ngoài phạm vi nước Úc thì
Singapore Campus là lựa chọn tối
ưu với nhiều chương trình đào tạo
cử nhân đẳng cấp thế giới.
UON có 5 khoa chính đào tạo
cử nhân với hơn 100 chuyên ngành
khác nhau, gồm: Kinh doanh &
Luật, Giáo dục & Nghệ thuật, Kỹ
thuật & Môi trường xây dựng, Sức
khỏe & Y khoa, Khoa học.
Đại học Newcastle tự hào về tổ
chức sinh viên quốc tế, trong số
40.000 sinh viên theo học bậc cử
nhân có hơn 7.000 sinh viên đến
từ hơn 100 quốc gia. Trường cung

Đại học Newcastle đã đào tạo rất nhiều thế hệ sinh viên ưu tú trong đó phải kể đến:
Shan Turner-Carroll,
sinh viên khoa Nghệ
thuật, bước vào vòng
chung kết cuộc thi
National Tertiary Art
Prize và giành chiến
thắng học bổng Doctor
Harold Schenberg
- Perth Institute of
Contemporary Art - Tây
Úc năm 2013.

Declan Clausen,
sinh viên học
song ngành
Kỹ thuật (Môi
trường) và Khoa
học, được vinh
danh là Công dân
trẻ năm 2013 với
đóng góp nổi bật
cho sự bền vững
môi trường.

Andreena Kardamis,
sinh viên khoa Kinh
doanh & Luật, được
vinh danh là Công
dân trẻ năm 2013 với
vai trò là Chủ tịch của
Lake Macquarie Youth
Advisory Council, triển
khai chương trình huấn
luyện khai vấn trong khu
vực Lake Macquarie.

Andreas
Antoniades và
Francisco Gordin,
sinh viên Kỹ thuật
điện, đã lái sản
phẩm xe điện của
mình giành chiến
thắng áp đảo tại
cuộc thi Hunter
Valley Electric
Vehicle 2012.

CÁC XẾP HẠNG CỦA
UNIVERSITY OF
NEWCASTLE

• Đứng thứ 224 trong bảng xếp
hạng các trường đại học toàn
cầu theo QS World University
Rankings 2017, đưa UON vào
top 1% các trường đại học trên
thế giới
• 13 ngành học của UON nằm
trong top 200 thế giới theo
QS World University Rankings
by Subject 2017
• Ngành Kiến trúc & Môi trường
xây dựng nằm trong top 50
thế giới 3 năm liên tiếp, ngành
Kỹ thuật - Khoáng sản & Khai
khoáng xếp hạng 30 thế giới
theo QS World University
Rankings 2017
• Top 250 trường đại học
toàn cầu theo Times Higher
Education World University
Rankings (THE) 2016-17
• Top 8 trường đại học nghiên
cứu hàng đầu ở Úc theo
Excellence in Research for
Australia (ERA) 2015.
cấp cho sinh viên quốc tế rất nhiều
dịch vụ hỗ trợ và các chương trình
văn hóa phù hợp với nhu cầu của
từng người thông qua nhóm UON
Global. Công việc giảng dạy và
học tập tại UON được hỗ trợ bởi cơ
sở vật chất hiện đại và công nghệ
học tập kỹ thuật số tiên tiến nhất.
Bên cạnh việc đào tạo chuyên
ngành, Trung tâm ngôn ngữ của
Đại học Newcastle đã và đang
tổ chức các khóa học Anh ngữ
chuyên sâu cho sinh viên quốc
tế (ELICOS) từ năm 1989 và nổi
tiếng về chất lượng. Mỗi năm,
trung tâm đào tạo khoảng 800 học
viên đến từ hơn 30 quốc gia thuộc
Châu Á, Châu Âu, Nam Mỹ,
Trung Đông và Châu Phi. Học
viên là du học sinh, những người
vừa du lịch vừa kết hợp làm việc,
khách du lịch, doanh nhân và các
chuyên gia.
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PHẠM KHÁNH
BĂNG CHÂU

à thí sinh Việt Nam hiếm
hoi đến với sân chơi thiết
kế Robot giải thiếu niên
Châu Á Thái Bình Dương 2017,
Phạm Khánh Băng Châu đã có
những ngày trải nghiệm khám
phá, sáng tạo vô cùng bổ ích và
ý nghĩa tại đất nước Singapore
xinh đẹp.

30

Cuộc thi thiết kế Robot giải thiếu niên Châu Á Thái Bình Dương
hay Asia Pacific Youth Robotics Competition (APYRC) 2017
được tổ chức bởi IN3LABS quy tụ học sinh từ 9 - 17 tuổi đến
từ các quốc gia Châu Á như: Úc, Ấn Độ, Malaysia, Singapore,
Hongkong, Việt Nam… tranh tài về khả năng tự thiết kế, lắp
ráp và lập trình robot bằng các thiết bị Robotic mang tính giáo
dục như Lego, Mindstorms, I-robo, Roborobo…
Từ hành trang nhỏ đến kế hoạch lớn
Không phải thành tích mà ý chí tìm tòi, niềm đam mê khám
phá khoa học mới chính là động lực thôi thúc Phạm Khánh Băng
Châu đến với cuộc thi APYRC. Băng Châu chia sẻ: “Mỗi hành
trình luôn mang lại những điều mới mẻ. Với cuộc thi lần này, em
đã được học hỏi thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm cho bản
thân, từ việc sáng tạo, lắp ráp robot cho đến các kỹ năng quan
trọng khác như: giao tiếp tiếng Anh, rèn luyện tính tỉ mỉ, sự tập
trung...”
Thời gian một tuần tưởng như ngắn ngủi nhưng Băng Châu
cùng những người bạn cả Việt Nam và nước ngoài của mình đã
có quãng thời gian học tập và vui chơi thoải mái, cùng nhau du
ngoạn khám phá nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của đất nước
Singapore như: Trung tâm Khoa học IExperience, Marina Bay
Sands, Esplanade, Bảo tàng sáp Madame Tussauds và Images
of Singapore... Chuyến đi cũng là hành trang đầu tiên để cô học
trò làm quen và chuẩn bị cho một hành trình dài và xa hơn phía
trước, đó là du học ngành Y tại Úc khi bước sang tuổi 18 và trở
thành bác sĩ giúp người nghèo trong tương lai. Tự tin với khát
khao đi cùng nỗ lực, Băng Châu sẽ tận dụng khoảng thời gian 2
năm học phổ thông còn lại dưới mái trường Quốc tế Á Châu để
tích lũy thêm những điều quý giá cho hành trình chinh phục ước
mơ của mình.

truong QU C TE A CHAU

Kết hợp với WorldLink Education
và các tổ chức giáo dục quốc tế
uy tín, học sinh Trường Quốc tế
Á Châu được tham gia học tập
từ một tuần đến 2 tháng hè tại
các nước có nền giáo dục phát
triển như Mỹ, Anh, Úc, Canada,
Singapore... Chương trình du
học hè giúp học sinh nâng cao
kỹ năng tiếng Anh thông qua
các bài học thú vị ở lớp và các
tiết học thực tế tại các trung
tâm đào tạo năng khiếu, chuyên
môn. Hành trình này còn đem
đến cơ hội mở mang kiến thức,
kỹ năng và vốn sống qua các
hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt
tập thể, những chuyến dã ngoại,
du lịch khám phá địa điểm nổi
tiếng... Bên cạnh đó, cuộc sống
hàng ngày cùng bạn bè quốc
tế giúp các em hiểu thêm nhiều
nền văn hóa, ngôn ngữ, phong
cách sống khác nhau và trang bị
thêm kỹ năng sống tự lập, bản
lĩnh và tự tin. Chương trình du
học hè cũng là dịp để các em
hòa nhập với nền giáo dục thế
giới, chuẩn bị hành trang cho
việc học tập ở nước ngoài trong
tương lai.

Ảnh: Tư liệu

Cô học trò đa tài “mê” robot
Yêu thích khoa học, luôn
muốn tìm tòi, học hỏi và sáng
tạo là tính cách nổi bật của
Phạm Khánh Băng Châu - cô
học trò lớp 11/7 Trường Quốc
tế Á Châu. Cũng chính vì nét
đặc biệt này mà Băng Châu
đã không ngại thử sức mình ở
cuộc thi về thiết kế, lắp ráp và
lập trình robot, vốn được xem
là bộ môn sở trường của phái
mạnh.
Tại Cuộc thi thiết kế Robot
giải thiếu niên Châu Á Thái
Bình Dương - APYRC 2017 được
tổ chức tại Singapore, Phạm
Khánh Băng Châu đã có cơ hội
thể hiện năng lực và khả năng
sáng tạo của mình trước nhiều
bạn bè quốc tế. Băng Châu
cùng với các đồng đội còn đạt
giải 4 chung cuộc của cuộc thi.
“Mê” robot là vậy nhưng ít ai
biết rằng Phạm Khánh Băng
Châu còn là cô học trò đa tài.
Gần 11 năm theo học tại Trường
Quốc tế Á Châu, Châu luôn
duy trì thành tích học tập tích
cực với danh hiệu học sinh giỏi
nhiều năm liền. Đặc biệt, nữ
sinh lớp 11/7 từng đạt giải nhất
môn tennis, giải ba cầu lông ở
Hội thao năm học 2016-2017 do
Trường Quốc tế Á Châu tổ chức,
giải ba tennis Giải Năng khiếu
hè 2017 do Tanimex tổ chức.
Chơi tennis, cầu lông cừ khôi
là thế nhưng Băng Châu còn có
thêm sở trường ở nhiều môn
thể thao khác như: bơi lội, võ
thuật, thậm chí cô học trò còn
có khả năng chơi đàn tài tình.

và hành trình đến với

✒ HẠ NHIÊN (Tổng hợp và lược dịch)

Anthony Francis Fernandes (còn gọi là
Tony Fernandes) là người đã làm nên
thành công cho AirAsia khi biến hãng
bay này trở thành hãng hàng không giá
rẻ lớn nhất Châu Á.
Tony Fernandes sinh ngày
30/4/1964 tại Kuala Lumpur,
Malaysia. Trước khi về dẫn dắt
AirAsia,Tony từng làm kiểm
soát viên tài chính cho Richard
Branson's Virgin Communications,
sau đó đầu quân cho hãng Warner
Music International London. Năm
1992, ông được thăng chức Giám
đốc điều hành của Warner Music
chi nhánh Malaysia và trở thành
Giám đốc điều hành khu vực của
Warner Music Đông Nam Á 4 năm
sau đó. Năm 1999, ông trở thành
Phó Chủ tịch Warner Music Đông
Nam Á.
Tony thành lập Công ty Tune Air
Sdn Bhd năm 2001 với tầm nhìn
dân chủ hóa việc đi lại bằng đường
hàng không và giải phóng nó khỏi
sự nắm giữ của giới thượng lưu
bằng cách đưa ra mức giá vé rẻ và
dịch vụ chất lượng cao. Ông đã có
bước ngoặt đột phá khi nghe theo
lời khuyên của Thủ tướng Malaysia
lúc bấy giờ - Mahathir Mohamad để
mua lại hãng hàng không AirAsia
bị thua lỗ từ Tập đoàn DRB-Hicom
với khoản tiền mang tính tượng
trưng là 1 ringgit (tương đương 26
cent USD) đồng thời đồng ý gánh
khoản nợ 40 triệu ringgit (tương
đương 11 triệu USD) của hãng này.
Dưới sự điều hành của Fernandes,
AirAsia đã thanh toán được khoản
nợ trong vòng 2 năm bất chấp
việc hãng bay đã hoạt động trong
hoàn cảnh đầy thách thức sau ngày
11/9/2001.
Chiến lược thành công
AirAsia được bình chọn là
“hãng hàng không giá rẻ tốt
nhất thế giới” theo khảo sát
của Skytrax về hàng không thế
giới thường niên trong 9 năm
liên tiếp từ 2009 đến 2017. Vậy
chiến lược thành công của Tony
Fernandes là gì?
Khả năng nắm bắt tốt tài
chính và ý chí quyết tâm
Fernandes đã từng là một
kế toán viên nên việc tính
toán là thế mạnh của ông.
Trang Borneo Post đã trích
dẫn lời của Fernandes trong
bài phát biểu tại cuộc họp

Ảnh: www.traveldailymedia.com

thị thông minh của Fernandes
khiến hành khách thích thú và
muốn khám phá trang web của
AirAsia.

Ảnh: www.thumbor.forbes.com

TONY FERNANDES
người đứng sau
thành công của

Sabah International Business
Luncheon Talk năm 2012:
“Không gì là không thể đạt
được miễn là bạn có sự quyết
tâm. Tôi không sợ thất bại vì
tôi không muốn hối hận trong
những năm tháng cuối đời của
mình. Tôi nghĩ mình cần phải
biến giấc mơ thành hiện thực”.
Đó là lý do tại sao Tony có thể
vực dậy một hãng hàng không
trên bờ vực phá sản và biến
AirAsia phát triển như ngày
hôm nay.
Xây dựng thương hiệu và ưu
tiên phát triển công nghệ
Fernandes rất chú trọng đầu
tư, tiếp thị và xây dựng thương

hiệu. Ông nói: “Nếu bạn có
một sản phẩm tuyệt vời nhưng
không ai biết về nó, bạn là kẻ ở
phía sau”. Fernandes cũng ưu
tiên sử dụng công nghệ trong
hoạt động kinh doanh. Phần
lớn lợi nhuận kinh doanh của
ông đến từ website AirAsia.
com. Điều độc đáo dành cho
hành khách trên các chuyến
bay của AirAsia là tạp chí Travel
3Sixty của hãng với dòng chữ:
“Touch me, feel me and flip
me over, but you can’t take
me home. Read me online”
(Bạn có thể chạm, cảm nhận
và xem nhiều lần nhưng không
thể mang tôi về nhà. Hãy đọc
online). Đó là chiến lược tiếp

Sự rộng lượng và tấm lòng
nhân ái
Một trong những điểm
mạnh của Fernandes là chế
độ đãi ngộ tốt cho nhân viên.
Văn phòng kinh doanh của ông
không có bức tường ngăn cách
với nhân viên, việc này giúp ông
dễ dàng giao tiếp và tìm kiếm ý
tưởng từ chính nhân viên của
mình. Ông sẵn sàng trao tặng
cho nhân viên những món
quà có giá trị lớn để khích lệ
họ trong công việc. Tony cũng
rất hào phóng trong các hoạt
động từ thiện. Quỹ AirAsia gần
đây đã hỗ trợ doanh nghiệp xã
hội Rags2Riches - một tổ chức
phi chính phủ chuyên giúp đỡ
các nghệ nhân Philippines gặp
khó khăn trong cuộc sống và
biến phế liệu thành những túi
xách thời trang cùng các mặt
hàng khác.
AirAsia và khu vực Đông
Nam Á (ASEAN)
AirAsia đi vào hoạt động
năm 2001 và sau đó không
lâu đã nhanh chóng trở thành
hãng hàng không giá rẻ được
ưa chuộng ở nhiều nơi trên thế
giới, trong đó có khu vực Đông
Nam Á. Trong 95 điểm đến có
đến 65 điểm thuộc ASEAN. Chỉ
trong năm 2012, AirAsia đã
chuyên chở 37 triệu hành khách
và trở thành hãng hàng không
lớn nhất khu vực này. Gần đây,
hãng tiếp tục mở rộng phạm vi
tiếp cận tới thị trường các nước
Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản
và Hàn Quốc. Với khẩu hiệu
“Now everyone can fly”, hãng
nhanh chóng đạt được mục
đích không chỉ giúp hơn 600
triệu hành khách ASEAN dễ
dàng đi lại bằng máy bay mà
còn cho hàng tỷ người bao gồm
khu vực ASEAN, cả Đông Bắc Á
và Nam Á .

truong QU C TE A CHAU
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STUDENTS' DREAMS

• UC Berkeley xếp hạng 1 các trường ĐH công lập
của Hoa Kỳ và thứ 5 trên thế giới theo bảng xếp
hạng các trường ĐH thế giới ARWU 2017-2018, và
hạng 4 quốc tế theo U.S. News & World Report
2017.
• UCLA xếp hạng 15 thế giới theo Times Higher
Education World University Rankings; xếp hạng
13 theo bảng xếp hạng U.S. News & World Report
2018.
• UC Davis xếp hạng 6 trong các trường ĐH công
lập tốt nhất ở Mỹ theo U.S. News & World Report
2018.
• UC Irvine xếp hạng 9 các trường ĐH công lập tốt
nhất ở Mỹ theo U.S. News & World Report 2018.

✒ THẢO TRINH

NGUYỄN
DUY HẢI
ĐĂNG
CỰU học sinh

TRƯỜNG QUỐC
TẾ Á CHÂU đậu 4
trường đại học
công lập hàng
đầu Hoa Kỳ
32

truong QU C TE A CHAU

guyễn Duy Hải Đăng đã lựa chọn
theo học ngành Hóa Sinh tại Đại
học California, Berkeley - một trong
6 trường đại học danh giá thế giới cùng với
Harvard, MIT, Stanford, Cambridge và Oxford.

N

trong lĩnh vực Hóa học và Hóa Sinh của Mỹ).
Với Hải Đăng, việc được gặp gỡ, học hỏi những
cá nhân xuất sắc là điều vô cùng may mắn. Và
ở môi trường thuận lợi như UC Berkeley, chàng
SV càng không thể bỏ qua cơ hội tốt để trau dồi,
tích lũy kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân.

Điểm đến ước mơ

Nhớ về nơi “gieo hạt”

Đại học California, Berkeley hay UC Berkeley
là trường đại học công lập số 1 của Hoa Kỳ. Với
hơn 350 chương trình đào tạo, 14 trường thành
viên, 130 khoa, 80 trung tâm nghiên cứu và hơn
35.000 SV theo học, UC Berkeley được xem là
điểm đến mơ ước của sinh viên khắp nơi trên thế
giới. Nguyễn Duy Hải Đăng cũng không ngoại
lệ. Với điểm GPA bậc trung học 4.2/4.0 do hoàn
thành lớp AP (chương trình nâng cao lấy tín chỉ
đại học khi còn ở bậc phổ thông của Mỹ), chàng
cựu học sinh Trường Quốc tế Á Châu đã hiện
thực hóa ước mơ trở thành sinh viên của ngôi
trường danh giá này. Không chỉ vậy, với học lực
nổi bật, những hồ sơ đăng ký xét tuyển của Hải
Đăng vào 3 trường đại học công lập danh tiếng
khác của Hoa Kỳ là UCLA, UC Davis và UC
Irvine đều được chấp thuận.
Áp lực là điều không thể tránh khỏi trong môi
trường đại học hàng đầu thế giới, nhưng biết lấy
khó khăn làm động lực để cố gắng và vượt qua
thì không nhiều người làm được như những gì
Hải Đăng đã làm. Tại UC Berkeley, Hải Đăng
luôn duy trì kết quả học tập ấn tượng với điểm
GPA gần như tuyệt đối 3.975/4.0. Ngoài thời
gian biểu bận rộn dành cho việc học, Đăng đảm
nhận công việc trợ giảng tại trường và được trả
lương theo giờ. Đặc biệt, chàng du học sinh Việt
Nam còn vinh dự được nhận làm trợ lý nghiên
cứu phòng lab cho giáo sư Alexander Pines của
UC Berkeley - người từng đoạt huy chương
Glenn T. Seaborg 2003 (giải thưởng dành cho
những người có đóng góp khoa học đặc biệt

Quay trở lại thời điểm khi còn theo học tại
Trường Quốc tế Á Châu, Hải Đăng ghi dấu ấn
tốt đẹp trong lòng thầy cô và bạn bè nhờ sự
năng động và nổi bật trong học tập. Ngược lại,
ấn tượng về trường trong Đăng cũng hết sức đặc
biệt. Hải Đăng chia sẻ: “Sự tận tụy của thầy cô
chính là điều khiến em nhớ mãi, nhất là quãng
thời gian thi học sinh giỏi cấp Thành phố năm
học 2012-2013, cô giáo dạy Toán Võ Thị Lệ
Uyên đã dành cả thời gian nghỉ Tết của mình để
giúp em ôn luyện. Thành tích giải nhì môn Toán
đạt được sau đó đã vượt ra ngoài sự mong đợi
của cô và trò. Trường Quốc tế Á Châu đã giúp
em tiến bộ về nhiều mặt, không chỉ là khả năng
học toán, trình độ tiếng Anh mà còn cả những kỹ
năng mềm để thích ứng với môi trường học tập
ở nước ngoài.”
Ở ngôi trường đại học danh giá UC Berkeley,
Hải Đăng ghi điểm với bạn bè quốc tế bằng sự tự
tin, hòa đồng và hết mình trong học tập lẫn vui
chơi. “Bí kíp” giúp Đăng giữ vững “phong độ”
không gì khác ngoài khả năng tự học và trau dồi
kiến thức thường xuyên bằng việc đọc sách, học
online, nghe bài giảng của các giáo sư nổi tiếng
trên mạng đồng thời chủ động ôn tập kiến thức
để chuẩn bị cho kỳ thi kiểm tra đầu vào dành
riêng cho trường Y - MCAT. Đây cũng là bước
chuẩn bị cần thiết cho mục tiêu đặt chân vào
trường Đại học Stanford hay UC San Francisco,
thậm chí là đại học số 1 thế giới Harvard của
chàng cựu học sinh có giấc mơ trở thành bác sĩ y
khoa trong tương lai.

Ảnh: Tư liệu

Cựu học sinh Trường Quốc tế Á Châu - Nguyễn Duy Hải Đăng với điểm GPA bậc
trung học 4.2/4.0 đã đậu cùng lúc 4 trường đại học công lập danh tiếng Hoa Kỳ
gồm: UC Berkeley, UCLA, UC Davis và UC Irvine.

Western
Sydney University
hiện nằm trong top 3%
trường đại học trên thế giới,
đứng thứ 79 trong số các trường
đại học trẻ dưới 50 tuổi (2017) và
nằm trong top 500 các trường đại
học toàn cầu (2018) theo Times
Higher Education World
University Rankings.
Ảnh: www.timesconsultant.pk

Cựu học sinh TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU giành học Bổng

Western Sydney University
✒ THU HÀ

B

ản lĩnh, tự tin chính là chìa khóa giúp
Đỗ Quang Huy - du học sinh người
Việt sớm hòa nhập và thành công tại
xứ sở chuột túi.

Khẳng định bản thân

Đỗ Quang Huy tốt nghiệp lớp 12 chương
trình Higher School Certificate của tiểu bang
New South Wales (Úc) với số điểm 98.70,
nằm trong top 1% học sinh giỏi của tiểu bang.
Chàng cựu học sinh Trường Quốc tế Á Châu
từng đạt IELTS 8.0 ngay từ năm lớp 11, đạt
hạng 9 tiểu bang môn Tiếng Anh trong kỳ thi
tốt nghiệp lớp 12 đồng thời là gương mặt học
sinh xuất sắc nhất trường trung học trong cả
năm lớp 11 và 12. Sở hữu thành tích học tập
đáng nể và nổi bật trong cả hoạt động ngoại
khóa, tình nguyện và đóng góp cho cộng đồng,
Quang Huy được đích thân hiệu trưởng trường
trung học đề cử nhận suất học bổng bán phần 4
năm chuyên ngành Khoa học (Toán Sư phạm)
tại ngôi trường đại học danh giá nước Úc Western Sydney University.
Được đặc cách vào ngôi trường đại học
danh tiếng, nam sinh người Việt liên tiếp ghi
tên mình tại “Dean’s Merit List” - bảng vinh
danh những sinh viên có thành tích xuất sắc
của Western Sydney University. Chàng cựu
học sinh Trường Quốc tế Á Châu còn nổi bật
trong cả hoạt động ngoại khóa cũng như các
hoạt động xã hội của cộng đồng. Đặc biệt, dù
sinh sống và học tập ở Úc, Huy vẫn luôn quan
tâm và hướng về mảnh đất hình chữ S. Quang
Huy chính là thành viên tích cực của Hội Chữ
thập đỏ Western Sydney University đứng ra
quyên góp cho quỹ từ thiện “Shoes for Sapa”,
mang đến cho trẻ em vùng cao ở Việt Nam
giày dép vào mùa đông.

Nền tảng quyết định thành công

Không thành công nào có được nếu không
có một nền tảng vững chắc. Những thành công
mà Đỗ Quang Huy gặt hái được không chỉ là

Tốt nghiệp lớp 12 với thành tích top 1% học sinh giỏi của tiểu bang New South Wales,
cựu học sinh Trường Quốc tế Á Châu - Đỗ Quang Huy đã xuất sắc nhận được học bổng giá
trị từ ngôi trường đại học danh tiếng của nước Úc - Western Sydney University.
kết quả của sự nỗ lực mà còn xuất phát từ một
nền tảng vững chắc. Quang Huy đã có hơn 10
năm gắn bó với ngôi trường Quốc tế Á Châu
tại Việt Nam trước khi bắt đầu hành trình chinh
phục con đường học tập tại Úc. Chàng cựu học
sinh chia sẻ: “Chính môi trường học tập hiện
đại tại Trường Quốc tế Á Châu đã trang bị cho
em nền tảng chắc chắn về kiến thức, ngôn ngữ.
Ngoài ra, kỹ năng học tập và làm việc độc lập
tích lũy được trong thời gian học tại trường những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng
chính là chìa khóa giúp em tự tin hòa nhập với
môi trường năng động ở nước ngoài”.
Siêng năng, hoạt bát, luôn phấn đấu tìm tòi và
khao khát thành công chính là những ấn tượng
tốt đẹp của Quang Huy trong mắt thầy cô và
bạn bè quốc tế. Ngay từ bậc phổ thông, Huy đã
vạch sẵn cho mình mục tiêu và kế hoạch tương
lai. Xác định rõ chuyên ngành sẽ theo đuổi
nên từ năm lớp 12, Huy tập trung vào những
môn học giúp ích cho ngành học sau này, đồng
thời chủ động xin chỉ dẫn từ giáo viên hướng

nghiệp kết hợp học hỏi kinh nghiệm từ các anh
chị đi trước. Không có gì ngạc nhiên khi em
luôn dẫn đầu về thành tích và được nhà trường
tuyên dương trong các cuộc họp, các buổi sinh
hoạt khích lệ tinh thần các học sinh mới hoặc
những học sinh sắp thi đại học...
Có thể còn quá sớm để nói về một tương lai
rộng mở phía trước nhưng không thể phủ nhận
bản lĩnh tuyệt vời của Đỗ Quang Huy ở thời
điểm hiện tại. Nhìn lại chặng đường đã qua,
Huy cho rằng thành quả có được chính là nhờ
bản thân biết phát huy tốt nền tảng kiến thức và
kỹ năng được bồi dưỡng sau nhiều năm học tập
tại Trường Quốc tế Á Châu. “Để trở thành một
du học sinh nổi bật trong mắt bạn bè quốc tế,
điều bạn cần làm không chỉ là cố gắng học tập
mà còn phải hòa mình vào sinh hoạt chung của
cộng đồng mình đang sống. Tham gia các hoạt
động tập thể và công tác xã hội của trường, các
câu lạc bộ sinh viên, đặc biệt là thẳng thắn học
hỏi và chia sẻ, đảm bảo sẽ có cho mình những
trải nghiệm tuyệt vời” - Quang Huy chia sẻ.
truong QU C TE A CHAU
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BIÊN TẬP VIÊN, MC HỒNG PHÚC:
“Hy vọng con sẽ lĩnh hội kiến thức
đào tạo của trường cho đến bậc đại học”
Mặc dù mới gắn bó và đồng hành cùng
Trường Quốc tế Á Châu trong 2 năm gần
đây nhưng Biên tập viên, MC Hồng Phúc
- Phụ huynh học sinh Đỗ Hồng Long (lớp
2/5) đã thể hiện sự hài lòng về nhiều
mặt đồng thời bày tỏ nguyện vọng được
đồng hành lâu dài với nhà trường trong
hành trình mang đến sự phát triển tốt
nhất cho con, cả về trí tuệ, nhân cách lẫn
phát huy sở trường, năng khiếu bản thân.

C

Biên tập viên, MC Hồng Phúc vốn là gương mặt
quen thuộc với khán giả truyền hình cả nước. Anh
đã gắn bó với nghề MC hơn 10 năm, từng xuất hiện
khá nhiều trên sóng Đài truyền hình Việt Nam và
các đài địa phương trong các chương trình: Sóng
nước phương Nam, Như chưa hề có cuộc chia ly,
Robocon, Rung chuông vàng… Ngoài công việc
chính là một MC, biên tập viên truyền hình, anh còn
tham gia đóng phim, diễn kịch.

Ảnh: www.thegioivanhoa.com.vn
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ơ duyên giữa biên tập viên, MC
Hồng Phúc và Trường Quốc tế Á
Châu bắt đầu từ sự tình cờ thú
vị. Khi con trai Đỗ Hồng Long tới tuổi
đi học thì ngôi trường quốc tế hiện đại
ngay sát nhà là nơi đầu tiên thu hút
sự quan tâm của nam MC. Vì đặc thù
công việc bận rộn nên tìm ngôi trường
phù hợp và dễ dàng đưa đón, chăm
sóc con hàng ngày là điều cực kỳ quan
trọng đối với vị phụ huynh nổi tiếng.
Tuy nhiên, MC Hồng Phúc tiết lộ chính
những phản hồi tích cực từ các phụ
huynh khác về môi trường sinh hoạt,
học tập hiện đại tại trường mới là lý do
gia đình tin tưởng lựa chọn nơi đây để
gửi gắm con trai Đỗ Hồng Long.
Được biết, Hồng Long là một cậu bé
thông minh, hoạt bát và vô cùng lém
lỉnh. Rất nhiều lễ hội, các sự kiện ngoại
khóa ở trường cậu đều hào hứng tham
gia, đặc biệt trong vai trò là một MC.
Thừa hưởng không ít gen nghệ thuật
của bố, dù mới 7 tuổi nhưng Hồng
Long sớm thể hiện năng khiếu trong

mọi hoạt động của trường, lớp và luôn
nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ thầy
cô và bạn bè, được nhà trường tạo mọi
điều kiện để phát huy sở trường của
bản thân.
Gần 2 năm gắn bó và đồng hành
cùng Trường Quốc tế Á Châu, chứng
kiến sự tiến bộ và phát triển của Hồng
Long cả về trí tuệ lẫn nhân cách, MC
Hồng Phúc chia sẻ: “Tôi hài lòng khi
con được thầy cô chăm sóc chu đáo, tận
tình. Con tỏ ra ngoan và lễ phép hơn rất
nhiều. Cháu tiếp thu kiến thức ở trường
rất tốt. Tôi hy vọng con sẽ lĩnh hội được
kiến thức đào tạo của trường cho đến
bậc đại học và quan trọng hơn là phát
huy được những năng khiếu vốn có của
cháu như làm MC, diễn xuất.”
Bên cạnh những ấn tượng tốt đẹp
về chất lượng đào tạo của Trường
Quốc tế Á Châu, MC Hồng Phúc cũng
thể hiện sự hài lòng với cơ sở vật chất,
đặc biệt là triết lý giáo dục luôn đặt
học sinh lên hàng đầu. Ưu điểm tích
cực này được MC Hồng Phúc nhấn
mạnh: “Tuy chưa phải là cơ sở lớn nhất
của trường nhưng Văn Thánh Campus
hiện đại, có đầy đủ tiện nghi, không
thiếu bất kỳ thứ gì. Đội ngũ giáo viên
rất tận tụy, ngay cả nhân viên bảo vệ
cũng hết sức chu đáo đối với từng học
sinh. Thời gian tới, tôi hy vọng sẽ có
thêm sân chơi câu lạc bộ tiếng Anh vào
ngày cuối tuần để các con có điều kiện
rèn luyện và phát huy thêm khả năng
tiếng Anh nhằm phát triển toàn diện
năng lực của trẻ.”

Tháng 08/2017, biên tập viên, MC Hồng Phúc và bé Chip (tên gọi
ở nhà của Hồng Long) lần đầu tham gia chương trình truyền
hình thực tế “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” mùa 4 do Đài Truyền hình
Việt Nam sản xuất. Nam MC tiết lộ mục đích khi đến với chương
trình chính là muốn con có sự trải nghiệm và trưởng thành
hơn. Hồng Long trong chương trình thể hiện một cá tính độc
đáo, vô cùng hoạt bát và tự tin. Cặp đôi bố con nhận được nhiều
tình cảm yêu mến từ đông đảo khán giả xem truyền hình.

Ảnh: Tư liệu

✒ THU HẰNG

Chương trình tham quan học tập kết hợp dã ngoại tại vườn rau
sạch Hóc Môn của Bậc Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á Châu

DẠY CON
"SỐNG XANH"

“Sống xanh” được hiểu đơn giản là lối sống
lành mạnh, thân thiện với môi trường. Ngay từ
những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng
ngày, mỗi người đều có thể thực hành sống
xanh và tạo ra sự thay đổi lớn cho cộng đồng
cũng như cuộc sống của bản thân. Đối với trẻ
cũng vậy, tùy theo độ tuổi, cha mẹ có thể dạy
con thói quen sống tích cực này.

✒ GIA HÂN (Tổng hợp)
Theo ý kiến các chuyên gia, cách hiệu quả nhất để dạy trẻ biết
sống xanh, biết quan tâm, cân nhắc hành vi của mình đến môi
trường xung quanh chính là bản thân bố mẹ phải làm gương
sống xanh cho trẻ. Bên cạnh đó, hãy hướng con đến cách sống
năng động, tạo thói quen ăn uống, vận động hòa hợp và thân
thiện với môi trường.
"Một ngày làm nông dân" của học sinh AHS

DUY TRÌ THÓI QUEN XANH

Thói quen xanh chính là ý thức về việc bảo vệ môi
trường. Bài học đơn giản nhất nên áp dụng đối
với trẻ để hình thành và duy trì thói quen này ở
mọi lứa tuổi đó là tiết kiệm nước, năng lượng và
nhận thức về rác.
Nên tắt vòi nước khi không sử dụng; tận dụng
năng lượng tự nhiên mỗi khi có thể thay vì sử
dụng điện, quạt; chuyển sang thiết bị có nhãn
tiết kiệm năng lượng. EPA (Cơ quan Bảo vệ Môi
trường Hoa Kỳ) ước tính rằng nếu chỉ một trong
số 100 căn nhà ở Mỹ được trang bị các thiết bị tiết
kiệm năng lượng thì sẽ tiết kiệm được khoảng
100 triệu KW điện mỗi năm, tránh được 80.000
tấn ô nhiễm gây nên hiện tượng nóng toàn cầu.
Vì lẽ đó, giáo dục trẻ duy trì thói quen kể trên
không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà thông qua đó,
cha mẹ có thể dạy con các vấn đề về môi trường,
tránh lãng phí năng lượng và những tác động
xấu dẫn đến việc nóng lên của trái đất...

LỰA CHỌN THỰC
PHẨM XANH

VẬN ĐỘNG XANH

Khuyến khích trẻ tham gia các hoạt
động vui chơi ngoài trời và thể dục
thể thao để rèn luyện sức khỏe. Bố mẹ
có thể cho con “vận động xanh” bằng
cách đi xe đạp, chạy bộ hoặc đi bộ ít
nhất 30 phút mỗi ngày để giúp cơ thể
khỏe mạnh. Tiến sĩ Craig Williams,
giảng viên môn Khoa học thể thao tại
Đại học Exeter (Anh Quốc) cho rằng:
"Đi bộ ngoài việc cải thiện độ bền cơ,
làm săn chắc cơ bắp còn rất tốt cho
xương và tim mạch, giúp đẩy mạnh
hệ tuần hoàn của cơ thể”. Nên hạn
chế việc sử dụng thường xuyên các
phương tiện xe máy, ô tô bởi khói
thải từ các phương tiện này sẽ gây hại
nhiều tới môi trường.

Hình thành cho trẻ thói quen
sử dụng các thực phẩm xanh
có nguồn gốc thiên nhiên như
rau xanh, củ quả, trái cây tươi
giàu vitamin và khoáng chất...
Việc sử dụng thực phẩm tự
nhiên thường xuyên sẽ mang
đến nguồn vitamin và khoáng
chất dồi dào giúp cơ thể khỏe
mạnh và hạn chế bệnh tật.
Theo USDA (Bộ Nông nghiệp
Hoa Kỳ), các loại rau xanh
chứa nhiều chất dinh dưỡng
tốt như vitamin A, C, E và K
được tìm thấy trong rau xà
lách, cải xoăn và rau bina.
Nhiều loại vitamin B phức
tạp hay chất xơ và canxi cũng
được tìm thấy trong bông cải
xanh, cải thìa và cải bẹ xanh...

HÒA MÌNH VÀO KHÔNG GIAN XANH

Một kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí của Viện Khoa học
Hàn lâm Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng trẻ em chơi đùa ở không gian xanh không
những tốt cho thể chất, mà còn cải thiện trí não, giúp các em thông
minh hơn. Trồng nhiều cây xanh hơn trong không gian sống là điều
được khuyến khích. Cuối tuần, thay vì để trẻ chăm chú vào các thiết bị
điện tử, hãy cùng con tham gia các hoạt động ngoài trời. Các chuyến
đi dã ngoại hòa mình với thiên nhiên hay đơn giản là dạy con tái chế
những chai lọ thành những chiếc bình cắm hoa điểm tô cho không gian
sống tại nhà... chính là một gợi ý sống xanh thú vị.
truong QU C TE A CHAU
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TRƯỜNG QUỐC
TẾ Á CHÂU
TUYỂN SINH
BẬC TIỂU HỌC
TẠI PASTEUR
CAMPUS

PASTEUR CAMPUS

NĂM HỌC 2018-2019, TRƯỜNG
QUỐC TẾ Á CHÂU TUYỂN SINH
TỪ LỚP 1 - 12 TẠI CÁC CƠ SỞ:
CAOTHANG CAMPUS 1&2
177 Bis1 & 177 Bis2 Cao Thắng,
P.12, Q.10
Tel: (84-28) 3868 0260
(84-28) 3868 0270
CONGHOA CAMPUS 1&2
18A1 & 18A2 Cộng Hòa, P.12,
Q.Tân Bình
Tel: (84-28) 6296 1360
(84-28) 6296 1390
THAIVANLUNG CAMPUS
2 Bis Thái Văn Lung, P.Bến Nghé, Q.1
Tel: (84-28) 3823 3358

TRANNHATDUAT CAMPUS 1,2&3
29-33, 39c & 41/3-41/4 Bis Trần Nhật
Duật, P.Tân Định, Q.1
Tel: (84-28) 38480740
(84-28) 3526 5188
(84-28) 3526 8184
PASTEUR CAMPUS
226A Pasteur, P.6, Q.3
Tel: (84-28) 38207972
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Từ năm học 2018-2019, cơ sở Pasteur của
Trường Quốc tế Á Châu
sẽ chính thức tuyển sinh thêm bậc tiểu
học, hoàn thiện tuyển sinh từ
lớp 1 - 12, trở thành campus có đầy đủ 3
cấp học.
Tọa lạc tại vị trí đắc địa của Quận 3 ở
trung tâm TPHCM, Pasteur Campus được
đầu tư cơ sở vật chất mang đến sự hài
lòng cho Phụ huynh khi học sinh được
học tập, phát triển trong môi trường tiện
nghi và đầy cảm hứng.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:
Bậc Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á Châu
226A Pasteur, Phường 6, Quận 3, TPHCM
Tel: (84-28) 38207972
Fax: (84-28) 38207973
Website: www.asianintlschool.edu.vn
*Hotline: 0983572477

Ảnh: Tư liệu

VANTHANH CAMPUS
151 D3, P.25, Q.Bình Thạnh
Tel: (84-28) 3512 7380

