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TOAÂN CAÃNH
Trường Quốc tế Á Châu đạt thành
tích xuất sắc trong cuộc thi Vô
địch TOEFL Junior 2014

Đại diện Trường Quốc tế Á Châu (thứ 6 từ phải qua)
nhận danh hiệu Top 10 trường có thành tích xuất sắc
tại cuộc thi

Cuộc thi Vô địch TOEFL Junior (TOEFL
Junior Challenge) là cuộc thi về khả năng sử
dụng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế dành riêng
cho học sinh bậc THCS do IIG - đại diện của
Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) tại
Việt Nam phối hợp với Sở GD&ĐT TPHCM
tổ chức. Cuộc thi diễn ra lần đầu tiên vào
năm 2012 trên địa bàn TP Hà Nội, sau đó
nhân rộng ra quy mô toàn quốc từ năm 2013.
Năm 2014, cuộc thi đã thu hút 39.340 đơn
đăng ký tham dự từ 677 trường THCS. Riêng
tại TPHCM có hơn 22.300 thí sinh dự thi đến
từ 228 trường THCS.
Đến với “Vô địch TOEFL Junior 2014” năm thứ 2 cuộc thi được tổ chức trên toàn
quốc, Trường Quốc tế Á Châu được đánh giá
cao bởi chất lượng nền tảng tiếng Anh tốt và
đồng đều của học sinh. Trải qua 3 vòng thi
cam go và nhiều thử thách, 22 gương mặt
học sinh của Trường đã được vinh danh tại lễ
tổng kết cuộc thi, trong đó có 2 em học sinh
đạt giải Ba và 20 học sinh đạt giải Khuyến
khích. Trường Quốc tế Á Châu lần thứ 2
liên tiếp được vinh danh “Top 10 trường đạt
thành tích xuất sắc tại cuộc thi”.

Chung kết cuộc thi Hùng biện
tiếng Anh - English Speaking
Contest 2015
Ngày 27/5/2015, tại Trường Quốc tế Á
Châu đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi
Hùng biện tiếng Anh - English Speaking
Contest 2015.

12 thí sinh tranh tài tại vòng chung kết hệ thống
English Speaking Contest 2015
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QUÖËC TÏË AÁ CHÊU

Sau thành công của vòng cấp lớp và cấp
cơ sở, chung kết English Speaking Contest
2015 là nơi tranh tài của những thí sinh xuất
sắc nhất. Tại đây, để tìm ra người chiến
thắng chung cuộc, các thí sinh phải trải qua
2 vòng thi - hùng biện theo chủ đề chung
cho sẵn và hùng biện theo chủ đề bốc thăm
ngẫu nhiên.
Với phong cách hùng biện tự tin và thông
minh, 3 thí sinh Đoàn Nguyễn Phương Khanh,
Nguyễn Đinh Hưng Thịnh (cơ sở Cộng Hòa)
và Tô Gia Hân (cơ sở Cao Thắng) lần lượt
giành ngôi vị quán quân ở 3 nhóm cấp độ
chương trình tiếng Anh quốc tế: nhóm 1 (cấp
độ Starter, Elementary, Pre-Intermediate),
nhóm 2 (cấp độ Intermediate, UpperIntermediate) và nhóm 3 (các cấp độ TOEFL
Beginner, Intermediate, Advanced).
English Speaking Contest là cuộc thi tạo
điều kiện cho học sinh Trường Quốc tế Á
Châu trau dồi kỹ năng hùng biện, kỹ năng
trình bày trước đám đông, tư duy phản biện và
ứng xử nhanh. Trong quá trình tham gia hùng
biện, học sinh có cơ hội được rèn luyện, phát
huy kỹ năng tiếng Anh của mình, đồng thời
học hỏi, cọ xát cùng với các bạn, giúp các em
thêm tự tin, năng động.

“End of year concert” - Dấu ấn của
học sinh Trường Quốc tế Á Châu
“End of year concert” là hoạt động lý thú
của học sinh Trường Quốc tế Á Châu trước
khi khép lại một năm học nhiều kỷ niệm. “End
of year concert” năm học 2014-2015 đã mang
đến cho các em học sinh một bữa tiệc âm nhạc
đầy màu sắc và hứng khởi với các tiết mục
múa, hát, kịch nói… diễn ra tại khắp các cơ
sở AHS và IPS.
“End of year concert” khuyến khích tất cả
học sinh trong lớp cùng tham gia. Đây vừa là
dịp để các em vui chơi, khám phá bản thân,
tự tin đứng trước ánh đèn sân khấu, vừa giúp
các em phát triển thêm nhiều kỹ năng như:
thuyết trình, diễn đạt, biên kịch, đạo diễn,
trình diễn…

Sinh viên SIU thực hiện dự án
JUNIOR
JUNIOR là tên của chương trình học thuật
kết hợp khám phá kỹ năng được thực hiện bởi
sinh viên năm 3 Trường Đại học Quốc tế Sài
Gòn (SIU) vào tháng 5/2015 trong kế hoạch
hoàn thành học phần Quản trị nhân sự.
Thực hiện dự án JUNIOR, mỗi sinh viên sẽ
dựa trên thế mạnh của mình để đảm nhận một

vai trò nhất định trong dự án, từ việc lên kế
hoạch, ý tưởng cho chương trình đến trang trí
sân khấu, tổ chức chương trình, MC, người
trình diễn, khách mời, chụp ảnh, quay phim…
Thông qua dự án, sinh viên có thể khám
phá ra tố chất và nhiều kỹ năng cần thiết như:
cách tổ chức sự kiện, khả năng lãnh đạo, khả
năng giao tiếp trước đám đông… là những
yếu tố quan trọng liên quan đến công tác nhân
sự và nghề nghiệp trong tương lai.

Các thành viên của dự án JUNIOR

Ứng dụng phương pháp giảng dạy hiện đại,
JUNIOR là một trong những chương trình
học thuật kết hợp ngoại khóa sôi nổi được tổ
chức tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Với
cách học này, sinh viên hoàn toàn đóng vai trò
trung tâm của lớp học, giảng viên chỉ giữ vai
trò tư vấn và hướng dẫn. Phương pháp học tập
này phát huy tính tích cực sáng tạo, chủ động
của sinh viên, ngoài ra còn tạo ra môi trường
học tập thoải mái, lôi cuốn, năng động và phù
hợp với xu hướng học tập hiện đại của các
trường đại học lớn trên thế giới.

Phương Vy, Vũ Quốc Việt làm
giám khảo “SIU Idol 2015”
Tối ngày 04/6/2015, đêm chung kết cuộc
thi “SIU Idol 2015” đã diễn ra tưng bừng tại
sân khấu Lewis Campus - Trường Đại học
Quốc tế Sài Gòn.
Vòng chung kết “SIU Idol 2015” là cuộc
tranh tài giữa 4 thí sinh xuất sắc nhất được
chọn ra từ vòng loại trước đó. Ca sĩ Phương
Vy Idol, nhạc sĩ Vũ Quốc Việt và nhà báo đạo diễn Thanh Hiệp là các giám khảo cầm
cân nảy mực cho cuộc thi.
Với 2 phần dự thi ca khúc tiếng Việt và tiếng
Anh, top 4 cuộc thi đã có những phần trình diễn
hết sức tự tin và tạo nên một không khí cuồng
nhiệt trên sân khấu. Vượt lên các thí sinh còn
lại với số điểm cao từ Ban giám khảo, sinh
viên Lê Hồng Ngọc - chuyên ngành Marketing
Khóa 7 đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân của
cuộc thi nhờ giọng hát ấn tượng cùng phong
cách trình diễn chuyên nghiệp trên sân khấu.

Ảnh: Tư liệu
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Ban giám khảo SIU Idol 2015

Ngoài phần thi của các thí sinh, sân khấu
“SIU Idol 2015” còn có các tiết mục giao lưu
ấn tượng giữa sinh viên Trường ĐH Tôn Đức
Thắng và sinh viên CLB Nghệ thuật SIU. Đặc
biệt, tại sân khấu cuộc thi, Trường ĐH Quốc
tế Sài Gòn đã trao tặng 3 suất học bổng cho
3 sinh viên Trường ĐH Y Dược TPHCM:
Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Thị Phương
Linh và Lê Thị Hồng. Đây là những tấm
gương sáng về ý chí vươn lên, vượt khó học
giỏi và đóng góp cho xã hội thông qua nghiên
cứu khoa học.

Dã ngoại miệt vườn cùng học
sinh Trường Quốc tế Á Châu
Trong khuôn khổ của chương trình ngoại
khóa hè 2015, ngày 10 & 11/7, Trường Quốc
tế Á Châu đã tổ chức cho học sinh Bậc Trung
học AHS chuyến đi dã ngoại đầy lý thú đến
thăm vườn trái cây sinh thái tại xã Trung An Huyện Củ Chi - TPHCM.

Học sinh hào hứng tham quan vườn trái cây Trung An

Vườn trái cây kết hợp du lịch sinh thái
Trung An nằm cách trung tâm TPHCM
khoảng 40 km. Đây là địa điểm lý tưởng để
học sinh trải nghiệm một ngày thư giãn hòa
mình với thiên nhiên và thưởng thức trái cây
miệt vườn như: chôm chôm, mít, măng cụt,
chuối…
Chuyến đi đã góp phần nâng cao tinh thần
đoàn kết, giúp học sinh thư giãn để hào hứng
hơn trong học tập, tạo nên những kỷ niệm
đáng nhớ với một mùa hè “học mà chơi, chơi
mà học” sôi động và ý nghĩa. Đặc biệt, “thu
hoạch” lớn nhất của các em sau chuyến đi
chính là có thêm những kiến thức về các loại
trái cây cũng như hiểu thêm về cuộc sống miệt
vườn của người nông dân. Trở lại lớp học,
những kiến thức bổ ích này đã giúp các em
“hóa thân” sinh động khi vào vai các loại trái
cây, thành hướng dẫn viên du lịch, kỹ sư nông
nghiệp, người nhà vườn, thương buôn… trong
các tiết học tiếng Anh đầy hấp dẫn của chương
trình quốc tế mùa hè tại trường.

Học sinh Trường Quốc tế Á Châu chào đón ông Graham Ranger

N

gày 24/6/2015, Trường Quốc tế Á Châu đã có buổi tiếp đón và làm việc với ông
Graham Ranger - đại diện của CIS (Council of International Schools).
Sau khi tham quan cơ sở vật chất và thẩm định chương trình tiếng Anh quốc
tế tại Trường Quốc tế Á Châu, ông Graham Ranger - đại diện của CIS đánh giá cao
những nỗ lực của nhà trường trong việc giữ vững tiêu chuẩn giáo dục quốc tế khi là
thành viên của CIS. Bên cạnh đó, đại diện của CIS cam kết tiếp tục hỗ trợ Trường trong
quá trình nâng cao chất lượng đào tạo học sinh.
Gia nhập CIS từ 10/2009, là thành viên chính thức từ 28/9/2010, trong những năm
qua, Trường Quốc tế Á Châu đã được CIS hỗ trợ nhiều mặt: cải tiến các hoạt động của
trường thông qua quá trình nhận xét và đánh giá của CIS; tuyển dụng và lựa chọn giáo
viên - nhân viên trên toàn thế giới; được hỗ trợ trong việc học sinh chuyển tiếp du học
bậc đại học; có cơ hội hợp tác và làm việc với các nhà giáo dục quốc tế trên thế giới.

“Một ngày làm nông dân” - Trải
nghiệm hè thú vị của học sinh AHS

Học sinh Trường Quốc tế Á Châu
đến Sân khấu kịch Sài Gòn

Hoạt động nằm
trong chuỗi sự
kiện của chương
trình ngoại khóa
hè 2015 diễn ra
Tát mương bắt cá là một trong trong 2 ngày 18/7
những trải nghiệm khó quên và 25/7 nhằm đem
của các bạn “nông dân” AHS đến cho học sinh
cơ hội học tập, khám phá cuộc sống và tích
lũy các kỹ năng sống cần thiết.
Tham gia chương trình trải nghiệm “Một
ngày làm nông dân” tại Nông trang xanh Huyện Củ Chi - TPHCM, các em học sinh
được trực tiếp tham gia vào các hoạt động hàng
ngày của người nông dân như: chăm sóc và
thu hoạch nấm, vắt sữa bò, tát mương bắt cá,
nướng cá, chăm sóc hoa… Thông qua những
hoạt động thực tế này, các em đã có cái nhìn
cận cảnh hơn về cuộc sống của người nông dân
Việt Nam, hiểu thêm về mồ hôi, công sức lao
động của người nông dân để có được bữa cơm
mà các em ăn mỗi ngày. Từ đó, các em biết quý
trọng giá trị sức lao động, biết trân trọng những
gì mà gia đình và nhà trường đã và đang mang
lại cho mình. Những hoạt động sôi nổi trong
một ngày trải nghiệm cũng đồng thời góp phần
giúp các em học sinh rèn luyện sức khỏe, phát
huy tinh thần đoàn kết, gắn bó và có thêm vốn
kiến thức “nhà nông” cực kỳ bổ ích.

Nhằm tạo không khí vui học sôi động và
ý nghĩa cho học sinh trong khóa hè, ngày
04/7/2015, Trường Quốc tế Á Châu đã tổ
chức cho học sinh Bậc Trung học AHS đến
tham quan và xem kịch tại Sân khấu kịch
Sài Gòn.
Đến với Sân khấu kịch Sài Gòn, các
em được thưởng thức vở “Cuộc gọi từ âm
ty” của tác giả Xuân Giang, đạo diễn Tấn
Hoàng, cố vấn chỉ đạo nghệ thuật NSND
Ngọc Giàu cùng sự tham gia của các diễn
viên: NS Tấn Hoàng, Hữu Nghĩa, Mạnh
Tràng, Bích Trâm, Huỳnh Ngân, Đăng Lưu,
Hồng Phạm, Linh Tý.
“Cuộc gọi từ âm ty” là một trong những
kịch bản mới nhất của Sân khấu kịch Sài
Gòn trong năm 2015. Vở kịch được dàn
dựng công phu với hiệu ứng âm thanh, ánh
sáng độc đáo, khai thác đề tài tâm linh và
mê tín dị đoan.
Theo dõi vở kịch, học sinh Trường Quốc
tế Á Châu không chỉ có những giây phút thư
giãn, mà còn học được nhiều bài học quý báu
về cuộc sống, ý thức trách nhiệm khi tham
gia giao thông, nâng cao nhận thức của bản
thân trước các vấn nạn của xã hội như: tâm
linh, bói toán, mê tín dị đoan… Bên cạnh đó,
học sinh có cơ hội giao lưu, gặp gỡ các nghệ
sĩ nổi tiếng sau khi kết thúc vở kịch.
truong QU C TE A CHAU
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TOÀN CẢNH QUỐC TẾ Á CHÂU

ASIAN SCHOOL PANORAMA

“Toy Festival Summer 2015” Ngày hội trò chơi hấp dẫn

Học sinh được tận hưởng một mùa hè thật sôi động

Toy Festival là một trong những hoạt động
ngoại khóa vui tươi, bổ ích và là sân chơi hè
được học sinh Trường Quốc tế Á Châu cực
kỳ yêu thích.
Có rất nhiều trò chơi thú vị tại Toy Festival
hè 2015 như: lắp ráp mô hình, vật thể chạy,
vật thể bay, tô tượng, cắm hoa, làm tranh
cát… Các trò chơi đòi hỏi người chơi phát
huy sự khéo léo, khả năng tư duy, sức sáng
tạo cũng như yếu tố gắn kết, tinh thần làm
việc nhóm, khả năng thuyết trình tiếng
Anh…

Trại hè Asian School - Khơi gợi và
phát huy giá trị văn hóa truyền
thống
Được thiết kế sáng tạo và tổ chức quy mô
ở khắp các cơ sở của Bậc Tiểu học IPS, Trại
hè Asian School chủ đề hướng về nguồn cội
là hoạt động ngoại khóa ý nghĩa dành cho
học sinh Trường Quốc tế Á Châu trong dịp
hè 2015.

Đông đảo học sinh và phụ huynh đến tham dự Lễ tốt nghiệp

Lễ tốt nghiệp Trường Quốc tế Á Châu
Gần 500 học sinh và phụ huynh đã đến tham dự sự kiện trọng đại này tại Nhà hát TPHCM
diễn ra sáng ngày 07/8/2015.
Buổi lễ tốt nghiệp được Trường Quốc tế Á Châu tổ chức trang trọng theo phong cách của
các trường trung học Hoa Kỳ với nghi thức công nhận tốt nghiệp cho các tân tú tài năm
học 2014-2015. Trong năm học này, học sinh Trường Quốc tế Á Châu tốt nghiệp THPT đạt
tỷ lệ tuyệt đối 100%.
Ngoài nghi thức trao bằng tốt nghiệp, buổi lễ còn là dịp để Trường Quốc tế Á Châu vinh
danh và khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, hoạt động ngoại khóa,
câu lạc bộ với nhiều phần thưởng và các suất học bổng giá trị.

Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức
sự kiện SIU’s Orientation 2015

Đưa giáo trình Macmillan
Mathematics vào giảng dạy môn
Toán chương trình quốc tế

Giảng viên nước ngoài trò chuyện cùng các tân sinh viên

Trại hè Asian School được thiết kế dựa
trên ý tưởng tái hiện 3 vùng miền văn hóa
Việt Nam: Bắc - Trung - Nam. Học sinh hóa
thân thành công dân của từng vùng miền qua
trang phục truyền thống và tham gia vào các
hoạt động tập thể, các trò chơi dân gian…
Những hoạt động này không chỉ giúp các em
vui chơi, thư giãn, phát triển khả năng tư duy,
sáng tạo, sự khéo léo mà còn là cơ hội để các
bạn nhỏ hiểu thêm về văn hóa truyền thống,
tình yêu đối với quê hương, đất nước và lòng
tự hào dân tộc.
Ngoài ra, trong suốt quá trình tham gia trại
hè, học sinh được phát huy năng khiếu và
phẩm chất cá nhân thông qua các cuộc thi
hấp dẫn mang tính nhân văn như: thi cắm
hoa, thiết kế và trình diễn thời trang vì môi
trường…
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Ngày 07/9/2015, lễ khai giảng kết hợp
ngày hội định hướng sinh viên đợt I năm
2015 đã diễn ra tại Trường ĐH Quốc tế Sài
Gòn (SIU), chào đón sinh viên theo học các
khối ngành Quản trị kinh doanh, Khoa học
máy tính và Ngôn ngữ Anh.
Như chính tên gọi của chương trình, SIU’s
Orientation 2015 là sự kiện hỗ trợ các tân
sinh viên nhanh chóng hòa nhập với môi
trường quốc tế năng động tại SIU trong cả
hoạt động học thuật cũng như ngoài giờ học.
Trong ngày hội này, các bạn sinh viên được
tìm hiểu nhiều thông tin bổ ích về chương
trình giảng dạy, phong cách học tập cũng
như nắm bắt các quy định, quy chế áp dụng
trong quá trình học tập và sinh hoạt tại trường.
Ngoài ra, các hoạt động gặp gỡ sinh viên, giao
lưu cùng thành viên các câu lạc bộ SIU và
trải nghiệm các tiện ích khi tham quan trường
cũng là điểm nhấn thú vị của chương trình.

David Kaye - Chuyên gia tập huấn NXB Macmillan

Ngày 12/9/2015, Trường Quốc tế Á Châu
phối hợp với Nhà xuất bản Macmillan Anh Quốc đã tổ chức buổi giới thiệu và
hướng dẫn sử dụng giáo trình Macmillan
Mathematics trong giảng dạy môn Toán
chương trình quốc tế Bậc Tiểu học IPS.
Buổi tập huấn đã thu hút hơn 50 giáo viên
Việt Nam và nước ngoài đang trực tiếp tham
gia giảng dạy môn Toán trong chương trình
quốc tế tại Trường. Ngoài việc giúp giáo
viên nắm bắt các đặc điểm của giáo trình
Maths mới, chuyên gia của NXB Macmillan
còn trực tiếp trình bày các hoạt động thực
tiễn để giáo viên sử dụng trong tiết học,
trong đó mục đích chủ yếu là tập trung đáp
ứng một cách cân bằng và hiệu quả 2 yêu
cầu cơ bản về ngôn ngữ và kỹ năng Toán
của học sinh.

Ảnh: Tư liệu

Trại hè “Vui cùng em” tại Trường Quốc tế Á Châu

Tập huấn chuyên đề “Áp dụng
một số kỹ thuật và phương pháp
dạy học tích cực trong môn Toán”

Buổi tập huấn đem đến cơ hội cho giáo viên giao lưu,
trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và nâng cao chuyên môn

Ngày 19/9/2015, Trường Quốc tế Á Châu
tổ chức tập huấn chuyên đề nhằm tạo điều
kiện để giáo viên học hỏi, trao đổi lẫn nhau
về các phương pháp, hình thức tổ chức dạy
học Toán theo hướng tích cực nhằm phát huy
tính chủ động, sáng tạo của học sinh.
Với nội dung mang tính thiết thực và
gần gũi, buổi tập huấn đã thu hút sự tham
gia của hơn 100 giáo viên chương trình Việt
Nam Bậc Tiểu học IPS. Rất nhiều trò chơi,
phương pháp dạy học Toán sinh động đang
được áp dụng rộng rãi hiện nay như: kỹ thuật
các mảnh ghép, kỹ thuật sơ đồ tư duy… được
giáo viên dẫn dắt đưa ra và thực hiện ngay tại
buổi tập huấn nhằm giúp học sinh dễ dàng
hình dung và tiếp thu bài một cách nhanh
chóng, nhất là trong giảng dạy môn học tư
duy như Toán học.
Cũng trong buổi tập huấn, chủ đề trọng
tâm của năm học 2015-2016: “Giáo dục học
sinh bằng tình yêu thương” được truyền đạt
ý nghĩa đến đội ngũ giáo viên nhà trường.
Thông điệp giáo dục mang tính nhân văn này
được Trường Quốc tế Á Châu đặc biệt chú
trọng việc đề cao vai trò người giáo viên bằng
tấm lòng bao dung, nhiệt huyết của mình đem
đến cho trẻ không chỉ kiến thức, kỹ năng sống
mà còn giáo dục cho các em những giá trị đạo
đức và nhân cách sống tốt đẹp.

Học sinh Trường Quốc tế Á Châu
“Vui hội trăng rằm”
Mùa Trung thu 2015, với chủ đề “Vui hội
trăng rằm”, hàng loạt các hoạt động hấp dẫn
như: thi vẽ tranh, làm bánh, làm lồng đèn,
rước đèn, phá cỗ… đã được Trường Quốc tế
Á Châu tổ chức quy mô và sáng tạo dành cho
học sinh ở khắp các cơ sở.
Không chỉ tạo ra sân chơi giải trí đầy
phấn khởi cho học sinh sau giờ học, các
hoạt động diễn ra trong lễ hội còn truyền
đạt thông điệp ý nghĩa về tình yêu thương,
gắn kết bạn bè, khơi gợi và nhắc nhở học
sinh về những giá trị văn hóa truyền thống
tốt đẹp của dân tộc.

Đại học Quốc tế Sài Gòn tiếp đón
đại diện Trường Đại học Tel Aviv
Vào ngày 13/10/2015, Trường Đại học
Quốc tế Sài Gòn đã tiếp đón và có buổi làm
việc thân mật với Tiến sĩ Orly Fromer, Giám
đốc khu vực Châu Á, Đại học Tel Aviv - Israel.
Với mục đích tìm kiếm sự hợp tác trong
lĩnh vực đào tạo ngành Quản trị kinh doanh,
Tiến sĩ Orly Fromer đánh giá cao môi trường
giảng dạy theo tiêu chuẩn các trường đại học
nước ngoài tại Đại học Quốc tế Sài Gòn. Qua
đó, Tiến sỹ Orly Fromer mong muốn SIU tạo
điều kiện để sinh viên có cơ hội chuyển tiếp
học tập trong nền giáo dục hiện đại, năng
động tại Đại học Tel Aviv. Trong buổi làm
việc, 2 bên đã thảo luận nhiều nội dung về
việc hợp tác giữa 2 trường trong trao đổi sinh
viên, học bổng và các khóa ngắn hạn.
Đại học Tel Aviv là đại học đa ngành lớn
nhất ở Israel đào tạo bậc cử nhân và thạc sĩ
ở nhiều chuyên ngành như: Công nghệ thông
tin, Quản trị, Kinh tế, Luật, Tâm lý…

Halloween GAIE - “Nhà ma” rùng
rợn thu hút HS-SV
Đã trở thành một hoạt động thường niên,
Halloween luôn là một trong những lễ hội
được mong chờ nhất của học sinh, sinh viên
Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE)
trong những ngày cuối tháng 10/2015.
Sự kiện Halloween năm nay có rất nhiều
hoạt động đa dạng và lý thú như: thi hóa
trang, vẽ tranh, khắc bí ngô, vẽ mặt nạ, thi
ăn táo, quấn xác ướp, chuyền chanh, trải
nghiệm xem phim kinh dị và khám phá “ngôi
nhà ma” rùng rợn. Hoạt động tạo điều kiện
cho học sinh lên ý tưởng, thiết kế và trang trí
theo tinh thần huyền bí và đầy chất ma quái
của lễ hội Halloween.

Đặc biệt, tại khuôn viên Đại học Quốc tế
Sài Gòn đã diễn ra ngày hội Halloween sôi
động và hấp dẫn với các gian hàng ẩm thực,
lễ hội hóa trang và chương trình văn nghệ vô
cùng hoành tráng, ấn tượng.

Sinh viên SIU tham quan thực tế
doanh nghiệp

Giảng viên và sinh viên tham quan thực tế nhà máy
sữa Yakult

Trong 2 ngày 03 và 05/11/2015, Trường ĐH
Quốc tế Sài Gòn (SIU) kết hợp với Công ty
Yakult Việt Nam tổ chức cho sinh viên đến
tham quan nhà máy Yakult đặt tại Khu CN Việt
Nam - Singapore ở Thuận An - Bình Dương.
Trong chuyến tham quan, sinh viên SIU có
cơ hội tìm hiểu quá trình phát triển, quy trình
sản xuất theo công nghệ hiện đại của nhà máy
Yakult. Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội trao
đổi trực tiếp với đại diện công ty về mô hình
kinh doanh, hoạt động marketing tại đây.
Chuyến đi nằm trong chuỗi hoạt động thực
tế dành cho sinh viên năm 2 của Trường ĐH
Quốc tế Sài Gòn, giúp sinh viên tiếp cận thực
tiễn, nâng cao hiểu biết kiến thức đồng thời
cho sinh viên cái nhìn cận cảnh về môi trường
làm việc sau tốt nghiệp.

HỌC SINH QUỐC TẾ Á CHÂU CHUNG TAY HƯỚNG ĐẾN TRẺ EM
MỒ CÔI VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

T

háng 11/2015, học sinh Trường
Quốc tế Á Châu đã có những
chuyến đi thiện nguyện đầy
ý nghĩa đến thăm Trung tâm nuôi
dưỡng, bảo trợ trẻ em Tam Bình
(Quận Thủ Đức), Trung tâm dạy nghề
người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM
(Huyện Hóc Môn), Mái ấm tình thương
Tam Đức (Quận 4) và Trung tâm nuôi
dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp.
Là hoạt động mang ý nghĩa giáo
Học sinh Trường Quốc tế Á Châu chung tay tham gia
hoạt động thiện nguyện
dục và nhân văn sâu sắc, các chuyến
đi thiện nguyện luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình từ phía phụ huynh
và các em học sinh AHS. Ngay sau khi phát động, chương trình quyên góp từ thiện để
chuẩn bị cho chuyến đi đã thu về số tiền lên đến hàng chục triệu đồng cùng rất nhiều
hiện vật như: quần áo, sách vở, đồ dùng học tập, vật dụng cá nhân… Tất cả đều được
học sinh đóng gói cẩn thận, tươm tất để gửi đến các em nhỏ và người khuyết tật ở các
trung tâm với tình cảm thân thương và chân thành nhất.
truong QU C TE A CHAU
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HỌC SINH QUAN TÂM

STUDENTS' CONCERNS

HOÅC SINH

QUAN TÊM
✒ NGUYỄN HÀ

N

hư các trường đại học hàng đầu trên thế giới
luôn có những chương trình hỗ trợ tài chính
để tìm kiếm, nuôi dưỡng tài năng từ khắp
mọi nơi, chương trình học bổng 2016 của Trường Đại
học Quốc tế Sài Gòn với nhiều loại học bổng, đặc biệt
là học bổng Chủ tịch SIU và học bổng tài năng trị
giá lên đến 481 triệu/suất đang chờ đón các ứng viên
có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu
khoa học.
1. Học bổng Chủ tịch SIU
Học bổng toàn phần học phí 4 năm đại học trị giá
khoảng 168,8 triệu - 481,2 triệu/suất (*)
Đối tượng:
- Thủ khoa, á khoa và tam khoa kỳ thi THPT quốc gia
của Trường Quốc tế Á Châu
- Học sinh các trường trung học trên cả nước đạt
giải thưởng nghiên cứu khoa học trong nước, quốc tế
ở bất kỳ lĩnh vực nào hoặc có thành tích học tập xuất
sắc với điểm trung bình 3 năm THPT từ 9.0 trở lên.

CHỦ TỊCH SIU
ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

Hình thức đăng ký:
Ứng viên đủ điều kiện cần hoàn tất hồ sơ, liên hệ
trực tiếp Phòng Tuyển sinh SIU để được hướng dẫn
đăng ký xét học bổng.
Để biết thêm thông tin về chương trình học bổng SIU
2016, ứng viên truy cập vào trang web của Trường Đại
học Quốc tế Sài Gòn tại địa chỉ: http://www.siu.edu.vn/
hoặc email: admission@siu.edu.vn
Ngoài ra, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn còn dành rất
nhiều suất học bổng giá trị như: học bổng toàn phần học
phí năm 1, học bổng 50% và 20% học phí năm 1… nhằm
tạo điều kiện cho học sinh - sinh viên xuất sắc có cơ hội
học tập trong môi trường đại học tiêu chuẩn Hoa Kỳ.
Trong 8 năm qua, chương trình học bổng của SIU với
tổng trị giá đã thực hiện hơn 74 tỷ đồng dành cho sinh
viên có thành tích xuất sắc ở bậc THPT, sinh viên các
nguyện vọng 1, 2, 3 và đặc biệt là hỗ trợ học phí chương
trình kỹ năng tiếng Anh và tin học cho toàn thể sinh viên
các khóa của Trường.
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Học bổng

2. Học bổng tài năng
Học bổng 50% học phí 4 năm đại học trị giá khoảng
84,4 triệu - 240,6 triệu/suất (*)
Đối tượng: Học sinh đạt danh hiệu Excellent 3
năm cấp độ Upper, TOEFL Beginner & TOEFL Inter/
Advanced chương trình quốc tế hoặc đạt danh hiệu
học sinh giỏi 3 năm lớp 10, 11 & 12 chương trình Việt
Nam tại Trường Quốc tế Á Châu.
(*) Chi tiết về học bổng xem tại www.siu.edu.vn

HỌC BỔNG

DÀNH CHO SINH VIÊN
QUỐC TẾ TẠI
ĐẠI HỌC

YORK

✒ ĐÌNH PHÚ (Tổng hợp và lược dịch)
Thành lập năm 1959, York University là trường đại học nghiên cứu công lập ở Toronto,
Ontario, Canada. York là trường đại học lớn thứ 2 ở Ontario và thứ 3 ở Canada. Trường
có khoảng 53.000 sinh viên và 275.000 cựu sinh viên trên toàn thế giới. Theo Times
Higher Education World University Rankings 2015, trường được xếp thứ 97 trên
thế giới về lĩnh vực Nghệ thuật và Nhân văn, xếp thứ 103 theo QS World University
Rankings 2015.
Tòa nhà Life Sciences của York University
- Ảnh: www.en.wikipedia.org

Ảnh: www.orientation.yorku.ca

Ảnh: www.futurestudents.yorku.ca

Thông tin học bổng
Học bổng International Entrance
Scholarship là chương trình học bổng
định kỳ hàng năm dành cho sinh viên
quốc tế tại Đại học York.
Điều kiện tham gia
• Là ứng viên quốc tế
• Có giấy phép du học ở Canada
• Có thư đề cử bởi trường trung học đã
tốt nghiệp
• Tốt nghiệp trung học không quá 2 năm
• Có thành tích học tập xuất sắc và
chứng minh được khả năng lãnh đạo
thông qua các hoạt động cộng đồng
hoặc đạt được những thành tựu cá
nhân trong lĩnh vực nghệ thuật, thể
thao…
• Để tiếp tục nhận học bổng những
năm tiếp theo, sinh viên phải đạt
được 7.8/9 theo thang điểm của York
trong mỗi năm học tập.
Giá trị học bổng
Mỗi suất học bổng International
Entrance Scholarship trị giá 112.000 CAD
(28.000 CAD x 4 năm).
Hình thức đăng ký
Ứng viên nộp mẫu đơn dự tuyển và hồ
sơ liên quan (được ghi rõ trên mẫu đơn
dự tuyển) đến Đại học York.
Thời hạn nộp hồ sơ
Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 15/02 hàng
năm.
Để biết thêm thông tin về học bổng,
ứng viên có thể truy cập vào trang web
của trường qua địa chỉ: http://www.
yorku.ca/
truong QU C TE A CHAU
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HỌC SINH QUAN TÂM

STUDENTS' CONCERNS

Học bổng
tài năng
World
Citizen tại

✒ MỸ HẰNG (Tổng hợp và lược dịch)

T

rường Đại học Khoa học ứng dụng The Hague (THUAS) được
thành lập năm 1987, cơ sở chính tọa lạc tại thành phố The Hague,
thuộc chùm đô thị Randstad, miền Nam Hà Lan.

Ngoài cơ sở chính, THUAS còn có 3 cơ sở khác nằm ở các thành phố
Delft, Laan van Poot và Zoetermeer. Dự kiến trong năm 2016, nhà
trường sẽ khánh thành một khu phức hợp đẳng cấp quốc tế Zuiderpark
Sport nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập và vui chơi thể thao của
sinh viên.
Đại học Khoa học ứng dụng The Hague nổi tiếng là một cộng đồng
quốc tế đa dạng, sinh viên của trường đến từ 35 quốc gia trên toàn thế
giới. Hiện THUAS đào tạo 9 chương trình cử nhân toàn thời gian và 3
chương trình thạc sĩ dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ngoài ra, sinh viên
có thể theo học các khóa đào tạo chuyên nghiệp cũng như các chương
trình nghiên cứu và phát triển khác.
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Ảnh: www.eurogates.nl

ĐẠI HỌC
KHOA HỌC
ỨNG DỤNG
THE HAGUE

3. Quy trình đăng ký
•
Bước 1: Nộp đơn vào chương trình cử nhân mà bạn chọn
•
Bước 2: Viết 1 bài luận từ 950 đến 1.100 từ: Giới thiệu về bản thân,
giải thích vì sao và làm thế nào bạn có thể đóng góp vào sự đa dạng
văn hóa tại Trường Đại học Khoa học ứng dụng The Hague
•
Bước 3: Nộp bài luận bằng cách hoàn thành mẫu đơn đăng ký và gửi
về trường trước ngày 31/3/2016
4. Đánh giá và công bố kết quả
THUAS thành lập một hội đồng để đánh giá các bài luận. 54 sinh viên
có bài luận ấn tượng nhất sẽ được chọn để trao học bổng. Kết quả sẽ được
thông báo cho ứng viên qua email trước ngày 15/5/2016.
Lưu ý: Ứng viên chỉ được trao học bổng sau khi đã đáp ứng đầy đủ các
yêu cầu tuyển sinh của nhà trường.
Để biết thêm thông tin về chương trình học bổng, ứng viên có thể truy
cập vào trang web: www.thehagueuniversity.com hoặc gửi thắc mắc về
địa chỉ email: talentscholarship@hhs.nl

Ảnh: www.thousandwonders.net

Thông tin về học bổng

Chương trình học bổng tài năng mang tên World Citizen tại
Đại học Khoa học ứng dụng The Hague dành cho sinh viên quốc
tế như sau:
1. Giá trị học bổng
54 suất học bổng - mỗi suất trị giá 5.000 Euro dành cho sinh
viên quốc tế sẽ theo học bậc cử nhân tại THUAS.
2. Điều kiện tham gia
•
Đến từ các quốc gia nằm ngoài Liên minh Châu Âu
(EU) và không phải đến từ các nước Iceland, Na Uy,
Liechtenstein, Thụy Sĩ và Suriname
•
Lần đầu tiên nhập học tại THUAS và chưa từng theo học
bất kỳ chương trình nào khác tại trường
•
Là sinh viên năm nhất chương trình cử nhân
•
Tự trả toàn bộ học phí
•
Chưa từng đăng ký học bổng này trước đây
•
Tạm thời được chấp nhận là sinh viên của trường trước
ngày 01/5/2016

truong QU C TE A CHAU
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CHÂN DUNG TIÊU BIỂU
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CHÊN DUNG

TIÏU BIÏÍU

KHÁM PHÁ NIỀM VUI HỘI HỌA của

TRẦN LÊ
MINH HẠNH
Ảnh: Tư liệu

Khi chất xúc tác là cảm hứng luôn đầy ắp, việc còn lại của Minh Hạnh là thỏa thích vẫy vùng
trong niềm vui rất đặc biệt, đó là niềm vui sáng tạo.
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✒ THÙY GIANG

T

rần Lê Minh Hạnh có 2 vật bất ly
thân là quyển sổ nhỏ và cây bút.
Đó là 2 vật dụng để Minh Hạnh
lưu lại nét phác họa mỗi khi cảm
hứng và ý tưởng chợt đến. Những điều vốn
rất gần gũi với mọi trẻ em như con vật, cây
cối, phong cảnh, con người… đều xuất hiện
trong tranh của Minh Hạnh, nhưng ở đó nổi
bật lên một thế giới nhỏ đầy màu sắc, sáng
tạo và ngẫu hứng.
Niềm vui sáng tạo
Minh Hạnh có niềm đam mê với hội họa
từ rất sớm. Đam mê của em được tiếp nối từ
niềm đam mê của mẹ. Minh Hạnh bảo mẹ
thích vẽ lúc rảnh rỗi, còn Minh Hạnh lại rất
thích cây cọ, hộp màu vẽ chứa đầy những
sắc màu hút mắt của mẹ.
Không học vẽ bài bản ở bất kỳ lớp hội
họa nào, Minh Hạnh thích vẽ một cách tự
nhiên và tự luyện tập mỗi ngày. Dù không ai
bắt ép, Minh Hạnh tự đặt ra chỉ tiêu tối thiểu
mỗi ngày phải vẽ 3 bức tranh. Số lượng
tranh thực tế vẽ được luôn hơn rất nhiều con
số đó vì Minh Hạnh có cảm hứng vẽ ở khắp
mọi nơi, những ý tưởng vì thế luôn dồi dào.
Khi chất xúc tác là cảm hứng luôn đầy ắp,
việc còn lại của Minh Hạnh là thỏa thích vẫy
vùng trong niềm vui rất đặc biệt, đó là niềm
vui sáng tạo. Minh Hạnh không cố gắng vẽ
giống y như mẫu, sự quan sát kết hợp với
trí tưởng tượng đưa Minh Hạnh đến một thế
giới hội họa đầy ngẫu hứng. Cũng vì vậy,
nhiều bức tranh ngộ nghĩnh đã ra đời, chẳng
hạn như con mèo mướp được Minh Hạnh
vẽ thành con mèo màu xanh da trời sọc tím
có đôi tai tròn, đuôi nhọn khác lạ; chú hươu
cao cổ trong Thảo Cầm Viên có thêm giày
ở 4 chân rất đáng yêu khi xuất hiện trong
tranh; đàn cá chỉ vô tình bơi ngang qua dưới
bút vẽ của Minh Hạnh trở thành đàn cá vui
đùa lượn quanh vòng tròn…
Dù sức sáng tạo không giới hạn, Minh
Hạnh vẫn không quên gửi vào tranh sự giản
dị, thân thuộc, màu sắc vui tươi và những
thông điệp trẻ con như lứa tuổi của mình.
Tất cả các yếu tố đó khi kết hợp với nhau
hài hòa đã tạo nên ấn tượng đặc biệt đối với
người xem. Đam mê và tài năng của Minh
Hạnh được ghi nhận xứng đáng khi lần đầu
tiên thử sức, Minh Hạnh là đại diện của
Trường Quốc tế Á Châu đã xuất sắc đạt giải
nhì hội thi vẽ tranh chủ đề “Thiếu nhi Tân
Bình nói lời hay - làm việc tốt” năm 2015.

Tự tin vẽ ước mơ
Say mê vẽ là vậy, song Minh Hạnh vẫn
không quên nhiệm vụ học tập. Minh Hạnh
chăm học cũng chẳng kém gì chăm vẽ.
Ở chương trình Việt Nam, Minh Hạnh sở
hữu điểm thi toàn 10, chương trình tiếng
Anh quốc tế thì năm nào cũng đạt thành
tích xuất sắc. Không chỉ học giỏi, Minh
Hạnh còn là cô bạn thân thiện, hòa đồng
trong mắt thầy cô, bạn bè Trường Quốc tế
Á Châu.
Với hội họa, Minh Hạnh có nhiều dự
định rõ ràng. Ở thời điểm hiện tại, vẽ màu
nước là một thử thách đầy khó khăn đối
với Minh Hạnh vì đòi hỏi nhiều kỹ thuật,
vì vậy dự định trước tiên là vẽ màu nước
thành thạo. Sau nữa em sẽ phấn đấu đạt
giải cao hơn trong các cuộc thi Mỹ thuật
cấp Quận và Thành phố. Với tài năng của
mình, Minh Hạnh mong muốn sẽ trở thành
cô giáo dạy vẽ trong tương lai.

Tất cả những dự định đó, được Minh Hạnh
ấp ủ và quyết tâm rèn luyện, học hỏi dưới
mái trường Quốc tế Á Châu. Minh Hạnh cho
biết trường học chính là nơi giúp em phát huy
tài năng của mình. 5 năm theo học tại trường,
thầy cô đã sớm phát hiện ra năng khiếu của
Minh Hạnh và hướng dẫn em rất nhiều kiến
thức bổ ích trong các tiết học Mỹ thuật. Bên
cạnh đó, ở câu lạc bộ Mỹ thuật, các sân
chơi hội họa được thường xuyên tổ chức tại
trường giúp em có những trải nghiệm thú vị
và học hỏi được nhiều kinh nghiệm vẽ từ bạn
bè, các anh chị lớp lớn.
Khi tài năng, đam mê và sự rèn luyện
nghiêm túc song hành cùng nhau, thành công
chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng không vì
thế mà tự mãn về những gì đang có, Minh
Hạnh vẫn từng ngày rèn luyện để tiến bộ hơn
cùng lúc có được sự định hướng đúng đắn để
phát huy tối đa tài năng và tự do bay bổng
trong thế giới hội họa của riêng mình.
truong QU C TE A CHAU
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TRỊNH QUỐC PHỦ

Giải nhì tiếng Anh cấp Thành phố
Học bằng game, luyện bằng
Youtube

Đó là chia sẻ của Trịnh Quốc Phủ khi bật
mí về phương pháp học tiếng Anh “không bao
giờ biết chán” của mình. Đối với nhiều người,
chơi game là việc không nên và không giúp
ích gì, nhưng với Phủ, đó lại là cách để học
tiếng Anh hiệu quả. Phủ lý giải, muốn chơi
được game tiếng Anh thì phải biết game có
gì, cách chơi, quy định ra sao… Từ đó, buộc
mình phải tìm tòi đọc hiểu kỹ lưỡng và ghi
nhớ. Nghiễm nhiên, mình vừa được chơi vừa
được học thêm nhiều từ mới.
Phương pháp “chơi mà học” cũng được
Phủ áp dụng tương tự khi giải trí với kênh
Youtube. Nguồn tư liệu video phong phú, hấp
dẫn trên Youtube là nơi giúp Phủ luyện nghe,
học cách phát âm và tích lũy thêm từ vựng.
Tùy theo ý thích, Phủ có thể chọn phim, ca
nhạc, câu chuyện khoa học, những điều lý

thú… Nhờ vậy Phủ có thể tránh được tình
trạng nhàm chán và vẫn tiếp thu kiến thức
tiếng Anh hiệu quả.
Bên cạnh đó, Phủ tự nhận mình có nhiều
lợi thế vì thường xuyên được cọ xát vốn tiếng
Anh. Ở nhà, có hàng xóm là những người
nước ngoài nên việc gặp gỡ, giao tiếp tiếng
Anh giữa Phủ và mọi người trở nên quen
thuộc. Đến trường, Phủ được tiếp xúc, học
tập với các giáo viên nước ngoài đến từ nhiều
quốc gia. Mỗi lần tiếp xúc là một cơ hội để
Phủ luyện nghe và điều chỉnh cách phát âm,
thể hiện ngữ điệu…
Đến với cuộc thi học sinh giỏi cấp Quận và
Thành phố, Phủ xem đó là cơ hội tốt để mình
được thử sức và học hỏi, tìm hiểu thêm những
điều mới mẻ, chuyên sâu hơn. Vận dụng tốt
kiến thức đã học kết hợp với khả năng suy
luận nhanh nhạy, Phủ đã vượt qua nhiều thí
sinh, góp thêm tên mình vào bảng thành tích
những học sinh Quốc tế Á Châu xuất sắc
trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố.

Trịnh Quốc Phủ là một trong 10 gương mặt học sinh lớp 9 Trường Quốc
tế Á Châu đạt thành tích xuất sắc ở kỳ thi học sinh giỏi cấp TP năm
học 2014-2015. Ý thức tự giác học tập, bí quyết vui học để rinh về giải
thưởng và lý do vì sao được thầy cô và bạn bè đặc biệt yêu mến… là
những điều thú vị về Trịnh Quốc Phủ.

Trịnh Quốc Phủ (trái) trong giờ học
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Học trò ngoan - người bạn tốt

Nếu đến cơ sở Pasteur Trường Quốc tế Á
Châu để hỏi về Trịnh Quốc Phủ lớp 10/1 thì sẽ
được nghe rất nhiều lời nhận xét tích cực về
Phủ. Không chỉ thầy cô, bạn bè mà ngay cả cô
lao công đến chú bảo vệ cũng dành nhiều tình
cảm cho cậu học trò này.

Phủ lễ phép, hòa đồng, khiêm tốn và cư xử
với mọi người trong trường như thành viên
trong gia đình bằng sự quan tâm, hỏi han ân
cần, sẵn sàng giúp đỡ nhiệt tình, không nề hà
bất cứ việc gì. Mặc dù cô giáo không yêu cầu,
nhưng có những hôm Phủ tự giác đi học rất
sớm để hỗ trợ, hướng dẫn bài cho bạn khác
trong lớp.
Trong học tập, Phủ được thầy cô đánh giá
cao bởi ý thức học tập tốt. Em rất chịu khó
tham khảo nhiều tài liệu, chuẩn bị bài trước
khi đến lớp và không ngại hỏi thầy cô, trao đổi
với bạn bè những điều chưa rõ sau bài giảng.
Vì thế, thành tích học tập của Phủ luôn nổi
bật. Em luôn đạt học sinh giỏi chương trình
Việt Nam và đạt xuất sắc chương trình tiếng
Anh quốc tế.
Chia sẻ những điều ấn tượng về ngôi trường
đang theo học, Phủ cho biết Trường Quốc tế
Á Châu là nơi bố mẹ tìm hiểu rất kỹ lưỡng
và lựa chọn vì trường có đồng thời chương
trình học tiếng Việt, chương trình học tiếng
Anh và có nhiều hoạt động bổ ích cho học
sinh. Sau 10 năm theo học, bên cạnh vốn kiến
thức, trường học còn là nơi giúp Phủ rèn luyện
kỹ năng mềm, để hôm nay em hoàn toàn chủ
động trong mọi hoạt động và tự tin khi đứng
trước đám đông.
Hiện tại, Phủ đang chuẩn bị những hành
trang cần thiết để lên đường du học tại Mỹ
vào năm sau. Mong muốn của Phủ là trở
thành một kỹ sư công nghệ thông tin giỏi. Con
đường tương lai đã vạch ra được Phủ dần hiện
thực hóa bằng sự nỗ lực. Phủ luôn ghi nhớ
rằng “dù mình giỏi đến đâu thì vẫn phải luôn
cố gắng vì thanh kiếm sắc bén nếu không mài
dũa cũng có lúc sẽ bị mòn”.

Ảnh: Tư liệu

✒ CÁT BI

Lâm Triều Vĩ (áo trắng thứ 3 từ trái sang)- tham gia CLB
FBLA (Future Business Leaders of America)

LÂM TRIỀU VĨ - Bản lĩnh
Asian School trên đất Mỹ
Trải qua 2 học kỳ của năm học đầu tiên ở Masuda Middle School, với điểm GPA
4.0 tuyệt đối, Vĩ trở thành cậu bạn có thành tích đáng nể bởi đó là mức điểm “gần
như quá sức” đối với một học sinh du học năm đầu.
✒ SONG GIANG

L

âm Triều Vĩ - cậu bạn MC nổi bật
ngày nào được bạn bè yêu mến,
ngưỡng mộ vì tài năng, được thầy cô
đánh giá cao vì học giỏi và có tố chất
lãnh đạo, nay đang từng bước ghi dấu ấn mạnh
mẽ ở chân trời mới bằng bản lĩnh cựu học sinh
Trường Quốc tế Á Châu.

Trường Quốc tế Á Châu trong tôi

Trước khi lên đường du học tại Mỹ vào năm
2013, Lâm Triều Vĩ đã có 6 năm theo học tại
Trường Quốc tế Á Châu. Từ lớp 2 đã bắt đầu
học vượt lớp chương trình tiếng Anh quốc
tế, luôn duy trì thành tích học sinh giỏi ở cả
chương trình Việt Nam và chương trình tiếng
Anh quốc tế, nổi bật trong vai trò MC nhí,
tham gia sôi nổi tất cả các phong trào của lớp,
trường… là những ấn tượng đẹp về Vĩ trong
mắt thầy cô, bạn bè Trường Quốc tế Á Châu.
Ngược lại, ấn tượng về Trường Quốc tế
Á Châu trong Vĩ lại rất đặc biệt. Không chỉ
có những kỷ niệm đẹp về Trường Quốc tế Á
Châu luôn ở trong tim, đây còn là “nơi thể hiện
bản thân, nơi khiến cho cuộc sống của em trở
nên khác biệt” - Vĩ khẳng định.
Minh chứng cho điều đó, Vĩ kể lại những
dịp đứng trên sân khấu Trường Quốc tế Á
Châu trước hàng ngàn học sinh, giáo viên và
ánh đèn sân khấu, từ lần đầu “tim đập loạn
nhịp, não bộ như ngừng chạy, chỉ có bản năng
hoạt động” cho đến lần cuối là cảm xúc tự hào

về bản thân, về bạn bè vì đã thể hiện hết mình.
Trải qua 2 năm du học ở Mỹ, Vĩ cảm nhận rất
rõ “những gì em đã học rất có ích cho những gì
em đang học”. Bằng trải nghiệm của bản thân,
Vĩ cho biết Trường Quốc tế Á Châu đã tạo nền
tảng cho học sinh du học trở nên mạnh mẽ và tự
tin hơn trên con đường mới. Nền tảng đó được
xây dựng suốt 6 năm học với vô số các chương
trình, hoạt động bổ ích mà Vĩ tham gia tại
Trường Quốc tế Á Châu. Trong số đó, Vĩ thích
nhất là hoạt động Lễ hội hóa trang và Lễ hội
cuối năm. Bởi vì đó là nơi Vĩ khám phá ra khả
năng của mình, nơi Vĩ có thể kết nối mình với
hàng ngàn bạn học sinh cùng lúc. “Đó không
đơn thuần là ca hát, vui chơi mà là nơi tỏa sáng
của mọi người, nơi ai cũng được chào đón để
thể hiện bản thân” - Vĩ hào hứng khoe.

Khát vọng vươn xa

Tại Masuda Middle School và mới đây nhất
là Fountain Valley High School (FVHS) ở
bang California - Mỹ, thầy cô và bạn bè đã
quá quen thuộc với cái tên Victor Lam (Lâm
Triều Vĩ). Vĩ “ghi điểm” với mọi người ở sự
tự tin, vui vẻ và hết mình trong quá trình học
tập lẫn vui chơi.
Đặt ra mục tiêu phấn đấu trở thành sinh
viên của Đại học Harvard hoặc Viện Đại học
California, Los Angeles (UCLA), Vĩ hiểu rất
rõ điều mình mong muốn và phải nỗ lực để
đạt được. Mỗi ngày miệt mài gây dựng thành
tích và thích ứng với môi trường mới là cách
Vĩ tiến từng bước vững chắc để chạm đến ước

mơ. Trải qua 2 học kỳ của năm học đầu tiên
ở Masuda Middle School, với điểm GPA 4.0
tuyệt đối, Vĩ trở thành cậu bạn có thành tích
đáng nể bởi đó là mức điểm “gần như quá
sức” đối với một học sinh du học năm đầu.
Bên cạnh chú trọng điểm số, Vĩ cho biết, em
còn tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại
khóa, vì tại Mỹ, mức độ hoạt động giao lưu xã
hội cũng là một tiêu chí quan trọng bên cạnh
thành tích học tập.

“Chương trình giảng dạy tại Trường Quốc
tế Á Châu rất giống với chương trình giảng
dạy ở nước ngoài” - là thuận lợi rất lớn mà bản
thân Vĩ có được và muốn chia sẻ với các bạn
đang nhen nhóm ý định du học. Bên cạnh đó,
theo Vĩ, nghị lực và sự tự tin chính là 2 yếu tố
quyết định thành công, bởi vì “tương lai phía
trước không phải là một con đường đã được
sắp đặt mà là con đường chính ta chọn”.
Nếu 6 năm học tập tại Trường Quốc tế Á
Châu là vạch xuất phát, nơi đã tạo dựng cho Vĩ
hành trang cần thiết thì giờ ở môi trường học
tập mới là lúc Vĩ tăng tốc để về đích với bản
lĩnh, tài năng và sự quyết tâm cao độ. Động
lực tích cực ở Vĩ không chỉ đến từ khao khát
vươn xa của bản thân, mà còn xuất phát từ một
nơi rất đặc biệt, đó là Trường Quốc tế Á Châu.
“Luôn có những kỷ niệm ngày nào ở Trường
Quốc tế Á Châu, ở Việt Nam trong tim, để mỗi
khi nghĩ lại em được tiếp thêm sức mạnh bước
tiếp trên con đường phía trước” - Vĩ chia sẻ.
truong QU C TE A CHAU
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NGUYỄN TUẤN ĐẠT - Quán quân
cuộc thi Học sinh tập làm giáo viên
✒ TRIỀU AN

S

au cuộc thi Học sinh tập làm giáo
viên, Nguyễn Tuấn Đạt là cái tên gây
ấn tượng nhiều nhất. Vị trí quán quân
có được là chiến thắng xứng đáng cho
bản lĩnh mà Đạt thể hiện, nhưng đầy ngoạn
mục khi em là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong số
hơn 1.000 học sinh tranh tài.

Vui đến trường
Gặp lại Đạt sau cuộc thi, vẫn còn đó nụ cười
14
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Nguyễn Tuấn Đạt tại vòng chung kết cuộc thi Học sinh tập làm giáo viên

rất tươi bởi niềm vui chiến thắng. Hình ảnh
“già dặn” khi đứng trên bục giảng không còn
nữa, thay vào đó là sự hồn nhiên, vô tư đúng
tuổi. Đạt hào hứng chia sẻ rất nhiều điều về lần
đầu tiên tham gia cuộc thi, từ lý do vì sao tham
gia, khó khăn giữ trật tự lớp như thế nào, đến
bí quyết để có giọng kể hấp dẫn mà theo Đạt là
phải nói vừa đủ nghe, giọng phải có lúc nhấn
mạnh làm cho người ta… mắc cười.
Nói về lựa chọn tiết dạy kể chuyện, Đạt
bật mí: “Cô giáo kể chuyện con thấy rất hay,
tụi con cười quá chừng nên con thích câu
chuyện và chọn môn Kể chuyện”. Đạt cũng
khoe luôn dự định của mình là: “Năm sau con
sẽ thi môn Math. Con thấy nhiều anh chị dạy
hay, nhất là tiếng Anh. Con chưa hiểu nhiều
từ tiếng Anh nhưng con vẫn thấy hay vì con
rất thích tiếng Anh.”
Trở về là học sinh học giỏi và năng động của
lớp 1/1 Trường Quốc tế Á Châu, Đạt bước vào
năm học mới với tâm thế háo hức, trông đợi
nhiều hoạt động thú vị diễn ra trong suốt năm
học. Đạt chia sẻ: “Con vừa trải qua ngày Lễ
khai giảng khó quên vì lần đầu tiên con được
thả bóng bay lên trời có gắn điều ước bí mật
của con”. Tháng vừa rồi Đạt được bầu chọn
trở thành lớp trưởng. Theo như trải nghiệm
của Đạt thì “làm lớp trưởng rất thích, nhưng
cũng rất cực vì phải gương mẫu, học giỏi để
các bạn noi theo, phải giữ trật tự lớp, hô nghỉ,
nghiêm, ghi điểm và trừ sao các tổ…”.
Sẽ còn rất nhiều bằng khen nữa tại Trường
Quốc tế Á Châu giống như bằng khen của
cuộc thi Học sinh tập làm giáo viên để Đạt và
các bạn tiếp tục chinh phục. Các bằng khen ghi
nhận sự nỗ lực, tài năng, nhưng hơn hết là sự

"Học sinh tập làm giáo viên" là hoạt
động ngoại khóa được Bậc Tiểu học
IPS Trường Quốc tế Á Châu triển khai
từ năm 2007. Định kỳ hàng tháng,
các em học sinh sẽ được tham gia thử
sức với vai trò là một giáo viên dạy các
môn tiếng Việt hoặc tiếng Anh theo sở
thích. Bên cạnh việc tạo cơ hội cho học
sinh thể hiện sự tự tin, năng động và
rèn luyện khả năng diễn đạt, sân chơi
lý thú này còn giúp học sinh ý thức hơn
trong học tập, thêm yêu quý và kính
trọng thầy cô giáo của mình. Từ năm
2009, hoạt động ngoại khóa này chính
thức trở thành sân chơi tranh tài sôi
động của các “giáo viên nhí” trên toàn
hệ thống IPS. Được tổ chức 2 năm/lần,
cuộc thi Học sinh tập làm giáo viên
nhận được sự quan tâm và yêu thích
của đông đảo học sinh và các bậc phụ
huynh. Tính đến nay, cuộc thi đã trải
qua 4 kỳ tổ chức thành công, trở thành
nét đặc trưng riêng và là món ăn tinh
thần không thể thiếu của học sinh Bậc
Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á Châu.
khích lệ học sinh trở nên năng động, tự tin thể
hiện bản thân, hào hứng trong học tập… Đó
là những lợi ích to lớn trong các chương trình
ngoại khóa mà Trường Quốc tế Á Châu đã và
đang làm được.

Ảnh: Tư liệu

"Thầy giáo" 6 tuổi
Cuộc thi Học sinh tập làm giáo viên là sân
chơi đầy thú vị được tổ chức thường niên tại
Trường Quốc tế Á Châu. Đây là cơ hội để
học sinh được thử sức và thể hiện mình trong
vai trò là một giáo viên thực thụ. Hơn 1.000
học sinh Bậc Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á
Châu đã tham gia dự thi cho thấy sức hút vô
cùng lớn của cuộc thi, song đó cũng là hành
trình đầy khó khăn để đạt được ngôi vị quán
quân cao nhất.
Cũng như nhiều học sinh khác, Nguyễn Tuấn
Đạt đăng ký tham gia cuộc thi vì “con thích các
phong trào của trường”. Sự năng nổ của Đạt
được thầy cô, cha mẹ ủng hộ nhiệt tình, nhưng
không ai nghĩ, cậu bé lớp 1 sẽ làm nên chuyện
cho đến khi Đạt bước lên bục giảng.
Sau vòng thi cơ sở để tìm ra 12 thí sinh xuất
sắc nhất tranh tài tại vòng chung kết hệ thống,
Nguyễn Tuấn Đạt đến từ cơ sở Trần Nhật Duật
trở thành nhân tố đầy tiềm năng khi thể hiện rõ
bản lĩnh, tác phong đĩnh đạc như một thầy giáo
tương lai. Trong tiết học kể chuyện của mình
ở vòng chung kết hệ thống, “thầy” Đạt thu hút
tất cả học sinh tham dự và Ban giám khảo bởi
giọng kể truyền cảm, hấp dẫn cùng phong thái
hết sức tự tin. Tiết học diễn ra trong không khí
tự nhiên, thoải mái, “học sinh” của Đạt vui vẻ,
năng động suốt tiết học và tham gia tích cực
vào bài dạy.
Không chỉ ghi điểm ở cách dạy, Đạt còn gây
ấn tượng đặc biệt khi hoàn toàn chủ động bao
quát lớp học và nhạy bén trong việc xử lý các
tình huống xảy ra trong giờ dạy. Hình ảnh Đạt
theo sát để nhắc nhở học sinh chưa nghiêm
túc, đi hết lớp để mời học sinh trả lời câu hỏi,
nhấn giọng khi nhận xét học sinh… là những
ưu điểm nổi trội giúp Đạt giành được chiến
thắng thuyết phục trong cuộc thi.

Nguyễn Quốc Khánh Tuyên Cậu học trò giỏi MOS mơ làm
chiến sĩ an ninh mạng
✒ ĐẶNG HIỀN

C

họn Microsoft Excel - hạng mục
thi đấu được đánh giá phức tạp
nhất để tranh tài, ở tuổi 13, Nguyễn
Quốc Khánh Tuyên đã xuất sắc đạt
giải khuyến khích cuộc thi Vô địch Tin học
Văn phòng Thế giới (MOSWC) cấp Thành
phố và là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong vòng thi
MOSWC cấp Quốc gia.
Sau cuộc thi, Khánh Tuyên vẫn nuôi quyết
tâm chinh phục giải thưởng cao hơn và theo
đuổi đam mê đến cùng để thực hiện ước mơ
trở thành chiến sĩ an ninh mạng.
Nỗ lực vươn xa
Cũng như bạn bè cùng trang lứa, Khánh
Tuyên sớm tiếp cận với công nghệ và thường
xuyên sử dụng máy tính. Tuy nhiên, kỹ năng
về tin học văn phòng lại không phải là điều
Khánh Tuyên quan tâm cho đến khi em được
khuyến khích sử dụng trong quá trình học tại
Trường Quốc tế Á Châu. Khánh Tuyên cho
biết: “Ở trường thường xuyên có những giờ
học nhóm, làm bài tập thuyết trình và việc sử
dụng tin học văn phòng giúp bài của chúng
em hay hơn, sinh động hơn”.
Bước sang năm lớp 7, tiết Tin học mang
đến cho Khánh Tuyên những kiến thức mới
về Microsoft Excel. Các hàm khó nhớ, dễ lẫn
lộn và đòi hỏi sự tìm tòi, sáng tạo… vốn gây
khó khăn cho người học, nhưng lại trở nên
rất thú vị đối với Khánh Tuyên. “Càng tìm
hiểu sâu, em càng đam mê kỹ năng tin học
văn phòng này” - Khánh Tuyên cho biết. Đó
cũng là lý do, Khánh Tuyên mạnh dạn đăng
ký dự thi Microsoft Excel trong cuộc thi Vô
địch Tin học Văn phòng Thế giới, cho dù đây

là hạng mục thi đấu được đánh giá phức tạp
nhất trong số các hạng mục tranh tài.
Dù lỡ hẹn với giải thưởng ở vòng thi cấp
Quốc gia, nhưng rút kinh nghiệm ở lần đầu
thi đấu, Khánh Tuyên quyết tâm cải thiện
thành tích ở kỳ thi sau. Để thực hiện mục tiêu
đề ra, ngoài thời gian học ở Trường được thầy
cô hướng dẫn tận tình, Khánh Tuyên tích cực
tham khảo tài liệu trên mạng, tham gia các
diễn đàn tin học để học hỏi thêm nhiều kiến
thức. Khánh Tuyên tự lập thời gian biểu khoa
học để vừa tập trung trau dồi lý thuyết, nắm
vững các công thức, vừa luyện giải nhiều bài
tập, rèn luyện kỹ năng giúp nhớ lâu, linh hoạt
và sáng tạo trong cách làm bài.
Chủ động tích lũy tri thức
Trong quỹ thời gian dành cho việc rèn luyện
kỹ năng tin học văn phòng, ngoài Microsoft
Excel là niềm đam mê, Khánh Tuyên vẫn
dành sự quan tâm cho các kỹ năng còn lại
là Microsoft Word và Microsoft PowerPoint.
Đó là 3 kỹ năng tin học văn phòng mà bất
cứ bạn trẻ nào cũng từng học qua. Tuy nhiên
theo Khánh Tuyên, nếu chỉ dừng lại ở hiểu
biết căn bản tức là ta đang thụt lùi so với mọi
người. Khánh Tuyên ý thức được rằng, tin
học văn phòng là một trong những kỹ năng
cần thiết đối với học sinh có ý định du học,
và là nền tảng trong tương lai có thể hội nhập
với thế giới theo xu hướng công nghệ ngày
càng phát triển ở tất cả các lĩnh vực.
Bên cạnh đó, Khánh Tuyên cũng tích cực
trau dồi vốn tiếng Anh vì nhiều lợi ích. Giỏi
tiếng Anh vừa giúp em giao tiếp với bạn bè
thế giới, vừa dễ dàng tìm kiếm thông tin trên

Trở thành chiến sĩ an ninh mạng là
ước mơ lớn mà Khánh Tuyên đang
theo đuổi. Em mong muốn sẽ đến
thời điểm đủ giỏi để có thể lập ra
một chương trình của người Việt
vượt trội về chế độ bảo mật.
Internet. Quan trọng hơn nữa, tiếng Anh còn
bổ trợ rất tốt cho kỹ năng tin học văn phòng
của em vì các phần mềm Microsoft đều sử
dụng ngôn ngữ tiếng Anh là chính.
Điều thuận lợi lớn đó là Khánh Tuyên đã
có rất nhiều thời gian bổ ích, thú vị để rèn
luyện vốn tiếng Anh và dễ dàng phát huy khả
năng của mình ở Trường Quốc tế Á Châu nơi
em đang theo học. Khánh Tuyên học tốt cả 2
chương trình Việt Nam và tiếng Anh quốc tế.
Niềm vui trong học tập giúp em tiếp thu kiến
thức rất hiệu quả.
Trở thành chiến sĩ an ninh mạng là ước
mơ lớn mà Khánh Tuyên đang theo đuổi. Em
mong muốn sẽ đến thời điểm đủ giỏi để có
thể lập ra một chương trình của người Việt
vượt trội về chế độ bảo mật. Đó là lúc nỗ lực
giúp em vươn xa khi em bắt đầu từ đam mê,
quyết tâm hôm nay.

Microsoft Office Specialist World Championship (MOSWC) là cuộc thi về kỹ năng sử dụng các ứng dụng
tin học văn phòng với quy mô lớn và uy tín trên thế giới do Tổ chức Certiport (Hoa Kỳ) tổ chức tại Mỹ. Tại
Việt Nam, Microsoft Office Specialist World Championship (Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới)
là sân chơi lớn, có quy mô toàn quốc, giúp HS-SV có kiến thức và kỹ năng sử dụng phần mềm về tin học
văn phòng ở trình độ quốc tế, tạo cơ hội cho các em làm chủ được các kỹ năng tin học văn phòng - một
kỹ năng quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình học tập và làm việc.
Theo kết quả của một nghiên cứu được thực hiện bởi tổ chức nghiên cứu dữ liệu hàng đầu thế giới IDC
cho thấy: hơn 80% thời gian làm việc của các nhân viên liên quan đến việc sử dụng các ứng dụng của
Microsoft Office, 89% nhân viên sở hữu chứng chỉ MOS làm việc có năng suất cao hơn và 82% nhà tuyển
dụng tin rằng MOS trực tiếp mang lại lợi ích cho tổ chức của họ.
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Giáo viên GAIE
trao đổi kinh nghiệm

GIẢNG DẠY cùng
chuyên gia nước ngoài
✒ THU HÀ

Là một tập đoàn giáo dục quốc tế quy mô và liên cấp từ bậc tiểu học đến trung học,
đại học và sau đại học, các hội thảo giảng dạy do GAIE tổ chức luôn thu hút hàng trăm
giáo viên, giảng viên Việt Nam và nước ngoài tham gia. Tính đến năm 2015, GAIE đã
tổ chức thành công rất nhiều hội thảo với nhiều chủ đề và nội dung khác nhau mang
lại cho giáo viên, giảng viên của Tập đoàn cơ hội cập nhật các xu hướng giảng dạy
trên thế giới, nâng cao kỹ năng và chất lượng giảng dạy. Đặc biệt, sự tham gia của
các diễn giả là những chuyên gia có kinh nghiệm hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục và
giảng dạy tiếng Anh đến từ Hoa Kỳ, Anh, Úc… chính là một trong những yếu tố quan
trọng góp phần cho sự thành công của các kỳ hội thảo.
16
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Ảnh: Tư liệu

H

ội thảo về phương pháp giảng
dạy tiếng Anh do Tập đoàn
Giáo dục Quốc Tế Á Châu
(GAIE) tổ chức tháng 7/2015
đã trở thành ngày hội nghề nghiệp, diễn
đàn chuyên môn bổ ích dành cho đội ngũ
giáo viên với sự tham dự của hơn 200 giáo
viên cùng các chuyên gia hàng đầu trong
lĩnh vực đào tạo và giảng dạy tiếng Anh
trên thế giới.
Một trong những yếu tố đặc biệt tạo nên
sức hút của hội thảo diễn ra tại GAIE trong
nhiều năm qua chính là sự tham gia, chia sẻ
của nhiều diễn giả nổi tiếng trên thế giới và
khu vực. Hội thảo Phương pháp giảng dạy
tiếng Anh lần này có phần thuyết trình của
2 diễn giả danh tiếng là Ông David Anthony
Persey và Tiến sĩ Cameron Shingleton.
David Anthony Persey hiện là chuyên gia
đào tạo của National Geographic Learning
- Nhà xuất bản Cengage, Hoa Kỳ. Ông đã
làm việc trong lĩnh vực giáo dục - giảng
dạy tiếng Anh hơn 20 năm với nhiều kinh

GIÁO VIÊN TRƯỜNG
QUỐC TẾ Á CHÂU TẬP
HUẤN VỚI CHUYÊN GIA
ĐẾN TỪ OXFORD

Cô Sadie Jane Maddocks - chuyên gia tập huấn NXB
Oxford University khu vực Đông Nam Á

T
nghiệm đào tạo giáo viên tiếng Anh bản
ngữ, nước ngoài… Cho đến nay, ông đã góp
mặt tại nhiều hội thảo dành cho giáo viên ở
Singapore, Indonesia, Thái Lan, Myanmar,
Malaysia, Philippines và Việt Nam.
Cameron Shingleton tốt nghiệp tiến sĩ
Triết học tại Đại học Melbourne - Úc năm
2007. Ông đã tham gia giảng dạy nhiều môn
học tại khoa Triết, phát triển tài liệu giảng
dạy và tham gia vào các chuyên đề nghiên
cứu sau đại học tại Đại học Melbourne, có
nhiều kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh từ
các cấp độ phổ thông cho đến bậc đại học.
Thông qua các bài tham luận mang tính
thực tiễn cao của 2 diễn giả với các chủ đề:
“Bring your classroom to life” (Đưa lớp học
vào cuộc sống) và “How to engage students
and reduce the emphasis on mechanical
memory” (Phương pháp thu hút học sinh
và giảm bớt việc học thuộc lòng), các giáo
viên có thêm nhiều thông tin cũng như kiến
thức mới nhất trong giảng dạy, giúp việc
học tiếng Anh trở nên sống động hơn đối
với học sinh.

Việc tổ chức hội thảo dưới hình thức
workshop cũng đồng thời đem lại hiệu quả
cao khi các giáo viên có cơ hội trao đổi và
thảo luận trực tiếp cùng các chuyên gia về
những vấn đề phổ biến trong phương pháp
và cách thức giảng dạy tiếng Anh hiện nay.
Từng tham gia hội thảo GAIE trước đó
nhiều lần, giáo viên Lăng Thị Lan Ngọc
chia sẻ: “Mỗi năm, hội thảo lại mang đến
những chủ đề, nội dung khác nhau, đa dạng
và cải tiến hơn. Giáo viên có cơ hội tiếp cận
nhiều hơn với các phương pháp giảng dạy
tiến bộ trên thế giới. Hội thảo lần này thực
sự ý nghĩa và đặc biệt hiệu quả khi áp dụng
trong các tiết dạy tiếng Anh tại trường.”
Đánh giá cao sự sáng tạo của đội ngũ giáo
viên GAIE, Tiến sĩ Cameron Shingleton cho
biết: “Tôi nghĩ rằng, các giáo viên hoàn toàn
có thể bắt nhịp với những phương pháp dạy
tiếng Anh đổi mới trên thế giới hiện nay.
Đặc biệt, khả năng sáng tạo tuyệt vời của họ
khi áp dụng các phương pháp hiện đại này
trong giảng dạy sẽ góp phần mang đến hiệu
quả cao nhất cho học sinh.”

rường Quốc tế Á Châu tổ chức
buổi tập huấn kỹ năng giảng dạy
tiếng Anh cho đội ngũ giáo viên
IPS vào ngày 17/10 và đội ngũ giáo viên
AHS vào ngày 05/11 với sự hướng dẫn
của chuyên gia đến từ Oxford.
Cô Sadie Jane Maddocks - chuyên
gia ĐH Oxford, nguyên Giám đốc NXB
Oxford University khu vực Đông Nam Á
đã mang đến buổi tập huấn nhiều kiến
thức và kinh nghiệm bổ ích trong công
tác giảng dạy.
Nội dung tập huấn tập trung vào
phương pháp lập kế hoạch và khai thác
từng bài giảng để đạt hiệu quả giảng
dạy tốt nhất cho các em học sinh Trường
Quốc tế Á Châu. Chuyên gia Oxford nhấn
mạnh việc áp dụng hình thức thảo luận,
làm việc nhóm, giáo viên chỉ là người hỗ
trợ, hướng dẫn, khuyến khích học sinh
hoàn toàn chủ động trong giờ học, tự
tin, dạn dĩ phát biểu, tham gia trao đổi,
khám phá… trong một không gian học
đường sinh động với các hoạt động, tình
huống, trò chơi vui nhộn xoay quanh nội
dung bài học.
Tập huấn với các chuyên gia nước
ngoài uy tín là một trong những hoạt
động định kỳ diễn ra vào đầu năm học
tại Trường Quốc tế Á Châu nhằm mang
đến kiến thức chuyên môn bổ ích, đồng
thời tạo điều kiện cho giáo viên phát
triển và nâng cao kỹ năng giảng dạy
chương trình tiếng Anh quốc tế, đem
đến những tiết học thú vị, hiệu quả cho
học sinh.
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tốt nghiệp tuyệt đối

Ảnh: Tư liệu

Đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100% trong
kỳ thi THPT quốc gia năm 2015,
Trường Quốc tế Á Châu tiếp tục
duy trì thành tích là trường có tỷ
lệ học sinh đậu tốt nghiệp tuyệt
đối trong nhiều năm liên tiếp.

18
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GIANG THÙY TRANG
Học sinh lớp 12/1

VÕ QUỲNH GIA LINH
Học sinh lớp 12/1

NGUYỄN DƯƠNG BẢO KHANG
Học sinh lớp 12/5

Giang Thùy Trang - lớp 12/1 chia sẻ: “Khi
biết kết quả thi tốt nghiệp lẫn đại học, em
rất vui vì đã đạt được điều mình mong
muốn. Thành công tốt đẹp của chặng
đường đầu tiên này có được chính là nhờ
sự dạy bảo tận tình, quan tâm hết mực
của thầy cô Trường Quốc tế Á Châu. Con
đường tương lai còn dài, nhưng em tin
tưởng rằng hành trang mà thầy cô đã trang
bị cho em trong suốt thời gian qua sẽ giúp
em thành công.”

Khi được hỏi về kết quả sau kỳ thi THPT
quốc gia 2015, Võ Quỳnh Gia Linh - lớp 12/1
vui mừng cho biết: “Em rất tự hào là học sinh
Trường Quốc tế Á Châu. Em rất vui vì tất cả
học sinh Trường Quốc tế Á Châu đều đậu tốt
nghiệp. Để có được niềm vui này, là nhờ sự
tận tụy chỉ dạy của thầy cô không chỉ trang
bị cho chúng em kiến thức mà còn rèn dạy
về đạo đức. Em sẽ cố gắng thành công trong
tương lai và trở thành một công dân tốt để
không phụ lòng thầy cô, ba mẹ.”

Trong khi đó, nói về trải nghiệm quá
trình học tập tại Trường Quốc tế Á
Châu, Nguyễn Dương Bảo Khang - lớp
12/5 nhận định: “12 năm học tập tại
Trường Quốc tế Á Châu, em đã học
được rất nhiều điều, không chỉ kiến thức
giáo khoa mà còn cả kiến thức xã hội.
Trong quá trình học tập, em đã được
thầy cô, bạn bè giúp đỡ trong hành trình
chinh phục tri thức để hôm nay em vinh
dự cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp.”

Với 10 năm theo
học tại Trường
Quốc tế Á Châu,
Nguyễn
Hoàng
Yến - lớp 12/9 cho
biết: “10 năm học
tại Trường Quốc tế
Á Châu từ tiểu học
đến trung học đã
cho em rất nhiều
kỷ niệm cũng như
mang lại cho em rất
nhiều bài học hay
và quý giá từ thầy
cô và tình bạn đẹp
của tuổi học trò.”

✒ HOÀNG NGÂN

K

ỳ thi THPT quốc gia
2015 là kỳ thi được
tổ chức với 2 mục
đích xét tốt nghiệp
THPT và xét tuyển vào các
trường đại học, cao đẳng. Thực
hiện theo phương thức hoàn
toàn mới so với mọi năm, kỳ thi
THPT quốc gia 2015 được đánh
giá phản ánh đúng chất lượng
giáo dục cả nước. Bên cạnh đó,
đề thi đánh giá năng lực của học

NGUYỄN HOÀNG YẾN
Học sinh lớp 12/9

sinh với nhiều câu hỏi mở, đòi
hỏi kiến thức bao quát và vận
dụng thực tiễn chứ không đặt
nặng lý thuyết.
Sau kỳ thi, theo số liệu chính
thức của Sở GD&ĐT TPHCM,
Trường Quốc tế Á Châu đạt tỷ lệ
đậu tốt nghiệp THPT 100%. Có
đến 28% học sinh đạt điểm 10
môn Tiếng Anh, tỷ lệ học sinh đạt
điểm giỏi môn Tiếng Anh chiếm
tới 45%. Học sinh đạt điểm trên
trung bình ở các môn chính cũng

“Năm lớp 12 có lẽ là năm học
em cảm thấy sự trưởng thành từ
bản thân nhiều nhất, cảm thấy
rõ nhất khái niệm học cho bản
thân, cho tương lai. Từ một đứa
ham chơi, ham vui nay đã biết
lo cho tương lai, cho gia đình
và ba mẹ. Ở Trường Quốc tế
Á Châu, được học kiến thức
là điều quan trọng, nhưng điều
khiến em ấn tượng hơn cả là
cách thầy cô dạy chúng em
sống tốt, làm người có ích.
Những thước phim, những buổi
trải lòng, những dịp từ thiện…
đã giúp em và các bạn trưởng
thành hơn.”

TRẦN THÁI BẢO
Lớp 12/6

chiếm tỷ lệ rất cao với môn Toán
trên 76% và môn Văn trên 88%.
Trường Quốc tế Á Châu được
biết đến là môi trường học tập
luôn chú trọng đến các phương
pháp giáo dục hiện đại, là nơi
ươm mầm các tài năng trẻ. Chất
lượng giáo dục được khẳng định
qua thành tích học tập của học
sinh. Không chỉ được vinh danh
trong nhiều cuộc thi tiếng Anh
cấp quốc gia, quốc tế, học sinh
Trường Quốc tế Á Châu còn gặt

hái rất nhiều thành công với 377
giải học sinh giỏi cấp Quận và
Thành phố. Hơn 87% học sinh
tốt nghiệp Trường Quốc tế Á
Châu đang theo học bậc ĐH-CĐ
tại các trường đại học Việt Nam
và nước ngoài.
Với kết quả tốt đẹp đạt được
trong kỳ thi THPT quốc gia
2015, học sinh lớp 12 Trường
Quốc tế Á Châu tự tin với nền
tảng vững chắc được trang bị khi
học tập tại trường.

truong QU C TE A CHAU

19

ASIAN SCHOOL'S CONCERNS

Sáng
05/9/2015, Lễ khai
giảng năm học mới 2015-2016
đã được tổ chức long trọng và sôi nổi
tại khắp các cơ sở của hệ thống Trường
Quốc tế Á Châu.
Được biết đến là một trong những ngôi trường
quốc tế uy tín và chất lượng hàng đầu tại
TPHCM, mỗi năm, Trường Quốc tế Á Châu chào
đón hàng ngàn học sinh từ bậc tiểu học, THCS
cho đến THPT tham gia học tập và sinh
hoạt. Cụ thể, năm học 2015-2016, có
hơn 2.500 học sinh đầu cấp và
học sinh mới nhập học tại
trường.

20
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ăm học 2014-2015
là năm học đặc
biệt thành công
của Trường Quốc
tế Á Châu khi học
sinh gặt hái được nhiều thành
tích ấn tượng. Tỷ lệ HS bậc
trung học đạt loại Giỏi chiếm
45,5%, Khá chiếm 39%. Tỷ lệ
HS hoàn thành bậc tiểu học,
tốt nghiệp THCS và THPT đạt
100%. Ở các kỳ thi học sinh giỏi
(HSG) các cấp, học sinh liên tục
đạt được những kết quả cao:

20 giải HSG cấp Quận, Giải 3
Tin học trẻ cấp Quận, 3 giải chữ
đẹp cấp Quận và nhiều giải
HSG cấp TP (1 giải nhất, 2 giải
nhì, 4 giải ba môn Tiếng Anh;
2 giải ba môn Lý; 1 giải ba môn
Toán); Giải nhì giải Lê Quý Đôn
trên báo Nhi đồng. Trong cuộc
thi Vô địch TOEFL Junior 2014
được tổ chức trên quy mô cả
nước, HS của trường đã xuất
sắc vượt qua hàng ngàn thí
sinh khác để giành 2 giải ba, 20
giải khuyến khích và giải tập
thể dành cho trường có thành
tích xuất sắc tại cuộc thi.
Không chỉ gây ấn tượng ở
mảng học tập, học sinh Quốc
tế Á Châu còn chinh phục rất
nhiều sân chơi năng khiếu
thể thao, văn thể mỹ trong
nước và quốc tế: 3 giải khuyến

Ảnh: Tư liệu
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HỢP TÁC GIÁO DỤC GIỮA
TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU VÀ
ĐẠI HỌC ARKANSAS STATE

S

áng ngày 01/10/2015, Trường Quốc tế
Á Châu đã có buổi tiếp đón và làm việc
thân mật cùng đại diện Trường Đại học
Arkansas State (ASU), Hoa Kỳ. Hai bên cùng nhau
trao đổi thông tin và thảo luận về việc hợp tác
giáo dục trên nhiều phương diện. Đại diện ĐH
Arkansas State đã cam kết tạo điều kiện tối đa
để học sinh Trường Quốc tế Á Châu có cơ hội
tiếp cận chương trình giáo dục chất lượng cao
của ASU tại Hoa kỳ.
ASU là trường ĐH công lập thuộc bang
Arkansas, Hoa Kỳ. Hệ thống trường ASU hiện có
khoảng 13.144 sinh viên, trên 250 chương trình
đào tạo với hơn 160 lĩnh vực. Theo đánh giá
của U.S. News & World Report năm 2014, ASU
xếp thứ 20 trong bảng xếp hạng các trường ĐH
công lập tốt nhất toàn nước Mỹ. Ngoài ra, ASU
còn thuộc top 53 các trường tốt nhất khu vực
phía Nam nước Mỹ.

ĐẠI DIỆN CIS VÀ WASC SANG THĂM TRƯỜNG QUỐC TẾ
Á CHÂU

T

rong 2 ngày 16 & 17/11/2015, đại diện
của CIS (Council of International Schools)
và WASC (Western Association of Schools
and Colleges) đã có chuyến thăm và làm việc
trong tiến trình kiểm định chất lượng giáo dục
tại Trường Quốc tế Á Châu. Sau khi tham quan
cơ sở vật chất và thẩm định chương trình giảng
Tiếp đón đại diện của CIS và WASC
dạy tiếng Anh quốc tế tại Trường, đại diện CIS và
WASC đánh giá cao những nỗ lực của nhà trường trong việc giữ vững tiêu chuẩn
giáo dục quốc tế đồng thời tư vấn nhà trường các hoạt động nâng cao chất lượng
đào tạo học sinh.
CIS là tổ chức hàng đầu thế giới về kiểm định và công nhận các trường đạt
tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay có hơn 660 trường thành viên từ cấp mầm non
đến trung học và 475 trường ĐH, CĐ tại hơn 110 quốc gia là thành viên của CIS.
Trường Quốc tế Á Châu đã được công nhận là thành viên chính thức của CIS từ
ngày 28/9/2010 và đang trong tiến trình thực hiện kiểm định chất lượng giáo
dục của CIS & Hiệp hội các trường Phổ thông và Đại học miền Tây Hoa Kỳ (WASC).
WASC là một trong 6 tổ chức kiểm định của Hoa Kỳ chịu trách nhiệm kiểm
định tất cả các trường thuộc bang California, Hawaii và các trường quốc tế dạy
chương trình Hoa Kỳ tại khu vực Đông Nam Á.

Hơn 2.500 học sinh đầu cấp
và học sinh mới nhập học tại

Trường
Quốc tế
Á Châu
khích Piano cấp Quận, 2 giải
Mỹ thuật và 40 giải thể thao
các bộ môn: cầu lông, bóng
rổ, bóng ném, cờ vua, tennis,
bóng bàn; nhiều giải thể thao
cấp TP: 2 giải nhì môn tennis
THCS, giải ba tennis THPT, giải
ba bóng rổ nam THPT; đặc biệt
là các giải thưởng danh giá

như: huy chương đồng giải Vô
địch trẻ quốc gia môn quần
vợt; giải nhì Vietnam's Got
Talent 2014; đoạt giải thưởng
trong cuộc thi Bảo vệ tê giác
với 2 suất đi Nam Phi; Giải
Vàng Piano Asian Arts Festival
tổ chức tại Singapore. Những
thành tích ấn tượng kể trên là

kết quả của mô hình giáo dục
tiên tiến với việc chú trọng
không ngừng nâng cao chất
lượng giảng dạy, đồng thời tạo
điều kiện tối đa để HS phát huy
năng lực, năng khiếu bản thân.
Học tập trong ngôi trường
quốc tế được công nhận bởi
các tổ chức giáo dục hàng

đầu trên thế giới: Hội đồng
các Trường Quốc tế (CIS) Anh Quốc và ứng viên Hiệp
hội các trường phổ thông &
ĐH miền Tây Hoa Kỳ (WASC),
HS Trường Quốc tế Á Châu
có nhiều lợi thế khi theo học
bán trú (2 buổi), buổi sáng
học chương trình tiểu học
& trung học phổ thông của
Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt
Nam, buổi chiều học chương
trình quốc tế theo chuẩn giáo
dục bậc phổ thông của Hoa
Kỳ (AERO Common Core Plus
Standards), vừa đảm bảo HS
có được nền tảng kiến thức
chương trình giáo dục quốc
gia vừa giúp các em tiếp cận
nền giáo dục tiên tiến thế giới.
Ngoài ra, việc đầu tư mạnh
cơ sở vật chất, xây dựng môi
trường học tập năng động và
đa dạng hóa các hoạt động
ngoại khóa, thể thao, rèn
luyện kỹ năng sống trong HS
cũng chính là lý do khiến ngôi
trường Quốc tế Á Châu trở
thành sự lựa chọn số một của
rất nhiều các bậc phụ huynh
và các em HS trong xu thế hội
nhập hiện nay. Với đà phát
triển mạnh mẽ như vừa qua,
năm học mới 2015-2016 hứa
hẹn sẽ là một năm học thành
công đối với ngôi trường quốc
tế có bề dày thành tích ấn
tượng này.

truong QU C TE A CHAU
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C

huẩn giáo dục bậc phổ thông của
American Education Reaches Out
(AERO) - Hoa Kỳ được Trường
Quốc tế Á Châu áp dụng trong
chương trình quốc tế từ năm học 2014-2015
ở Bậc Trung học AHS và từ 2015-2016 ở
Bậc Tiểu học IPS.
Sự đổi mới này mang lại cơ hội cho học
sinh Trường Quốc tế Á Châu phát triển và
kết nối theo định hướng giáo dục quốc tế,
đồng thời đặt ra những thách thức cho nhà
22
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trường trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn
của chương trình AERO.
Tiêu chuẩn AERO là cơ sở cho việc thiết
kế bài học, lên kế hoạch giảng dạy và đánh
giá việc học của học sinh trên nguyên tắc
lấy học sinh làm trung tâm. Chương trình
AERO cung cấp khuôn khổ thống nhất cho
chương trình giảng dạy tại các trường phổ
thông từ lớp 1 đến lớp 12 của Hoa Kỳ với
các tiêu chuẩn học thuật dành cho Toán, các
môn Tự nhiên, các môn Xã hội, Âm nhạc,
Nghệ thuật và Ngôn ngữ.

Không nằm ngoài xu hướng giáo dục
toàn cầu, Trường Quốc tế Á Châu áp dụng
tiêu chuẩn AERO vào chương trình giảng
dạy tiếng Anh quốc tế và nhận được nhiều
kết quả tích cực sau năm đầu tiên thực hiện:
• Chương trình học chú trọng từng cá
nhân tạo điều kiện cho học sinh phát
huy tiềm năng.
• Khuyến khích việc học tập qua phương
pháp tư duy phản biện và hơn hết là
tinh thần làm việc nhóm một cách hiệu
quả nhất.

Ảnh: Tư liệu
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TẬP HUẤN TRỢ GIẢNG VÀ
GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI

N
Chương trình mới tạo nguồn cảm hứng trong học tập của học sinh

Giáo viên Nguyễn Thanh Khương
“Chương trình mới tạo nguồn cảm
hứng trong học tập của học sinh,
đồng thời làm nổi bật giá trị của
môn học, từ đó giúp học sinh nhận
thấy được tầm quan trọng của các
môn học chủ yếu để lấy kiến thức
hơn là điểm số. Học sinh được
hướng theo cách học chủ động,
làm việc nhóm theo mô hình học
tập workshop, dự án, giúp các em
Đỗ Hoàng Bách - Học sinh lớp 11/1
“Chương trình mới giúp em vận dụng kiến phát huy tính tự chủ và sáng tạo
thức linh hoạt và hiệu quả, đồng thời hạn chế hơn. Đây là một đặc điểm rất tích
việc quên kiến thức đã học. Bên cạnh đó, em cực của chương trình.”
còn được luyện tập kỹ năng làm việc nhóm
và thuyết trình. Các bài học luôn sinh động, Hình Mỹ Mỹ - Học sinh lớp 10/6
hấp dẫn và có sự gắn kết giữa kiến thức trong “Đa số chúng em đều có định
hướng du học sau này. Môi
sách và ngoài đời sống.”
trường học tập ở Trường Quốc tế
Á Châu đã tạo cơ hội cho chúng
Phạm Thị Cẩm Tú - Học sinh lớp 8/1
“Chương trình AERO đang được áp dụng rất em tiếp cận với chương trình
hiệu quả ở trường em. Em thấy việc học của học quốc tế và rèn luyện kỹ năng
mình tiến bộ hơn rất nhiều. Với những hình trước khi đặt chân đến các quốc
ảnh cụ thể, trực quan, sinh động, hay những gia khác. Dù tiêu chuẩn du học
video, đoạn tài liệu ngắn được sử dụng trong ở mỗi nước là khác nhau, nhưng
mỗi tiết học, giúp em và các bạn dễ dàng hình em nhận thấy chương trình AERO
dung và nắm được trọng tâm của bài học, mà nhà trường đang áp dụng đã
cũng như tạo hứng thú học tập, nhất là đối với đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập
các môn khó như Lịch sử, Khoa học hay Vật lý.” của chúng em.”

Giáo viên Eddy de Bont
“Tôi nhận thấy chương trình mới giúp các
em học sinh học được cách nắm vững các kỹ
năng cũng như lĩnh hội được các kiến thức
mới một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Theo tôi, việc áp dụng tiêu chuẩn AERO vào
chương trình tiếng Anh quốc tế tại trường là
một điều rất tốt và cần sự nỗ lực của tất cả
mọi người.”

• Lý thuyết gắn liền với thực tiễn, tạo cho
học sinh thói quen tự chủ, sáng tạo,
biết vận dụng lý thuyết vào thực tế cuộc
sống.
• Bài học trở nên lôi cuốn, dễ hiểu hơn
khi áp dụng các phương pháp trực
quan sinh động, sử dụng các phòng
chức năng như: phòng thí nghiệm,
phòng máy tính, phòng máy chiếu…
• Môi trường học tập thoải mái mang lại
sự hứng thú và giảm áp lực trong việc
học, thúc đẩy tinh thần dạy và học trong

nhà trường một cách sáng tạo nhất.
• Nhiều hoạt động sôi nổi trong lớp học
cũng như hoạt động ngoại khóa, sinh
hoạt CLB được tổ chức liên tục trong
suốt năm học để học sinh học tập, vui
chơi và trải nghiệm.
• Rèn luyện các kỹ năng cần thiết đáp
ứng định hướng du học của học sinh
trong tương lai.
Áp dụng chương trình tiếng Anh quốc
tế theo tiêu chuẩn AERO (Hoa Kỳ) là một
trong những định hướng quan trọng của

gày 15/8/2015, Trường Quốc tế
Á Châu tổ chức chương trình tập
huấn dành riêng cho đội ngũ
giáo viên nước ngoài và Việt Nam tham
gia giảng dạy chương trình quốc tế tại
Bậc Tiểu học IPS. Buổi tập huấn nhằm
mục đích triển khai chương trình mới
theo chuẩn AERO, giúp giáo viên nâng
cao chuyên môn, nắm được các bước
dạy cơ bản của từng môn học trong
chương trình tiếng Anh quốc tế cũng
như khắc phục những khó khăn trong
việc đứng lớp.
Buổi tập huấn có sự góp mặt của
diễn giả Janice Lodge - chuyên gia của
National Geographic Learning - Nhà
xuất bản Cengage, Hoa Kỳ cùng các
giáo viên Việt Nam và nước ngoài tham
gia thuyết giảng: thầy Lê Song Định, cô
Đỗ Thị Thanh Hiền và cô Cherry Rabina.
Các thầy cô mang đến buổi tập huấn
nhiều chuyên đề thiết thực và hữu ích
đối với đội ngũ giáo viên trong việc
giảng dạy chương trình quốc tế theo
chuẩn AERO.

Trường Quốc tế Á Châu giúp học sinh dễ
dàng tiếp tục học tập ở các trường đại học
trong và ngoài nước cũng như đạt được
thành công trong tương lai. Bên cạnh đó
cũng đặt ra nhiều thách thức cho nhà trường
trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm
ngặt của AERO, đồng thời yêu cầu mỗi giáo
viên, học sinh phải nhạy bén nắm bắt cơ hội
phát triển.
Nhà trường luôn cung cấp những phương
tiện mới phục vụ việc học tập và nghiên cứu
theo tiêu chuẩn quốc tế; duy trì việc tiếp cận
tri thức toàn cầu của giáo viên và học sinh
thông qua nguồn tư liệu thư viện điện tử của
nước ngoài và thư viện truyền thống; tổ chức
tập huấn, hội thảo về phương pháp giảng
dạy, tổ chức hoạt động lớp… do chuyên gia
đến từ Hoa Kỳ, Anh, Úc đảm nhiệm. Đội
ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn, thấu
hiểu đa văn hóa đã tạo ra sự khác biệt cho
từng bài giảng, đáp ứng nhiều nhu cầu và
phong cách học khác nhau của mỗi học sinh.
Nhà trường khuyến khích và tạo điều kiện
cho giáo viên nâng cao chuyên môn ở các
bậc học cao hơn; khuyến khích học sinh tìm
tòi, học hỏi, sẵn sàng tham gia vào các hoạt
động học tập mà ở đó giáo viên đóng vai trò
hướng dẫn, học sinh chính là nhân tố quyết
định sự thành công của tiết học.
truong QU C TE A CHAU
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Tầm nhìn,
sứ mệnh
và triết lý
giáo dục
CỦA TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU
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Ảnh: Tư liệu

NHÀ TRƯỜNG QUAN TÂM

TẦM NHÌN
Mang đến nền giáo dục chất
lượng mang tính toàn cầu dành
cho học sinh Việt Nam và quốc
tế theo xu hướng hòa nhập.

SỨ MỆNH
Thế giới phát triển theo hướng
hợp tác đa phương, nhiệm vụ
ưu tiên hàng đầu của Trường
Quốc tế Á Châu là động viên
và khuyến khích học sinh vượt
qua ranh giới để thấm nhuần
tinh thần quốc tế trong giáo
dục và khao khát nền tri thức
toàn cầu và hòa bình thế giới.

Các tân tú tài Trường Quốc tế Á Châu trong Lễ dâng hương tại Khu truyền thống - dã ngoại SIU

Tâm hồn Việt Nam, giáo dục thế giới.
Vietnam's spirit, global education.

The slogan of GAIE

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC
Học thuật - Trường Quốc tế Á Châu sẽ:
• Hướng dẫn học sinh thông qua các phương pháp dạy và học đa dạng; nỗ lực phát triển tiềm năng tư duy, thể chất,
ý thức xã hội và đạo đức của mọi học sinh.
• Tạo ra chương trình giảng dạy phù hợp, khuyến khích học sinh có ý thức tự kỷ luật, sáng tạo, tư duy phản biện, tôn
trọng ý kiến và phương pháp tiếp cận mới của các cá nhân.
Cộng đồng - Trường Quốc tế Á Châu sẽ:
• Tiếp thu, ghi nhận, tôn trọng các ý kiến và đóng góp của mỗi học sinh, giáo viên và phụ huynh.
• Khuyến khích các giá trị về quyền công dân thông qua quan điểm sống, nhận thức về xã hội, dịch vụ cộng đồng và
phát triển tiềm năng lãnh đạo của học sinh.
• Khuyến khích sự đoàn kết trong môi trường học tập đa dạng về tôn giáo, ngôn ngữ, văn hóa và tư duy độc lập.
Cơ sở vật chất - Trường Quốc tế Á Châu sẽ:
• Cung cấp những phương tiện học tập và nghiên cứu theo tiêu chuẩn quốc tế.
• Duy trì việc tiếp cận tri thức toàn cầu thông qua nguồn tư liệu thư viện điện tử và thư viện truyền thống.
• Cung cấp trang thiết bị rèn luyện sức khỏe và đội ngũ nhân viên y tế chuyên môn giỏi nhằm đáp ứng những tình
huống y tế khẩn cấp của học sinh.
Nhân viên - Trường Quốc tế Á Châu sẽ:
• Tuyển dụng, đào tạo và hợp tác lâu dài với những nhân viên và giáo viên xuất sắc để ngày càng phát triển nền giáo
dục của Trường Quốc tế Á Châu.
• Tuyển dụng nhân viên và giáo viên có tầm nhìn đa văn hóa và cam kết hợp tác nhằm đạt được những mục tiêu dạy
và học của nhà trường.
Học sinh - Trường Quốc tế Á Châu sẽ:
• Cung cấp những trải nghiệm học tập đa dạng nhằm chuẩn bị cho mỗi học sinh một tương lai tốt đẹp trong thế giới
phát triển hiện đại.
• Phát triển những kỹ năng và tri thức cần thiết nhằm giúp học sinh có thể dễ dàng tiếp tục học tập ở các đại học trong
và ngoài nước cũng như thành công trong tương lai.
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ÛÚÁC MÚ

HOÅC SINH

VIỆN CÔNG NGHỆ

California
Caltech được kết nạp vào Hiệp hội Viện đại học Bắc Mỹ (AAU) năm 1934 và hiện là
viện đại học với các hoạt động nghiên cứu "rất chuyên sâu", chủ yếu ở các lĩnh vực
STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán)

V

iện
Công
nghệ
California
(The
California Institute of
Technology) hay Caltech là
một viện đại học nghiên cứu
tư thục, tọa lạc tại thành phố
Pasadena, bang California,
Hoa Kỳ. Viện được thành lập
năm 1891 với tên gọi Đại học
Throop (Throop University),
sau đó đổi tên thành Viện
Công nghệ California vào năm
26

1920. Khuôn viên chính rộng
50 hecta, nằm cách trung tâm
thành phố Los Angeles 18 km
về phía Đông Bắc. Caltech là
một trong số ít các viện công
nghệ của Hoa Kỳ có xu hướng
tập trung giảng dạy các ngành
kỹ thuật và khoa học ứng dụng.
Viện gồm 6 khoa: Sinh học &
Kỹ thuật Sinh học; Hóa học &
Kỹ thuật Hóa học; Kỹ thuật &
Khoa học ứng dụng; Địa chất

truong QU C TE A CHAU

& Khoa học hành tinh; Khoa
học xã hội & Nhân văn; Vật lý,
Toán học & Thiên văn học.
Viện đào tạo bậc cử nhân,
thạc sĩ và tiến sĩ. Chương
trình cử nhân toàn thời gian
tại Caltech kéo dài 4 năm, tập
trung vào các lĩnh vực khoa học
và nghệ thuật với 24 chuyên
ngành chính và 6 chuyên
ngành phụ cho sinh viên lựa
chọn. Ngoài ra, Viện còn cung

cấp các chương trình liên
ngành thuộc các lĩnh vực Vật lý
ứng dụng, Hóa - Sinh, Khoa học
và Kỹ thuật môi trường…
Viện Công nghệ California
được Hiệp hội các trường Phổ
thông và Đại học miền Tây
Hoa Kỳ (WASC) công nhận từ
năm 1949. Tỷ lệ giảng viên/
sinh viên là 1/3.
Caltech được kết nạp vào
Hiệp hội Viện đại học Bắc Mỹ

Ảnh: www.en.wikipedia.org

✒ MỸ HẰNG (Tổng hợp và lược dịch)

San Francisco Exploratorium: bảo tàng khoa học, nghệ
thuật và nhận thức của con người - Ảnh: www.500px.com

Số lượng sinh viên của Caltech năm
học 2015-2016
Tổng số sinh viên: 2.255, trong đó:
• Đại học: 1.001
• Sau đại học: 1.254
33% trong tổng số sinh viên của Caltech là
nữ và 67% là nam.

Các thành tích nổi bật của Viện Công nghệ California (tính đến năm 2015)
• 58 Huy chương Khoa học Quốc gia.
• 34 giải thưởng Nobel danh giá.
• 13 Huy chương Quốc gia về Công nghệ và Sáng kiến đổi mới.

(AAU) vào năm 1934 và hiện là
viện đại học có các hoạt động
nghiên cứu "rất chuyên sâu",
chủ yếu ở các lĩnh vực STEM.
Các cơ quan liên bang đóng
góp tích cực cho hoạt động
nghiên cứu của Caltech là Cơ
quan Hàng không và Vũ trụ
Hoa Kỳ (NASA), Quỹ Khoa học
Quốc gia, Bộ Y tế và Dịch vụ
Nhân sinh Hoa Kỳ, Bộ Quốc
phòng và Bộ Năng lượng.

Nhiều cựu sinh viên của trường đã có những đóng góp to lớn cho nền khoa học thế giới, phải kể
đến như: Carl David Anderson - người đoạt giải Nobel Vật lý, đã chứng minh sự tồn tại của phản
hạt positron; Edwin McMillan - người đoạt giải Nobel Hóa học, đã tổng hợp thành công nguyên tố
siêu urani đầu tiên; hay Donald Knuth - "cha đẻ" của phân tích các thuật toán, đã tạo ra hệ thống
sắp chữ TeX được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng khoa học.
Ngoài ra, nhiều người còn là nhà sáng lập, đồng sáng lập các công ty nổi tiếng như nhà sản xuất
màn hình LCD Varitronix, nhà sản xuất các thiết bị máy tính Intel, hay Bảo tàng Exploratorium.
Các xếp hạng của Viện Công nghệ California
• Đứng thứ 1 trên toàn thế giới, theo Times Higher Education 2015-2016.
• Đứng thứ 5 trên toàn thế giới, theo QS World University Rankings 2015-2016.
• Đứng thứ 10 trong số các trường đại học ở Mỹ, theo U.S. News & World Report 2015-2016.
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Học sinh Nguyễn Tuấn Hải, Trường Quốc tế Á Châu

Nguyễn Tuấn Hải (lớp 11, cơ sở
Pasteur) là một trong 2 học sinh của
Trường Quốc tế Á Châu đã có bài luận
xuất sắc, nêu lên suy nghĩ và giải pháp
đầy sáng tạo, thiết thực bảo vệ tê giác
trong cuộc thi “Wild Rhino Competition
- Vietnam helping to keep the Rhino
wild”. Chuyến đi 5 ngày đến Nam Phi
là phần thưởng của tổ chức Wilderness
Foundation dành cho những người chiến
thắng trong cuộc thi.

NHẬT KÝ
HÀNH TRÌNH
5 NGÀY đến
NAM PHI

Buổi sáng đầu tiên của chuyến hành trình

2
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✒ NGUYỄN TUẤN HẢI

Nhóm của nhạc sĩ Thanh Bùi cùng các đại sứ trẻ Việt Nam tại Nam Phi

B

ước lên máy bay, trong đầu tôi đặt ra
vô số câu hỏi. An toàn bản thân sẽ ra
sao? Đất nước Nam Phi có giống như
những gì mình tưởng tượng không? Cuộc
sống ở nơi hoang dã sẽ như thế nào?...
Đoàn chúng tôi gồm 12 người: 2 giáo
viên và 10 học sinh đến từ các trường
THPT. Tại sân bay, các hướng dẫn viên
của tổ chức Wilderness Foundation đón
đoàn với nụ cười thân thiện, những câu
đùa hóm hỉnh và sự nồng hậu khiến
chúng tôi cảm thấy khá thoải mái.
Xe chạy suốt trên đoạn đường dài dằng
dặc, ven đường là những mảng rừng, thi
thoảng xuất hiện những trạm nghỉ, trạm
tiếp xăng, những đoạn cao tốc khá hiện
đại. Đoàn đón một anh quay phim trên
đường đi. Anh là người bản xứ và rất quý
các loài động vật hoang dã. Tuy nhiên,
cũng như chúng tôi, anh thể hiện rõ sự
háo hức khi lần đầu tiên được bước vào
thế giới hoang dã.
Khoảnh khắc đứng trước cánh cổng
để bước vào thế giới thiên nhiên hoang
dã trong suốt 5 ngày mà không được sử
dụng bất cứ đồ dùng công nghệ nào, với
tôi và nhiều người trong đoàn, đó dường
như là một điều không tưởng, cảm giác
vô cùng thiếu hụt. Nhưng cảm xúc ấy
nhanh chóng biến mất, nhường lại cho
sự choáng ngợp khi bước chân vào khu
rừng rộng lớn đến 96.000 hecta. Hiện ra

GV và HS trước lối vào khu bảo tồn

Các thành viên trong đoàn đang nghỉ giải lao dưới gốc cây

trước mắt tôi là khung cảnh thiên nhiên
vô cùng hùng vĩ. Những ngọn núi mà
tôi chỉ thấy trên tivi nay đã "nhảy xổ" ra
ngoài, đập vào mắt tôi. Cây cối, ngọn lá và
chồi cỏ hay thậm chí cả vũng nước hiện ra
rõ mồn một.
Di chuyển đến điểm nghỉ đầu tiên của
ngày thứ nhất, chúng tôi bắt đầu dựng
trại, gom củi… Bữa tối được phục vụ theo
phong cách hoang dã, sử dụng lửa trại
để nấu thức ăn… Đêm xuống, chúng tôi
phải chia ca thay phiên nhau trực, mỗi
người canh khoảng 90 phút. Đêm ở trong
rừng vô cùng lạnh lẽo, mọi thứ im lặng
đến đáng sợ. Cứ nghĩ đến cảnh các loài
thú săn mồi đang lảng vảng xung quanh,
trong khi mình lại là người quan sát, bảo
vệ, nắm giữ trong tay sự sống còn của
những người khác là tôi lại lo sợ vô cùng.
Những đêm tiếp theo của hành trình,
chúng tôi dần quen với cuộc sống nơi
hoang dã. Hàng đêm, chúng tôi quây
quần xung quanh đống lửa và kể cho
nhau nghe những câu chuyện thú vị.
Không còn sự lo lắng, sợ hãi khi trực đêm,
tôi có thời gian để ngắm nhìn nhiều thứ.
Ngước lên bầu trời, tôi thấy hàng triệu
ngôi sao trên đầu mình vô cùng huyền
ảo. Màn đêm đó, sự yên lặng đó, tiếng gió
vi vu bên tai đến nay vẫn gợi lại cho tôi
vô vàn cảm xúc. Đó là trải nghiệm không
bao giờ quên được.
Sau vài ngày len lỏi trong rừng, rồi
cũng đến lúc chúng tôi tận mắt nhìn
thấy những con tê giác đang sinh sống
trong vùng lãnh thổ của chúng, hoang
dã mà rất hiền hòa. Chúng tôi được dẫn
đi ngang qua những gì còn sót lại của
chú tê giác khi xưa bị chặt sừng, vẫn còn
đó những mẩu xương không hơn không
kém. Chứng kiến hình ảnh đó tôi vô cùng
xúc động và tức giận về sự tham lam của
con người.

Cả đoàn đang quan sát môi trường sống thường nhật
của các loài động vật

Trong suốt hành trình 5 ngày, chúng tôi
gặp vô vàn những tình huống cần sự hợp
tác, phối hợp đồng đội, giúp đỡ nhau vượt
qua các đoạn dốc trên đồi, hay chỉ đơn
giản là chia sẻ bữa ăn cùng nhau. Tự mình
trải nghiệm, xử lý các tình huống của bản
thân và đồng đội có lẽ là một trong những
mục đích của Wilderness Foundation khi
tổ chức chuyến trải nghiệm này. Dĩ nhiên,
không ngoài mục đích lớn nhất, đó là giúp
chúng tôi đồng cảm, hiểu nhiều hơn về
loài tê giác. 2 hướng dẫn viên đồng hành
cho biết loài tê giác đóng vai trò vô cùng
quan trọng trong hệ sinh thái của thế giới
tự nhiên. Các nhà khoa học đã phát hiện
ra rằng, ở những nơi có quần thể tê giác
sinh sống, cỏ mọc ngắn hơn nhiều và độ
đa dạng của các loài cỏ, thực vật cũng
cao hơn nhiều so với khu vực không có tê
giác. Tê giác không hề làm hại con người.
Những chiếc sừng cũng không hề có tác
dụng chữa bệnh, đó là nét đặc trưng của
loài tê giác, là đặc điểm nhận dạng, là bộ
phận quan trọng của giống loài này. Nó
chỉ như là chiếc móng tay hay những sợi
tóc của con người.
Chiều ngày thứ 5 - cũng là ngày cuối sau
khi vừa kết thúc hành trình trong rừng chúng tôi được đưa đến một nơi, gọi là
“trại mồ côi” dành cho các con thú không
có cha mẹ. Chúng đáng yêu và vui vẻ khi
truong QU C TE A CHAU
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thấy chúng tôi đến và chơi cùng chúng.
Ở đó, tôi được biết tê giác con thường đi
cùng với mẹ và khi thấy cảnh mẹ bị giết
hại, tê giác con sẽ bị ám ảnh cho tới khi
lớn, cũng như một đứa trẻ, chúng không
thể lớn lên bình thường như những con tê
giác con hạnh phúc khác, thậm chí chúng
có thể sẽ chết theo mẹ mình.
5 ngày trôi qua nhưng tôi cảm thấy
như chỉ trong chốc lát, khi vừa có được
cảm giác vô cùng thân quen đối với nơi
này. Tôi lưu luyến với các loài động vật,
tôi nhớ cảm giác được hòa mình làm
một với thiên nhiên, cảm giác thư thái
khi không cần phải suy nghĩ quá nhiều
về mọi thứ xung quanh mình. Ấn tượng,
kỷ niệm đọng lại rất nhiều sau chuyến đi.
Bên cạnh đó, tôi nhận thức rõ hành vi của
con người tác động mạnh mẽ thế nào đối
với thiên nhiên. Trái đất vẫn có thể phát
triển tốt đẹp cùng với thiên nhiên và vô
vàn loài động vật phong phú nếu như mỗi
chúng ta cùng có ý thức và hành động bảo
vệ thiên nhiên. Hãy để các loài vật tiếp
tục duy trì nòi giống của mình, hãy làm
những điều tốt nhất cho thế hệ sau này
của chúng ta, góp phần làm cho Trái đất
này thành một nơi đáng sống.

Tuấn Hải - HS Trường Quốc tế Á Châu
đang nhóm lửa để pha cà phê sáng

Chiến lược chống săn trộm tê giác

Forever Wild - Sáng kiến Bảo vệ Tê giác là một trong những chương trình bảo
tồn của Quỹ Hoang dã Phi Châu (Wilderness Foundation Africa), được khởi
xướng vào tháng 5/2011 nhằm đối phó với khủng hoảng săn trộm tê giác. Sáng
kiến này nhằm mục đích duy trì các quần thể tê giác trong phạm vi những khu
bảo tồn được nhà nước và tư nhân quản lý. Sáng kiến cũng nhằm gây sự chú ý
đối với các chính trị gia và các nhà hoạch định, đồng thời khuyến khích họ tạo
sức ép lên các tổ chức trong và ngoài nước để giải quyết vấn nạn buôn bán trái
phép sừng tê giác và các sản phẩm động vật hoang dã khác.

Forever Wild - Sáng kiến Bảo vệ Tê giác
của tổ chức Quỹ Hoang dã Phi Châu tiếp
cận với khủng hoảng săn trộm tê giác và
tội phạm hoang dã từ 4 khía cạnh:
• Hỗ trợ các hoạt động chống săn bắt
trộm trên mặt đất tại những khu
bảo tồn được nhà nước và tư nhân
quản lý
• Giảm nhu cầu sử dụng sừng tê giác
ở các quốc gia
• Tăng cường các hoạt động an ninh
và thực thi pháp luật thông qua
Wildlife Operations Group - một đối
tác đa cơ quan có quan hệ hợp tác
với Wilderness Foundation
• Nâng cao nhận thức cộng đồng

Sau Hội thảo về các vấn nạn săn trộm tê giác và chiến dịch làm giảm nhu cầu sử dụng sừng tê giác tại Việt Nam, HS Nguyễn Tuấn Hải và Nguyễn Anh Tuấn Trường Quốc tế Á Châu được trao đồng thời chứng nhận hoàn thành chuyến đi và chứng nhận là đại sứ của tổ chức Wilderness Foundation
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✒ ĐÌNH PHÚ (Lược dịch)

Đ

ại học Toronto (còn gọi
là U of T, UToronto hay
Toronto) được thành lập
năm 1827 và đã phát triển thành
một viện nghiên cứu phức hợp
lớn mạnh. Trường hiện có 3
cơ sở chính gồm Mississauga
(UTM), Downtown Toronto (St.
George) và Scarborough (UTSC).
Đại học Toronto liên kết với 3
trường đại học có quy mô nhỏ
hơn cùng một số trường cao
đẳng và viện nghiên cứu khác.
Ngoài ra, trường còn liên kết
với 10 bệnh viện thực hành tại
thành phố Toronto.
Đại học Toronto là viện
nghiên cứu có tầm quan trọng
nhất ở Canada và cũng đã tạo
được danh tiếng trên toàn cầu
với những dự án nghiên cứu của
mình. Trường tuyển sinh thêm
nhiều sinh viên, thành lập thêm
nhiều khoa và cung cấp nhiều
khóa học hơn bất cứ trường đại
học nào khác ở Canada.
Sinh viên quốc tế Đại học
Toronto đến từ 161 quốc gia và
vùng lãnh thổ trên toàn thế
giới. Khóa học mùa thu 20142015, Đại học Toronto tuyển
14.382 sinh viên chương trình cử
nhân. Tính đến khóa học mùa
thu 2014, trường có 537.000 cựu
sinh viên trên toàn thế giới.
Trọng tâm chương trình

đào tạo cử nhân của Đại học
Toronto là giáo dục đại cương.
Việc đi chuyên sâu trong lĩnh
vực nghiên cứu ở tất cả các
chuyên ngành giúp cho Đại học
Toronto trở thành trung tâm
giảng dạy các chương trình sau
đại học trọng yếu ở Canada.
Chất lượng và sự đa dạng về
chương trình từ cử nhân, thạc sĩ
đến tiến sĩ của Đại học Toronto
đã thu hút được nhiều sinh viên
từ khắp nơi trên đất nước cũng
như toàn cầu.
Để hỗ trợ cho việc nghiên cứu
và giảng dạy, Đại học Toronto
đã sưu tập và xây dựng một
thư viện lớn nhất Canada, được
xem là một trong những thư
viện tốt nhất thế giới. Trường
cũng sở hữu nhiều phòng thí
nghiệm và cơ sở vật chất để
phục vụ cho việc nghiên cứu.

Chương trình học:

Ảnh: www.utm.utoronto.ca

Thành viên của các trường đại
học khác cũng có thể sử dụng
thư viện, trang thiết bị của
Đại học Toronto để nghiên
cứu. Công ty xuất bản Đại học
Toronto là công ty hàng đầu ở
Canada và là một trong những
nhà xuất bản có tầm quan
trọng bậc nhất ở Bắc Mỹ.

Cử nhân:
Đại học Toronto đào tạo khoảng 700 chương trình đại học thuộc nhiều
lĩnh vực khác nhau như Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa học đời sống,
Khoa học Toán học và Vật lý, Thương mại và Quản lý, Khoa học máy tính,
Kỹ thuật, Giáo dục thể chất, Âm nhạc và Kiến trúc.
Đại học Toronto cung cấp chương trình đại học song ngành ở các lĩnh
vực như Giáo dục, Điều dưỡng, Nha khoa, Dược, Luật và Y học.
Sau đại học:
Đại học Toronto cung cấp 222 chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ
ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngoài ra, UToronto còn cung cấp 44 chương
trình đào tạo liên kết.

Các xếp hạng của Đại
học Toronto:
• Đứng thứ 19 theo Times
Higher Education 2015
• Đứng thứ 25 theo Shanghai
Jiao Tong 2015
• Đứng thứ 24 theo QS World
University Rankings 2015
• Đứng thứ 3 theo NTU Ranking
(trước đây là HEEACT) 2015
• Đứng thứ 16 theo US News
Best Global Universities 2015
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SINH VIÊN
SIU KIẾM
500 - 700
USD/THÁNG
TỪ CÔNG VIỆC
PART-TIME
CUỐI TUẦN

Ảnh: Tư liệu

Công việc part-time là lựa
chọn lý tưởng để trải nghiệm
cuộc sống của phần đông
sinh viên hiện nay. Với Trần
Minh Nguyên - sinh viên năm
2 của Trường ĐH Quốc tế Sài
Gòn (SIU), công việc part-time
hiện tại là cách để đến gần
hơn với đam mê của mình.
Điều bất ngờ là mức lương mà
chàng sinh viên kiếm được
dao động ở con số khá cao từ
500 - 700 USD/tháng.
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SINH VIÊN SIU KHÁM
PHÁ GIÁ TRỊ BẢN THÂN
VỚI DỰ ÁN “MEMORIES”
GIÀU CẢM XÚC

“M
Minh Nguyên (giữa) và 2 lãnh đạo của Công ty Gameloft

✒ HÀ VI

N

hắc đến Trần Minh Nguyên, bạn
bè và thầy cô tại Trường ĐH
Quốc tế Sài Gòn nhớ ngay đến
chàng sinh viên có tài chơi đàn
và tích cực trong mọi hoạt động ngoại khóa,
câu lạc bộ ở trường. Với tính cách lạc quan,
bản lĩnh, không lấy gì làm lạ khi chàng trai
trẻ sớm chinh phục những thành công ngay
khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
5 lần phỏng vấn và bước ngoặt
đáng nhớ
Vốn say mê công việc thiết kế và phát triển
game từ lâu, ngay từ năm đầu đại học, Trần
Minh Nguyên đã dành thời gian tìm hiểu và
định hướng con đường nghề nghiệp tương
lai cho mình. Công ty Gameloft của Pháp là
mục tiêu anh chàng hướng đến đầu tiên trên
hành trình thực hiện ước mơ trở thành một
Game Developer chuyên nghiệp.
Đối với những người yêu thích công nghệ
thì cái tên Gameloft không hề xa lạ. Đây là
một công ty chuyên phát hành game cho điện
thoại hàng đầu thế giới với mạng lưới phân
phối trên hơn 80 quốc gia, trong đó có Việt
Nam. Môi trường làm việc mang tính toàn
cầu là điểm thu hút đặc biệt khiến rất nhiều
bạn trẻ mong muốn có cơ hội làm việc tại
đây. Trần Minh Nguyên cũng không phải là
một ngoại lệ. Sau rất nhiều lần kiên trì gửi
thư bày tỏ nguyện vọng của mình đến nhà
tuyển dụng, trải qua 2 lần phỏng vấn email, 3
lần phỏng vấn trực tiếp và 2 tháng thử việc,
chàng trai sinh năm 1996 đã thành công,
chính thức trở thành nhân viên trẻ tuổi nhất
gia nhập công ty.
Tối thứ 6 và các ngày thứ 7, chủ nhật hàng
tuần, trong khi bạn bè dành thời gian nghỉ
ngơi, giải trí sau một tuần học tập thì anh
chàng lại miệt mài bên công việc yêu thích
của mình. Tính đến thời điểm hiện tại, Minh
Nguyên đã có thâm niên một năm làm việc

tại Gameloft. Những trải nghiệm tại đại học
đã giúp chàng sinh viên SIU dễ dàng hòa
nhập và phát triển trong môi trường đa văn
hóa tại đây.
Học đâu làm đấy
Nhiều người đặt câu hỏi Nguyên lấy đâu
ra kiến thức và kinh nghiệm để được nhận
vào một trong những công ty công nghệ hàng
đầu tại Việt Nam? Thực tế là, những bài học
đầu tiên ở trường vượt qua cả mong đợi của
chàng trai trẻ.
Vốn kiến thức và kỹ năng cơ bản khi theo
học ngành Khoa học máy tính tại SIU đã
giúp Minh Nguyên có được sự chuẩn bị đầu
tiên để bước vào môi trường công việc. Mỗi
tiết học, Nguyên lại khám phá nhiều kiến
thức mới đầy hứng thú. Ở SIU, khi giảng
viên truyền đạt kiến thức cũng là lúc sinh
viên học cách phân tích, chia nhóm trao đổi
và học hiểu các vấn đề ngay tại chỗ. Cũng
bởi cách học hiệu quả này mà có khi, sáng
học, tối lên công ty, kiến thức vừa tiếp thu
đã được Nguyên nhanh chóng áp dụng. Anh
chàng tâm sự: “Mình cảm thấy rất may mắn
khi có cơ hội vận dụng ngay những kiến
thức đã học vào thực tế công việc; ngược lại,
những trải nghiệm trong quá trình làm việc
tại công ty giúp mình hình dung bài học ở
trường một cách dễ dàng hơn”.
Mặc dù việc học tập và công việc đã
chiếm hầu hết quỹ thời gian, song Nguyên
vẫn năng nổ tham gia các hoạt động ngoại
khóa để phát triển kỹ năng và tích lũy kinh
nghiệm. Nguyên chia sẻ: “Khi tham gia câu
lạc bộ, các chương trình ngoại khóa, sự kiện
ở trường, mình được gặp gỡ rất nhiều bạn bè,
thầy cô và có cơ hội được trải nghiệm bản
thân cũng như phát triển khả năng giao tiếp
một cách hiệu quả. Đối với mình, thành công
bắt đầu từ đam mê, quyết tâm, nhưng quan
trọng không kém chính là sự trải nghiệm của
bản thân với mọi cơ hội và những điều mới
mẻ xung quanh”.

emories” là tên của dự án
nhằm hoàn thành học
phần Quản trị nhân sự được
sinh viên SIU khóa 6 lên ý tưởng và tổ
chức thực hiện vào ngày 20/11/2015 tại
Fleming Campus. Dự án được định hình
là một chương trình nghệ thuật đặc sắc
mang đậm dấu ấn của sinh viên - vừa là
ban tổ chức vừa là nghệ sĩ trình diễn trên
sân khấu.
Trong hơn 2 tiếng diễn ra chương
trình, thông điệp “Ký ức là kỷ niệm” đã
được nhóm sinh viên truyền tải đầy ấn
tượng và giàu cảm xúc thông qua các
tiết mục đa dạng như: kịch, hát, nhảy, ảo
thuật, hòa tấu… Với sự dàn dựng công
phu kết hợp cùng tài năng của mình, các
bạn sinh viên đã khiến người xem khóc,
cười theo những miền ký ức về tình yêu
quê hương, tình cảm gia đình, bạn bè và
đặc biệt là tình thầy trò nhân ngày Nhà
giáo Việt Nam 20/11.

Sinh viên khóa 6 Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn những người xây dựng và thực hiện dự án "Memories"

Tạo điều kiện cho sinh viên thực hiện
dự án để kết thúc học phần là một trong
những phương pháp giảng dạy hiện đại
được SIU áp dụng và nhận được những
phản hồi rất tích cực. Thay vì phải trải
qua bài kiểm tra căng thẳng, sinh viên
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn được tự
do cùng nhau tổ chức dự án với 4 tuần
chuẩn bị, điểm số được tính dựa trên
mức độ thành công của dự án, sự cống
hiến của mỗi người… Thông qua dự án,
sinh viên có thể học hỏi nhiều kỹ năng
nghề nghiệp quan trọng, phát huy tính
tích cực sáng tạo, chủ động. Qua đó hình
thành môi trường học tập thoải mái, lôi
cuốn, năng động và phù hợp với xu
hướng học tập hiện đại của các trường
đại học lớn trên thế giới.
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PHUÅ HUYNH

QUAN TÊM

TSKH. Phan Xuân Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội,
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trao bằng khen cho sinh viên thủ khoa

Lễ tốt nghiệp diễn ra trang trọng với nghi thức công nhận tốt nghiệp theo
phong cách của các trường đại học Hoa Kỳ, đánh dấu sự trưởng thành của
sinh viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn sau thời gian học tập và sinh
hoạt trong môi trường hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

L

✒ THÙY GIANG
ễ tốt nghiệp SIU vinh dự có sự hiện
diện của các lãnh đạo cấp cao của
Việt Nam và nước ngoài đến tham
dự và trao bằng tốt nghiệp cho sinh
viên: TSKH. Phan Xuân Dũng - Ủy viên Ban
chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy
ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy
ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường
của Quốc hội; Bà Jehanne ROCCAS - Đại
sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam; Ông
Dominique CASIER - Tổng lãnh sự Vương
quốc Bỉ tại TPHCM; Bà Anke VAN LANCKER
- Bí thư thứ nhất, Đại sứ quán Bỉ tại Việt
Nam; Ông Ashok Sen - Trưởng ban Văn
hóa - Thể thao Phòng Thương mại và Công
nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam (INCHAM).
Ngoài ra, còn có đại diện các tổ chức giáo
dục quốc tế có quan hệ hợp tác với SIU; các
công ty Việt Nam và nước ngoài bảo trợ
chương trình thực tập cho sinh viên SIU;
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đại diện các nhà xuất bản nước
ngoài; cùng đông đảo quý phụ
huynh, hội đồng giáo sư, giảng
viên và các em học sinh - sinh
viên của Tập đoàn Giáo dục Quốc
Tế Á Châu.
Trong khuôn khổ của buổi lễ,
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
đã vinh danh, trao bằng khen, vòng
nguyệt quế và quà chúc mừng cho các
tân cử nhân có thành tích xuất sắc trong
học tập, trong hoạt động phong trào và
câu lạc bộ tại SIU.
Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, các
khách mời danh dự, đại diện phụ huynh,
cựu sinh viên… đều thể hiện sự kỳ vọng
về khả năng hòa nhập, phát triển của các
tân cử nhân SIU sau tốt nghiệp vì các em
không chỉ được trang bị kiến thức vững
chắc mà còn nổi trội bởi kỹ năng, phẩm
chất và sự tự tin cần thiết để thành công

SIU

vinh danh TÂN CỬ NHÂN
trong

LỄ TỐT NGHIỆP
trong môi trường cạnh tranh hiện nay khi
học tập tại Trường Đại học Quốc tế Sài
Gòn. Qua đó, thêm khẳng định về sự phát
triển bền vững và nghiêm túc của nhà
trường với phương châm giáo dục: “Tâm
hồn Việt Nam, giáo dục thế giới”, xem
chất lượng đào tạo là kim chỉ nam trong
mọi hoạt động.

Ảnh: Tư liệu
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TSKH. Phan Xuân
Dũng - Ủy viên Ban
chấp hành Trung ương
Đảng, Ủy viên Ủy ban
thường vụ Quốc hội,
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa
học, Công nghệ và Môi
trường của Quốc hội
“...Những con số của
Trường rất ấn tượng.
Những kết quả thực sự
đáng biểu dương. Tôi xin
nhiệt liệt biểu dương...
Tôi được biết, ngày
07/9/2015, sau quá trình
khảo sát và đánh giá về
tiềm lực khoa học (cơ sở
vật chất; đội ngũ giảng
viên - Giáo sư, Phó giáo
sư, Tiến sĩ và tiềm lực tài
chính…), tại Quyết định
số
3436/QĐ-BGDĐT,
Bộ Giáo dục và Đào tạo
đã cho phép Trường Đại
học Quốc tế Sài Gòn
được đào tạo sau đại học,
cụ thể là đào tạo Thạc sĩ
khoa học chuyên ngành
Quản trị kinh doanh. Đó
là tin tốt lành, tôi xin chúc
mừng nhà trường. Tôi tin
rằng mục tiêu phát triển
Trường Đại học Quốc tế
Sài Gòn thành trường đại
học nghiên cứu sẽ thành
công.
Sự phát triển của Hệ
thống Giáo dục Quốc
Tế Á Châu nói chung,
Trường Đại học Quốc
tế Sài Gòn nói riêng, đã
minh chứng cho sự đúng
đắn của đường lối xã hội
hóa giáo dục và đào tạo
của Đảng và Nhà nước
ta. Tôi tin tưởng các tân
cử nhân sẽ hòa nhập vào
đội ngũ các cán bộ làm
công tác khoa học và
công nghệ nước ta, cống
hiến trí tuệ và tài năng của
mình dựng xây đất nước
ngày càng to đẹp hơn...”

Tân cử nhân tuyên thệ

Bà Jehanne ROCCAS
- Đại sứ Vương quốc Bỉ
tại Việt Nam
“...Mối quan hệ chính
thức giữa Việt Nam và
Bỉ đã tồn tại hơn 40 năm
qua và ngày càng phát
triển hơn ở nhiều lĩnh
vực, giáo dục cũng nằm
trong số đó. Tôi hi vọng
sẽ sớm được gặp lại các
sinh viên SIU ở chặng
đường học tập cao hơn
trên đất nước Bỉ. Và dù
bước đi trên con đường
nào, dù là một giáo viên,
một doanh nhân, một kỹ
thuật viên hay một nhà
cải cách thì các em hãy
dùng sức trẻ, sự nhiệt
huyết của mình để làm
những điều có ích cho
đất nước nói riêng và cho
thế giới nói chung...”

Phụ huynh sinh viên
Huỳnh Ngọc Minh
Phương

“...Với những giá trị và
kỹ năng mà các cháu
đã được trang bị trong
suốt 4 năm qua tại nhà
trường, tôi tin rằng các
cháu đã sẵn sàng bước
chân ra xã hội và đối
diện với những thách
thức mới của cuộc
sống. Tôi xin thay mặt
các bậc phụ huynh gởi
lời cảm ơn sâu sắc đến
Thầy Hiệu trưởng, Ban
Giám hiệu, quý thầy cô
Trường Đại học Quốc tế
Sài Gòn đã dạy dỗ, dìu
dắt, hướng dẫn các cháu,
khuyến khích và truyền
cảm hứng cho các cháu,
để các cháu tạo ra những
điều tốt đẹp nhất và đạt
được thành quả như hôm
nay...”

Giảng viên Huỳnh Thị
Gia Lộc
“Lễ tốt nghiệp là một
bước ngoặt quan trọng
đánh dấu sự trưởng
thành của các bạn sinh
viên. Trong quá trình
học tập vừa qua, các bạn
đã rất nỗ lực học hỏi,

tìm tòi kiến thức qua
sách vở, qua thầy cô,
bạn bè… Các bạn luôn
thể hiện sự năng động
và bản lĩnh trong mọi
hoạt động. Cùng với sự
định hướng rõ ràng và
tầm nhìn rộng mở, tôi
kỳ vọng rất lớn các bạn
sẽ gặt hái được nhiều
thành công trong nghề
nghiệp.”

Sinh viên Ngô Diễm
Phương Thanh
“...Mái trường SIU
cho chúng em một môi
trường học tập thân
thiện, hiện đại với cơ
sở vật chất tiện nghi và
phương pháp giảng dạy
tiên tiến. Chúng em nhận
được sự yêu thương, tận
tình của quý thầy cô khi
truyền đạt những kiến
thức, kinh nghiệm cũng
như những kỹ năng cần
thiết cho chúng em làm
hành trang vững bước
cho sự nghiệp phía
trước...”

Phan Tô Ny - Phóng viên,
Biên tập viên Thời sự Đài
truyền hình TPHCM, Cựu
sinh viên chuyên ngành
Thương mại quốc tế Trường Đại học Quốc tế
Sài Gòn khóa 2008-2012
“...Với những gì tôi được
tiếp thu, được rèn luyện,
được trải nghiệm suốt 4
năm học tại SIU đã trở
thành nền tảng giúp tôi
tự tin trải qua nhiều đầu
việc khác nhau trong
hơn 2 năm trước khi gắn
bó với công việc hiện
tại và phát huy hết khả
năng của mình ở đó. Tôi
nghĩ đó là điều may mắn
của tôi, cũng như những
người bạn cùng khóa của
mình. Tôi tin tưởng sau
tốt nghiệp, những tân cử
nhân của SIU sẽ vững
vàng bước vào thị trường
lao động đầy cạnh tranh
ở Việt Nam. Những tích
lũy của các bạn tại SIU sẽ
là hành trang và cũng là
bệ phóng cho thành công
trong sự nghiệp của các
bạn sau này, dù làm việc
cho bất kỳ tổ chức nào
hay bắt đầu công việc
kinh doanh của chính bản
thân các bạn...”
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PARENTS' CONCERNS

✒ MINH TRANG (Theo raisingchildren.net.au)
Để thật sự trưởng thành, trẻ
phải học cách:
• Ít phụ thuộc vào cha mẹ và đảm
đương nhiều trách nhiệm hơn
• Tự đưa ra quyết định và giải
quyết các vấn đề
• Biết tạo ra giá trị của cuộc sống
• Hình thành bản sắc riêng của
chính mình

PHÁT TRIỂN tính tự lập cho trẻ
DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT VÀI CÁCH GIÚP CÁC BẬC PHỤ HUYNH PHÁT TRIỂN TÍNH TỰ LẬP CHO TRẺ:

2

Tôn trọng cảm xúc và ý kiến của
trẻ
Hãy nhớ rằng ở độ tuổi vị thành
niên, trẻ thường cảm thấy bối rối và khó chịu
trước những thay đổi về mặt thể chất, tình
cảm và xã hội. Do đó, cha mẹ chính là người
đưa ra lời chỉ dẫn và cho trẻ sự ổn định trong
giai đoạn này.
Tiếp thu ý kiến của trẻ một cách nghiêm
túc. Nhưng bạn phải chuẩn bị sẵn tâm lý
rằng đôi khi quan điểm của bạn và trẻ có thể
khác nhau. Hãy xem đây là cơ hội để giải thích
cho trẻ hiểu tại sao mọi người lại thường có
những quan điểm sống khác nhau.
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3

Thiết lập các quy tắc rõ ràng và
công bằng trong gia đình
Nêu rõ các quy tắc về cách ứng
xử và giao tiếp sẽ giúp trẻ biết rằng đâu là
giới hạn và đâu là điều mà bạn mong đợi.
Các quy tắc này cũng sẽ giúp cha mẹ có
cách cư xử đúng mực với con cái của mình.
Một khi các quy tắc đã được đặt ra thì cả
gia đình hãy nhất quán thực hiện chúng.
Lưu ý là không nên đặt ra những quy
tắc quá cứng nhắc, vì như vậy sẽ khiến trẻ
không có điều kiện để phát triển cũng như
trải nghiệm những điều mới lạ.

Tính tự lập là yếu tố rất cần thiết
trong hành trình trưởng thành
của trẻ. Để hành trình này thành công,
trẻ cần tự do để thử nghiệm những
điều mới mẻ. Tuy nhiên, trẻ vẫn cần
lắm sự hướng dẫn và hỗ trợ từ các
bậc phụ huynh.

4

Cách đối xử của cha mẹ phải phù
hợp với độ tuổi của trẻ
Trẻ em ở độ tuổi vị thành niên
thường nghĩ rằng chúng đã sẵn
sàng để đưa ra những quyết định của
riêng mình. Tuy nhiên, trẻ vẫn chưa phát
triển hết các kỹ năng cần thiết để đưa ra
được quyết định đúng đắn nếu không có

sự giúp đỡ của cha mẹ. Tốt nhất là bạn
nên giải thích cho trẻ hiểu tại sao người
lớn và trẻ em lại đảm đương những trách
nhiệm hoàn toàn khác nhau.

5

Rèn luyện kỹ năng ra quyết định
cho trẻ
Khi trẻ cần đưa ra quyết định,
hãy giúp đỡ con bằng cách:
• Đưa ra nhiều lựa chọn khác nhau
• Cân nhắc giữa ưu và khuyết điểm của
từng lựa chọn để đưa ra quyết định
tốt nhất
• Suy nghĩ giải pháp nếu mọi thứ không
diễn ra theo kế hoạch
Bạn cũng có thể cho trẻ tham gia vào
việc đưa ra quyết định của gia đình. Đây
là cơ hội để thúc đẩy lòng tự trọng của trẻ
cũng như cho trẻ thấy là bạn rất tôn trọng
ý kiến của trẻ.

6

Mang đến cho trẻ những cơ hội
an toàn để phát triển tính tự lập
Hãy cho trẻ sự tự do và thời gian
để tham gia vào các hoạt động an toàn và
bổ ích, vì điều này sẽ giúp trẻ:
• Học hỏi và khám phá những kỹ năng
mới
• Nuôi dưỡng cảm xúc gần gũi, thân
thương
• Phát triển tính kiên cường.

Ảnh: Fotolia

1

Cho trẻ thấy tình yêu và sự quan
tâm mà cha mẹ dành cho chúng
Tình yêu và sự quan tâm của cha
mẹ là điều rất cần thiết đối với lòng tự
trọng của trẻ. Những đứa trẻ cảm thấy
tốt về bản thân thường sẽ có đủ tự tin để
khám phá ra mình là ai và mình muốn làm
được điều gì trong cuộc sống.
Bạn hãy thể hiện tình yêu và sự quan
tâm của mình bằng cách:
• Thật sự quan tâm đến sở thích, thói
quen và bạn bè của trẻ
• Lắng nghe khi trẻ cần nói chuyện
• Dành cho trẻ không gian riêng
• Thường xuyên nói những lời yêu
thương với trẻ

