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TOÀN CẢNH AIS

AIS PANORAMA

TOAÂN CAÃNH AIS

Thao giảng cấp Quận môn Tin học

Thầy Hiệp trình bày việc ứng dụng E-learning vào giảng dạy môn Tin học

Sôi động vòng chung kết Cuộc thi
tiếng hát tiếng Anh 2012-2013 tại IPS

Sinh viên SIU tham quan thực
tế tại nhà máy Yakult Việt Nam

Sáng 20/11/2012, tất cả các cơ sở IPS
Trường Quốc tế Á Châu đã diễn ra sôi nổi
vòng chung kết Cuộc thi tiếng hát tiếng Anh
2012-2013. Đây là một trong những hoạt
động thường niên tại Trường Quốc tế Á
Châu nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích, năng
động, giúp các em học sinh được vui chơi,
thư giãn sau giờ học, đồng thời là cơ hội để
các em thể hiện năng khiếu ca hát, khả năng
sáng tạo và trình diễn tự tin trên sân khấu.
Trải qua các vòng loại và bán kết tại cơ
sở, hơn 40 tiết mục đặc sắc nhất đã được
chọn vào vòng chung kết với các hình thức
phong phú như đơn ca, song ca, nhóm ca kết
hợp với các vũ đạo, điệu múa sôi động. Các
ca khúc do các em học sinh thể hiện đều có
giai điệu vui tươi và nội dung rất ý nghĩa,
thắm đậm tình cảm về gia đình, thầy cô, bạn
bè và cuộc sống xung quanh.

Ngày 26/03/2013, Trường Đại học
Quốc tế Sài Gòn (SIU) tổ chức cho sinh
viên đi tham quan nhà máy Yakult tại tỉnh
Bình Dương. Chuyến đi đã giúp sinh viên
trang bị nhiều kiến thức thú vị, phát huy
tính năng động, khả năng tìm tòi học hỏi,
sự chủ động và nắm bắt tình hình thực
tế ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường
đại học.
Chương trình tham quan thực tế của
Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn rất hữu
ích và thiết thực giúp bổ sung những kinh
nghiệm thực tiễn như: ứng dụng của công
nghệ trong sản xuất, sự vận hành chuyên
nghiệp của các kỹ sư trên dây chuyền sản
xuất tự động hóa, phong cách làm việc hiện
đại và được trải nghiệm những bài học lý
thuyết vào môi trường làm việc tại nhà
máy Yakult.

Cuộc thi tiếng hát tiếng Anh 2012-2013
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AIS tham gia Liên hoan các Liên
đội trường dân lập, tư thục,
quốc tế lần II

Học sinh AIS tham gia hoạt động giao lưu tập thể

Sáng 27/12/2012, học sinh Trường Quốc
tế Á Châu đại diện Quận 1 tham gia “Liên
hoan các Liên đội trường dân lập, tư thục,
quốc tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”
tại Trường THCS - THPT Đinh Thiện Lý.
Đến với liên hoan, Liên đội Trường Quốc tế
Á Châu đã có cơ hội giao lưu với Liên đội
các Quận 5, 7, Bình Thạnh và Gò Vấp cũng
như tham gia nhiều hoạt động thi đua thú vị.
Buổi giao lưu giúp học sinh Trường
Quốc tế Á Châu có thêm những người
bạn mới, tham gia nhiều trò chơi, tiếp thu
nhiều kiến thức mới. “Liên hoan các Liên
đội trường dân lập, tư thục, quốc tế lần II năm 2012” là một sân chơi bổ ích mà học
sinh Trường Quốc tế Á Châu sẽ nhiệt tình
tham gia trong các lần Đoàn TNCS Hồ Chí
Minh tổ chức tiếp theo.

Ảnh: Tư liệu

Sáng 13/11/2012, Trường Quốc tế Á
Châu tổ chức buổi thao giảng môn Tin học
cấp Quận với chủ đề “Ứng dụng E-learning
vào giảng dạy bộ môn Tin học” do thầy Ngô
Tiến Hiệp phụ trách. Đây là một phương
pháp dạy học mới dựa trên công nghệ thông
tin giúp các em học sinh có thể học bất cứ
lúc nào, bất cứ ở đâu mà chỉ cần có phương
tiện là máy tính và mạng Internet.
Về dự chuyên đề có giáo viên các trường
trung học của Quận 1 và toàn thể giáo viên
Tin học của Trường Quốc tế Á Châu. Thầy
Hiệp đã xây dựng chuyên đề chu đáo, công
phu và đặc biệt rất thiết thực đối với yêu
cầu của giáo viên trong việc ứng dụng
E-learning vào giảng dạy.

CUỘC THI HÙNG BIệN TIếNG ANH
NĂm HỌC 2012-2013

N

ăm học 2012-2013, Trường Quốc tế Á Châu
tiếp tục tổ chức Cuộc thi hùng biện tiếng Anh
từ ngày 15/10/2012 đến ngày 19/01/2013
dành cho tất cả học sinh bậc Trung học AHS. Cuộc
thi nhằm tạo ra một sân chơi bổ ích và năng động để
các em học sinh nâng cao khả năng tiếng Anh, phát
huy kỹ năng hùng biện và sự tự tin trình bày trước
đám đông.
Hội đồng Ban giám khảo của cuộc thi gồm: Cô Dương
Thị Phương - Giám đốc hệ thống Chương trình tiếng
Anh quốc tế, Cô Đỗ Thị Loan - Giám đốc cơ sở Chương
trình tiếng Anh quốc tế, TS. Robert John Vernon, ThS.
Wilfredo Meneses và thầy Rodley Paul Anthony.
Chiến thắng một cách thuyết phục, thí sinh Nguyễn
Ngọc Lan Phương - cơ sở Cộng Hòa đã xuất sắc giành
giải nhất nhóm 1 (cấp độ Starter, Elementary, PreIntermediate), thí sinh Vũ Thái An - cơ sở Trần Nhật
Duật giành vị trí quán quân của nhóm 2 (cấp độ
Intermediate, Upper-Intermediate) và chủ nhân của
ngôi vị quán quân ở nhóm 3 cấp độ TOEFL (Beginner,
Intermediate, Advanced, 70, 80) được trao cho em
Khổng Quỳnh Anh - cơ sở Cộng Hòa.

Tưng bừng vòng chung kết hệ thống
Cuộc thi AHS Idol
Tiếp nối thành công cuộc thi AHS Idol tại các cơ
sở, sáng 05/01/2013, bậc Trung học AHS Trường
Quốc tế Á Châu đã tổ chức vòng chung kết hệ thống
Cuộc thi AHS Idol 2012-2013. Sự xuất sắc của 8 thí
sinh đạt giải ở vòng cơ sở đã mang đến cho khán giả
những tiết mục ấn tượng và đầy ý nghĩa.
Với 12 tiết mục trong hai phần thi hát đơn ca
và song ca, các thí sinh đã có cơ hội thể hiện khả
năng hát tiếng Anh cũng như chất giọng tuyệt vời
của mình. Mỗi tiết mục đều được các em đầu tư kỹ
lưỡng về trang phục, vũ đạo nên tiết mục nào cũng
thật đặc sắc và thú vị. Hầu hết các ca khúc tiếng
Anh do các em thể hiện đều có giai điệu vui tươi
và ý nghĩa khi nội dung hướng về khát vọng tuổi
trẻ và niềm tin cuộc sống.

11 thí sinh xuất sắc của vòng chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Anh

Thao giảng cấp Quận môn Vật lý
Sáng 28/11/2012, Trường Quốc tế
Á Châu tổ chức buổi thao giảng cấp
Quận môn Vật lý do thầy Lê Thành
Tín, giáo viên cơ sở Trần Nhật Duật
phụ trách. Đây là một trong những
hoạt động thao giảng được nhà
trường tổ chức hàng năm, nhằm tạo
điều kiện cho giáo viên nâng cao
chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm
cùng các đồng nghiệp. Đến tham
dự buổi thao giảng có đại diện thầy
cô các trường trung học cơ sở của
Quận 1 và các giáo viên đang giảng dạy môn Vật lý tại Trường Quốc tế Á Châu.
Buổi thao giảng với chủ đề “Tìm hiểu Lực đẩy Acsimet” thuộc chương trình sách
giáo khoa môn Vật lý lớp 8. Thầy Tín đã chuẩn bị bài giảng kỹ lưỡng bằng giáo án điện
tử hiện đại, đẹp mắt, được đông đảo giáo viên và hội đồng thao giảng đánh giá cao.

IPS nhộn nhịp với Lễ hội hóa trang “Vì một thế giới hòa bình”

Tiết mục “Thời trang giấy” lớp 4/7, 4/8, 4/9

Trong không khí rộn ràng chào đón mùa xuân, từ ngày 23/01/2013 đến ngày
30/01/2013, Trường Quốc tế Á Châu tưng bừng tổ chức Lễ hội hóa trang tại tất cả
các cơ sở bậc Tiểu học IPS với chủ đề “Vì một thế giới hòa bình”. Đến với lễ hội
năm nay, các em thỏa sức hóa thân thành nhiều dân tộc khác nhau, thông qua đó tìm
hiểu về văn hóa, truyền thống của nhiều nước trên thế giới. Những lời ca, tiếng hát
và những vũ điệu sôi động do các em học sinh trình diễn như một lời kêu gọi tất cả
mọi người hãy chung tay hành động vì một thế giới hòa bình, tốt đẹp hơn.
Tại khắp các cơ sở tiểu học IPS bao gồm: Thaivanlung Campus, Trannhatduat
Campus 2, Vanthanh Campus, Thanglong Campus, Caothang Campus 1, Conghoa
Campus 1, không khí chuẩn bị cho lễ hội hóa trang thật sôi nổi. Các thầy cô giáo
cùng giúp các em học sinh chuẩn bị váy áo, trang phục để có những phần trình diễn
đặc sắc nhất. Sân trường Quốc tế Á Châu được trang trí công phu, hệ thống âm
thanh, ánh sáng hiện đại. Hơn 100 tiết mục đã được trình diễn xuyên suốt Lễ hội
hóa trang tại khắp các cơ sở IPS. Hàng ngàn khán giả nhí đã thỏa lòng mong mỏi
khi được thưởng thức những tiết mục thật hay và đầy màu sắc.
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AIS PANORAMA

Thao giảng chuyên đề môn GDCD cấp Quận
Sáng
07/03/2013,
Trường Quốc tế Á Châu
đã tổ chức thao giảng
chuyên đề: “Phát huy
tính tích cực của học
sinh thông qua hoạt động
Workshop trong tiết học
Giáo dục công dân” do
cô Ngô Ngọc Tuyết phụ
trách. Chuyên đề lần
này thu hút đông đảo sự
tham gia của giáo viên
các trường THCS trên
Cô Ngô Thị Tuyết giới thiệu chủ đề thao giảng
địa bàn Quận 1, cùng tập
thể giáo viên, học sinh của Trường Quốc tế Á Châu.
Với bài giảng “Bảo vệ di sản văn hóa”, cô Tuyết không đưa ra
lý thuyết, khái niệm đơn thuần mà chú trọng xây dựng các câu hỏi
để học sinh tham gia vào bài học. Bài giảng bằng giáo án điện tử
được thiết kế nổi bật, hình ảnh minh họa sinh động giới thiệu hàng
loạt các danh lam, thắng cảnh đẹp trong và ngoài nước như: Vạn
Lý Trường Thành, đền Taj Mahal, đấu trường Colosseum, Vịnh Hạ
Long, Cố đô Huế, di tích Mỹ Sơn.

Hệ thống giáo dục Quốc
Tế Á Châu (GAIE) tổ chức
huấn luyện nghiệp vụ
phòng cháy chữa cháy
Ngày 31/03/2013, Phòng
Cảnh sát phòng cháy và chữa
cháy Quận 1 phối hợp với hệ
thống giáo dục Quốc Tế Á
Châu (GAIE) tổ chức huấn
luyện nghiệp vụ về phòng cháy
chữa cháy. Chương trình huấn
luyện nhằm giúp cho lực lượng
PCCC của hệ thống giáo dục
Quốc Tế Á Châu nắm vững
các quy định do Nhà nước ban
hành về công tác PCCC, trang
bị các kiến thức cơ bản về cháy
nổ và cách xử lý kịp thời các
tình huống cháy xảy ra, đảm
bảo an toàn cho toàn thể giáo
viên - nhân viên, các em học
sinh - sinh viên. Nhân viên của
GAIE đã nghiêm túc tham gia
chương trình huấn luyện này.

Nhân viên GAIE đang thực hành sử dụng
bình chữa cháy xách tay

4

truong QU C TE A CHAU

Học sinh AIS tham gia hoạt động từ thiện vì trẻ em
nghèo, mồ côi và khuyết tật
Từ đầu tháng 03 đến
giữa tháng 04/2013,
Trường Quốc tế Á Châu
tổ chức cho gần 4.000
học sinh bậc Trung học
tham gia hoạt động từ
thiện qua việc thăm hỏi
và trao quà cho các trung
tâm và các trường học Học sinh AIS thăm "Nhà may mắn"
dành cho trẻ em mồ côi, nghèo khó và khuyết tật trên địa bàn Thành
phố Hồ Chí Minh. Hoạt động này nhằm tạo điều kiện cho học sinh
AIS tham gia công tác xã hội từ thiện, qua đó giáo dục cho các em
tinh thần tương thân tương ái, biết quan tâm, chia sẻ đối với các em
nhỏ mồ côi, gia đình nghèo khó và người khuyết tật.
Các em chuẩn bị nhiều quà tặng là những đồ dùng học tập, sách
vở, đồ chơi, quần áo và những vật dụng cá nhân. Những món quà
này được trích ra từ nguồn quỹ của hoạt động ngoại khóa “Lễ hội
mùa xuân” do Trường tổ chức và một phần từ chính các em học sinh
đóng góp dưới sự đồng ý và ủng hộ của Quý Phụ huynh. Những
đóng góp của các em tuy nhỏ nhưng mang lại giá trị tinh thần rất
lớn: tấm lòng tương thân - tương ái, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau.

Sôi động chung kết Toy Festival 2013
Sáng 05/04/2013, 70 đội xuất sắc nhất từ các cơ sở Caothang Campus 1, Conghoa Campus 1,
Trannhatduat Campus 2, Thaivanlung Campus, Binhthanh Campus và hàng trăm cổ động viên nhí cùng
quy tụ tại Thanglong Campus hào hứng tham gia chung kết Toy Festival 2013. Sân khấu tại Thanglong
Campus được thiết kế hoành tráng, công phu chia thành nhiều khu vực phục vụ cho những phần thi tài
năng của học sinh: thuyết trình, lắp ráp mô hình, đua xe, tô tượng, cắm hoa. Hàng trăm học sinh cùng
hồi hộp chờ đợi để thể hiện tài năng, sự sáng tạo, khéo léo của mình. Toy Festival 2013 còn thu hút sự
quan tâm, theo dõi của đông đảo phụ huynh học sinh.
Lễ hội đồ chơi Toy Festival là hoạt động được tổ chức thường niên tại Trường Quốc tế Á Châu. Toy
Festival là một sân chơi lành mạnh,
bổ ích giúp học sinh phát triển khả
năng tư duy, sáng tạo cũng như rèn
luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ
năng thuyết trình. Toy Festival quy
tụ các trò chơi phát triển trí tuệ như:
lắp ráp mô hình, đua xe, điều khiển
vật thể bay đến những trò chơi phát
triển sự khéo léo, sáng tạo như:
yoyo, tô tượng, cắm hoa.

AIS tổng kết thành tích năm học 2012-2013
Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của thế hệ học sinh đi trước, năm học 2012-2013, các em học sinh
Trường Quốc tế Á Châu đã đạt được những thành tích xuất sắc trong các kỳ thi HSG cấp Quận và
Thành phố: 4 giải nhất môn Tiếng Anh cấp Thành phố, 2 giải nhì môn Tiếng Anh cấp Thành phố, 1
giải ba môn Toán cấp Thành phố đối với bậc THCS, 2 giải nhì môn Tiếng Anh cấp Thành phố đối với
bậc THPT; 15 giải môn Tiếng Anh cấp Quận, 4 giải môn Hóa cấp Quận, 2 giải môn Toán cấp Quận, 2
giải môn Lý cấp Quận, 1 giải môn Lịch sử cấp Quận và 1 giải cuộc thi “Văn hay chữ tốt”.
Không chỉ đạt thành tích trong học tập, học sinh của Trường còn đạt được những thành tích cao
trong các hoạt động thể thao của ngành. Đối với cấp Thành phố: Huy chương đồng bóng rổ nam khối
THPT, Huy chương vàng quần vợt, Huy chương bạc cầu lông. Đối với cấp Quận: 3 Huy chương vàng
bóng bàn, 2 Huy chương vàng quần vợt, 2 Huy chương vàng cầu lông, 2 Huy chương bạc cờ tướng,
2 Huy chương vàng bóng rổ, 2 Huy chương vàng bóng đá, 2 Huy chương đồng điền kinh, 1 Huy
chương bạc đẩy tạ.
Trường Quốc tế Á Châu tự hào có tỉ lệ học sinh hoàn thành bậc tiểu học và tốt nghiệp THCS luôn
đạt 100%, tốt nghiệp THPT đạt trên 98%. Hơn 87% học sinh tốt nghiệp AIS đang theo học bậc ĐH CĐ tại các trường ĐH Việt Nam và nước ngoài.

Ảnh: Tư liệu

TOÀN CẢNH AIS

Chào đón đại diện CIS và WASC đến làm việc với AIS

T

ừ ngày 09/04 đến 12/04/2013, Trường Quốc tế Á Châu đã
đón tiếp và làm việc cùng đại diện của hai tổ chức giáo dục
uy tín thế giới là bà Christine Green - đại diện Hội đồng các
trường quốc tế (CIS) và Tiến sĩ Marylin George - đại diện Hiệp
hội các trường phổ thông và đại học miền Tây Hoa Kỳ (WASC).
Hội đồng trường đã có các buổi làm việc với hai đại diện của
CIS và WASC về sứ mệnh, tầm nhìn, triết lý giáo dục của trường,
về chương trình giảng dạy, phương pháp dạy & học và các hoạt
động thực tế, cũng như việc thúc đẩy tính quốc tế trong cộng đồng
trường. Đại diện CIS và WASC đã có buổi làm việc và trao đổi
cùng giáo viên của hai chương trình Việt Nam và quốc tế ở các bộ
môn khác nhau, trực tiếp dự giờ một số lớp học để đánh giá thực
tế về hoạt động giảng dạy và học tập tại trường.
Hai đại diện của CIS và WASC cũng có các cuộc phỏng vấn
phụ huynh, học sinh và làm việc với NXB đã cung cấp giáo trình
cho AIS. Trong ngày làm việc cuối cùng, bà Christine Green - đại
diện CIS đã có buổi hội thảo hướng dẫn về việc thực hiện tự kiểm
định (Self-Study) - theo yêu cầu của quá trình kiểm định CIS &
WASC. Buổi hội thảo với nhiều hoạt động và nội dung quan trọng
giúp AIS đáp ứng việc đạt kiểm định của CIS và WASC trong thời
gian tới.
Kết thúc chuyến viếng thăm và làm việc kéo dài 4 ngày, bà
Christine Green (CIS) và bà Marylin George (WASC) ghi nhận và
đánh giá cao những kết quả mà AIS đã đạt được trong tiến trình hội
nhập. Thông qua các buổi gặp gỡ và trao đổi trực tiếp, Ban lãnh đạo
nhà trường đã có nhiều kinh nghiệm quý báu để thực hiện tốt hơn
các mục tiêu đề ra, đưa AIS ngày càng phát triển theo đúng đường
lối được nêu trong sứ mệnh, triết lý giáo dục và theo đúng tinh thần
của phương châm “Tâm hồn Việt Nam, giáo dục thế giới”.
truong QU C TE A CHAU
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Học viện Thời trang
Quốc tế (IFA Paris) được
thành lập vào năm 1982
tại Paris. Trường chuyên
cung cấp các chương
trình đào tạo bậc đại học
và sau đại học các ngành
thiết kế và kỹ thuật thời
trang, kinh doanh thời
trang. Trường có các cơ sở
tại hai kinh đô thời trang
lớn của thế giới là Paris và
Thượng Hải. Trong những
năm qua, trường đã cung
cấp rất nhiều khóa học
độc đáo và luôn là nơi học
tập lý tưởng cho sinh viên
trong nước và quốc tế.

QUAN TÊM

✒ NGỌC TRÂM (Theo ifaparis)
Hồ sơ bao gồm:
- Bảng điểm THPT
- Chứng chỉ IELTS hoặc TOEFL
- Sơ yếu lý lịch
- Thư xin học bổng
* Có thể kèm thêm một bộ mẫu thiết
kế theo chủ đề của trường (đối với
ứng viên ngành Cử nhân Thiết kế
thời trang) hoặc một bài luận có độ
dài 2.000 - 2.500 từ theo chủ đề tự
chọn (dành cho ứng viên ngành Cử
nhân Marketing thời trang).
Phương thức nộp hồ sơ
dự tuyển:
Gửi email tên của ứng viên và
ngành học ứng tuyển qua hai địa
chỉ: scholarship@ifaparis.com và
jingsi.wang@ifa-edu.fr để nhận hồ
sơ mẫu và hướng dẫn chi tiết.
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Chương trình
học bổng hấp dẫn
Năm 2013, trường dành tặng
20 suất học bổng bậc đại học cho
sinh viên trong nước và quốc tế.
Để biết thêm thông tin chi tiết về
học bổng, ứng viên có thể xem tại:
http://www.ifaparis.com/admission/
scholarship/undergraduate

Học viện Thời trang Quốc tế
Giá trị suất học bổng:
Chương trình cử nhân ngành Thiết kế và Kỹ thuật thời
trang (3 năm tại Paris):
• 5 suất học bổng toàn phần 3 năm trị giá 23.700 Euro
• 5 suất học bổng toàn phần năm 1 trị giá 7.900 Euro
• 3 suất học bổng toàn phần năm 2 trị giá 7.900 Euro
• 2 suất học bổng toàn phần năm 3 trị giá 7.900 Euro
Chương trình cử nhân ngành Marketing thời trang (3
năm tại Paris, đã bao gồm 10 tuần tại Thượng Hải):
• 2 suất học bổng toàn phần 3 năm trị giá 23.700 Euro
• 3 suất học bổng toàn phần năm 1 trị giá 7.900 Euro
* Học bổng chỉ bao gồm học phí.
Điều kiện nhận học bổng:
Ứng viên phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Từ 18 tuổi trở lên và đã tốt nghiệp THPT.
- Đạt chứng chỉ IELTS 6.0+ hoặc TOEFL iBT 79+.
- Đạt vòng phỏng vấn online với thành viên hội đồng
xét cấp học bổng.
- Với học bổng toàn phần 3 năm và năm 1: ứng viên
đã tốt nghiệp THPT trong vòng 2 năm và hiện không
học đại học.
- Với học bổng toàn phần năm 2 và năm 3: ứng viên
phải đang học đại học ngành ứng tuyển học bổng
hoặc có kinh nghiệm chuyên môn trong ngành thiết
kế thời trang.

truong QU C TE A CHAU
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✒ TRẦN HỒNG đIỆP (Tổng hợp và lược dịch)

KẾ
HOẠCH
HỌC BỔNG

của khoa
Kỹ thuật –
Máy tính

Điều kiện học tập
Chương trình mang tên
"Kế hoạch học bổng trị giá
£200.000 của khoa Kỹ thuật
- Máy tính" là chương trình
học bổng bán phần, hỗ trợ
55 suất cho sinh viên quốc tế
muốn theo học trình độ đại
học hoặc thạc sĩ tại khoa Kỹ
thuật - Máy tính của Đại học
Coventry.
Chương trình mang đến cho
sinh viên cơ hội khám phá
năng lực học tập của mình ở
các chuyên ngành: Toán học,
Kỹ thuật, Máy tính, Xây dựng,
Hàng không vũ trụ, Tự động.
Điều kiện tài chính
Chương trình học bổng sẽ
kéo dài trong suốt quá trình
học. Giá trị của học bổng:
- Đại học: 4.500 bảng Anh.*
- Đại học top-up: 2.500 bảng
Anh.
- Sau đại học: 2.500 bảng Anh.
*Học bổng 4.500 bảng Anh
được chia cho ba năm đầu
của chương trình. Sinh viên
phải đạt điểm số học tập

trung bình 60% trong năm
1 để đủ điều kiện nhận tiếp
học bổng trong năm 2 và 3.
Điều kiện tham gia
Tất cả sinh viên đại học
và sau đại học trên thế
giới muốn nâng cao trình
độ chuyên môn thuộc các
ngành của khoa Kỹ thuật Máy tính nêu trên đều có thể
tham gia.
Học bổng sẽ được trao trên
cơ sở cạnh tranh. Các ứng
viên cần nộp một bài luận
500 từ viết về chủ đề
bạn sẽ sử dụng trình
độ chuyên môn học
được ở Đại học
Coventry để đóng
góp như thế nào
vào lĩnh vực Kỹ
thuật - Máy tính.
Thời hạn nộp hồ
sơ
Để tham gia chương
trình học bổng, sinh
viên đính kèm bài
luận 500 từ cùng

ĐẠI HỌC COVENTRY

“

Đại học Coventry là trường đại học lớn thứ hai ở thành phố
Coventry, Anh Quốc. Đây là một trong những trường đại học hiện
đại, cung cấp chất lượng giáo dục cao và tập trung vào nghiên cứu
ứng dụng. Trường có các khoa như Khoa học đời sống – Sức khỏe,
Kỹ thuật – Máy tính, Kinh doanh – Môi trường – Xã hội và Nghệ
thuật – Thiết kế. Đại học Coventry đứng vị trí 46 trong tổng số
119 trường theo Guardian University Guide 2012, vị trí 55 theo
Times Good University Guide 2013.

”
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đơn đăng ký dự tuyển gửi đến
địa chỉ email ECscholarship.
io@coventry.ac.uk.
Hạn chót nộp hồ sơ cho
khóa học bắt đầu vào tháng
9/2013 là ngày 28/6/2013.
Chỉ những ứng viên đạt yêu
cầu mới được thông báo.
Để biết thêm thông tin, có
thể truy cập trang web của
trường tại địa chỉ http://
www.coventry.ac.uk.

Nhằm tạo điều
kiện cho sinh viên quốc tế có
cơ hội học tập, nghiên cứu tại Anh,
55 suất học bổng có tổng trị giá 200.000
bảng Anh của Đại học Coventry sẽ được
trao cho các sinh viên tài năng mong
muốn tham gia học tập tại trường
vào tháng 9 năm 2013.

Ảnh: lolfrompasa.blogspot.com
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C

hương trình “Tập huấn
kỹ năng sống”, lễ hội “Toy
Festival”, tham quan “Vườn
rau sạch vì cộng đồng” là một số
trong nhiều hoạt động ngoại khóa
hè bổ ích, thú vị đã được Trường
Quốc tế Á Châu tổ chức thành công.
Đặc biệt, bắt đầu từ mùa hè năm
học 2012-2013, Summer Reading
là một nội dung mới được đưa vào
chương trình bậc Trung học AHS
nhằm nâng cao kỹ năng đọc hiểu,
viết luận và diễn kịch của học sinh.

Mùa

hè

sôi

Chương trình học tập mùa hè là
một phần của Chương trình học
tập quốc tế hiện nay của Trường.
Tất cả các môn học cùng các hoạt
động ngoại khóa đều được tổ chức
bằng tiếng Anh với sự hướng dẫn
trực tiếp của Giáo viên nước ngoài
và Trợ giảng Việt Nam cùng phương
pháp giảng dạy mới hướng đến việc
phát triển tư duy và tính sáng tạo
của học sinh.

động

Seema Singh - Giáo viên môn Toán bậc Trung học AHS

“Chương trình học tập mùa hè tại Trường Quốc tế Á Châu kéo dài trong 6 tuần.
Đây là khoảng thời gian để học sinh tập trung hơn cho việc áp dụng lý thuyết được
học vào thực hành. Giống như tinh thần học tập trong năm học chính khóa, tôi nhận
thấy các em tỏ ra rất hứng thú và yêu thích chương trình hè tại trường.
Năm nay, Trường Quốc tế Á Châu sử dụng giáo trình môn Toán do chính nhà
trường biên soạn, dựa trên chương trình của Anh Quốc và lồng ghép các nội dung
mới như SAT và SSAT. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp và hướng dẫn cho học sinh
tham khảo một số địa chỉ website học Toán đáng tin cậy.
Chúng tôi chú tâm vào việc bổ sung vốn từ vựng cho các em bằng hình thức giải
toán đố cũng như đánh giá năng lực học sinh thông qua bài kiểm tra cuối khóa. Phải
nói rằng khả năng học Toán của học sinh Trường Quốc tế Á Châu rất tốt.
Tôi nghĩ rằng chương trình hè tại Trường năm nay sẽ giúp cho học sinh có những
kiến thức về Toán học với tinh thần vui chơi, thoải mái. Từ đó các em sẽ cảm thấy
tự tin hơn và kết quả học tập trong năm học mới sẽ được cải thiện đáng kể.”
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Jeffrey Alan Bettencourt - Giáo viên môn Tiếng Anh bậc Tiểu học IPS

“Hiện nay, Chương trình học tập mùa hè tại Trường Quốc tế Á Châu dành cho
bậc Tiểu học sử dụng giáo trình Happy House, Happy Street. Tôi nhận thấy giáo
trình này hay và phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học vì nội dung chương trình
không quá nặng nề, phần bài tập nhẹ nhàng.
Tôi chú trọng cho học sinh học nhiều hơn ở phần từ vựng. Bằng cách cho học
sinh lặp lại nhiều lần và luyện tập theo từng cặp đôi, tôi nhận thấy các em tỏ ra thích
thú và tiếp thu từ mới hiệu quả, dễ dàng. Trong quá trình học tôi lồng ghép nhiều trò
chơi và các hoạt động khác ở sân trường theo tinh thần “học mà chơi, chơi mà học”.
Các em học sinh tỏ ra thích thú và hào hứng với chương trình học hè.
Qua nhiều năm giảng dạy Chương trình học tập mùa hè, tôi nhận thấy chương
trình học hè có tác động tích cực đến học sinh. Đó là bước chuẩn bị cần thiết trang
bị cho học sinh một lượng kiến thức nhất định giúp các em bước vào năm học mới
với tinh thần thoải mái, tự tin.”

Ảnh: Tư liệu

Mùa hè năm học 2012-2013, Trường Quốc tế
Á Châu tiếp tục áp dụng Chương trình học tập
mùa hè theo Chương trình quốc tế dành cho
học sinh bậc Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung
học phổ thông. Đây là khóa học đặc biệt dành
cho học sinh theo học tại Trường Quốc tế Á
Châu nhằm tận dụng thời gian hè giữa hai năm
học, tạo một môi trường sư phạm thân thiện,
sôi nổi, phù hợp giúp các em học sinh vừa học
vừa chơi, tạo điều kiện cho sự phát triển toàn
diện cả về trí tuệ lẫn thể chất của học sinh.

4 lý do khiến học sinh không thể bỏ qua mùa hè sôi động tại AIS
• Hòa mình vào môi trường học tập - sinh hoạt vui nhộn và sinh động.
• Tiếp cận được chương trình tiếng Anh quốc tế và phương pháp học tập mới toàn thời gian.
• Luyện tập thường xuyên tất cả các kỹ năng Anh ngữ cần thiết cho việc học tập và giao tiếp.
• Dễ dàng thích ứng nhanh chóng với các môi trường học tập ở nước ngoài trong tương lai.

Sonny Alex Yeo Liang Liang, lớp 8A37

“Con đã tham gia học hè ở Trường Quốc tế Á Châu vào các mùa hè lớp
6 và lớp 7. Học hè rất vui và bổ ích, giúp con vừa ôn lại những kiến thức
trong năm học vừa rèn luyện những kỹ năng còn thiếu. Thay vì tự học
ở nhà một mình rất buồn, tham gia học hè giúp con làm quen thêm
nhiều bạn bè mới, thầy cô mới.
Các mùa hè năm trước, con được tham quan Công ty gốm sứ
Minh Long, được đi xem kịch và trồng rau ở vườn rau vì cộng
đồng. Tận mắt chứng kiến và tham gia vào việc làm gốm và trồng
rau, con thấy được quá trình làm ra một sản phẩm thật sự rất khó
khăn, giúp con biết trân trọng, yêu quý hơn những thứ xung
Nguyễn Anh Minh Hằng, lớp 4/2
quanh.
“Con rất thích học hè vì học hè rất vui và thú vị. Con
Nhờ học tập chương trình mùa hè, con có thêm nhiều kiến
bắt đầu tham gia học hè từ năm lớp 1 đến bây giờ. Học hè,
thức, được gặp bạn bè, thầy cô, được chuẩn bị tinh thần tốt
con có giáo viên chủ nhiệm mới, gặp nhiều giáo viên mới và
nhất cho chương trình chính khóa trong năm học mới. Con
được học cùng với các bạn lớp khác. Đối với môn Tiếng Anh,
đã đăng ký tiếp chương trình học hè năm 2013 và mong
con được học nghe, phát âm, ngữ pháp, hát, diễn kịch rất vui.
muốn tiếp tục được học các môn Grammar, Music,
Ngoài ôn tập kiến thức cũ, con và các bạn được đi sinh hoạt ở
Media,... và có thêm nhiều hoạt động ngoại khóa thú vị”.
nhiều nơi như bảo tàng, công viên, sở thú. Lúc đi có các cô hướng

dẫn viên tận tình giải thích giúp con có thêm kiến thức về lịch sử và môi
trường sống xung quanh. Những lần đi dã ngoại giúp con hòa đồng, cởi mở
hơn, tình cảm bạn bè trở nên thân thiết hơn. Sau đó về nhà, con và các bạn
đều viết một bài cảm nhận nộp cho cô giáo”.

Nguyễn Hoàng Trí Cường, lớp 5/4

“Đến mùa hè con đều xin ba mẹ cho con đi
học hè vì ở nhà không vui bằng đi học hè, vừa học
vừa chơi, làm quen thêm nhiều thầy cô và bạn bè mới.
Con đã tham gia học hè ở Trường được 4 lần, được đi
tham quan rất nhiều nơi như: bảo tàng Fito, Dinh Thống
Nhất, Thảo Cầm Viên, công viên Tao Đàn,… Mỗi tuần
con và các bạn được đi dã ngoại một lần, được tắm hồ bơi
và sinh hoạt múa hát ở sân trường rất vui.

tại
Nhờ học hè mà những kiến thức nào chưa nhớ, con
được thầy cô giáo ôn tập lại. Ngoài ra con còn được học
thuyết trình bằng tiếng Anh, đọc những câu chuyện tiếng
Anh giúp con nhớ được nhiều từ vựng hơn, tự tin hơn khi
nói tiếng Anh trước các bạn và thầy cô”.

Học sinh hào hứng "làm việc" tại vườn rau

Nguyễn Thành Khang, lớp 8A30

“Đối với con, học hè rất bổ ích và thú vị. Con
có nhiều thời gian tiếp xúc với giáo viên nước
ngoài hơn, từ đó khả năng giao tiếp tiếng Anh
cũng tốt hơn. Học hè được học nhiều môn rất
thú vị như Math, Science và còn được tham gia
nhiều hoạt động ngoại khóa như Lễ hội đồ chơi,
chương trình kỹ năng sống. Qua những lần tham
gia các hoạt động trải nghiệm, con được học
cách xử lý nhiều tình huống trong cuộc sống.
Con nghĩ đi học hè là cần thiết vì ôn lại bài
học cũ và học thêm một số bài học mới giúp
con cảm thấy đỡ lo lắng khi bước vào năm học
mới. Thời gian rảnh rỗi mùa hè dễ làm nhiều
bạn sa vào các trò chơi vô bổ, con tin vừa học
tập, vui chơi giải trí lành mạnh cùng thầy cô,
bạn bè trong dịp hè sẽ thú vị hơn nhiều!”
truong QU C TE A CHAU
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Lâm Bội Linh

cô học trò “văn hay – chữ tốt”
✒ NGỌC MINH

Xuất sắc vượt qua hơn 70 học sinh giỏi của các trường
trung học cơ sở trên địa bàn Quận 3, Lâm Bội Linh cô học trò nhỏ Trường Quốc tế Á Châu đã vinh dự
đạt giải “Văn hay – Chữ tốt” cấp Quận năm học
2012 – 2013.

12
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Viết văn phải có cảm xúc

“Nữ tính, hơi khó hiểu và tốt với bạn bè”
là nhận xét của bạn bè Trường Quốc tế Á
Châu dành cho cô học trò có mái tóc dài và
nụ cười rất duyên Bội Linh. Em lý giải về cái
sự hơi khó hiểu của mình là: “Con thường cư
xử theo cảm xúc, lúc vui thì giỡn hết mình
với bạn bè, lúc buồn thì chỉ muốn im lặng
hay cắm cúi vào trang sách”. Đối với bạn bè
là vậy, còn đối với cô giáo chủ nhiệm Trần
Thị Thanh Vương, Linh là một cô học trò rất
ngoan, nghiêm túc trong giờ học và nhiệt tình
trong các hoạt động ngoại khóa của trường.
Bội Linh rất thích đọc sách của tác giả
Nguyễn Nhật Ánh và học được ở những
trang sách lối kể chuyện dễ thương, dễ hiểu
và giàu cảm xúc. Nhưng học hỏi cách diễn
đạt, ghi chép cẩn thận vào sổ tay những câu
nói tâm đắc vẫn chưa phải là tất cả bí quyết
làm văn của Bội Linh. Bởi vì đối với Linh,
khi viết văn, cảm xúc là quan trọng nhất:
“Con có thể bắt chước cách diễn đạt, nhưng
không thể bắt chước cảm xúc của người
khác. Cảm xúc phải do chính mình tạo ra”.

Năm học 2013-2014, Bội Linh
sẽ tiếp tục việc học tại một
trường trung học của tiểu bang
New Jersey - Hoa Kỳ. Cũng như
Bội Linh, nhiều học sinh AIS
sau khi tốt nghiệp lớp 9 hoặc
12 đã được chuyển thẳng đến
các trường phổ thông hoặc
ĐH uy tín tại Hoa Kỳ, Anh,
Úc, Canada, New Zealand,
Singapore… hoặc tiếp tục học
tại Trường Đại học Quốc tế Sài
Gòn thuộc hệ thống giáo dục
Quốc Tế Á Châu.
mong muốn cho thế giới biết đến ngôn ngữ
Việt Nam nhiều hơn chính là ước mơ lớn
trong cô học trò nhỏ nhắn này.
Ngoài môn Văn, Bội Linh còn thích học
Toán và Tiếng Anh. Bội Linh rất tâm đắc với
cách giảng dạy tại Trường Quốc tế Á Châu
vì giữa cô trò gần như không có khoảng cách
nào. “Ở Trường Quốc tế Á Châu không hề
có bục giảng, cô trò gần gũi, thân thiện với

nhau hơn”, Bội Linh chia sẻ về phát hiện thú
vị của mình.
Bội Linh còn “giải oan” cho ngôi trường
mình đang theo học khi chia sẻ rằng: “Nói
tới trường quốc tế, người ta nghĩ rằng học
tiếng Anh mới là quan trọng. Nhưng điều đó
là không đúng, bởi vì ở trường, tụi con học
tiếng Anh và tiếng Việt đều quan trọng như
nhau”. Thời gian rảnh rỗi, ngoài đọc sách,
làm thêm các bài tập Toán và phụ giúp mẹ
công việc nhà, Bội Linh còn tích cực rèn
luyện sức khỏe bằng hai môn thể thao yêu
thích là bơi lội và cầu lông. Bởi vì Linh hiểu
rằng một đầu óc minh mẫn luôn nằm trong
một cơ thể khỏe mạnh.
Bội Linh sẽ đi du học và thực hiện mơ
ước trở thành một luật sư hay một nhà kinh
doanh giỏi. Lúc nào Bội Linh cũng nhớ đến
lời dặn dò của mẹ: “Phải học để đạt được
một vị trí trong xã hội và được mọi người
tôn trọng”. Với ước mơ đẹp và một quyết
tâm cao, chắc chắn cô học trò đáng mến này
sẽ làm cho gia đình và thầy cô Trường Quốc
tế Á Châu tự hào.

"Được khởi động từ năm 2000 tại TP.HCM và mở rộng ra các tỉnh, thành khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long từ năm 2004, cuộc thi “Văn hay - Chữ tốt” do Sở Giáo dục & Đào
tạo TP.HCM kết hợp Báo Sài Gòn Giải Phóng và Prudential tổ chức đã thu hút sự tham
gia và theo dõi của đông đảo học sinh khối trung học cơ sở ở TP.HCM và 13 tỉnh, thành
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Các thí sinh trải qua các vòng thi cấp trường, quận/huyện đến cấp tỉnh/thành và cấp
khu vực với hai tiêu chí “làm văn hay” và “viết chữ đẹp” trong cùng một bài thi (viết bài
văn tự sự hoặc văn biểu cảm về cuộc sống, xã hội, con người - đối với khối 6, 7 và một
bài văn nghị luận xã hội - đối với khối lớp 8, 9). Chương trình nhằm mục đích trau dồi
và nâng cao kỹ năng viết văn, đồng thời vun đắp, bồi dưỡng tâm hồn trong sáng của
các em thành người có nhân cách và có ích cho xã hội. ”
Lâm Bội Linh cũng rất thích học tiếng Anh

Lâm Bội Linh (trái) cùng các bạn Trường Quốc tế Á Châu

Khác với cách đọc sách thông thường là
chọn một chỗ yên tĩnh và cắm cúi vào trang
sách, Bội Linh thường hay kéo cô em gái
đang học lớp 2 cùng đọc sách chung. Rồi khi
bắt gặp được một ý tưởng hay, hai chị em lại
cùng nhau tranh luận rôm rả. Đối với Bội
Linh đó vừa là lúc chơi với em gái vừa là lúc
bản thân mình tự học.

Ảnh: Tư liệu

Cô gái nhỏ có ước mơ lớn

Khi xem những chương trình truyền hình
thấy có ca sĩ Việt Nam hát các ca khúc nước
ngoài, Bội Linh liền đặt ngay câu hỏi trong
đầu: “Tại sao lại không thấy nhiều người
nước ngoài hát ca khúc Việt Nam?” Vì vậy,

truong QU C TE A CHAU
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gương mặt tài năng của Trường Quốc tế Á Châu
Một ngày của Nguyệt Minh
Với lịch học dày đặc ở Trường Quốc tế Á
Châu và Nhạc viện, Nguyệt Minh chọn cho
mình cách học không mất nhiều thời gian mà
lại cực kì hiệu quả: học tất cả những gì thầy
cô dạy ngay tại lớp. Và muốn nhớ được rất
nhiều kiến thức như vậy, Nguyệt Minh chia
sẻ bí quyết nho nhỏ của mình: “Trong giờ học
phải thực sự tập trung, khi nào không hiểu con
phải hỏi thầy cô ngay”.
Toàn bộ thời gian ở nhà Nguyệt Minh dành
cho việc chơi đàn, đọc sách, tập thể thao.
Những cuốn sách “gối đầu giường” của Minh
là: 100 nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới, Nanh
trắng, Không gia đình, Ba chàng lính ngự lâm
và gần đây nhất là tác phẩm kinh điển Cuốn
theo chiều gió. Điều đặc biệt ở cô bé mới 12

Bùi Vũ Nguyệt Minh tại Trường Quốc tế Á Châu

tuổi này là em đọc sách bằng cả bản tiếng Việt
lẫn tiếng Anh.
Khi nói về vai trò của tiếng Anh đối với
nghệ thuật, Nguyệt Minh hào hứng trích ngay
một câu nói mà em tâm đắc: “English crossing
Culture, Culture crossing English”. Đối với
Minh, cố gắng học thông nói thạo tiếng Anh
chính là tự bắc cho mình một cây cầu để tìm
hiểu về văn hóa, lịch sử của các nước. Nguyệt
Minh rất thích học tiếng Anh ở trường vì thầy
cô luôn tạo ra một không khí thoải mái và hào
hứng, đặc biệt là giờ chiếu phim. “Đối với
con, giờ phim không phải là giờ giải trí, mà đó
chính là giờ học tiếng Anh, nếu mình chú ý sẽ
học được nhiều từ mới. Tiết xem phim chính
là cách học mà chơi, chơi mà học”.

Ảnh: Tư liệu

Giao tiếp với thế giới bằng âm nhạc
Ngay từ nhỏ, mẹ đã hướng GiGi (biệt danh
ở nhà của Nguyệt Minh) tiếp xúc với nhiều
nhạc cụ khác nhau như piano, violin, đàn
tranh và học cả thanh nhạc. Nhưng cô con
gái nhỏ mới một tuổi chỉ thích mân mê những
phím đàn piano và chú ý lắng nghe âm thanh
từ những đĩa nhạc cổ điển. 5 tuổi rưỡi, Nguyệt
Minh đã bắt đầu học những kiến thức cơ bản
và xem piano như người bạn thân thiết đầu
đời. 8 tuổi, Nguyệt Minh bước chân vào Nhạc
viện TP.HCM, chính thức đặt những viên
gạch đầu tiên xây ước mơ cho mình.
Nguyệt Minh phát hiện ra 88 phím trên
chiếc đàn piano có thể mô phỏng được tất cả
các nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng và
cũng phát hiện ra rằng: âm nhạc chính là chiếc
chìa khóa giúp em giao tiếp với thế giới. “Trên
thế giới có rất nhiều ngôn ngữ, người ta có
thể không hiểu hết được ngôn ngữ của nhau,
nhưng có thể hiểu được một ngôn ngữ chung
là âm nhạc”, Nguyệt Minh đã lý giải như thế
về sự kì diệu của âm nhạc. Vì vậy mà cô học
trò nhỏ này đã chọn chơi piano như một cách
để bộc lộ cá tính, cái tôi rất riêng của mình
đến mức: “Ba mẹ có thể hiểu được cảm xúc,
suy nghĩ của con qua bản nhạc mà con chơi”.
Không giống như những cô cậu học trò
khác chỉ bận tâm đến bài vở ở trường, Nguyệt
Minh còn có thêm một lịch học song song
nữa là thứ 2, 5, 6 mỗi tuần tại Nhạc viện.
Năm nay đã là năm thứ 4 Nguyệt Minh theo
học tại Nhạc viện với thành tích các năm đều
đạt loại xuất sắc. Minh chia sẻ thú vị về việc
học piano của mình: “Đối với con luyện tập
piano không phải là khổ luyện mà là sướng
luyện, vì làm một việc mình yêu thích thì
không có gì là khổ”.

Thành tích của Bùi Vũ Nguyệt Minh

• 6 năm liền là học sinh giỏi toàn diện của Trường Quốc tế Á Châu.
• Đạt chứng chỉ “Quality Performance” dành cho học sinh lứa tuổi 8 - 12
của cuộc thi “International Russian Rotary Children Music Competition”.
• Đạt học bổng Đặng Thái Sơn tại Cuộc thi piano quốc tế lần thứ I tại Hà
Nội tháng 9/2010.
• Thí sinh duy nhất được mời biểu diễn tại trụ sở Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
• Học bổng Tài năng trẻ do Thành đoàn TP.HCM trao tặng.
• Giải vàng Cuộc thi âm nhạc dành cho các tài năng trẻ tại Hàn Quốc
tháng 7/2011.
• Giải nhì cuộc thi quốc tế “Piano Steinway” tại Việt Nam năm 2012.
• Giải nhì hội thi Tài năng trẻ học sinh, sinh viên các trường VHNT & Du
lịch, năng khiếu TDTT tại Đà Nẵng tháng 7/2012.
NSND Đặng Thái Sơn trao học bổng cho Bùi Vũ
Nguyệt Minh

Tôi là âm nhạc
Nếu như ở lớp, Nguyệt Minh cũng giống
như bao học sinh khác thì lúc trình diễn
trên sân khấu, em trở thành người nghệ sĩ
hóa thân thành bản nhạc với một “trái tim
nóng và cái đầu lạnh”. Mục tiêu duy nhất mà
Nguyệt Minh hướng đến là “I’m music” chứ
không phải là “I play music” hay “I make
music”.
Tất cả những gì Nguyệt Minh làm đều là
vì âm nhạc. Đọc sách để cảm thụ âm nhạc
tốt hơn; học bơi, nhảy chachacha, jazz để
tập nhịp thở; tập hơi phục vụ cho việc chơi
đàn và tham gia cả đội bóng đá của trường.
Hỏi Nguyệt Minh có mối liên quan nào giữa
bóng đá và âm nhạc, em lý giải ngay rằng:
“Trong bóng đá có sự trao đổi 2 chiều, trong
âm nhạc cũng vậy. Mình phải hiểu và hấp
thụ được tác phẩm, biến những điều hấp thụ
được thành cảm xúc của riêng mình”.
Nghệ sĩ mà Nguyệt Minh ngưỡng mộ nhất
trong âm nhạc là Martha Argerich bởi vì
tiếng đàn của bà được ví như “tiếng sấm trên
piano”. Thì ra đằng sau chiếc váy xòe và hai
bím tóc đầy nữ tính của Nguyệt Minh chứa
đựng một tâm hồn thật mạnh mẽ. Cô học trò
nhỏ chia sẻ: “Con muốn mình có tiếng đàn
mạnh mẽ như một cậu con trai. Vì vậy mà
con thích âm nhạc của Beethoven - âm nhạc
của cách mạng, của tự do”.
Không muốn lặp lại người khác, không
muốn trở thành bản photocopy của bất kì ai
vì “bản photo không bao giờ đẹp bằng bản
gốc”, Nguyệt Minh chỉ muốn được là chính
mình trong âm nhạc. Hỏi Nguyệt Minh có
lựa chọn piano là con đường sự nghiệp lâu
dài hay không, em phân vân hồi lâu rồi tự

Bùi Vũ Nguyệt Minh đoạt giải nhì trong
cuộc thi Piano Steinway ngày 22/04/2012

✒ MINH LY

8 tuổi thi vào Nhạc viện TP.HCM, suýt đậu thủ khoa với điểm số 9,5, 10 tuổi nhận “Học
bổng Đặng Thái Sơn” tại Cuộc thi piano quốc tế lần thứ I tại Hà Nội chỉ là số ít trong bảng
thành tích dày đặc của Bùi Vũ Nguyệt Minh, học sinh lớp 7/1 Trường Quốc tế Á Châu.
Mới bước qua tuổi 12, Nguyệt Minh - cô học trò nhỏ có hai bím tóc xinh xắn đã được mọi
người biết đến như một tài năng trẻ piano của Việt Nam.
tin đáp: “Con tin khi trong trái tim mình còn
có niềm đam mê thì âm nhạc không bao giờ
bỏ rơi mình”. Không ai có thể nói trước điều
gì về cô bé tài năng 12 tuổi này, nhưng tin

rằng từ ngôi trường Quốc tế Á Châu, Nguyệt
Minh sẽ chuẩn bị đầy đủ hành trang để tiếng
đàn của em bay xa và tỏa sáng trên bầu trời
nghệ thuật thế giới.
truong QU C TE A CHAU
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AIS PORTRAITS

Liu
KHẢi
Hùng

✒ NGỌC vINH (Tổng hợp)

“

...Con đường em đi luôn có sự
dõi theo, ủng hộ của bạn bè, thầy
cô và cha mẹ. Đây là một kỳ thi
đầy thách thức đối với em. Có được
kết quả ngày hôm nay, em muốn
gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cha mẹ,
bạn bè đã luôn bên cạnh ủng hộ và
khuyến khích em, đặc biệt là thầy
cô Trường Quốc tế Á Châu – những
người đã rất nhiệt huyết và tận tâm
bồi dưỡng cho em ngay từ những
ngày đầu tiên của vòng loại. Kỳ thi
vừa qua đã giúp em học thêm được
rất nhiều kiến thức, có được sự trải
nghiệm hữu ích để phát triển toàn
diện khả năng học tiếng Anh của
mình, tích lũy nhiều kinh nghiệm
quý báu để sẵn sàng cho những kỳ
thi mang tầm vóc lớn hơn.

”

(Không giấu được niềm vui khi đạt
giải 3 tiếng Anh cấp Thành phố, Liu
Khải Hùng chia sẻ)
16
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inh dự nằm trong top những học
sinh giỏi của Trường Quốc tế Á
Châu, là đại diện thi học sinh giỏi
cấp Quận và cấp Thành phố, em
Liu Khải Hùng - học sinh cơ sở Cao Thắng đã xuất sắc đạt giải 3 môn tiếng Anh năm học
2011-2012. Kết quả đạt được không chỉ là niềm
vui đối với Hùng, với gia đình, nhà trường mà
còn là tấm gương sáng và động lực thúc đẩy
phong trào học tập của học sinh toàn trường.

Phương pháp học tập hiệu quả

Là một học sinh giỏi, gương mẫu trong
học tập và rèn luyện, Khải Hùng luôn được
thầy cô và các bạn yêu mến. Liu Khải Hùng
chia sẻ: “Theo học tại AIS, được tiếp xúc và
thường xuyên trao đổi bằng tiếng Anh với
thầy cô giáo đặc biệt là các giáo viên nước
ngoài là cơ hội để em cọ xát, trau dồi và nâng
cao vốn ngoại ngữ của mình, rồi trở nên đam
mê tiếng Anh từ lúc nào em cũng không biết”.
Để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi tiếng
Anh cấp Thành phố, ngoài thời gian được bồi
dưỡng, ôn luyện ở lớp với thầy cô, về nhà cậu
học trò này còn dành nhiều thời gian để tự
học. Tìm hiểu tài liệu, đọc sách, học từ vựng,
luyện ngữ pháp và làm thêm nhiều bài tập
nâng cao chính là phương pháp học tập của
Hùng. Hùng biết cách bố trí thời gian biểu hợp
lý: “Trên lớp em chú ý nghe thầy cô giảng để
tiếp thu nhanh các bài học, về nhà em xem lại
một lần cho nhớ và dành thời gian tìm tài liệu
trên mạng để tham khảo thêm”.
Không chỉ yêu thích môn học mà còn phải
yêu thích cả những giáo viên giảng dạy môn
học chính là bí quyết giúp Hùng xây dựng
hứng thú và niềm đam mê trong học tập.

Không có gì bất ngờ khi suốt 9 năm học từ bậc
Tiểu học IPS đến bậc Trung học AHS, Hùng
luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc toàn
diện của trường.
Hùng yêu thích hội họa, âm nhạc và chơi
Taekwondo cũng rất giỏi. Vào những lúc căng
thẳng, em thường ngồi vẽ phong cảnh và ngắm
nhìn những bức tranh mình vẽ. Taekwondo là
môn võ sở trường và là cách Hùng rèn luyện
sức khỏe.

Ước mơ vươn ra thế giới

Trở về sau thành tích giải 3 tiếng Anh cấp
Thành phố, Hùng lại tiếp tục với việc học tập
và giúp đỡ các bạn trong lớp. Thường xuyên
tham gia học nhóm, đưa ra ý kiến và trao đổi
với bạn bè giúp Hùng mở rộng kiến thức cho
bản thân và nhận được tình cảm yêu mến từ
bạn bè.
Hùng chia sẻ dự định trong tương lai của
mình: “Em đang nỗ lực ôn luyện, cố gắng
giành học bổng để ước mơ đi du học của mình
trở thành hiện thực. Nếu được đi du học, em
sẽ theo học ngành kinh tế hoặc ngoại thương
vì em thấy các ngành này rất thú vị”.
Liu Khải Hùng - cậu học trò nhỏ ấp ủ những
hoài bão và khát vọng lớn. Em đang chuẩn bị
hành trang cho hành trình vươn ra thế giới.
Phía trước là chân trời rộng mở còn phía sau
lưng Hùng luôn có một hậu phương vững
chắc. Sự giúp đỡ, cổ vũ, ủng hộ của gia đình,
thầy cô, bạn bè cùng với những kiến thức tích
lũy được sau nhiều năm học tập tại mái trường
Quốc tế Á Châu sẽ là hành trang vững chắc
giúp em thực hiện khát vọng của mình. Chúc
Liu Khải Hùng ngày càng tỏa sáng tài năng
trên con đường tương lai đang rộng mở.

Ảnh: Tư liệu

Cậu học trò
giỏi tiếng Anh

✒ MINH tâm

Ngoài thành tích học
tập xuất sắc ở lớp, Châu
Ngân còn là học sinh
đại diện khối Một tham
dự ngày hội “Em tập
viết đúng, viết đẹp” cấp
Quận và là một trong số
ít học sinh có bài dự thi
đạt giải Lê Quý Đôn của
báo Nhi Đồng.

Cô học trò giỏi toàn diện

hồ châu ngân
Cô học trò ham học hỏi

Với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng
thông minh, Châu Ngân luôn thu hút ánh nhìn
và cảm tình của bạn bè, thầy cô. Cô giáo chủ
nhiệm Nguyễn Vũ Hồng Thu đã sớm phát
hiện đức tính ham học hỏi của Châu Ngân.
Cô cho biết: “Trong giờ học, Châu Ngân rất
chăm chú lắng nghe thầy cô giáo giảng bài,
năng động trong các hoạt động học tập. Giờ
ra chơi, bé thường mở sách ra để giải những
bài toán khó, đọc truyện tranh và những cuốn
truyện cổ tích. Đặc biệt Châu Ngân rất thích
đọc báo Nhi Đồng”.
Vào thứ năm hàng tuần khi được cô giáo
phát báo, Châu Ngân liền mở ngay trang có
bài dự thi Lê Quý Đôn ra xem. Châu Ngân
rất hào hứng với những bài làm trên báo mà

“

thích thú khi hòa nhập vào môi trường học
tập năng động, sáng tạo tại Trường Quốc tế
Á Châu. Ngoài thành tích học tập đáng nể,
Châu Ngân còn là cô bé múa đẹp, hát hay.
Trong cuộc thi hát tiếng Anh do Trường
Quốc tế Á Châu tổ chức, Châu Ngân đã vinh
dự đạt giải 3. Em hào hứng chia sẻ: “Con rất
thích tham gia các hoạt động do trường tổ
chức. Con được múa và hát cho rất nhiều bạn
xem. Con cảm thấy rất vui”.

Ước mơ cao đẹp

Trong mắt Châu Ngân, cô giáo chủ nhiệm
Hồng Thu thật là hiền, quan tâm chăm sóc cho
các bạn học sinh từng li từng tí một. Mỗi buổi
trưa sau khi ăn cơm xong, cô Thu thường vỗ
về giấc ngủ của các bạn bằng cách kể những

Mới bước vào lớp Một, cô học trò nhỏ Hồ Châu Ngân
đã gặt hái được nhiều thành tích đáng nể khiến thầy cô và
bạn bè Trường Quốc tế Á Châu tự hào.

không phải các bạn học sinh lớp Một nào
cũng thích. Em bắt đầu say sưa giải từng câu
một, có chỗ nào không hiểu liền chạy đến chỗ
cô giáo nhờ giúp đỡ. Nhờ đức tính ham tìm
tòi, học hỏi mà thành tích học tập của Châu
Ngân luôn vượt trội và đứng đầu lớp.
Không hề bỡ ngỡ với môi trường học tập
mới, ngược lại Châu Ngân tỏ ra vô cùng

mừng khoe: “Từ lúc học võ, con cảm thấy
khỏe mạnh hơn. Thầy giáo nói học võ có thể
giúp con bảo vệ được bản thân và những
bạn yếu hơn mình”.

”

câu chuyện cổ tích thật hay và hấp dẫn.
Trong tất cả các môn học, Châu Ngân đặc
biệt thích thú với môn Tiếng Việt. Nhờ cô
giáo luyện tập tư thế ngồi đúng khi cầm bút
và gạch chân những chữ nào viết chưa đạt
mà càng ngày chữ viết của Châu Ngân càng
sạch đẹp. Ngoài ra, Châu Ngân còn hứng
thú với việc học môn võ ở trường. Em vui

Khi nói về ước mơ trở thành bác sĩ của
mình, đôi mắt Châu Ngân trở nên sáng lấp
lánh. Em chia sẻ: “Con mong muốn sau này
lớn lên sẽ trở thành một bác sĩ thật giỏi. Con
có thể chữa bệnh cho ông bà, ba mẹ của con,
rồi chữa bệnh cho thật nhiều người nữa”. Để
thực hiện được ước mơ cao đẹp đó, hàng ngày
Châu Ngân lại cùng bạn bè học tập và vui chơi
thật sôi nổi tại ngôi trường Quốc tế Á Châu.
Tin rằng dưới mái trường thân thương này,
cô học trò có đôi mắt sáng ngời thông minh
Hồ Châu Ngân sẽ có những ngày tháng học
tập thật hăng say, trang bị kiến thức thật vững
vàng để trở thành một công dân Việt Nam ưu
tú trong tương lai không xa.
truong QU C TE A CHAU
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Bí quyết giữ sức khỏe mùa thi
✒ MINH LY (Tổng hợp)

Tiến sĩ Hoàng Kim Thanh (Viện Dinh
dưỡng Quốc gia)

Không nên xem nhẹ chuyện ăn uống
Trong quá trình tư vấn sức khỏe mùa thi,
tôi thấy học sinh hay gặp phải một số vấn
đề như: căng thẳng dẫn đến đau đầu, mất trí
nhớ, run chân tay, người mệt mỏi, đau bụng.
Nguyên nhân chủ yếu là do các em ăn, uống,
tập thể dục chưa điều độ, trong khi học quá
nhiều, căng thẳng.
Quá trình ôn tập cho đến lúc đi thi, các
em nên chú ý đến việc đảm bảo dinh dưỡng
trong bữa ăn hàng ngày. Các em nên ăn thực
18
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phẩm có chất đạm, béo, bột, vitamin, muối
khoáng. Những chất này có trong các món
ăn như trứng, tôm, cua, đậu đỗ, dầu, mỡ, bơ,
vừng, lạc, rau xanh, hoa quả chín.
Mỗi ngày, các em nên uống từ 1,5 đến 2 lít
nước. Các em nên uống nhiều nước hoa quả,
hạn chế uống nước có gas và các chất kích
thích như rượu, bia, cà phê. Nếu có điều kiện,
các em cũng nên uống từ 1 - 2 cốc sữa/ngày
(hoặc ăn sữa chua).
Hôm trước ngày thi rất quan trọng. Các
em nên nghỉ ngơi thoải mái, không uống các
chất kích thích như rượu, bia, cà phê. Nên đi
ngủ sớm, ngủ đủ giấc (nên đi ngủ từ 21:00 -

22:00). Nếu muốn ôn bài, thì chỉ nên xem lướt
qua. Buổi sáng hôm thi, các em nên ăn sáng
bằng đồ tươi, sạch, tránh ăn quá no, tốt nhất
là ăn ở nhà để đảm bảo vệ sinh.

Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Quỳnh Hoa (Trung
tâm Dinh dưỡng TP.HCM)

Bữa ăn sáng là cực kỳ quan trọng
Bữa ăn sáng đầy đủ giúp tăng khả năng
tập trung của các em học sinh, học mau nhớ,
các em cũng năng động hơn, tích cực tham
gia thảo luận, giải quyết tốt các bài tập khó
và học tốt đến cuối buổi. Nếu bỏ qua bữa ăn
sáng sẽ dễ dẫn đến hạ đường huyết, giảm khả

cường hoạt động trí não. Nếu chỉ ăn tinh bột
mà thiếu đạm sẽ dễ buồn ngủ, trí óc kém linh
hoạt và cũng mau đói. Chất xơ có trong rau
sẽ giúp làm chậm sự hấp thu đường vào máu.
Vitamin & chất khoáng từ trái cây giúp tạo
cảm giác khỏe khoắn.
Buổi chiều tối: để não thư giãn, nên ăn ít
đạm, nhiều tinh bột.

Nhà báo, bác sĩ Nguyễn Quang
Ngọc (nguyên Phó TBT báo SK&ĐS)

năng tập trung học tập, khả năng sáng tạo.
Khi bỏ bữa thì các em dễ tìm đến các loại
thức ăn vặt không tốt cho sức khỏe như bánh
ngọt, nước ngọt, kẹo, snack.
Bữa ăn sáng đầy đủ phải cung cấp từ 1/4
đến 1/3 nhu cầu năng lượng của cả ngày cho
cơ thể, nên có ngũ cốc hoặc khoai củ, thực
phẩm giàu đạm, rau và trái cây. Ngũ cốc
khoai củ sẽ chuyển hóa thành đường, hấp thu
từ từ vào máu giúp đường huyết ổn định hơn
so với các loại thức ăn/uống ngọt từ đường
tinh chế như bánh kẹo, nước ngọt.
Đường huyết ổn định sẽ giúp não hoạt
động tốt. Thịt, cá, trứng, sữa cung cấp chất
đạm giúp cung cấp acid amin để tái tạo tế
bào, tạo chất dẫn truyền thần kinh giúp tăng

Xây dựng thời gian biểu hợp lý
Trước hết, để đạt hiệu quả tối ưu, mỗi em
phải tự xây dựng cho mình một thời gian
biểu hợp lý sao cho vừa đảm bảo kế hoạch
ôn tập, vừa giữ gìn sức khỏe để có thể bước
vào cuộc thi với phong độ thư thái, tự tin,
nghiêm túc.
Về nghỉ ngơi: các em nên thu xếp để sau
45 phút - 1 giờ hoặc sau một vấn đề, một chủ
điểm ôn tập vừa được hệ thống hóa, sau một
bài tập khó vừa giải được... có thể chợp mắt
hoặc dành ít phút nghe nhạc, chơi quần vợt,
đánh cầu lông hay làm mấy động tác thể dục
hoặc tản bộ... Các nghiên cứu cho thấy cách
nghỉ ngơi này tích cực hơn nhiều, cơ thể hồi
phục sức khỏe nhanh hơn, đầu óc nhẹ nhõm
hơn so với thuần túy nằm nghỉ.
Chăm sóc giấc ngủ: ngủ là một hình thức
nghỉ ngơi quan trọng sau một ngày làm việc,

Ảnh: Tư liệu

Mùa thi - mùa của lo lắng, căng thẳng đã gần kề. Hãy cùng nghe
lời khuyên từ các chuyên gia dinh dưỡng và tâm lý để chuẩn bị sức
khỏe và tinh thần tốt nhất vượt qua kỳ thi quan trọng này.

Chuẩn bị sức khỏe và tinh thần tốt nhất trước kỳ thi quan trọng

giúp các em lấy lại sức lực, đầu óc sảng
khoái hơn, tinh thần trở nên minh mẫn hơn
sẵn sàng bước vào một ngày mới. Ở người,
nếu bị mất ngủ cộng với tình trạng tâm lý
căng thẳng kéo dài có thể làm giảm trí nhớ,
khó tập trung chú ý vào bài vở, ù tai, chóng
mặt, bẳn tính, chuột rút, đau mỏi bắp thịt,
chán ăn.
Các em nên thu xếp để mỗi ngày có thể
ngủ tối thiểu 7 giờ, còn buổi trưa thì chỉ cần
thiu thiu ngủ hoặc nằm thư giãn chừng 15 30 phút. Nơi ngủ cần sạch sẽ, thoáng đãng,
mát mẻ và yên tĩnh để giấc ngủ được sâu.
Các em nên tản bộ ít phút trước khi đi ngủ
để dễ ngủ và ngủ ngon hơn. Cần tránh thức
khuya, nhất là đêm trước ngày thi.

Trịnh Thị Bích Liên (Trung tâm Tư vấn
tình cảm Linh Tâm)

Học nhưng không tạo áp lực, căng thẳng

Tránh tự gây áp lực
Những lúc không thể tập trung, bị áp lực,
ức chế vì không làm được bài, tốt nhất là
các em nên dừng lại, nghỉ ngơi. Nếu thấy
căng thẳng quá, các em có thể thư giãn tại
chỗ bằng cách ngừng đọc, nghĩ đến điều gì
đó giúp mình vui vẻ: thích nghe nhạc thì mở
một ca khúc, đam mê hát thì cất lên một câu
nào đó, hay gọi điện cho bạn thân để nói
chuyện.
Ở mỗi hoàn cảnh, mỗi con người sẽ có
biện pháp khác nhau để "cởi" áp lực, nhưng
nói chung, có hai hướng chính là tìm nguồn
động viên, chia sẻ của những người xung
quanh và nỗ lực của chính bản thân.
Khi gặp khó khăn, áp lực, các em nên
thẳng thắn tâm sự với bố mẹ, người thân để
được chia sẻ, cùng tìm cách giải quyết tốt
nhất. Cùng với đó, các em cũng phải nỗ lực.
Các em không nên quá cầu toàn, tạo ra những
áp lực không cần thiết, khi đặt ra những mục
tiêu quá sức và duy nhất.
truong QU C TE A CHAU
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VẤN ĐỀ AIS QUAN TÂM

CONCERNS OF AIS

Phương pháp giảng dạy

của các trường công lập thuộc bang Victoria, Úc

T

✒ TRẦN đÌNH PHÚ (Lược dịch)

ại các trường công lập thuộc bang
Victoria, các phương pháp giảng dạy
tại lớp học rất thú vị và có tính tương
tác cao. Học sinh được tham gia vào
các cuộc thảo luận và có nhiều cơ hội
đặt câu hỏi với giáo viên cũng như với các học
sinh khác trong lớp.
Bài giảng không phải lúc nào cũng diễn ra
trong lớp học mà có thể tại bất cứ nơi nào mà
học sinh có thể tiếp thu hiệu quả nhất, ví dụ như:
trong sân trường, trong công viên, trong viện bảo
tàng hay trong phòng triển lãm nghệ thuật. Học
sinh cũng có thể tự học một cách độc lập hay học
theo nhóm, trong hay ngoài giờ học.
Tại các trường công lập thuộc
bang Victoria, học sinh luôn có
được mối quan hệ thân thiện
với các thầy cô giáo của
mình. Mặc dù vậy, vẫn
có giới hạn nhất định
và các mối quan hệ
thầy trò dựa trên sự
tôn trọng lẫn nhau.

Phương
pháp giảng dạy tại
các trường ở Úc rất khác
biệt so với các quốc gia khác
trên thế giới. Đặc biệt là phương
Giáo viên là
người hỗ trợ và
pháp giảng dạy tại các trường
truyền cảm hứng
để học sinh có thể
công lập thuộc bang Victoria
tự giải quyết được
vấn đề. Học sinh
luôn được đánh giá
cũng được các tư vấn
viên tư vấn để vượt qua
rất cao.
những khó khăn trong học
tập và trong cuộc sống.
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Engage (Hòa nhập)

Giáo viên giúp học sinh hòa nhập với
các học sinh khác, xác định mục tiêu
học tập.

Evaluate (Đánh giá)

Giáo viên kiểm tra sự tiến bộ của
học sinh dựa vào các mục tiêu
học tập và cho phản hồi để
học sinh có thể nhìn lại những
thành tích đã đạt được và đặt
ra những mục tiêu học tập mới.

Elaborate (Xây dựng)

Giáo viên giúp học sinh cải thiện sự
hiểu biết bằng cách kiểm tra nhận thức của
học sinh qua nhiều hoạt động khác nhau
và phản hồi về sự tiến bộ của học sinh.

Explore (Khám phá)

Giáo viên khuyến khích học
sinh đặt câu hỏi, thu thập
thông tin và phát triển ý
tưởng.

Explain (Giải thích)

Giáo viên tạo cơ hội cho học sinh
thể hiện kiến thức đã học được và giúp
học sinh nâng cao kiến thức thông qua
việc nghe, nói, đọc, viết và quan sát.

Ảnh: by primarytech.global2.vic.edu.au

Đội ngũ giảng dạy tại các trường thuộc bang Victoria áp dụng “Mô hình Giảng dạy 5e” đối với tất cả các môn học

Tại các trường công thuộc bang Victoria, học sinh có thể:
• Có được nền tảng tiếng Anh vững chắc
• Xây dựng một nền tảng kiến thức cho riêng bản thân
• Phân tích và phát triển các ý tưởng cá nhân cũng như biết
cách diễn đạt chúng
• Học tập với phương pháp phù hợp với bản thân nhất
• Sử dụng những công nghệ mới nhất - các trường luôn không
ngừng nâng cao việc dạy và học
• Tự tin trong việc đặt câu hỏi và tương tác với bạn bè cũng
như thầy cô

• Trở nên độc lập và tự tin hơn
• Có được mối quan hệ cá nhân thân thiết với thầy cô
Phương châm trước nhất trong công tác giảng dạy
và học tập tại các trường thuộc bang Victoria là khám
phá và hòa nhập vào thế giới xung quanh. Đội ngũ
giáo viên tại các trường sử dụng Mô hình Giảng dạy
5e (e5 Instructional Model) với 5 giai đoạn: engage
(hòa nhập), explore (khám phá), explain (giải thích),
elaborate (xây dựng) và evaluate (đánh giá).

truong QU C TE A CHAU
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Mark Zuckerberg

ÛÚÁC MÚ HOÅC

✒ NGỌC TRÂM (Lược dịch)
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ark Zuckerberg là người đồng
sáng lập nên trang mạng xã hội
Facebook ngay từ khi còn ngồi
trên ghế giảng đường. Sau khi học xong
năm thứ hai tại Trường Đại học Harvard
lừng danh, Mark Zuckerberg đã tạm ngưng
việc học để tập trung phát triển Facebook.
Từ đó, trang mạng xã hội này đã thu hút
hơn 250 triệu người tham gia, biến Mark
Zuckerberg trở thành một trong những
nhà tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới.

Đam mê máy tính từ khi còn nhỏ

Mark Zuckerberg (tên đầy đủ là Mark
Elliot Zuckerberg) sinh ngày 14 tháng 5
năm 1984 trong một gia đình trí thức khá
giả ở Dobbs Ferry, New York, Mỹ. Từ khi còn
nhỏ, Mark Zuckerberg đã bộc lộ niềm đam
mê hứng thú với máy tính. Năm 12 tuổi,
Mark đã biết sử dụng Atari BASIC để lập
trình nên chương trình nhắn tin mang tên
Zucknet. Không chỉ thế, Mark Zuckerberg
còn cùng với các bạn mình lập trình các trò
chơi máy tính để giải trí. Ủng hộ cho niềm
đam mê máy tính của Mark, cha anh đã
thuê hẳn một gia sư máy tính để hỗ trợ,
truyền đạt thêm kiến thức chuyên môn
cho anh.
Sau đó, Mark Zuckerberg theo học
trung học tại Học viện Phillips Exeter, một
trường trung học danh giá ở Exeter, New
Hampshire, Mỹ. Tại đây, Mark vẫn duy trì sự
say mê với máy tính và lập trình thêm nhiều
chương trình máy tính độc đáo, điển hình
như Synapse, phiên bản đời đầu của phần
mềm nghe nhạc Pandora. Chương trình này
đã thu hút sự chú ý của rất nhiều công ty
trong đó có AOL và Microsoft. Hai công ty
nổi tiếng toàn cầu này đã ngỏ lời mua lại
Synapse, đồng thời mời Mark đến làm việc
ngay cả khi anh còn chưa tốt nghiệp. Tuy
nhiên, Mark đã từ chối hết thảy.

Ảnh: by InggieArt on PhotoTownship.com

Bước chân vào Harvard

Sau khi hoàn thành trung học, Mark
Zuckerberg theo học tại Trường Đại học
Harvard danh tiếng. Ngay từ khi còn là
sinh viên năm hai, Mark Zuckerberg đã lập
trình nên nhiều phần mềm máy tính đầy
sáng tạo, được đông đảo sinh viên trường
sử dụng. Trong đó, không thể không kể đến
2 phần mềm CourseMatch và Facemash.
CourseMatch là một chương trình hỗ trợ
sinh viên lựa chọn lớp học dựa vào sự chọn
lọc khóa học của người dùng khác. Còn
Facemash là chương trình so sánh hình
ảnh của mỗi hai sinh viên trong trường, từ
đó, người dùng có thể bình chọn sinh viên
có ngoại hình hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, hội

đồng trường đã cấm Facemash hoạt động
vì cho rằng chương trình này không phù
hợp với môi trường giáo dục.
Sau đó, Mark Zuckerberg hỗ trợ ba
người bạn học - Divya Narendra, cặp sinh
đôi Cameron và Tyler Winklevoss - lập
nên trang mạng xã hội mang tên Harvard
Connection. Trang web này sử dụng thông
tin về các sinh viên trong trường Harvard
tạo thành nơi hò hẹn cho tầng lớp sinh
viên ưu tú của trường. Với mong muốn
thiết lập một trang mạng xã hội của riêng
mình, Mark Zuckerberg đã tách nhóm để
thực hiện ý tưởng này cùng với sự hỗ trợ
của các bạn mình là Dustin Moskovitz,
Chris Hughes và Eduardo Saverin.
Mark cùng nhóm bạn này đã tạo nên
một trang web nơi người dùng có thể tự
mình tạo một profile, đăng tải hình ảnh và
kết nối với người dùng khác. Ngày 4 tháng
2 năm 2004, với tên gọi khởi đầu là The
Facebook, trang web này được chính thức
đưa vào hoạt động. Ban đầu, trang web do
các sinh viên trong trường sử dụng là chủ
yếu và sau đó đã lan rộng sang các trường
khác. Sau khi kết thúc năm hai, Mark
Zuckerberg đã nghỉ học để tập trung toàn
tâm toàn lực phát triển Facebook. Tháng
6 năm 2004, Facebook chuyển cơ sở điều
hành đến Palo Alto, California. Cuối năm
2004, Facebook đạt mốc 1 triệu người
tham gia.

Mark Zuckerberg được biết đến
như là người đồng sáng lập nên
trang mạng xã hội Facebook nổi
tiếng và cũng là một trong những
tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới.
Sự phát triển của Facebook

Năm 2005, Facebook được tập đoàn
Accel Partners đầu tư 12,7 triệu USD để
phát triển. Vào thời điểm này, Facebook
chỉ dành cho sinh viên thuộc các trường
trong nhóm Ivy League. Sau đó, trang web
này đã cấp phép truy cập cho học sinh, sinh
viên các trường đại học, trung học và các
trường quốc tế khác. Tháng 12/2005, số
lượng sinh viên, học sinh tham gia trang
mạng xã hội này đã lên đến 5,5 triệu người.
Sự phát triển vượt bậc của Facebook đã
thu hút sự chú ý của các công ty lớn như
Yahoo! và MTV Networks. Mark đã từ chối
bán Facebook cho các ông chủ lớn này.
Thay vào đó, Mark càng tập trung phát
triển mở rộng và thêm nhiều tính năng
mới cho trang web này.

Ảnh: coica.org

Không có con đường nào trải đầy
hoa hồng

Mark Zuckerberg cũng gặp phải không
ít khó khăn và thử thách trên con đường
phát triển Facebook. Năm 2006, những
nhà sáng lập Harvard Connection - người
mà Mark đã hỗ trợ giúp đỡ lúc còn học ở
trường, cáo buộc anh ăn cắp ý tưởng của
họ, đồng thời yêu cầu anh phải bồi thường
cho những khoản lỗ kinh doanh của
họ. Phản bác lại lời cáo buộc trên, Mark
khẳng định rằng hai trang web Harvard
Connection và Facebook đều được lập nên
từ những ý tưởng hoàn toàn khác nhau.
Cuối cùng, anh phải bồi thường 65 triệu
USD. Dù vậy, Mark vẫn khẳng định rằng
anh không phải là người ăn cắp ý tưởng.
Không dừng lại ở đó, ông chủ Facebook
này còn phải đối mặt với thử thách khác
khi cuốn sách The Accidental Billionaires
của nhà văn Ben Mezrich lên kệ vào năm
2009. Theo Mark, nhà văn đã tự ý thêm
thắt các tình tiết không có thật vào tác
phẩm khiến cho câu chuyện về cuộc đời
anh trở nên sai lệch.
Trải qua không ít các biến cố và khó khăn
song Mark Zuckerberg vẫn vững bước trên
con đường thành công. Năm 2010, anh
được tạp chí Time bình chọn là nhân vật
của năm. Đồng thời, trên danh sách New
Establishment của tạp chí Vanity Fair, anh
giữ vị trí đầu bảng và sang đến năm 2012 là
thứ hạng tư. Cũng trong năm 2012, Mark
Zuckerberg còn xuất sắc nằm ở vị trí 36
trong Forbes 400 - danh sách 400 người
giàu nhất nước Mỹ. Ước tính tổng giá trị
tài sản đến năm 2012 của Mark Zuckerberg
lên đến 6,4 tỷ USD.

con đường đến với thành công
truong QU C TE A CHAU
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KING'S CoLLEGE LoNDoN
✒ PHươNG DươNG (Sưu tầm)

K

ing’s College London
(hay còn được gọi là
King’s hoặc KCL) là
trường đại học nghiên cứu đặt
tại London, Anh Quốc. King’s
được xem là trường đại học
lâu đời thứ tư ở Anh, được
thành lập bởi vua George IV
và Công tước xứ Wellington
vào năm 1829. Năm 1836,
King’s trở thành một trong
hai trường thành viên sáng lập
Đại học London (University of
London).
King’s có chín trường trực
thuộc: Nghệ thuật & Nhân văn,
Khoa học y sinh, Nha khoa,
Tâm thần học, Luật, Y khoa,
Khoa học tự nhiên & Toán học,
Điều dưỡng & Hộ sinh, Khoa
học xã hội & Chính sách công.

Thư viện Maughan - Ảnh: toothpicnations.co.uk

Với bốn cơ sở nằm ở trung
tâm London và một cơ sở
tại Denmark Hill, phía Nam
London, King’s được xem là
một trong những trung tâm lớn
nhất châu Âu về giảng dạy y
khoa và nghiên cứu y sinh trình
độ đại học, sau đại học. Trường

có năm trung tâm thuộc Hội
đồng nghiên cứu y khoa Anh
và là thành viên sáng lập của
trung tâm khoa học y tế King’s
Health Partners.
King’s có khoảng 25.000
sinh viên đến từ 140 quốc gia
và hơn 6.500 giảng viên - nhân

viên. Tổng thu nhập hàng năm
gần 525 triệu bảng Anh (số liệu
năm 2011).
Năm học tại King’s kéo dài
từ ngày thứ hai cuối cùng của
tháng 9 đến ngày thứ sáu đầu
tiên của tháng 6. Tờ The Sunday
Times đánh giá King’s là trường
có yêu cầu tuyển sinh khó thứ
sáu trong số các trường đại học
ở Anh Quốc. Điều kiện nhập học
tại King’s rất cạnh tranh, nhất là
ở bậc đại học. Năm 2011, ở một
số ngành như Tiếng Anh, Luật
và Quản trị kinh doanh, cạnh
tranh đầu vào là 1 chọi 15, nói
cách khác tỉ lệ được nhận chưa
đến 7,5%. Theo đánh giá của
Times Good University Guide
2008, khoảng 30% sinh viên
bậc đại học của King’s đến từ
các trường tư thục.

Ảnh: afasiaarq.blogspot.com
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Ảnh: commons.wikimedia.org

Các xếp hạng của
King’s trong năm 2012

Ảnh: Tư liệu

- Đứng thứ 68 trên thế giới và 19
ở châu Âu: theo bảng xếp hạng
Academic Ranking of World
Universities.
- Đứng thứ 26 trên thế giới và
thứ 7 ở châu Âu: theo bảng
xếp hạng QS World University
Rankings.
- Đứng thứ 57 trên thế giới và 12
ở châu Âu: theo bảng xếp hạng
Times Higher Education World
University Rankings.
Đã có 10 giải Nobel được trao cho các cựu sinh viên và giảng viên của King’s.
Tháng 9/2010, tờ The Sunday Times bầu chọn King’s là "Trường đại học của
năm". King’s là thành viên của Hiệp hội các trường đại học Khối thịnh vượng
chung (Association of Commonwealth Universities), Hiệp hội các trường đại
học châu Âu (the European University Association), Russell Group và Tổ chức
các trường đại học Vương quốc Anh (Universities UK).

Đại diện King's gặp gỡ học sinh Trường Quốc tế Á Châu

Tháng 7/2012, Trường Quốc tế Á Châu đã ký
kết bản ghi nhớ hợp tác với King’s về các mặt
trao đổi văn hóa, liên kết học thuật và chuyển
tiếp học sinh theo học bậc đại học. Đại diện
King’s, cô Joanna Williams cũng đã đến thăm
và có buổi thông tin về King’s cũng như việc
học tập ở Anh Quốc tại Trường Quốc tế Á Châu
vào ngày 23/10/2012.
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Khi con bạn ghét

sách giáo khoa

K

✒ UYỂN NHI (Theo education.com)

hi trẻ bắt đầu học trung học thì việc đọc sách giáo khoa không còn là chuyện đọc “vui” nữa. Ở trường tiểu học, một cuốn
sách về lịch sử có thể có hai mươi trang và mỗi trang chỉ có ba dòng chữ, phần còn lại là hình ảnh của cung điện đổ nát hoặc
các loại vũ khí cổ xưa. Bây giờ, đột nhiên, trẻ thấy 300 trang dày đặc và toàn những từ khó. Đó là một cấp độ hoàn toàn mới.
Chúng ta thường cho rằng trẻ sẽ biết phải làm gì, nhưng thật sự trẻ rất cần được truyền đạt một kỹ năng thực tế: khả năng đọc
văn bản và nắm bắt những ý chính của bài đọc. Điều này có thể rất khó khăn đối với trẻ, đặc biệt là trong lần đầu tiên. Và rất
nhiều trẻ em khi phải đối mặt với thách thức đó, chúng sẽ làm bất cứ điều gì để né tránh.
Nhưng có một tin tốt dành cho các bậc cha mẹ: Khi trẻ có bài tập về nhà là một bài đọc lịch sử, hãy thử phương pháp đơn giản sau
đây, nó được gọi là “xem trước, đọc và ôn lại”:
• Vấn đề không phải là chúng ta sẽ nói như thế nào để khiến cho trẻ cảm thấy việc đọc sách hấp dẫn với chúng, đừng bắt đầu bằng câu: “Chỉ
cần ngồi xuống và đọc.” Câu nói này chỉ dành để khuyến khích trẻ đọc những sách trinh thám, nhưng sách giáo khoa lịch sử thường đòi hỏi
động lực từ phía người đọc. Trẻ cần phải học cách “đọc có mục đích”, nghiên cứu sâu để tìm kiếm và thu hoạch kiến thức cho bản thân qua
một câu chuyện thực tế.
• Thay vào đó, hãy nhấn mạnh với trẻ rằng chúng nên xem trước các trang được giao. Điều này có nghĩa là: trong năm phút hoặc ít hơn,
chỉ nhìn vào tiêu đề, hình ảnh, bản đồ, đồ thị và chú thích. Hỏi những câu hỏi như: Ý tưởng chính của bài đọc này là gì? Nó có liên quan
tới bất cứ điều gì mà con đã biết? Những câu hỏi đó nhằm tạo ra sự kết nối giữa những điều trẻ đã biết với những kiến thức trẻ sắp học.
Cuối cùng, nếu trẻ đã được giao nhiệm vụ trả lời câu hỏi đọc hiểu thì chúng sẽ tìm ra câu trả lời nhờ vào giai đoạn xem trước.
• Sau đó, cho phép trẻ đọc các trang nội dung một cách cẩn thận. Tuy nhiên, ta phải chắc chắn rằng, chúng đang đọc đúng cách. Nếu trẻ đang
tìm kiếm những câu trả lời cho các câu hỏi và khi tìm được câu trả lời thì chúng sẽ ghi chú hoặc tô đậm đoạn văn trong sách giáo khoa.
• Để hoàn tất công việc, phụ huynh cần phải yêu cầu trẻ ôn
lại bài đọc. Giai đoạn này chỉ mất 5 phút hoặc có thể lâu
hơn, bao gồm quay lại các tiêu đề, hình ảnh, bản đồ, đồ thị
và chú thích. Ngoài ra, cha mẹ nên khuyến khích trẻ tự hỏi
bản thân: “Tôi vừa mới học được điều gì?”. Khi khả năng
đọc của trẻ trở nên khá hơn, thì chúng sẽ tự hỏi “Tôi đã
không hiểu gì trong bài đọc?” và đọc lại những phần đó cho
đến khi hiểu được bài. Đây cũng là giai đoạn trẻ em nên viết
câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào mà giáo viên đã đưa ra.
Lúc đầu, áp dụng phương pháp này có thể sẽ rất vất vả.
Nhưng phụ huynh nên biết rằng đây là một cách giúp tiết
kiệm được rất nhiều thời gian. Bằng việc xem trước bài đọc,
trẻ đã và đang tham gia vào quá trình đọc sách, điều đó cũng
có nghĩa là chúng có thể hiểu bài đọc trong lần đọc qua đầu
tiên, không phải đợi tới lần thứ ba, thứ tư, thứ năm hoặc tệ
hơn nữa là sau khi làm bài kiểm tra và bài đọc tiếp theo đã
bắt đầu.
Cuối cùng, “xem trước, đọc, ôn lại” là một kỹ năng thực tế
sẽ giúp ích cho trẻ trong tương lai. Các luật sư, bác sĩ và các
chính trị gia đều có khả năng đọc các tài liệu phức tạp và hiểu
những ý chính cũng như các ý phụ. Đây là một quá trình tư
duy mà trẻ đang bắt đầu ngay từ bây giờ. Bạn, các bậc làm
cha làm mẹ, chính là người có thể làm nên sự khác biệt.
26
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Mùa hè

cẩn thận tai nạn
thương tích
cho trẻ

Mùa hè là thiên đường nghịch ngợm cho trẻ nhưng cũng
đem lại cho các bậc phụ huynh nhiều nỗi lo. Vào mùa này
trẻ dễ bị tai nạn thương tích nhiều nhất. Vì mùa hè trẻ được
nghỉ học có nhiều thời gian ở nhà, trong khi đó các bậc phụ huynh
vẫn phải đi làm không có nhiều thời gian quan tâm trẻ. Theo một
nghiên cứu cho thấy, nhà là nơi xảy ra các tai nạn thương tích cao nhất.
✒ mai hương (Tổng hợp)

T

háng 5 năm 2011, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành
Quyết định số 548/QĐ-LĐTBXH
về việc ban hành tiêu chí Ngôi nhà an toàn
phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.
Quyết định này quy định 33 tiêu chí về ngôi
nhà an toàn, đảm bảo không có trẻ em bị tai
nạn thương tích tại nhà. Để đạt ngôi nhà an
toàn, phải đạt ít nhất 23/33 tiêu chí, trong đó
có 15 tiêu chí bắt buộc như sau:

Ảnh: injuryactionjustice.com

Đảm bảo an toàn xung quanh ngôi nhà
1. Xung quanh ao, hồ chứa nước, hố vôi,
cống thoát nước trong khu vực nhà ở phải
có hàng rào chắc chắn đảm bảo an toàn cho
trẻ em.
2. Giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng
chứa nước khác phải có nắp đậy an toàn.
3. Những dụng cụ, đồ dùng nguy hiểm hoặc
vật chứa chất độc hại nguy hiểm phải để
trong kho chứa đồ an toàn.
Đảm bảo an toàn các phòng trong ngôi nhà
4. Cửa sổ phải có chấn song, các thanh
dọc chắc chắn và khoảng cách đảm bảo trẻ
không chui qua được.
5. Khu bếp phải riêng biệt, có cửa ngăn và
có khóa để trẻ dưới 6 tuổi không tiếp xúc
được với bếp lửa, bình ga.

Đảm bảo an toàn về điện
6. Dây dẫn điện phải được đi ngầm trong
tường hoặc có vỏ bọc chắc chắn nếu đi bên
ngoài.
7. Các công tắc điều khiển, cầu chì, ổ cắm
được lắp đặt ngoài tầm với của trẻ dưới 6
tuổi và phải có hộp hay lưới bảo vệ hoặc có
nắp đậy an toàn.
8. Phải sử dụng các loại đèn có phần vỏ
ngoài bằng vật liệu cách điện tại các phòng
trong ngôi nhà.

9. Không đặt ổ cắm điện trong phòng vệ
sinh, nhà tắm, nếu có phải đặt sau cầu chì/
aptomat và ở vị trí an toàn ngoài tầm với
của trẻ dưới 6 tuổi.
Đảm bảo an toàn cầu thang và lan can
10. Cầu thang phải có lan can, tay vịn chắc
chắn. Bậc cầu thang có chiều cao, bề mặt
rộng phù hợp đảm bảo an toàn cho trẻ em.
11. Khoảng cách giữa các thanh dọc của lan
can cầu thang đảm bảo trẻ em dưới 6 tuổi
không chui lọt và không có các thanh ngang
để trẻ em sử dụng trèo qua.
Đảm bảo an toàn các đồ dùng gia đình
12. Phích nước phải có hộp đựng hoặc dây
đai giữ và để ở vị trí an toàn ngoài tầm với
của trẻ dưới 6 tuổi.
13. Các loại thuốc được để trong tủ đựng
thuốc và để ở vị trí ngoài tầm với của trẻ em
dưới 6 tuổi.
14. Dao, kéo và các vật sắc nhọn dùng để
cắt để ngoài tầm với của trẻ dưới 6 tuổi.

Các công tắc điều khiển, cầu chì, ổ cắm được lắp đặt
ngoài tầm với của trẻ dưới 6 tuổi

Một số quy định an toàn khác
15. Không cho trẻ nhỏ chơi các đồ chơi nhỏ
hoặc các vật nhỏ dễ nuốt.
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cƠ Hội “vÀng”
cHO sinH viÊn TốT
ngHiệP caO đẲng
✒ vY HUỲNH

Nhằm giúp sinh viên tốt nghiệp bậc cao đẳng thực hiện ước mơ nâng cao
trình độ chuyên môn và đạt bằng cấp tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, SIU
đang xét tuyển hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy năm 2013.

Môi trường giảng dạy tiêu
chuẩn quốc tế

Để biết thêm thông tin chi tiết về
tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên
đại học, sinh viên và phụ huynh có thể
tham khảo tại: www.siu.edu.vn
Hoặc trực tiếp tại: Trường Đại học
Quốc tế Sài Gòn (SIU), 706A Quốc lộ
52 (số cũ: 3A Xa lộ Hà Nội), P.Hiệp
Phú, Q.9, TPHCM
ĐT: 08 5409 3929 – 5409 3930
Email: admission@siu.edu.vn
28
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Không cần phải du học, ngay tại Việt
Nam, các học sinh, sinh viên vẫn có thể thỏa
mãn nhu cầu hội nhập thế giới khi được học
tập trong một môi trường tiêu chuẩn quốc tế.
Tính tương tác tối đa giữa giảng viên và
sinh viên được nhà trường đặc biệt chú trọng
thông qua việc phân bổ nhỏ các lớp học,
thường xuyên tổ chức các hội thảo, thuyết
trình, hoặc học theo nhóm tại thư viện hay
phòng tự học. Với 2 chương trình giảng dạy
bằng tiếng Anh và tiếng Việt theo tiêu chuẩn
đại học Hoa Kỳ, SIU luôn hướng tới việc
tạo dựng môi trường giao tiếp quốc tế sống
động, linh hoạt.
“Học đi đôi với hành” là phương châm
đào tạo của hầu hết các trường đại học danh
tiếng trên thế giới. Tại SIU, sinh viên thường
xuyên được gặp gỡ, giao lưu với các nhà
lãnh đạo, các chuyên gia hàng đầu tại các
công ty và tập đoàn lớn của Việt Nam, các
nhà hoạch định chiến lược - chính sách của
Chính phủ…, nhằm giải quyết những vấn đề
thực tiễn, xây dựng mối quan hệ có lợi cho
sinh viên sau khi ra trường.
Bằng tốt nghiệp có giá trị quốc gia và quốc
tế cũng là một trong những ưu thế của SIU.

Sinh viên tốt nghiệp có nhiều cơ hội trong việc
tiếp tục theo học các bậc học cao hơn tại các
trường đại học ở Việt Nam hoặc những quốc
gia có nền giáo dục hàng đầu thế giới như:
Anh, Mỹ, Úc, Canada... Với tư cách là thành
viên của các tổ chức giáo dục hàng đầu thế
giới như Hiệp hội phát triển giảng dạy doanh
thương bậc đại học AACSB - Hoa Kỳ, Hiệp
hội Quốc tế các trường Đại học đào tạo ngành
Kinh doanh IACBE - Hoa Kỳ và mối quan hệ
hợp tác chặt chẽ giữa SIU với nhiều trường
đại học danh tiếng như: Suffolk University
(Hoa Kỳ), Truman State University (Hoa
Kỳ), Buckinghamshire New University (Anh
Quốc), Ritsumeikan University, Asia Paciﬁc
University (Nhật Bản), EF Education First
(Hoa Kỳ)... sẽ tạo thuận lợi cho sinh viên khi
muốn tiến xa hơn trên con đường học vấn tại
những ngôi trường này.

Cơ sở vật chất hiện đại

SIU là nơi được trang bị các phương tiện
giáo dục và giải trí hiện đại, phục vụ tối đa
hiệu quả việc giảng dạy và học tập.
Mạng internet không dây, thư viện sách,
thư viện điện tử, hội trường, giảng đường,
lớp học, phòng chiếu phim, câu lạc bộ âm
nhạc, phòng thể dục đa năng, khu giải trí và
nhiều phương tiện hiện đại khác sẽ giúp sinh
viên có điều kiện học tập và giải trí như tại
các nước phát triển.

Cánh cửa mở rộng cho sinh
viên tốt nghiệp cao đẳng

Học tập là một quá trình phấn đấu không
ngừng. Vì lẽ đó, năm 2013, SIU dành 120
chỉ tiêu cho đào tạo liên thông từ bậc cao
đẳng lên đại học chính quy ngành Quản trị
kinh doanh (gồm Quản trị kinh doanh, Kinh
tế đối ngoại, Marketing) và Ngôn ngữ Anh,
với thời gian học 2 năm. Đây là cơ hội tuyệt
vời cho những bạn trẻ có niềm say mê học
tập, mở rộng kiến thức để gặt hái nhiều thành
công hơn nữa trong tương lai.

Ảnh: Tư liệu

T

rường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU)
là thành viên của hệ thống giáo dục
Quốc Tế Á Châu (GAIE), gồm các
thành viên: Trường Quốc tế Á Châu (bậc Tiểu
học IPS và bậc Trung học AHS), Viện Nghiên
cứu Châu Á và Trường Đại học Quốc tế Sài
Gòn, với hơn 12.000 học sinh, sinh viên đang
theo học từ tiểu học đến đại học, hơn 11.000
học viên đã qua đào tạo, hơn 2.000 giáo viên
- nhân viên Việt Nam và gần 200 giáo viên
nước ngoài có văn bằng cử nhân, thạc sĩ, tiến
sĩ, phó giáo sư, giáo sư đang làm việc tại 12
cơ sở hiện đại ở TPHCM. GAIE được xem là
hệ thống giáo dục tiêu chuẩn quốc tế có chất
lượng đào tạo hàng đầu tại Việt Nam.

www.siu.edu.vn
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hực phẩm

✒ PHươNG THY (Tổng hợp)

não bộ

Các kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các tế bào thần kinh hoạt động rất tích cực ngay cả khi con người
ngừng suy nghĩ để nghỉ ngơi. điều đó có nghĩa là cho dù không suy nghĩ, não vẫn tiêu hao năng lượng.
Sau đây là những thực phẩm giúp hỗ trợ não bộ hoạt động minh mẫn và dẻo dai.

Sữa: Sữa bò được coi là một trong những
nguồn dinh dưỡng quý giá nhất. Trong
sữa có nhiều protein, canxi và những
nguyên tố cần thiết khác cho não. Đặc
biệt, sữa tươi là loại thực phẩm dinh
dưỡng gần như hoàn hảo, với hàm lượng
cao các chất protein, canxi và các axit
amin cần thiết cho não bộ.

Cá: Những loại cá giàu chất béo như cá
hồi, cá thu, cá trích và cá ngừ không chỉ là
nguồn cung cấp dồi dào các loại chất đạm,
vitamin B và canxi, mà còn chứa nhiều
loại axit béo cần thiết, đặc biệt là omega-3,
thành phần thiết yếu cho não bộ, mắt và hệ
thần kinh. Hơn thế nữa, axit béo này cũng
đóng một vai trò khá quan trọng trong việc
nhận thức và hành vi. Thiếu hụt omega-3
có thể dẫn tới trầm cảm, rối loạn khả năng
đọc, và chứng mất tập trung.

Các loại quả mọng: Các loại quả
mọng là loại trái cây tuyệt vời cho não
có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa và
bảo vệ não khỏi một số dạng tổn thương
do các gốc tự do. Ăn quả mọng làm
giảm một số bệnh liên quan đến não
như mất trí nhớ, đột quỵ. Thậm chí bạn
có thể phòng tránh các bệnh trên nếu ăn
một ít quả mọng mỗi ngày.

Ngũ cốc nguyên hạt: Sản phẩm từ các loại
ngũ cốc nguyên hạt như bột mì, bột yến
mạch, lúa mạch và hạt kê là nguồn cung cấp
chất đường bột vô cùng lành mạnh và dễ
hấp thụ để sản sinh ra đường glucose. Loại
đường này là “nhiên liệu” chủ yếu của não
bộ. Hàng ngày mỗi người cần ít nhất 100g
đường bột để sản sinh ra đủ lượng glucose
cho não làm việc hiệu quả. Ngũ cốc nguyên
hạt còn là nguồn cung cấp các chất vi lượng
cần thiết khác như vitamin B, selenium và
đặc biệt là chất xơ hòa tan. Chất này đóng
vai trò điều hòa lượng cholesterol trong
máu, giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh về
tim mạch và chấn thương não bộ, điển hình
như đột quỵ.
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Các loại hạt: Nhiều loại hạt và hạch là nguồn
cung cấp protein, chất khoáng, vitamin E, axit
béo omega-6 và nhiều loại axit amin thiết yếu
khác. Hạt bí và vừng khá giàu tyrosine: axit
amin cấu thành dopamine, chất “xúc tác” cảm
giác hạnh phúc. Đa số các loại hạt chứa những
loại vitamin B tốt cho não như vitamin B6, B12
và axit folic. Vitamin B6 giúp cơ thể sản sinh
ra hồng cầu và là tiền thân của nhiều loại chất
dẫn xung thần kinh, điển hình như dopamine và
serotonin. Axit folic giúp cải thiện trí nhớ và
bệnh mất tập trung, trong khi thiếu hụt vitamin
B12 có thể dẫn đến hội chứng Alzheimer.
Các loại hạt tốt cho bạn: hồ trăn, hạnh nhân, hạt
điều, hạt dẻ, lạc, hạt lanh, hạt hướng dương…

Ảnh: Fotolia

Lòng đỏ trứng gà: Sau khi chất lecithin chứa trong lòng đỏ bị phân giải trong cơ thể sẽ sản
sinh ra rất nhiều acetylcholine. Chất này đi vào máu và nhanh chóng đến não bộ, giúp tăng
cường trí nhớ. Trong 50g lòng đỏ trứng chứa gần 500mg chất choline, tương tự như lượng
choline có trong 100g gan, nhiều gấp 2,5 lần so với lượng choline có trong 100g thịt chim.
Tuy nhiên mỗi ngày chỉ ăn 1 - 2 quả trứng gà là đã có thể cung cấp đủ lượng choline cho cơ thể,
rất có lợi cho việc bảo vệ não bộ và tăng cường trí nhớ.

✒ MINH TÂM (Tổng hợp)

Chế độ ăn

Mùa nóng, thời tiết oi bức nên dinh dưỡng của bé cần mát để giúp
giải nhiệt cho cơ thể. Cho trẻ ăn nhiều hơn ngày thường nhóm thực
phẩm có tính giải nhiệt như: rau dền, rau muống, bí,… giúp mang
lại cảm giác mát mẻ, đồng thời cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể,
bổ sung chất xơ, rất tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ. Cho trẻ ăn bổ sung
bằng những bữa ăn bổ mát như: chè hạt sen, sữa, sữa chua, bánh flan.
Thời tiết mùa hè là điều kiện để vi khuẩn hoạt động mạnh khiến
thức ăn nhanh chóng bị thiu, gây ra ngộ độc thức ăn. Độc tố của vi
khuẩn trong thức ăn sẽ phát tác trong khoảng từ 12 - 36 giờ. Thức ăn
của trẻ cần tránh để ngoài nhiệt độ môi trường hơn 2 giờ.
Khi chế biến thức ăn cho trẻ, các bậc cha mẹ phải tuân thủ những
quy định như: rửa tay thật sạch bằng xà phòng trước khi bắt đầu nấu
ăn, nấu chín thịt cho đến khi không nhìn thấy màu đỏ ở thịt nữa, nấu
thịt ở nhiệt độ ít nhất khoảng 70oC.

Nước uống

Trời nóng nực khiến trẻ khó chịu, mất nhiều mồ hôi gây ra khát.
Để giải nhiệt, trẻ có xu hướng dùng nước đá lạnh. Tuy nhiên, đây
lại là nguyên nhân làm cho siêu vi và vi trùng ở vùng hầu họng phát
triển gây viêm đường hô hấp trên. Chính vì vậy cần hạn chế việc cho
trẻ uống nước đá, nước lạnh. Nếu trời quá nóng, chỉ nên cho trẻ uống
nước được làm mát hoặc chỉ cho rất ít đá. Khi biết chắc rằng nước
(đá) này được làm từ nguồn nước sạch, được bảo quản, vận chuyển
vệ sinh hoặc từ tủ lạnh gia đình.
Cho trẻ uống đủ nước, khoảng 100 ml/kg cân nặng/ngày. Thức
uống có giá trị dinh dưỡng như: sữa tươi, sữa đậu nành, sữa chua
uống, sinh tố, nước ép trái cây. Ngoài ra, còn có nước giải khát như:
nước lọc, trà, nước khoáng, nước suối, nước tinh khiết và nước mát
được chế biến theo cách dân gian như: nước sâm, rau má.
Khi trẻ ra nhiều mồ hôi, không nên cho trẻ uống nhiều nước cùng
một lúc, dễ gây trúng độc nước. Nếu trẻ có khát, bạn cũng chỉ cho
trẻ uống từ từ, từ 100 - 150 ml mỗi lần uống, và nếu tiếp tục có nhu
cầu thì hãy đợi từ 5 - 10 phút sau mới uống tiếp.
Không nên cho trẻ nhỏ ăn uống thường xuyên bất kỳ món gì được
chế biến sẵn, bán ngoài đường. Nước lạnh bán ở các vỉa hè, lề đường
tuy nhìn bắt mắt, hương vị thơm ngon, uống vào vừa mát vừa ngọt,
đã ngay cơn khát nhưng bạn không biết rõ những loại đó được sử
dụng những hóa chất nào tạo màu, tạo mùi nhân tạo, hay cho các
loại đường hóa học.

Chế độ sinh hoạt

Ngoài nước và thức ăn lạnh, việc sử dụng máy lạnh quá lạnh, dùng
quạt thổi thẳng vào người, thay đổi nhiệt độ đột ngột từ bên ngoài
trời quá nóng đến vào trong phòng quá lạnh cũng là nguyên nhân gây
bệnh. Máy lạnh cũng làm cơ thể mất nước nhiều hơn.
Mùa hè là lúc trẻ dễ bị rôm sảy và nhiễm trùng da do đổ mồ hôi
quá nhiều. Để phòng tránh nên tắm gội hàng ngày cho trẻ, cho trẻ mặc
quần áo thoáng mát và hút mồ hôi, thay quần áo cho trẻ mỗi khi bị
mưa ướt hay ra nhiều mồ hôi, nhất là ở những trẻ hiếu động để tránh
bị cảm lạnh, nhiễm nấm. Tránh để trẻ gãi rôm sảy để không làm tổn
thương da, nhiễm trùng da. Nếu đi ra ngoài thì nên che chắn cơ thể kỹ
với mũ rộng vành, áo khoác và găng tay để tránh mất quá nhiều mồ
hôi và bị hại da bởi nắng gắt, đây cũng là biện pháp chống say nắng.
Vào hè, trẻ em cũng rất dễ nổi mụn nhọt, mức độ nhẹ có thể tự
khỏi, nhưng nặng thường gây đau nhức, sốt, dẫn đến lười ăn. Bố mẹ
phải thường xuyên nhắc nhở các em tắm, rửa sạch sẽ. Ngoài chế độ
nghỉ ngơi thích hợp, phòng ở của các em phải bố trí sao cho thoáng
mát, tránh tiếng ồn, nên trồng cây cảnh để không gian có cây xanh
và hơi ẩm.

Dinh dưỡng

cho trẻ trong
mùa hè
Mùa hè oi bức, tùy theo sự thay
đổi của thời tiết các bậc phụ huynh
nên quan tâm đến chế độ dinh
dưỡng và sinh hoạt cho trẻ.
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AIS IN MY HEART

AIS TRONG

TIM TÖI
Lý Thu Hiền - Lớp 11/11

Trong những hoạt động ngoại khóa của trường, em thích nhất Lễ hội ẩm thực.
Các món ẩm thực phong phú như: sushi, bánh flan, nước ngọt,… Nguồn thu từ
lễ hội, chúng em quyên góp cho chương trình từ thiện. Em nghĩ đây là một ngày
hội vui và mang lại nhiều ý nghĩa, giúp học sinh biết cách tổ chức, quản lý, phối
hợp ăn ý với nhau hơn.
Chuyến đi từ thiện đến “Trung tâm chắp cánh ước mơ” để thăm hỏi và tặng
quà cho các anh chị khuyết tật là một hoạt động bổ ích và mang lại cho em nhiều
cảm xúc. Ấn tượng nhất là các anh chị làm ra những bức tranh rất đẹp, chứng
tỏ rằng tuy có khiếm khuyết về cơ thể nhưng các anh chị rất tài năng và giàu
nghị lực. Em có mua cho mình một bức tranh nhỏ để làm kỉ niệm trong chuyến
đi từ thiện ý nghĩa này.
.........................................................................................................................

Liu Khải Hùng - Lớp 10/11

Trường Quốc tế Á Châu đã tạo ra một môi trường học tập lý tưởng để bản
thân em không ngừng phấn đấu, rèn luyện trở thành “con ngoan, trò giỏi”. Qua
các hoạt động ngoại khóa, trường đã truyền tải cho các học sinh kiến thức và
những bài học quý giá trong cuộc sống. Đặc biệt qua hoạt động từ thiện, chúng
em hiểu sâu sắc hơn về tình thương, lòng nhân ái đối với những hoàn cảnh khó
khăn hơn mình. Nhà trường cũng tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu với học
sinh về nền văn hóa nước ngoài như Lễ hội hóa trang, nhưng cũng không quên
những lễ hội truyền thống dân tộc như Lễ hội lồng đèn...
Trường còn tạo cho chúng em một môi trường học tập thân thiện và chuyên
nghiệp với đội ngũ giáo viên hết mực tận tâm với nghề, tận lực với học sinh.
Thầy cô giáo luôn trao đổi về những kinh nghiệm từ cuộc sống giúp chúng em
hiểu biết hơn. Thời gian được học tập, vui chơi tại mái trường Quốc tế Á Châu
là những trải nghiệm quý giá, chắc chắn sẽ là hành trang không thể thiếu cho
em trên đường đời.
.........................................................................................................................
Suốt 8 năm theo học tại Trường Quốc tế Á Châu, em đã được tham gia nhiều
hoạt động ngoại khóa bổ ích, thú vị. Nào là Lễ hội Halloween với những trang
phục công chúa, phù thủy, hiệp sĩ,… vừa đáng sợ vừa ngộ nghĩnh dễ thương;
Cuộc thi tiếng hát tiếng Anh tạo cho chúng em nhiều cơ hội thể hiện tài năng
ca múa. Lễ hội mùa xuân với chương trình ẩm thực và chương trình biểu diễn
nghệ thuật đặc sắc, phong phú phục vụ thầy cô và học sinh.
Ngoài ra, khuyến khích tinh thần “lá lành đùm lá rách” của các bạn học sinh,
nhà trường đã tổ chức các chuyến đi từ thiện đến các trại trẻ mồ côi, khuyết
tật để chúng em mang đến những món vật dụng thiết yếu cho cuộc sống hàng
ngày như dụng cụ học tập, đồ chơi, đồ dùng cá nhân… Nhà trường còn mời
các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng về giao lưu với học sinh, tạo cơ hội cho chúng em có
dịp gặp gỡ thần tượng của mình và giảm bớt áp lực, căng thẳng trước khi bước
vào mùa thi. Cảm ơn nhà trường đã tạo cho chúng em những kỉ niệm tuyệt vời
của tuổi học trò, những giây phút chẳng bao giờ phai mờ trong tim chúng em!
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Phạm Tuấn Huy - Lớp 8/37

Lâm Triều Vĩ - lớp 5/4 (cơ sở Trần Nhật Duật)

Tuổi thơ mỗi người, ai cũng đều có những món đồ chơi “tri kỷ”. Có thể cũng vì vậy mà
Trường Quốc tế Á Châu thân thương đã tổ chức Lễ Hội Đồ Chơi hay còn được biết đến với
cái tên Toy Festival.
Toy Festival quả là một sân chơi bổ ích cho các bạn học sinh cùng nhau sáng tạo và thể hiện
chính mình với món đồ chơi mà mình yêu quý như: yoyo, xe điều khiển, máy bay, đĩa bay điều
khiển, tô tượng, tranh cát, lắp ráp và nhiều món đồ chơi đặc biệt khác nữa! Phải trực tiếp
tham gia và hòa cùng không khí Toy Festival mọi người mới cảm nhận được cảm giác vừa hồi
hộp xen lẫn niềm hạnh phúc với món đồ chơi của mình.
Em đã học được cách cùng nhau làm việc theo nhóm, tinh thần đồng đội và trách nhiệm của
mỗi cá nhân. Toy Festival làm cho em cảm thấy vui vẻ, hào hứng ngay cả khi món đồ chơi của
mình không nhận được giải thưởng nào. Toy Festival làm cho em tự tin rằng mình sẽ làm được và
có thể vượt qua được nhiều thử thách trong tương lai. Em đã học được bài học rằng: phải không
ngừng tiến lên, sáng tạo, tin tưởng ở đồng đội và vui vẻ với chiến thắng của bạn bè. Toy Festival
sẽ là một trong những kỷ niệm mà em sẽ không bao giờ có thể quên ở ngôi trường AIS này.
............................................................................................................................................

Thiên Ân - Lớp 4/6 (cơ sở Cộng Hòa)

Mỗi buổi sáng đến Trường Quốc tế Á Châu thật hạnh phúc, em có thầy cô luôn quan tâm
chia sẻ. Em có bạn bè cùng học cùng chơi trong một môi trường sạch sẽ, phòng học khang
trang có máy lạnh mát mẻ tạo cho em cảm giác thoải mái khi học.
Trường của chúng em có rất nhiều môn học hay và luôn tạo cho chúng em sự sáng tạo,
phấn khởi như môn: English, Drama, Science,… Ngoài những giờ học chính, chúng em còn
được rèn luyện với các môn thể thao bổ ích như: thể dục, bóng rổ, võ thuật, bơi lội,… Chúng
em còn được đi dã ngoại ở công viên, sở thú, đi thăm Dinh Độc Lập, các bảo tàng giúp chúng
em có nhiều kiến thức xã hội và lịch sử dân tộc. Nhà trường còn tổ chức các khóa du học hè
tạo cơ hội cho học sinh rèn luyện kỹ năng tiếng Anh, mở mang kiến thức, hội nhập với nền
giáo dục tiên tiến. Bên cạnh đó các chương trình lễ hội nhà trường tổ chức rất hay và quy mô
như: Lễ hội hóa trang, Cuộc thi tiếng hát tiếng Anh, Toy Festival,… tạo cho chúng em một
sân chơi lành mạnh, bổ ích, hấp dẫn. Chúng em còn có cơ hội được tập làm giáo viên để tự tin
và trưởng thành hơn. Em luôn tự hào khi nói rằng: em là học sinh Trường Quốc tế Á Châu!
............................................................................................................................................

Đoàn Ngô Huỳnh Anh - Lớp 2/4 (cơ sở Cao Thắng)

Khi em tròn 6 tuổi, mẹ mua cho em thật nhiều quần áo mới, sách vở mới và một chiếc ba
lô mới. Tất cả là để chuẩn bị cho em vào lớp 1.
Ngày khai trường, mẹ đưa em đến một ngôi trường mới thật cao và rộng. Trong sân trường,
có một cái hồ bơi thật là xinh. Trên lầu cao nhất của trường là một dòng chữ lớn: Trường
Quốc tế Á Châu.
Lúc đầu với em mọi thứ thật lạ lẫm: thầy cô mới, bạn bè mới. Nhưng chỉ ba ngày sau em
đã làm quen và nhớ được hết tên các bạn trong lớp. Cô chủ nhiệm rất yêu thương và quan tâm
đến chúng em. Em rất yêu ngôi trường này, ở đây em không những được học với các thầy cô
là người Việt Nam mà còn được học với các giáo viên là người nước ngoài nữa.
Các thầy, các cô cùng học, cùng vui chơi với chúng em. Trường Quốc tế Á Châu cho em
nhiều niềm vui, nhiều bài học hay và bổ ích. Em sẽ luôn gắn bó với mái trường này, vì trong
trái tim em Trường Quốc tế Á Châu chính là ngôi nhà thứ hai!
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AIS TRONG TIM TÔI

A

AIS IN MY HEART

IS – 10 năm gắn bó

Vậy là cũng đã gần 10 năm tôi làm
việc ở ngôi trường mang tên Quốc
tế Á Châu thân thương này. Trong 10 năm
qua, ngôi trường đã để lại trong tôi nhiều dấu
ấn khó phai.
Tôi còn nhớ ngày đầu tiên đứng trước ngôi
trường, rất hồi hộp và ngỡ ngàng về tầm vóc
của nó. Vào thời điểm đó mà lại có một ngôi
trường được trang bị cơ sở vật chất cũng như
phương tiện dạy học đầy đủ và hiện đại như
thế! Vì vậy đối với tôi, Trường Quốc tế Á Châu
là một môi trường dạy và học hấp dẫn! Nhìn
những gương mặt học sinh tươi cười, hớn hở lễ
phép khoanh tay chào khi gặp giáo viên, cùng
với niềm vui, sự hài lòng của quý phụ huynh,
tôi cảm nhận ngay rằng đây chính là nơi tôi
dừng chân cho sự nghiệp trồng người của mình.
Ngay ngày đầu tiên nhận công tác, tôi càng
ngỡ ngàng về phong cách làm việc chuyên
nghiệp ở đây. Tất cả mọi người rất chăm chỉ,
hăng say. Qua thời gian, môi trường làm việc
giúp tôi ngày càng trưởng thành hơn. Và cứ
như thế tôi đón chào hết lớp học sinh này đến
lớp học sinh khác, rồi lại luyến tiếc chia xa mỗi
khi các em chuyển cấp. Mỗi năm số lượng học
sinh ngày càng đông và số cơ sở của trường
ngày càng tăng. Điều đó cho thấy Trường Quốc
tế Á Châu đã khẳng định được chất lượng đào
tạo và xây dựng được niềm tin đối với đông đảo
phụ huynh học sinh.

Trần Thị Kim Thoa
GVCN lớp 5/7 - Trường Quốc tế Á Châu
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Tôi còn nhớ năm tôi dạy lớp 5/4, trong buổi
liên hoan cuối năm, trước giờ chia tay có học
sinh đã khóc và nói : “Cô ơi, con không muốn xa
cô và xa trường”. Chỉ một câu nói tưởng chừng
như đơn giản thế thôi đã khiến mắt tôi cay cay.
Bởi vì đối với tôi, câu nói đó chứa đựng một
ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Có lẽ tôi cũng giống
như em học sinh kia, không bao giờ muốn rời
xa ngôi trường cùng những người đồng nghiệp
đã nhiều năm gắn bó. Vì đối với tôi và các em
học trò, Trường Quốc tế Á Châu đã chiếm một
góc không nhỏ trong trái tim!

AIS GALLERY

GÓC ẢNH AIS

GOÁC AÃNH AIS
MÙA LỄ HỘI
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Tâm hồn Việt Nam, giáo dục thế giới.
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