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Thông điệp của hiệu trưởng: Duy trì chất lượng đào tạo
Phụ huynh thân mến,
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Trong một năm rưỡi vừa qua, giáo viên và nhân viên của Trường Quốc tế
Singapore đã làm việc chăm chỉ nhằm tạo ra một môi trường học tập bổ ích và
không kém phần thách thức để học sinh trở thành những học giả sáng tạo, giải
quyết vấn đề tháo vát và chăm chỉ học tập trong thế kỷ 21. Chúng tôi cam kết
tiếp tục duy trì chất lượng đào tạo trong năm học này.
Tại SIS, chúng tôi đặt ra mục tiêu và kỳ vọng cao đối với kết quả học tập và
hoạt động ngoại khóa của học sinh. Chúng tôi cũng đưa ra những yêu cầu cao
về tiêu chuẩn giảng dạy và chương trình đào tạo để giúp các em đạt được
thành tích tốt và có nhiều đóng góp tích cực trong học tập. Tham gia đầy đủ
các lớp học, hoạt động ngoại khóa và môi trường học tập cá nhân là những
yếu tố quan trọng giúp cho học sinh có một năm học hiệu quả và thú vị.
Dưới đây là nguyên tắc về việc dạy và học mà chúng tôi đã xây dựng. Chúng tôi tin rằng giáo viên sẽ thành công
trong công tác giảng dạy khi tuân thủ theo các nguyên tắc sau:





Tạo cơ hội để học sinh phát triển kĩ năng như chấp nhận rủi ro theo một cách thông minh, hợp tác, giải
quyết vấn đề và áp dụng lý thuyết vào thực tế;
Sáng tạo và áp dụng phương pháp giảng dạy mới, hiệu quả giúp học sinh dễ dàng tiếp cận bài học;
Hướng dẫn học sinh kết hợp và sử dụng công nghệ tiên tiến trong học tập;
Giáo viên nên chia sẻ và thảo luận, thực hành mẫu, lên dữ liệu hiệu suất học tập của học sinh và xây
dựng các đánh giá giúp tăng cường phát triển các kỹ năng trong thế kỷ 21.

Khi giáo viên áp dụng các phương pháp giảng dạy nêu trên, chúng tôi tin rằng học sinh sẽ phát triển được những
kĩ năng sau đây:






Tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người;
Thể hiện sự hiểu biết với độ chính xác cao và trang bị nhiều phương tiện truyền đạt khác nhau: chữ viết,
hình ảnh và âm thanh thông qua việc hiểu, giải thích và đánh giá;
Vận dụng các kỹ năng tư duy phê phán và sáng tạo để giải quyết vấn đề;
Đặt câu hỏi, kiểm tra các khả năng và áp dụng các kỹ năng để tìm giải pháp cho các vấn đề thực tế;
Đưa ra lựa chọn tích cực và đúng đắn về bảo vệ sức khỏe, thể chất và tinh thần.

Học kỳ thứ hai sắp bắt đầu. Chúng tôi rất mong được thấy các em học sinh tham gia đầy đủ vào các chương trình
học tập và hoạt động ngoại khóa của trường SIS. Chúc mừng năm mới
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Cuộc thi bắn tên lửa nước hàng năm lần thứ hai được tổ
chức vào ngày 15/01/2020. Các lớp tham gia từ tiểu học đến
trung học tập trung tại sân trường để trưng bày và tiến hành
khai hỏa phát minh của mình với hy vọng giành được danh
hiệu hạng nhất. Với sự khéo léo và sáng tạo của mình, học
sinh đã thiết kế nhiều loại tên lửa đầy màu sắc và vô cùng
độc đáo. Phần đáng kinh ngạc nhất của sự kiện là những
quả tên lửa bay được rất xa và cao trong sân trường chỉ bằng
áp suất của nước. Tất nhiên, không khí lúc đó vô cùng sôi
Year 10: Rocket Champions
nổi cùng với những tiếng reo hò, huýt sáo và một số thí sinh đã ướt
sũng bởi vì tham gia quá hăng say. Kết quả chung cuộc, giải nhất và nhì lần lượt thuộc về hai lớp xuất
sắc là lớp 1 và 7; lớp 5 và 6 đồng hạng ba.
Mỗi tháng, chúng tôi sẽ giới thiệu về một giáo viên và một số thông tin thú vị về giáo viên đó.

Phùng Thị Kim Anh
Giáo viên chủ nhiệm lớp 10 –giảng dạy môn
Ngữ văn.
Cô Kim Anh là người con của Cần Thơ. Cô tốt
nghiệp thạc sĩ chuyên ngành lí luận và phương
pháp giảng dạy bộ môn Văn và tiếng Việt của
Đại học Cần Thơ. Cô có kinh nghiệm năm năm
trong giảng dạy và rất yêu thích công việc giảng
dạy tại Trường Quốc Tế Singapore. Cô Kim
Anh là một giáo viên cẩn thận, chăm chỉ, ham
học hỏi những điều mới và sẵn sàng hợp tác
cùng đồng nghiệp để công việc hoàn thành một
cách tốt nhất. Cô nói thêm rằng Cô luôn chủ
động trong công việc và dễ dàng thích nghi với
môi trường làm việc mới. Cô Kim Anh bày tỏ
rằng Cô yêu thích và quyết tâm theo đuổi nghề
giáo như Thầy hiệu phó ở trường trung học cũ
đã truyền lửa cho Cô. Cô cũng chia sẻ một ít
về người Thầy của mình. Thầy có phương
pháp giảng dạy tuyệt vời và dễ hiểu, Thầy luôn đối xử công bằng với tất cả các bạn học sinh. Chính vì
lẽ đó, Cô đã yêu thích nghề giáo và luôn áp dụng những gì học được từ người Thầy của mình trong
giảng dạy. Thời gian không đến trường làm việc, Cô Kim Anh có sở thích đọc sách và giúp đỡ mẹ nấu
ăn.

Chúc mừng em học sinh của lớp K1, Nguyễn Đăng

Khải Huy. Em là một học sinh ngoan và giỏi
trong việc ghi nhớ từ vựng cũng như phát
triển tốt các kĩ năng vận động thô (khả
năng điều khiển bàn tay và ngón tay) và
vân động tinh (phối hợp các cơ vận
động). Thậm chí, em học rất tốt trong giờ
học tiếng Anh và Hoa với các giáo viên bản
xứ. Em luôn hòa đồng với các bạn và biết
vâng lời giáo viên. Huy là cậu bé biết chia sẻ.
Em luôn chia sẻ đồ chơi, bàn ghế và thức ăn với
các bạn.

Trường Quốc Tế Singapore giành sự quan tâm lớn nhất
về chất lượng học các em học sinh. Bên cạnh đó, chất
lượng giáo viên cũng là một trong những quan tâm hàng
đầu của trường. Để tạo ra đội ngũ giáo viên chất
lượng, Trường SIS đã hợp tác cùng với Trường Đại
học Cần Thơ để thực hiện chương trình thực tập
sinh. Năm bạn thực tập sinh sẽ đến và thực tập tại
các lớp từ lớp 1 đến 5 để trao dồi thêm kĩ năng
giảng dạy thực tế dưới sự hướng dẫn và giám sát
của đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm tại SIS.

Nhân dịp Tết đến xuân về, trường SIS tổ chức nhiều
hoạt động Tết thú vị để cho học sinh toàn trường tham gia.
Các em khối mầm non tham gia chương trình diễn áo dài
truyền thống và trang trí phòng học theo chủ đề Tết. Học sinh
khối tiểu học trở lên tham gia cuộc thi trang trí mâm ngũ quả
và thuyết trình về ý nghĩa của mâm ngũ quả ngày Tết.

