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Thông điệp từ hiệu trưởng: STEM cho tất cả mọi người 

Quý phụ huynh thân mến, 
 
Trẻ nhỏ thường có một cảm giác tuyệt vời về sự tò mò và sự tò mò ấy tự nhiên sẽ dẫn các em vào 
việc khám phá và học tập. Khi các em bước vào những năm tiểu học, đáng buồn thay sự tò mò ấy 
dần bị mất đi. Có bao nhiêu phụ huynh đã theo dõi kể từ khi con em của mình bước vào trường tiểu 
học và nhìn thấy sự hào hứng học tập của các em, nhưng vào thời điểm các em rời trường tiểu học, 
các em đã dần mất đi khao khát học ở trường. Các em bắt đầu phàn nàn về việc đi học mỗi ngày. 
Học tập không còn là một niềm vui nữa. Ở SIS, chúng tôi hiểu được vấn đề đó và đó là lí do tại sao 
chúng tôi có chương trình STEM. 
  
STEM rất quan trọng vì nó bao gồm mọi phần trong cuộc sống 
của chúng ta. Đây là một chương trình giảng dạy dựa trên ý 
tưởng giáo dục học sinh trong bốn ngành cụ thể - khoa học, công 
nghệ, kỹ thuật và toán học – sử dụng một cách tiếp cận tích hợp 
và thực tế. Khoa học có ở khắp nơi trong thế giới xung quanh ta. 
Nó có thể được tìm thấy trong tự nhiên – Từ cây cối, thực vật, sự 
xói mòn của một bờ sông và còn rất nhiều thứ nữa. Công nghệ 
liên tục mở rộng vào mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng ta. 
Nó là một phần trong cuộc sống hàng ngày của học sinh chúng 
ta - iPad, Kindles, lập trình máy tính, kính thiên văn, và quay lại 
ngày xưa khi bánh xe được phát minh ra. Kỹ thuật được tìm thấy 
trong việc xây dựng cầu, nhà cửa, tòa nhà và các cơ sở hạ tầng 
khác. Nó cũng giải quyết những thách thức của việc thay đổi thời 
tiết toàn cầu và những thay đổi theo hướng thân thiện với môi 
trường cho ngôi nhà của chúng ta. Toán học được ứng dụng 
trong mọi nghề nghiệp, mọi hoạt động trong cuộc sống của 
chúng ta. Đó là một kỹ năng quan trọng để giúp họ cân bằng sổ 
thu chi, mua hàng tạp hóa, lập ngân sách và nhiều hơn thế nữa. 
 
Thay vì dạy bốn môn học như các môn học riêng biệt, STEM kết hợp chúng thành một mô hình học 
tập thống nhất dựa trên các ứng dụng thực tế. Tại SIS, chúng tôi cung cấp cho học sinh cơ hội khám 
phá các khái niệm liên quan đến STEM để các em có thể phát triển niềm đam mê của mình. 
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Ví dụ, một số học sinh đã được học về cách làm vườn. Khu vườn trường của chúng tôi được phục 
vụ như một phòng thí nghiệm sống để các em học sinh khám phá thế giới của Trái Đất và khoa học 
đời sống. Có thể, khu vườn của trường sẽ cung cấp cho các em học sinh cơ hội để tiến hành các thí 
nghiệm, xem các thay đổi theo mùa và dạng đất và xem các vòng đời của các loài động vật mở ra 
trước mắt của các em. 
 
Kế hoạch đang được thực hiện cho các em học sinh tìm hiểu về công nghệ mô hình tên lửa và làm 
thế nào để có được chúng để bay với việc sử dụng áp lực nước. Đây sẽ là cơ hội cho các em học 
sinh phát triển khả năng làm việc nhóm, đạt được kỹ năng và khả năng giải quyết vấn đề và thể hiện 
kỹ năng vật lý của các em. 
 
Các phương pháp giảng dạy của chúng tôi là dựa trên yêu cầu, tập trung vào quá trình và lấy học 
sinh làm trung tâm. Làm việc theo nhóm, hợp tác và giao tiếp là trọng tâm chính. Học sinh có quyền 
tự do suy nghĩ nghiêm túc, sáng tạo và đổi mới. Vậy tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Là cho học 
sinh những thử thách để đưa các em vào cuộc sống thực, vì các em sẽ học cách suy nghĩ xung 
quanh vấn đề và thử tìm ra các giải pháp. 
  
Nói cách khác, đó là những kỹ năng các em sẽ có được từ trường học và sẽ sử dụng chúng khi các 
em lớn hơn và gia nhập vào lực lượng lao động. 
  
Trân trọng, 
Larry Synclair 
Hiệu trưởng 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
Trường Quốc Tế Singapore tại Cần Thơ sẽ tổ chức hội chợ 
Giáng Sinh thường niên lần đầu tiên vào ngày Thứ 7, 8 
tháng 12 (từ 9h sáng đến 12h trưa) Lợi nhuận trong ngày 
hội chợ sẽ được quyên góp vào Quỹ phẫu thuật vì nụ cười.  
 
Các em học sinh, quý phụ huynh, gia đình và bạn bè đều được 
chào đón đến trường để tham gia vào rất nhiều hoạt động và trò 
chơi. Ngày hôm đó cũng sẽ có Ông già Noel ghé thăm các em. 
 
SIS sẽ quyên góp tiền thu được cho Operation Smile, một tổ chức từ 
thiện y tế quốc tế đã hỗ trợ hàng trăm ngàn ca phẫu thuật miễn phí 
cho trẻ em và thanh thiếu niên ở các nước đang phát triển có dị tật ở 
môi, hở hàm ếch hoặc các bệnh về răng và mặt khác. Đây là một 
trong những tổ chức tình nguyện lâu đời nhất và lớn nhất dành riêng 
cho việc cải thiện sức khỏe và cuộc sống của trẻ em trên toàn thế giới 
thông qua tiếp cận chăm sóc và phẫu thuật.  
 
Operation Smile có trụ sở tại Hoa Kỳ đã mở rộng hoạt động của mình 
ra phạm vi toàn cầu với trụ sở ở hơn 60 quốc gia thông qua mạng lưới 
các bác sĩ phẫu thuật có chuyên môn cao, chuyên gia nhi khoa, bác sĩ, 
y tá và các sinh viên tình nguyện. 
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Hàng ngày, học sinh có giờ nghệ thuật & Thủ 
công mỹ nghệ để bắt đầu một ngày mới với 
cô Ngân. Hoạt động này tạo cho các em 
sự hứng khởi để bắt đầu một ngày học 
mới. Ở góc Toán, học sinh quan tâm đến các 
bài học sắp xếp hình ảnh. Đây cũng là góc 

yêu thích của học sinh 
trong lớp vì các em có thể 

học và chơi cùng một lúc. Cô 
Ngân dạy học sinh cách nhận biết 
màu sắc. Tất cả học sinh yêu thích 
bài học này và lắng nghe rất cẩn 
thận. Ở môn thể dục, Cô Tú đã chỉ 
cho học sinh cách chơi tung bóng 
với thầy cô. Bài học này giúp học 
sinh thực hành phản xạ cũng như 
cải thiện sự nhanh nhẹn của các em. Học sinh cũng đã thực 
hành làm thế nào để nhào đất sét trong hình dạng của một quả 

táo. Sau đó, các bé có thể tạo ra bất kỳ hình dạng nào dựa trên sở thích riêng của mình.  

 

Trong giờ Circle Time, học sinh khởi động các bài hát và tập thể dục mỗi sáng. Giáo viên và 
học sinh sẽ ngồi thành vòng tròn. Những nụ cười trên khuôn mặt của các em và giáo viên cho thấy 

mọi người rất hạnh phúc mỗi ngày. 

Thầy Nick dạy các em trong giờ Tiếng Anh, bằng cách đếm các con số 
từ 0 đến 10. Các em học sinh đều theo dõi và làm theo. Việc học có 
thể sẽ rất thú vị khi giáo viên hướng dẫn một học sinh chơi một trò 
chơi như giữ một quả bóng giữa hai đầu gối và nhảy vào các thẻ ghi 
chú để nói những lời đó. 
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Trong lớp K2, các em đã được hưởng rất 
nhiều hoạt động thú vị. Các em đã thực hành cách tạm dừng 
và chơi một bài hát trong các bài học về ICT của các em. 
Trong giờ nhập vai, các em đã hành động như bác sĩ, nhà 
xây dựng, và những nghề khác. Tìm hiểu về các chữ cái và 
âm thanh của chúng được thực hiện trong giờ Circle time. 
Các bài học toán học thú vị hơn khi các em có thể học và 
chơi trò chơi với bạn bè của mình như "Làm tròn số 
chính xác như đồng đội của 
bạn nói." Cuối cùng, Nghệ 
thuật & Thủ công luôn là 
thời gian thú vị nhất đối với các 
em. Các em đã thích làm một 
chiếc xe với giấy màu và 
que.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Học sinh rất thích thú trong giờ khoa học bởi vì các em có thể 
quan sát những sinh vật sống trong thế giới thực. Bên cạnh đó, 

các em học sinh thực sự thích khám phá vị trí của Việt Nam, đất 
nước yêu quý của mình trên quả địa cầu. Học 
toán cũng trở nên thú vị hơn vì các em có thể 
chơi với các khối toán học. Trường trở thành 
nơi yêu thích của học sinh, nơi các em có thể 
học được nhiều điều mới thông qua nhiều 
hoạt động thú vị khác nhau.  
 
 

 

 

Trong giờ CNTT, học sinh có cơ 
hội trải nghiệm ứng dụng Marshall 

Cavendish Online. Ứng dụng 
này bao gồm các bài học trực 
tuyến và các hoạt động được 
tạo ra dựa trên nền tảng phương 
tiện kỹ thuật số đa năng. Với MC 
online, học sinh có thể học ở mọi 

nơi và mọi lúc. Phần mầm này giúp cải thiện sự 
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độc lập của các em và tạo nên thói quen tự học. Trong giờ 
tiếng Anh, học sinh có được kỹ năng về học các từ vựng 
tiếng Anh thông qua âm nhạc. Cách tiếp cận giảng dạy 
này, thông qua các bài hát nổi tiếng, giúp các em nâng 
cao vốn từ vựng và trở nên tự tin hơn để đứng trước 
công chúng. Trong giờ đạo đức, học sinh được dạy 
cách đứng một cách nghiêm túc trong khi hát Quốc ca. 
Thật tuyệt vời khi thấy học sinh vui mừng khi hát vang 
lên bài Quốc Ca mỗi sáng thứ Hai. Bên cạnh việc học 
phát âm bằng tiếng Việt, học sinh còn được thực 
hành nói bằng cách sử dụng các hình ảnh. Giáo viên kể 
một câu chuyện mẫu cho học sinh. Sau đó các em sẽ kể lại câu chuyện đó 
trước lớp. Bài học này giúp các em học sinh phát âm một cách chính xác, giao tiếp một cách tự tin và 
lịch sự. Trong âm nhạc, học sinh thực hành ca hát dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Bên cạnh việc 
học nhạc cụ, học sinh được học cách phát triển sự tự tin để hát trước các học sinh khác.  
 
 
 
 
 

 

Trong khi học tiếng Anh, học sinh đã học về quy tắc để thêm s 
/ es vào danh từ số nhiều. Lớp học tiếng Anh luôn vui vẻ khi 

học sinh tham gia vào bài học, tương tác với giáo viên và hoàn 
thành tất cả các bài tập về nhà. Trong giờ 
Đạo đức, học sinh làm việc việc theo 
nhóm và cùng nhau thảo luận về chủ đề 
“Cách giữ trường học và lớp học sạch 
đẹp”. Sau giờ học, học sinh tham gia 
vào các hoạt động ngoại khóa là một 
phần của chương trình STEM. Hiện tại, 
học sinh đang học về nông nghiệp bằng 
cách gieo trồng hạt giống trong một khu 
vực được chỉ định trong khuôn viên 
trường. 

 
Trong giờ tiếng Anh, các em học sinh 
đang được phát triển các cách để 

nâng cao vốn từ vựng của 
mình thông qua các trò chơi 
chữ, đáng chú ý nhất là 
Scrabble. Giờ thể dục luôn 
luôn là một giờ học vui vẻ, 
đặc biệt là khi các em được 
hoạt động cá nhân cũng 

như hợp tác nhóm. Trong giờ mỹ 
thuật, học sinh đang cải thiện tài năng 
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nghệ thuật của mình bằng cách sử dụng các bài báo xây dựng và các công cụ khác. Học sinh cũng 
đang học trong lớp khoa học về cách sử dụng các vật liệu cơ bản và đơn giản để lọc nước sạch. Đây 
là một phần của hydroponics, đó là một tập hợp con của hydroculture. Nó là một phương pháp trồng 
cây không có đất bằng cách sử dụng dung dịch dinh dưỡng khoáng trong dung môi nước.  
 
 
 
 
 

 
 
 
    Trong giờ mỹ thuật, học sinh đang được xem các clip nghệ 

thuật và học cách bắt chước theo các phong 
cách. Bài học này giúp các em mở rộng tầm mắt 
về sự đánh giá nghệ thuật, tăng mức độ sáng 
tạo của các em khi lựa chọn hình ảnh yêu thích 
của mình, và nâng cao kỹ năng vẽ. Các em 
cũng đang được học cách tạo ra màu sắc 
mới bằng cách pha trộn các màu khác 
nhau. Trong khi đó, học sinh học văn học 
thông qua làm việc nhóm. Học sinh được hiểu 
biết về các từ ngữ Hán Việt và Thuần Việt và 
sử dụng chúng một cách thích hợp. Điều này 
cũng giúp học sinh thực hành kỹ năng giao tiếp và nói trước 
công chúng. Trong giờ vật lý, học sinh đang học những điều thú vị 
bao gồm các lý thuyết về cách thả trứng mà không bị vỡ. Điều này, 
tất nhiên, sẽ rất lý tưởng cho cuộc thi thả trứng sắp tới.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Có một câu nói được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác - “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” (“When 
you eat a fruit, think of the man who planted the tree.”) Hiểu biết và quan điểm của chúng ta về thế 
giới này chủ yếu bị ảnh hưởng và được truyền đạt bởi kiến thức được đưa ra từ các giáo viên. Ngày 
20 tháng 11 là ngày đặc biệt khi Việt Nam công nhận sự đóng góp của giáo viên và tôn vinh công 
việc của họ. Đối với các giáo viên của Trường Quốc tế Singapore, đó là một buổi lễ "Mừng ngày nhà 
giáo Việt Nam". Lễ kỷ niệm bao gồm các buổi biểu diễn sân khấu của các học sinh để thể hiện sự 
biết ơn của mình đến các thầy cô giáo. Những buổi biểu diễn này bao gồm ca hát, nhảy múa và tặng 
hoa và quà tặng. Đây là lời cảm ơn chân thành từ tất mọi người đến các giáo viên của SIS.  
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Krishna, từ lớp 2, là người chiến thắng trong tháng này. 
Học sinh này đã đến SIS với khả năng đa ngôn ngữ. Ngoài 
các bài học tiếng Anh hàng ngày của mình, các giáo viên 

cũng rất ngạc nhiên về khả năng học tiếng Trung và 
tiếng Việt của Krishna nhanh đến mức nào. Mọi người 

đều biết đến Krishna vì nỗ lực học tập xuất sắc của em ấy, 
thái độ tuyệt vời cả bên trong và bên ngoài lớp học, cách cư 
xử tốt của em ấy, và thái độ tích cực của em ấy đối với 

người khác và cách em ấy giúp các học sinh khác học 
tập.  


