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Phiên bản tháng 9 

Năm học đang dần trôi qua, các học sinh hiện đang học tập 
tích cực khi thời tiết ngày càng đẹp hơn. Tháng 9 này tại SIS, 
nhà trường đang làm một số điều thú vị cả trong và ngoài lớp 
học. 
 

Chương trình về hệ sinh thái 

Thời đại đang thay đổi, công nghệ đang tiến bộ và thế giới của chúng ta ngày càng trở nên kết nối với 
nhau hơn bao giờ hết. Kèm theo tất cả những tiến bộ đó là cái giá phải trả ngày càng rõ ràng hơn đối với 
hành tinh xinh đẹp của chúng ta. Ô nhiễm ở mức cao nhất mọi thời đại, và mức tiêu thụ một lần sử dụng 
nguyên liệu nhựa ở con số chúng ta không thể cập nhật kịp. Dự kiến đến năm 2050 các đại dương sẽ 
chứa nhiều nhựa hơn cá. Vì vậy, chúng ta phải làm những gì chúng ta đã làm trong nhiều thế kỷ, và đó 
là thích nghi, hoặc chúng ta cũng sẽ đi theo con đường của những con khủng long. 

Tại SIS Vũng Tàu nhà trường muốn chuẩn bị cho học sinh có ý thức về môi trường, vì sự thay đổi không 
thể xảy ra trong tương lai. Nó phải bắt đầu ngay bây giờ. Cùng nhau chúng ta có thể, và sẽ, tạo sự khác 
biệt. 
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http://oivietnam.com/event/clean-up-vietnam/
https://www.google.com.vn/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsmYavh9PdAhUT5bwKHWZKB5sQjRx6BAgBEAU&url=https://www.reddit.com/r/QuotesPorn/duplicates/43dfh5/unless_someone_like_you_cares_a_whole_awful_lot/&psig=AOvVaw1Dh-qv725po6FV1whMYRdP&ust=1537858414852314
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Hoạt động “Thu gom 
làm sạch môi trường 
sống” 
 
SIS Vũng Tàu đã tham 
gia hoạt động "Thu gom 
làm sạch môi trường 
sống" một chiến dịch 
doanh nghiệp xã hội 
được tổ chức bởi nhóm 
Chiến Dịch Xanh Việt 
Nam. Năm học vừa qua, 
Trưởng khối học vụ, 
thầy Reuben đã chủ 
động tổ chức hoạt động 
này cho trường. Thầy đã 
chọn một địa điểm cần 
thiết ở Vũng Tàu, để các 
em học sinh có thể tham 
gia hoạt động trên mỗi 
hai tuần một lần. Hoạt 
động trên đã được thực 
hiện từ khi năm học mới 
bắt đầu: cứ mỗi hai tuần, 
một lớp được chọn và 
đã rất nhiệt tình làm 
sạch khu vực, và sẽ tiếp 
tục làm như vậy cho đến 
hết năm học. Cho đến 
nay lớp 5L và 6L đã tham gia. 
 
Gạch sinh thái 
 
Gạch sinh thái là gì? 
 
Gạch sinh thái là những chai nhựa dùng một lần có chứa chất thải nhựa. Sau khi được nén, những chai 
này trở nên cứng và trở thành một vật liệu xây dựng lý tưởng. Đó là mục tiêu của nhà trường để có thể 
thu thập càng nhiều viên gạch hoàn thành. Sau khi thu thập nhà trường sẽ tặng những viên gạch cho tổ 
chức được gọi là IR4C- một câu lạc bộ tình nguyện của Khoa Quan hệ Quốc tế tại Đại học Khoa học Xã 
hội và Nhân văn tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm này đang giao lưu quanh các trường trung học địa 
phương, để nâng cao nhận thức môi trường và dạy cho học sinh sức mạnh của Gạch sinh thái. Các học 
sinh đã bắt đầu chương trình Gạch sinh thái của mình vào năm học vừa qua, và sẽ nhiệt tình tham gia 
trong năm học này. Nếu phụ huynh muốn biết thêm thông tin về dự án Gạch sinh thái của nhà trường, 
hoặc muốn đóng góp, vui lòng hỏi cô Brittany. 
 
 
 
 
 
 
 

Ảnh trên: Lớp 5 Quốc tế 

http://www.istockphoto.com/photos/empty-plastic-water-bottle
https://www.karatemart.com/unpeeled-rattan-escrima
http://www.ecobricks.org/how/
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STEM là gì? 
 
STEM là một chương trình giảng dạy dựa trên ý tưởng giáo dục học sinh trong bốn lĩnh vực cụ thể - 
Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học - theo cách tiếp cận liên ngành và áp dụng. Thay vì dạy bốn 
môn học như các môn học riêng biệt và rời rạc, STEM tích hợp chúng thành một mô hình học tập gắn 
kết dựa trên các ứng dụng thực tế.Tất cả nỗ lực này là để đáp ứng nhu cầu. Theo một báo cáo của trang 
web STEMconnector.org, vào năm 2018, dự đoán nhu cầu cho 8.65 triệu công nhân trong các công việc 
liên quan đến STEM. Điều mà tách STEM khỏi giáo dục khoa học và toán học truyền thống là môi trường 
học tập đa dạng và cho học sinh thấy cách áp dụng phương pháp khoa học vào cuộc sống hàng ngày. 
Điều này dạy học sinh suy nghĩ tính toán và tập trung vào các ứng dụng thế giới thực trong phương 
pháp giải quyết vấn đề. 
 
Người đứng đầu chương trình STEM tuyệt vời của nhà trường là cô Anna. Cô đã làm việc chăm chỉ để 
phát triển các bài học STEM cho học sinh. Tuần trước, cô đã đào tạo đội ngũ giáo viên của nhà trường 
để kết hợp các sản phẩm tái chế cho các dự án STEM, vừa sáng tạo vừa có ích cho môi trường. Nhà 
trường rất vui khi giới thiệu phương pháp học tập mới này và hi vọng học sinh sẽ yêu thích nó. 
 

 Hội học sinh 
Các thành viên Hội học sinh tại SIS là một 
nhóm học sinh được chọn làm việc hợp tác 
với thầy Samy, cô Anna và thầy Mark. Nhóm 
làm việc cùng nhau để tạo ra các sự kiện thú 
vị, và đóng góp cho trường cũng như phúc 
lợi chung của cộng đồng. Hội học sinh là 
một nền tảng tuyệt vời để học sinh phát triển 
kỹ năng lãnh đạo của các em. Hình bên trái 
là các thành viên Hội học sinh trong năm học 
2018-2019.

Hàng sau: An 6L, Tina IGCSE1, Emily 9G, Lisa 7G 
Hàng trước: Johnny 6G, Jin 7L, Daniel IGCSE2, John 8G, Fiona 8L 

https://globaldigitalcitizen.org/stem-education-gap-infographic
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Lễ hội Trung thu 
 
Thứ Hai ngày 24 tháng 9 là ngày của Lễ hội Trung thu năm nay và SIS Vũng Tàu đã tổ chức lễ 
hội khá đơn giản do Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra đi . Trước khi qua đời, ông đã viết thư cho 
các trẻ em Việt Nam khuyên các em tiếp tục học tập và làm việc chăm chỉ để góp phần xây dựng 
Việt Nam thành một quốc gia giàu có. Các em học sinh được thưởng thức một vài màn trình diễn 
múa, cùng làm lồng đèn, ăn bánh trung thu và mặc áo dài truyền thống, và dành thời gian để trân 
trọng mặc niệm nhà lãnh đạo đã mất. Hi vọng ông được an nghỉ trong bình yên. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Những sự kiện sắp tới 
 
Khi Tháng 9 kết thúc, nhà trường sẽ có một kỳ nghỉ ngắn. Học phần 1 kết thúc vào ngày 12 tháng 
10 và sẽ tiếp tục vào ngày 22 tháng 10. Tháng 9 vừa qua đã diễn ra các hoạt động mới, lễ kỷ 
niệm cùng tinh thần học tập chăm chỉ. Như thường lệ, nhà trường xin cảm ơn phụ huynh vì sự 
hỗ trợ nhiệt tình và chu đáo.  
 
 
 
 
 
 
 
 


