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TOAÂN CAÃNH

Trường Quốc tế Á Châu chào đón đại
diện CIS đến thăm và làm việc

QUÖËC TÏË AÁ CHÊU

Từ ngày 16-19/10/2018, Ông Stuart McLay
và Bà Carole Denny - đại diện của tổ chức kiểm
định chất lượng giáo dục thế giới Council of
International Schools (Hội đồng các trường quốc
tế - CIS) đã có chuyến thăm và làm việc tại Trường
Quốc tế Á Châu trong khuôn khổ chương trình
kiểm định chất lượng giáo dục tại trường.
Đại diện CIS đã trải qua lịch trình làm việc dày
đặc với Hội đồng trường và ban lãnh đạo 10 cơ sở
về những vấn đề liên quan đến việc phát triển các
tiêu chuẩn giáo dục quốc tế, đồng thời ghi nhận
những nỗ lực tích cực của nhà trường trong việc
giữ vững và nâng cao những tiêu chuẩn này. Với
sự đánh giá và tư vấn lần này từ CIS, Trường Quốc
tế Á Châu đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý
báu về việc phát triển chất lượng giáo dục và chăm
sóc học sinh.

LỄ CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH BẬC TIỂU HỌC IPS

T

ừ
ngày
2329/5/2018, Bậc Tiểu
học IPS Trường Quốc
tế Á Châu tổ chức Lễ công
nhận hoàn thành chương
trình tiểu học cho học
sinh khối 5. Hoạt động
là cột mốc ghi dấu sự cố
gắng của các em trên con
đường học tập. Các em
đã được cung cấp nền
tảng kiến thức và kỹ năng
vững chắc, là hành trang
quý báu để tiếp tục chặng
đường học tập mới.

Diễn ra ngày 25/5/2018, SIU Olympics là
giải thi đấu thể thao do sinh viên ĐH Quốc tế
Sài Gòn tổ chức. Sự kiện đã thu hút sự tham
gia của đông đảo sinh viên SIU và học sinh
Trường Quốc tế Á Châu. Các nội dung thi
đấu chính là bóng đá, bóng rổ, bơi lội, kéo co,
nhảy bao bố và nhảy cổ động. Đây là cơ hội để
học sinh - sinh viên giao lưu, học hỏi và phát
huy sở trường thể thao, đồng thời là nơi kết
nối và gia tăng sự đoàn kết trong cộng đồng
học sinh - sinh viên Tập đoàn Giáo dục Quốc
Tế Á Châu (GAIE).

Hội thảo “Trí tuệ nhân tạo của
Google”
Sáng 02/6/2018, ĐH Quốc tế Sài Gòn tổ
chức hội thảo “Trí tuệ nhân tạo của Google”
do TS. Nguyễn Chí Hiệp (giảng viên cơ hữu,
cố vấn chuyên môn Khoa Công nghệ thông
tin, kết nối công nghệ với Silicon Valley,
giảng dạy chuyên đề, nghiên cứu khoa học và
là thành viên Hội đồng Khoa học & Đào tạo
SIU) chủ trì.
Đến với hội thảo, sinh viên được cung
cấp những kiến thức về chiến lược và thành
tựu gần đây của Google về Trí tuệ nhân tạo
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Lễ khai giảng đầy sắc màu của
hơn 9.000 học sinh Asian School

- Artificial Intelligence (AI). Hội thảo cũng
giúp sinh viên hiểu rõ hơn về lịch sử, khái
niệm cơ bản về hệ thống AI, tiềm năng ứng
dụng của AI, từ đó giúp các bạn trẻ có thêm
động lực để học tập, nghiên cứu và sẵn sàng
cho kỷ nguyên AI mới trong thời đại cách
mạng công nghiệp 4.0.

Đa dạng các hoạt động khóa hè
Thiết kế dựa trên tiêu chuẩn giáo dục quốc
tế, chương trình học tập mùa hè đã mang đến
những hoạt động học tập, ngoại khóa bổ ích
giúp học sinh khám phá và phát huy năng lực
cá nhân. Học sinh Asian School đã có một
mùa hè lý thú với chuỗi hoạt động hấp dẫn
như: trải nghiệm làm nông dân, vui chơi ở
trại hè truyền thống, thưởng thức nghệ thuật
kịch nói, xem phim 3D, tham quan nhà máy
Acecook, trượt băng nghệ thuật, hóa thân
thành đầu bếp nhí, hòa mình trong giai điệu
âm nhạc tại Dance Class, Summer Music,
Summer Sports dưới sự dẫn dắt của những
nghệ sĩ nổi tiếng; chương trình Computer
Science và STEM Robotics với chủ đề “Giao
thông thông minh tại TPHCM”…

Lễ tốt nghiệp vinh danh các tân tú
tài Trường Quốc tế Á Châu
Sáng 11/8/2018, Trường Quốc tế Á Châu đã
tổ chức Lễ tốt nghiệp trang trọng tại Nhà hát
Thành phố nhằm vinh danh và chúc mừng 354
tân tú tài đã hoàn thành chương trình THPT,
xuất sắc duy trì thành tích đỗ tốt nghiệp tuyệt
đối 100%. Lễ tốt nghiệp là cột mốc đánh dấu
sự trưởng thành, mở ra con đường tương lai

Học sinh Asian School hưởng ứng
tích cực thông điệp “Don’t Use
Rhino Horn”

Sáng 05/9/2018, hơn 9.000 học sinh và gần
2.000 giáo viên, nhân viên Trường Quốc tế Á
Châu đã dự Lễ khai giảng năm học mới 20182019. Năm học mới đánh dấu nhiều bước phát
triển mới của hệ thống giáo dục Quốc tế Á
Châu khi chào đón thêm hơn 3.000 học sinh
mới từ bậc tiểu học, THCS đến THPT tham
gia học tập và sinh hoạt.
Năm học này, Trường Quốc tế Á Châu cũng
khẳng định quyết tâm không ngừng nâng cao
chất lượng giáo dục, hướng đến mục tiêu đào
tạo nên những thế hệ học sinh giỏi tri thức,
giàu kỹ năng, thông thạo tiếng Anh để trở
thành những công dân toàn cầu thời hội nhập.

Hội thảo “Jobs of the future”

Chiều 13/9/2018, Bậc Trung học AHS
Trường Quốc tế Á Châu đã tổ chức buổi hội
thảo định hướng nghề nghiệp cho học sinh
khối 12 với chủ đề “Jobs of the future” dưới
sự dẫn dắt của cô Karla Brandstater đến từ ĐH
Newcastle, Úc. Tại buổi hội thảo, cô Karla
Brandstater đã chia sẻ đến học sinh AHS
những thông tin bổ ích về xu hướng việc làm
trong tương lai, các kỹ năng cần thiết mà nhà
tuyển dụng yêu cầu. Trước ngưỡng cửa đại
học đang chờ đón, hội thảo đã giúp học sinh
khối 12 có định hướng đúng đắn hơn về nghề
nghiệp tương lai mà các em dự định theo đuổi,
tạo nguồn động lực mạnh mẽ khích lệ quyết
tâm học tập trong năm học cuối cấp.

Tiến sĩ ĐH Stanford chia sẻ kinh
nghiệm khởi nghiệp cho sinh viên

những nguy cơ mà người dùng dễ bị tấn công
qua Email, từ đó chỉ ra cách bảo vệ thông tin
cá nhân một cách an toàn và hiệu quả nhất.
Hội thảo cũng góp phần nâng cao nhận thức
của sinh viên trong việc bảo vệ an toàn thông
tin trong thời đại kỷ nguyên số.

Hội thảo “Truyền cảm hứng đọc
sách cho học sinh”

Sáng 19/9/2018, Tổ chức Wilderness
Foundation Africa (WFA) đã mang Wild
Rhino Competition trở lại với học sinh Asian
School qua nhiều hoạt động ý nghĩa như: giao
lưu, thuyết trình vấn nạn sử dụng sừng tê giác
tại Việt Nam, xếp hình tê giác với thông điệp
“Don’t Use Rhino Horn”. Học sinh đã nhanh
chóng nắm bắt thông điệp của chiến dịch và
ý thức được vai trò của bản thân trong việc
cùng thế giới chung tay bảo vệ loài tê giác.

Tập huấn phương pháp giảng
dạy môn Maths

Ảnh: Tư liệu

SIU Olympics 2018

tươi sáng cho các tân tú tài. Sau tốt nghiệp,
các em sẽ chuyển tiếp du học đến các trường
đại học uy tín trên thế giới hoặc tham gia học
tập tại Đại học Quốc tế Sài Gòn cũng như các
trường đại học tại Việt Nam.

Sáng 22/9/2018, Bậc Tiểu học IPS
Trường Quốc tế Á Châu phối hợp với NXB
Macmillan - Hoa Kỳ tổ chức tập huấn cho
giáo viên phương pháp giảng dạy môn Maths.
Buổi tập huấn đã giúp các giáo viên Việt Nam
và nước ngoài đang tham gia giảng dạy tại
trường nắm bắt rõ hơn các đặc điểm và khai
thác những nội dung tối ưu của bộ giáo trình,
nhằm hướng đến hiệu quả giáo dục về ngôn
ngữ và kỹ năng Toán cho học sinh.

Sáng 27/9/2018, sinh viên ĐH Quốc tế Sài
Gòn đã có buổi gặp gỡ và đối thoại trực tiếp
cùng tiến sĩ người Việt trẻ nhất ĐH Stanford
- Vũ Duy Thức trong khuôn khổ của hội thảo
khởi nghiệp “A successful startup”. TS. Vũ
Duy Thức là chuyên gia trong lĩnh vực trí
tuệ nhân tạo và thuật toán; từng được tạp chí
Silicon Valley Business Journal vinh danh là
một trong 40 người dưới 40 tuổi nổi bật nhất
tại thung lũng Silicon năm 2017.
TS. Vũ Duy Thức đã chia sẻ những kinh
nghiệm của các công ty khởi nghiệp thành
công tại Mỹ đồng thời chỉ ra những bài học
cho thực tế khởi nghiệp hiện nay của sinh viên
SIU nói riêng và sinh viên Việt Nam nói chung.
Vấn đề khởi nghiệp trong mối liên quan với trí
tuệ nhân tạo dưới sự ảnh hưởng của cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0 cũng là một nội dung
thu hút sự quan tâm của sinh viên.

Hội thảo “Nâng cao ý thức về an
toàn và bảo mật Email”
Sáng 13/10/2018, ĐH Quốc tế Sài Gòn
phối hợp cùng công ty Vnetwork tổ chức
hội thảo “Nâng cao ý thức về an toàn và bảo
mật Email”. Ông Nguyễn Văn Tạo - CEO
Vnetwork cùng các cộng sự đã cung cấp cho
sinh viên cái nhìn toàn cảnh về tình hình an
ninh mạng hiện nay, làm rõ nguyên nhân và

Sáng 13/10/2018, Bậc Tiểu học IPS Trường
Quốc tế Á Châu đã tổ chức hội thảo “Truyền
cảm hứng đọc sách cho học sinh”. Các giáo
viên đã cùng nhau chia sẻ và thảo luận các
phương pháp khuyến khích học sinh đọc sách
một cách hiệu quả bên cạnh các hoạt động
lan tỏa niềm vui đọc sách và sẻ chia tri thức
khác đã và đang diễn ra tại trường như: triển
lãm sách, hội thi kể chuyện “Storytelling and
Book Talk Contest”, chương trình tặng sách,...

Sinh viên SIU hào hứng với hoạt
động tham quan thực tế doanh
nghiệp
Từ ngày 30/10 - 15/12/2018, ĐH Quốc tế
Sài Gòn phối hợp với các công ty: Ajinomoto,
Heineken, Yakult, Decision Lab, FPT
Information System, Grand Hotel Saigon tổ
chức chương trình tham quan thực tế doanh
nghiệp cho sinh viên.
Trong khuôn khổ của chương trình, sinh
viên đã được tìm hiểu về quy trình điều hành
hoạt động hàng ngày của một khách sạn 5 sao;
quy trình sản xuất, chế biến sản phẩm tại các
nhà máy và nhiều vấn đề liên quan đến mô
hình hoạt động, môi trường và văn hóa làm
việc tại các doanh nghiệp. Chuỗi hoạt động
tham quan thực tế đã góp phần giúp sinh viên
học tập hiệu quả hơn, đem lại cái nhìn cận
cảnh về môi trường công việc trong tương lai.
truong QU C TE A CHAU
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SINH VIÊN SIU TRANH TÀI TẠI CUỘC THI “SINH VIÊN VỚI AN TOÀN
THÔNG TIN 2018”

S

áng
03/11/2018,
vòng sơ khảo cuộc
thi “Sinh viên với
An toàn thông tin 2018”
đã diễn ra với sự tham
gia tranh tài của 30 đội
chơi đến từ các học viện,
trường ĐH khu vực phía
Nam. Sinh viên ngành
Khoa học máy tính là đội
chơi đại diện ĐH Quốc tế
Sài Gòn tham gia tranh
tài. Cuộc thi không chỉ
giúp sinh viên SIU khám
phá và thể hiện năng lực
bản thân mà còn là dịp để nâng cao nhận thức về vấn đề an toàn thông tin, từ đó đẩy
mạnh hoạt động nghiên cứu về an toàn thông tin trong nhà trường.

Sinh viên SIU tham dự kỳ thi lập
trình sinh viên quốc tế ICPC 2018
Sáng 04/11/2018, vòng thi quốc gia kỳ thi
lập trình sinh viên quốc tế ICPC 2018 đã diễn
ra đồng thời tại 8 địa điểm với sự tham gia
của các đội đến từ các trường đại học trên
khắp cả nước. ICPC 2018 mang đến cơ hội
tìm hiểu và nâng cao kiến thức về lập trình
cho sinh viên. 3 đội thi của Khoa Công nghệ
thông tin Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn với
tinh thần học hỏi, thể hiện quyết tâm đã hoàn
thành xuất sắc phần thi của mình.

Cú đúp huy chương của học sinh
AHS tại Giải bóng rổ học sinh cúp
Nestlé Milo năm học 2018-2019

Hội thảo “Sinh viên và những tình
huống pháp luật cần biết”

về từng quốc gia trong khu vực Đông Nam
Á. Học sinh sau đó trực tiếp hóa thân thành
các hướng dẫn viên của dịch vụ lữ hành và sử
dụng sổ tay để thuyết phục khách hàng là giáo
viên và thành viên các nhóm khác lựa chọn
tour của mình. Bằng cách này tiết học thêm
màu sắc, sinh động và đem lại hiệu quả học
tập cao hơn. Hoạt động còn giúp học sinh tăng
cường khả năng làm việc nhóm, phát huy tính
sáng tạo, sự khéo léo, tỉ mỉ và khơi dậy khát
khao tìm tòi, khám phá thế giới.

Giáo sư đại học Úc chia sẻ bí quyết
thực tập hiệu quả cho sinh viên

Sáng 30/11/2018, ĐH Quốc tế Sài Gòn tổ
chức hội thảo chủ đề “Sinh viên và những tình
huống pháp luật cần biết” dưới sự dẫn dắt của
TS. Phạm Quý Tỵ - Nguyên Phó Chủ nhiệm
Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Thứ trưởng Bộ
Tư pháp, Chánh án Tòa án nhân dân TP. Hà
Nội, hiện là thành viên Hội đồng Khoa học &
Đào tạo, giảng viên cơ hữu SIU.
Hội thảo đã mang đến cho sinh viên cái
nhìn toàn diện về những quy định của pháp
luật Việt Nam hiện hành. Đây còn là cơ hội để
sinh viên luyện tập kỹ năng thực hành pháp
luật, vận dụng những tri thức đã học vào thực
tế, tuân thủ các chuẩn mực pháp luật trong
mọi hành vi của bản thân.

Cuộc thi English Singing Contest
Cuộc thi hát tiếng Anh - English Singing
Contest là một trong những hoạt động thường
niên của Bậc Tiểu học IPS tổ chức vào dịp
chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Cuộc
thi là sân chơi âm nhạc bổ ích giúp học sinh
phát huy năng khiếu ca hát và trau dồi kỹ năng
tiếng Anh, đồng thời giáo dục học sinh về
truyền thống "tôn sư trọng đạo" của dân tộc.

Học Lịch sử bằng “sổ tay du lịch”
Đó chính là cách học Lịch sử thú vị của học
sinh lớp 10 cơ sở Cộng Hòa khi khám phá
bài học về các quốc gia Đông Nam Á. Theo
đó, học sinh được chia nhóm để thực hiện dự
án: hoàn thành cuốn sổ tay du lịch thủ công
chứa đựng các thông tin không chỉ về lịch sử
mà còn cập nhật cả những kiến thức mới nhất

Sáng 17/11/2018, sinh viên ĐH Quốc tế
Sài Gòn đã có buổi gặp gỡ và lắng nghe chia
sẻ của Giáo sư Stephen Teo đến từ ĐH Edith
Cowan (Úc) về những bí quyết để có kỳ thực
tập hiệu quả trong khuôn khổ của hội thảo
“Internship effectiveness”.
Hội thảo đã cung cấp cho sinh viên những
kinh nghiệm và kỹ năng quan trọng khi trở
thành thực tập sinh, những yêu cầu mà các
doanh nghiệp mong muốn cũng như các hạn
chế cần tránh để sinh viên SIU có một kỳ
thực tập thật hiệu quả. Thông qua hội thảo,
sinh viên ĐH Quốc tế Sài Gòn đã có sự chuẩn
bị kỹ càng cho bản thân để tận dụng tốt cơ hội
tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, áp
dụng những lý thuyết đã học vào vị trí công
việc cụ thể trong quá trình thực tập.

Học sinh Asian School lan tỏa
thông điệp yêu thương tại “Chạy
vì trái tim 2018”
Sáng 16/12/2018, gần 200 học sinh và giáo
viên Asian School đã hào hứng tham gia hoạt
động chạy bộ từ thiện “Chạy vì trái tim 2018”
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Hội thảo “Startups and Financing”
Hội thảo “Intellectual Property
and the Making of the United
States”
Sáng 19/12/2018, ĐH Quốc tế Sài Gòn
đã tổ chức hội thảo “Sở hữu trí tuệ và kinh
nghiệm của Hoa Kỳ” (Intellectual Property
and the Making of the United States) do
Giáo sư Luật mang học hàm Gerald L.Bepko
Nguyễn Ngọc Xuân Thảo (Xuan-Thao
Nguyen) làm diễn giả.

Sáng 19/12/2018, ĐH Quốc tế Sài Gòn
tổ chức hội thảo “Startups and Financing”
thu hút sinh viên các chuyên ngành Thương
mại quốc tế và Kinh tế đối ngoại. Chủ trì hội
thảo, ông Erik Hille - CEO Công ty Syzygy
Partners LLC - Florida, USA đã chuyển tải
đến sinh viên nhiều kiến thức mới liên quan
đến khởi nghiệp như: quá trình hình thành,
thử thách của các công ty khởi nghiệp; giải
pháp huy động vốn của các công ty; cách thức
dùng tài sản trí tuệ để kêu gọi đầu tư...

T

Ảnh: Tư liệu

Tại Lễ bế mạc Giải bóng rổ học sinh cúp
Nestlé Milo sáng 09/11/2018, 2 đội bóng của
Trường Quốc tế Á Châu đã xuất sắc giành
được 2 giải ba chung cuộc ở nhóm tuổi THCS
khối 8, 9 và khối THPT. Học sinh AHS luôn
được tạo điều kiện tham gia những sân chơi
học đường bổ ích và lý thú để phát huy tài
năng ở mọi lĩnh vực, cả trong học tập lẫn
nghệ thuật, thể thao.

GS. Xuan-Thao Nguyen đã nêu các vấn
đề liên quan đến Luật Sáng chế tại Hoa Kỳ;
nguồn gốc, quá trình ra đời của Đạo luật
sáng chế từ năm 1793. Đặc biệt, các quy định
pháp luật Hoa Kỳ về bảo hộ nhãn hiệu, Luật
Sáng chế do giáo sư cung cấp đã giúp sinh
viên của SIU có sự chuẩn bị cần thiết trước
khi tốt nghiệp. Đó là việc áp dụng quyền sở
hữu trí tuệ vào các lĩnh vực, chuyên ngành mà
sinh viên theo đuổi nhằm tránh được những
tranh chấp hoặc thiệt hại không đáng có trong
tương lai.

GIÁNG SINH VUI TƯƠI VÀ ẤM ÁP TẠI ASIAN SCHOOL

Độc lạ cuộc đua thuyền
tự chế của học sinh AHS
Sáng 21/11/2018, “Cuộc
đua thuyền tự chế” đã diễn ra
sôi nổi tại cơ sở Cộng Hòa với
sự tham gia của học sinh khối
10, 11 và 12. Hoạt động nằm
trong chuyên đề bộ môn Vật lý
thực hiện dựa theo định hướng
giáo dục STEM và phát triển
hoạt động nghiên cứu khoa học
trong trường. Nhiều sản phẩm
độc đáo được tạo ra từ chính
ý tưởng sáng tạo và khả năng
tư duy khoa học, nhạy bén của
học sinh.

với cùng một mục đích cao đẹp đó là tiếp
những bước chạy thật dài, nối thật nhiều nhịp
tim và mở ra những tia hy vọng về một cuộc
sống mới cho các em nhỏ cần được giúp đỡ.
Chương trình do Gamuda Land HCMC phối
hợp cùng Quỹ Nhịp Tim Việt Nam tổ chức
với sự đồng hành của Trường Quốc tế Á Châu
trong vai trò là nhà tài trợ chính.

rong 2 ngày 24 &
25/12/2018, Lễ Giáng
sinh và chào đón năm
mới đã diễn ra ở tất cả các
cơ sở Trường Quốc tế Á
Châu. Nhiều hoạt động vui
chơi sôi nổi như trang trí
lớp học, trang trí cây thông
Noel, sự xuất hiện của ông
già Noel cùng các phụ tá
mang theo những món quà
bất ngờ đến từng lớp học…
đã làm nên một mùa Giáng
sinh ấm áp và đầy ý nghĩa.
Bên cạnh cơ hội tìm hiểu về
phong tục tập quán của các
nước phương Tây, Lễ Giáng
sinh còn là dịp để các em
gắn kết bên nhau và cùng
tạo nên những khoảnh
khắc đáng nhớ trước thềm
năm mới 2019.

truong QU C TE A CHAU
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✒ BÍCH HÀ (Tổng hợp và lược dịch)

rường Quốc tế Á Châu
(Asian School) được
xây dựng và phát triển
theo mô hình giáo dục
chất lượng cao. Học
sinh luôn đóng vai trò
trung tâm của lớp học
và xác định mục tiêu rõ ràng khi
tham gia vào mọi hoạt động của
trường, lớp. Trong mỗi tiết học, các
em giữ vai trò chủ động, giáo viên là
người hướng dẫn và hỗ trợ. Mỗi học
sinh đều được giao thực hiện dự án
học tập. Các em tìm kiếm thông tin,
thuyết trình và bảo vệ quan điểm của
mình, đồng thời tư duy, đặt câu hỏi
để phản biện thông qua hình thức
làm dự án theo nhóm, thuyết trình
trước giáo viên và các nhóm khác...
Các em được khuyến khích trình bày
ý kiến trong mỗi tiết học nhằm xây
dựng thói quen học tập chủ động,
nuôi dưỡng trí tưởng tượng, ham
khám phá và sáng tạo.
6
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YouTube và sứ mệnh kết
nối cộng đồng

MÔI TRƯỜNG
HỌC TẬP CHẤT
LƯỢNG CAO
TẠI TRƯỜNG
QUỐC TẾ Á CHÂU

Ở Asian School, không chỉ có dạy và học
mà đó là quá trình hợp tác, học hỏi giữa
học sinh với giáo viên và giữa học sinh với
nhau. Đó còn là một quá trình tư duy
và tiến bộ không ngừng thông qua
các hoạt động học tập diễn ra thường
ngày tại trường.
Và mặc dù đề cao giá trị tri thức
nhưng việc rèn luyện kỹ năng sống
hay các kỹ năng mềm thực tế khác cũng
không kém phần quan trọng trong tôn
chỉ đào tạo của trường. Luôn có những
chương trình hoạt động ngoại khóa, câu
lạc bộ (Học thuật, Nghệ thuật, Thể thao,
Cộng đồng...), trải nghiệm thực tế đa dạng
cho học sinh tích lũy các kỹ năng
để tự tin đối mặt và giải quyết
những vấn đề của thực tiễn
cuộc sống. Các em cũng được
tạo điều kiện để nuôi dưỡng và
phát huy đam mê, năng khiếu
của bản thân trong mọi lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, thể thao.
Với phương châm đào tạo “Tâm hồn Việt Nam, giáo dục thế giới”, học sinh của trường
ngoài trình độ tiếng Anh và kiến thức khoa học tương đương học sinh các nước phát triển,
các em còn được giáo dục lễ nghĩa truyền thống và những giá trị đạo đức tốt đẹp, đồng thời
khao khát được đóng góp cho cộng đồng cũng như toàn cầu.

Ảnh: Tư liệu

T
✒ QUANG HẢI

ouTube
ra
mắt lần đầu
tiên vào năm
2005 và đã
trở thành một
trong những
trang
web
được truy cập nhiều nhất
trong lịch sử Internet cho
đến nay với 95% dân số
toàn cầu xem bằng 76
ngôn ngữ khác nhau trên
toàn thế giới.

Đến từ ý tưởng của 3 nhân
viên PayPal là Jawed Karim,
Steve Chen và Chad Hurley
khi họ nhận ra vào thời điểm
năm 2004 không có một kênh
trực tuyến nào cho phép mọi
người chia sẻ video. Đó là lý
do YouTube ra đời vào tháng
02/2005. Ý tưởng về YouTube
đã nhận được khoản đầu tư trị
giá 3,5 triệu USD từ Sequoia
Capital. Tháng 4/2005, video
đầu tiên được tải lên YouTube
bởi Karim có tên “Me at the
Zoo” chỉ vỏn vẹn 19 giây. Sau
giai đoạn thử nghiệm, trang
web được khởi chạy vào tháng
12 cùng năm và quảng cáo của
hãng Nike đã trở thành video
đầu tiên nhận được 1 triệu lượt
xem.
Google mua lại YouTube
một năm sau đó với giá
khoảng 1,65 tỷ USD. Tuy
nhiên, trang web vẫn còn

chưa hoàn thiện nhiều so
với ngày nay và thậm chí
nó không phổ biến ở Vương
quốc Anh cũng như nhiều
quốc gia khác. Năm 2009,
YouTube tạo ra những thay
đổi đột phá bao gồm việc
phát hành video chất lượng
full HD (lên tới 1080p thay
vì chỉ 720p) tạo nên hiệu quả
bất ngờ khi có 1 tỷ lượt xem
video mỗi ngày. YouTube sau
đó mở rộng quan hệ đối tác
với Channel 4.
Trong năm 2010, YouTube
nhanh chóng đạt được 3 tỷ
lượt xem mỗi ngày. Năm
2012, “Gangnam Style” của
nghệ sỹ Psy đến từ Hàn Quốc
là video đầu tiên cán mốc 1 tỷ
lượt xem. Kể từ đó, YouTube
ngày càng lớn mạnh và hiện
nay là công ty trị giá hàng
tỷ USD. Gần đây, trang web
đã thêm chức năng phát
trực tiếp để cạnh tranh với
những đối thủ như Facebook,
Netflix, Apple, Amazon…
Thống kê cho thấy khoảng 5
tỷ video được xem mỗi ngày
và hơn 1,3 tỷ người sử dụng
YouTube.
YouTube tin rằng mọi
người đều có tiếng nói riêng,
và thế giới sẽ tốt đẹp hơn khi
mọi người cùng lắng nghe,
chia sẻ niềm đam mê và xây
dựng cộng đồng thông qua
những câu chuyện. Vì thế,
YouTube luôn khuyến khích
mọi người chia sẻ video
để khám phá tiềm năng
sáng tạo và thể hiện cá

Nên dùng những từ ngữ mô
tả nội dung đơn giản, phổ
biến để thu hút người xem
tìm đến video của mình
khi tìm kiếm từ khóa trên
YouTube.
Chăm chỉ tải những video
thú vị để thu hút mọi người
hoặc có thể chia sẻ video
Xây dựng và phát triển
trên những trang mạng xã
kênh YouTube như thế
hội như Twitter, Facebook...
nào?
Ngoài ra, hãy tương tác
Tài khoản YouTube giống
thường xuyên với người
với tài khoản Google và việc
xem bằng cách trả lời
tạo tài khoản YouTube sẽ
nhận xét bởi vì việc
cho bạn quyền truy cập
kết nối với cộng
vào các dịch vụ khác
đồng sẽ mang
của Google như Gmail
lại nhiều khán
Kiếm
và Google Drive. Một
giả hơn cho
tiền
từ
khi kênh của bạn đã
kênh
cá
YouTube
sẵn sàng, hãy tải
nhân của
Để kiếm được
lên những video
tiền từ video của
bạn.
có nội dung
mình, bạn cần bật tính
chất lượng và
năng kiếm tiền. Điều này
không
nên
có nghĩa là bạn cho phép
quá dài. Hãy
YouTube đặt quảng cáo trong
luyện tập
những video của mình. Khi mọi
nếu như
người xem video đồng thời click vào
các video
mục quảng cáo là bạn đã kiếm được thu
ban đầu
nhập. Do đó, người xem càng nhiều thì thu
chưa
nhập từ kênh YouTube của bạn càng cao.
hoàn
Không có một bí mật nào để thu hút thêm
hảo.
người đăng ký ngoại trừ việc tạo nên những nội
dung hay và từ đó kênh của bạn trở nên phổ biến.
Những chủ đề khi làm video trên YouTube rất đa
dạng. Việc đánh giá sản phẩm, chuyên mục làm đẹp,
giáo dục, nấu ăn, trẻ em, trò chơi… luôn là những video
được tìm kiếm nhiều nhất trên YouTube. Theo Business
Insider, kênh YouTube PewDiePie của Felix Arvid Ulf
Kjellberg đến từ Thụy Điển là một ví dụ điển hình cho cá
nhân đạt thu nhập khủng từ YouTube khi có hơn 60 triệu
người theo dõi và ước tính thu nhập năm
2017 là 12 triệu USD.
tính của bản thân. Ngày nay,
người xem không những
dùng YouTube như một kênh
phát video, giải trí mà còn là
nơi mọi người có thể kiếm
thu nhập từ các video của
chính mình.
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HỘI THẢO “SINH VIÊN SIU - CÔNG DÂN
TOÀN CẦU”

N

hững hiểu biết đầy đủ về khái niệm công dân toàn cầu hay
cách thức, điều kiện cần và đủ để trở thành một công dân
toàn cầu trong thời đại hội nhập là những nội dung thảo luận
trong hội thảo “Sinh viên SIU - Công dân toàn cầu” diễn ra vào sáng
30/11/2018 tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU).

ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

định hướng đào tạo
sinh viên toàn cầu

Hội thảo “Sinh viên SIU - Công dân toàn cầu”

Hội thảo với sự chủ trì của GS.TS. Phan Trung Lý Nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm
Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Ủy viên Thường vụ Ban
Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, hiện là
thành viên Hội đồng Khoa học & Đào tạo, giảng viên cơ
hữu SIU - đã cung cấp cho sinh viên cái nhìn mới mẻ và
cụ thể hơn về khái niệm công dân toàn cầu. Theo GS.TS.
Phan Trung Lý, để trở thành một công dân toàn cầu, trước
hết mỗi sinh viên phải là một công dân tốt của một quốc
gia, phải có nhận thức và hiểu biết về những vấn đề chung
của thế giới. Công dân toàn cầu phải là người có tri thức,
vốn sống, vốn hiểu biết về văn hóa, lịch sử, đa ngôn ngữ
và đặc biệt là thích nghi được với mọi hoàn cảnh sống
khác biệt.

Giáo dục theo mô hình chuẩn quốc tế, Đại học Quốc tế Sài Gòn
(SIU) đã và đang đào tạo ra nhiều thế hệ sinh viên hội tụ các
phẩm chất của công dân thời hội nhập.

T

✒ GIA HÂN

Trịnh Khoa Nam là cựu sinh viên SIU thăng tiến
nhanh chóng sau 2 năm làm việc tại Tổng công
ty Tân Cảng Sài Gòn nhờ năng lực nổi bật và khả
năng nắm bắt nhanh công việc. Khoa Nam hiện
đang giữ chức vụ Trợ lý Thanh niên của Tổng
công ty Tân Cảng Sài Gòn, từng được trao tặng
bằng khen của Bộ Tư lệnh Hải quân vì có thành
tích tốt trong phong trào sáng tạo, xây dựng
Tổng công ty nói riêng và quân chủng Hải quân
nói chung”...

8
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GS.TS. Phan Trung Lý (giữa)chụp hình lưu niệm cùng sinh viên Trường Đại học
Quốc tế Sài Gòn (SIU)

Ảnh: Tư liệu

Cựu sinh viên Huỳnh Ngọc Nam Phương đã có
những thuận lợi rất lớn khi du học tại Hoa Kỳ,
Nam Phương chia sẻ: “Sau khi tốt nghiệp ĐH tại
SIU, tôi đã theo học Thạc sĩ ngành Kinh tế học tại
Mỹ, được nhận vào làm tại Excel Management
Ltd - công ty chuyên về các sản phẩm may mặc,
làm đẹp cao cấp ở Hoa Kỳ và thăng tiến lên vị trí
Campaign Manager chỉ trong 4 tháng làm việc.
Một trong những yếu tố quan trọng giúp tôi vượt
qua khó khăn, thử thách để đạt được thành công
chính là nền tảng tích lũy kiến thức và kỹ năng
trong suốt 4 năm đại học”.

rong giai đoạn Việt Nam đang hội nhập mạnh mẽ với thế giới thì
nhu cầu về nguồn nhân lực có nền tảng tri thức quốc tế và khả năng
hoạt động thực tiễn trở nên vô cùng cần thiết. Đây cũng chính là lý
do mà rất nhiều bạn trẻ hiện nay theo đuổi môi trường học tập quốc
tế nhằm tích lũy những tố chất cần thiết để trở thành công dân toàn
cầu giỏi chuyên môn, giỏi ngoại ngữ, có kỹ năng mềm và hiểu biết xã hội.
Xác định sứ mệnh cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao, đa
lĩnh vực đồng thời sở hữu nhiều tố chất của công dân thời đại mới, Trường
Đại học Quốc tế Sài Gòn đã nỗ lực xây dựng chương trình đào tạo hiện đại,
môi trường học tập tiếng Anh chuyên biệt. SIU đồng thời tạo ra môi trường
thuận lợi với hàng loạt các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ sôi động để sinh
viên chủ động trải nghiệm, tích lũy các kỹ năng mềm cần thiết cho tương lai.
Từ nền tảng giáo dục này, cử nhân tốt nghiệp từ Đại học Quốc tế Sài Gòn
luôn được các nhà tuyển dụng đánh giá cao. Trần Thị Ánh Tuyết sau khi tốt
nghiệp tại SIU đã có những thuận lợi rất lớn khi tiếp tục du học thạc sĩ tại
Anh và đảm nhiệm vị trí Marketing Manager của Tổ chức S.E.A. Education
Consultants Viet Nam. Ánh Tuyết cho biết: “Tôi luôn trong tư thế sẵn sàng
làm quen với văn hóa doanh nghiệp và tự tin thể hiện năng lực bản thân.
Trong quá trình làm việc, tôi có thể vận dụng các kỹ năng như công cụ hỗ
trợ để phân tích và đưa ra những quyết định quan trọng cho doanh nghiệp
của mình”.
Tự tin trong công việc, dễ dàng giao tiếp với các đối tác nước ngoài và thích
nghi nhanh chóng trong môi trường làm việc quốc tế chính là những thành
công mà sinh viên Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đã và đang làm được. Theo
khảo sát mới nhất từ SIU, gần 88% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp,
nhiều sinh viên làm việc tại nước ngoài hay thành lập doanh nghiệp, tạo việc
làm cho nhiều người khác. 12% còn lại học lên bậc học cao hơn hoặc chuyển
tiếp du học tại nhiều nước trên thế giới.

Khẳng định SIU có lợi thế lớn khi là thành viên của các
tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới,
GS.TS. Phan Trung Lý đã định hướng cho sinh viên SIU
cách thức phát huy lợi thế này để tiếp tục học tập, tích lũy
tri thức và ngoại ngữ nhằm đến gần hơn với mục tiêu trở
thành công dân toàn cầu trong tương lai.

truong QU C TE A CHAU
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STUDENTS' CONCERNS

Các xếp hạng của Iowa
State University
• Xếp hạng 1 về chương trình đại
học và sau đại học ngành Kỹ
thuật nông nghiệp và Hệ sinh
học theo U.S. News & World
Report 2018.
• Top 25 chương trình hàng đầu
(các trường đại học công lập)
ngành Hàng không vũ trụ, Hóa
chất, Dân sự, Điện/Điện tử,
Hệ thống công nghiệp và sản
xuất, Kỹ thuật vật liệu theo U.S.
News & World Report 2018.
• Trường thành viên Graduate
College được xếp hạng 5 các
trường có giá trị nhất ở Mỹ theo
Value Colleges 2017.

Ảnh: www.newcastle.edu.au

Học bổng

dành cho sinh
viên quốc tế - FEBE
Golden Jubilee
Commemorative
International
Scholarship,
UON (Úc)
✒ NGỌC QUỲNH (Tổng hợp và lược dịch)

✒ ĐÌNH PHÚ (Tổng hợp và lược dịch)

I

owa State University tọa lạc tại Ames - Iowa - Mỹ và cách thủ phủ
Des Moines 30 phút về phía Bắc, nơi được xem là trung tâm thương
mại và có dân số lớn nhất tiểu bang Iowa. Cơ sở của trường rộng
1.900 ha và được xếp vào danh sách những campus đẹp nhất tại đất
nước cờ hoa. Iowa State University nổi tiếng trên toàn thế giới về sự xuất
sắc ở lĩnh vực khoa học và công nghệ, khám phá và đổi mới, đặc biệt là
nền văn hóa lấy sinh viên làm trọng tâm.
Chương trình học thuật của Iowa State University được phân bổ thông
qua 8 trường thành viên với 108 chương trình cử nhân, 112 chương trình
thạc sĩ và 81 chương trình tiến sĩ. Ngoài việc học trên lớp, sinh viên còn
được tham gia chương trình cộng đồng học thuật, thực tập, nghiên cứu
quốc tế và các buổi hội thảo với những giảng viên xuất sắc.
Iowa State University tự hào sở hữu những cựu sinh viên xuất sắc và
thành công tại Mỹ cũng như trên toàn thế giới.
• Parviz Davoodi - Phó Tổng thống
đầu tiên của Iran.
• Jane Armstrong-Byrne - một
trong những phó chủ tịch nữ đầu tiên
của Công ty Fortune 500 của Mỹ.
• Tom Knudson - 2 lần giành giải
thưởng Pulitzer.
• Glen Brand - huy chương vàng
Olympic môn đấu vật.
• Thomas Whitney - nhà phát minh
máy tính bỏ túi.
10
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Mô tả học bổng

Iowa State University luôn muốn xây dựng cộng đồng
sinh viên đa dạng và tài năng, vì vậy sinh viên quốc tế
năm thứ nhất phải trải qua việc chọn lọc có tính cạnh
tranh cao dựa trên những đánh giá toàn diện về điểm
SAT hoặc ACT và kết quả học tập bậc trung học.

FEBE Golden Jubilee
Commemorative
International
Scholarship là học
bổng toàn phần,
nhằm khuyến khích và
hỗ trợ sinh viên quốc
tế xuất sắc theo học
chương trình cử nhân
Khoa Kỹ thuật, Xây
dựng và Môi trường
tại cơ sở Callaghan,
Đại học Newcastle.

Giá trị học bổng

Học bổng trị giá
140.000 AUD cho toàn
khóa học cử nhân
Khoa Kỹ thuật, Xây
dựng và Môi trường.

Hình thức đăng ký

Điều kiện tham
gia:

• Là tân sinh viên của
Đại học Newcastle.
• Bắt đầu chương trình
cử nhân tại Khoa Kỹ
thuật, Xây dựng và
Môi trường trong
học kỳ mà học bổng
được cấp.
• Học tập tại cơ sở
Callaghan.
• Có khả năng chi trả
toàn bộ học phí như
sinh viên quốc tế.
• Không nhận học
bổng khác cho cùng
một chương trình.
• Chưa từng theo học
và hoàn thành bất
cứ chương trình
cử nhân nào tại Úc
trước đây.

Điều kiện tham gia

- Đơn ứng tuyển sẽ không
được chấp thuận nếu ứng
viên không cung cấp đầy
đủ văn bằng và tài liệu cần
thiết. Vui lòng tải các văn
bằng và tài liệu cần thiết
dưới dạng tệp PDF, DOC,
DOCX, JPEG hoặc JPG trước
khi hoàn tất quy trình đăng
ký trực tuyến.
- Ứng viên phải có văn bản
nêu rõ thành tích học tập và
nguyện vọng nghề nghiệp
của bản thân cũng như thể
hiện sự quan tâm đối với
việc học tập cao hơn.

Hạn chót nộp hồ sơ:

Học bổng được áp dụng đến
tháng 7/2019.
Chương trình đào tạo cử
nhân của Newcastle gồm
5 khoa chính với hơn 100
chuyên ngành khác nhau.
Các khoa cử nhân gồm: Kinh
doanh & Luật, Giáo dục &
Nghệ thuật, Kỹ thuật - Xây
dựng & Môi trường, Sức
khỏe & Y khoa, Khoa
học.

• Sinh viên quốc tế nhận được giấy báo nhập học của
Iowa State University.
• Đạt số điểm SAT hoặc ACT theo yêu cầu của trường.

Giá trị học bổng: 2.000 - 10.000 USD/năm. Sinh viên
nhận học bổng sẽ được tài trợ tối đa 8 học kỳ hoặc đến
khi hoàn thành khóa học.

Hạn chót nộp hồ sơ
KHÓA HỌC
Mùa Thu
Mùa Xuân

HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ
15/01 (hàng năm)
01/10 (hàng năm)

Điều kiện gia hạn học bổng

• Điểm tích lũy GPA tối thiểu là 2.0.
• Ghi danh liên tục tối thiểu 12 tín chỉ mỗi học kỳ
(không bao gồm khóa hè).
• Chỉ những sinh viên chi trả học phí thuộc diện
không cư trú mới đủ điều kiện nhận học bổng.
• Học bổng chỉ chi trả học phí chương trình cử nhân.

Để biết thêm thông tin về học bổng, ứng viên có thể truy
cập vào trang web của trường qua địa chỉ: https://www.
admissions.iastate.edu/intl/merit_scholarships.php.

Ảnh: www.twitter.com

Học bổng International
Freshman Merit scholarships

Thành lập năm 1965, University of
Newcastle là đại học nghiên cứu chuyên
sâu với rất nhiều đóng góp hàng đầu trong
nghiên cứu ở Úc cũng như trên thế giới.
Các nhà nghiên cứu của trường luôn mang
đến giải pháp tối ưu cho những vấn đề
nan giải của thế giới. Bên cạnh đó, Đại học
Newcastle còn rất nổi tiếng về chất lượng
giảng dạy và học tập cũng như các chương
trình học thuật hiện đại và thú vị.

Thông tin học
bổng

Ảnh: www. blogs.newcastle.edu.au

HỌC SINH QUAN TÂM

Các xếp hạng của University of Newcastle

• Đứng thứ 214 trong bảng
xếp hạng các trường đại học
trên toàn cầu theo QS World
University Rankings 2019.

• Đứng thứ 10 trong bảng xếp
hạng các trường đại học tại
Úc theo QS World University
Rankings 2019.

• Top 200 trường đại học có
tính quốc tế hóa nhất thế giới
theo Times Higher Education
2016.

truong QU C TE A CHAU
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CHÂN DUNG TIÊU BIỂU

TIÏU BIÏÍU

Chân dung
NHÀ LÃNH ĐẠO TRẺ CHÂU Á

LÊ HUỲNH HIẾU QUÂN
✒ QUANG MINH

Đ

ể có được tấm vé danh
dự sang Jakarta, Hiếu
Quân đã xuất sắc vượt
qua hơn 300 thí sinh
tranh tài tại cuộc thi Hùng biện
tiếng Anh dành cho học sinh
THPT do Sở GD&ĐT TPHCM
phối hợp Quỹ AEON 1% tổ
chức. Đây là cuộc thi nhằm tạo
điều kiện cho học sinh THPT tại
Châu Á nói chung và TPHCM
nói riêng tìm hiểu, thảo luận về
các vấn đề xã hội, kinh tế, sức
khỏe, đồng thời học hỏi lẫn nhau
thông qua việc trao đổi, làm việc
đội nhóm; từ đó góp phần nâng

cao ý thức và nuôi dưỡng các thế
hệ lãnh đạo trẻ cho tương lai.

Hành trình trải
nghiệm đáng nhớ

Hội nghị Nhà lãnh đạo trẻ
Châu Á 2018 là một chuyến đi vô
cùng đáng nhớ đối với Lê Huỳnh
Hiếu Quân. Cô học trò đã cùng
các bạn trẻ đến từ Nhật Bản, Thái
Lan, Trung Quốc, Indonesia,
Malaysia... kết hợp và chia đều
vào các nhóm để cùng nhau trải
nghiệm hành trình 7 ngày tại
Jakarta - Indonesia.
Không chỉ nhanh chóng hòa
nhập và tự tin giao tiếp với bạn bè
quốc tế, Hiếu Quân còn tận dụng

Lê Huỳnh Hiếu
Quân là một trong
9 gương mặt học
sinh THPT ưu tú
nhất đại diện
TPHCM tham dự
Hội nghị Nhà lãnh
đạo trẻ Châu Á
2018 tại Jakarta Indonesia.
12
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cơ hội này để rèn luyện tính
tự lập và cách quản lý thời
gian một cách khoa học trong
lần đầu xa gia đình. Hiếu Quân
chia sẻ: “Điều quý giá nhất em có
được khi tham dự Hội nghị Nhà
lãnh đạo trẻ Châu Á là tình cảm
gắn kết giữa những người bạn
khác biệt về ngôn ngữ, truyền
thống, phong tục. Rất nhiều điều
thú vị từ chuyến đi đã làm thay
đổi suy nghĩ trong em một cách
đáng kể. Em nhận ra rằng việc
biết lắng nghe, chia sẻ và chân
thành góp ý lẫn nhau là điều cần
thiết để hòa nhập vào môi trường
tập thể, nhất là khi chúng em đến
từ nhiều nền văn hóa khác nhau.
Hơn cả giải thưởng, những bài
học về cuộc sống và tình bạn vô
giá là món quà tinh thần ý nghĩa
nhất mà chuyến đi đã mang lại
cho em”.

Cô học trò giỏi toàn
diện

Có một điều đặc biệt khi
nhắc đến cái tên Lê Huỳnh Hiếu
Quân trong cảm nhận của các
thầy cô ở AHS từng dạy em - đó
là sự tự hào. Tự hào vì cô học
trò giỏi giang, chăm chỉ, và hơn
thế, là dấu ấn về sự lễ phép, hòa
đồng và năng nổ mà Hiếu Quân
đã để lại trong suốt 9 năm theo
học tại trường.

LƯU MỸ TÂM

CÔ HỌC

Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE) là cuộc thi tiếng Anh trực tuyến do Bộ
GD&ĐT phối hợp với Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC tổ chức hàng năm
dành cho học sinh phổ thông, nhằm khuyến khích các em nỗ lực học tập tốt môn Tiếng
Anh. Năm học 2017-2018, vượt qua 50.168 thí sinh khối 9 trong cả nước tranh tài tại
cuộc thi IOE toàn quốc, Lưu Mỹ Tâm đã xuất sắc mang về giải thưởng danh giá và niềm
tự hào cho Trường Quốc tế Á Châu nói riêng và cho TPHCM nói chung.

Lê Huỳnh Hiếu Quân tham dự Hội nghị Nhà lãnh
đạo trẻ Châu Á 2018 tại Jakarta - Indonesia.

Không chỉ có thành tích học
tập nổi bật ở trường, Lê Huỳnh
Hiếu Quân còn chinh phục nhiều
giải thưởng cao trong các kỳ thi
học sinh giỏi với giải ba môn
Vật lý kỳ thi HSG cấp Thành
phố năm học 2015-2016, huy
chương đồng môn Sinh học kỳ
thi Olympic Tháng 4 TPHCM
lần IV năm học 2017-2018...
Chia sẻ về bí quyết học giỏi
đều ở các môn, Hiếu Quân cho
biết: “Mỗi ngày em đều đọc và
soạn bài trước cho mỗi tiết học.
Cách làm này giúp em dễ dàng
nắm được nội dung bài học mới
và tiếp thu bài nhanh hơn. Đối
với những vấn đề chưa hiểu rõ,
em thường ghi chú lại và nhờ
giáo viên giải đáp để hiểu cặn
kẽ hơn, nhờ vậy em sẽ không bỏ
sót những kiến thức quan trọng”.
Tự nhủ học tập không phải chỉ ở
trên lớp, Hiếu Quân thường tìm
hiểu thêm thế giới xung quanh
bằng cách tự làm thí nghiệm tại
nhà. Cách học này giúp cô học
trò vừa vận dụng sáng tạo kiến
thức lĩnh hội ở lớp vừa thoải
mái thể hiện niềm đam mê của
bản thân. Với tri thức, kỹ năng
được trang bị tại Trường Quốc tế
Á Châu, hy vọng Hiếu Quân sẽ
ngày càng tiến xa và thành công
hơn nữa trên con đường tương lai
phía trước.

IOE

LỚP
9
TRÒ

GIÀNH GIẢI BẠC

Nam và chương trình tiếng Anh
quốc tế. Theo cô học trò, đây là
môi trường học tập mang đến cho
em niềm cảm hứng lớn để học tốt
tiếng Anh. Lớp 3, Mỹ Tâm hăng
hái tham gia cuộc thi hùng biện
tiếng Anh ở trường, thi lấy chứng
chỉ quốc tế KET, PET, FCE vào
năm lớp 6, 7, 8 và tham gia cuộc
thi TOEFL Junior năm học 20162017.
Mỹ Tâm cho rằng giải bạc
danh giá trong cuộc thi IOE quốc
gia không chỉ là kết quả sự nỗ
lực của bản thân mà còn là sự trợ
giúp, động viên nhiệt tình từ các
thầy cô, đặc biệt là nhà trường đã
tạo mọi điều kiện thuận lợi để em
được phát huy năng lực của mình.
Lưu Mỹ Tâm

L

✒ CAO MINH

Ảnh: Tư liệu

CHÊN DUNG

QUỐC GIA

ASIAN SCHOOL PORTRAITS

ưu Mỹ Tâm (học
sinh
lớp
9/16,
Trường Quốc tế Á
Châu) là một trong
số thí sinh xuất sắc
đại diện TPHCM giành giải bạc
kỳ thi Olympic tiếng Anh trên
Internet (IOE) cấp quốc gia năm
học 2017-2018.

Tiếng Anh là niềm đam
mê từ bé

Lưu Mỹ Tâm chia sẻ: “Từ
nhỏ, em đã rất ngưỡng mộ khi
thấy bố mẹ giao tiếp với người
nước ngoài bằng tiếng Anh. Em
cảm thấy thứ tiếng kỳ lạ ấy có
sức hút đặc biệt với mình”. Khi
vào lớp 1, Tâm được bố mẹ cho
theo học tại Trường Quốc tế Á
Châu với 2 chương trình Việt

Học tiếng Anh cần có
phương pháp

Với Mỹ Tâm, để học tốt tiếng
Anh, ở lớp phải luôn chăm chú
theo dõi bài giảng, trao đổi ngay
với giáo viên và bạn bè khi có
thắc mắc. Mỗi ngày, Tâm luôn
tận dụng cơ hội giao tiếp với giáo
viên người nước ngoài để trau
dồi kỹ năng nghe, phản xạ. Cô
học trò cũng rất hứng thú với các
môn khoa học xã hội hay kỹ năng
ngôn ngữ như Writing,... trong

chương trình tiếng Anh quốc tế
ở trường.
Vì học bán trú nên thời gian
học tiếng Anh của Mỹ Tâm hầu
hết là ở trường. Thời gian ở nhà
chủ yếu dành cho việc thư giãn.
Nhưng cách giải trí của Mỹ Tâm
cũng không bao giờ tách rời ngôn
ngữ yêu thích của mình. Cô học
trò đọc sách, nghe nhạc tiếng
Anh và theo dõi thường xuyên
các kênh dành cho thiếu nhi
của nước ngoài như Discovery
Channel, National Geographic,
BBC Lifestyle... Tâm cũng bật
mí, những cuốn sách yêu thích
của em là những tác phẩm của
các nhà văn nước ngoài nổi tiếng,
đặc biệt là những cuốn sách tiếng
Anh được nhà trường khen tặng
trong mỗi dịp tổng kết học kỳ hay
cuối năm học.
Nữ sinh lớp 9 Trường Quốc tế
Á Châu chia sẻ: “Tiếng Anh có
ý nghĩa quan trọng với em, tuy
nhiên, em vẫn sẽ cố gắng học
thật tốt và rèn luyện để bản thân
giỏi nhiều môn và nhiều lĩnh vực
khác. Ước mơ của em là giành
được học bổng vào đại học số
1 thế giới Harvard và trở thành
một nữ ngoại giao tài năng trong
tương lai”.

truong QU C TE A CHAU
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CHÂN DUNG TIÊU BIỂU
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HUY CHƯƠNG VÀNG KỲ THI
OLYMPIC TPHCM

Trần Minh Trí là một trong số những gương mặt học sinh xuất sắc
của Trường Quốc tế Á Châu chinh phục tấm huy chương vàng kỳ
thi Olympic Tháng 4 TPHCM 2018 do Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức.

T

✒ THU HƯƠNG
rần Minh Trí sở
hữu nền tảng tiếng
Anh vững chắc sau
nhiều năm học tập
trong môi trường
quốc tế. Liên tiếp hơn 11 năm
liền theo học tại Trường
Quốc tế Á Châu, Trí luôn đạt
thành tích học sinh giỏi cả
2 chương trình Việt Nam và
tiếng Anh quốc tế tiêu chuẩn
giáo dục bậc phổ thông của
American Education Reaches
14

Out (AERO) và Common Core
State Standards (Mỹ). Cậu học
trò cũng khiến bạn bè ngưỡng
mộ khi luôn duy trì điểm trung
bình môn Tiếng Anh trên 9.0
trong các năm gần đây.
Tấm huy chương vàng
môn Tiếng Anh trong kỳ thi
Olympic Tháng 4 TPHCM 2018
chưa phải là thành tích đầu
tiên mà Minh Trí đạt được. Cậu
học trò từng giành giải ba môn
Tiếng Anh trong kỳ thi học
sinh giỏi cấp Thành phố, đạt

truong QU C TE A CHAU

điểm IELTS 8.0 khi học lớp 9.
Mới đây, Minh Trí còn xuất sắc
chinh phục mức điểm 1.400
trong kỳ thi SAT (kỳ thi đánh
giá năng lực chuẩn hóa để xét
tuyển đại học trong hệ thống
giáo dục Hoa Kỳ).
Chia sẻ về bí quyết học
tiếng Anh của mình, Minh Trí
cho biết em luôn học tiếng
Anh một cách rất chủ động. Ở
Trường Quốc tế Á Châu, ngoài
giờ học ở lớp, Trí luôn tận dụng
cơ hội để trò chuyện với các

GẶP GỠ 3 GƯƠNG MẶT SINH VIÊN TÀI NĂNG

NHẬN HỌC BỔNG CHỦ TỊCH SIU 2018

N

✒ NGUYỄN HÀ
ằm trong kế hoạch thực hiện
mục tiêu đào tạo nên những
công dân toàn cầu và những nhà
lãnh đạo chuyên nghiệp trong
tương lai, hàng năm, Trường Đại học Quốc
tế Sài Gòn (SIU) dành nhiều suất học bổng
hấp dẫn cho các cá nhân xuất sắc, trong đó
có học bổng Chủ tịch SIU.
Học bổng Chủ tịch SIU là học bổng có giá
trị cao nhất, chi trả toàn bộ học phí (khoảng
182 - 209,2 triệu/suất) và tài trợ sinh hoạt
phí (trị giá 80 triệu đồng) trong 4 năm học.
Đối tượng để nhận học bổng là học sinh xuất
sắc của 22 trường THPT khu vực TPHCM và
22 tỉnh thành trên cả nước. Đây không chỉ
là sự ghi nhận những nỗ lực và thành tích

Ảnh:Tư
Tưliệu
liệu
Ảnh:

TRẦN MINH TRÍ

giáo viên người nước ngoài.
Không chỉ rèn luyện kỹ năng
giao tiếp tiếng Anh, với Trí,
các thầy cô còn dạy em nhiều
kiến thức đa ngành vô cùng bổ
ích, thiết thực. Đây cũng chính
là điều mà cậu học trò vô cùng
hài lòng khi theo học Trường
Quốc tế Á Châu. Minh Trí cũng
chia sẻ: “Em không có được trí
nhớ tốt, vì thế khi học tiếng
Anh hay bất cứ môn học nào
khác em luôn phải học chắc,
hiểu sâu, học bằng ví dụ, thực
hành nhiều để nhớ lâu. Đối với
em, học không chỉ qua sách vở
mà từ chính cuộc sống xung
quanh, từ trường lớp, thầy cô,
bạn bè, tự học qua mạng và
học bằng cách giao lưu với thế
giới”.
Ở tuổi 17, không chỉ được
hòa mình vào một cộng đồng
đa quốc tịch, đa văn hóa tại
ngôi trường Quốc tế Á Châu,
Minh Trí còn có cơ hội đặt
chân đến nhiều nơi trên thế
giới như: Mỹ, Nga, Dubai,
Singapore... Cậu học trò đã
tích lũy cho mình một “gia
tài” kiến thức kha khá về các
nền văn hóa khác nhau, quan
trọng hơn là cơ hội được trải
nghiệm, trau dồi khả năng
ngôn ngữ. Không chỉ giỏi
tiếng Anh, Trí còn biết thêm
tiếng Nga, tiếng Đức.
Với quyết tâm học tập cùng
định hướng rõ ràng, dự định
chuyển tiếp du học của Minh
Trí đã sớm được hiện thực hóa
khi em vừa xuất sắc nhận được
học bổng Chancellor's Award
trị giá 14.000 USD/năm để
theo học ngành Computer
Science từ ngôi trường đại
học danh tiếng University of
Massachusetts Amherst (Mỹ).
Tuy nhiên, ước mơ không
dừng lại ở đó, Minh Trí còn
nuôi dưỡng mục tiêu cao hơn
là đỗ vào một trong những
trường đại học hàng đầu thế
giới - Stanford University. Nếu
như tài năng, bản lĩnh giúp
cậu học trò chinh phục nhiều
thành tích ấn tượng trong thời
gian qua thì hiện tại, với nền
tảng kiến thức và kỹ năng được
trang bị, Minh Trí đã sẵn sàng
bước ra thế giới để chinh phục
ước mơ của riêng mình.

học tập của các em ở bậc THPT, mà còn giúp
nuôi dưỡng tài năng của các em ở bậc đại
học. Đồng thời là nguồn hỗ trợ tài chính quý
báu, tạo điều kiện cho những hoàn cảnh khó
khăn có cơ hội tiếp cận với môi trường giáo
dục đại học chuẩn quốc tế.
Với sự nỗ lực trong học tập và rèn luyện, 3
gương mặt học sinh ưu tú nhất đã được SIU
lựa chọn trong năm học 2018-2019 là Phạm
Hòa Nhi đến từ Đà Nẵng, Trần Văn Đan
Trường đến từ Bến Tre và Ngô Mỹ Hạnh đến
từ Đồng Nai. Chắc chắn rằng, với kiến thức
chuyên môn và kỹ năng thực hành được tích
lũy trong thời gian học tập tại SIU, sẽ là cơ
sở để những gương mặt ưu tú này phát huy
được năng lực bản thân, bay cao và vươn xa
hơn nữa trong tương lai.

Phạm Hòa Nhi (học sinh Trường THPT
chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng)

Ngô Mỹ Hạnh (học sinh Trường THPT Phú
Ngọc, Đồng Nai)

Từng đạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh
giỏi Quốc gia môn Địa lý 2018; Huy chương
vàng môn Địa lý kỳ thi Olympic 30.4 năm
2016, 2017; giải nhất môn Địa lý kỳ thi
học sinh giỏi cấp Thành phố năm 2017,
2018. Hòa Nhi từng tham gia các chương
trình ngoại khóa do Tổng lãnh sự Hoa Kỳ
tổ chức và là tình nguyện viên cho một số
chương trình tư vấn du học. Được tuyển
thẳng vào ngành Quốc tế học của Trường
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại
học Quốc gia Hà Nội), tuy nhiên, Nhi lựa
chọn SIU là nơi giúp em theo đuổi ước mơ
được làm việc trong môi trường quốc tế,
trở thành công dân toàn cầu, đi du lịch
mọi nơi để khám phá các nền văn hóa, văn
minh của thế giới.

Từng 2 lần đạt giải ba và 1 lần đạt giải khuyến
khích kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Lịch
sử, Mỹ Hạnh cũng là học sinh giỏi toàn diện
trong 3 năm THPT. Du học bậc học cao hơn
tại trường đại học danh tiếng trên thế giới
sau khi tốt nghiệp tại SIU là ước mơ mà Hạnh
đang ấp ủ. Hiện tại, cô sinh viên này đang nỗ
lực từng ngày trên giảng đường, cố gắng trau
dồi và hoàn thiện bản thân để sở hữu một
“profile” học tập thật ấn tượng.

Trần Văn Đan Trường (học sinh
Trường THPT Nguyễn Ngọc Thăng, Bến
Tre)
Học sinh giỏi 3 năm THPT với điểm
trung bình trên 9.0; giải khuyến khích
học sinh giỏi cấp Tỉnh môn Vật lý; là
Bí thư chi đoàn trong suốt 3 năm liền
và tham gia vào Ban Chấp hành Đoàn
trường. Ước mơ lớn nhất của Đan
Trường hiện tại là có thể được cống
hiến giảng dạy tại SIU sau khi hoàn
thành 4 năm đại học tại đây.

Trong 11 năm qua, chương trình học bổng của SIU đã trao tổng cộng gần 113,8 tỷ đồng
cho học sinh, sinh viên xuất sắc. Sinh viên có thể lựa chọn theo học chương trình giảng
dạy bằng tiếng Việt hoặc du học tại chỗ với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh. Đây
thực sự trở thành nơi hiện thực hóa ước mơ và chắp cánh cho tài năng tỏa sáng, mở ra cơ
hội học tập cũng như phát triển của rất nhiều học sinh trên khắp đất nước Việt Nam.
truong QU C TE A CHAU
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✒ THẢO TRINH

M

ang theo hành trang là tri thức, kỹ năng và sự tự
tin, đại diện Việt Nam Lê Đoàn Xuân Nghi xuất
sắc đăng quang danh hiệu “Hoa hậu nhí Âu Á” ở
bảng thí sinh 11 tuổi tại cuộc thi “Little Miss & Mr.
Eurasia” (Hoa hậu và Nam vương nhí Âu Á 2018).

DẤU ẤN TẠI 2 CUỘC THI QUỐC TẾ

“Little Miss & Mr. Eurasia” là cuộc thi nhan sắc và tài năng nhí
quốc tế thứ 2 mà Lê Đoàn Xuân Nghi (tên thân mật: Angel Xuân
Nghi), cô học trò lớp 6/39 Trường Quốc tế Á Châu tham gia thử sức.
Ít ai biết rằng chỉ mới đây không lâu, Xuân Nghi đã chiến
thắng giải “Công chúa thông thái” tại cuộc thi “Prince
& Princess International 2018” (Hoàng tử và Công
chúa quốc tế) diễn ra vào tháng 7/2018 tại Phuket
- Thái Lan. Đây là cuộc thi nhan sắc thiếu
nhi dành cho thí sinh từ 5-13 tuổi trên
toàn cầu. Năm 2018, trong lần thứ 18
được tổ chức, cuộc thi đã quy tụ 104
thí sinh đến từ 40 quốc gia khác nhau
trên thế giới. Là một trong số những
đại diện nổi bật của Việt Nam tham
gia cuộc thi, Xuân Nghi đã ghi
điểm với Ban giám khảo và bạn bè
quốc tế nhờ sự thông minh, tài năng
của mình.
Chỉ 3 tháng sau khi mang niềm
tự hào về cho nước nhà, cô bé 11
tuổi lại tiếp tục chuyến hành
trình sang Châu Âu chinh
phục đấu trường “Little
Miss & Mr. Eurasia”.
Tại đây, Xuân Nghi một
lần nữa xuất sắc điền tên
mình vào bản đồ nhan sắc
nhí thế giới khi đăng quang
danh hiệu “Hoa hậu nhí
Âu Á” ở bảng thí sinh
11 tuổi. Ngoài danh

hiệu cao quý này, cô bé còn giành thêm nhiều giải thưởng phụ quan
trọng trong đêm chung kết gồm: Tài năng xuất sắc nhất, Gương mặt
thương hiệu, Face of Maya Tavadze Fashion House 2018.

CÔ HỌC TRÒ ĐA TÀI

7 tuổi, Lê Đoàn Xuân Nghi tham gia lớp đào tạo người mẫu và bắt
đầu làm quen với sàn catwalk. 11 tuổi là gương mặt quen thuộc trong
nhiều show diễn thời trang lớn nhỏ: Thời trang cuộc sống, ASIAN
Kids Fashion Show 2017, Angel's Wish Kid's Fashion Show 2017,
Vietnam Junior Fashion Week 2017... Xuân Nghi gây ấn tượng mạnh
mẽ bởi những sải bước đầy tự tin cùng khả năng diễn xuất chuyên
nghiệp trước ống kính.
Không chỉ là gương mặt mẫu nhí sáng giá, Xuân Nghi còn sở
hữu năng khiếu ca hát và khiêu vũ. Em từng tham gia chương
trình “Nốt nhạc xinh” cũng như nhiều sân khấu âm nhạc dành
cho thiếu nhi, đồng thời đạt được nhiều giải thưởng ở bộ môn
dancesport trong đó có giải nhất cúp Grace Dance Mở rộng
lần thứ hai 2017 và mới đây là giải 4 chung cuộc vòng cơ
sở cuộc thi AHS Idol do Trường Quốc tế Á Châu tổ chức.
Tham gia đồng thời ở nhiều lĩnh vực, với Xuân Nghi đó
là ước mơ, là niềm đam mê, bởi chỉ có khát khao thật sự
mới giúp cô bé đạt được nhiều thành quả như hiện tại.
Dù vậy, Xuân Nghi thừa nhận đam mê thôi là chưa đủ
bởi không thành công nào có được nếu thiếu đi tri thức
và kỹ năng. Chỉ mới bước sang lớp 6 nhưng cô học
trò Trường Quốc tế Á Châu đã giao tiếp tiếng Anh
thành thạo, đồng thời giữ vững thành tích học sinh
giỏi trong nhiều năm liền ở cả chương trình Việt Nam
và chương trình tiếng Anh quốc tế. “Ngoại ngữ và kỹ
năng là 2 yếu tố không thể thiếu để mỗi chúng ta tự
tin khi bước ra sân chơi quốc tế. Đối với em, đó là lợi
thế và cơ hội để thể hiện bản thân và chinh phục giấc
mơ nghệ thuật của riêng mình”, Xuân Nghi chia sẻ.

LÊ ĐOÀN
XUÂN NGHI
truong QU C TE A CHAU

NGUYỄN ĐĂNG GIA HOÀNG

HUY CHƯƠNG BẠC PIANO TẠI ASIA PACIFIC ARTS FESTIVAL 2018
Nguyễn Đăng Gia Hoàng, học sinh lớp 10/27 Trường Quốc tế Á Châu là một trong số những đại diện của Việt Nam xuất sắc chinh phục
tấm huy chương bạc bộ môn Piano danh giá tại Liên hoan Nghệ thuật Asia Pacific Arts Festival 2018 (APAF).
✒ HẢI DƯƠNG

T

“LITTLE MISS
& MR. EURASIA”

ạo ấn tượng với người đối diện bằng kiểu tóc bổ luống
bồng bềnh cùng nụ cười hiền hậu, ít ai nghĩ rằng cậu học
trò rụt rè, bẽn lẽn Nguyễn Đăng Gia Hoàng lại cừ khôi và
bản lĩnh đến thế khi bước ra sân chơi nghệ thuật tầm cỡ
quốc tế.

LÀ CUỘC THI TÔN VINH VẺ
ĐẸP VÀ TÀI NĂNG CỦA TRẺ EM
Ở CÁC QUỐC GIA CHÂU ÂU VÀ
CHÂU Á. CUỘC THI ĐỒNG THỜI
CŨNG HƯỚNG ĐẾN MỤC ĐÍCH
TRAO ĐỔI VĂN HÓA, MỞ RỘNG
TẦM NHÌN CỦA TRẺ, THÚC
ĐẨY TÌNH HỮU NGHỊ GIỮA CÁC
QUỐC GIA, DÂN TỘC. CUỘC THI
DÀNH CHO TRẺ EM Ở ĐỘ TUỔI
TỪ 4-17 VÀ ĐƯỢC TỔ CHỨC
THƯỜNG NIÊN TẠI THÀNH
PHỐ TBILISI - GEORGIA KỂ
TỪ NĂM 2005 BỞI UNIVERSAL
PRODUCTION.

CÔNG CHÚA THÔNG THÁI
ĐĂNG QUANG HOA HẬU NHÍ ÂU Á 2018
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LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT
ASIA PACIFIC ARTS FESTIVAL
2018 LÀ CHƯƠNG TRÌNH GIAO
LƯU VĂN HÓA, BIỂU DIỄN
VÀ THI ĐẤU VỀ NGHỆ THUẬT
CỦA KHU VỰC CHÂU Á THÁI
BÌNH DƯƠNG. CHƯƠNG TRÌNH
ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG
TRONG SUỐT 6 NĂM QUA VỚI
SỰ THAM GIA TRANH TÀI CỦA
HÀNG TRĂM CÁC TÀI NĂNG
NGHỆ THUẬT ĐẾN TỪ NHIỀU
QUỐC GIA: TRUNG QUỐC, HÀN
QUỐC, INDONESIA, MALAYSIA,
PHILIPPINES, SINGAPORE, VIỆT
NAM, CAMPUCHIA VÀ CÁC QUỐC
GIA KHÁC TRONG KHU VỰC. LIÊN
HOAN LÀ SÂN CHƠI CỦA TINH
THẦN HỮU NGHỊ, TẠO CƠ HỘI
CHO CÁC TÀI NĂNG TRIỂN VỌNG
ĐƯỢC GIAO LƯU, BIỂU DIỄN
VÀ TỎA SÁNG. NĂM 2018, APAF
ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI ĐẢO QUỐC
SINGAPORE, ĐOÀN VIỆT NAM
TIẾP TỤC MANG VỀ NHIỀU HUY
CHƯƠNG QUÝ GIÁ Ở NHIỀU BỘ
MÔN NGHỆ THUẬT KHÁC NHAU.

ASIAN SCHOOL PORTRAITS

Ảnh: Tư liệu

CHÂN DUNG TIÊU BIỂU

KHỔ LUYỆN ĐỂ THỬ THÁCH BẢN THÂN
Gia Hoàng bén duyên với piano vì trong gia đình có anh trai chơi
loại nhạc cụ này. Mỗi ngày được nghe tiếng dương cầm du dương len
lỏi khắp nhà cũng là lúc đam mê của Hoàng đối với bộ môn nghệ thuật
này lớn dần lên. Cho đến 3 năm trước, Hoàng bắt đầu làm quen với đàn
và dần cảm nhận được âm thanh tuyệt diệu của nó có thể vượt qua mọi
giới hạn của không gian, thời gian, ngôn ngữ và địa lý. Tuy vậy, cậu học
trò chỉ mới chính thức tập đàn một năm nay.
Gia Hoàng kể, từ khi biết và quyết định tham gia Liên hoan Nghệ
thuật Asia Pacific Arts Festival, em chỉ có 2 tháng để tập luyện. May
mắn là thời gian chuẩn bị thi đấu là kỳ nghỉ hè nên Hoàng có nhiều
thời gian đầu tư ôn luyện. Mỗi ngày em dành ra 5 tiếng để luyện đàn.
Nếu buổi sáng Hoàng tập trung cao độ để hoàn thiện kỹ thuật thì buổi
chiều em dành để thư giãn và học cách đặt cảm xúc lên phím đàn sao
cho tròn đầy nhất.
Sau hơn 2 tháng miệt mài, Hoàng đã chinh phục trọn vẹn bản nhạc
Chopin Prelude No. 17, Op. 28 - tác phẩm mà em chọn để thi đấu tại
APAF 2018. Chia sẻ lý do chọn bài, Hoàng cho biết: “Âm nhạc của
Chopin là sự kết hợp giữa hiện thực sống động và tinh thần sôi nổi,

hào hiệp. Tuy nó có hơi “nặng” so với khả năng và lứa tuổi nhưng em
muốn thử thách năng lực của bản thân nên đã quyết định chọn nó”. Quả
ngọt xứng đáng sau 2 tháng tập luyện của Gia Hoàng chính là tấm huy
chương bạc quý giá. Thành tích này càng đáng trân trọng hơn khi đây
là cuộc thi quốc tế đầu tiên mà Gia Hoàng tham gia.
“PIANO KHIẾN CHÚNG TA KHÁC BIỆT”
Với Gia Hoàng, mỗi bản nhạc có mỗi sắc thái khác nhau. Điều hấp
dẫn Hoàng nhất ở piano là nó hoàn toàn có thể làm tốt nhiệm vụ thể
hiện được tất cả những cung bậc cảm xúc của con người trên 88 phím
đàn. Người nhạc sĩ viết tác phẩm sẽ “gợi ý” cho người chơi một vài
kiểu sắc thái. Tuy vậy, khi tác phẩm được trình diễn bởi mỗi người
khác nhau sẽ tạo ra một chỉnh thể khác biệt. Đó là sự kết hợp giữa nội
dung trên khuôn nhạc cộng với kỹ thuật và bản lĩnh của người chơi đàn.
Theo Hoàng, không có một loại nhạc cụ nào thể hiện được cá tính và
nét riêng của mỗi người bằng piano. Cho đến bây giờ, cậu học trò vẫn
khẳng định sẽ chọn đồng hành cùng piano trong tương lai bởi tiếng đàn
giúp cuộc sống của em trở nên sống động và có ích.
Lần đầu “đem chuông đi đánh xứ người”, ngoài thành tích rạng rỡ,
Gia Hoàng còn được sống trong không gian văn hóa đa màu sắc, đa
ngôn ngữ khi gặp gỡ, giao lưu với các thí sinh đến từ nhiều quốc gia
khác nhau. Nhờ được trang bị đầy đủ kiến thức, tâm lý, đặc biệt là khả
năng giao tiếp tiếng Anh trong suốt 10 năm học tập tại Trường Quốc tế
Á Châu mà Hoàng tự tin hòa nhập, tìm hiểu và nhận ra sự đặc sắc của
các tài năng phương Đông, từ đó có đủ bản lĩnh để mang vinh quang về
cho đất nước mình.
truong QU C TE A CHAU
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✒ THU HÀ

VŨ ĐÌNH MINH ĐĂNG
- NHÓC TÌ 7 TUỔI ẴM
GIẢI THƯỞNG 10 TRIỆU
ĐỒNG TẠI “NHANH
NHƯ CHỚP NHÍ”
ần đầu thử sức ở cuộc
thi “Nhanh như chớp
nhí”, Vũ Đình Minh
Đăng - cậu học trò
lớp 2/1 Trường Quốc
tế Á Châu đã xuất sắc ẵm giải
thưởng 10 triệu đồng sau khi
vượt qua 10 câu hỏi thử thách
của chương trình.

Tự tin thi tài

“Lội ngược dòng” xuất sắc
dù “tuột dốc” giữa chừng ở
câu hỏi thứ 5 của “Nhanh như
chớp nhí”, cậu học trò 7 tuổi
vẫn làm mọi người ấn tượng
bởi phần thi đầy gay cấn. Sự
thông minh của Minh Đăng đã
được thể hiện qua cách trả lời
đầy tự tin. Cậu bé chinh phục
10 câu hỏi của chương trình
chỉ trong vòng 1 phút 20 giây,
làm cho không khí cả trường
quay “nóng bừng” và vỡ òa.
Chia sẻ về cảm xúc khi ghi tên
mình vào kỷ lục của “Nhanh
như chớp nhí”, Minh Đăng cho
biết: “Sau khi biết mình giành
chiến thắng, em rất vui mừng
và hạnh phúc. Những câu hỏi
mà chương trình đưa ra đều
nằm trong kiến thức mà em đã
học nên không gây nhiều khó
khăn. 2 phút ngồi trên “cỗ máy
sấm chớp”, em luôn giữ tâm lý
thoải mái, vì nghĩ rằng sự thoải
mái sẽ giúp em bớt hồi hộp và
suy nghĩ được kỹ càng hơn.”
Để vượt qua những câu hỏi
không mấy dễ dàng tại “Nhanh
18

như chớp nhí”, bên cạnh nền
tảng kiến thức tích lũy từ quá
trình học tập ở lớp, Minh Đăng
còn có riêng một quyển “bách
khoa toàn thư” đặc biệt, đó
chính là bố - người luôn đồng
hành và chia sẻ cho cậu bé vô
vàn kiến thức hay. Minh Đăng
xem bố là thần tượng vì học
hỏi được rất nhiều điều mới lạ
từ bố mình.
Dù nhỏ tuổi nhưng Minh
Đăng đã có riêng cho mình
những trải nghiệm ở nhiều
lĩnh vực thú vị. Trước khi được
biết đến ở “Nhanh như chớp
nhí”, cậu bé lém lỉnh Minh
Đăng từng là diễn viên nhí lồng
tiếng cho bộ phim truyền hình
“Vượt qua án tử”. Việc sớm có
cơ hội chạm ngõ nghệ thuật và
học tập trong môi trường quốc
tế sinh động cũng là lợi thế lớn
để làm nên một Minh Đăng
mạnh dạn, tự tin và luôn biết
cách phát huy những tố chất
của bản thân.

Cậu học trò năng động

Những gì Minh Đăng thể
hiện trên sân chơi truyền
hình cũng chính là hình ảnh
của cậu học trò ngoài đời. Ở
Trường Quốc tế Á Châu, Minh
Đăng được biết đến là cậu học
trò năng động và đa tài với vô
số thành tích nổi bật trong
hoạt động ngoại khóa như:
giải nhất vòng cơ sở cuộc thi
“English Singing Contest” năm
học 2017-2018, giải nhất vòng
cơ sở và giải ba vòng hệ thống

truong QU C TE A CHAU

TÀI KHÔNG ĐỢI TUỔI
Ngay từ nhỏ, Diệu Anh đã sớm được tiếp xúc với
nhiều loại nhạc cụ. Tuy nhiên, cô bé 4 tuổi lúc bấy giờ chỉ
mê mẩn với thứ âm thanh huyền diệu phát ra từ những phím
đàn piano và xem piano như người bạn thân thiết đầu đời. Chỉ
không lâu sau khi được bố mẹ cho học đàn chuyên nghiệp, Diệu
Anh đã nhanh chóng bộc lộ tài năng thiên phú của mình. Năm 2017
là cột mốc đáng nhớ khi lần đầu tiên em bước lên sân khấu và thi thố
tài năng trước hàng ngàn khán giả tại cuộc thi Piano do Nhạc viện TPHCM
tổ chức. Vượt qua nhiều thí sinh đến từ các nước Mỹ, Hàn Quốc, Singapore...,
Diệu Anh “rinh” về giải thưởng “Thí sinh nhỏ tuổi xuất sắc nhất” trong niềm tự
hào của gia đình, thầy cô và bạn bè. Thành tích đầu đời là niềm vui cũng là động
lực để Diệu Anh tiếp tục nỗ lực tập luyện và kiên trì với đam mê của chính mình. Và
không nằm ngoài dự đoán, trong lần thứ 2 trở lại với cuộc thi Piano TPHCM 2018, Diệu
Anh đã mỉm cười đứng trên bục cao nhất của cuộc thi. Cô bé còn bất ngờ nhận được phần
thưởng là một cây đàn piano Yamaha trị giá 99 triệu đồng.
“Tài không đợi tuổi” chính xác là câu nói dành cho Diệu Anh với vô số những giải thưởng
mà em đạt được ở độ tuổi của mình. Cô học trò Trường Quốc tế Á Châu mới đây còn chinh phục
chứng chỉ ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music) Piano Grade 4 do Hiệp hội các
Trường Âm nhạc Hoàng gia trao tặng. Gia tài âm nhạc tuổi lên 7 của Diệu Anh còn phải kể đến là
hơn 10 MV ca nhạc khoe giọng hát tiềm năng, giàu nội lực đi kèm với “hồ sơ” biểu diễn ở rất nhiều
chương trình nghệ thuật lớn nhỏ của Nhạc viện TPHCM, Đài Truyền hình HTV7, Đài Truyền hình
Bình Phước...
PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN DƯỚI MÁI TRƯỜNG IPS
Một ngày của Nguyễn Vũ Diệu Anh lúc nào cũng bận rộn hơn so với các bạn khi học
song song chương trình văn hóa ở Trường Quốc tế Á Châu và piano tại trung tâm. Dù
vậy chưa bao giờ cô học trò nhỏ bỏ lỡ bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào tại trường,
ngược lại, là gương mặt hết sức năng nổ với nhiều vai trò khác nhau, khi là “ca sĩ
nhí” biểu diễn ở các lễ hội, lúc lại là “cô giáo nhí” dạy hát cho các em nhỏ lớp 1 ở
Câu lạc bộ Âm nhạc của trường... Diệu Anh cũng đạt thành tích đáng nể trong
học tập với danh hiệu học sinh giỏi và dẫn đầu thành tích học tập ở lớp trong 2
năm liền.
Đối với Diệu Anh, Trường Quốc tế Á Châu như ngôi nhà thứ 2 của mình, là nơi
em được thỏa sức thể hiện và phát huy niềm đam mê với âm nhạc, là nơi em
được trau dồi kỹ năng tiếng Anh để tự tin giao tiếp cùng bạn bè quốc tế. Diệu
Anh còn hào hứng khoe rằng: “Em luôn được các thầy cô khen thưởng và khích
lệ mỗi khi làm được điều hay hoặc khi đạt điểm cao. Với em, mỗi ngày đến
trường bao giờ cũng hào hứng và thật nhiều niềm vui.”
Diệu Anh có mơ ước trở thành một ca sĩ, nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp và
dường như cô bé cũng đã sớm ý thức được rằng mình phải thật sự cố gắng và nỗ
lực. Với đam mê cũng như nền tảng nghệ thuật, tri thức không ngừng được bồi
đắp và trau dồi từ nhà trường, gia đình, chắc chắn Diệu Anh sẽ sớm trở thành một
gương mặt nghệ sĩ thế hệ mới và tỏa sáng theo cách mà em mong đợi.

Ảnh: baomoi.vn

“Nhanh như chớp nhí” là chương trình do Đài Truyền hình TPHCM
phối hợp cùng Công ty D.I.D TV sản xuất, là phiên bản nhí của
chương trình “Nhanh như chớp” (bản quyền từ Thái Lan) hiện
đang phát sóng trên kênh HTV7 của Đài Truyền hình TPHCM.
Tham gia “Nhanh như chớp nhí” có 2 đội chơi, mỗi đội gồm 4 thành
viên: đội trưởng là 1 người nổi tiếng và 3 thành viên còn lại là các thí
sinh nhí từ 4 - 8 tuổi. Lần lượt từng thành viên trong đội được cử ra
để đối đầu với đội còn lại. Trong vòng 2 phút, 2 thành viên của mỗi
đội lần lượt ngồi trên “cỗ máy sấm chớp” để trả lời cùng một bộ
câu hỏi. Thành viên nào giành chiến thắng 10 câu hỏi sẽ nhận được
phần thưởng 10 triệu đồng.
cuộc thi “Học sinh làm giáo
viên” năm học 2018-2019.
Nếu trong những hoạt động
ngoại khóa Minh Đăng rất có
duyên với giải thưởng thì trong
học tập cậu bé cũng xuất sắc
không kém. Minh Đăng chia
sẻ: “Chương trình tiếng Anh
quốc tế ở trường rất thú vị. Con
thích nhất khi được học giáo
trình Cornerstone của Nhà xuất
bản Pearson Longman - Hoa Kỳ.

Điểm nổi bật ở bộ giáo trình này
là cung cấp cho con rất nhiều
kiến thức ở các lĩnh vực khác
nhau trong đời sống”. Hy vọng
với những điều kiện học tập tại
Trường Quốc tế Á Châu, Minh
Đăng sẽ luôn giữ cho mình sự
tự tin, bản lĩnh và phát huy hết
tiềm năng của bản thân để làm
nên nhiều thành tích ấn tượng
hơn trên con đường học tập
trong tương lai.

Ảnh: Tư liệu

L

✒ MINH THANH

tuổi theo chân bố đi học
đàn, 2 năm sau giành
luôn giải thưởng “Thí
sinh nhỏ tuổi xuất sắc
nhất” tại cuộc thi Piano
do Nhạc viện TPHCM tổ
chức. Tuy nhiên đó chỉ là số ít
trong bảng thành tích dày đặc
của Nguyễn Vũ Diệu Anh, cô học
trò nhỏ có hai bím tóc xinh xắn của lớp 2/2 Bậc Tiểu
học IPS Trường Quốc tế Á Châu.

NGUYỄN VŨ DIỆU ANH

THÀNH
TÍCH CỦA
NGUYỄN VŨ
DIỆU ANH

- Giải khuyến khích bảng
A, nhóm 2 cuộc thi Piano
2017.
- Thí sinh nhỏ tuổi xuất sắc
nhất cuộc thi Piano TPHCM
2017.
- Giải nhất bảng A, nhóm 2
cuộc thi Piano TPHCM 2018.
- Giải A độc tấu Piano Liên
hoan “Sắc màu nhạc cụ”
các Nhà thiếu nhi toàn
thành lần 2 năm 2018.
- Giải thưởng đàn Yamaha trị
giá 99 triệu đồng tại cuộc thi
Piano TPHCM 2018 cho thành
tích Thí sinh biểu diễn xuất sắc
nhất trên đàn Yamaha CFX.
- Đạt chứng chỉ ABRSM Piano
Grade 4 của Hiệp hội các Trường
Âm nhạc Hoàng gia (The Associated
Board of the Royal Schools of Music).
- Quán quân cuộc thi “English Singing
Contest” 2017 do Trường Quốc tế Á
Châu tổ chức.

GƯƠNG MẶT TÀI NĂNG CỦA IPS

truong QU C TE A CHAU
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“

Mạnh dạn cho
bản thân cơ hội thử
sức, Nguyễn Thúy
Hằng - cựu sinh
viên Trường Đại học
Quốc tế Sài Gòn
(SIU) đã hiện thực
hóa ước mơ nghề
nghiệp của mình
nơi Đảo quốc sư tử
xinh đẹp.

”

CỰU SINH VIÊN SIU

S

✒ MINH NHẬT

au 3 năm tích cực trau dồi kinh
nghiệm làm việc tại các công ty
ở Việt Nam, Thúy Hằng đã có
được cơ hội đắt giá làm việc tại
hãng tàu biển Strait Shipbrokers
Pte Ltd (Singapore). Nhanh
chóng đón nhận công việc
trong tâm thế chủ động và tự
tin, Thúy Hằng đã chinh phục
được nhà tuyển dụng, trở thành nhân viên
chính thức trong lĩnh vực môi giới hàng hải
của công ty này. Làm việc với sự cầu tiến
và kiên trì theo đuổi mục tiêu, Thúy Hằng
được lãnh đạo Strait Shipbrokers Pte Ltd
đánh giá khá cao cho sự đóng góp tích cực
đối với lợi ích và sự phát triển của công ty.
Được biết, công ty Strait Shipbrokers Pte
Ltd chuyên về lĩnh vực công nghiệp vận tải
hàng hải; có trụ sở chính đặt tại Singapore
và các văn phòng đại diện tại Thượng Hải,
Dubai, Ấn Độ, Mỹ. Thúy Hằng chia sẻ:
“May mắn trải nghiệm trong môi trường
làm việc đa quốc gia năng động và đòi hỏi
sự thích nghi cao, tôi đã có cơ hội tốt để thử
sức bản thân. Tất cả những kiến thức và kỹ
năng tôi tích lũy được từ khi còn ngồi trên
giảng đường SIU đều hỗ trợ rất tốt cho vị
trí công việc của mình. Đến thời điểm hiện
tại, tôi cảm thấy rất hài lòng với công việc
cũng như nhịp độ sinh hoạt tại nơi này và sẽ
tiếp tục duy trì trong tương lai”. Ngoài thời
gian đi làm, Thúy Hằng hiện đang theo học
chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại
Singapore, cố gắng trau dồi kiến thức để
ngày càng hoàn thiện bản thân và thích nghi
với các môi trường làm việc khác nhau.
Thúy Hằng cho biết để có được thành
công như hiện tại là nhờ nền tảng vững
chắc từ khi còn là sinh viên của Trường
Đại học Quốc tế Sài Gòn. Bên cạnh kiến
thức và kỹ năng chuyên ngành được thụ
hưởng từ chương trình đào tạo tiêu
chuẩn đại học Hoa Kỳ, Hằng còn
được bồi dưỡng và rèn luyện kỹ năng
tiếng Anh một cách bài bản. Tự tin
về vốn tiếng Anh của mình chính là
lợi thế hàng đầu giúp Thúy Hằng thể
hiện được bản lĩnh cá nhân trước bạn
bè và đồng nghiệp quốc tế. “Với cơ
sở vật chất hiện đại, lớp học được
phân bổ nhỏ tạo điều kiện tương tác
tối đa giữa giảng viên và sinh viên,
SIU mang đến cho tôi môi trường học
tập quốc tế rất chuyên nghiệp và năng
động. Bên cạnh đó, những giá trị văn
hóa truyền thống được giáo dục trong
các buổi ngoại khóa là điều khiến tôi
ấn tượng nhất khi học tập tại đây”,
Thúy Hằng chia sẻ.

THÀNH CÔNG TRONG
MÔI TRƯỜNG LÀM
VIỆC QUỐC TẾ
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CỰU SINH VIÊN
SIU CHIA SẺ
TRẢI NGHIỆM
LÀM VIỆC TẠI ÚC
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✒ XUÂN HƯƠNG

Phát huy lợi thế nền tảng tiếng Anh và sự tự
tin, Cai Trọng Trường - cựu sinh viên Đại học
Quốc tế Sài Gòn (SIU) đã tạo dấu ấn nổi bật
trong học tập lẫn công việc tại Úc.

S

Ảnh: Tư liệu

CHÂN DUNG TIÊU BIỂU

au hơn 2 năm theo học chuyên ngành Thương mại quốc
tế tại ĐH Quốc tế Sài Gòn, Cai Trọng Trường đã chuyển
tiếp du học ở Úc để theo đuổi con đường học tập cao hơn.
Nhờ nền tảng kiến thức và kỹ năng được trang bị, đặc biệt
là lợi thế về tiếng Anh sau khoảng thời gian học tập trong
môi trường quốc tế tại SIU, Trọng Trường đã nhanh chóng hòa nhập
và liên tiếp chinh phục những tấm bằng giá trị của các trường đại
học ở Úc: cử nhân Quản trị kinh doanh của Cambridge International
College (CIC), cử nhân Công nghệ Nha khoa của Menzies Institute
of Technology.
Ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường tại Úc, chàng cựu sinh
viên SIU đã sớm phát huy năng lực chuyên môn của bản thân. Trọng
Trường được giảng viên hướng dẫn của mình tin tưởng và giới thiệu
làm công việc bán thời gian ở vị trí Dental Technician (Kỹ thuật viên
nha khoa) tại The Dental Solution Australian Laboratory để tích lũy
kinh nghiệm. Và sau đó với khả năng của mình, Trường nhanh chóng
trở thành nhân viên chính thức tại đây ngay sau khi tốt nghiệp.
Làm việc trong môi trường quốc tế năng động với đội ngũ nhân
viên đến từ nhiều quốc gia trên thế giới tại Dental Solution Australian
Laboratory được xem là một trải nghiệm vô cùng hữu ích và ý nghĩa
đối với chàng trai người Việt. Trọng Trường cho biết để có được một
công việc tốt ở nước ngoài là không hề dễ dàng, ngoài sự may mắn,
bản thân phải luôn nỗ lực và tự tin với khả năng của mình, đặc biệt là
luôn trung thực, cả trong công việc lẫn cuộc sống. Hiện Trọng Trường
đang tiếp tục theo học cử nhân Điều dưỡng tại Australian Catholic
University (ACU) đồng thời quản lý công việc kinh doanh của riêng
mình ngay tại xứ sở chuột túi.
Đối với Cai Trọng Trường, để đạt được thành công như hiện tại là
nhờ bản thân biết phát huy nền tảng có sẵn. Trọng Trường chia sẻ:
“Tôi luôn cảm thấy biết ơn ngôi trường mình từng theo học vì đã cho

tôi nền tảng tiếng Anh và kiến thức vững chắc trước khi sang Úc.
Sự chuyên nghiệp của ĐH Quốc tế Sài Gòn từ chương trình đào tạo
chuẩn quốc tế cho đến các hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, tham
quan thực tế doanh nghiệp hay những buổi giao lưu, tiếp xúc với các
doanh nhân, chuyên gia trong và ngoài nước đã giúp tôi có cơ hội
tiếp cận những tri thức mới mẻ của thế giới ngay khi còn ngồi trên
ghế nhà trường. Tôi nghĩ rằng mình đã có sự lựa chọn đúng đắn khi
học tập tại đây”.
truong QU C TE A CHAU
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NHAÂ TRÛÚÂNG

P

QUAN TÊM

SIU ĐƯA CÔNG NGHỆ

AI, VR
VÀO GIẢNG ĐƯỜNG

✒ THU HÀ
Những công nghệ của công nghiệp 4.0 như: Thực tế ảo (VR), công
nghệ in 3D, trí tuệ nhân tạo (AI), Robot,... được Trường Đại học Quốc tế
Sài Gòn (SIU) áp dụng vào các hoạt động giảng dạy và câu lạc bộ (CLB)
tại trường, đem đến nhiều trải nghiệm mới mẻ dành cho sinh viên.

hát huy tính sáng tạo
với công nghệ in 3D
Bên cạnh công nghệ
thực tế ảo, STEM Center
của SIU còn được trang
bị khá nhiều trang thiết bị hiện đại
phục vụ việc học tập và nghiên cứu
khoa học của sinh viên, bao gồm
các Robot Airblock, VEX IQ, VEX
EDR, Lewan Soul, các board mạch
điện tử..., đặc biệt là máy in 3D, một
trong những xu hướng phát triển mới
và hiện đại của khoa học kỹ thuật thế
giới hiện nay.
Rất nhiều nhà giáo dục trên thế
giới đã nhận thấy cơ hội phát triển
tiềm năng khi cho sinh viên tiếp xúc
với công nghệ in 3D từ sớm để phát
huy tính sáng tạo của họ đối với công
nghệ này. Tại SIU, việc công nghệ
in 3D sớm được đưa vào sử dụng đã
truyền cảm hứng cho rất nhiều sinh
viên. Lý do là các bạn được vận dụng
thực hành trực tiếp những ý tưởng
tưởng chừng chỉ có trong suy nghĩ,
trên bản vẽ tay hoặc trên những phần
mềm thiết kế vi tính. Sử dụng công
nghệ in 3D, sinh viên có thể sản xuất
ra các mô hình, sản phẩm 3 chiều cỡ
nhỏ ứng dụng vào thực tiễn. Càng
tiếp xúc với công nghệ này, các bạn
càng được kích thích khả năng sáng
tạo, đưa ra nhiều ý tưởng kết hợp tính
toán tạo nên nhiều giải pháp tối ưu
cho cuộc sống.

T

rải nghiệm công nghệ VR
sống động
Trường Đại học Quốc tế
Sài Gòn mới đây đã đưa thực
tế ảo (VR), một trong những
công nghệ được đánh giá là sáng tạo
nổi bật hiện nay vào trong hoạt động
học tập và nghiên cứu của sinh viên tại
CLB Robotics của trường.
Hầu hết sinh viên khi trải nghiệm
công nghệ VR đều tỏ ra rất hào hứng
khi được đắm chìm trong thế giới mô
phỏng do máy tính tạo ra. Cảm giác khi
sử dụng một thiết bị VR cũng giống
như lạc hoàn toàn vào trong một trận
địa game hay một cảnh phim 360 độ và
khi đó thế giới thật xung quanh không
còn tồn tại. Công nghệ này đã và đang
góp phần tạo ra nhiều hứng thú cho
sinh viên của trường khi được tiếp cận
các vấn đề trực quan và sống động.

Ảnh: Tư liệu

Sinh viên Trần Đỗ Anh Khôi - một trong những thành viên CLB
Robotics chia sẻ: “Máy in 3D là một trong số những công nghệ
thu hút đặc biệt đối với tôi nhờ những ứng dụng tuyệt vời mà
nó mang lại. Việc tham gia CLB Robotics ở trường đã giúp tôi có
điều kiện tiếp cận và thực hành thường xuyên với các công nghệ
hiện đại của khoa học kỹ thuật thế giới”.
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Được biết, CLB Robotics là sân
chơi dành cho sinh viên có niềm đam
mê với lập trình Robot, loT và Trí
tuệ nhân tạo (AI), được hướng dẫn,
giảng dạy bởi các giảng viên giàu
kinh nghiệm của SIU. Hiện CLB này
đang lên kế hoạch xây dựng các lớp
lập trình sáng tạo Robot, tổ chức các
hoạt động nhằm thúc đẩy sự sáng
tạo về lập trình ứng dụng, đưa ra ý
tưởng áp dụng cho thực tế… Hoạt
động của CLB cũng hứa hẹn giúp
sinh viên Đại học Quốc tế Sài Gòn
nói chung và sinh viên khối ngành
Khoa học máy tính của trường nói
riêng dễ dàng tiếp cận những tri thức
công nghệ tiên tiến bên cạnh điều
kiện học tập và nghiên cứu tối ưu tại
trường.
truong QU C TE A CHAU

23

NHÀ TRƯỜNG QUAN TÂM

ASIAN SCHOOL'S CONCERNS
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Cập nhật những kiến thức mới về khoa học công nghệ,
trang bị các kỹ năng mềm cần thiết, đồng thời bồi dưỡng,
phát huy niềm đam mê công nghệ là những lợi ích tuyệt
vời mà Câu lạc bộ (CLB) Tin học IPS mang lại cho học sinh.

PHÒNG HỌC CÔNG NGHỆ

✒ THẢO TRINH

PHÁT HUY ĐAM MÊ
CÔNG NGHỆ TẠI
CÂU LẠC BỘ TIN HỌC IPS
✒ ĐÌNH TRỌNG

Ở

Bậc Tiểu học IPS Trường Quốc tế Á Châu, bộ môn Tin
học ngoài việc được dạy trong chương trình chính
khóa còn được chú trọng phát triển thông qua hình
thức câu lạc bộ. Đây được xem là sân chơi học thuật
thú vị và bổ ích dành cho những học sinh có năng
khiếu, niềm đam mê và sở thích đối với lĩnh vực công nghệ và
máy tính.
Mục tiêu của CLB Tin học IPS là tìm kiếm và bồi dưỡng những
tài năng công nghệ, trang bị thêm kiến thức nhằm giúp các em
có cơ sở nền tảng cho việc học tập và tham gia các hội thi liên
quan đến tin học phù hợp với lứa tuổi.
Sinh hoạt định kỳ 2 lần/tháng tại phòng Computer Science,
CLB Tin học đã và đang thu hút sự quan tâm và tham gia nhiệt
tình của học sinh. Tùy theo nguyện vọng và sở thích, các em được
lựa chọn chủ đề sinh hoạt phù hợp. Đặc biệt, dưới sự hỗ trợ và
hướng dẫn của giáo viên, các em được tự do tìm hiểu, khám phá
về nội dung của chủ đề mà mình lựa chọn. Những kiến thức mới
nhất về phần mềm, khoa học công nghệ cũng như kỹ năng sử
dụng máy tính thành thạo là những lợi ích mà CLB Tin học đã và
đang mang lại cho các thành viên. Cùng với đó, học sinh có cơ hội
trau dồi và rèn luyện cho mình các kỹ năng mềm cần thiết như:
kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, khả năng tư duy,
phản biện...
Không chỉ trang bị kiến thức về khoa học công nghệ, hình
thành những kỹ năng tích hợp, CLB Tin học IPS còn giáo dục học
sinh hiểu sâu hơn về lợi ích của môn Tin học nói riêng và lĩnh
vực công nghệ thông tin nói chung trong cuộc sống hiện đại. Khi
làm quen với bộ môn khoa học này, học sinh sẽ tích lũy được nền
tảng kiến thức vững chắc về tin học, từ đó sẽ tự xây dựng hướng
phát triển năng khiếu của bản thân trong tương lai.

Ở ASIAN SCHOOL

Ảnh: Tư liệu

Phương pháp
giáo dục STEM
được áp dụng
tại Trường
Quốc tế Á Châu
đem đến cho
học sinh nhiều
trải nghiệm
mới mẻ về trí
tuệ nhân tạo
(AI), lập trình
robot,… trong
thời đại 4.0

Giáo dục STEM được Trường Quốc tế Á Châu
triển khai sâu rộng tại trường thông qua
hoạt động nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ,
các hoạt động ngoại khóa và chương trình
học tập quốc tế mùa hè... Do yêu cầu cao
về sự sáng tạo tích hợp liên môn cùng cơ sở
vật chất hiện đại để ứng dụng thực hành các
dự án STEM, trường đã thiết kế và xây dựng
hệ thống phòng thực hành STEM riêng biệt
sở hữu nhiều trang thiết bị công nghệ tiêu
chuẩn và hiện đại.
Đến với phòng thực hành STEM, học
sinh được thỏa sức khám phá và sáng tạo
với hàng loạt các mô hình Lego mindstorm
EV3, mạch Arduino, Makeblock, Airblock,
LewanSoul... Các em được học cách lắp ráp,
điều khiển các mô hình robot cũng như học
cách lập trình “bộ não” robot theo ý muốn
của mình. Ngoài việc tích lũy những kiến
thức về khoa học tự nhiên, tìm hiểu nguyên
lý cơ bản của các loại hình robot, các em còn
được nuôi dưỡng niềm đam mê và được tạo
điều kiện để thực hiện nhiều ý tưởng sáng
tạo, khác biệt và tạo ra nhiều sản phẩm gắn
liền với cuộc sống.
Học sinh Nguyễn Tôn Thái Dương (lớp
7/27) chia sẻ: “Từ lâu, em đã có niềm đam mê với
bộ môn Robotics nhưng chưa có cơ hội tiếp xúc
nhiều. Sau khi tham gia CLB Robotics ở trường
và được sinh hoạt ở STEM Center hiện đại, em có
thể tự do sáng tạo và lập trình những con robot
theo ý muốn của riêng mình. Đây quả thực là
một trải nghiệm tuyệt vời đối với em.”
Là sân chơi khoa học bổ ích và phù hợp với
xu thế thời đại công nghệ 4.0, CLB Robotics
của Trường Quốc tế Á Châu sở hữu số lượng
thành viên tham gia hùng hậu và hoạt động
sôi nổi hàng tuần. Cô Đinh Bảo Châu (giáo
viên cố vấn CLB Robotics) cho biết: “Học sinh
khi tham gia CLB Robotics được kích thích
khả năng sáng tạo, thỏa mãn niềm đam
mê công nghệ, đồng thời rèn luyện kỹ năng
làm việc nhóm khi cùng nhau xây dựng sản
phẩm. Bên cạnh đó, các em còn được nuôi
dưỡng niềm đam mê khoa học để dễ dàng
phát triển trong tương lai.”
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✒ TRƯỜNG AN

hú trọng xây dựng môi trường đa
văn hóa, Trường Quốc tế Á Châu
(Asian School) giáo dục học sinh
biết tôn trọng các giá trị và quan
điểm văn hóa khác nhau.

Giáo dục đa văn hóa là gì?

Môi trường giáo dục đa văn hóa được hiểu
là môi trường tôn trọng sự đa dạng của các nền
văn hóa, các giá trị và quan điểm văn hóa khác
nhau. Giáo dục đa văn hóa hướng học sinh học
hỏi những tư duy và kiến thức từ khắp nơi trên thế
giới, nỗ lực tìm hiểu từ sự đa dạng trong mọi khía
cạnh của thế giới; là nền giáo dục bồi đắp và tích
lũy cho học sinh những tố chất để trở thành công
dân toàn cầu.

Mô hình giáo dục đa văn hóa tại
Asian School

Được biết đến là một cộng đồng đa văn hóa
với hàng ngàn học sinh đến từ 26 quốc gia và các
vùng lãnh thổ trên thế giới như: Việt Nam, Mỹ,
Canada, Australia, Ba Lan, Đức, Pháp, Thái Lan,
Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc, Indonesia, Nhật,
Trung Quốc, Philippines..., Trường Quốc tế Á
Châu đã và đang nỗ lực xây dựng một môi trường
giáo dục đa văn hóa lớn mạnh, trong đó học sinh
tôn trọng lẫn nhau, giúp nhau lĩnh hội và khám
phá văn hóa một cách tự nhiên và chủ động.
Trường cung cấp cho học sinh những kiến thức,
cơ hội phù hợp với độ tuổi để khám phá sự đa
dạng văn hóa thế giới. Tùy theo từng cấp học, các
em được tham gia các chương trình ngoại khóa
sôi động, sinh hoạt ở các câu lạc bộ, giao lưu với
học sinh quốc tế, trải nghiệm chương trình du học
hè ở các nước phát triển... Các em được học, sinh
hoạt trong môi trường đa văn hóa, đa sắc tộc và
luôn trong tâm thế cởi mở, tôn trọng để tìm hiểu
các giá trị văn hóa, học hỏi không ngừng để kết
nối với thế giới.
Mặt khác, trong mỗi bài giảng luôn được giáo
viên thiết kế bằng các nghiên cứu, kết hợp các
hoạt động văn hóa địa phương và toàn cầu nhằm
gia tăng sự hiểu biết, nâng cao nhận thức của học
sinh trước các vấn đề của nhân loại. Hơn nữa,
trong bất kỳ hoạt động nào, giáo viên luôn khuyến
khích, đánh giá cao các quan điểm, góc nhìn khác
nhau của học sinh. Bằng cách này, học sinh hiểu
được rằng bất kỳ mỗi cá nhân nào cũng có thể
đóng góp và nêu ý kiến có giá trị.
Việc sinh hoạt và học tập trong môi trường đa
văn hóa được nhận định mang đến nhiều lợi ích
tích cực cho học sinh. Mô hình giáo dục này đã
và đang giúp cho Asian School tạo ra những thế
hệ học sinh có đủ kiến thức, bản lĩnh và sự tự tin
để học tập, làm việc và hội nhập trong môi trường
quốc tế, làm chủ tri thức và cống hiến cho sự phát
triển toàn cầu.

GIÁO SƯ ĐẠI HỌC
ÚC CHIA SẺ
VÀ TƯ VẤN CHO
HỌC SINH VỀ

“Stress”
Phó giáo sư, nhà tâm lý học Lynne McCormack đến từ
Đại học Newcastle (UON), Úc là vị khách mời đặc biệt
của Trường Quốc tế Á Châu trong buổi hội thảo tâm lý
học đường chủ đề “Stress”.

Ảnh: Tư liệu

GIÁO DỤC ĐA VĂN HÓA

NHÀ TRƯỜNG QUAN TÂM

✒ VY HUỲNH

Đ

ây cũng là lần đầu
tiên một trường phổ
thông tại TPHCM mời
đến một chuyên gia tâm
lý của trường đại học nằm
trong top 1% các trường đại
học trên thế giới để chia sẻ
và tư vấn cho học sinh
về những vấn đề tâm
lý học đường.
Phó giáo sư Lynne
McCormack là nhà
tâm lý học lâm sàng
và nhà nghiên cứu
học thuật với hơn 40
ấn phẩm trong lĩnh
vực chấn thương tâm lý phức
tạp và tăng trưởng hậu chấn
thương. Bà hiện là Trợ lý quốc
tế Chủ nhiệm Khoa Khoa học
Đại học Newcastle (UON).
UON hiện đứng thứ 214 trong
bảng xếp hạng các trường đại
học toàn cầu theo QS World
University Rankings 2019.
Tại hội thảo, các em học
sinh đã được chuyên gia
tâm lý tư vấn nhiều thông
tin bổ ích xoay quanh chủ
đề “Stress”, một vấn đề tâm
lý thường gặp ở lứa tuổi học
đường. Các em được học cách
nhận biết dấu hiệu “stress”,
học cách đối mặt, cách làm
giảm bớt căng thẳng đồng
thời biến những căng thẳng
này thành động lực để phát

triển và thử thách bản thân.
Học sinh Trần Ngọc Trúc
Quỳnh (lớp 12/15) chia sẻ:
“Chuyên gia đã giải đáp rất
nhiều những thắc mắc về vấn
đề tâm lý học đường đồng
thời cung cấp các giải pháp
quan trọng để giúp mọi người
vượt qua những căng thẳng.
Bản thân em đã từng trải qua
stress và đã từng thử nhiều
cách để vượt qua nó như:
thiền, đọc sách, ngủ... Qua hội
thảo, em đã học được thêm
cách đối mặt với căng thẳng
cũng như biết cách để giúp
bạn bè, những người xung
quanh vượt qua những áp
lực. Hội thảo “Stress” rất thiết
thực, vì thế em mong sẽ được
lắng nghe và tham dự thêm
những hội thảo như thế này
trong thời gian tới”.
Là trường phổ thông
tiêu chuẩn giáo dục Hoa
Kỳ, Trường Quốc tế Á Châu
thường xuyên tổ chức những
hội thảo cập nhật tri thức
hiện đại và mới nhất dành
cho học sinh. Không chỉ chú
trọng trang bị kiến thức, nền
tảng tiếng Anh, học sinh của
trường còn được rèn luyện,
trau dồi các kỹ năng sống
để tự tin chinh phục các thử
thách, nhất là trong giai
đoạn hội nhập quốc tế sâu
rộng hiện nay.
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✒ ĐÌNH PHÚ (Tổng hợp và lược dịch)

T

hành
lập
năm
1817, University of
Michigan (U-M) là
trường đại học công
lập đầu tiên ở vùng
lãnh thổ Tây Bắc nước Mỹ và
là một trong những trường đại
học công lập tốt nhất tại xứ sở
cờ hoa. U-M là tổ chức đứng
đầu về giáo dục đại học thu
hút nhiều sinh viên và giảng
viên xuất sắc từ khắp nơi trên
thế giới.

Các xếp hạng của U-M:

- Top 5 trường đại học công lập tốt
nhất ở Mỹ theo U.S. News & World
Report 2018.
- Xếp hạng 1 trường đại học nghiên
cứu công lập tại Mỹ theo National
Science Foundation 2018.
- Xếp hạng 5 ở Mỹ trường dành cho
sinh viên du học theo Institute of
International Education 2018.
- Xếp hạng 6 quốc gia về tỷ lệ sinh
viên có việc làm sau khi tốt nghiệp
theo The Wall Street Journal 2018.
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U-M có 135 ngành học phân
bổ trong 19 trường thành viên
với khoảng 263 chương trình.
Một số ngành chính mà trường
cung cấp như: Kinh doanh, Kiến
trúc & Quy hoạch đô thị, Thiết
kế mỹ thuật, Nha khoa, Giáo
dục, Kỹ thuật, Thông tin, Luật,
Văn học, Khoa học & Nghệ
thuật, Y khoa, Âm nhạc, Điều
dưỡng, Dược, Chính sách công,
Công tác xã hội...
Với quy mô khoảng 46.000
sinh viên (2017-2018), nguồn
tài liệu hỗ trợ học tập phong
phú và các dự án nghiên cứu
chất lượng, U-M mang đến cho
sinh viên một môi trường học
tập cạnh tranh, được tạo cơ
hội để phát triển và thách thức
bản thân. Sinh viên University
of Michigan đến từ 50 tiểu
bang và 128 quốc gia trên toàn
thế giới. Ngoài chương trình
chính, U-M còn cung cấp nhiều
chương trình học tập, sinh hoạt
trong cộng đồng sinh viên có
cùng sở thích, mục tiêu, tạo cơ
hội giao lưu giữa các sinh viên
đến từ nhiều quốc gia và các
nền văn hóa khác nhau.
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Cơ sở chính của U-M tọa
lạc tại thành phố Ann Arbor,
nơi được xem là một trong
những thành phố đại học tốt
nhất của Mỹ, là một trong
những cộng đồng phát triển
bền vững và thân thiện với
phương tiện đi lại bằng xe
đạp. Tại đây, văn học và nghệ
thuật hiện diện khắp mọi
nơi. Trong khi đó, cơ sở U-M
Dearborn và U-M Flint giảng
dạy cho hơn 17.000 sinh viên.
Giảng viên của U-M là những
học giả và các nhà cách tân
được công nhận không chỉ
trong nước mà còn trên toàn
thế giới. Những công trình
nghiên cứu của họ không chỉ
thu hút sự chú ý từ cộng đồng
mà còn tác động đến thế giới.
Tỷ lệ sinh viên/giảng viên của
trường là 15/1.
Sinh viên U-M thường được
trao 3 hình thức hỗ trợ tài chính:
học bổng, cho vay với lãi suất
thấp và vừa học vừa làm. Đại
học Michigan có đủ nguồn lực
tài chính để hỗ trợ sinh viên và
phụ huynh. Cứ 3 sinh viên thì có
2 người nhận trợ cấp tài chính

từ trường. Sinh viên có thể liên
hệ văn phòng hỗ trợ tài chính
để được tư vấn về các khoản vay
của liên bang và hỗ trợ tài chính
của Đại học Michigan.

Ảnh: icpix.blogspot.com

Các xếp hạng của UCalgary:
• Top 200 trường đại học trên
thế giới theo Times Higher
Education World University
Rankings 2019.
• Xếp hạng 196 trên thế giới và
hạng 7 ở Canada theo Center
for World University Rankings
(CWUR) 2018.

• Top 200 trường đại học trên thế giới
theo Academic Ranking of World
Universities 2017.
• Top 5 tại Canada và xếp hạng
125/938 trường đại học trên thế
giới về thành tích nghiên cứu theo
European Centre for Science and
Technology, Leiden, 2017.

Ảnh: www.medicine.umich.edu

✒ ĐÌNH PHONG (Tổng hợp và lược
dịch)

Hiệp hội cựu sinh viên của
U-M là một trong những
mạng lưới lớn nhất thế
giới với hơn 580.000 thành
viên. Những cựu sinh viên
nổi bật của U-M là: người
Mỹ đầu tiên đi bộ trong
không gian, người chế tạo
ra iPod, người đồng sáng
lập Google, tổng thống
thứ 38 của Mỹ - Gerald
Ford,… và những người
đoạt giải Nobel gồm:
• Thomas H. Weller - chia sẻ
giải Nobel Y học 1954.
• Marshall W. Nirenberg chia sẻ giải Nobel Sinh lý
học và Y khoa năm 1968.
• Samuel C.C. Ting - giải
Nobel Vật lý năm 1976.
• Jerome Karle - chia sẻ giải
Nobel Hóa học năm 1985.
• Stanley Cohen - đồng chiến
thắng giải Nobel Sinh lý học
và Y khoa năm 1986.
• Richard E. Smalley - chia sẻ
giải Nobel Hóa học năm
1996.
• Martinus J.G. Veltman - chia
sẻ giải Nobel Vật lý 1999.
• H. David Politzer - chia sẻ
giải Nobel Vật lý năm 2004.
• Robert Shiller - chia sẻ giải
Nobel Kinh tế năm 2013.

hành lập năm 1966,
University of Calgary
(UCalgary) được biết
đến là trường đại học
nghiên cứu công lập hàng
đầu Canada với 14 khoa cung
cấp hơn 250 chương trình học
thuật, hơn 50 viện và trung tâm
nghiên cứu. UCalgary là sự kết
hợp giữa nét truyền thống và
nhịp sống sôi động của thành
phố Calgary - Alberta - Canada.
UCalgary có 4 cơ sở tọa lạc
tại thành phố Calgary và 1 cơ
sở tại Doha - Qatar. 11 trong 14
khoa của trường cùng các cơ sở
nghiên cứu, các trung tâm thể
thao đẳng cấp thế giới, các dịch
vụ hỗ trợ dành cho sinh viên giảng viên - nhân viên đều nằm
trong cơ sở chính ở phía Tây
Bắc thành phố. Khuôn viên của
cơ sở chính có diện tích lên đến
hơn 200 ha, rộng hơn trung
tâm thành phố Calgary.
Sân vận động McMahon lớn
thứ 5 ở Canada và là sân nhà
của đội bóng đá Calgary, thuộc
sở hữu của Đại học Calgary.
Sân vận động này có sức chứa
35.650 chỗ ngồi. Đây từng là
nơi tổ chức lễ khai mạc và bế
mạc Thế vận hội Mùa đông
1988. Ngọn đuốc và biểu tượng

Olympic vẫn còn hiện diện ở
góc Đông Bắc của sân.
14 khoa và các trường thành
viên của UCalgary gồm: Xã
hội và Nhân văn, Thiết kế môi
trường, Khoa học, Luật, Công
tác xã hội, Thú y, Vận động
học, Điều dưỡng (Calgary),
Điều dưỡng (Qatar)...; Trường
Y khoa Cumming, Trường Kinh
tế Haskayne, Trường Kỹ thuật
Schulich và Trường Giáo dục
Werklund.
Hơn 1.800 giảng viên và 3.200
nhân viên đều nỗ lực để mang
đến cho hơn 30.000 sinh viên
đến từ khắp nơi trên thế giới môi
trường học tập tốt nhất. 91,1%
sinh viên UCalgary tìm được việc
làm sau khi tốt nghiệp, trong đó
76,7% làm việc trong các lĩnh
vực liên quan đến ngành học.
Đại học Calgary trao thưởng
và cấp học bổng cho sinh viên
có thành tích xuất sắc trong
học tập, đồng thời giúp những
sinh viên có khó khăn về tài
chính trang trải chi phí, cho
phép sinh viên tập trung vào
việc học tập và nghiên cứu. Các
loại học bổng gồm: học bổng
đầu vào, học bổng liên bang,
học bổng bản địa, học bổng cấp
tỉnh, học bổng đại học và các
học bổng khác được tài trợ từ
nhiều nguồn khác nhau.

Ảnh: www.ucalgary.ca
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Sau chặng đường dài nỗ lực học tập và rèn luyện, gần
200 tân cử nhân đã chính thức đón nhận nghi thức trao
bằng tốt nghiệp từ Ban Giám hiệu Trường Đại học Quốc
tế Sài Gòn (SIU).

L

ễ tốt nghiệp của SIU vinh dự được đón tiếp rất
nhiều vị khách quý là lãnh đạo cấp cao của Việt
Nam và nước ngoài đến tham dự và trao bằng tốt
nghiệp cho sinh viên: GS.TS. Phan Trung Lý - Giảng
viên cơ hữu SIU, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc
hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; PGS.
TS. Nguyễn Tất Viễn - Giảng viên cơ hữu SIU, nguyên
Ủy viên chuyên trách, Thường trực Ban chỉ đạo Cải cách
tư pháp TW, Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật
Bộ Tư pháp; TS. Phạm Quý Tỵ - Giảng viên cơ hữu SIU,
nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội,
Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Ông Martin Maier - Tổng Lãnh
sự Liên bang Thụy Sĩ tại TPHCM; Bà Lê Thị Phụng - Tổng
Lãnh sự danh dự Cộng hòa Philippines tại TPHCM; Bà
Jeanne Cottenceau - Đại diện Tổng Lãnh sự Pháp tại
TPHCM; Ông Đỗ Quang Chính - Tham tán Thương mại,
Tổng Lãnh sự quán Liên bang Thụy Sĩ tại TPHCM. Ngoài
ra, còn có đại diện các trường ĐH nước ngoài hợp tác với
SIU, các doanh nghiệp bảo trợ chương trình thực tập cho
sinh viên cùng Quý Phụ huynh, hội đồng giáo sư, giảng
viên và sinh viên SIU.
Buổi lễ tốt nghiệp đã ghi dấu sự trưởng thành của sinh
viên sau thời gian học tập và sinh hoạt trong môi trường
giáo dục tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Đây cũng là dịp nhà trường
vinh danh và chúc mừng các cá nhân có thành tích xuất
sắc trong học tập, ngoại khóa, câu lạc bộ; ghi nhận những
chia sẻ chân thành và giàu cảm xúc của các vị khách quý,
đại diện Phụ huynh, cựu sinh viên và các tân cử nhân.
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“...Tôi muốn dành những tình cảm tốt
đẹp nhất để chúc mừng tân cử nhân,
sản phẩm ra lò của SIU, một cơ sơ giáo
dục mới với những yêu cầu chuẩn quốc
gia và quốc tế. Các em là những người
may mắn được sống, học tập và rèn
luyện trong một môi trường giáo dục
tuyệt vời. Tôi mong các em luôn nhớ
những gì đã học được ở mái trường này
để phục vụ tổ quốc và nhân dân thật
tốt. Các em hãy là những minh chứng
sinh động của phương thức giáo dục
mới mà SIU đã dày công tìm tòi và áp
dụng. Nơi kết hợp nhuần nhuyễn giữa
đào tạo kiến thức khoa học và công
nghệ theo tiêu chuẩn đẳng cấp quốc
tế với nuôi dưỡng bản sắc văn hóa và
tinh hoa trong đạo lý và đời sống tinh
thần của người Việt Nam...”

Ông Martin Maier - Tổng Lãnh
sự Liên bang Thụy Sĩ tại TPHCM

“...Ngày hôm nay đánh dấu một cột
mốc quan trọng trong cuộc đời các
tân cử nhân. Các bạn là một phần của
trường đại học danh tiếng SIU. Được
tiếp nhận một nền giáo dục tầm cao,

Hành trình kỳ diệu tuổi 17
Sau khi chuyển tiếp du học từ Trường Quốc tế Á Châu,
em theo học Trường Piedmont Hills High School ở San
Jose - California - Mỹ. Nhờ có được nền tảng kiến thức
và tiếng Anh vững chắc, giữa học kỳ 2, em đã đăng ký
học một số lớp Advanced Placement (lớp nâng cao có
trình độ như các khóa cơ bản được dạy ở các trường đại
học Mỹ). Vì có niềm đam mê học Y nên ngay khi sang
Mỹ, em đã nhanh chóng ứng tuyển vào ĐH Stanford và
ĐH California, San Francisco để được học hỏi từ các giáo
sư, bác sĩ và sinh viên ở đây. Những kiến thức về ngành Y
lĩnh hội được thông qua các chương trình này đã giúp em
có kiến thức sinh động và thực tế khi thể hiện các bài luận
ứng tuyển đến các trường đại học sau này.
Để chạm tay vào cánh cửa Harvard và Yale, em đã bắt
đầu quá trình chuẩn bị từ cuối năm lớp 11. Những trường
nổi tiếng ở Mỹ thường đánh giá cao những ứng viên thực
sự khác biệt, có sở thích riêng, sống có đam mê, mục đích
rõ ràng chứ không nhất thiết phải có điểm số cao. Đó
chính là lý do em đã có một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết với
các hoạt động ngoại khóa và cộng đồng. Em là Chủ tịch
và đồng sáng lập của Rotary Vietnam Project, một tổ chức được
tài trợ bởi Rotary International, trao học bổng cho học sinh ở
vùng sâu vùng xa của Việt Nam có nguy cơ trở thành nạn nhân
của nạn buôn người. Tổ chức của em đã hợp tác với các câu lạc
bộ Rotary và Interact trên toàn nước Mỹ và thế giới, gây quỹ
hơn 14.000 USD và cấp 40 học bổng cho trẻ em ở An Giang
- Việt Nam. Em cũng là đại sứ cho người hiến máu của Hội
Chữ thập đỏ Hoa Kỳ, đội trưởng bộ môn Hóa ở đội Olympic
Khoa học của trường và thư ký tổ chức California Scholarship
Federation. Ngoài ra em còn tham gia tình nguyện ở các nhà
tình thương và phòng khám ở San Jose để giúp đỡ người già
neo đơn, người vô gia cư.
Ngoài hồ sơ liệt kê đầy đủ thành tích học tập, tiếng Anh, hoạt
động phong trào, em còn có bài luận viết dưới dạng nhật ký
gửi đến Harvard kể về chuyến hành trình sang Atlanta - Georgia vào hè năm 2017
với tư cách là một trong 50 đại biểu thanh thiếu niên tham dự Rotary International
Convention để quảng bá cho dự án của mình. Trong bài luận, em đã viết về ấn tượng
của bản thân khi tiếp xúc với các nhà lãnh đạo thế giới và bạn bè năm châu, cũng như
kế hoạch sử dụng những trải nghiệm đó để mang lại những gì cho trường.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện (Phụ
huynh sinh viên Nguyễn Ngọc
An Khang)

“...SIU gây ấn tượng đặc biệt với tôi từ
cách tổ chức không gian sinh hoạt, học
tập, cách thức giao tiếp của các nhân
viên và giảng viên cho đến nội quy,
tính kỷ luật, cách xây dựng và phát triển
tổ chức cựu sinh viên. Đó là lý do tôi
lựa chọn ngôi trường này để ủy thác
sự chăm sóc, dạy dỗ dành cho con gái.
Sau 4 năm, con tôi từ một đứa trẻ gai
góc, thậm chí có thiên hướng nổi loạn
đã trở thành một cử nhân loại khá giỏi,
có kiến thức chuyên môn vững vàng,
giao tiếp tiếng Anh tốt, được tuyển dụng
vào vị trí thư ký ban điều hành của một
công ty sản xuất nước giải khát nổi
tiếng ở Việt Nam. Cháu đã và đang
thể hiện khả năng một cách có hiệu
quả và nhiều triển vọng thăng tiến. Tôi
muốn bày tỏ sự biết ơn chân thành đối
với SIU. Chúc SIU ngày càng lớn mạnh
và gia nhập tốp đầu trong hệ thống các
trường đại học ở Việt Nam...”

CỦA LÊ THIÊN HƯƠNG

✒ THÙY ANH

GS.TS. Phan Trung Lý - Nguyên
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc
hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật
của Quốc hội, Ủy viên thường
vụ Ban Chấp hành TW Hội Luật
gia Việt Nam, hiện là thành viên
Hội đồng Khoa học & Đào tạo,
giảng viên cơ hữu SIU

✒ LÊ THIÊN HƯƠNG

các bạn đã sử dụng nó rất hiệu quả
và thông minh. Các bạn có điều kiện
làm việc tốt hơn nhiều người khác, điều
này sẽ giúp cho cuộc sống của các bạn
phong phú hơn. Dù là nhà khoa học,
giáo sư, lãnh đạo doanh nghiệp, chính
trị gia hay một nhà ngoại giao, các bạn
sẽ luôn thấy mình phải có trách nhiệm
phục vụ những người thân yêu, phục
vụ xã hội, đất nước và có thể là toàn thế
giới. Với tôn chỉ của mình, SIU đã xây
dựng một thế giới quan giúp sinh viên
sống có trách nhiệm hơn với bản thân,
bây giờ các bạn phải tự thực hiện điều
đó và coi đó như là một chuẩn mực
trong cuộc sống cũng như trong nghề
nghiệp của mình...”

Hành trình đến với

Lễ tốt nghiệp
trang trọng
của tân cử nhân
Đại học Quốc tế
Sài Gòn

ĐẠI HỌC HARVARD
Xếp hạng 1 các trường đại học ở Mỹ và hạng
6 thế giới theo Times Higher Education 2018,
xếp hạng 3 các trường đại học thế giới theo QS
World University Rankings 2018.
ĐẠI HỌC YALE
Xếp hạng 8 các trường đại học ở Mỹ và hạng
12 thế giới theo Times Higher Education 2018,
xếp hạng 16 các trường đại học thế giới theo
QS World University Rankings 2018.

Ảnh: Tư liệu
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17 tuổi, cựu học sinh Trường Quốc tế Á Châu Lê Thiên Hương đã vượt
qua 42.749 ứng viên trên khắp thế giới đỗ vào đại học hàng đầu thế giới
- Harvard, đồng thời xuất sắc nằm trong số 6,3% ứng viên nhận được thư
mời nhập học từ Đại học Yale, tức nằm trong số 2.229 hồ sơ được chấp
nhận/35.306 hồ sơ nộp vào trường đại học danh tiếng này. Thiên Hương
đã lựa chọn theo học Harvard để theo đuổi giấc mơ về môi trường giáo
dục tiên tiến, cởi mở và tìm kiếm nguồn cảm hứng lớn cho cuộc đời mình.

Cảm xúc vỡ òa
Em không thể tin vào mắt mình khi cầm trên tay bức thư
với dòng chữ “congratulations” và “welcome” từ Harvard
và Yale. Em đã hét và khóc hết nửa tiếng mới đọc nốt nội
dung bức thư. Em nghĩ mình được Harvard và Yale chọn
vì họ nhìn thấy được phía sau bài luận của em là một cô bé
17 tuổi có nhiều hoài bão và luôn nỗ lực cố gắng trong bất
cứ hoàn cảnh nào, chứ không phải là một nhà vô địch Toán
hay Vật lý quốc tế hay đạt điểm SAT cao.
Em đã chia sẻ niềm vui lớn lao của mình đến bạn bè,
gia đình và thầy cô, trong đó có ngôi trường từng gắn bó
suốt 10 năm trước khi sang Mỹ du học - Trường Quốc tế Á
Châu. Nhà trường đã giúp đỡ em rất nhiều trong việc trau
dồi năng lực tiếng Anh cũng như xây dựng phong thái tự
tin, bản lĩnh để đối mặt với mọi vấn đề. Khi học ở đây, em
thường xuyên tiếp xúc với các giáo viên nước ngoài và làm
việc nhóm ở các workshop. Em cũng tham gia rất nhiều
cuộc thi tiếng Anh như English Speaking Contest, TOEFL
Junior Challenge, Tìm kiếm tài năng… Đặc biệt, em còn
tích lũy vốn tiếng Anh vững chắc khi tham gia hầu hết các
khóa học hè tại trường, bởi với em, đây là khoảng thời gian
học tập vô cùng thoải mái và hiệu quả.
Ở tuổi 17, em đã chạm đến ước mơ của mình. Tuy nhiên,
chặng đường phía trước còn rất dài. Đại học Harvard đào
tạo sinh viên toàn diện về mọi mặt và có sinh viên đến từ
nhiều nơi, nhiều nguồn gốc, hoàn cảnh khác nhau. Em hy
vọng được gặp gỡ với các giáo sư, bạn bè ở đây và được
truyền cảm hứng về những gì họ làm. Ở Harvard, em kỳ
vọng mình sẽ mở mang kiến thức về y học, đặc biệt là khoa
học thần kinh thông qua các chương trình nghiên cứu, các
lớp học đa dạng và các chương trình thiện nguyện ngoài
giờ học. Em đang hướng đến ngành học Neurobiology để
trở thành bác sĩ giải phẫu thần kinh trong tương lai. Em
mong sau này sẽ dùng những kiến thức học được để chữa
bệnh cho mọi người trên khắp thế giới với tư cách là một
“doctor without borders”.
truong QU C TE A CHAU
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CENTRAL
WASHINGTON
UNIVERSITY
ê Nguyễn Ngọc Hân
xuất sắc giành học
bổng bán phần
trường đại học
công lập danh tiếng
Central Washington nhờ
thành tích học tập nổi bật.
Thành công nhờ sự tự tin
Sở hữu thành tích học tập nổi
bật và năng nổ trong các hoạt
động ngoại khóa, Lê Nguyễn
Ngọc Hân là một trong những
gương mặt học sinh ưu tú của cơ
sở Pasteur khi còn theo học tại
Trường Quốc tế Á Châu. Sau khi
hoàn thành chương trình lớp 11
tại AHS, Ngọc Hân chuyển tiếp
du học tại Cascadia College (Mỹ)
và tiếp tục phát huy những tố chất
của mình ở ngôi trường mới.
Trong câu chuyện của mình,
Ngọc Hân chia sẻ lúc mới đặt
chân đến Mỹ là thời điểm đất
nước này bước vào mùa đông
lạnh kỷ lục, thời tiết khắc nghiệt,
cộng thêm nhà xa, mỗi ngày Hân
phải mất nửa tiếng đi bộ và hơn
một tiếng đi xe buýt đến trường.
Những khó khăn ban đầu đã làm
ảnh hưởng rất nhiều đến sức
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khỏe và tâm lý của cô học trò.
Tuy nhiên, với bản lĩnh và sự lạc
quan, Ngọc Hân đã vượt qua tất
cả để nhanh chóng hòa nhập môi
trường mới. Ở Cascadia College,
cô học trò chinh phục thầy cô và
bạn bè không chỉ nhờ ngoại hình
xinh xắn, hát hay, vẽ đẹp mà còn
bởi tính cách tự tin, năng nổ của
mình. Rất hiếm khi Hân vắng
mặt trong các hoạt động ngoại
khóa, nghệ thuật ở trường, bởi
đơn giản với em, đây là cơ hội
tốt để trải nghiệm, thể hiện bản
thân cũng như tạo dựng các mối
quan hệ tốt đẹp với bạn bè, thầy
cô. Ngọc Hân chia sẻ: “Em nghĩ
rằng Việt Nam có nền văn hóa
rất riêng biệt và đặc sắc, bạn bè
ở nước ngoài đều rất thích tiếp
xúc và tìm hiểu về văn hóa của
chúng ta. Vì thế chỉ cần bản thân
luôn tự tin và hòa đồng thì sẽ rất
dễ kết bạn”.
Giành học bổng đại học
danh tiếng và khát vọng
lập nghiệp tại Việt Nam
Chỉ mất 2 tháng để hòa
nhập với ngôi trường Cascadia
College, Lê Nguyễn Ngọc Hân
chứng minh năng lực nổi bật
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Lê Nguyễn Ngọc Hân
xuất sắc giành học bổng
bán phần của trường đại
học công lập danh tiếng
Central Washington

của mình bằng thành tích học
tập xuất sắc với điểm GPA trên
3.4. Nhanh chóng sau đó nữ
sinh được trường đại học danh
tiếng Central Washington cấp
học bổng bán phần để theo
học chuyên ngành Tâm lý học.
Được biết, Central Washington
University là một trong những
trường đại học công lập phát
triển nhanh nhất ở khu vực phía
Tây nước Mỹ, xếp hạng 10 các
trường đại học công lập và hạng
51 các trường đại học có giá trị
nhất theo U.S. News & World
Report 2018-2019.
Ngọc Hân cho biết, thành
công hiện tại mà em có được là
nhờ nền tảng kiến thức và tiếng
Anh vững chắc được tích lũy
trong suốt 11 năm theo học tại
Trường Quốc tế Á Châu. Ở Mỹ,
cô học trò còn tìm thấy nhiều

điểm tương đồng trong phương
pháp giáo dục cũng như các
sân chơi ngoại khóa, hoạt động
cộng đồng với ngôi trường đa
văn hóa AHS mình từng theo
học. Đó cũng là một phần lý do
Hân thích nghi dễ dàng và nhanh
chóng phát huy được năng lực
của bản thân nơi xứ người.
Nói về dự định tương lai,
Ngọc Hân hy vọng sẽ hoàn thành
tốt 4 năm đại học tại Central
Washington University, sau đó
học tiếp lên thạc sĩ, tiến sĩ Tâm lý
học. “Luôn có một ước mơ hiện
hữu trong em ngay từ khi bắt đầu
có ý định chuyển tiếp du học. Đó
là sẽ học tập thành công và trở về
Việt Nam mở phòng mạch điều
trị tâm lý. Em mong bản thân sẽ
làm điều gì đó có ích cho xã hội
sau nhiều năm tháng học tập tại
Mỹ”, Ngọc Hân chia sẻ.

✒ THANH HUYỀN (Tổng hợp và lược dịch)
Được biết đến như là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực khoa học máy tính,
Larry Page - cha đẻ của Google và giám đốc điều hành của Alphabet là một trong những tỷ
phú công nghệ và nhân vật có ảnh hưởng nhất trong giới công nghệ quốc tế nói riêng cũng
như toàn thế giới nói chung. Câu chuyện thành công của Larry Page là nguồn cảm hứng,
động lực và có sức ảnh hưởng to lớn cho những ai có niềm đam mê công nghệ và muốn khởi
nghiệp.

Larry Page tên đầy đủ là
Lawrence Edward Page.
Ông sinh ngày 26/3/1973,
là con thứ hai trong gia
đình có bố mẹ đều là giảng
viên ngành Khoa học máy
tính tại Đại học Michigan,
Mỹ. Ngay từ nhỏ, ông đã
sớm có cơ hội tiếp cận với
máy tính và công nghệ.
Với sở thích tìm tòi và phát
minh những cái mới, Page
dành nhiều thời gian cho
việc đọc sách, tạp chí khoa
học & công nghệ và khám
phá những mô hình máy
tính của cha mình tại nhà.
Larry tốt nghiệp Trường
Trung học East Lansing năm
1991, sau đó theo học tại
Đại học Michigan và tốt
nghiệp cử nhân Khoa học
máy tính với tấm bằng ưu
tú. Ông lấy bằng thạc sĩ
về Khoa học máy tính và
theo học tiến sĩ tại Đại học
Stanford.

Ảnh: Tư liệu

L

✒ TRƯỜNG AN

Cha đẻ của Google

C

ái tên “Google”

Năm 1995, khi đang
theo học tiến sĩ tại Đại
học Stanford, Larry
Page có cuộc gặp mặt định mệnh
với Sergei Brin, người mà sau
này đã cùng ông phát minh ra
thuật toán PageRank để nghiên
cứu phát triển một công cụ tìm
kiếm trong một dự án của họ
mang tên “BackRub”.
Page và Brin đăng ký tên miền
Google.com vào năm 1997. Tên
miền bắt nguồn từ thuật ngữ
“googol”, một số rất lớn được viết
dưới dạng số 1 tiếp theo là 100 con
số 0, nó thể hiện dữ liệu khổng lồ
mà công cụ tìm kiếm của Google
được thiết kế để khám phá. Sau
khi vay mượn từ gia đình và bạn
bè, bộ đôi này đã huy động số vốn
1 triệu USD và ngày 07/9/1998
Google Inc. được thành lập với 3
nhân viên gồm Larry Page, Sergei
Brin và Craig Silverstein, người
sau này trở thành Giám đốc Công
nghệ của Google.
Ban đầu, Google phục vụ hơn
10.000 truy vấn mỗi ngày và
liên tục giành được danh tiếng
về nguồn thông tin đáng tin cậy
nhất. Đến năm 1999, nó đã phục
vụ hơn 500.000 truy vấn/ngày
và công ty sớm mở rộng văn

phòng từ ký túc xá chật chội của
Larry cho đến nhà để xe ở Menlo
Park rồi cuối cùng là văn phòng
đồ sộ Googleplex có trụ sở tại
Mountain View, California.
Google hiện nay vẫn là trang
web được truy cập nhiều nhất
trên Internet khi xử lý hơn 3,5
tỷ yêu cầu tìm kiếm mỗi ngày.
Google có hơn 70 văn phòng tại
hơn 40 quốc gia và các trung tâm
dữ liệu trên khắp Hoa Kỳ, Chile,
Phần Lan, Ireland, Bỉ, Singapore
và Đài Loan.

L

arry
Page
Alphabet

và

Google đã tái tổ chức lại
mô hình hoạt động công
ty và đó là lý do mà Alphabet
Inc. được thành lập vào năm
2015. Google chính thức trở
thành công ty con của Alphabet.
Larry Page và Eric Schmidt giữ
vị trí giám đốc điều hành và chủ
tịch điều hành, Sergey Brin nắm
giữ chức vụ chủ tịch Alphabet
trong khi Sundar Pichai là giám
đốc điều hành mới của Google.
Việc cải tổ này giúp Google tập
trung đổi mới và tiếp tục thực
hiện những bước tiến trong sứ
mệnh cốt lõi của mình trong
việc tìm kiếm thông tin.

N

Ảnh: www.latribune.fr

hà sáng lập Google
và giấc mơ thay đổi
thế giới

Larry Page được xếp
hạng 6/400 trong danh sách những
người giàu có nhất nước Mỹ và
hạng 12 trong danh sách những tỷ
phú giàu nhất thế giới với tổng giá
trị tài sản là 48 tỷ USD (theo thống
kê đến tháng 11/2018 của Forbes).
Mặc dù là doanh nhân thành
công nhưng ông luôn có khao khát
muốn thay đổi cuộc sống con người
bằng công nghệ. Cụ thể là sự ra đời
của “Google.org” - tổ chức từ thiện
của Google đồng thời cũng là công
ty công nghệ đa quốc gia. Tổ chức
này đã cam kết đầu tư khoảng 100
triệu USD cho các tổ chức phi lợi
nhuận hàng năm. Với mục tiêu sử
dụng công nghệ theo những cách
sáng tạo để hỗ trợ việc chống phân
biệt sắc tộc, giáo dục, phòng chống
dịch bệnh và thiên tai.
Hiện nay, ngoài việc quản lý
và điều hành Alphabet, Larry
Page còn rất quan tâm đến những
phương tiện công nghệ cao của
tương lai như ô tô bay nên ông đã
đầu tư 100 triệu USD vào “Zee.
Aero”. Ngoài ra, Larry cũng là một
nhà đầu tư của Kitty Hawk, công ty
gần đây đã chế tạo một xe hơi tự lái
hoàn toàn bằng điện.
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LUẬT KINH TẾ

✒ MẪN ĐẠT
Thực hiện tốt công tác tâm lý học đường có vai trò hết sức quan trọng trong việc đảm bảo cho học
sinh có những điều kiện tối ưu để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong cuộc sống của mình theo
hướng tích cực, giúp các em phát triển nhân cách toàn diện, trở thành công dân tốt cho xã hội.

Đề án mở ngành Luật kinh tế của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn
(SIU) đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt và chính thức triển khai tuyển
sinh chuyên ngành Luật kinh tế quốc tế từ năm học 2019-2020.

N

ăm học 2019-2020,
ngoài các chuyên
ngành Khoa học máy
tính, Kỹ thuật phần
mềm, Ngôn ngữ Anh,
Quản trị kinh doanh,
Quản trị nhà hàng - khách sạn,
Thương mại quốc tế, Quản
trị du lịch, Kinh tế đối ngoại,
Marketing, SIU tuyển sinh
thêm ngành học mới - Luật
kinh tế chuyên ngành Luật
kinh tế quốc tế với kỳ vọng
góp phần giải quyết nhu cầu
nguồn nhân lực chất lượng
cao, am hiểu và thông thạo
pháp luật kinh tế quốc gia và
quốc tế trong bối cảnh Việt
Nam đang hội nhập sâu rộng
với nền kinh tế thế giới.
Chương trình Luật kinh tế
quốc tế của Đại học Quốc tế
Sài Gòn được thiết kế theo
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tiêu chuẩn ngành Law &
Economics của đại học Hoa
Kỳ, chú trọng hoàn toàn vào
kỹ năng ứng dụng thực tiễn.
Ngoài việc cung cấp kiến thức
chuyên sâu về pháp luật kinh
tế, cập nhật những kiến thức
pháp luật mới nhất trong bối
cảnh hội nhập kinh tế toàn
cầu, chương trình còn trang
bị cho sinh viên nền tảng
tiếng Anh, tin học và nhiều kỹ
năng quan trọng để trở thành
chuyên gia về pháp luật kinh
doanh cho các doanh nghiệp
FDI, các tập đoàn kinh tế..., và
luật sư có khả năng giải quyết
tranh chấp hợp đồng, tranh
tụng tại các tòa án, trọng tài
thương mại trong nước và
quốc tế cho các công ty xuất
nhập khẩu, doanh nghiệp Việt
Nam hoạt động ở nước ngoài
hoặc có đầu tư, hợp tác với
nước ngoài,...
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GS.TS. Phan Trung Lý trong Lễ tốt nghiệp SIU 2018

GS.TS. Phan Trung Lý, Nguyên Ủy viên Ủy ban Thường
vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội,
Ủy viên thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật
gia Việt Nam, hiện là thành viên Hội đồng Khoa học &
Đào tạo, giảng viên cơ hữu SIU cho biết: “Tôi vui mừng
khi Bộ GD&ĐT cho phép SIU mở ngành Luật kinh tế. Là một
giáo sư Luật học, là một chuyên gia về pháp luật, tôi thực
sự được thuyết phục bởi điều này... Tôi tin rằng các chuyên
gia pháp luật, các luật sư tương lai đào tạo ở chuyên ngành
Luật kinh tế quốc tế của SIU sẽ được trang bị đầy đủ kiến
thức và kỹ năng để làm việc trong các cơ sở kinh tế ở Việt
Nam cũng như ở nước ngoài, giải quyết tranh chấp, tham
gia tranh tụng tại các tòa án, các trọng tài thương mại trong
nước và quốc tế.”

Ảnh: Tư liệu

✒ DUY NAM

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC
ĐƯỜNG TẠI TRƯỜNG QUỐC TẾ Á CHÂU

Vì sao học sinh cần được tư vấn?
Đối với học sinh ở giai đoạn bắt đầu vào tuổi thiếu niên, nhiều nét tâm lý mới
được hình thành và phát triển mạnh mẽ. Điển hình là sự tự ý thức phát triển
mạnh, tâm thế coi mình là người lớn, muốn tự khẳng định. Thế giới quan cũng
ngày càng hoàn thiện, hầu hết các em đều có mơ ước về sự lựa chọn nghề nghiệp
trong tương lai và quyết tâm nỗ lực để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, đây cũng
là lứa tuổi rất nhạy cảm với những trở ngại xảy đến, đó có thể là sự kỳ vọng quá
lớn từ gia đình, xung đột cạnh tranh trong học tập hoặc khi gặp một tai nạn nào
đó... Tất cả sẽ dẫn đến tâm lý căng thẳng, nỗi sợ hãi cảm giác thất bại hoặc bị thất
vọng.
Khi những nhu cầu cảm xúc và những vấn đề tâm lý mà học sinh gặp phải không
được quan tâm, chia sẻ sẽ dẫn đến trạng thái hoang mang, tức giận, nghiêm
trọng hơn nữa là dẫn đến chán học hoặc bỏ học. Chính vì vậy, trước những đặc
điểm phát triển tâm lý ấy, gia đình và nhà trường cần phải có sự quan tâm và có
những hình thức giáo dục đặc biệt nhằm theo dõi, định hướng sự phát triển nhân
cách của các em, giúp các em tự tin và vững tâm hơn khi đối mặt với những khó
khăn, trở ngại trong cuộc sống cả hiện tại và mai sau.

Tư vấn học đường được xác định là một
yếu tố quan trọng, thể hiện sự quan
tâm, chăm sóc toàn diện của nhà trường
đối với học sinh. Phòng tư vấn tâm lý
học đường của trường với sự hiện diện
của chuyên viên tâm lý là nơi sẵn sàng
lắng nghe và giúp học sinh tháo gỡ mọi
vấn đề liên quan đến những căng thẳng
tâm lý trong học tập lẫn cuộc sống.
Hoạt động này được thực hiện dựa trên
nguyên tắc lắng nghe và tôn trọng, bảo
mật thông tin và cung cấp giải pháp
kịp thời với các nội dung chủ yếu như:
tư vấn tâm lý lứa tuổi, giới tính, sức
khỏe vị thành niên; tư vấn giáo dục kỹ
năng sống, ứng xử xã hội, phương pháp
học tập hiệu quả và định hướng nghề
nghiệp; hỗ trợ (tham vấn, trị liệu) đối
với những học sinh gặp khó khăn về học
tập, hành vi, cảm xúc và các vấn đề về
sức khỏe tinh thần...

Vai trò của hoạt động tư vấn tâm lý trong trường học
Đối với các nước phát triển, hoạt động trợ giúp tâm lý học đường được hình
thành trong khuôn khổ của các mô hình chăm sóc, trợ giúp y học - tâm lý - giáo
dục - xã hội dành cho học sinh các lứa tuổi.
Tại Việt Nam, trong những năm gần đây, tư vấn tâm lý cũng được quan tâm và
đưa vào các trường học. Phòng tư vấn tâm lý trong trường sẽ là nơi để học sinh
có thể chia sẻ tâm tư, tình cảm, đánh giá quan hệ với bạn bè, tìm hiểu tâm sinh lý
bản thân hay góp ý về tiết dạy, thái độ của giáo viên, là chìa khóa tháo gỡ tâm lý
của học sinh và ngăn ngừa hành vi tiêu cực. Có thể nói, tư vấn học đường có vai trò
quan trọng trong định hướng giáo dục. Nhờ vào công tác tư vấn học đường, học
sinh biết tự nhận thức và giải quyết vấn đề của bản thân, từ đó hình thành nên
tính tự lập và tinh thần chịu trách nhiệm.

Việc chú trọng phát triển mô hình tư
vấn tâm lý học đường tại trường được
chứng minh mang lại những lợi ích vô
cùng thiết thực dành cho học sinh. Các
em cảm nhận được sự hỗ trợ về tình cảm
tinh thần sẽ tìm thấy nhiều động lực
trong học tập lẫn cuộc sống. Trong khi
đó, phụ huynh, giáo viên và nhà trường
sẽ có thể theo dõi sự phát triển và nỗ
lực của học sinh, từ đó trở thành những
người bạn, người đồng hành tích cực
giúp các em đạt được những mục tiêu và
thành công trong tương lai.
truong QU C TE A CHAU
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PHỤ HUYNH QUAN TÂM

PARENTS' CONCERNS

Trầm cảm ở trẻ vị thành niên

Nguyên nhân và cách đối phó
Trầm cảm là một tình
trạng rối loạn tính khí
thường gặp, đặc trưng
bởi tâm trạng buồn bã
kéo dài và sự mất quan
tâm hoặc hào hứng trong
các hoạt động yêu thích
bình thường, đi kèm với
sự suy kém khả năng
thực hiện các hoạt động
thường ngày.
Một nghiên cứu gần đây
của UNICEF về sức khỏe
tâm thần tại Việt Nam
cho thấy có một tỷ lệ
tương đối cao trẻ có biểu
hiện không bình thường
về mặt cảm xúc, tình
cảm (19,7% có vấn đề bất
thường, 11,7% ở mức ranh
giới). Những con số này
là hồi chuông báo động
đối với cả gia đình, nhà
trường và xã hội để chúng
ta quan tâm đúng mức
đến đời sống tinh thần
của con em mình.

NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA TRẦM
CẢM

• Thay đổi tính khí: Đau khổ
tinh thần mãnh liệt với trạng
thái buồn và thất vọng; dễ
dàng giận dữ; mất hoàn toàn
hứng thú với các hoạt động
từng yêu thích.
• Rối loạn tư duy: Giảm sự tự
tin, tự đánh giá thấp bản thân,
có thái độ tiêu cực với những
chuyện xảy ra trong đời sống;
có cảm giác tội lỗi; lo lắng thái
quá không rõ nguyên nhân;
không có khả năng đưa ra
quyết định; có ý tưởng tự sát
hoặc hành vi tự làm đau mình.
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• Biểu hiện về cơ thể: Mệt
mỏi; mất ngủ hoặc luôn muốn
ngủ nhiều hơn; biếng ăn hoặc
háu ăn dẫn đến giảm hoặc tăng
cân bất thường; có các bệnh
về thực thể như rối loạn tiêu
hóa, đau bụng, đau đầu, đau
lưng, đau nhức toàn thân, tức
ngực, hạ huyết áp hoặc chậm
nhịp tim...

quan hệ với bạn bè cùng trang
lứa, với ba mẹ, người thân
cũng được cho là có nguy cơ
gây ra trầm cảm.
• Yếu tố về hành vi: Sử dụng
các chất có cồn và chất gây
nghiện sẽ dẫn đến sự phát triển
mạnh mẽ của chứng trầm cảm
và thường làm cho các triệu
chứng trở nên tồi tệ hơn.

NGUYÊN NHÂN GÂY TRẦM CẢM

GIÚP CON VƯỢT QUA TRẦM CẢM
NHƯ THẾ NÀO?

• Yếu tố di truyền: Mặc dù có
một số bằng chứng phủ định,
nhưng người ta vẫn luôn cho
rằng yếu tố di truyền có ảnh
hưởng đến nguy cơ bị trầm
cảm. Chẳng hạn, McGuffin và
cộng sự (1996) đã tìm ra rằng
46% các cặp sinh đôi cùng
trứng cùng bị trầm cảm, trong
khi ở các cặp sinh đôi khác
trứng, tỷ lệ này là 20%. Tương
tự, Wender và cộng sự (1986)
đã kết luận gia đình có cha mẹ
bị trầm cảm thì con cái có tỷ lệ
trầm cảm nhiều hơn gấp 8 lần
và có ý định tự sát nhiều hơn
gấp 15 lần.
• Yếu tố sinh học: Sự suy giảm
serotonin và mất cân bằng các
chất dẫn truyền thần kinh như
norepinephrine, dopamine và
acetylcholine cũng là nguyên
nhân gây ra trầm cảm. Các rối
loạn nội tiết như giảm năng
tuyến giáp, bệnh tiểu đường,
hội chứng Cushing hoặc các
rối loạn thần kinh cũng có khả
năng gây trầm cảm.
• Các yếu tố tâm lý - xã hội:
Trầm cảm có thể bắt nguồn từ
những áp lực và thay đổi trong
cuộc sống, những biến cố lớn
về tình cảm. Ví dụ như chuyển
nhà, bị bắt nạt, cô đơn, bị bỏ
rơi, thất bại trong học tập, bố
mẹ ly dị,… Việc thiếu đi các
mối quan hệ xung quanh như

truong QU C TE A CHAU

• Thể hiện tình yêu thương với
con. Sự quan tâm chăm sóc
của cha mẹ có thể làm giảm
nguy cơ trầm cảm ở trẻ vị
thành niên.
• Dành thời gian trò chuyện với
con. Khi con có ý kiến trái với
quan điểm của bạn, hãy thể
hiện rằng bạn không đồng ý
nhưng vẫn tôn trọng ý kiến
đó. Và hãy cho con biết bạn
luôn ở bên cạnh bất cứ khi
nào con cần.
• Hạn chế những xung đột
trong gia đình.
• Khuyến khích con dành thời
gian cho bạn bè, xây dựng
những mối quan hệ tin tưởng,
tốt đẹp, tử tế với nhau.
• Tránh can thiệp quá mức vào
cuộc sống riêng của con, giúp
con phát triển tính tự chủ.
• Cùng con hình thành những
thói quen chăm sóc sức khỏe
như có một chế độ ăn lành
mạnh, tập thể dục, chơi thể
thao đều đặn, ngủ đủ giấc và

không sử dụng các chất kích
thích như rượu bia, thuốc lá.
• Do sự thay đổi cả về thể chất
lẫn tinh thần nên lứa tuổi vị
thành niên thường có những
cảm xúc mạnh mẽ. Hãy giúp
con nhận ra, hiểu được những
gì mà con đang cảm thấy để
quản lý cảm xúc một cách hiệu
quả, tránh gây hại đến mình và
người xung quanh.
Bài viết mang tính chất tham khảo,
không phục vụ mục đích tự chẩn
đoán và điều trị. Vui lòng gặp bác
sĩ hoặc nhà chuyên môn để được tư
vấn chính xác và phù hợp
nhất.

Trầm cảm là loại bệnh phổ
biến, gặp ở nhiều lứa tuổi,
đặc biệt tuổi vị thành niên.
Đây là lứa tuổi có những
thay đổi sâu sắc trong các
mối quan hệ xã hội lẫn tính
cách, do đó dễ bị tác động.
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