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Tầm Nhìn Của chúng Tôi

Trao quyền lãnh đạo cho thế hệ trẻ tương lai.

Nhiệm Vụ Của Chúng Tôi
Chúng tôi giúp những nhà lãnh đạo tương lai của Việt Nam xây dựng:

•  Tư duy phản biện
•  Sự đồng cảm
•  Hành động chính trực

Để đạt được điều này, chúng tôi sẽ:
•  Đem lại một môi trường học tập an toàn và thú vị
•  Giúp việc học trở nên hiệu quả hơn thông qua khuyến khích sự tìm tòi, hợp tác, vui chơi và phát triển 
cá nhân
•  Đem lại môi trường giáo dục toàn diện giúp học sinh phát triển thể lực, tâm lực và trí lực
•  Bồi đắp trong các em những phẩm chất tốt đẹp: tận tâm, lòng biết ơn và nhân văn
•  Chương trình học khuyến khích học sinh tìm hiểu về thế giới như những công dân toàn cầu với tư duy 
quốc tế, tôn trọng các quan điểm khác nhau và có được góc nhìn đa chiều
•  Tạo nền tảng giúp các em phát triển và sử dụng thành thạo cả hai ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt
•  Giúp học sinh phát triển khả năng làm việc độc lập và hình thành tư duy phản biện, đưa ra quyết định 
đúng đắn dựa trên việc phân tích thông tin, dữ liệu
•  Khuyến khích trách nhiệm cộng đồng và nhận thức được trách nhiệm bảo vệ môi trường và quyền 
con người
•  Áp dụng những cải tiến về công nghệ để nâng cao hiệu quả học tập
•  Truyền cảm hứng sáng tạo thông qua giải quyết vấn đề một cách chủ động và các hoạt động nghệ 
thuật
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Chương trình học
Tại khối Tiểu học, chúng tôi sử dụng giáo trình Tiểu học Quốc tế (IPC), với ngôn ngữ chính là Tiếng Anh và 
những phương pháp tiếp cận giáo dục mới nhất. Chương trình học theo chủ đề, lấy học sinh làm trung tâm, đề 
cao tính liên quan, thử thách và tương tác cho học sinh, với hệ thống đánh giá khắt khe nhằm đảm bảo chất 
lượng tốt nhất có thể.

Với môn Toán và Tiếng Anh, chúng tôi theo tiêu chuẩn của chương trình Quốc gia của Anh Quốc. Chương trình 
này cung cấp một cấu trúc tiến bộ và phạm vi học tập được công nhận trên toàn thế giới và chuẩn bị cho học 
sinh của chúng tôi để học tiếp ở cấp Trung học.

Tại khối Tiểu Học, chúng tôi thấy rằng việc học tập là một quá 
trình liên tục trong đó những kiến thức, kĩ năng và hiểu biết 
được áp dụng vào đời thực, cho phép chúng ta hành động một 
cách chính trực trong một thế giới tương hỗ.

Chúng tôi tin rằng học tập là để  giúp học sinh làm tốt hơn 
những việc quan trọng trong cuộc sống của mình và giúp hỗ 
trợ các em sau khi các em rời trường. Những gì chúng tôi dạy 
các em đều liên quan đến thế giới thực tế và rèn luyện ứng 
dụng những kiến thức đã học vào các tình huống mới mẻ. Thế 
giới là một nơi nhỏ bé để sống và việc học sinh biết trân trọng 
vị trí của mình trên thế giới này rất quan trọng, và bằng cách 
hợp tác cùng nhau, chúng ta có thể tác động tích cực đến sự 
phát triển của nó.

Những mục tiêu cá nhân dưới đây giúp củng cố những phẩm chất và định hướng học tập mà chúng tôi tin tin 
rằng là cần thiết với các các con trong thế kỷ 21.

Có 8 mục tiêu cá nhân. Chúng tôi muốn các em trở thành...
•  Sự đồng cảm
•  Sự bền bỉ
•  Có đạo đức
•  Người có khả năng giao tiếp
•  Người có tư duy phản biện
•  Sự hợp tác
•  Sự tôn trọng
•  Sự thích nghi

Chương trình Tiểu học Quốc tế
1. Mục tiêu học tập rõ ràng:

2. Tầm nhìn về việc định hướng phát triển học sinh:
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Linh vật của chúng tôi cho các mục tiêu cá nhân được gọi là Thaddeus, được đặt tên bởi các em học sinh. Anh 
ấy là hình tượng của tất cả các mục tiêu cá nhân và kết quả cốt lõi. Các mục tiêu cá nhân được thực hiện rõ 
ràng cho học sinh. Loài rùa rất quan trọng trong thần thoại Việt Nam và câu chuyện sau đây nêu lên ý nghĩa 
của nó.

Câu chuyện về rùa Hoàn Kiếm bắt đầu từ thế kỷ 15 với vua Lê Lợi, vị vua đầu tiên của triều đại nhà Lê. Theo 
truyền thuyết, Lê Lợi có thanh gươm mang tên Thiên Ý do thần Rùa vàng Kim Quy ban cho.

Một ngày nọ, không lâu sau cuộc chiến và người Trung 
Quốc đã chấp nhận nền độc lập của Việt Nam, Lê Lợi đang 
chèo thuyền trên hồ. Bỗng nhiên thần Rùa Vàng nổi lên 
khiến Lê Lợi trả lại Thiên Ý và cảm ơn rùa thần đã giúp đỡ. 
Thần Rùa Vàng lấy lại gươm và biến mất vào đáy hồ. Sau 
đó Lê Lợi đổi tên hồ là Hoàn Kiếm. Hồ Hoàn Kiếm nằm ở 
trung tâm Hà Nội!

Về bản chất, Mục tiêu cá nhân không dành riêng cho độ 
tuổi. Các mục tiêu này áp dụng cả cho học sinh và người 
lớn - và có thể được thực hành thêm ở nhà.

Mục tiêu Definition

Sự thích nghi Tôi có thể đương đầu với sự thay đổi.

Sự bền bỉ Tôi luôn cố gắng ngay cả trong những lúc khó khăn nhất.

Có đạo đức Tôi có thể hành động chính trực trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau.

Sự hợp tác Tôi có thể làm việc với những người khác để đạt được mục tiêu chung.

Người có tư duy phản biện Tôi tò mò không biết vì sao mọi thứ lại như vậy, và muốn tìm ra câu trả lời. 
Tôi có thể suy ngẫm về việc học hỏi nhiều hơn.

Khả năng giao tiếp Tôi có thể bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình với người khác một cách 
rõ ràng và bằng nhiều cách khác nhau.

Sự tôn trọng Tôi đối xử với người khác và cả thế giới theo cách mà tôi muốn bản thân 
mình và thế giới này được đối xử.

Sự đồng cảm
Tôi có thể suy nghĩ về những điều tôi đã được học và nó ảnh hưởng thế 
nào tới cuộc sống của tôi và những người khác. Tôi có thể thể hiện sự 
công bằng và lòng tốt bằng cả lời nói và hành động.
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BIểu đồ sau sẽ cho thấy các mục tiêu học tập cá nhân có thể hỗ trợ tầm nhìn và sứ mệnh dành cho học sinh 
như thế nào:

Đây là một số phương pháp mà chúng tôi áp dụng trong lớp học nhằm đạt được tầm nhìn của mình:

3.  Các phương pháp trong lớp học giúp chúng tôi đạt được tầm nhìn
của mình:

Mục tiêu cá nhân Ví dụ về các phương pháp lớp học

Sự thích nghi

Được thiết kế khác biệt nhằm đáp ứng được nhu cầu cá nhân.

Người có tư duy phản biện

Nhật ký học tập phản chiếu - nơi học sinh phản ánh lại những gì họ đã 
học.

Họp phụ huynh do học sinh dẫn dắt - Học sinh dẫn dắt phụ huynh trong 
các cuộc thảo luận về việc học của mình và lập ra các mục tiêu học tập và 
xã hội.

Người có khả năng giao tiếp

Thuyết trình - học sinh chuẩn bị một bài thuyết trình về một chủ đề 
nhằm thể hiện được các kỹ năng và sự hiểu biết về kiến   thức của mình 
(powerpoint, Exit point, kịch).

Dạo quanh phòng học - học sinh tham gia tích cực vào lớp học khi dạo 
quanh lớp học. Các em làm việc theo các nhóm nhỏ để chia sẻ các ý 
tưởng và trả lời các câu hỏi, tài liệu, hình ảnh, giải quyết vấn đề các tình 
huống hoặc văn bản.

Vé ra cửa (Exit ticket) - Vé này là một câu hỏi được đặt ra cho tất cả học 
sinh trước khi kết thúc giờ học. Các em phải viết câu trả lời lên một tấm 
thẻ hoặc mẩu giấy và đưa cho giáo viên trước khi ra khỏi lớp. 
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Sự bền bỉ

Phát triển khả năng đọc - tự đọc hàng ngày ở trường và ở nhà.

Thiết lập và xem xét các mục tiêu - Huấn luyện theo cặp - làm việc cùng 
nhau để phản ánh về thực tiễn hiện tại; mở rộng, tinh chỉnh và xây dựng 
các kỹ năng mới; chia sẻ ý tưởng; dạy lẫn nhau.

Sự tôn trọng

Chia nhóm linh hoạt - học sinh sẽ học thông  qua nhiều nhóm khác nhau 
- năng lực, khả năng phối hợp , làm việc với các bạn học sinh khác nhau 
trong lớp hoặc khối lớp.

Partner talk, hay còn gọi là chiến lược “trao đổi và nói chuyện”, là một 
chiến lược học tập đơn giản, trong đó các em bắt cặp và học hỏi bằng 
cách thảo luận và chia sẻ suy nghĩ và ý tưởng của họ về tài liệu học tập.

Có đạo đức

Đánh giá ngang hàng - chiến lược hai ngôi sao và một điều ước - Hai Ngôi 
Sao là lĩnh vực mà học sinh làm xuất sắc - và Một Điều Ước là khi các em 
còn cần phải cải thiện ở mức độ nào đó.

Giàn khung - hỗ trợ từng học sinh bằng cách chia nhỏ việc học thành 
nhiều phần và xây dựng cấu trúc chắc chắn cho từng em.

Sự đồng cảm

Lựa chọn làm điều đúng đắn - tuân thủ đạo đức đằng sau những mục tiêu 
học tập cá nhân như kim chỉ nam cho việc học tập cũng như trong cuộc 
sống.

Liên kết bài học với địa phương của mình, đất nước của mình và với toàn 
cầu. Thông qua các bài học trong chương trình IPC, học sinh sẽ phát triển 
sự hiểu biết về các vấn đề ở địa phương cũng như toàn cầu, và sẽ được 
hướng dẫn để đáp lại sự quan tâm và chăm sóc của người khác.

Sự hợp tác

Suy nghĩ - Bắt cặp - Chia sẻ - chiến lược hợp tác học tập này giúp học 
sinh cùng nhau giải quyết vấn đề hoặc trả lời một câu hỏi về bài đọc được 
giao. Chiến lược này yêu cầu học sinh (1) phải tự suy nghĩ về một chủ đề 
hoặc trả lời một câu hỏi, và (2) chia sẻ ý kiến của mình với các bạn cùng 
lớp. Trao đổi với đối tác sẽ giúp tối đa hóa sự tham gia, tập trung sự chú ý 
và thu hút học sinh thu thập tài liệu đọc.

Ghép hình - Mỗi thành viên trong nhóm được giao cho một mẩu thông 
tin khác nhau. Các thành viên trong nhóm sau đó tham gia với các thành 
viên của các nhóm khác được giao cùng một phần thông tin, nghiên cứu 
và / hoặc chia sẻ ý kiến   về thông tin đó. Cuối cùng, học sinh trở lại với 
nhóm ban đầu của mình để cố gắng "ghép" lại một bức tranh rõ ràng về 
chủ đề trước mắt.
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4.  Tư duy toàn cầu:

Như sứ mệnh và định nghĩa học tập của chúng tôi đề xuất, chúng tôi 
muốn trẻ hành động chính trực trong một thế giới mà mọi thứ đều 
liên kết với nhau. Để khuyến khích điều này, Chương trình giảng dạy 
quốc tế của chúng tôi khám phá các liên kết với cộng đồng thông qua 
mọi bài học và các mục tiêu  được cá nhân hóa để giúp phát triển tính 
liêm chính như một mục tiêu xuyên suốt.

IPC là phương phương thức độc đáo trong việc xác định các Mục tiêu 
Học tập Quốc tế nhằm giúp trẻ nhỏ bắt đầu hướng tới một quan 
điểm sâu sắc hơn về quốc gia, quốc tế, toàn cầu và các nền văn hóa 
và phát triển ý thức về tinh thần quốc tế.  

Thông qua các môn học khác nhau, mỗi bài học IPC đã được lồng ghép các hoạt động tập trung vào học tập 
giúp trẻ em bắt đầu phát triển nhận thức toàn cầu và có được ý thức ngày càng cao về bản thân, cộng đồng và 
thế giới xung quanh, cũng như truyền cảm hứng cho hành động tích cực và tương tác vấn đề toàn cầu.

Bên cạnh đó, mỗi bài học IPC theo chủ đề bao gồm các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến Quốc tế như một môn 
học theo đúng nghĩa của nó, cũng như khuyến khích các trường học khám phá bài học này từ quan điểm của 
Hà Nội, Việt Nam và thế giới.

Với các em học sinh bé tuổi nhất, khái niệm tư duy toàn cầu được bắt đầu bằng việc phát triển nhận thức chặt 
chẽ về bản thân mình và chúng tôi sử dụng những bài học như “Đây là tôi” để giúp chúng khám phá bản thân 
nhiều hơn. Bằng việc học tập thông qua các trò chơi và với nhóm nhỏ, bọn trẻ bắt đầu phát triển nhận thức về 
người khác. Ban đầu chúng chơi với nhau, sau đó bắt đầu tương tác với nhau và học tập cùng nhau và hợp tác 
khi chuyển qua trường.

Thông qua các bài học IPC, chúng tôi khuyến khích trẻ theo quá trình nhìn vào bản thân mình, gia đình mình, 
trường học của mình, cộng đồng của mình và quốc gia của mình từ bối cảnh của chính mình và của những đứa 
trẻ khác và những người sống ở nơi khác trên thế giới.

Học sinh lớp 5 giúp trang trí cho khu vui chơi công cộng đẹp hơn bằng các bức tranh chủ đề Biển Cả. Chúng tôi 
cũng mời các nghệ sỹ đến từ trường Đại Học đến cùng hỗ trợ (SDG 11,14,17).
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Mục tiêu học tập dành cho môn học của chương 
trình IPC là nền tảng để xây dựng chương trình này. 
Các mục tiêu học tập bao gồm kiến thức, kỹ năng và 
sự hiểu biết mà trẻ sẽ phát triển qua những môn học 
khác nhau gồm: Khoa học, Lịch sử, Địa Lý,  m nhạc, 
Mỹ thuật, ICT và máy tính, Kỹ thuật, Thể dục, Xã Hội 
và Quốc tế. Mục tiêu cho mỗi môn học được sắp xếp 
xung quanh những điều chúng tôi muốn trẻ biết, 
những điều chúng tôi muốn trẻ có thể làm được và 
những điều chúng tôi muốn trẻ hiểu.

Mục tiêu học tập trong chương trình IPC được tổ 
chức xung quanh các chủ đề được lựa chọn cẩn thận. 
Các chủ đề (như chủ đề về “Sô cô la”) phản ánh sở 

5.  Kiến thức, kỹ năng và sự hiểu biết:

Lớp Mục tiêu môn Khoa Học

KG3 và Lớp 1

Lớp 2 và 3

1.01 - BIẾT rằng tìm hiểu khoa học là đặt các câu hỏi, thu thập bằng chứng 
thông qua việc quan sát và đo lường
1.02 - CÓ THỂ đặt  những câu hỏi về khoa học đơn giản
1.12 - HIỂU sự khác biệt về địa điểm khác nhau hỗ trợ các sinh vật sống 
khác nhau

2.06 - BIẾT về các quá trình và điều kiện ảnh hưởng đến các sinh vật sống
2.01a - CÓ THỂ thực hiện một cuộc điều tra về khoa học đơn giản
2.04 - HIỂU về một số tác động từ những gì trẻ học được đối với cuộc 
sống của con người

thích của trẻ ở lứa tuổi này. Nó thúc đẩy trẻ và khiến trẻ muốn tìm hiểu nhiều hơn.

Mỗi lĩnh vực có những mục tiêu môn học riêng đã được phát triển qua quá trình 2 năm. Đây là một ví dụ từ 
mục tiêu môn Khoa Học:

Học sinh lớp 2 thăm TH School cơ sở Hòa Lạc và trải nghiệm tác động của việc phá rừng. Các em cùng với các 
anh chị khối Trung học lên kế hoạch cải thiện môi trường bằng cách biến khuôn viên cơ sở Hòa Lạc thành một 
trang trại.
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Chúng tôi hỗ trợ học sinh học tập bằng cách điều chỉnh chương trình học phù hợp với nhu cầu cá nhân. Điều 
này có nghĩa là giáo viên sẽ đúc kết việc học để các em đều có thể tiếp cận bài học bất kể khả năng hay ngôn 
ngữ của mình. Trẻ  được thử thách ở mức độ học tập của bản thân và sau đó được mở rộng. Các chiến lược 
trong lớp học của chúng tôi cũng chuẩn bị  một loạt các hoạt động mang đến sự lựa chọn và thử thách trong 
việc học của các em.

Học sinh mới học Tiếng Anh sẽ được hỗ trợ thêm từ các giáo viên chuyên dạy Tiếng Anh. Họ sẽ hỗ trợ bằng 
các hoạt động giúp trẻ học Tiếng Anh nhanh nhất có thể để trẻ có thể tiếp cận việc học trong lớp.

6.  Chương trình học nghiêm ngặt:

Trong một năm, học sinh sẽ được tiếp cận với những chủ đề khác nhau được lựa chọn nhằm đảm bảo một cái 
nhìn tổng quan và hài hòa cho tất cả các môn học. Trong mỗi chủ đề, học sinh sẽ được hướng dẫn để thực 
hiện chương trình học đã được thiết kế để hỗ trợ các em.

ENTRY POINT (ĐIỂM XUẤT PHÁT)

Điểm xuất phát của mỗi hoạt động luôn bắt đầu với sự hứng khởi.

7.  Quá trình học tập:

Lớp 3 và 4

3.01 - BIẾT rằng nghiên cứu khoa học liên quan đến việc điều tra và tìm 
hiểu thế giới hữu hình và vô tri xung quanh chúng
3.02 - CÓ THỂ tiến hành những cuộc khảo sát khoa học bằng việc đặt ra 
các câu hỏi mang tính khoa học
3.05 - HIỂU về tầm quan trọng của việc sử dụng bằng chứng để kiểm tra 
các ý tưởng khoa học
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Ở đây, chúng ta có thể thấy học sinh lớp 2G đang đến thăm một khu chợ địa phương để mua những thực 
phẩm phục vụ cho bài học “Ăn uống lành mạnh” và học sinh KG2 đến thăm thủy cung để bắt đầu chủ đề “Kho 
báu đại dương”.

KNOWLEDGE HARVEST (GẶT HÁI KIẾN THỨC)

Những kiến thức được thu nhận sau hoạt động đầu tiên của bài 
học tạo cơ hội cho các em nhận biết về chủ đề em đang học. 
Ngân hàng kiến thức này có thể được bổ sung, phát triển và 
thậm chí có thể được thử thách bởi giáo viên trong xuyên suốt 
khóa học về chủ đề.

RESEARCH ACTIVITY (HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU)

Mỗi chủ điểm trong IPC có một hoạt động nghiên cứu và một 
hoạt động ghi chép. Hoạt động nghiên cứu luôn đi trước hoạt 
động ghi chép. Trong các hoạt động nghiên cứu, trẻ nhỏ sử 
dụng nhiều phương pháp khác nhau và làm việc theo các nhóm 
khác nhau để tìm ra nhiều loại thông tin.

EXPLAINING THE THEME (GIẢI THÍCH CHỦ ĐỀ)

Giáo viên hỗ trợ các em học sinh tìm hiểu về “ý tưởng lớn” của 
bài học trước khi bắt đầu các môn học.
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Bài học được sắp xếp theo chủ đề nhằm giúp học sinh có thể hiểu được sự 
liên quan của các môn học trong một bức tranh tổng thể. Từ đó, các em 
có thể kết nối các môn học và có góc nhìn toàn diện chủ đề.

8.  Các chủ thể độc lập nhưng phụ thuộc
lẫn nhau:

KG/Primary Curriculum Guide 

RECORDING AND REFLECTING ACTIVITIES (HOẠT 
ĐỘNG GHI CHÉP VÀ PHẢN ÁNH)

Trong các hoạt động ghi chép, trẻ nhỏ lý giải những bài 
học mà các em đã nghiên cứu và có cơ hội thể hiện, chia 
sẻ và giải thích bài học của các em theo những cách khác 
nhau. Trẻ nhỏ phản ánh những gì các em đã học để giúp 
hiểu các khái niệm chính hoặc câu hỏi bao quát cho bài 
học.

EXIT POINT (ĐIỂM “THOÁT”)

Điểm “thoát” có hai mục đích chính. Thứ nhất, để giúp trẻ nhỏ kết hợp việc học của mình từ đơn vị và thứ hai, 
để kỷ niệm việc học đã diễn ra. Học sinh có thể chia sẻ những gì họ đã học được với các học sinh khác hoặc 
phụ huynh.
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Với tư cách là những giáo viên, chúng tôi quan sát và đánh giá mọi lúc! Hàng ngày, tại lớp học, chúng tôi liên 
tục áp dụng những hoạt động học tập mới nhằm đảm bảo học sinh có thể hiểu và nắm vững mọi khái niệm.

9.  Đánh giá sự phát triển của quá trình học tập:

Những giáo viên bộ môn như thể dục, âm nhạc hoặc hội họa sẽ làm việc với nhau để tạo nên kết nối hoàn 
chỉnh cho chủ đề. Chương trình ngữ văn sẽ bổ sung cho chủ đề IPC khi thích hợp.
Học sinh cũng sẽ học về những mục tiêu cá nhân để hỗ trợ các em trong quá trình học tập.
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Học sinh có thể hiểu được tầm quan trọng của những gì đang diễn ra xung 
quanh bằng cách tiếp thu những kiến thức và kỹ năng, sau đó, áp dụng 
chúng vào những tình huống đời thực. Từ đó, chúng tôi, những giáo viên 
cũng nhận thấy tầm quan trọng của việc đánh giá những kiến thức và kỹ 
năng này của các em và báo cáo những điều này với quý phụ huynh 2 lần 
trong một năm.

Việc đánh giá có thể khác nhau tùy thuộc vào cách đánh giá. Đó có thể là 
một bài kiểm tra đơn giản .Có thể là thông qua việc quan sát cách trẻ phát 
triển một kỹ năng theo thời gian và đây có thể là một đánh giá chung với 
trẻ để phản ánh việc học tập và thiết lập mục tiêu của chúng. Để thực sự 
thấy được trẻ hiểu gì về các khái niệm được học, trẻ có thể được yêu cầu 
sáng tạo ra một thứ gì đó hoặc được đưa ra một thử thách để gộp tất cả 
những gì chúng đã học được trong suốt chủ đề.

Những học sinh lớp 5 được yêu cầu thiết kế ra một ngôi nhà ổn định trước 
lũ lụt cho một ngôi làng ở Bangladesh. Chủ đề được hướng tới sau đó chính 
là “Một thế giới tuyệt vời”, các em được tìm hiểu về  những hiện tượng tự 
nhiên, sự ảnh hưởng của chúng lên đất đai và cách hình thành một cuộc 
sống hài hòa với những vấn đề này.

Một trong những ví dụ khác là học sinh lớp 4 trong buổi học về Doanh 
nhân trẻ. Được truyền cảm hứng từ nhóm phụ nữ Hamro Mahila ở Nepal, 
những người tái sử dụng rác thải trở thành những sản phẩm bán hàng, học 
sinh được hướng dẫn để kinh doanh chính những mặt hàng tái chế của 
mình.

Học sinh lớp 1 tự chuẩn bị bánh kẹp giàu sinh dưỡng dựa trên những gì các em vừa học về các nhóm thực 
phẩm và ăn uống lành mạnh.
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