TRƯỜNG LIÊN CẤP QUỐC TẾ VIỆT NAM SINGAPORE
@ NHA TRANG
Tháng 01 năm 2021

NỘI DUNG BẢN TIN
 Thông điệp từ cô Hiệu Trưởng
 Không khí lớp học
 Tết
 Giờ học kỹ năng sống
 Hoạt động trải nghiệm
 Lịch nghỉ Tết 2021

THÔNG ĐIỆP TỪ CÔ HIỆU TRƯỞNG
Kính gửi Quý Phụ huynh,
Các hoạt động của trường trong tháng 1 và 2/2021:
+ Trường bắt đầu chương trình học kỳ 2 năm học 2020-2021 từ
11/1/2021
+ Từ 11-15/1/2021 Các lớp họp PHHS báo cáo kết quả học tập và
rèn luyên học kì 1 của con em về gia đình.
+ 5/2/2021 trường tiến hành sơ kết học kỳ 1 và tổ chức Tet Festival
từ 9h00 đến 15h30.
+ Từ 8/2-19/2/2021 học sinh toàn trường nghỉ Tết; Học sinh quay
lại trường tiếp tục học tập từ 22/2/2021.
Tết đến, Xuân về, kính chúc quý Phụ huynh, Quý Thầy Cô giáo,
Anh chị em nhân viên và các em học sinh trường SVIS Nha Trang
An khang, Thịnh vượng.
Happy New Year 2021
Cô Nguyễn Thị Hạnh – Hiệu Trưởng
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KHÔNG KHÍ LỚP HỌC
Giáo viên nào cũng biết rằng môi trường lớp học ảnh hưởng rất
nhiều đến chất lượng giáo dục. Để học sinh lĩnh hội và tiếp thu
được kiến thức mới, các em cần có một môi trường an toàn về cảm
xúc, sự tin tưởng, sự cộng tác và tư tưởng thoải mái. Do đó, giáo
viên có trách nhiệm tạo ra và duy trì bầu không khí tích cực trong
lớp học với sự cộng tác của học sinh. Không có "công thức" nào
cho việc này, nhưng một số yếu tố nhất định (khuôn khổ, hoạt động,
chiến lược) có thể ảnh hưởng tích cực đến không khí của lớp học.
Đầu tiên, chúng ta cần tạo ra một khuôn khổ thúc đẩy các sáng kiến
và giá trị: hỗ trợ lẫn nhau, đoàn kết, hợp tác, quyền được mắc sai
lầm…. Thứ hai, chúng ta phải xây dựng các quy tắc ứng xử, các
quy định của lớp trong đó nêu rõ các quyền, nhiệm vụ của mỗi học
sinh, các hình thức phạt và các giải pháp.
Tổ chức lớp học cũng rất quan trọng:
1. Việc trình bày chất lượng và hấp dẫn, ngoài ra còn phải chú trọng
để các quy tắc trong lớp, lựa chọn cách trình bày những sản phẩm
hay của học sinh.
2. Sắp xếp bàn thuận tiện cho việc thảo luận (sắp xếp hình chữ U
chẳng hạn) và làm việc nhóm
3. Tài liệu chung có thể do một bạn nhóm trưởng quản lý;
4. Tạo các “góc” khác nhau cho phép làm việc và / hoặc trao đổi
độc lập;
Để có một lớp học tốt, sự chuyển đổi là một phần của hoạt động
thường ngày tạo ra sự hòa hợp giữa học sinh và giáo viên. Việc
chuyển đổi giữa các hoạt động dù nhỏ hay lớn đều giúp học sinh
có động lực, là một bước đệm giúp học sinh chuẩn bị cho các hoạt
động khác.
Thầy Riccardi Bessard – Giáo Viên Tiếng Anh
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TẾT
Tết
Là chúng ta sẽ về tìm lại cảm giác bình yên, vui vẻ, hạnh phúc dưới
mái nhà thân thương sau những tháng ngày bôn ba vất vả đi tìm
mình trong giấc mơ thị thành…
Tết...
Là chúng ta sẽ về với cảm giác được chăm sóc cho những người
mình thương yêu: tự tay dọn dẹp lại nhà cửa, lau chùi, quét mạng
nhện, chơi với mấy đứa cháu nhỏ, tự tay vào bếp nấu những món
ăn mình thích thật ngon cho gia đình cùng thưởng thức... Hạnh
phúc ấy thật bình dị vô ngần…
Tết...
Là cảm giác lắng lại trong chúng ta vào chiều cuối năm cùng những
ngôi mộ của ông bà, tổ tiên nơi nghĩa địa. Thắp nén nhang thơm
nhớ ơn tổ tiên, ông bà...
Tết...
Là chúng ta sẽ bồi hồi thức đợi Giao thừa trong đêm, nghe và chạy
lên sân thượng ngắm nhìn pháo hoa nở bung đầy rực rỡ trong cơn
gió lạnh…
Tết...
Đơn giản chỉ là thời gian để chúng ta trân quý lại bản thân, cuộc
sống, gia đình, buông bỏ những hối hả với tính toán lo âu…
Tết...
Là mở đầu cho một chúng ta mới hơn chính mình của ngày hôm
qua, của hiện tại và của tương lai…
Mùa đông đã qua, mùa xuân lại về. Những chồi non xanh mơn
mởn, những cành mai vàng rực rỡ trong nắng lại háo hức khoe
sắc thắm. Không khí xuân sang Tết đến làm ai cũng mong chờ,
háo hức… Nhân dịp năm mới kính chúc mọi người luôn hạnh
phúc, vui vẻ, vạn sự như ý, phát tài phát lộc.
Cô Huỳnh Thị Quí Quí – Giáo viên Tiểu học

GIỜ HỌC KỸ NĂNG SỐNG
Hiện nay, việc dạy kỹ năng sống cho học sinh là điều cần
thiết, rất được quan tâm và chú trọng. Vì thế, Nhà trường đã bố trí
một tiết học kỹ năng sống hàng tuần trong chương trình học chính
thức của các em học sinh Tiểu học.
Thông qua các tiết học này, các em học sinh hiểu và được thực
hành các kỹ năng cần thiết cho việc học tập và đời sống. Việc
hình thành các kỹ năng cơ bản trong học tập và sinh hoạt không
chỉ mang lại lợi ích về mặt sức khoẻ mà còn giúp các em sớm có
ý thức để làm chủ bản thân, sống tích cực và hướng đến những
điều lành mạnh cho chính mình cũng như xã hội.
Cô Đoàn Lê Tuyết Nhi – Giáo Viên Tiểu Học
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HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Hoạt động trải nghiệm giữ vai trò rất quan trọng trong chương trình
giáo dục phổ thông mới. Hoạt động này giúp cho học sinh có nhiều
cơ hội trải nghiệm để vận dụng những kiến thức học được vào
thực tiễn từ đó hình thành năng lực tự vận động cũng như phát
huy tiềm năng sáng tạo của bản thân.
Hàng năm nhà trường đều tổ chức các khóa tham quan học tập
trải nghiệm thực tế cho toàn thể các cấp lớp. Các em rất hào hứng
mong đợi tham gia các khóa trải nghiệm này.
Tháng 01/ 2021 vừa qua các em học sinh cấp 2, 3 của trường
SVIS Nha Trang đã tham gia hoạt động trải nghiệm tại nhà vườn
chuyên canh Bưởi và Cam tại xã Diên Đồng, Huyện Diên Khánh,
Tỉnh Khánh Hòa.
Tại đây, các em được hướng dẫn cách trồng, chăm sóc và thu
hoạch cây trái. Đồng thời các em cùng tham gia các hoạt động tập
thể thú vị, bổ ích, tăng cường kỹ năng giap tiếp và làm việc tập
thể.
Cô Phạm Nguyễn Lệ Trinh – Giáo Viên Thể Dục

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2021
-

Học sinh sẽ nghỉ Tết từ 08/02/2021 đến ngày
19/02/2021
Học sinh sẽ đi học lại bình thường từ ngày
22/02/2021
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