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Thông điệp từ cô Hiệu Trưởng
Mục đích của việc đọc sách
Ứng dụng quizizz trong dạy và học
online
Học giáo dục thể chất online
Thông điệp từ thầy Diederick
Chia sẻ cách học online hiệu quả

THÔNG ĐIỆP TỪ CÔ HIỆU TRƯỞNG
Kính gửi Quý Phụ huynh,
Hiện nay trong tình hình Covid -19 đang diễn biến phức tạp, đối
với các nhà trường, dạy học trực tuyến (dạy học online) là giải
pháp hữu hiệu để thực phương châm “Tạm dừng đến trường
nhưng không ngừng việc học” đối với học sinh các cấp học. Việc
học online giúp các em củng cố kiến thức cơ bản, đặc biệt là học
sinh cuối cấp, chuẩn bị bước vào các kỳ thi.
Do đặc thù của dạy học trực tuyến, trước khi tiến hành bài giảng,
các thầy cô giáo xác định rõ mục tiêu yêu cầu cần đạt, xác định
trọng tâm kiến thức truyền đạt đến học sinh, cần chú trọng chất
lượng hơn là số lượng bài giảng với 2 tiêu chí:
+ kiến thức trọng tâm cần bồi dưỡng thêm
+ kiến thức trọng tâm cần phụ đạo thêm cho học sinh
Song song dạy kiến thức trọng tâm thầy cô dạy kỹ năng lồng ghép
làm bài tập, thực hành, sửa bài tập. Trên thực tế kỹ năng làm bài
tập là quan trọng để quyết định kết quả học tập của học sinh nhất
là ở các bài thi trong các kỳ thi
Để bài học đạt kết quả về chất lượng thì ý thức tự giác học tập của
học sinh là rất quan trọng, mang yếu tố quyết định, mỗi em học
sinh phải xác định tâm thế, tư tưởng, tác phong học tập ở nhà cũng
như đang học tập tại trường,tăng cường tương tác với thầy cô,
bạn bè trong lớp để chia sẻ khó khăn khi ôn tập
Sự chủ động linh hoạt sáng tạo của thầy cô, Phụ huynh và học
sinh sẽ là yếu tố quan trọng để mỗi bài giảng trực tuyến (online)
giúp ích hiệu quả cho quá trình học tập của học sinh.
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Thời gian dạy- học trực tuyến (online) của trường SVIS@NT:



Từ 12/05 – 18/06/2021: Lớp 1 đến Lớp 8; Lớp 10 – Lớp 11
Từ 12/05 – 21/05/2021: Lớp 9 và Lớp 12

Thời gian dạy và học trực tiếp tại trường:


Từ 24/05 – 18/06/2021: Lớp 9 và Lớp 12

Kính chúc quý PH sức khỏe, an nhiên và thành công trong cuộc
sống.
Cô Nguyễn Thị Hạnh – Hiệu Trưởng

MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC ĐỌC SÁCH
Học sinh lớp 4 và tôi cùng vào thư viện nơi chúng tôi học được tầm
quan trọng của việc đọc sách có giá trị như thế nào vì nó chứa
đựng tất cả các kiến thức. Những trang sách được làm từ gỗ, là
một nguồn tài nguyên quý giá, và do đó chúng cần được đối xử
một cách tôn trọng. Các em đã học cách lật các trang sách một
cách cẩn thận và đặt chúng trở lại giá một cách gọn gàng sau khi
đọc xong. Các em cũng học được rằng sách có thể thay đổi cuộc
sống của chúng ta. Chỉ bằng cách đọc một câu chuyện, chúng ta
có thể biết được mình muốn trở thành ai, mình muốn trở thành
người như thế nào, hoặc mọi thứ nên như thế nào. Các em cũng
có thể đưa ra các ý tưởng làm sao để khắc phục, cải thiện hoặc
thay đổi. Sách có thể dạy chúng ta về những điều mà chúng ta
không thường được học ở trường. Sử dụng trí tưởng tượng để
hình dung những câu chuyện trong tâm trí chúng ta, giống như xem
một bộ phim, nhưng trong đầu của chúng ta. Chúng ta có thể đi
khắp thế giới từ chính ngôi nhà của mình hoặc thư viện trường học,
và tìm hiểu về những địa điểm, con người, quốc gia và nền văn hóa
khác mà không cần phải đi đâu cả. Mục đích của việc đọc là giúp
ta đi khắp thế giới thông qua các trang sách.
Cô Tammy Leigh Lawless – Giáo viên Tiếng Anh EFL

Page 2 of 5
Địa chỉ

: Khu dân cư Vĩnh Điềm Trung, thành phố
Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại : +84 258 625 1178
Hộp thư : enquiry@nt.svis.edu.vn
www.nt.svis.edu.vn

TRƯỜNG LIÊN CẤP QUỐC TẾ VIỆT NAM SINGAPORE
@ NHA TRANG
Tháng 05 năm 2021

ỨNG DỤNG QUIZIZZ TRONG DẠY VÀ HỌC ONLINE
Game-based learning hay dạy học qua trò chơi là một xu thế của
thời đại giúp cho quá trình học tập trở nên hứng thú và hiệu quả
hơn. Một trong số rất nhiều ứng dụng "trò chơi hóa" nội dung học
tập rất phổ biến và được yêu thích là Quizizz.
1. Quizizz là gì ?
Quizizz là một phần mềm, một ứng dụng trên nền tảng website,
có ứng dụng trên Appstore và CH Play.
Với Quizziz giáo viên có thể:
- Tổ chức trò chơi trực tiếp với các câu hỏi trắc nghiệm
online trên các thiết bị máy tính cá nhân, máy tính bảng,
điện thoại cho học sinh. Sau khi kết thúc trò chơi, giáo viên
chúng ta sẽ có một bảng thống kê chi tiết về người chơi (
học sinh) như: bảng xếp hạng, số câu trả lời đúng sai…
- Giáo viên có thể kết nối Quizizz với Google Classroom để
chia sẻ câu đố của mình và nhận ngay kết quả trong
Google lớp học.
- Giao bài tâp cho học sinh về nhà với hệ thống câu hỏi trắc
nghiệm để học sinh luyện tập.
- Quizizz cho phép thầy cô tiếp cận ngân hàng câu hỏi đa
dạng hoặc tự tạo lập bộ câu hỏi phù hợp với mục tiêu kiểm
tra đánh giá.
2. Cách tạo tài khoản và thiết kế một bài Quizizz:
https://trungtamgiasusaoviet.com/gioi-thieu-ve-quizizzung-dung-tao-tro-choi-hoc-tap-8646
Chúc các thầy cô và các em học sinh có nhiều trải nghiệm thú vị
và hiệu quả trong việc học online tại nhà.
Cô Phan Hoàng Thảo Ly – Giáo viên Tiếng Anh
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HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT ONLINE
Thể dục là môn học rất đặc thù. Nếu nói dạy trực tuyến môn GDTC
có thể mọi người sẽ thốt lên “sao mà dạy được?” và các em sẽ
học như thế nào? Chúng ta cùng giải đáp thắc mắc này nhé.
Do ảnh hưởng của Dịch Covid-19 nên bắt đầu từ ngày 12/5 các
em học sinh của trường đã chuyển sang học tập trực tuyến và môn
GDTC là một trong những môn được lựa chọn cho các em học
sinh khối tiểu học và trung học cơ sở học tập.
Bắt đầu tiết học, Tôi điểm danh học sinh theo danh sách, ổn định
lớp và giới thiệu lý thuyết thông qua các slide bài giảng giống như
dạy trực tiếp trên lớp để học sinh dễ theo dõi. Trước khi vào nội
dung chính bài học, một phần không thể thiếu đó là khởi động mỗi
buổi sẽ có bạn lớp trưởng hoặc lớp phó sẽ khởi động cho các bạn.
Xuyên suốt buổi học các em sẽ bật Camera, trong giờ dạy Tôi tăng
cường tương tác bằng việc yêu cầu các em học sinh thực hành
ngay các động tác trong giờ học, cố gắng để học sinh nào cũng
phải tập luyện. Kết quả là các em hầu như đều lắng nghe, quan
sát và thực hiện được theo yêu cầu của Tôi. Tuy nhiên không phải
bạn nào cũng có dụng cụ học tập đầy đủ, ví dụ như nội dung tâng
cầu cá nhân lớp 2 hoặc nội dung tung và bắt bóng cá nhân lớp 3,
một số em không có cầu, bảng con, hoặc bóng,… các bạn rất sáng
tạo bằng việc tận dụng các vật dụng trong nhà như bìa carton, chai
nước, bóng nhựa…. để có thể thay thế các vật dụng theo yêu cầu
môn học và qua đó cho thấy các em học sinh rất linh động trong
việc học tập của mình. Mỗi tiết học các bạn sẽ được chơi trò chơi
nhỏ thi đua các tổ với nhau, đối với các em lớp 7 để hệ thống kiến
thức không bị nhàm chán, giáo viên đã tạo trò chơi trên phần mềm
Kahoot và hầu hết các em đều hào hứng tham gia. Không những
thế, các em học sinh còn tự quay video thực hiện các bài tập gửi
lại cho để Tôi nhận xét, đánh giá, khuyến khích và tuyên dương
các em về tinh thần học tập ở các buổi học.
Một tiết học GDTC là thế đấy, Cô trò tuần đầu tiên cũng rất bỡ
ngỡ, các em hầu như đều hỏi Cô ơi mình sẽ học như thế nào, Cô
ơi hôm nay mình có được chơi trò chơi không?….và rất nhiều câu
hỏi mà các bạn dành cho môn học.
Mục đích cuối cùng của môn học GDTC là rèn luyện sức khỏe, sự
dẻo dai cho HS nên làm sao các em cảm thấy thích thú, thoải mái
và khỏe khoắn là được. Cô chúc cho tất cả các bạn dồi dào sức
khỏe, luôn tràn đầy năng lượng để tham gia tích cực các buổi học
Online nhé.
Cô Phạm Nguyễn Lệ Trinh – Giáo Viên Thể Dục Thể Chất
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THÔNG ĐIỆP TỪ THẦY DIEDERICK
Chào các thành viên gia đình SVIS,
Tôi hy vọng các em khỏe mạnh và học tập tốt; tôi và các giáo
viên khác đang nghĩ về các em và nhớ các em hơn bao giờ hết! Tôi
muốn cảm ơn đại gia đình SVIS đã kiên nhẫn, đồng cảm và hỗ trợ
tôi trong thời gian qua. Tôi biết rằng có thể là một thách thức đối với
các học sinh trong việc kiểm tra lịch học hàng tuần, các bài tập và
nhiều cuộc gọi để học sinh kết nối với giáo viên trực tuyến;
Các giáo viên tiểu học và trung học của Nhà Trường đang làm
việc cật lực để cung cấp các bài tập, các bài giảng cũng như các
hướng dẫn thú vị đồng thời tương tác với học sinh nhiều nhất có
thể để giữ cho các em kết nối và tham gia vào bài học.
Nhà Trường khuyến khích phụ huynh liên hệ với giáo viên nếu
các em học sinh có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ. Cảm ơn sự đồng
hành và linh hoạt của Quý Phụ Huynh khi tạo điều kiện để tập thể
giáo viên tiếp tục phát triển các cơ hội học tập cho học sinh thông
qua hình thức đào tạo trực tuyến.
Chúc quý vị sức khỏe và giữ an toàn trong mùa dịch.
Thầy Diederick Wolmarans – Giáo Viên Tiếng Anh EFL

CHIA SẺ CÁCH HỌC ONLINE HIỆU QUẢ
Việc học online luôn tồn tại những ưu và nhược điểm. Tuy nhiên
các em học sinh đã không ngừng học hỏi, tìm cách khắc phục
những nhược điểm để có được những kết quả tốt trong việc học
online. Sau đây là các chia sẻ mà các bạn học sinh đã thực hiện tại
nhà một cách hiệu quả:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nâng cao tinh thần tự giác học tập
Có không gian học tập riêng
Xây dựng kế hoạch và mục tiêu học tập
Đặt ra câu hỏi và thảo luận
Ghi chép đầy đủ, ghi chú lại những gì đã học vào vở
Thực hành bài học thường xuyên
Giữ gìn sức khỏe tốt

Việc học lúc nào cũng cần sự nỗ lực bản thân và tính kỷ luật cao,
do đó các em hãy luôn cố gắng học tập dù là học tại trường hay tại
nhà các em nhé !
Cô Ngô Thị Huyền Trâm – Giáo viên Tiểu học
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