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‘Yêu thương & Trưởng thành’ là chủ đề cho năm 
học mới 2016 - 2017 của Hệ thống giáo dục Ban Mai  
với thông điệp: mỗi Người Ban Mai hãy là người biết 
yêu thương chính mình, gia đình, bạn bè, thầy cô, 
từ đó mở ra yêu thương với cộng đồng xung quanh, 
hoàn thiện nhân cách sống để mang lại những điều 
ý nghĩa - bên cạnh việc trau dồi tri thức. Đó là biểu 
hiện của sự trưởng thành trong tâm thức, đạo đức 
của mỗi người.

Và trong suốt hơn 8 năm qua, quan điểm giáo dục 
tập trung đẩy mạnh phát triển nhân đầu tiên (sau đó 
đến tri thức, kỹ năng, sức khỏe) đã hình thành nên 
những thế hệ học sinh Ban Mai trưởng thành từ nhân 
cách: biết yêu thương và chia sẻ với gia đình, thầy cô 
và cộng đồng xung quanh.

Yêu thương đến từ chia sẻ

Trong hai tuần khởi động trước khi chính thức bước 
vào năm học mới 2016-2017, các em học sinh khối 
Tiểu học được tham gia những lớp trang bị kỹ năng 
chia sẻ công việc nhà với cha mẹ như: Nhận biết, 
phân biệt các loại rau củ quả trong các bữa ăn hàng 
ngày tại gia đình, thực hành các thao tác sơ chế và 
nấu những món ăn đơn giản, cách làm những tấm 
thiệp, khung ảnh và những đồ lưu niệm đơn giản 
tặng cho người thân… Điều này đã khiến các bậc 
phụ huynh bất ngờ và xúc động khi thấy các con 

trưởng thành hơn, biết chủ động chia sẻ  việc nhà 
với bố mẹ.

Bước vào năm học, trong sự kiện tại những dịp lễ, 
Tết, các thầy cô luôn đưa ra những chủ đề hướng đến 
giá trị của nhân cách, tâm hồn và truyền cảm hứng 
học sinh thực hiện. Gần đây nhất là sự kiện “Trung 
thu 2016 – Yêu thương và chia sẻ”, hơn 2000 học 
sinh của  cả 3 cấp Mầm non – Tiểu học - THCS đã 
được trải nghiệm tự tay làm bánh dẻo mang biếu ông 
bà, bố mẹ, đồng thời chia sẻ với những hoàn cảnh 
khó khăn tại nhiều địa điểm như; Viện Bỏng quốc gia 
(lớp 3A6), Trại trẻ mồ côi Hà Cầu (lớp 5A5), Trung 
tâm Bảo trợ xã hội 3 TP. Hà Nội (lớp 5A1), tặng cho 
các gia đình chính sách của phường Văn Quán....

Ngoài ra, học sinh Ban Mai còn đưa ra ý tưởng mang 
bánh bán cho những người các em gặp tại trường và 
háng xóm, họ hàng nơi các em đang ở để gây quỹ 
từ thiện xây dựng thư viện The morning số 5 tặng 
trường Tiểu học Đồng Mai 2 (Hà Đông, Hà Nội). Đây 
là chuỗi hệ thống thư viện mang tên The morning do 
Hệ thống giáo dục Ban Mai,  NXB Kim Đồng, quỹ  
Tấm lòng Việt (đài THVN) thực hiện. 4 thư viện The 
morning trước đó đã được xây dựng tại trường Phổ 
thông dân tộc bán trú THCS Hầu Thào (Lào Cai), 
Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 (Hà Nội), Tiểu học Hương 
Sơn B (Hà Nội), Tiểu học B Hưng Phú (Bạc Liêu).

 NHÂN CÁCH TỐT - CHÌA KHÓA 
QUAN TRỌNG CỦA MỖI BMSER

(xem tiếp trang 4)
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“Hoạt động làm bánh dẻo của nhà trường rất có ý 
nghĩa, giúp các con học sinh có thêm sự khéo léo, 
các phụ huynh có thêm sự đoàn kết, hợp lực cùng 
nhau. Thông qua đó, việc gây quỹ từ thiện sẽ nuôi 
dưỡng trong lòng học sinh tình yêu thương, sự sẻ 
chia với mọi người xung quanh”. – Chia sẻ của phụ 
huynh học sinh Lê Bách (5A3).

Đặc biệt, tại Ngày hội cha mẹ học sinh diễn ra trong 
tháng 9/2016, các bậc phụ huynh đều bất ngờ với 
không khí như một ngày hội thực sự: học sinh đảm 
nhiệm vai trò tiếp đón, phát tài liệu, mời nước cha 
mẹ, đồng thời biểu diễn những tiết mục văn nghệ 
mình yêu thích nhất gửi tặng cha mẹ như món quà 
của sự trưởng thành ngay đầu năm học. Bên cạnh 
đó, các câu hỏi được giáo viên chủ nhiệm đưa ra về 
cách cha mẹ lắng nghe và làm bạn với con ở nhà 
như thế nào đã trở thành một chủ điểm để chia sẻ, 
trao đổi sôi nổi tại cuộc họp, từ đó giúp nhà trường 
và gia đình có những phương pháp tốt nhất để cùng 
đồng hành, hỗ trợ con trẻ trong việc phát triển nhân 
cách.

Yêu thương đến từ ngôn ngữ

Tại Ban Mai, ngôn ngữ yêu thương luôn có vai trò 
đặc biệt và được sử dụng trong mọi hoàn cảnh. Khi 
học sinh ngồi viết cúi sát mặt bàn quá, các cô giáo 
sẽ nhẹ nhàng: “Cô nghĩ rằng con sẽ đẹp hơn khi ngồi 
thẳng lưng, mặt cách mặt bàn hơn đấy”. Khi học 
sinh chưa tự tin tham gia vào một hoạt động tập thể 
của lớp hoặc trường, cô giáo sẽ nói bằng ngôn ngữ 
truyền đạt tiềm năng:  “Cô tin hoạt động này sẽ hợp 
với con, con sẽ làm rất tốt. Nên hiện tại điều lo lắng 
gì khiến con ngại tham gia, có thể chia sẻ cùng cô, cô 
sẽ giúp con tự tin hơn”. v.v…

Đều đặn vào các sáng thứ 2 đầu tuần, tất cả các 
giáo viên chủ nhiệm khối Tiểu học đều đi làm sớm 
hơn mọi ngày, đứng ở cửa lớp mỉm cười bắt  tay đón  
học sinh khi đến lớp, nghe học sinh gửi lời chúc tốt 
lành tới cô, và cô cũng trao những lời yêu thương, 
dặn dò tới từng học sinh. “Một ngày mới, tuần mới 
đến trường, được cô bắt tay và nói lời chúc  tốt lành, 
con thấy như được truyền thêm năng lượng, và hứng 
khởi hơn rất nhiều!” (Bùi Duy Toàn, 2A2 chia sẻ).

 Cô Trần Thị Diệp (GV tổ Tiếng Việt) cho rằng hoạt 
động này không chỉ giúp thầy cô gần gũi với học sinh 
hơn, mà còn tạo nên một phong cách giao tiếp văn 
hóa, tự tin, lịch sự cho học sinh ngay từ nhỏ.

Bên cạnh đó, lời yêu thương còn được truyền tải 
qua những bức thư học sinh viết gửi thầy cô, bố mẹ, 
ông bà trong các dịp như: ngày khai giảng đầu năm 
học, ngày 20/10, ngày 20/11, ngày gia đình Việt Nam 
28/6, Ngày của Mẹ, ngày của Cha.v.v…. Mỗi lá thư 
là những chia sẻ và mong ước được thổ lộ, giúp gắn 
kết nhiều hơn nữa tình cảm giữa học sinh với bạn bè, 
thầy cô, gia đình. 

 Phụ huynh học sinh Vũ Trí Hiếu (5A2) tâm sự: ‘Cháu  
Hiếu có được những thay đổi tích cực từng ngày, 
phải nhờ đến sự quan tâm, thấu hiểu tâm lý trẻ của 
cô giáo chủ nhiệm. Cô thường xuyên để ý và trao đổi 
với gia đìnhnhững biểu hiện tâm lý của cháu, phối 
hợp cùng gia đình điều chỉnh hành vi cho con. Đặc 
biệt cô luôn gần gũi và khuyến khích để con có thể 
tự tin, phát huy hết khả năng của mình. Ngoài ra, 
gia đình chúng tôi cũng thấy được sự quan tâm sát 
sao, thể hiện trách nhiệm với nghề nghiệp của Ban 
Giám hiệu trường Tiểu học Ban Mai - khi trực tiếp 
Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp với giáo viên chủ 
nhiệm có buổi gặp gỡ với gia đình để cùng gia đình 
khuyến khích, phát huy khả năng của cháu.’
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Nhân cách tốt hình thành từ 7 thói quen cho trẻ 
thành đạt

Với sứ mệnh đào tạo những thế hệ học sinh ưu tú, 
năng động với đầy đủ phẩm chất đạo đức và năng 
lực hội nhập thế giới, ban Lãnh đạo nhà trường luôn 
tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các chuyên gia giáo 
dục quốc tế để tiếp cận những phương pháp giáo 
dục tiến bộ của thế giới thông qua các hình thức; 
trao đổi giáo viên, trao đổi học sinh, giao lưu văn hóa, 
phát triển chuyên môn và phát triển quản lý… cùng 
nhiều tổ chức giáo dục danh tiếng như  Hệ thống 
trường Ivanhoe Grammar School, Victoria, Australia; 
hợp tác với các chuyên gia giáo dục đến từ bang 
Texas, Hoa Kỳ; các chương trình du lịch học tập tại 
Nhật Bản, Newzealand…

Đặc biệt, việc triển khai chương trình đào tạo kỹ năng 
sống The Leader in Me (Lãnh đạo Bản thân) phối 
hợp với Tập đoàn  giáo dục FranklinCovey (Mỹ) từ 
năm học 2015 - 2016 đã giúp học sinh hình thành và 
ứng dụng tốt 7 thói quen trong học tập và cuộc sống, 
đánh thức nhiều khả năng tiềm tàng trong từng học 
sinh. 

7 thói quen để trẻ thành đạt bao gồm: 1. Sống chủ 
động 2. Bắt đầu với mục tiêu 3. Ưu tiên việc quan 

trọng 4. Tư duy cùng thắng 5. Hiểu rồi được hiểu 6. 
Hợp lực 7. Rèn rũa bản thân.

Chương trình này được các bậc phụ huynh đánh giá 
cao vì giúp học sinh trưởng thành hơn trong cả tư 
duy nhìn nhận cuộc sống cũng như các thói quen tốt  
tại cả gia đình và nhà trường.

“Tôi có 2 con học ở Ban Mai. Bạn lớn mới đã tốt ng-
hiệp lớp 9 – THCS Ban Mai. Bạn bé đang học lớp 4 ở 
Tiểu học Ban Mai. Sau năm học lớp 3 vừa qua, điều 
tôi phấn khởi nhất là con đã tự tin hơn, hòa đồng với 
bạn bè. Bởi bình thường con là một cô bé rất rụt rè, 
nhút nhát. Chiến dịch dạy 7 thói quen cho học sinh 
rèn luyện cho các con tính tự lập cao, chủ động sắp 
xếp các công việc của mình. Điều đó rất là tốt.” – 
Chia sẻ của phụ huynh Kiều Anh (4A3).

Với phương châm luôn yêu thương, tôn trọng sự 
khác biệt và phát huy tối đa khả năng của mỗi học 
sinh,  trường Tiểu học Ban Mai đã góp phần đào tạo 
nên những thế hệ học sinh có đầy đủ 4 chìa khóa 
thành công trong thế kỷ 21: Nhân cách đẹp, tri thức 
giỏi, kỹ năng tốt, thể lực khỏe. 

Nhiều học sinh sau khi kết thúc 5 năm học tại Ban 
Mai đã chia sẻ: "Ban Mai là một gia đình mà con 
mãi không thể nào quên, cũng là hành trang cho con 
bước vào cuộc đời mai sau. Với hành trang tốt như 
thế này, con nghĩ mình sẽ có một tương lai tươi sáng. 
Nếu không có Ban Mai, con sẽ không có được một 
con người như bây giờ." (Bùi Lê Minh Hoàng, Cựu 
học sinh 5A2). "Con cảm ơn tất cả các thầy cô giáo 
tại Ban Mai đã giúp con trong chặng đường Tiểu học. 
Con cũng xin lỗi thầy cô bởi rất nhiều lần mắc lỗi 
trong các năm học vừa qua. Được học ở Ban Mai – 
đó là niềm tự hào của con." (Đầu Qúy Khang, Cựu 
học sinh 5A2)

Link nguồn: 
h t t p : / / g i a d i n h . n e t . v n / g i a o - d u c / t r a o - g u i - y e u -
thuong-de-truong-thanh-tai- truong-t ieu-hoc-ban-
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 (VTC News) -Tết Trung thu 2016 đã thực 
sự trở nên ý nghĩa khi các em học sinh 
tiểu học được tự tay làm những chiếc 
bánh dẻo, đèn lồng, mặt nạ đủ màu sắc 
tặng những hoàn cảnh khó khăn trên địa 
bàn Thủ đô.

Tết trung thu – Tết của những giá trị văn 
hóa truyền thống với hình ảnh rước đèn, 
trông trăng phá cỗ đã trở thành một ngày 
Tết được thiếu nhi yêu thích và luôn mong 
chờ. Trong xã hội hiện đại, Tết trung thu 
còn là ngày Tết của tình thân, tình yêu 
thương và sự sẻ chia của các gia đình với 
cộng đồng và xã hội.

Với chủ đề “Chia sẻ và yêu thương” Hệ 
thống giáo dục Ban Mai đã tổ chức nhiều 
hoạt động ý nghĩa, thiết thực cho học sinh 
Ban Mai như: Vui hội Trung thu, mâm cỗ 
trông trăng, cặp bánh yêu thương, đèn 
lồng yêu thương... trong các ngày 14-15/9. 

Mỗi lớp lại có những ý tưởng trang trí cho 
mâm cỗ trông trăng của mình với những 
loại hoa quả, cách tạo hình khác nhau . 
Hoạt động “Cặp bánh yêu thương” thu hút 
sự tham gia của đông đảo học sinh hơn 
cả. Học sinh từng lớp chia thành 3 nhóm: 

Tìm hiểu về quy trình làm bánh dẻo và ý 
nghĩa Tết Trung thu, thực hành làm bánh, 
đóng gói sản phẩm. Bạn nào cũng hào 
hứng chờ đến lượt được tham gia hoạt 
động thực hành làm bánh. Ngay cả các 
em nhỏ của trường Mầm non cũng được 
tự tay trải nghiệm hoạt động làm bánh.

 

Đức Duy (lớp 5A4, Tiểu học Ban Mai) vừa 
khoe sản phẩm của mình, vừa chia sẻ: 
“Trung thu nào em cũng được làm bánh 
cùng các bạn ở lớp, nhưng mỗi năm lại có 
một cảm xúc khác nhau. Em sẽ dành tặng 
những chiếc bánh của mình mang về biếu 
gia đình. Chắc hẳn ông bà và bố mẹ em 
sẽ rất vui”.

Nhiều bậc phụ huynh lựa chọn tạm gác 
công việc để đến chung vui cùng các con 
trong hoạt động tập thể này. Phụ huynh 
bạn Lê Bách (5A3) chia sẻ: “Hoạt động 
làm bánh dẻo rất có ý nghĩa, giúp các con 
học sinh có thêm sự khéo léo, các phụ 
huynh có thêm sự đoàn kết, hợp lực. Việc 
gây quỹ từ thiện sẽ nuôi dưỡng trong lòng 
học sinh tình yêu thương, sự sẻ chia với 
mọi người xung quanh”.

  

Không khí Trung thu ấm cúng của học 
sinh THCS Ban Mai với những câu hỏi 

trắc nghiệm tìm hiểu về Mặt trăng và 
Trung thu. Thầy Garth Venter - giáo viên 
Tiếng Anh tỏ ra vô cùng thích thú khi lần 
đầu tiên được tham dự Tết Trung thu cùng 
học sinh khối THCS - một không khí mà 
theo chia sẻ của thầy ở các nước Châu 
Âu không có.

Sáng 15/9, không khí múa lân tưng bừng, 
rộn ràng khắp sân trường Ban Mai. 

Nhiều lớp, giáo viên và phụ huynh phối 
hợp tổ chức cho học sinh chia sẻ yêu 
thương nhiều hơn nữa với cộng đồng 
bằng những chuyến từ thiện tại viện Bỏng 
và Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 (TP.Hà Nội).  

BMser làm bánh Trung thu 
tặng người già neo đơn

Link bài viết http://www.vtc.vn/
hoc-sinh-ha-thanh-lam-banh-
trung-thu-tang-nguoi-gia-neo-
don-d276331.html 
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Học sinh Ban Mai trên trang bìa báo 
Nhi đồng và Thiếu niên Tiền phong



 “LOVE & GROW” DƯỚI NÉT VẼ BMSERS
8

'Những mầm cây được ấp ủ trong yêu 
thương, qua thời gian sẽ trở thành 
một cái cây lớn'  - Châu Khanh - 3A3

'Với con, thì đồ vật cũng có sự 
trưởng thành khi được nhìn với 
góc nhìn yêu thương. Ví như 
những thứ tưởng là rác rưởi, bỏ 
đi, nhưng nếu con người yêu 
thương, nâng niu chúng, tái chế 
sử dụng hay biến chúng thành 
những thứ khác để dùng, tức 
là chúng cũng đã trưởng thành 
hơn' - THẢO LINH - 3A3 chia sẻ 
về bức tranh của mình.

Tình yêu thương không chỉ với bạn 
bè, thầy cô mà còn dành cả cho thiên 
nhiên - Hải Anh, 2A1 

Mỗi ngày thêm trổ những 
nhánh yêu thương 
- tranh Tuệ Nhàn - 5A6

Con sẽ nhớ mãi tình yêu 
thương và công ơn dạy dỗ 
của thầy cô khi đã trưởng 
thành, khôn lớn
 - tranh Minh Hiền - 5A1

Gia đình - mái 
ấm yêu thương 
theo suốt cả 
cuộc đời - Tranh 
Ngọc Mai, 4A1

Hãy yêu thương cộng đồng và thiên nhiên 
- Tranh Phương Thảo, 5A2.

Ngày khai trường của tình yêu thương
 - Tranh Xuân Đức 7A2

 NGHỆ SĨ NHÍ
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Bức tranh xé dán bằng giấy và bóng bay thể hiện 
lòng biết ơn của học sinh khối THCS với thầy cô - 
những người đưa đò thầm lặng qua sông cho từng 
lứa học sinh khôn lớn, trưởng thành.

Trái tim mẹ là biển yêu thương vô bờ bến 
- Tranh Thục Anh - 5A3

Trao yêu thương và nhận yêu thương
 - Tranh Uyên Phương, 4A1

Niềm vui của sự trưởng thành từ yêu 
thương - Tranh Bảo Hân, 5A6.

Trở lại trường cùng tình yêu thương 
- Tranh Hạnh Như, 5A5

Lời cảm ơn tới những người thầy là không bao giờ đủ 
- Tranh Phương Thúy, 4A5.

 NGHỆ SĨ NHÍ



Gần 100 đấng sinh thành của các thầy cô giáo đã bật 
khóc khi được con quỳ gối lễ lạy, dâng trà và rửa chân 
tại lễ tri ân mùa Vu Lan diễn ra tại Hà Nội.

Ơn cha nghĩa mẹ là chương trình tri ân do trường Mầm 
non và Tiểu học Ban Mai (Hà Đông, Hà Nội) tổ chức, nhằm 
tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên nhà trường thể hiện 
tình cảm với cha mẹ dịp Vu Lan 2016. Gần 100 cha mẹ 
của các thầy cô giáo từ nhiều tỉnh thành Nam Định, Thái 
Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, Quảng Ninh… đã về tham dự. 
Nhiều người cho biết lần đầu tiên về Hà Nội và đến thăm 
nơi con làm việc.

Các bậc sinh thành uống trà trước khi được con nhẹ nhàng 
quỳ gối rửa chân

Các thầy cô giáo quỳ gối rửa chân cho cha mẹ. Lễ rửa 
chân là hoạt động ý nghĩa thường được các trường học ở 

Hàn Quốc tổ chức để dạy học sinh về lòng hiếu thảo và 
cũng là dịp để học sinh thể hiện tình yêu với cha mẹ. Vài 
năm nay, hoạt động này xuất hiện tại một số chùa chiền, 
trường học Việt Nam. 

Nhiều cha mẹ xúc động khi con thể hiện tình yêu thương.

"Con xin lỗi bố mẹ thật nhiều. Vợ chồng con chỉ biết ở Hà 
Nội bận rộn với công việc, ít khi về thăm bố mẹ", thầy Ngô 
Văn Bắc, Hiệu phó trường mầm non nói với cha mẹ.

Cô giáo Đào Thị Thu Thảo chia sẻ kỷ niệm ngày được bố 
đưa xuống Hà Nội thi đại học. 

Bao năm qua, hình ảnh ông đội quả mít và người mẹ sáng 
dậy sớm gánh rau ra chợ bán luôn nhắc cô nhớ về những 
ngày khốn khó. Nhà nghèo nhưng bố mẹ vẫn cố gắng lo 
toan cho anh em cô ăn học. 

MÙA VU LAN ĐONG ĐẦY TÌNH CHA NGHĨA 
MẸ CỦA THẦY CÔ GIÁO TRƯỜNG BAN MAI
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SASMO (Singapore and Asian Schools Math 
Olympiad) là một kỳ thi quốc tế dành cho các em 
học sinh yêu thích toán học đến từ nhiều quốc gia 
trên thế giới. Kỳ thi SASMO có 9 mức độ, cho các 
em học sinh từ lớp 2 đến lớp 10, với các câu hỏi 
hấp dẫn, đòi hỏi khả năng tư duy, lập luận logic.

Tại Việt Nam, kỳ thi SASMO năm 2016 được tổ chức 
vào Chủ Nhật, ngày 10/4, Hệ thống GD Ban Mai đã 
đạt 24 huy chương ( 4 Vàng; 7 Bạc, 13 Đồng).

Ban tổ chức SASMO tại Việt Nam đã mời các học sinh 
đạt kết quả cao tham gia phỏng vấn để chọn ra những 
học sinh xuất sắc tham dự kỳ thi SIMOC (Singapore 
International Mathematics Olympiad Challenge). 6 
BMsers tham gia cuộc thi SIMOC tại Singapore vào 
tháng 8/ 2016 đã mang vinh quang về cho Ban Mai với 
kết quả cụ thể như sau:

Huy Chương Bạc: Mạc Minh Dũng (2A6), Vũ Dương 
Tuấn Kiệt (3A1); Trần Tuấn Quang (5A4); Nguyễn 
Quốc Tuấn (9A1). 
Huy Chương Đồng:  Phạm Hoàng Quân (4A2); 
Dương Việt Trinh (9A1)

Xin chúc mừng các con, thầy cô và cha mẹ! 
Tự hào BMsers!

Cô giáo Nguyễn Thị Thủy bật khóc khi lần đầu tiên quỳ 
gối trước mẹ chồng xin lỗi vì những lần làm bà buồn lòng.

Nguyễn Duy Quang (19 tuổi), du học sinh đang theo học 
tại Mỹ là con trai cô giáo Mai Thị Lan Anh. Quang chia 
sẻ lâu lắm rồi em mới về thăm nhà đúng vào dịp Vu Lan. 
Lần đầu tiên Quang quỳ dưới chân mẹ và nói lời cảm ơn 
người mẹ đã mang nặng đẻ đau, lo chu toàn cho con trai 
mọi thứ.

Thầy Lương Đình Khoa, Ban chấp hành Công đoàn khối 
Hành chính - Văn phòng chia sẻ, báo hiếu cha mẹ là việc 
cả đời nhưng vẫn rất cần những "cú hích" truyền cảm 
hứng, động lực để lan tỏa và nhắc nhở con cái thường 
xuyên nghĩ về công ơn cha mẹ.

Link nguồn: http://vnexpress.net/photo/giao-duc/thay-
co-giao-quy-goi-rua-chan-cho-cha-me-3449792.html

 BMSER TỎA SÁNG 
TRONG KỲ THI 

giải Toán quốc tế SIMOC  



Năm học 2016 – 2017 đã chính thức bắt đầu. Không 
khí tưng bừng của ngày Hội khai trường lan tỏa khắp 
các lớp học khiến bạn nhỏ nào cũng háo hức được 
đến trường.
 
Năm học này các bạn nhỏ khối Mickey bắt đầu làm quen 
với Tiếng Anh. Dường như sự sôi động và thân thiện của 
các thầy cô giáo trong mỗi giờ tiếng Anh có sức hút mãnh 
liệt với các bé. Có lẽ vì vậy nên các bạn nhỏ khi được hỏi 
đều nói rất thích các giờ tiếng Anh, có bạn về nhà còn 
say sưa kể chuyện được học Tiếng Anh như thế nào và 
bi bô những từ mới được học. Khi các cô giáo dạy Tiếng 
Anh bước vào lớp ngay lập tức nhận được sự chào đón 
nồng nhiệt của các bé với những tràng pháo tay, những 
tiếng reo hò – điều đó khiến các cô vô cùng hạnh phúc.

Tuần  tháng 9, các bé Mickey được học Tiếng Anh về chủ 
đề màu sắc và đồ vật. Với màu Yellow, các bé được đọc 
to và làm hành động vươn tay lên cao như siêu nhân để 
đón The Sun.

Với từ Blue, khi phát âm, miệng các bé tròn xinh và rất 
đáng yêu như những nụ hôn gió, có lẽ vì thế nên bạn nào 
cũng muốn đọc to và nhắc lại nhiều lần để gửi đến các cô 
và các bạn thật nhiều nụ hôn gió yêu thương đấy. Blue là 
màu của Sky, các bé đưa cao tay vẫy như tạo ra những 
luồng gió lớn trên bầu trời vậy, vẫy tay và đọc to thì sẽ có 
nhiều gió mát và bầu trời sẽ trở nên trong xanh và rộng 
lớn hơn nên các bé đều thi nhau tạo gió mát cho bầu trời 
và lớp học của các bé cũng trở nên rộng và mát hơn.

Với Green, khi phát âm, miệng các bé trông như đang 
cười thật xinh và thật tươi để vươn lên cao tạo thành 
Trees thật to và cho ra nhiều hoa thơm, quả ngọt đấy. 
Giờ học Tiếng Anh của các bé thật vui và sôi động. Trong 
mỗi buổi học, trước khi bắt đầu, các bé còn được Khởi 
động bằng các bài hát vui và quen thuộc để tiếp thêm 
cho bé thật nhiều năng lượng và hứng khởi cho bài học 
mới. Ngoài ra, các bé còn được tham gia các Trò chơi 
thật vui để giúp các con ghi nhớ bài học tốt hơn.

Thời gian học Tiếng Anh của các bé tuy ngắn, nhưng các 
bé đều được tham gia rất nhiều hoạt động vui và thú vị. 
Chắc chắn rằng các bé sẽ rất háo hức chờ đón những 
giờ học Tiếng Anh tiếp theo để được đón nhận những 
điều thú vị mà các cô sẽ mang đến cho các bé thân yêu.
 
  Đào Thị Trang (GV Tổ Tiếng Anh) 

Học sinh khối Mickey khám phá 
Màu sắc, Đồ vật qua Tiếng Anh 
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TIN VẮN TIỂU HỌC

Ngày 6/8, nhằm đáp ứng 
mong muốn của các bậc phụ 
huynh, lớp học thứ Bảy vui 
vẻ khai mạc. 35 tuần học sẽ 
là 35 chủ đề vui vẻ, hấp dẫn, 
sáng tạo qua các hoạt động 
khám phá khoa học, toán 
học, văn học và nghệ thuật. 
Với phương pháp học trải 
nghiệm, học qua các trò chơi 
giúp Bé lĩnh hội kĩ năng và 
kiến thức nhẹ nhàng nhưng 
vô cùng hiệu quả. 

Ngày 27/8: Ngày hội CMHS 
đầu năm học diễn ra giúp các 

bậc phụ huynh hiểu rõ hơn 
các hoạt động của con trong 
năm học này, đồng thời phối 
hợp với nhà trường thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ năm học 
2016 - 2017.
 
Ngày 5/9, Lễ khai giảng năm 
học 2016-2017 diễn ra với 
chủ đề “Yêu thương & Trưởng 
thành”, hứa hẹn một năm học 
mới với nhiều cố gắng không 
ngừng trong việc tập trung 
hình thành và phát triển nhân 
cách tốt cho học sinh ngay từ 
giai đoạn khởi đầu.

Sáng 1/8, học sinh khối 
4,5 tham gia trải nghiệm 
trong hành trình "Chinh 
phục đường đua xanh 
khoá 2". Đây là một hoạt 
động nhà trường phối hợp 
với Cung thể thao dưới 
nước Mỹ Đình tổ chức 
nhằm giúp các con học 
sinh có những kỹ năng 
cơ bản trong việc phòng 
chống đuối nước cho bản 
thân.

Ngày 7/8, chương trình Tri 
ân cha mẹ - kính mừng đại 
lễ Vu Lan do các thầy cô 
giáo của trường Mầm non 
– Tiểu học Ban Mai tổ chức 
đã diễn ra trong không khí 
trang trọng và xúc động. 
Hoạt động đã để lại nhiều 
dư âm ấn tượng về việc 
đề cao nhân cách và chữ 
Hiếu tại Ban Mai.  

Sáng 5/9, hòa trong không 
khí tưng bừng chào đón 
năm học mới 2016-2017 
của cả nước, thầy và trò 
trường Tiểu học - THCS 
Ban Mai đã có một Lễ khai 
giảng đầy ý nghĩa với chủ 
đề “Yêu thương & Trưởng 
thành”.

Từ 9/9 - 8/12, cô Cô Lim 
So Jung và cô Cô Kim 
Songha đến làm việc tại 
Ban Mai trong chương 
trình trao đổi giáo viên Việt 
- Hàn 2026 (theo công văn 
số CV3331/ SGD&ĐT-GD-
CYTNN V/v tiếp nhận giáo 
viên tình nguyện Hàn 
Quốc tại Hà Nội trong khu-
ôn khổ Chương trình trao 
đổi giáo viên Việt Nam – 
Hàn Quốc 2016).  

Chiều 10/9, Ngày hội 
CMHS đầu năm học 2016-
2017 đã diễn ra tại trường 
Tiểu học Ban Mai, giúp cha 
mẹ, thầy cô cùng chia sẻ 

về định hướng trong năm 
học mới, đặc biệt là cách 
làm bạn cùng con bằng tất 
cả yêu thương, giúp con 
trưởng thành toàn diện về 
Nhân cách - Tri thức - Kỹ 
năng - Sức khỏe.

Từ 12-15/9, Hệ thống GD 
Ban Mai tổ chức nhiều 
hoạt động Trung thu cho 
các con học sinh, nhằm 
phát triển nhân cách, hình 
thành ở trẻ các kỹ năng xã 
hội và các giá trị sống vì 
cộng đồng cho các BM-
sers.Thông qua hoạt động 
bán bánh dẻo, chương 
trình góp phần gây quỹ 
xây dựng thư viện The 
Morning thứ V tại trường 
Tiểu Học Đồng Mai II – 
Quận Hà Đông.

Ngày 24/9, các BMsers 
tham gia thi CLB Toán tuổi 
thơ - vòng 2. Đây là những 
học sinh đã đạt một trong 
các tiêu chí: Đạt giải Math.
Violympic hoặc Violympic 
cấp trường năm học 2015 
– 2016 – hoặc là 1 trong 
50 bạn có điểm kiểm tra 
toán Vòng 1 cao nhất khối. 
Kết quả được cập nhất 
sớm nhất tại web http://
banmaischool.edu.vn

Ngày 24-25/9/2016 - khóa 
tập huấn CHOOSE JOY 
đã diễn ravới 6 chuyên 
đề lớn: Truyền cảm hứng; 
Dạy học dự án & Dự án 
học tập; PPDH 5Es; Các 
hoạt động Warm Up; Viết 
báo cáo sau bài học; Tạo 
sản phẩm học tập trong 
giờ học. Khóa học đã giúp 
các thầy cô tích lũy thêm 
nhiều kiến thức, phương 
pháp dạy và học hay, 
đồng thời phát huy năng 
lực cá nhân, phát huy tinh 
thần hợp lực tập thể.
 

Sáng 29/7, chung kết “ 
Đường đua xanh” lần thứ 1 
diễn ra tại bể bơi Kiến Hưng. 
Hơn 60 BMsers thi đấu ở 
nội dung bơi tự do. Cuộc thi 
nằm trong khóa học kỹ năng 
“Khóa bơi mùa hè” được Ban 
Mai tổ chức hàng năm.

Ngày 23/8: Cuộc thi Toefl Ju-
nior Challenge 2016 diễn ra, 
đánh dấu sự tự tin và kết quả 
học tập vượt trội của học sinh 
Ban Mai. Cuộc thi sử dụng 
các bài thi theo chuẩn quốc 
tế của Viện Khảo thí Giáo dục 
Hoa Kỳ (ETS) – TOEFL Ju-
nior để làm tiêu chuẩn đánh 
giá các thí sinh tham dự. 
Phạm Hoàng Hùng là gương 
mặt BMser nổi bật, đã đạt 
890/900 điểm trong kì thi oefl 
Junior Challenge 2015.

Ngày 27/8:  Ngày hội cha mẹ 
học sinh diễn ra với những 
kết quả tốt đẹp trong việc 
phối hợp giữa gia đình và 
nhà trường giúp học sinh 
hoàn thiện nhân cách và phát 
huy tối đa khả năng trong học 
tập.  

Từ 12/9-22/9: Cuộc thi giáo 
viên dạy giỏi - chuyên đề 

Giáo dục nếp sống thanh lịch, 
văn minh cho học sinh Hà Nội 
cấp THCS được triển khai tại 
Ban Mai. 

Các thầy cô đã phát huy tinh 
thần chủ động sáng tạo, linh 
hoạt lồng ghép để tiết dạy đạt 
hiệu quả cao, giúp học sinh 
cảm thấy tự hào và biết khắc 
phục những hiện tượng chưa 
chuẩn mực, chưa văn minh, 
tạo điều kiện cho học sinh 
lên các cấp học cao hơn phát 
triển toàn diện mọi mặt, sống 
có văn hóa. 

Qua chuyên đề, học sinh đã 
học được nhiều bài học thực 
tế của cuộc sống, những điều 
tưởng chừng rất nhỏ như biết 
nói “cảm ơn – xin lỗi” đúng 
hoàn cảnh, biết chọn quần 
áo mặc phù hợp với lứa tuổi, 
với môi trường văn hóa, các 
em tự hào khoác lên bộ đồng 
phục của trường mỗi khi tới 
lớp. Trong lớp học, học sinh 
biết tôn trọng thầy cô, khoan 
dung với bạn bè, bình tĩnh 
khi xử lý các tình huống phát 
sinh… Bài dạy của các thầy 
cô đã giúp các em hoàn thiện 
nhân cách và lối sống.



Cung cấp kiến thức về giới tính sớm và đúng 
cách sẽ giúp các BMsers thích nghi với những 
biến đổi cơ thể và tự bảo vệ bản thân mình trước 
những thay đổi của tuổi dậy thì.

Đây là một chương trình học trong khóa học kỹ năng 
của Trường THCS Ban Mai, với mục tiêu giúp học sinh 
hiểu thêm kiến thức về giáo dục giới tính một cách 
trực diện và hướng dẫn chi tiết như các vấn đề: tình 
dục, giới tính, các căn bệnh truyền nhiễm, việc mang 
thai, biết quý trọng mạng sống và yêu quý người khác 
giới.

Trong buổi học các thầy cô giáo cùng các chuyên gia 
cũng thẳng thắn chia sẻ về chủ đề tình dục một cách 
cởi mở, giải thích cặn kẽ những biểu hiện và sự phát 
triển của tuổi dậy thì. Nhiều học sinh lúc đầu tỏ ra 
ngượng ngùng. Nhưng với những kiến thức bổ ích 
và thiết thực ngay với bản thân các học sinh nhanh 
chóng được thu hút và lắng nghe, thảo luận về những 
chủ đề cực kỳ thú vị nhưng cũng vô cùng khó nói...  
Không khí buổi học trở nên sôi nổi và hứng thú với 
những trò chơi lồng ghép.  

Tại hầu hết các nước phát triển trên thế giới như Anh 
và Mĩ, chương trình giáo dục giới tính được thực hiện 
ngay từ cấp tiểu học, trẻ em bắt đầu được giáo dục 
giới tính khi còn mầm non. Pháp luật Anh quy định rất 
rõ rằng trẻ khi đủ 5 tuổi sẽ bắt đầu học về giới tính một 
cách bắt buộc và được áp dụng cho tất cả học sinh tại 
các trường công lập hay tư thục cho đến khi tốt nghiệp 
trung học cơ sở.
 
Trong khi đó ở Mỹ, việc giáo dục giới tính lại được 
phân theo các cấp học. Ở tiểu học, các em nhỏ được 
thầy cô giới thiệu sơ lược về những bộ phận nhạy cảm 
trên cơ thể và sự khác nhau giữa đàn ông và đàn bà. 
Và khi lên đến Trung học kiến thức về giáo dục giới 
tính được nâng cấp lên đáng kể học sinh được tìm 
hiểu về tình dục, giới tính, các căn bệnh truyền nhiễm, 
việc mang thai…

Tại Ban Mai, giáo dục giới tính là chương trình luôn 
nhận được sự ủng hộ của rất nhiệt tình của các bậc 
phụ huynh và  thầy cô trước sự thay đổi và phát triển 
về tâm sinh lý của học sinh ở tuổi mới lớn.
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Trải nghiệm giờ học giáo dục 
giới tính của BMser THCS

SẮC MÀU BAN MAI



Trung thu 2016 với chủ đề "Chia sẻ và yêu 
thương" của trường Tiểu học Ban Mai đã kết thúc 
thành công tốt đẹp. Với nhiều hoạt động được tổ 
chức trong dịp này, các con đã thực sự thấu hiểu 
được ý nghĩa của "Chia sẻ và yêu thương".

Ban tổ chức biểu dương tinh thần hăng hái, nhiệt 
tình của các con trong hoạt động làm bánh dẻo xây 
dựng quỹ The Morning.Tổng kết hoạt động, sau khi 
trừ kinh phí nguyên liệu toàn trường đã đóng góp 
52.406.650VND cho quỹ. Đây là kết quả sự hợp lực 
của thầy cô, cha mẹ và tất cả các con với tấm lòng 
hướng tới thư viện The Morning V.

BTC dành sự trân trọng và cảm kích với tình cảm 
của các con học sinh lớp 5A1, 5A5, 3A6, 2A5, dưới 
sự giúp đỡ, hướng dẫn của cha mẹ, thầy cô các con 
đã trực tiếp đến thăm, tặng quà các cụ già, em nhỏ 

và những hoàn cảnh khó khăn tại các trung tâm và 
bệnh viện. Thầy cô tin rằng với tấm lòng nhân ái của 
mình các con trong tương lai sẽ là những công dân 
tốt và có ích cho xã hội.

Xin trân trọng cảm ơn quý vị phụ huynh đã đồng 
hành cùng thầy và trò nhà trường trong hoạt động 
vừa qua. Các anh (chị) đã không ngại bỏ thời gian, 
công sức để cùng các cô giáo và các con tổ chức 
nhiều hoạt động có ý nghĩa, mang lại niềm vui trong 
ngày Tết cổ truyền của các con. Cũng chính bố mẹ - 
những người sát cánh, ủng hộ các con trong những 
hoạt động này là người tạo động lực về tinh thần, hỗ 
trợ về vật chất giúp các con thể hiện tấm lòng THIỆN 
của mình.

Ban tổ chức xin cảm ơn các thầy cô đã tâm huyết, 
hết mình cùng chúng tôi tổ chức một Trung thu ý 
nghĩa dành cho học sinh toàn trường.

LỜI CẢM ƠN TỪ NHỮNG YÊU THƯƠNG



 5 bật mí của cô Tổng phụ trách khối THCS

Các BMsers của trường THCS Ban Mai hẳn đều 
quen thuộc với hình ảnh cô Tổng phụ trách Trịnh 
Thị Ngọc Mai năng nổ, nhiệt tình, luôn là người 
thắp lửa cho mọi phong trào học sinh, hoạt động 
đội trong trường. Nhưng có lẽ ít ai có cơ hội thấy 
được một hình ảnh khác rất đẹp của cô Ngọc 
Mai: đó là những phút phiêu hết mình, thả hồn 
trên sân khấu, quyện hòa trong những ca khúc 
thuộc thể loại  âm nhạc dân gian...

BMsers Connection số này xin phác họa đôi nét về 
hình ảnh đẹp này, để thêm tự hào về tài năng của 
Người Ban Mai.

1/. Sở thích:

 Đam mê ca hát, shopping

2/  Phương châm sống: 

Hãy luôn mỉm cười ngay cả khi bạn buồn, bởi vì sẽ 
có ai đó có thể yêu bạn vì chính nụ cười đó.

3/. Chia sẻ về niềm đam mê: 

Âm nhạc là niềm đam mê từ nhỏ đối với tôi. Một kỷ 
niệm đáng nhớ cũng như là bước ngoặt giúp tôi tiến 
bước vào con đường nghệ thuật là khi tôi 8 tuổi tham 
dự chương trình cho Công an TP Hà Nội đã đạt giải 
cá nhân xuất sắc nhất. 

Từ đó tôi bắt đầu đi biểu diễn nhiều hơn và càng đi 
sâu vào con đường nghệ thuật. Càng học nghệ thuật 
tôi lại càng yêu những gì coi là lịch sử dân tộc, nét 
văn hóa độc đáo  và được UNESCO công nhận như: 
hát xẩm, hát xoan, hát chèo….đặc biệt là Quan họ. 

Khi về Bắc Ninh được nghe các cụ ngồi chiếu đình 
hát đối đáp, giảng về quan họ tôi rất say mê và hứng 
thú nên tôi đã chuyên sâu hơn tìm hiểu về quan họ 
và học hát quan họ.

4/. Duyên đến với Ban Mai:

 Tôi  học song song 2 trường Sư phạm nghệ thuật 
TW & Sân khấu điện ảnh. Hướng từ gia đình và bản 
thân tôi là sẽ vào đoàn theo con đường chuyên ng-
hiệp. Nhưng Ban Mai có một sức hút kỳ lạ; duyên 
Ban Mai đã gắn với tôi và tôi bằng lòng với công việc 
hiện tại của mình.

Ấn tượng trong tôi về Ban Mai là những người đồng 
nghiệp nhiệt tình, tình cảm. Các con học sinh ngoan 
ngoãn và đặc biệt là Ban Mai đã áp dụng chương 
trình “7 thói quen” vào việc giảng dạy giúp khoảng 
cách giữa thầy cô và học sinh gần gũi hơn, phát huy 
khả năng sáng tạo, vai trò lãnh đạo của từng học 
sinh Ban Mai. 

5/. Điều tuyệt vời nhất Ban Mai mang đến: 

Sau thời gian làm ở Ban Mai tôi thấy mình đã trưởng 
thành hơn cả về trí thức cũng như tầm nhìn. 


