


HỌC SINH BAN MAI 
CÓ TRÁI TIM VIỆT & TRÍ TUỆ TOÀN CẦU

Khát khao nuôi dưỡng những Thế hệ trẻ Việt Nam mang trong mình Trái tim Việt và Trí tuệ toàn 
cầu đã trở thành Tầm nhìn Hệ thống Giáo dục Ban Mai. 

Trái tim Việt là những giá trị cốt lõi của người Việt Nam: hiếu thảo, yêu thương, trân trọng giá trị bản thân và 
truyền thống gia đình, yêu quê hương đất nước, kiến tạo di sản và chia sẻ cộng đồng. 

Thế giới đang thay đổi mạnh mẽ và nhiều thách thức, Trái tim Việt sẽ là bản sắc dân tộc, là điểm tựa vững 
chắc, là bệ phóng thúc đẩy TRÍ TUỆ, mang đến HẠNH PHÚC và THÀNH TỰU CAO cho mỗi BMser.

Trên bước đường trưởng thành của mình, mỗi BMSer luôn sẵn sàng hội nhập thế giới. Trang bị cho mình 
những nguyên tắc bất biến và những tiến bộ không ngừng của khoa học là cách BMser vươn tới đỉnh cao trí 
tuệ toàn cầu. Sống chủ động, tư duy độc lập, hợp tác, thích nghi với mọi sự khác biệt và có năng lực lãnh đạo 
bản thân, sử dụng thông minh công nghệ thông tin, thành thạo Tiếng Anh, có tầm nhìn toàn cầu là những điều 
kiện vững chắc để BMSer thành công trong môi trường chuyên nghiệp và ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới.

Những thử thách chúng ta đối diện ngày hôm nay không giống như những thử thách thế hệ trẻ sẽ đối diện 
vào ngày mai. Giữ trong mình “Trái tim Việt” và “Trí tuệ toàn cầu”, BMser sẽ luôn tự hào mình là người Việt 
Nam sẵn sàng hội nhập thế giới, tự tin viết những câu chuyện thành công của riêng mình. 

Năm học 2017-2018 mở ra với niềm hạnh phúc vô bờ của mỗi BMSer: trường THPT Ban Mai  ra đời - hoàn 
chỉnh về một Hệ thống giáo dục, và là năm học thứ 10 của Hệ thống GD Ban Mai, trường Mầm non, Tiểu 
học Ban Mai. 

Với mục tiêu giáo dục học sinh Ban Mai trở thành “Học sinh có trái tim Việt và trí tuệ toàn cầu”, nhiều điều 
thú vị đang chờ đợi chúng ta trong năm học mới.

Yêu thương chúc các con sức khỏe, và tự tin bước vào năm học mới.
Nhà giáo MAI THỊ LAN ANH 

(Chủ tịch Hội đồng Quản trị)
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 Hôm nay, ngày đầu tiên đến trường 
với một vai trò mới là học sinh lớp 1 dù 
đây là ngôi trường con đã thân quen 2 
năm nay nhưng ở một vai trò mới chắc 
chắn con sẽ có nhiều bỡ ngỡ. 

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là các 
quả bong bóng màu hồng dọc lối đi được 
trải thảm đỏ ôi mẹ cảm giác như được 
tham gia showbiz vì có các hoạt động 
checkin, rồi chụp ảnh ở background...

Nhưng không, điều ấn tượng với mẹ nhất 
chính là các anh chị các lớp trên của 
trường, đầu tiên là trao cho con chiếc 
bóng, rồi dẫn đến bàn checkin dán lên 
ngực áo mã lớp, một chị có trách nhiệm 
sẽ hướng dẫn con và gia đình đến back-
ground chụp ảnh (hỗ trợ nhiệt tình cầm túi, 
chụp ảnh đầy đủ thành viên…).

Thật sự các hoạt động nhỏ, hành động nhỏ 
vậy lại lưu lại dấu ấn lớn, mẹ ấn tượng và 
thầm mong con của mẹ cũng đến trường 
được tham gia, được nuôi dưỡng và dạy 
dỗ để trưởng thành như các anh chị ấy.

Cám ơn hoạt động của trường, cám ơn cô 
giáo chủ nhiệm, cám ơn các anh chị lớp 
trên đã tạo nên dấu ấn ngày đầu bước vào 
lớp 1 thật hạnh phúc và ấm áp.

PHHS KHÁNH AN (1A3)

YÊU THƯƠNG
 NGÀY ĐẦU TIÊNNgày đầu tiên tới trường của những học sinh lớp 1 năm học 

2017 - 2018 tại Trường Tiểu học Ban Mai đã trở thành 1 ngày hội của 
tình yêu thương được gửi trao. Với chủ đề “Gặp gỡ yêu thương”,  
toàn bộ học sinh khối 2-3-4-5 cùng các thầy cô đã cùng tạo nên một 
bầu không khí tràn ngập tình yêu dành cho các BMSers mới.

Ngay từ cổng trường với những lời chào mừng, nụ cười tươi và chùm 
bóng bay hình trái tim hay đến việc từng em đều được các anh chị tận tình 
hướng dẫn về lớp mới, được cô giáo nhẹ nhàng chỉ dạy,... tất cả đã thật 
sự gây ấn tượng với các bậc phụ huynh.

Ấn tượng về một ngôi trường mà học sinh và giáo viên cùng nhau tạo 
nên giá trị, về một môi trường mà các em học sinh cũ vui vẻ chào đón các 
thành viên mới với một trái tim ấm áp, với tinh thần chủ động, chia sẻ và 
trách nhiệm. Bởi vậy, điều Ban Mai làm được không chỉ là tạo nên 1 sự 
kiện ý nghĩa mà thật sự đã tạo nên được một môi trường giáo dục đầy 
cảm hứng.

Đó là điều mà Chương trình TLiM mong muốn mỗi trường học đều có thể 
kiến tạo nên khi thực sự đưa 7 thói quen trở thành một nét văn hóa đẹp 
của Nhà trường.

GẶP GỠ YÊU THƯƠNG

Ngày 01/8, cùng với các bạn nhỏ trở lại 
tựu trường sau kỳ nghỉ hè thú vị cùng gia 
đình, các thầy cô trường Mầm non Ban Mai 
vui mừng chào đón các bạn học sinh khối 
Donal lần đầu tiên đến trường trong sự hồi 
hộp xen lẫn cả lo lắng của các bậc cha mẹ. 

Hình ảnh các cô giáo đón các bé trong niềm 
vui, niềm hạnh phúc và cả những khuôn mặt 
mếu máo của trẻ là những ấn tượng sâu sắc 
nhất của ngày tựu trường. 

Chắc chắn chỉ sau vài ngày quen bạn quen 
lớp, những nụ cười luôn rạng rỡ trên khuông 
mặt các con.   

(theo:The Leader In Me - Vietnam)

HỌC SINH KHỐI DONAL TỰU TRƯỜNG
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Ngày 14/8 vừa qua trường THPT Ban Mai 
đã tổ chức chương trình “Chào đón tân học 
sinh khối 10” đầu tiên niên khóa 2017-2018.

Cô Mai Thị Lan Anh - Chủ tịch Hội đồng quản 
trị Hệ thống đã dành những lời chia sẻ rất tâm 
huyết gửi đến các tân học sinh khối 10 đầu tiên 
của trường. Đây cũng là sự kiện quan trọng 
đánh dấu mốc kỷ niệm 10 năm thành lập - phát 
triển - và trưởng thành Hệ thống GD Ban Mai. 
Ban Mai tự hào đã góp phần công sức không 
nhỏ tạo dựng niềm tin vững chắc với các bậc 
phụ huynh, các em học sinh tin tưởng vào một 
môi trường giáo dục thực sự hiện đại, đề cao 
giá trị đạo đức, tri thức, định hướng tương lai, 
nghề nghiệp, khơi dậy ước mơ cho các học 
sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, 
để các em tự tin trở thành những công dân 
toàn cầu trong tương lai.

Thầy Kiều Trung Tiến – Hiệu trưởng nhà 
trường đã gửi lời dặn dò, động viên: “Chúng 
ta đều có cùng chung một mục đích là đến 
trường để học tập và rèn luyện. Trong năm học 
tại trường sắp tới, thầy chúc các em sẽ luôn 
xây dựng được khối đoàn kết trong lớp học, 
chủ động, sáng tạo, phát huy những tiềm năng 
của bản thân vào các môn học. Thầy mong 
các em sẽ lớn lên, thay đổi tư duy, sống và học 
tập tích cực tại ngôi trường Ban Mai đầy tình 
yêu thương này…

HỒNG VÂN

Ngày tựu trường mang theo khát khao cống hiến, 
tràn ngập yêu thương, thấu hiểu để thành công. 

Với thông điệp: “Hiểu để yêu thương”, thầy cô giáo trường 
THCS -THPT Ban Mai muốn nhắn nhủ tới các học sinh thân 
yêu: “Đến trường, ngoài được học tri thức, kỹ năng, các con 
còn có cơ hội gắn kết tình cảm để hiểu nhau, chia sẻ và yêu 
thương nhau nhiều hơn”.

Cô Trần Thị Vân chia sẻ “Nhìn các em quay trở lại trường 
với nụ cười rạng rỡ cô rất vui mừng. Cô vui mừng hơn nữa 
là thấy các em trưởng thành hơn và tự tin hơn rất nhiều”.
 
Ngày tựu trường được gặp lại nhau, những nụ cười giòn 
tan, những những câu “Xin chào”, “Hello”, “How are you” ríu 
rít khắp trường. Nhìn những khuôn mặt rạng ngời của các 
em học sinh khi được gặp lại bạn bè, thầy cô; những góc 
nhỏ các bạn tụ tập kể nhau nghe những câu chuyện, những 
kỷ niệm trong chuyến du lịch mình đã trải qua trong đợt nghỉ 
hè khiến cho mỗi thầy cô cảm thấy vui lòng.

Chúc cho các BMSers THCS - THPT Ban Mai sẽ có một 
năm học mới gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.   

Các BMSers khối 10 chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô BGH & các đại biểu.

BMSERS KHỐI 10 
TỰU TRƯỜNGHIỂU ĐỂ YÊU THƯƠNG
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Các BMSers lớp 3A3 đã chủ động bắt đầu với 
mục tiêu xây dựng góc học tập trong tháng 8 
với ý tưởng sáng tạo cho góc đọc sách. Những 
"biểu tượng đọc" ngộ nghĩnh này góp phần 
truyền cảm hứng cho giờ Tập đọc, truy bài...

Cô Nguyễn Thanh Đoài (GVCN 3A3) chia sẻ: "Tôi 
thấy mỗi tuần dạy các con tạo ra một sản phẩm 
sáng tạo từ chính đôi bàn tay khéo léo của các 
con, các con sẽ rất là thích. Sản phẩm này có thể 
dùng để trang trí góc đọc sách, góc thư viện của 
lớp. Mỗi một sản phẩm tượng trưng cho một học 
sinh. Ngoài trang trí, nó cũng góp phần tạo cảm 
hứng cho các con khi tới góc đọc sách. Trong giờ 
Tập đọc, hoặc truy bài... khi cô chỉ vào "biểu tượng 
đọc" này, học sinh sẽ hiểu nhiệm vụ tiếp theo là 
mình cần mở sách và đọc thầm bài. Đặc biệt trong 
quá trình làm, tôi nhận thấy học sinh rất nhiều ý 
tưởng, thậm chí sáng tạo hơn cả ý tưởng của cô. 
Ví như với sản phẩm góc đọc sách này: có bạn 
thì đính nơ ở tóc, bạn vẽ đồng hồ đeo tay cho sản 
phẩm của mình, bạn thì vẽ thêm giày. .. Ban đầu 
cô chỉ hướng dẫn các con vẽ mặt cười nhưng học 
sinh đã biến sản phẩm của mình thành hình nhân 
vật hoạt hình rất ngộ nghĩnh."

Cũng theo cô Đoài, từ sản phẩm có thể ứng dụng 
thêm cho những ý tưởng khác - như: để phát động 
phong trào đọc sách cho học sinh, mỗi bạn đọc 
được 1 cuốn sách sẽ được cô dán hoa khen lên 
sản phẩm. Đến cuối tháng nhìn lại sản phẩm, cả 
lớp có thể theo dõi được bạn nào chăm đọc sách 
nhất.

Mỗi hoạt động học tập tại Ban Mai, học sinh luôn 
được chủ động sáng tạo và hợp lực cùng thầy cô 
để biến lớp học, giờ học là những giờ trải nghiệm 
thú vị.

SÁNG TẠO 
TRONG TỪNG GÓC HỌC TẬP

Tháng 8 - với chủ đề "Bắt đầu với mục tiêu", 
cô trò lớp 5A2 đã chủ động thể hiện mục tiêu cho 
năm học mới của mình bằng việc cùng nhau làm 
việc, xây dựng nội quy lớp.

Xác định rõ mục tiêu là học sinh Ban Mai có đầy đủ 5 
chìa khóa: NHÂN CÁCH - TRI THỨC - NĂNG LỰC - 
SỨC KHỎE - TƯ DUY TOÀN CẦU, các BMSers 5A2 
đã cùng đưa ra những giải pháp của từng cá nhân để 
cùng xây dựng nội quy, hướng tới một giờ học, ngày 
học hiệu quả.

Với sự hợp lực cao, nội quy lớp đã được hoàn thành, 
bước đầu làm kim chỉ nam cho thành công của mỗi 
BMSer 5A2.

 HỌC SINH 5A2 
BẮT ĐẦU VỚI MỤC TIÊU

Sản phẩm hợp lực của các BMSers 5A2

5
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Năm học 2017-2018 năm nay đến mang 
theo một màu sắc thật khác... 

Sáng 1/8, lớp lớp học sinh nô nức trở lại ngôi 
trường sau hai tháng dài nghỉ hè, tay nắm 
tay bố mẹ chào đón các cô giáo bằng nụ 
cười hướng dương ngời hạnh phúc.. Ở sân 
trường, giữa hành lang hay trong lớp học … 
đâu đâu cũng thấy xôn xao niềm vui khó tả. 

Hồi hộp đứng ngoài cửa lớp từ sớm để chờ 
đón các bạn học sinh mới, lớp học của tôi 
năm nay nằm ngay đầu hành lang. Cũng nhờ 
vậy, tôi có cơ hội được gặp nhiều hơn từng 
gia đình học sinh, những gương mặt quen 
thuộc, hiền hậu, cả những khuôn mặt chưa 
được biết nhiều… đưa con đến lớp. 

Chỉ gật đầu và mỉm cười nhìn nhau, chúng tôi 
như đã hiểu ngay bao điều muốn nói. Nhìn 
sang lớp bên của những người đồng nghiệp, 
những người chị đáng kính, những người 
bạn, người em đang rạng ngời, tươi trẻ hơn 
trong màu áo trắng, nắm tay học sinh mới, 
trao tặng nhau những lời chúc đẹp cũng đủ 
làm tôi nức lòng. 

Trong suốt ngày học hôm ấy, nào hoạt động 
làm quen, nào hoạt động tìm hiểu một ngày 
làm việc hiệu quả ở trường, các con bước 
đầu ý thức hơn về sự cần thiết của thói quen 
làm việc có kế hoạch trong cuộc sống hàng 
ngày. 

Kết thúc hoạt động này, các bạn học sinh 
cùng đưa ra cam kết thực hiện thời gian biểu 
bằng cách vẽ lên bảng thời gian biểu ấy một 
loại quả con thích. Trong khi các bạn chọn 
quả nho, quả cam, quả dâu tây, quả dứa… 
thì cậu bé Hải Nam nhất quyết chọn quả sầu 
riêng. Một cậu bé có cá tính theo đuổi đến 
cùng một vấn đề một khi con đã quan tâm. 

Nhưng tiếc rằng  cậu không biết vẽ loại quả 
này, cậu nhất nhất nhờ tôi trợ giúp. Quả thật 
con đã “ làm khó” cô thật rồi! Vì rằng cô chưa 
từng vẽ loại quả nhiều gai như thế. Nhưng 
thật may mắn! Anh bạn Trí Dũng đã nhanh 
nhẹn ra tay cứu cánh cho tôi tình huống này. 
Ít giây sau quả sầu riêng cũng định hình trên 
tờ cam kết. Cuối ngày, tôi nhận thêm một bức 
tranh phác họa chân dung mình của một bạn 
nữ trong lớp gửi tặng cô. 

Là thế, người giáo viên tiểu học chúng tôi, ở 
gần trẻ, tôi không những có thêm học sinh, có 
thêm những đứa con, mà tôi còn có thêm cả 
những người bạn tí hon nữa. 

CÁCH 
TẬN HƯỞNG

 HẠNH PHÚC
 TẠI BAN MAI 

Nếu những ai đã từng đến với Ban Mai chắc hẳn không 
còn xa lạ với không gian xanh giữa lòng Hà Nội. Nhìn từ 
phía xa, nơi hồ Văn Quán tọa lạc, một ngôi trường ngát màu 
xanh của dãy xoài, dãy ngọc lan… lấp ló dãy nhà với ô cửa 
màu xanh coban xen màu trắng chủ đạo. Mỗi mùa khai giảng 
đến, màu xanh của những trái bóng bay kí gửi những mơ 
ước của các bạn học sinh, thả trôi theo từng đám mây cứ 
làm rạo rực, rộn rã, lấp lánh những hứa hẹn tốt đẹp về một 
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Ngày học đầu năm gói ghém đầy hân hoan, một chút 
bối rối, những nụ cười và cả chuỗi những câu chuyện 
“anh hùng cứu mĩ nhân” thú vị… Trong khi các khối lớp 
2,3,4,5 được thỏa thích trò chuyện cùng nhau ngày 
đầu năm thì các thầy cô giáo khối 1 đang chuẩn bị cho 
một ngày đặc biệt. Một ngày đặc dành cho toàn bộ học 
sinh khối lớp 1 và học sinh mới chuyển đến trường.

Ngày hôm sau, ngày 2 tháng 8. Vừa sáng sớm, bước 
vào cánh cửa trắng viền xanh quen thuộc ấy, tôi thấy 
bước chân hối hả của thầy cô, các anh chị học sinh 
lớp 4,5 đang hào hứng chào đón các em lớp 1. Tôi 
không thể giữ chân mình lên lớp theo con đường quen 
thuộc. 

Bước ra sân trường, lối đi hàng ngày tôi chỉ đi khi hết 
giờ làm, trong cái nắng nóng oi ả hơn mọi ngày, dù 
mới chỉ 7 giờ sáng, những giọt mồ hôi rơi không ngớt 
trên khuôn mặt các thầy cô giáo, thấm ướt từng vạt 
áo trắng, có giọt chợt rơi xuống thảm đỏ. Trước mắt 
tôi, màu trắng xanh của đồng phục Ban Mai hòa vào 
sắc hồng thắm của hàng trăm trái bóng bay hình tim, 
màu hồng tím, tất cả như một rừng hoa vào mùa nở 
rộ, phấp phới, kiêu hãnh, căng tràn khí thế giao mùa. 
Trên thảm đỏ là những bàn tay nắm lấy bàn tay, những 
bàn chân nối bàn chân, những nụ cười với đến những 
nụ cười, tìm đến các cô giáo lớp 1.

Ngưng mười giây giữa sân trường…Lặng nhìn những 
người lao động thầm lặng làm nên phép màu, tôi thấy 
vị mặn đầu môi, hơi thở nóng rực chảy tràn trong lòng, 
tôi cảm nhận được những tâm huyết và tình cảm con 
người Ban Mai dành cho nhau, dành cho các em lớp 1 
và các học sinh mới thật nồng hậu biết mấy! 

Không thể đứng lâu hơn, tôi chợt nhớ ra lớp mình năm 
nay cũng có ba gương mặt mới đang chờ tôi. Bước 
chân lên tầng bốn để về lớp, tôi biết sau lưng mình, 
các bé đang nắm chặt tay bố mẹ, dù có chút bỡ ngỡ, 
có chút thương nhớ, có những đôi mắt ướt…nhưng sẽ 
rất nhanh thôi, các bạn sẽ quen thầy cô và bạn mới để 
chính thức trở thành BMSers

Hôm nay, Ban Mai xanh bỗng hồng rực! Gam màu vốn 
tưởng chỉ dành cho tuổi teen, hoặc lứa tuổi mộng mơ. 
Và dù không phải tín đồ của “màu hồng”, nhưng lúc 
này tôi yêu màu hồng… lạ! Trải qua hai ngày dài, tôi 
được thấy những câu chuyện mang màu sắc cổ tích 
rất “Ban Mai” được tạo nên từ tình cảm của các thầy 
cô, các con học sinh và các bậc phụ huynh dành cho 
nhau. Chính những điều đó đã góp phần làm trẻ lại 
mỗi người làm nghề giáo như chúng tôi khi năm học 
mới đến gần. 

Bởi vậy, với tôi:Cứ “màu hồng”, cứ “mơ màng” khi còn 
có thể!?! Đó là cách ta tận hưởng hạnh phúc trong 
từng phút giây…

NGUYỄN THỊ NHÃ (GVCN 3A2)
Trước bữa ăn trưa, các con cùng nghiêm trang đọc những 
lời thơ thể hiện sự tri ân với trời đất, người nông dân, bác 
đầu bếp, bố mẹ, thầy cô.

Học sinh khối 4-5 chủ động chào đón các bậc phụ huynh 
& các em lớp 1 và chia thành từng nhóm làm thủ tục check 
in, hướng dẫn các em lên lớp.

Học sinh được làm quen với cô giáo mới, và tham gia các 
hoạt động để tìm hiểu về nhau và những điều ý nghĩa đã 
trải qua trong mùa hè.

GROW IN LOVE
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Năm học 2017 - 2018 đã chính thức khởi 
động với chủ đề: 'TRI ÂN & TỎA SÁNG".

Tri ân - đó là biểu hiện thiết thực nhất của lòng 
biết ơn - giá trị số 1 mà chúng ta đang theo đuổi. 
Với ý nghĩa đặc biệt của năm học thứ 10, hành 
động tri ân càng trở nên ý nghĩa và sâu sắc, bởi 
hành động đó sẽ luôn nhắc chúng ta cùng hướng 
về gốc rễ cội nguồn của Ban Mai, tri ân những 
người đã thành tựu nên Ban Mai ngày hôm nay.

Tỏa sáng - là cơ hội để chúng ta tiếp tục nỗ lực 
gặt hái những thành tích đặc biệt chào mừng kỉ 
niệm 10 năm thành lập trường, 10 năm thành lập 
hệ thống. Với sự tỏa sáng của năm học thứ 10, 
Hệ thống giáo dục Ban Mai sẽ tiếp tục vững bước 
trên hành trình trở thành trường học số 1 về giáo 
dục Nhân cách và mang đến thành tựu cao cho 
mỗi học sinh, giúp học sinh của chúng ta trở thành 
"Học sinh có trái tim Việt và trí tuệ toàn cầu".

Và tinh thần ấy được hội tụ trong Logo năm học 
do thầy Trà Đức Hiếu thiết kế. Mời các bạn cùng 
tìm hiểu về ý nghĩa của logo này.

Ý NGHĨA CỦA LOGO
       NĂM HỌC 2017-2018

MÀU SẮC CỦA LOGO

Logo được phối màu dựa trên 3 
màu cơ bản trong mỹ thuật: Lam, 
vàng, đỏ. Mỗi màu mang một 
thông điệp và ý nghĩa riêng.

Xanh lam: Thể hiện thương hiệu 
Ban Mai - tính truyền thống của 
Ban Mai. Màu Lam là một màu 
lạnh.

Vàng: Biểu tượng của hạnh phúc, 
lạc quan và sáng tạo - những giá 
trị sống mà tất cả BMSers đều 
hướng tới, là màu của ánh sáng 
mặt trời.  Màu vàng là màu trung 
tính.

Đỏ: Sắc màu của cảm xúc, nhiệt 
huyết và tình yêu, cũng là những 
tố chất  luôn tiềm ẩn và sẽ bùng nổ 
trong mỗi BMSer. Màu đỏ là một 
màu nóng.

CÀNH NGUYỆT QUẾ

Cành Nguyệt quế trong thần thoại 
Hi Lạp là biểu tượng cho sự tôn 
vinh, tri ân đối với những người 
có đóng góp đặc biệt, cho những 
thành tựu của người dành chiến 
thắng. 

Cành nguyệt quế luôn xuất hiện 
trên vương miện của thần Apol-
lo — vị thần của Ánh sáng, tình 
yêu và trí tuệ như một sự tôn vinh 
bậc nhất. Cành nguyệt quế cũng 
được trao cho những người biết 
vượt qua chính mình để có những 
thành tích đặc biệt đóng góp cho 
cộng đồng, là phần thưởng vinh 
quang nhất dành cho người chiến 
thắng.

BIỂU TƯỢNG MẶT TRỜI MỌC

Mặt trời là nguồn gốc của mọi sự 
sống trên trái đất , hình tượng mặt 

trời mọc lên mỗi sáng sớm cũng 
chính là tên trường Ban Mai. 

HÌNH TƯỢNG CON THUYỀN 
VƯỢT SÓNG

Biểu trưng số 10 đánh dấu 10 năm 
phát triển của Ban Mai được đặt 
trên ngọn sóng - biểu tượng của 
những thách thức mà mỗi BMSer 
sẽ phải vượt qua trên con đường 
đến với vinh quang. Sự nỗ lực, 
hết mình và đoàn kết là sức mạnh 
giúp BMSer luôn vượt qua mọi 
khó khăn, thử thách trong những 
chặng đường tiếp theo.  

Năm học 2017 - 2018 là năm học mang tính bước ngoặt 
lịch sử với trường Mầm non & Tiểu học Ban Mai – năm 
học kỷ niệm 10 năm thành lập trường. Logo chủ đề 
được sử dụng cho tất cả các hoạt động trong năm học 
2017 - 2018 của  trường Mầm non và Tiểu học Ban Mai.
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Những nét vẽ, sắc màu ngộ nghĩnh của các BMSer 
lớp 3A3 & 5A2 về logo năm học mới của trường chính 
là những nốt nhạc đầu tiên cho bản hợp xướng TRI 
ÂN trong năm học mới.

Sự chủ động, sáng tạo của học sinh Ban Mai được thể 
hiện rõ qua những góc nhìn ngộ nghĩnh khác nhau trong 
từng bức vẽ. Tại Ban Mai, hoạt động trải nghiệm, sáng tạo 
luôn được đề cao - và là món quà thú vị thầy cô dành tặng 

10 NĂM BAN MAI 
TRONG TÂM HỒN BMSER
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MANG THẾ GIỚI VÀO LỚP HỌC

Một mùa hè đầy cảm xúc và kỉ niệm với các 
bạn nhỏ trường Mầm non Ban Mai đã diễn ra vào 
ngày 24/7/2017 ngay tại khuôn viên trường.
 
Từ đầu giờ sáng, trên nền nhạc sôi động, từng góc 
sân trường Ban Mai được trang hoàng với đủ sắc 
màu và các trò chơi với nước.

Tại sảnh lớn là nơi trưng bày các sản phẩm tạo hình 
của các bạn nhỏ trong chương trình hè 2017. Các 
sản phẩm thể hiện sự sáng tạo của cô và trò các lớp 
với những nguyên liệu sẵn có như bông, giấy bìa, 
lõi giấy vệ sinh, màu nước... Ở khu vực đồi cỏ là nơi 
diễn ra nhiều hoạt động vui chơi nhất với sàn biểu 
diễn thời trang nước với đường đi là những đường 
ống phun nước tạo cho trẻ cảm giác rất lạ khi biểu 
diễn những bộ thời trang bơi của mình.

Khu vực con đường băng giá được làm từ đá lạnh 
với mục đính giúp các bạn nhỏ trải nghiệm thử thách 
bước đi trên đá và những túi nước. Đặc biệt hơn cả 
phải kể đến khu vui chơi liên hoàn với các cầu trượt 
được phủ đầy nước cùng hệ thống phun nước áp 
lực. Trong phút chốc, toàn bộ khu vui chơi liên hoàn 
và đồi cỏ đã biến thành một công viên nước thực sự. 
Bể bơi Ban Mai cũng là điểm đến thú vị trong Lễ hội 
nước 2017. Với mực nước được rút xuống chỉ còn 
30-50cm và được thả đầy bóng. Các bạn nhỏ được 
thỏa sức nô đùa tại bể bơi.

Ngoài những khu vực vui chơi, khu vực khám phá 
khoa học với những thí nghiệm thú vị cũng là điểm 
nhấn ưa thích của các bạn nhỏ....
 
Lễ hội nước 2017 thể hiện sự hòa nhập và giao thoa 
với các nền văn hóa trên thế giới dành cho học sinh 
Ban Mai.  .

LỄ HỘI NƯỚC ĐẦU TIÊN TẠI BAN MAI
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Với chủ đề “Hành trình đi để lớn”, chương trình 
trải nghiệm hè bánh xe chuyển động 2017 đã thực sự 
tạo nên hành trình đầy bổ ích và thú vị cho gần 200 
học sinh khối Kitty & Misa vào sáng 14/7.

 Với sự hợp lực của các bậc phụ huynh học sinh, tất cả 
các con tham dự vào “hành trình đi để lớn” đều được 
chuẩn bị đầy đủ trang phục, giày và dép quai hậu, mũ che 
nắng... Hình ảnh các bạn nhỏ tự tin, hào hứng khoác balo 
lên và đi - là hình ảnh ấn tượng đầu tiên của hành trình.

Chặng đường 40km đến với Học viện Edufarm không 
quá dài nhưng cũng đủ để các bạn nhỏ râm ran những 
câu chuyện về hành trình sắp diễn ra. Vì vậy khi xe vừa 
tới Edufarm các bạn nhỏ rất nhanh nhẹn khoác balo và 
gia nhập các nhóm để cùng nhau khám phá. Một ngày tại 
Edufarm chính thức bắt đầu.
 
30 phút tại hội trường, các bạn nhỏ được truyền cảm 
hứng với những điệu nhảy sôi động, đồng thời học những 
quy tắc ứng xử với thiên nhiên và môi trường. Hái chè, 
trồng hoa, thu hoạch rau xanh... là những trải nghiệm 
nông nghiệp diễn ra trọn buổi sáng. 
  
Sau bữa trưa tại nhà ăn sang trọng và sạch đẹp của Edu-
farm, các BMSers nghỉ ngơi tại chuỗi phòng với hệ thống 
điều hòa mát dịu để chuẩn bị sức khỏe cho hoạt động 
chăn nuôi & thí nghiệm vào buổi chiều.

 NGÔ VĂN BẮC

HÀNH TRÌNH
 ĐI ĐỂ LỚN 

MANG THẾ GIỚI VÀO LỚP HỌC
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Trong tháng hè vừa qua chúng em đã có một 
trải nghiệm vô cùng tuyệt vời, đó chính là chuyến 
đi du lịch tới Hàn Quốc .

Hàn Quốc là một đất nước rất đẹp và có những truyền 
thống văn hóa đáng học tập. Tới nơi đây chúng em 
đã đi được rất nhiều nơi như cung điện Gyongbok, 
các khu chợ : Myungdong, Hongdae, insadong hay 
đảo Nami - địa điểm quay phim “bản tình ca mùa 
đông”. Ngoài ra còn có cả khu vui chơi Everland, 
tập đoàn Hanuri, tháp Namsan... Quả là có rất nhiều 
điểm đến hấp dẫn và thú vị. Chúng em cũng được 
thưởng thức những món ăn vô cùng đặc sắc, gặp gỡ 
những người bản xứ nơi đây cùng các bạn học sinh 
trường Okryun .

 Và có lẽ trong suốt hành trình đi, nơi mà để lại cho 
em nhiều ấn tượng nhất là trường tiểu học công lập 
Okryun. Khi mới đặt chân tới cổng trường trước mắt 
là một ngôi trường vô cùng rộng lớn và sạch sẽ, học 
sinh nô đùa rất vui vẻ. Đặc biệt hơn họ chào đón 
chúng em rất nồng nhiệt. Thầy hiệu trưởng đã ra 
tận nơi dẫn cả đoàn vào trường và có cả biển chào 
mừng đón đoàn sang giao lưu học tập.

Tham quan bên trong em rất bất ngờ, mọi thứ luôn 
ngăn nắp, đầy đủ tiện nghi và sạch. Không những thế 
khi bước lên cầu thang mỗi một bậc đều có những 
câu nói, lời dạy ý nghĩa để học sinh luôn ghi nhớ, có 
ý thức hơn.

Cả đoàn được còn giao lưu với các em học sinh lớp 
5, lớp 6. Các em rất cởi mở, thân thiện, đáng yêu. 
Chúng em đã cùng nhau trò truyện và tặng quà cho 

nhau. Sau khi gặp các em, mọi người được thử tham 
gia một buổi học và hai câu lạc bộ. Em tham dự buổi 
học tiếng anh. Em thực sự ấn tượng bởi cách dạy 
cũng như cách học của các em học sinh. Các em 
được học tiếng anh qua các đoạn hội thoại, phim 
hoạt hình ngắn. Ai ai cũng hăng hái phát biểu. Cô 
giáo có những trò chơi vô cùng bổ ích giúp học sinh 
ghi nhớ từ mới...

Rời lớp học đoàn trải nghiệm cậu lạc bộ tin học và 
câu lạc bộ khoa học, chúng em được học cách pho-
toshop trên chiếc máy tính vô cùng hiện đại và làm 
chiếc kính Vr 3D. Đây quả là trải nghiệm thú vị. Đến 
lúc ra về đoàn đã có tấm ảnh kỉ niệm với thầy cô bên 
trường.

Bên cạnh sự ấn tượng về ngôi trường Okryun, mọi 
thứ bên Hàn đều lộng lẫy, sach sẽ, không khí thì 
trong lành, thời tiết dẽ chịu ... Các địa điểm đến hấp 
dẫn, luôn thể hiện nét đặc trưng của nơi đây, xung 
quanh có nhiều cửa hàng tiện lợi. Còn những người 
dân bản xứ, họ lịch thiệp, có văn hóa, ý thức bảo vệ 
mội trường và mỗi người đều có gu ăn mặc rất sành 
điệu. Về ẩm thực thì đồ ăn đường phố ngon hết xảy, 
bắt mắt, sạch sẽ. Nói chung mọi thứ thật tuyệt vời .

Nhờ chuyến đi này em đã hiểu thêm về đất nước 
Hàn Quốc, học được cách ứng xử lịch thiệp, học 
những nét văn hóa đẹp. Em mong rằng trong tương 
lai em có thể quay lại Hàn để học tập và có nhiều trải 
nghiệm thú vị hơn. Em rất cảm ơn nhà trường đã tạo 
điều kiện , tổ chức chuyến đi đầy ý nghĩa này cho 
chúng em .

VÕ NGỌC YẾN CHI (9A2)

BMSER & MÙA HÈ ĐÁNG NHỚ TẠI HÀN QUỐCGLOBAL VIEW
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Nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ 
cho năm học mới 2017 - 2018, qua đó tạo ra 
những bước đột phá trong giảng dạy và học 
tập, góp phần thực hiện chủ đề năm học mới: 
TRI ÂN & TỎA SÁNG, đoàn giáo viên của 
trường Tiểu học - THCS Ban Mai đã có 30 
ngày trải nghiệm học tập tại Mỹ trong tháng 
6/2017, gồm các cô:

- Đào Thị Thu Thảo (Phó Hiệu Trưởng trường 
Tiểu học Ban Mai)
- Ngô Thị Thanh Tâm (Trợ lí BGH trường Tiểu học 
Ban Mai) 
- Nguyễn Thị Thu Trang (Tổ trưởng tổ Lý – Hóa 
trường THCS Ban Mai)
- Đào Thị Hương (Tổ trưởng tổ Tiếng Anh trường 
THCS Ban Mai)

 4 cô giáo học tập trải nghiệm trực tiếp tại trường 
đại học TCU, tìm hiểu phương pháp dạy khoa học 
bằng Tiếng Anh, từ đó triển khai và thực hiện tại 
trường Ban Mai cho năm học mới 2017-2018.

Bên cạnh đó,các thành viên trong đoàn tham gia 
chương trình trại hè do khoa giáo dục đào tạo 
của trường đại học TCU kết hợp với thị trấn Fort 
Worth và 2 trường: INA và WL tổ chức. 

Đây là một trại hè dành cho các bạn học sinh mới 
chuyển đến Fort Worth định cư khoảng 1 năm. 
Những học sinh này chưa có khả năng ngôn ngữ 
bằng Tiếng Anh tốt hoặc bị thiếu kiến thức toán 
học và khoa học bằng Tiếng Anh. Chương trình 
học do giáo sư Molly (chuyên ngành về khoa 
học), Cecelia (chuyên ngành về ngôn ngữ) và 
Cathy (chuyên ngành toán học) lựa chọn và tổ 
chức cho các học sinh và hoàn toàn là hoạt động 
cộng đồng.

 4 BMSERS 
& 30 NGÀY TRẢI NGHIỆM TẠI MỸ

Các giáo viên ở đây luôn kiên trì lắng nghe, động 
viên và tìm ra giải pháp tốt nhất cho từng học sinh. 
Họ cùng nhau chuẩn bị lớp học và háo hức đón 
chờ học sinh đến lớp. Họ trăn trở và cố gắng tìm ra 
nguyên nhân khi một học sinh nào đó vắng mặt. 

Hình ảnh cô Hiệu trưởng sốt sắng gọi điện cho các 
gia đình học sinh khi các con chưa đến là hình ảnh 
thật ấm áp và chạm tới trái tim của chúng tôi thật 
nhiều. Và đó chỉ có thể là tình yêu chứ không phải 
là điều gì khác. Chỉ có tình yêu mới giúp họ gắn bó, 
miệt mài và chu đáo đến như vậy. 

Chúng tôi được tận mắt chứng kiên hình ảnh các 
giáo sư làm việc hết mình mặc dù tuổi đã khá cao. 
Họ chuẩn bị từng bài giảng một cách công phu. Tình 
yêu ấy không đơn giản là những lời nói hay những 
bài học, mà nó còn thể hiện ở việc họ nâng niu, trân 
trọng, gìn giữ những thiết bị dạy học từ những đồ 
dùng nhỏ nhất như cái tẩy chì hay viên phấn. Tất cả 
đều được sắp xếp ngăn nắp, khoa học và có mục 
đích sử dụng rất rõ ràng. Và một trong những mục 
đích đó là để giúp học sinh thuận tiện lấy sử dụng...

(NGUYỄN THỊ THU TRANG )

GLOBAL VIEW

Lớp khoa học của các bạn học sinh tại bang Fort 
Worth sinh hoạt hè tại TCU

Các cô giáo cùng giáo sư Molly và các cô giáo ở TCU chuẩn 
bị trang thiết bị cho khoá học mới
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CÔ GIÁO LỚP QUỐC TẾ VỚI KHÓA ĐÀO 

TẠO CHUYÊN SÂU TẠI AUSTRALIA

Nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, 
định hướng tư duy toàn cầu cho cán bộ, giáo 
viên để sẵn sàng đảm nhiệm các nhiệm vụ tại 
các lớp Quốc tế năm học 2017-2018 của trường 
Tiểu học  Ban Mai, qua đó truyền cảm hứng, 
khơi dậy tiềm năng, tình yêu nghề nghiệp của 
đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường, Ban lãnh 
đạo Ban Mai đã cử 4 cô giáo đi học tập chuyên 
môn tại úc, gồm: Cô Nguyễn Thị Thanh Hải, 
Trần Ngọc Mai, Nông Thị Vân Hường (tổ Tiếng 
Việt) và cô Phan Thị Ngọc (tổ Tiếng Anh). 

Chuyến đi học tập 4 tuần từ ngày 1/6 đến ngày 
29/6/2017 cũng là chuyến đi mang hình ảnh Ban 
Mai nói riêng, hình ảnh giáo viên Việt Nam nói 
chung đến với bạn bè quốc tế. Với sứ mệnh của 
mình, 4 BMSers sẽ tìm hiểu về hệ thống giáo dục 
của Úc, cách thức vận dụng được phương pháp 
dạy học (đặc biệt là các phương pháp dạy học 
bằng trải nghiệm), cách thức quản lý lớp học và 
giáo dục hành vi cho học sinh, cách thức trang trí 
môi trường nhìn thấy tại các trường học ở Úc. Học 
hỏi các kĩ năng quản lý công việc của giáo viên ở 
Úc.
 
Các cô giáo sẽ vận dụng những kiến thức đã học 
tập, dựa trên những điều kiện thực tế của trường 
Ban Mai, để có những kiến nghị, đóng góp tích 
cực và áp dụng cho chương trình Quốc tế của Nhà 
trường trong năm học mới 2017 - 2018.

Xin giới thiệu một đoạn Nhật ký của cô Vân Hường 
viết trực tiếp trong những ngày còn đang trải ng-
hiệm tại Úc về chuyến đi này.

GLOBAL VIEW

Học sinh luôn chủ động, tự tin trong mọi giờ học.

Một góc thư viện 

Học tập bằng trải nghiệm được coi trọng tại Úc

Bên cô Linda Prekins - chuyên gia tư vấn cấp cao của Ban Mai tại Úc.
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Chúng tôi tới thăm  trường Trinity Chris-
tian School, Charnwood Brindabella và 
Northpoint, Bảo tàng Quốc gia Úc, và được 
tìm hiểu thêm về văn hoá, lịch sử của đất 
nước này... 

Cảm nhận chung là bên cạnh việc dạy kiến 
thức, học sinh ở đây rất được chú trọng rèn 
luyện kĩ năng, đặc biệt là các kĩ năng như giao 
tiếp, phản biện, thuyết trình, giải quyết vấn đề, 
tìm kiếm thông tin, làm việc theo nhóm, làm việc 
cá nhân.... Chúng tôi rất ấn tượng với sự tự tin, 
chủ động của học sinh, sự hăng hái, tích cực 
trong các hoạt động. Bên cạnh đó họ cũng rất 
chú trọng đến việc phát triển nhân cách cho học 
sinh: luôn quan tâm, giúp đỡ những người xung 
quanh, tôn trọng bản thân và tôn trọng người 
khác... Tất cả các hành động của học sinh đều 
xuất phát từ sự tôn trọng.

Chúng tôi thấy các giáo viên ở các trường đều 
luôn khích lệ, động viên học sinh, cho học sinh 
được quyền bày tỏ ý kiến và định hướng học 
sinh có suy nghĩ tích cực.

Lớp học ở đây khá rộng rãi, có nhiều góc học 
tập và được bài trí một cách linh hoạt. Các đồ 
dùng trong lớp rất phong phú, đa dạng. Hình 
thức tổ chức dạy học của giáo viên rất đa dạng, 
linh hoạt, thường xuyên thay đổi nên tạo hứng 
thú học tập cho học sinh. 

Về môi trường nhìn thấy: tôi nhận thấy không 
gian trường lớp của Ban Mai có nhiều nét 
tương đồng với môi trường ở đây như các góc 
học tập, trưng bày sản phẩm hoạt động của học 
sinh. Chúng tôi rất vui khi được đến thăm và 
học tập ở một đất nước có nền giáo dục hàng 
đầu thế giới. Các giáo viên ở đây rất nhiệt tình 
hỗ trợ, chia sẻ thông tin và giúp đỡ chúng tôi 
trong quá trình làm việc. 

Khi đoàn cho học sinh xem video giới thiệu về 
đất nước Việt Nam nói chung và về trường Ban 
Mai nói riêng, các bạn học sinh rất hào hứng 
và thích thú,  đặc biệt khi được thấy các bạn 
học sinh Ban Mai thể hiện vai trò lãnh đạo trong 
Leadership Day. 

Ngoài ra chúng tôi còn giao lưu ẩm thực với các 
thầy cô, học sinh ở Úc: giới thiệu một vài món 
ăn truyền thống của Việt Nam với họ và họ rất 
hào hứng khi được thưởng thức.

NÔNG THỊ VÂN HƯỜNG (GVCN 2I1)

GLOBAL VIEW

Luôn tự tin trong giao tiếp

Học sinh Úc theo dõi hình ảnh, hoạt động của học sinh Ban Mai qua các video clip

Không gian lớp học có nhiều điểm tương đồng với Ban Mai 
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Tại đất nước Malaysia xinh đẹp, với nền văn 
hóa đa dạng và lịch sử lâu đời, 9 học sinh Tiểu 
học - THCS Ban Mai đã cùng nhau học tập chăm 
chỉ Tiếng Anh mỗi sáng và nâng cao kiến thức 
về Vật lý, Hóa học, Thiên văn học thông qua các 
chuyến thăm quan Đại học Công nghệ Malaysia, 
Petronas Sains và Planetarium Negara. 

Bên cạnh đó, các BMSers còn được trải nghiệm 
một ngày học tập, sinh hoạt, giao lưu với bạn bè tới 
từ các quốc gia khác như Malaysia, Ấn Độ, Trung 
Quốc… tại trường quốc tế Eaton. Ngoài ra các bạn 
cũng được nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên và bảo 
về môi trường sau chuyến đi tìm hiểu về Kuala Lum-
pur Forest Eco Park.

Trước khi di chuyển sang Singapore tham gia hội 
thảo AMEC (ASEAN Math and Engineering Confer-

ence) do Chính phủ Singapore tài trợ, các bạn đã 
được tham gia khóa học CODE Juniors. Sau khóa 
học các bạn đã tự mình thiết kế được một trò chơi 
với trò chơi mẫu vô cùng nổi tiếng Flappy bird một 
cách xuất sắc.

Bốn ngày chính thức tham gia hội thảo tại Đảo quốc 
Sư tử là những ngày học sinh Ban Mai khẳng định 
mình trong môi trường quốc tế. HÒA NHẬP NHANH 
- TỰ TIN - SÁNG TẠO - KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO 
BẢN THÂN là những từ có thể nói về các BMSers. 
Trải qua những ngày hội thảo với kiến thức khá ‘khó 
nhằn’ về khí động học, trải nghiệm phương pháp học 
tập sử dụng công nghệ cao VR, hai nhóm của Ban 
Mai đã có những ý tưởng vô cùng tuyệt vời.
 
Và điều đáng tự hào nhất là nhóm của 3 bạn Trần Thị 
Yến Nhi 7A1 - Phạm Hương Giang 7A1 - Mai Xuân 
Vinh 8A2 đã xuất sắc giành Huy chương Vàng trong 
phần thuyết trình ý tưởng về chiếc thùng rác thông 
minh MAGIC BIN. Cùng với một nhóm học sinh của 
Phillippines, đây là hai nhóm duy nhất được nhận 
huy chương danh giá về ý tưởng sáng tạo và có khả 
năng hiện thực hóa cao trong hơn 20 nhóm học sinh 
tới từ 6 quốc gia Malaysia, Cambodia, Myanmar, In-
donesia, Vietnam và Phillipines.

Ngoài ra, các BMSers cũng đã gặt hái được tấm Huy 
chương Đồng trong cuộc thi Competition Race (cuộc 
thi lập trình robot chạy theo một đường đi cố định).
 

HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP 
TẠI MALAYSIA - SINGAPORE CỦA CÁC BMSERS

GLOBAL VIEW

Các BMSers giành Huy chương Vàng trong phần thuyết trình ý tưởng về 

chiếc thùng rác thông minh MAGIC BIN.
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Ở bất kì cuộc thi nào, từ cấp Quận, cấp Thành phố, 
Quốc gia và Quốc tế đều có sự đóng góp của sắc 
màu Ban Mai. Khép lại năm học, các học sinh đã viết 
thêm vào trang sử Ban Mai  204  giải thưởng cá 
nhân từ cấp quận đến cấp thành phố, Quốc gia và 
Quốc tế: 78 Giải Quốc tế (trong đó: 10 Huy chương 
Vàng, 21 Huy chương Bạc, 34 Huy chương đồng; 15 
giải Khuyến khích). 8 giải Quốc gia (trong đó: 2 Huy 
chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 3 Huy chương 
Đồng, 1 giải Khuyến khích). 3 giải cấp Thành phố 
(trong đó: 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích). 
115 Giải cấp Quận (trong đó: 8 giải Nhất, 25 giải Nhì, 
33 giải Ba, 51 giải Khuyến khích).

Qua mỗi kì thi, thầy cô nhận thấy sự chuyển mình rõ 
rệt của các con: Từ việc xác lập mục tiêu đến việc 
lập kế hoạch hành động; từ sự chủ động, tự tin của 
mỗi cá nhân đến sự hợp lực của tập thể trong việc 
học hỏi kiến thức.  Đặc biệt, những em học sinh lớp 
một, lớp hai tuy tuổi còn nhỏ, còn nhiều bỡ ngỡ với  
kiến thức mới và với công nghệ thông tin nhưng các 

em cũng đã nhanh chóng trong việc làm quen máy 
tính, nhanh nhẹn trong tư duy và đạt kết quả cao như 
Hoàng Đăng Khánh lớp 1A8, Nguyễn Nhật Minh lớp 
1A8, Nguyễn Đình Minh Khuê lớp 1A2, Nguyễn Minh 
Ngọc lớp 1A5, Phạm Trần Hoàng Anh lớp 2A7, Chu 
Đoàn Phương Chi lớp 2A6,…

Với các anh chị lớp 3-4-5,  không thể không nhắc đến 
những gương mặt: Trần Hoàng Việt lớp 3A3, Nguyễn 
Chính Minh Hiếu lớp 3A3, Mạc Minh Dũng lớp 3A6, 
Nguyễn Tuấn Khang lớp 3A6, Vũ Dương Tuấn Kiệt 
lớp 3A1, Trần Nhật Ngọc Minh 4A1; Nguyễn Hoàng 
Duy 4A2;  Phạm Hoàng Quân lớp 4A2, Nguyễn Phúc 
Bảo Minh lớp 4A3, Đỗ Như Lâm Phúc lớp 4A3, Lê 
Trần Quỳnh Chi lớp 4A2, Đỗ Việt Bách lớp 4A4, 
Nguyễn Vũ Đan Phương 5A5, Vũ Quang Minh lớp 
5A5, Lê Thị Quỳnh Anh lớp 5A5, Trần Hoàng Nam 
lớp 5A5, Phạm Đăng Khôi lớp 5A5, Nguyễn Quang 
Minhlớp 5A5, Nguyễn Đắc Lê Bách lớp 5A3, Đàm 
Minh Hoàng lớp 5A5, Bùi Lê Minh lớp 5A5…

Các con luôn biết ưu tiên việc quan trọng ở mọi thời 
điểm, kiên định với mục tiêu mình đã đặt ra và để lại 
nhiều dấu ấn trong các sân chơi trong nước và Quốc 
tế. Các con không ngừng học hỏi và lan tỏa giá trị 
bản thân đến bạn bè muôn nơi.

Các bạn, thầy cô, bố mẹ đều tự hào về tất cả các 
con, vui mừng trước những cố gắng của các con. 
Năm học mới 2017 – 2018 đang dần mở ra, toàn thể 
thầy cô giáo Ban Mai mong các con học sinh sẽ luôn 
nỗ lực để thắp sáng đam mê học tập. Kính chúc các 
quí vị phụ huynh tràn đầy sức khỏe và tiếp tục vững 
bước đồng hành cùng các cô trò trên con thuyền 
hạnh phúc 2017 – 2018.

THÀNH CÔNG TỪ BIẾT XÁC LẬP MỤC 
TIÊU, CHỦ ĐỘNG TRONG HỌC TẬP

Năm học 2016 – 2017 đã khép lại trong niềm hân hoan của các cô giáo, học sinh cũng như các vị  
phụ huynh Ban Mai. Trong năm học này, Chương trình thành tích cao đã gặt hái nhiều quả ngọt, góp 
với niềm vui chung của toàn trường, đánh dấu sự phát triển về số lượng và chất lượng giải các kì thi 

Các BMSers đoạt giải cao trong kỳ thi Toán quốc tế 
Simoc tại Singapore

LÊ THỊ HIỀN (Trợ lý BGH khối Tiểu học)
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"Không có niềm vui hay phần thưởng nào 
lớn hơn việc tạo một sự khác biệt cơ bản 
trong cuộc sống một ai đó. Và Ban Mai chính 
là nơi đã tạo cho con gái chúng tôi sự khác 
biệt, để chúng tôi có Minh Phương ngày hôm 
nay – cô con gái bé nhỏ mà bản lĩnh vô cùng. 
9 năm – đủ để cho chúng tôi khẳng định quyết 
định gửi gắm con tại Ban Mai là đúng đắn."

Đó là chia sẻ của gia đình cô học trò Minh 
Phương. Và những động viên ấy luôn khiến cho 
những thầy cô giáo như chúng tôi thực sự xúc 
động. Chúng tôi thấy được sự tin tưởng và niềm 
tự hào trong tự đáy lòng các bậc phụ huynh. 

Minh Phương đại diện cho thế hệ học sinh Ban 
Mai đầu tiên lớn lên dưới mái trường này. 9 năm 
có lẽ là quãng thời gian đủ để con được trải 
nghiệm, trưởng thành và tỏa sáng. Bảng vàng 
thành tích của cô bé 15 tuổi này thật sự đáng nể. 
Với giải Quốc gia kì thi “Vận dụng kiến thức liên 
môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn”, Minh 
Phương được tuyển thẳng vào trường THPT mà 
không cần trải qua kì thi vào 10. Cô học trò cừ 
khôi đã không tự bằng lòng mà sẵn sàng đương 
đầu với những thử thách cam go hơn. “Con đã 
đặt mục tiêu rõ ràng và đúng đắn. Con thực sự 
muốn chinh phục những đỉnh cao mới và kiên 
trì theo đuổi nó. Những ngày tháng qua với con 
cũng nhiều lo lắng và hồi hộp, nhưng bản lĩnh 
của một chiến binh BMSer khiến con không thể 
dừng lại”….

Minh Phương đã bước tiếp vào kì thi chuyên. 
Điều đặc biệt là cô gái đa tài này đã chọn thi 2 
môn chuyên: chuyên Anh và chuyên Văn. Tôi 
e ngại “Liệu có quá sức con không khi thi một 
trường chuyên thôi vốn đã rất vất vả?".

Minh Phương thẳng thắn chia sẻ: “Tâm lí là một 
yếu tố rất quan trọng trong các kì thi, đặc biệt là 
thi chuyên. Con nghĩ mình không nên quá lo lắng, 
cứ làm bài thi thật thoải mái và bình tĩnh. Con 
luôn cố gắng làm chủ được cả kiến thức và tâm lí 
bản thân. Với kiến thức chắc chắn kết hợp cùng 
những bài học kĩ năng con được trang bị ở Ban 
Mai, con đã vượt vũ môn thành công. Con thực 
sự hạnh phúc khi biết kết quả đỗ chuyên Anh của 
3 trường: PT Chuyên Ngoại Ngữ, trường THPT 
Chuyên Sư phạm và trường Chuyên Nguyễn 
Huệ. Con bất ngờ hơn nữa khi biết mình còn đỗ 
cả chuyên Văn trường Nguyễn Huệ. Vậy là con 
đã đạt được mục tiêu mình đề ra”.

 HỌC SINH LỚP 9 THCS BAN MAI 
ĐỖ 4 TRƯỜNG THPT CHUYÊN CỦA HÀ NỘI 

“Con thực sự muốn gửi lời cảm ơn chân thành 
nhất tới các thầy cô giáo Ban Mai đã luôn đồng 
hành sát cánh cùng chúng con trong suốt 9 năm 
qua. Con mong mái trường Ban Mai sẽ mãi là suối 
nguồn trong trẻo nuôi dưỡng tâm hồn mỗi BMSer, 
và chúng con luôn tự hào là một chiến binh Ban 
Mai. Chúng con sẽ luôn giữ tinh thần và khát vọng 
Ban Mai trong trái tim mình. Con xin chúc cho 
những thế hệ BMSer sẽ tiếp nối và làm dày thêm 
những trang vàng thành tích cho Ban Mai”. 

(Minh Phương)

Ban Mai đã ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng Minh 
Phương được tỏa sáng. Sự nỗ lực và thành tích ngày 
hôm nay của con chính là sự tri ân tuyệt vời nhất dành 
cho các thầy cô Ban Mai. Con luôn giữ niềm tự hào 
mình là Người Ban Mai và mái nhà Ban Mai cũng luôn 
tự hào về con. 

Hãy bay cao bay xa thật vững vàng con nhé!
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*Sáng 29/6 diễn ra lễ ký kết hợp đồng giữa trường Mầm 
non Ban Mai với Tập đoàn FranklinCovey (Mỹ) về chương 
trình đào tạo kỹ năng sống The Leader in Me (Lãnh đạo 
Bản thân). Đây là chương trình được phát triển từ năm 
1999 nhằm phát triển các khả năng tiềm tàng của con 
người, có mặt tại nhiều quốc gia trên toàn cầu và được 
đánh giá là đòn bẩy tạo ra thay đổi đột phá cho học sinh.

*Ngày 14/7: Học sinh khối Misa và Kitty tham gia hành 
trình đi để lớn, trải nghiệm tại Học viện Edufarm. Các bạn 
nhỏ được hòa mình vào thiên nhiên, làm quen rèn luyện 
sự tự tin trong nhiều hoạt động về nông nghiệp, vui chơi.

*Ngày 15/7 đội Hoa tiêu của nhà trường chính thức được 
thành lập với vai trò tiên phong trong các hoạt động đưa 
chương trình 7 thói quen vào nhà trường. Với sứ mệnh 
làm gương, truyền cảm hứng, dẫn dắt và giải phóng tiềm 
năng cho các BMSER và các con học sinh. Đội hoa tiêu 
mầm non với 9 thành viên sẽ là chìa khóa để dẫn đến 
thành công của chương trình The Leader In Me.

*Ngày 24/7: Chương trình Lễ hội nước chính thức được tổ 
chức ngay tại khuôn viên trường Ban Mai mang đến một 
trải nghiệm thú vị, giúp học sinh tiếp cận với không khí 
của những lễ hội lớn trên thế giới.
 
*Ngày 26/7:  Đảng Ủy Phường Văn Quán trao Quyết định 
thành lập chi bộ Đảng cho Trường Mầm Non Ban Mai.
Với 3 đồng chí Đảng Viên đầu tiên, Chi bộ Đảng trường 
Mầm Non Ban Mai sẽ là kim chỉ nam cho các hoạt động 
của nhà trường. 
 
*Ngày 19/8, ngày hội Cha mẹ học sinh đầu năm học diễn 
ra với chủ đề “Hiểu để yêu thương”. Đây là cơ hội để tăng 
cường sự kết nối giữa gia đình và nhà trường trong công 
tác chăm sóc và giáo dục trẻ.

*Từ 28/5 - 10/6, 3 học sinh khối Tiểu 
học cùng 6 học sinh THCS đã có những 
ngày trải nghiệm học tập thú vị cùng 
HỘI NGHỊ TOÁN HỌC 7 KỸ THUẬT 
ROBOT trong khuôn khổ Trại hè 2 tuần 
tại Malaysia & Singapore, khẳng định 
năng lực và tư duy toàn cầu của học 
sinh Ban Mai với bạn bè quốc tế.

*Từ 1/6-29/6: : cô Thanh Hải, Trần Mai, 
Vân Hường (tổ Tiếng Việt) và cô Phan 
Ngọc (tổ Tiếng Anh) - 4 cô giáo phụ 
trách khối Quốc tế đã có chuyến học 
tập tại Australia. Đây là dự án nhằm 
nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, định 
hướng tư duy toàn cầu cho cán bộ, 
giáo viên để sẵn sàng đảm nhiệm các 
nhiệm vụ tại các lớp Quốc tế năm học 
2017-2018 của trường  Tiểu học  Ban 
Mai, qua đó truyền cảm hứng, khơi dậy 
tiềm năng, tình yêu nghề nghiệp của 
đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường.

Ngoài ra, cô giáo Đào Thị Thu Thảo, 
Ngô Thị Thanh Tâm (Phó Hiệu Trưởng) 
có chuyến tham gia học tập trải nghiệm 
trực tiếp tại trường đại học TCU, tìm 
hiểu phương pháp dạy khoa học bằng 
Tiếng Anh, từ đó triển khai và thực hiện 
tại trường Ban Mai cho năm học mới 
2017-2018.

*Từ 4/6-6/6:  6 học  sinh Ban Mai tham 
gia Olympic Toán Tuổi thơ toàn Quốc 
2017 diễn ra ở Trà Vinh. Kết quả các 
BMSers đã giành được: 1 Huy chương 
Vàng (Trần Ngọc Nhật Minh), 2 Huy 
chương Bạc (Nguyễn Vũ Đan Phương, 
Nguyễn Quang Minh) , 2 Huy chương 
Đồng (Bùi Lê Minh, Lê Thị Quỳnh 
Anh) và 1 giải Triển vọng (Trần Tuấn 
Quang). Đội cũng giành giải tập thể với 
Cup Đồng ở phần thi Tiếp sức toán và 
Du lịch toán học.  

*Từ 5/7- 17/7, giải vô địch cờ vua trẻ 
toàn quốc năm 2017 - tranh cup Viet-
combank diễn ra tại thành phố Đà Lạt 
(Lâm Đồng). Trịnh Hải Đường - học 
sinh Tiểu học Ban Mai tham gia thi 
đấu, với các đối thủ hơn tuổi và từng 
là kỳ thủ thế giới. Kết quả Hải Đường 
giành Huy chương đồng. Đây thực sự 
làm một trải nghiệm ý nghĩa, giúp con 
có thêm nhiều kinh nghiệm khi cọ sát 
với các đối thủ hơn tuổi và nhiều kinh
 nghiệm thi đấu. Tinh thần Sống chủ 
động, biết Bắt đầu với mục tiêu luôn 
thường trực trong mỗi BMSers, không 
chỉ trong học tập mà trong cả các hoạt 
động, sự kiện của cuộc sống.

* Từ ngày 14/7/2017 – 17/7/2017, 11 
học sinh Ban Mai đã đoạt Huy chương 
Vàng, Bạc, Đồng của kỳ thi toán SAS-
MO tiếp tục lên đường sang Singga-
pore tham dự kỳ thi SIMOC 2017. Và 
các con đã giành được những thành 
tích thật tuyệt vời, 11/11 bạn tham gia 
thi đều đạt giải, với: 1 Huy chương 
Vàng, 5 Huy chương Bạc, 1 Huy 
chương Đồng & 4 giải Khuyến khích:

- Nguyễn Hoàng Duy 4A2 Huy chương 
Vàng
- Trương Minh Khoa 2A4 Huy chương 
Bạc
- Chu Đoàn Phương Chi 2A6 Huy 
chương Bạc
 - Mạc Minh Dũng 3A6 Huy chương 
Bạc
- Nguyễn Vũ Đan Phương 5A5 Huy 
chương Bạc
- Nguyễn Quang Minh 5A5 Huy chương 
Bạc
- Đỗ Quang Anh 3A3 Huy chương Đồng
- Mạc Kiên Trung 1A4 Khuyến Khích
- Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 3A5 Khu-
yến Khích.
- Nguyễn Phan Hoàng 5A5 Khuyến 
Khích
- Lê Thị Quỳnh Anh 5A5 Khuyến Khích

*Ngày 28/7: Chương trình tổng kết Trại 
hè Ban Mai core diễn ra, khép lại hành 
trình trải nghiệm đầy ý nghĩa dành cho 
các bạn học sinh đăng ký tham gia 
trong mùa hè 2017.

Ngày 1-2/8: Với chủ đề “Gặp gỡ yêu 
thương”, gần 1500 học sinh đã có ngày 
đầu tiên đến trường tràn ngập tình yêu 
thương, sự kết nối: Ngày 1/8 dành cho 
học sinh khối 2-3-4-5, ngày 2/8 dành 
cho học sinh khối 1. Thầy cô đã chào 
đón với không gian trường lớp được 
trang trí sạch đẹp, ấn tượng theo chủ 
đề “Tri ân và tỏa sang”, cùng những 
hoạt động giao lưu, gặp gỡ đầu năm 
học thú vị.

*Ngày 5/8, thực hiện chỉ đạo của Đảng 
ủy phường Văn quán, Đại hội chi bộ 
trường Tiểu học Ban Mai đã diễn ra 
thành công tốt đẹp.Đại hội đã thảo luận 
và thông qua các báo cáo: “Báo cáo kết 
quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ 
nhiệm kỳ 2015 - 2017; kiểm điểm sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ nhiệm kỳ 
qua; phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 
2017 – 2020.
Với tinh thần “dân chủ, trí tuệ, kỷ 
cương, đoàn kết” Đại hội chi bộ Trường 
Tiểu học Ban Mai đã thành công tốt 
đẹp. Kết quả: Đồng chí Phạm Thị Thu 
Phương - Bí thư chi bộ. Đồng chí Lê 
Ngọc Tuyền - Phó bí thư chi bộ.
 
*Từ 11/8: Chương trình “Chinh phục 
đường đua xanh” lần thứ 4 diễn ra 
tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình  
dành cho gần 200 học sinh khối 4. Đây 
là một trong những hoạt động thường 
niên nhằm tạo cho các con học sinh 
có những kỹ năng cần thiết trong cuộc 
sống, nhằm thực hiện chương trình phổ 
cập kỹ năng bơi cho học sinh trường 
Tiểu học Ban Mai.
 
*Sáng 27/8, ngày hội Cha mẹ học sinh 
đầu năm học diễn ra, giúp các bậc phụ 
huynh nắm rõ chương trình năm học 
2017-2018, tạo cơ hội để học sinh thể 
hiện lòng biết ơn cha mẹ.

*Từ 28/5 - 10/6, 6 học sinh THCS đã có những ngày trải ng-
hiệm học tập thú vị cùng HỘI NGHỊ TOÁN HỌC 7 KỸ THUẬT 
ROBOT trong khuôn khổ Trại hè 2 tuần tại Malaysia & Singa-
pore, khẳng định năng lực và tư duy toàn cầu của học sinh 
Ban Mai với bạn bè quốc tế.

 *Tháng 6/2017:  cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang (Tổ trưởng 
tổ Lý – Hóa trường), Đào Thị Hương (Tổ trưởng tổ Tiếng 
Anh) có chuyến tham gia học tập trải nghiệm trực tiếp tại 
trường đại học TCU, tìm hiểu phương pháp dạy khoa học 
bằng Tiếng Anh, từ đó triển khai và thực hiện tại trường Ban 
Mai cho năm học mới 2017-2018.

*Sáng 29/6/2017, tại Trung tâm tổ chức Sự kiện của Hệ 
thống Giáo dục Ban Mai đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng giữa 
trường  THCS Ban Mai với Tập đoàn FranklinCovey (Mỹ) về 
chương trình đào tạo kỹ năng sống TLiM - The Leader in Me 
(Lãnh đạo Bản thân).Đây là chương trình được phát triển từ 
năm 1999 nhằm phát triển các khả năng tiềm tàng của con 
người, có mặt tại nhiều quốc gia trên toàn cầu và được đánh 
giá là đòn bẩy tạo ra thay đổi đột phá cho học sinh.

* Từ 21/6 - 27/6, 13 BMSers của trường Tiểu học - THCS 
Ban Mai đã có chuyến trải nghiệm học tập hè tại Hàn Quốc, 
làm phong phú them chìa khóa Tư duy toàn cầu trong Tầm 
nhìn Ban Mai.

*Ngày 31/7 & 10/8: Học sinh khối 6-7-8-9 (ngày 31/7), khối 
10 (ngày 10/8) quay trở lại trường cùng năm học mới với 
chủ đề ‘”Hiểu để yêu thương. Đây là năm học đầu tiên của 
trường THCS – THPT Ban Mai tại khu đô thị Văn Phú (Phú 
La, Hà Đông). 

TIN VẮN MẦM NON TIN VẮN TIỂU HỌC

  TIN VẮN THCS - THPT

BAN MAI 24/7
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 NHỮNG BÍ QUYẾT HỌC TẬP TỐT SIÊU ẤN TƯỢNG 
CỦA THẦY CÔ GIÁO TRƯỜNG THCS - THPT BAN MAI 

 ĐÃ ĐẾN LÚC 
THAY ĐỔI CÁCH NGHĨ VỀ MÔN VĂN

Nhiều học sinh cho rằng môn Văn là bộ môn “gây mê” 
nhanh chóng nhất, khó nuốt nhất. Thế nhưng môn 
Văn có thật sự đáng sợ như vậy không? Thạc sỹ Vũ 
Thu Hà – Giáo viên Ngữ văn trường THCS – THPT Ban 
Mai với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại cấp học 
THCS, đặc biệt là Ngữ văn 9 chia sẻ:

“Nếu bạn vẫn nghĩ môn Văn thật mênh mông, thật khó 
lường, thật khó đạt điểm cao… thì đã đến lúc bạn nên 
THAY ĐỔI cách nghĩ!

Bạn có tin không nếu tôi nói, môn Văn cũng có “TIÊN ĐỀ”, 
“ĐỊNH LÝ”, “NGUYÊN TẮC”? Và tất nhiên nếu như vậy thì 
môn Văn…không hề khó như bạn đã nghĩ! Để tôi mách 
bạn một “CÔNG THỨC” nhưng cũng là “ĐỊNH LÝ” của 
môn Văn nhé: ĐỌC + HIỂU => CẢM + YÊU. Chứng minh 
“định lý” này cần có thời gian và lòng tin. Bạn hãy trải 
nghiệm cùng chúng tôi trong năm học mới này nhé.

MẪU SỐ CHUNG” CỦA SỰ DỊU DÀNG
 VÀ NGHIÊM KHĂC LÀ GÌ…?

Một cô giáo luôn tâm huyết, tận tâm với học trò nhưng 
lại “nổi tiếng” nghiêm khắc, cô Trần Thị Minh Hoàn 
đã đồng hành cùng các thầy cô giáo và các con học 
sinh trường THCS Ban Mai ngay từ những ngày đầu 
trường được thành lập.

Những thế hệ học trò dưới sự dìu dắt của cô tâm sự: 
“những ngày đầu khi mới tiếp xúc với cô, đứa nào cũng 
vừa nể cô, vừa “sợ” cô. Nhưng sau một thời gian được 
cô đồng hành, dạy dỗ, chúng con đã nhận ra bên ngoài 
vẻ lạnh lùng nghiêm khắc là sự ấm áp của tình yêu, trách 
nhiệm cô dành cho chúng con”.

Năm học 2017 – 2018 đang đến gần, khi được hỏi những 
suy nghĩ của cô về ngôi trường Ban Mai, cô Minh Hoàn 
tâm sự: “Điều tôi tâm đắc nhất ở ngôi trường này là không 
chỉ có học sinh mà cả giáo viên cũng luôn được “Là chính 
mình” - được tôn trọng sự khác biệt và tạo cơ hội trải 
nghiệm.”

Cô cũng không quên nhắn nhủ tới những học trò yêu quý 
của mình: “Học trò thân yêu, có phải các con thấy có cô 
giáo thật nghiêm khắc nhưng lại có cô giáo thật dịu dàng? 
Con có tìm được “mẫu số chung” giữa các cô không???

Bật mí nhé, mẫu số ấy là “Yêu thương” con ah! Còn tử số 
sẽ là các màu sắc khác nhau của mỗi thầy cô. Con nhớ 
nhé, cũng như bố mẹ, các thầy cô luôn dành cho các con 
những tình yêu thương vô bờ bến.”

 LỰC HẤP DẪN TỪ TÌNH YÊU THƯƠNG 

“Mọi lý lẽ logic đều chỉ tìm thấy được trong công thức 
bí ẩn của tình yêu thương” – nó là chìa khoá vạn năng 
giúp Thạc sỹ Ngô Thị Thanh Huyền – giáo viên Ngữ 
văn trường THCS sử dụng để mở cánh cửa nơi trái 
tim các con học sinh.

 Khi được hỏi về bí kíp nào giúp cô trở thành “lực hấp dẫn” 
của các con học sinh trường THCS Ban Mai dù thời gian 
cô công tác tại trường chưa lâu, cô chia sẻ:

NGƯỜI BAN MAI
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“Tôi rất hạnh phúc khi biết rằng, trong trái tim học sinh, tôi 
không chỉ là một cô giáo, mà còn là người “BẠN” chia sẻ 
mọi cảm xúc vui buồn trong cuộc sống. Với học sinh, tôi 
luôn TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT để từ đó tìm ra những 
ƯU ĐIỂM RIÊNG của mỗi đứa, giúp các con PHÁT HUY 
TỐI ĐA những ưu điểm đó. Xuất phát từ tình yêu thương 
thật sự, tôi luôn LẮNG NGHE CHÂN THÀNH để giúp các 
con có một điểm tựa tinh thần bất cứ khi nào cần. 

Tôi mong các con sẽ luôn mở rộng lòng mình với cuộc đời, 
biết sống yêu thương, sâu sắc. Sức hút của một người có 
thể đến từ ngoại hình nhưng sức hút mạnh mẽ và bền bỉ 
nhất sẽ đến từ trái tim. Các con hãy là những cực nam 
châm yêu thương với sức hút thật tuyệt vời nhé!”

CÔ GIÁO ĐỊA LÝ VÀ NHỮNG “TRÁI NGỌT”

Cô giáo Bùi Thi Hậu đươc mệnh danh là:” Giáo viên có 
duyên với giải”. Năm nào học sinh của cô cũng dành 
giải cao trong các kì thi hoc sinh giỏi. Một trong những 
khó khăn trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của 
cô nói riêng và các bộ môn ít giờ nói chung là sự chọn 
lựa học sinh. Những học sinh vào đội tuyển của cô, 
phần lớn chưa phải là những học sinh có thành tích 
học tập tốt. Ấy vậy mà không hiểu sao, cứ được cô 
Hậu dạy dỗ, bồi dưỡng một thời gian ngắn thì kì tích 
xuất hiện.

Cô đã chia sẻ rất thật lòng rằng:” Học sinh cấp 2 thường 
tập trung vào đội tuyển Văn, Toán, Anh. Vì thế mỗi học 
sinh đến với tôi, tôi đều cảm thấy rất TRÂN TRỌNG thậm 
chí là BIẾT ƠN. Đó chính là động lực, là nguồn cảm hứng 
để tôi KIẾN NHẪN và BAO DUNG với các con”. Với quan 
điểm giáo dục và tâm huyết của mình, cô đang truyền cảm 
hứng và cùng với các con học sinh tạo nên những “trái 
ngọt” vượt lên so với khả năng của mỗi con.

Không những thế, cô là thành viên chủ chốt của đội Hoa 
tiêu và đội Hướng dẫn nghiên cứu khoa học của trường. 
Chúng ta cùng chúc cho cô sẽ tiếp tục thành công trong 
công việc và cuộc sống của mình.

BÍ KÍP CỦA CÔ GIÁO TRẦN THỊ THẢO GIÚP 
TẬP THỂ 9A2 VƯỢT VŨ MÔN THÀNH CÔNG

Những ngày cuối tháng 6, các thầy cô trường THCS 
Ban Mai cảm thấy hạnh phúc vô cùng với kết quả thi 
vào 10 của học sinh lớp 9A2. Một tập thể với nhiều 
“danh tướng” khiến cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Thảo 
cảm thấy hơi chùng xuống khi được phân công làm 
“chỉ huy trưởng”.

Nhưng bằng KINH NGHIỆM, sự TẬN TÂM và đặc biệt là 
HIỂU TÂM LÝ của học trò ở cái tuổi nhất quỷ nhì ma này, 
cô Thảo đã hoàn toàn thu phục được các con. Cô tâm sự 
“ sau một thời gian tiếp xúc với các con, cô đã nhận ra 
rằng mỗi con là một thế giới riêng, một tính cách và tâm 
hồn riêng”. Cô bắt đầu chiến dịch chinh phục những “danh 
tướng” ấy.

Hàng loạt các chiến thuật được vạch ra...Những cuộc 
trò chuyện sau giờ với từng học sinh để có thể hiểu hơn 
những khó khăn con đang gặp phải phía sau những phá 
phách, nghịch ngợm trên lớp. Những “cặp đôi cùng tiến” 
bắt đầu hình thành, những mục tiêu được xác lập và tinh 
thần cũng được lên dây cót. 
Điều quan trọng hơn, cô hạnh phúc rất nhiều khi các con 
nhận ra bạn mình có rất nhiều điều để mình học tập, thấy 
hào hứng khi làm việc cùng bạn. Và có lẽ, hình ảnh đẹp 
nhất chính là những giờ ôn tập các con tự đặt ra mục tiêu 
cho nhóm, cho mình và say sưa giảng bài, chia sẻ với bạn. 
Điều ấy chỉ có được khi các con tự hạ cái tôi của mình 
xuống, biết sống chia sẻ và đoàn kết với bạn. Các con đã 
trưởng thành”.

Cô Thảo chia sẻ: “Có lẽ, không niềm hạnh phúc nào lớn 
hơn khi các con đã vượt qua giới hạn của chính mình để 
đến với thành công. Cô tin rằng, thành công hôm nay sẽ 
là nguồn động lực mạnh mẽ, giúp con vững vàng và tự 
tin trên hành trình tương lai. Hãy bay cao và bay xa bằng 
chính nội lực của mình các con nhé! Phía sau, cô luôn dõi 
theo từng bước đi và cổ vũ các con!!!”.

NGƯỜI BAN MAI
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KHỎE 5+

HỌC TOÁN
 CẦN CÓ MỤC TIÊU

“KHÔ – KHÓ – KHỔ” là 3 từ mà người ta 
hay nghĩ đến khi nhắc đến Toán. Đa số học 
sinh rất sợ học Toán, ngại làm Toán và vì 
vậy học chưa tốt môn Toán. Vấn đề nằm 
ở đâu?

Chia sẻ với các trò yêu trước thềm năm học 
mới, cô Lê Thị Thùy Dương – Tổ trưởng tổ 
Toán – Tin, “người thuyền trưởng” cừ khôi 
của tập thể lớp 9A1, một tập thể với 100% 
học sinh đạt danh hiệu Học sinh Giỏi năm học 
2016 – 2017 có đôi điều nhắn nhủ:

“Nhà bác học Acsimet từng nói "Hãy cho tôi 
một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng quả đất lên". 
Tương tự như vậy, trong học tập và cuộc 
sống nếu các con có mục tiêu, có động lực thì 
con có thể thành công ở bất kì lĩnh vực nào.
Học Toán cũng không ngoại lệ, chỉ cần các 
con có thể tìm cho mình một mục tiêu, một 
động lực thôi thúc bản thân thì cô tin các con 
sẽ sớm chính phục nó.

Con có biết vì sao mình cần phải học Toán? 
con đã đặt mục tiêu cho nó chưa? con có 
đủ quyết tâm và kiên nhẫn để cố gắng hay 
không?

Đừng chần chừ nữa, hãy cùng các thầy cô 
trải nghiệm cùng bộ môn Toán trong năm học 
mới để tìm cho mình một lí do để Yêu Toán, 
một động lực để theo đuổi “người yêu” khó 
tính của mình nhé. Và bất kỳ khi nào con chần 
chừ thì hãy nhìn lại lí do để bắt đầu. Cô tin các 
con đều làm được!”

Sốt xuất huyết đang là vấn đề được cộng đồng quan tâm. 
Bên cạnh việc trực tiếp phổ biến kiến thức tới toàn trường, 
các khuyến cáo y tế được bộ phận Y tế gửi tới toàn trường 
và các bậc phụ huynh qua website (giúp mỗi người có được 
những kiến thức cơ bản, cách phòng trống tại lớp học, tại 
gia đình), Ban Mai liên tục thực hiện các đợt phun diệt muỗi, 
côn trùng tại tất cả các phòng ban, không gian sinh hoạt 
trong trường. Lần phun diệt muỗi, côn trùng lần 1 sẽ diễn ra 
vào chiều thứ Bảy (12/8/2017).

Không chỉ dừng ở đó, tại các lớp học, học sinh cùng giáo viên đã 
chủ động có những phần trắc nghiệm, các câu đố, trò chơi để tìm 
hiểu, củng cố kỹ hơn về kiến thức & kỹ năng tự phòng chống sốt 
xuất huyết cho mỗi học sinh.

Dưới đây là số sản phẩm sau hoạt động này của các BMSers lớp 
5A2.

BMSER CHỦ ĐỘNG TÌM HIỂU & TỰ 
PHÒNG TRÁNH SỐT XUẤT HUYẾT 



Sáng 29/6/2017, tại Trung tâm tổ chức Sự kiện 
của Hệ thống Giáo dục Ban Mai đã diễn ra lễ ký 
kết hợp đồng giữa trường Mầm non & THCS Ban 
Mai với Tập đoàn FranklinCovey (Mỹ) về chương 
trình đào tạo kỹ năng sống TLiM - The Leader in 
Me (Lãnh đạo Bản thân).

 Đây là chương trình được phát triển từ năm 1999 
nhằm phát triển các khả năng tiềm tàng của con 
người, có mặt tại nhiều quốc gia trên toàn cầu và 
được đánh giá là đòn bẩy tạo ra thay đổi đột phá cho 
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. Với chương trình này, 
cán bộ giáo viên nhà trường vừa có thể dạy cho học 
sinh, giúp học sinh thực hành trong lớp học, trong 
trường, trong các hoạt động giáo dục tại trường học, 
đồng thời có thể áp dụng các nguyên tắc này cho 
chính mình. Học sinh sẽ vận dụng các thói quen này 
không chỉ tại trường học mà còn tại gia đình, trong 
cộng đồng

Sau ký kết hợp đồng, 2 đội Hoa tiêu của từng trường 
đã được thành lập, và được đào tạo để làm gương, 
dẫn dắt, truyền cảm hứng, giữ nhịp cho chương trình 
tại từng đơn vị.

Trường Mầm non & THCS - THPT Ban Mai 
chính thức triển khai chương trình “The Leader in Me”
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