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INTRODUCTION

Tháng Tư ghi dấu ấn bằng các hoạt động đa dạng của cộng đồng UTS với những tiết học sôi động, dự 
án học tập thú vị cùng các chuyến đi thực tế đầy bổ ích. Đây chính là nền tảng cho sự phát triển vững 
chắc về tư duy, giúp UTS-ers tự do phát huy khả năng sáng tạo để giải quyết các vấn đề trong cuộc 
sống một cách hiệu quả và chuẩn xác.

Hãy cùng nhau nhìn lại những sự kiện nổi bật trong tháng vừa qua với Bản tin tháng Tư của UTS với 
những nội dung sau: 

PHẦN 1: TIÊU ĐIỂM THÁNG 

PHẦN 2: TIẾT HỌC SÁNG TẠO 

PHẦN 3: NHỊP SỐNG HỌC ĐƯỜNG 

PHẦN 4: UTS AROUND 

April marked various activities of UTS community including active lessons, interesting learning projects 
and meaningful experiential trips. These are the foundations for the strong development of thinking 
which helps UTS-ers freely expose their creativity to solve daily life issues effectively and accurately. 

Let’s look back on remarkable activities during last month with the UTS Newsletter of April: 

PART 1: MONTHLY HIGHLIGHT 

PART 2: CREATIVE CLASS

PART 3: SCHOOL LIFE 

PART 4: UTS AROUND 
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TIÊU ĐIỂM
THÁNG
MONTHLY HIGHLIGHT

Với tháng Tư này, UTS-ers đã có hai 
chuyến đi thực tế thú vị tại Thành phố 
hướng nghiệp Vietopia và Địa đạo Củ 
Chi – Bến Dược cùng Khu nông nghiệp 
công nghệ cao - WonderPark. Chuyến 
đi chứa đựng những kiến thức mới lạ 
và bổ ích, giúp UTS-ers ngày một hoàn 
thiện bản thân và chinh phục những 
mục tiêu to lớn hơn trong tương lai. 

Within April, UTS-ers had two 
experiential trips in Vietopia vocational 
city and the Cu Chi – Bien Duoc tunnels 
as well as the Hi-Tech Agricultural Zone 
– WonderPark. These trips brought 
students new knowledge which help 
them complete themselves and 
conquer bigger goals in the future. 
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KHỐI TIỂU HỌC 
UTS-ERS TRẢI NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP MƠ ƯỚC TẠI 
THÀNH PHỐ HẠNH PHÚC
PRIMARY SCHOOL: UTS-ERS EXPERIENCED DREAM JOBS IN THE HAPPY CITY

Ngày 15/04, thành phố hướng nghiệp Vietopia 
mở cửa chào đón các “cư dân nhí” từ Khối Tiểu 
học UTS trong chuyến học tập trải nghiệm đầy 
thú vị. Tại Vietopia - nơi có đầy đủ tiện ích và 
chức năng như một thành phố thu nhỏ, UTS-ers 
đã được hóa thân vào bất cứ nghề nghiệp nào 
mà con yêu thích, như: nhà lập trình, lính cứu 
hỏa, bác sĩ, y tá, người mẫu, đầu bếp,… Đặc biệt, 
các “cư dân” đã học được cách tự lập và hiểu 
thêm về sức lao động, khi thử sức làm việc và 
nhận được những đồng Vido – số lương tương 
xứng với sức lao động của mình. Sự gắn kết tập 
thể cũng được nâng cao khi các con biết cách 
phối hợp, tương tác và hỗ trợ lẫn nhau cùng làm 
việc, cùng vui chơi. 

On 15th of April, Vietopia vocational city 
welcomed the “little residents” - UTS Primary students in an exciting filed trip. At Vietopia, which 
had full utilities and functions as a miniature city, UTS-ers tried whatever career they love, such as 
programmer, firefighter, doctor, nurse, model, chef, etc. They also learned to be independent and 
understood more about the value of working, when trying to work and receiving Vido - a special salary 
of Vietopia. The value of contribution was also enhanced when children knew how to coordinate, 
interact and help each other.

Xem thêm/See more

https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1761384300720060
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KHÔN LỚN VÀ TRƯỞNG THÀNH CÙNG CHUYẾN 
HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM TẠI HUYỆN CỦ CHI 
HIGH SCHOOL: GROWING UP IN THE EXPERIENTIAL LEARNING TRIP AT 
CU CHI DISTRICT

Các bạn học sinh từ Khối 5 đến Khối 12 của Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS vừa trải qua chuyến học tập trải 
nghiệm đầy thú vị tại Địa đạo Củ Chi – Bến Dược và Khu Nông nghiệp Công nghệ cao – WonderPark. 

Tại Địa đạo Củ Chi – Bến Dược, UTS-ers được tận mắt chứng kiến hệ thống hầm phòng thủ nằm sâu 
dưới lòng đất mà ông cha ta đã xây dựng nên trong thời kỳ chiến tranh. Di chuyển đến Khu Nông 
nghiệp Công nghệ cao – WonderPark, UTS-ers được tìm hiểu về các loại cây nông nghiệp và tự tay 
mình trồng nên các loại cây xanh. Kết thúc chuyến học tập trải nghiệm là những trò chơi vận động 
tập thể và không gian vui chơi dưới nước đầy sảng khoái. Một ngày dài trôi qua với các trải nghiệm đa 
dạng là khoảng thời gian quý giá để UTS-ers tìm hiểu thêm về những giá trị tốt đẹp của dân tộc, đồng 
thời tận hưởng những phút giây vui vẻ bên thầy cô cùng bạn bè.

Students from Grade 5 to Grade 12 had just experienced the fascinating experiential learning trip at 
Cu Chi – Ben Duoc tunnels and Hi-Tech Agricultural Zone – WonderPark. 

At the Cu Chi – Ben Duoc tunnels, UTS-ers visited the immense network of connecting tunnels which 
were built during the Vietnam War period. At the Hi-Tech Agricultural Zone – WonderPark, UTS-ers 
learnt about various agricultural plants and practiced planting trees themselves. At the end of this 
outing trip, students participated in team games and chilling under-water playground. A long day 
with various experiences was a precious chance for UTS-ers to learn more about good values of the 
nation and have joyful moments with teachers and their friends.

Xem thêm/See more

https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1762879687237188
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02
TIẾT HỌC
SÁNG TẠO
CREATIVE LESSON 

Những tiết học sáng tạo tại UTS 
giúp các bạn học sinh phát huy tốt 
khả năng tư duy của bản thân, đồng 
thời tiếp thu kiến thức bằng những 
phương pháp mới mẻ, dễ hiểu. Các dự 
án học tập cũng được tổ chức song 
song để học sinh tự làm chủ kiến thức, 
qua đó ghi nhớ bài học lâu và sâu hơn.

The creative lessons at UTS let 
students expose their thinking as well 
as acquire knowledge by new and 
easy methods. The learning projects 
were also organized, aiming to help 
students master and remember the 
lessons longer and deeper. 
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KHỐI 1

CÙNG NHAU ÔN LUYỆN NHỮNG TỪ VỰNG TIẾNG 
ANH VỀ CHỦ ĐỀ “ĐỒ ĂN VÀ THỨC UỐNG”
GRADE 1: LET’S REVISE ENGLISH VOCABULARY OF THE THEME “FOODS 
& DRINKS”

Trong tháng 4, các bạn học sinh khối 1 đã được trải nghiệm các bài học thú vị nằm trong chủ đề “Đồ ăn 
và Thức uống”. Với lớp 1.1, để tiến hành ôn luyện từ vựng và cấu trúc câu tiếng Anh liên quan, các bạn 
nhỏ đã áp dụng chúng để miêu tả các bữa ăn trong ngày của mình cũng như trình bày món ăn, thức 
uống mà bản thân yêu thích nhất.

During April, Grade 1 students learnt many interesting lessons in the theme “Foods & Drinks”. In Class 1.1, 
in order to review relevant English vocabulary and sentence structures, UTS-ers applied them to describe 
their daily meals and express their favorite foods and drinks.

Với lớp 1.2, các bạn học sinh được tham gia vào hai trò chơi là đoán đồ vật và thiết kế poster. Ở trò chơi 
đoán đồ vật, hai bạn nhỏ bất kỳ sẽ được bịt mắt và đoán những loại đồ ăn, thức uống có trong chiếc 
hộp bí ẩn. Ở phần thiết kế poster, mỗi nhóm học sinh sẽ cùng nhau viết tên các loại đồ ăn, thức uống 
lên poster và trang trí chúng bằng bút màu. Sau đó, UTS-ers tự tin đứng trước lớp và thuyết trình về sản 
phẩm của mình. Hoạt động khơi dậy niềm vui học tập của các bạn nhỏ, giúp quá trình tiếp thu và ôn 
luyện ngoại ngữ diễn ra hiệu quả hơn. 

Students of Class 1.2 joined two activities: object guessing and poster designing. In the guessing game, 
two random students were blindfolded and guessed the food or drink inside the mystery box. In the poster 
designing session, each group wrote types of foods or drinks on the posters, then decorated them with 
crayons. After that, UTS-ers confidently presented the poster in front of the whole class. These activities 
aroused students’ interests, helped the acquiring and reviewing progress become more effectivie. 

Xem thêm/See more

https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1757046017820555
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KHỐI 2

“UTS-ers ƠI, LỚN LÊN CON MUỐN LÀM NGHỀ GÌ?”
GRADE 2: “UTS-ers, WHAT DO YOU WANT TO BE IN THE FUTURE?”

KHỐI 4

BIẾN SỞ THÍCH THÀNH ĐAM MÊ CÙNG UTS-ers
GRADE 4: TURNING HOBBIES INTO PASSIONS WITH UTS-ers

Đây chính là câu hỏi được đặt ra cho các học sinh 
Khối 2 trong lớp học tiếng Anh với chủ đề “Future 
Jobs – Nghề nghiệp tương lai”. Tất cả các bạn nhỏ 
đều tìm hiểu rất kỹ càng về công việc mình yêu 
thích. Minh chứng rõ ràng nhất là những lời chia sẻ 
cụ thể về từng nghề nghiệp được trình bày trước 
lớp cùng những bộ trang phục đáng yêu phù hợp 
với công việc mà bản thân các bạn lựa chọn.

This is the question of Grade 2 students in their 
English lesson with the theme “Future Jobs”. 
All of them tried to explore all aspects of their 
favorite jobs. The clearest evidences were detailed 
sharings about jobs and lovely costumes which 
were appropriate with the selected jobs.

Trong lớp học tiếng Anh, các bạn nhỏ lớp 4.3 đã có cơ hội giới thiệu sở thích của bản thân với mọi người 
thông qua những bức tranh rực rỡ và đáng yêu. Những sở thích của UTS-ers có thể chỉ đơn giản là thời 
trang, bóng đá, truyện tranh hay những bông hoa xinh xắn trong vườn nhà. Song, các bạn nhỏ đã bày 
tỏ sự hiểu biết tường tận về những ấy sở thích thông qua những bài thuyết trình lưu loát và tự tin.

In the English lesson, students of Class 4.3 could present their own hobbies to everyone through colorful 
and lovely paintings. Their hobbies might be fashion, football, comic books or pretty flowers in garden. 
They expressed their good understandings about these hobbies in fluent and confident presentations.

Xem thêm/See more

Xem thêm/See more

https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1774151792776644
https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1756393404552483
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KHỐI 5

DỰ ÁN “TÁI CHẾ” CỦA UTS-ERS: CÙNG GIẢM RÁC 
ĐỂ GIÚP TĂNG “TUỔI THỌ” CỦA TRÁI ĐẤT 
GRADE 5: UTS-ERS “RECYCLING” PROJECT: REDUCE WASTE TO HELP 
INCREASE THE “AGE” OF THE EARTH

Bằng những vật dụng đã qua sử dụng, các UTS-ers đến từ lớp 5.1 
đã tận dụng và chế tạo ra những mô hình thú vị như xe buýt UTS, 
hộp đựng bút, chiếc mũ,… Các bạn nhỏ còn thể hiện khả năng 
tiếng Anh lưu loát và phong phú của mình trong phần thuyết trình 
để giới thiệu về sản phẩm của nhóm.

Using used items, UTS-ers of Class 5.1 created interesting models 
such as UTS bus, pen box, hat, etc. They also showed their fluent 
English and presentation skills to introduce their group’s products.

Xem thêm/See more

KHỐI 5

UTS-ERS BẢO VỆ TRÁI ĐẤT TỪ NHỮNG MẦM CÂY 
NHỎ BÉ 
GRADE 5: UTS-ERS PROTECT OUR PLANET FROM THE SMALL PLANTS

Từ chủ đề “Cây con mọc lên từ hạt” và “Cây con mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ” của môn Khoa 
học, các bạn nhỏ lớp 5.1 đã trực tiếp quan sát các loại quả, hạt qua ống kính hiển vi và từ đó thực hành 
trồng thanh long từ hạt thanh long, gieo mầm hạt đậu và khoai lang. Mỗi chiếc cây được UTS-ers trồng 
nên sẽ góp phần cải thiện môi trường, hạn chế tình trạng ô nhiễm của Trái Đất. 

With the topics “Seeds developing into young trees” and “Parts of parent trees developing into young 
trees” in Science, students of Class 5.1 could directly observe the vegetables, seeds under the microscope 
as well as plant dragon fruit from its seeds and sow peas, sweet potatoes. Each tree planted by UTS-ers 
could improve the environment status and limit the pollution of our Earth.

Xem thêm/See more

https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1767150690143421
https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1751240931734397
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KHỐI 8

THẾ GIỚI MÀU GÌ TRONG MẮT UTS-ERS?
GRADE 8: WHICH COLOR IN THE UTS-ERS’ WORLD?

Tại UTS, các bạn học sinh lớp 8.2 đã có cơ hội nuôi dưỡng trí thông minh thị giác qua tiết học “Thế giới 
trong mắt em”. Các bạn sẽ vẽ lên thế giới qua cách nhìn của mỗi cá nhân, sau đó thuyết trình bằng 
tiếng Anh trước lớp để mọi người hiểu rõ hơn về bức tranh đó. Mỗi bức vẽ vừa thể hiện lối suy nghĩ mới 
mẻ và độc đáo của các bạn nhỏ, đồng thời là cơ hội để các bạn rèn luyện năng lực nói tiếng Anh trước 
nhiều người.

At UTS, students in Class 8.2 can grow the artistic intelligence through the lesson “The World in our Eyes”. 
They drew the world through their points of view, then presented it in English so that everyone can better 
understand that picture. Each painting was their unique thought as well as an opportunity to practice 
their English-speaking skills in front of many people.

Xem thêm/See more

KHỐI 9

VIẾT LẠI TRUYỆN CỔ TÍCH BẰNG TIẾNG ANH - TẠI 
SAO KHÔNG?
GRADE 9: REWRITING FAIRY TALES IN ENGLISH - WHY NOT? 

Các bạn học sinh lớp 9.1 đã khai thác những khía 
cạnh mới của câu truyện cổ tích: đó có thể là 
những lời chưa kể của 7 chú lùn hay việc Hoàng 
hậu nhận ra cái sai của mình và giúp ích cho mọi 
người thay vì chỉ làm những việc xấu với nàng 
Bạch Tuyết,… Đặc biệt, những tác phẩm truyện 
sáng tạo được UTS-ers diễn đạt hoàn toàn bằng 
tiếng Anh. Đây là lúc khả năng ngôn ngữ sẽ phối 
hợp với tư duy phong phú để giúp các bạn hoàn 
thành tác phẩm một cách tốt nhất.

Based on the original plot, students of Class 
9.1 exploited new aspects of the fairy tales. For 
instance, the untold stories of seven dwarfs, the 
Queen realized her mistakes and help everyone 
instead of just doing bad things with Snow White, 
etc. Especially, these creative fairy tales are all 
expressed in English. Combining language ability 
and various creativity will help students complete 
their best articles.

Xem thêm/See more

https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1769257479932742
https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1754129614778862
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KHỐI 12

“UTS MEDIA”: Ý TƯỞNG VỀ MỘT KHÔNG GIAN 
SÁNG TẠO NỘI DUNG TRỰC TUYẾN CHO UTS-ERS  
GRADE 12: “UTS MEDIA”: THE IDEA OF AN ONLINE CONTENT CREATING 
SPACE OF UTS-ERS

Các bạn học sinh lớp 12.1 đã cùng nhau xây dựng 
và điều hành một nền tảng thông tin trực tuyến 
hoàn toàn bằng tiếng Anh với tên gọi “UTS Media” 
với hệ thống nội dung đa dạng như bản tin thể 
thao, hướng dẫn rèn luyện thể lực, đánh giá sản 
phẩm, chia sẻ kinh nghiệm du học hay các video 
giải trí thú vị. Nói về tương lai của “UTS Media”, các 
bạn học sinh mong muốn dự án sẽ được áp dụng 
vào thực tế với những nội dung cuốn hút do chính 
các UTS-ers tạo ra để cùng nhau chia sẻ những 
thông tin thú vị trong học tập và cuộc sống.

Students in Class 12.1 established and operated 
“UTS Media” - an online English information 
platform in which there are various contents such 
as sport news, exercising instruction, products 
review, oversea study experiencing sharing and 
fascinating entertainment videos. Talking about 
the future of “UTS Media”, they hoped that this 
media platform could be applied in reality with 
many attractive contents created by UTS-ers.  

Xem thêm/See more

KHỐI 10

HỌC TẬP QUA DỰ ÁN - ĐỂ HỌC SINH “LÀM CHỦ” 
KIẾN THỨC CỦA CHÍNH MÌNH 
GRADE 10: PROJECT-BASED LEARNING - LET STUDENTS “MASTER” 
THEIR KNOWLEDGE

Dự án “Lên men” thuộc môn Sinh học của các bạn học sinh lớp 10.1 là một ví dụ của hình thức học 
tập qua dự án. Áp dụng những kiến thức của quá trình lên men lactic và lên men etylic, UTS-ers bắt 
tay thực hiện dự án trong 4 tuần với các sản phẩm như sữa chua, kim chi, rau củ ngâm,… Mỗi nhóm 
học sinh đều thực hiện quá trình nghiên cứu cũng như lên kế hoạch dưới sự tư vấn đến từ Giáo viên 
Sinh học để tạo ra những thành phẩm tốt nhất.

The “Fermentation” project in Biology of Class 10.1 is an example of project-based learning method. 
Applying the knowledge of fermenting lactic and etylic, UTS-ers executed this project in 4 weeks with 
many products such as yoghurt, kimchi, soaked vegetables, etc. Each group researched, planned in 
detail and got advices from Biology Teacher to complete their best products.

Xem thêm/See more

https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1770618266463330
https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1754904281368062
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03
NHỊP SỐNG 
HỌC ĐƯỜNG
SCHOOL LIFE

Trong tháng Tư, UTS được “phủ xanh” 
với những bộ trang phục màu xanh 
lá nhân ngày Quốc tế Mẹ Trái Đất. 
Bên cạnh đó, các hoạt động như Kỳ 
thi Toán Quốc tế Kangaroo 2021 hay 
chuyến ghé thăm của các nhà vô địch 
Giải Bóng đá U19 Quốc gia 2021 đã làm 
không khí của UTS trở nên sôi động 
hơn bao giờ hết. 

Within April, UTS was covered with green 
costumes on the International Mother 
Earth Day. Besides, some activities 
such as International Kangaroo 
Mathematics Contest 2021 and the visit 
of the champion of the U19 National 
Football Championship 2021 made the 
atmosphere at UTS become livelier.
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UTS RỰC RỠ SẮC XANH NHÂN NGÀY QUỐC TẾ MẸ 
TRÁI ĐẤT 
UTS IS FULL OF GREEN ON THE INTERNATIONAL MOTHER EARTH DAY 

Ngày 22/04 hàng năm được Đại Hội đồng Liên 
Hiệp Quốc lựa chọn là Ngày Quốc tế Mẹ Trái Đất. 
Hòa chung không khí của dịp đặc biệt này, cộng 
đồng UTS đã cùng nhau khoác lên mình những 
bộ trang phục màu xanh lá cây đến trường. Không 
gian tại UTS được bao phủ bởi những sắc xanh 
rực rỡ cùng với những lời nhắn nhủ về ý thức giữ 
gìn và phát triển môi trường sống tự nhiên xung 
quanh chúng ta. 

22nd of Apirl is selected by the United Nations 
General Assembly as the International Mother 
Earth Day. With the atmosphere of this special 
occasion, UTS community wore green costumes 
to school together. The UTS campus was covered 
by green color with many messages of keeping 
awareness about maintaining and developing 
the natural environment around us.

Xem thêm/See more

https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1766449383546885
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KỲ THI TOÁN QUỐC TẾ KANGAROO 2021 TẠI UTS: 
RỰC RỠ MUÔN MÀU TOÁN HỌC
THE INTERNATIONAL KANGAROO MATH CONTEST 2021 AT UTS: THE 
GLOWING COLORS OF MATH

Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo (IKMC) năm 2021 đã 
diễn ra thành công tốt đẹp tại điểm thi Trường Quốc 
tế Nam Mỹ UTS vào sáng Chủ nhật, 11/04. Kỳ thi Toán 
Quốc tế Kangaroo được tổ chức với mục tiêu thúc 
đẩy phong trào dạy và học Toán theo định hướng 
quốc tế với phương pháp phát triển tư duy thông 
qua các bài toán ứng dụng thực tế. Từ đó, Ban tổ 
chức kỳ thi hi vọng sẽ góp phần giúp thế hệ trẻ Việt 
Nam trang bị đầy đủ tư duy và kỹ năng để đưa đất 
nước hội nhập và sánh vai với bạn bè quốc tế.

The International Kangaroo Math Contest (IKMC) 
2021 had been successfully organized at UTS on the Sunday morning, April 11st. IKMC was organized to 
encourage teaching and studying Math in international orientation by developing thinking through 
practical math problems. Therefore, young generations could have enough mindset, skills to integrate 
with the world and stand shoulder to shoulder with international friends.

Xem thêm/See more

https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1759250710933419
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UTS-ers GIAO LƯU CÙNG CÁC NHÀ VÔ ĐỊCH GIẢI 
BÓNG ĐÁ U19 VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 2021
UTS-ers MET THE CHAMPION OF THE U19 NATIONAL FOOTBALL 
CHAMPIONSHIP 2021

Xem thêm/See more

Ngày 16/04, Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS chào 
mừng chuyến ghé thăm của các cầu thủ đội 
bóng đá U-19 của Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ 
PVF – nhà đương kim vô địch của Giải Bóng đá Vô 
địch U-19 Quốc gia năm 2021.

Các chàng cầu thủ tài năng đã có cơ hội tham 
quan hệ thống khuôn viên trường học tại UTS. 
Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu giữa các cầu 
thủ và UTS-ers cũng được tổ chức vô cùng sôi nổi 
như trổ tài tâng bóng, thi đấu bóng rổ, kéo co, 
trình diễn văn nghệ,…

On April 16, UTS welcomed the visit of football 
players of PVF Football Academy U19 Team 
– the champion of the U19 National Football 
Championship 2021.

The talented players had chances to visit around 
the UTS campus. Besides, the football players and 
UTS-ers participated in many exchange activities, 
such as juggling, playing basketball, performing 
interesting songs, etc.

https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1762223983969425
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04
UTS AROUND
Đại gia đình UTS sở hữu những câu 
chuyện thú vị, những con người tài 
năng cùng những chương trình giáo 
dục vô cùng được định hướng rõ ràng. 
Chúng ta hãy cùng nhau khám phá 
những điều đặc biệt ấy tại UTS nhé! 

UTS Big Family has a lot of interesting 
stories, talented humans and well-
oriented education programs. Let’s 
discover these special things at UTS! 
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HUMAN OF UTS

NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG VY: “EM MUỐN TRỞ 
THÀNH MỘT NGHỆ SĨ PIANO VỚI NHỮNG CHUYẾN 
LƯU DIỄN VÒNG QUANH THẾ GIỚI”
NGUYEN TRAN PHUONG VY: “I WANT TO BECOME A PIANIST WHO CAN 
PERFORM ALL AROUND THE WORLD”

Dù chỉ mới trở thành thành viên của đại gia 
đình UTS từ Học kỳ II, năm học 2020 - 2021, song 
Nguyễn Trần Phương Vy – học sinh lớp 8.2 - đã 
được mọi người biết đến với khả năng chơi đàn 
piano chuyên nghiệp của mình.

Phương Vy chia sẻ từ nhỏ bản thân đã có một 
niềm say mê đặc biệt dành cho âm nhạc, đặc 
biệt là với những phím đàn piano. Phương Vy bắt 
đầu làm quen với piano từ năm 4 tuổi. Sau quá 
trình luyện tập và cọ sát tại các cuộc thi, cô bạn 
được các giáo viên của Nhạc viện TP.HCM phát 
hiện năng khiếu và khuyến khích đi theo con 
đường âm nhạc chuyên nghiệp. Và đến năm 10 
tuổi, Phương Vy chính thức trở thành học viên Hệ 
Trung cấp 9 năm của Nhạc viện TP.HCM.

Cô bạn luôn cố gắng cân bằng giữa việc học chính khóa và học năng khiếu: “Bên cạnh giờ học kiến 
thức tại UTS, em theo học tại Nhạc viện vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Năm hàng tuần. Vào các ngày còn 
lại, đặc biệt là Thứ Bảy và Chủ Nhật, em tranh thủ luyện đàn, đồng thời chuẩn bị trước bài học và bài 
tập cho các tiết học trong trường.” Với những nỗ lực của mình, Phương Vy đã giành được Giải Nhì của 
Cuộc thi Âm nhạc Mùa thu diễn ra trong năm 2019. 

Xuất phát từ niềm đam mê nghệ thuật thuở nhỏ, Phương Vy của hiện tại mang trong mình ước mơ 
trở thành một nghệ sĩ piano chuyên nghiệp để có thể cống hiến cho khán giả những tác phẩm hoàn 
hảo cũng như được lưu diễn vòng quanh Thế giới. Phương Vy cũng mong muốn bản thân mình có 
thể mở một trường dạy đàn trong tương lai, vận dụng những kiến thức mình học được để truyền cảm 
hứng đến những người có cùng đam mê nghệ thuật.

Becoming a member of UTS family since Semester II of School Year 2020 – 2021, Nguyen Tran Phuong 
Vy – student of Class 8.2 – is well-known for her professional piano playing skill.

Phuong Vy had a special passion with Music, especially piano, when she was young. She began 
playing piano at the age of 4. After practicing and competing in some contests, teachers of HCMC 
Conservatory of Music identified her talent and encouraged her to follow the professional path. When 
Vy was 10 years old, she officially became a student of the 9-year Intermediate Education Diploma of 
HCMC Conservatory of Music. 

She always tries to balance her study at two schools: “Beside academic periods at UTS, I study at 
Conservatory of Music on Monday, Wednesday and Thursday. In the remaining days, especially 
Saturday and Sunday, I practice playing piano and prepare for the up-coming periods at UTS as well.” 
With many efforts, she won the 2nd Prize of Autumn Music Competition 2019. 

From the artistic passion at her young age, Phuong Vy now has a dream to become a professional 
pianist who can contribute perfect performances to the audiences and perform all around the World. 
She also wants to establish a piano school in the future, applies her knowledge to inspire anyone who 
has passion with Arts and Music. 

Xem thêm/See more

https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1759828217542335
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CHƯƠNG TRÌNH KỊCH HÓA MÔN GIÁO DỤC CÔNG 
DÂN: TRAU DỒI NHỮNG GIÁ TRỊ NHÂN VĂN BẰNG 
HÌNH THỨC ĐỘC ĐÁO 
CIVIC EDUCATION – DRAMA PROGRAM: CULTIVATING HUMAN VALUE IN A 
UNIQUE FORM

Tại UTS, môn Giáo dục công dân được giảng dạy theo một hình thức rất đặc biệt. Thay vì các bài học 
lý thuyết đơn thuần, UTS-ers được trải nghiệm phương pháp giáo dục kịch nghệ mới mẻ và thú vị. 

Ở mỗi tiết học, các bạn nhỏ được trải nghiệm hoạt động trò chơi, với những bài học nhỏ được đan xen 
về lời cảm ơn, xin lỗi hay tinh thần động đội. Sau đó, các bạn sẽ tự mình kể lại câu chuyện của bản thân, 
thảo luận với các bạn cùng lớp và xây dựng các tình tiết trong vở kịch dựa vào chính câu chuyện ấy. 

Thông qua tiết học kịch nghệ, UTS-ers hiểu thêm về các giá trị nhân văn trong cuộc sống, từ đó hình 
thành và tôi luyện đức tính tốt đẹp cho các bạn nhỏ - là hành trang vững chắc cho thành công trong 
tương lai. 

At UTS, Civic Education is taught in a special method. Instead of mere theory lessons, UTS-ers can 
experience the new and interesting drama ones.

In each lesson, students play various mini games with the link of lessons about thanks, apology or 
team spirit. Afterwards, they may tell their own stories and discuss them with classmates, then build 
up the plot for the drama based on these stories. 

Through the drama program, UTS-ers can understand more about humane values in lives, form and 
train lots of good qualities – the preparations for their success in the future. 

Xem thêm/See more

https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1760708834120940
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CHƯƠNG TRÌNH STEM TẠI UTS: HÀNH TRANG CHINH 
PHỤC THẾ GIỚI 
STEM PROGRAM AT UTS: THE PREPRATION FOR CONQUERING THE WORLD

STEM là một chương trình giảng dạy dựa trên ý tưởng 
trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng liên quan 
đến khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học - theo cách 
tiếp cận liên môn và người học có thể áp dụng để giải 
quyết vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. 

Học sinh khối Tiểu học tại UTS được trải nghiệm “Chương 
trình kĩ sư nhí” được thiết kế trên nền tảng bộ công cụ 
Lego Education Wedo 2.0 với mục tiêu cung cấp kiến thức 
khoa học, đời sống, xã hội thực tiễn xung quanh thông 
qua các bài học thực hành.

Với khối Trung học, UTS-ers được thử sức với “Chương trình kĩ sư khoa học ứng dụng”, sử dụng phối 
hợp các nền tảng chương trình của Lego Education, Adruno, máy in 3D, máy khắc CNC, IOT cùng 
các phần mềm lập trình, thiết kế, mô phỏng tạo nên tiết học học thực hành thú vị tại lớp học. 

STEM hình thành cho học sinh khả năng tư duy độc lập và nhạy bén, từ đó thúc đẩy những suy nghĩ 
sáng tạo, vượt trội và kỹ năng tổng hợp thông tin. STEM còn là môn học nâng cao kỹ năng làm việc 
nhóm, tư duy phản biện và sự tự tin khi khi thuyết trình. Môn học hướng học sinh biết quan tâm các 
vấn đề của cộng đồng, và giúp ích cho xã hội bằng các sáng kiến của mình.

STEM – an educational program which develops 
knowledge and skills for students concerning Science, 
Technology, Engineering and Mathematics by using 
cross-curricular approach and helps learners solve 
various issues in daily lives. 

Students of Primary School at UTS experience the “Kids 
Engineer Program” which is designed base on the Lego 
Education Wedo 2.0 platform, aiming to equip students 
with sciences, daily life and social knowledge through 
practical lessons. 

With High School, UTS-ers can challenge themselves with “Applied Sciences Engineer Program” 
which combines various platforms, such as Lego Education, Adruno, 3D printer, CNC engraving 
machine, IOT and programming, designing, simulating software. Students can directly practice the 
lessons at classroom. 

STEM program forms students’ sharp and independent thinking as well as creates creative, 
outstanding thoughts and information collecting skills. STEM is a subject which enhances teamwork 
spirit, critical thinking and confidence in presentations. This subject allows students to approach 
social issues and contribute to the community by their innovative ideas. 

Xem thêm/See more

https://www.facebook.com/NamMyUTS/posts/1771402039718286
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