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Chào mừng đến với Báo cáo Hàng Năm của trường 
GSIS năm học 2019/20

Khi những lời này được xuất bản, không chắc nhà 

trường và cộng đồng sẽ phải trải qua những thay đổi 

nào nữa. Chúng ta thực sự đang sống qua những 

khoảng thời gian đặc biệt thách thức tất cả chúng 

ta suy ngẫm về điều gì là quan trọng trong rất nhiều 

khía cạnh của cuộc sống của chúng ta, và con em 

chúng ta.

Trong các trang tiếp theo, chúng tôi sẽ cung cấp cho 

bạn một bản tóm tắt; bảng thông tin, văn bản và hình 

ảnh của năm học mà sẽ tồn tại lâu dài trong trí nhớ 

của mọi người. Đầu năm vào tháng 8 năm 2019, đây 

là thời điểm trường Green Shoots tuyển sinh đông 

nhất. Mặc dù chương trình trung học của chúng tôi 

nhỏ hơn về số nhóm tuổi (vì năm nay chúng tôi không 

tổ chức chương trình IGCSE), nhưng xét về số lượng 

học sinh thì lớn hơn bao giờ hết. Ở trường Tiểu học, 

chúng tôi đã đầu tư thời gian và nguồn lực để cung 

cấp Chương trình Tiểu học Quốc tế (IPC), hệ thống 

nay đã được phát triển và thử nghiệm trong một vài 

năm, thành hệ thống dạy học chính của chúng tôi 

trong các mục tiêu học tập theo Chương trình Quốc 

gia Vương quốc Anh. Và đối với nhóm lớp Độ tuổi 

Mầm Non, lúc này nhà trường đã thu hút được một 

số lượng đáng kể phụ huynh và học sinh nồng nhiệt, 

cũng nằm trong trọng tâm phát triển của trường khi 

chúng tôi bắt tay vào năm mới với những kế hoạch 

đầy tham vọng để cải tạo và phát triển.

Kỳ Thu trôi qua và kết thúc trong một buổi biểu diễn 

Giáng Sinh đáng nhớ vào một thứ Sáu tại Anantara 

Resort. Tất cả học sinh biểu diễn trên sân khấu theo 

các nhóm lớp, biểu diễn các tác phẩm hòa tấu trước 

sự vui mừng và ngạc nhiên của cha mẹ các em. Khi 

chúng tôi trở lại trong một kỳ học ngắn chỉ 13 ngày 

Kỳ Xuân, Nhà trường chuyên sự tập trung vào báo 

cáo giữa năm, về hội nghị ba bên và việc lựa chọn 

một Hiệu trưởng mới. Đây là những ngày tương tác 

sôi nổi, đầy hoạt động giữa các thành viên trong 

cộng đồng và nhà trường, hướng tới những thách 

thức phía trước.

Và khi chúng ta kỷ niệm thời khắc chuyển giao sang 

Tết Cổ Truyền Mậu Tý, thế giới thay đổi chỉ trong một 

đêm và vẫn chưa lấy lại trạng thái cân bằng.

Câu chuyện được kể trên trang này là những điểm 

nổi bật  trong năm của chúng tôi sẽ chỉ liên quan 

đến các kịch bản trình làng từ ngày 3 tháng 2 năm 

2020. Các thư điện tử và cuộc họp, các kỹ năng mới 

mà chúng tôi có được và những thử thách chúng 

tôi đã vượt qua. Sự phản kháng và không hài lòng 

của chúng tôi đối với những thay đổi không đáng 

có hoặc không mong muốn đã đến với con cái của 

chúng tôi. Sự mới mẻ và mới lạ đối với trẻ em nhanh 

chóng bị lấp đầy sự thất vọng và cô lập đối với tất cả 

các thành viên trong cộng đồng, những người đã bị 

gián đoạn công việc, cuộc sống gia đình và sức khỏe 

an sinh xã hội.

Tuy nhiên, chúng tôi đã nhẫn nại, thay đổi và trở lại 

trường học trong hai tháng chạy nước rút để đến 

cuối năm vào tháng Năm và tháng Sáu. Và cuối 

cùng, ký ức mờ dần và có vẻ như mọi thứ có thể trở 

lại bình thường với một phiên bản khiêm tốn hơn (tất 

nhiên là cho đến tháng 8 năm 2020…).

Vì vậy, chúng tôi công bố kỷ lục của mình để làm 

minh chứng cho sự bền vững trong  cộng đồng và 

khoảng thời gian chúng tôi đã cùng nhau trải qua. 

Tôi thực sự hy vọng câu chuyện được kể chân thực 

và hấp dẫn về quá trình phát triển của ngôi trường 

rất độc đáo của chúng tôi.

Trân Trọng,

THƯ GỬI TỪ HIỆU TRƯỞNG
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Như Dave đã nói, quả là một ‘năm quan trọng!’ Khi 

bước vào năm 2019/20, không ai trong chúng ta có 

thể đoán trước được điều gì sẽ đến. Nhìn lại, tôi tràn 

đầy niềm tự hào, biết ơn và ngạc nhiên trước cách 

mà mọi người đã đến với nhau bất chấp những khó 

khăn và sợ hãi của riêng họ, để giữ cho cộng đồng 

của chúng ta cùng nhau vượt qua những xáo trộn 

trong hành trình chung.

Năm  đầu tiên của tôi ở nơi xa lạ này : nơi tôi gọi là 

quê hương nhưng tôi đã ra đi từ năm 1996. Tôi trở 

lại Anh cùng thời điểm với Dave, khi ông nghỉ hưu 

và quay về quê nhà sau 3 thập kỷ. Trong lúc này, 

Covid-19 cũng khiến nhiều người cộng đồng Green 

Shoots, đặc biệt là khu vực chúng tôi,  phải quay về 

nước. Chúng ta đã phải nhìn nhận về cuộc sống với 

những len kính và góc độ khác, chính vì vậy báo cáo 

này cũng sẽ ghi nhận những gia đình Green shoots 

khác có cuộc sống bị thay đổi bởi đại dịch toàn cầu. 

Gửi tất cả các bạn, người đã biết tôi, là một con người 

luôn luôn lạc quan và tự tin rằng những điều tồi tệ 

trong cuộc sống năm nay sẽ sớm tìm lại được trạng 

thái cân bằng. Cho tới lúc đó, tôi cảm ơn mỗi một 

người trong các bạn đã chung tay giữ được Green 

Shoots.

Dù COVID có ảnh hưởng đến việc học và trường 

phải đóng cửa gần ba tháng năm vừa rồi, thì những 

sự kiện học tập vẫn diễn ra theo tiến độ trước và sau 

khoảng thời gian đóng cửa đó.Trong những trang 

này bạn sẽ sẽ đọc được những thông tin ảnh hưởng 

từ COVID và cả những hoạt động không đổi: sự kiện, 

bài học, tình bạn, hoạt động vẫn diễn ra bình thường. 

Điều ‘bình thường’ này một phần lớn là kết quả của 

công việc Dave đã hoàn thành trong ba năm học ở 

trường chúng tôi. Khả năng lãnh đạo ổn định và yên 

tâm của anh ấy cho phép chúng tôi tạo ra các quy 

trình và hệ thống có thể dựa vào bất kể điều gì khác 

đang xảy ra. Các tiêu chuẩn và kỳ vọng của anh ấy 

rằng sự xuất sắc là chìa khóa cho mọi việc chúng tôi 

làm để đảm bảo rằng chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho 

những cú sốc xảy đến (và khi sự chuẩn bị là không 

thể, họ đã bình tĩnh vượt qua những thời điểm thử 

thách này). Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến 

đội ngũ giáo viên và nhân viên nhà trường, những 

người đã gắn kết và làm việc chăm chỉ để giữ Green 

Shoots gắn kết cho dù nhu cầu hàng ngày có thay 

đổi, và các phụ huynh và học sinh của chúng tôi, đã 

cho thấy khả năng thích ứng và phục hồi phi thường 

xuyên suốt.

Như ngạn ngữ Châu Phi có câu, ‘biển êm không bao 

giờ tạo ra một thủy thủ lành nghề.’ Năm nay biển 

động và chúng vẫn chưa trở lại bình lặng mà chúng 

ta hy vọng không còn xa nữa, nhưng bằng cách vượt 

qua cơn bão, chúng ta đã trở nên mạnh hơn, nhanh 

nhẹn hơn, phản ứng nhanh hơn và có nhiều kỹ năng 

hơn. 

Chúng tôi đã kết thúc năm học một cách đáng chú ý: 

Các sự kiện do nhà trường và phụ huynh tổ chức đã 

đưa chúng tôi trở lại với nhau như một cộng đồng và 

chúng tôi đã đăng ký số lượng tuyển sinh cao nhất 

từ trước đến nay cho năm 2020/21 do một số học 

sinh tham gia Chồi xanh từ các trường lân cận, các 

vùng khác của Việt Nam, và ở nước ngoài. Khi Green 

Shoots bước vào thập kỷ thứ hai vào cuối năm nay, 

chúng tôi mong muốn đưa tất cả chương trình Học 

cho Cuộc sống mới này vào sử dụng tốt.

Trân trọng cảm ơn đến tất cả,

LỜI NHẮN GỬI TỪ GIÁM ĐỐC

GREEN SHOOTS INTERNATIONAL SCHOOL

Catherine McKinley (BA Hons Chinese, PG Dip. 

Media & Governance, MSc Public Policy & Mgmt)
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Năm học này là năm cuối Dave tại vị Hiệu 
Trưởng Green Shoots và sang năm chuyển giao 

sang Rick Elya, người đã rất được tín nhiệm khi có 

quyết định vào mùa hè vừa rồi và Rick đã rất hào 

hứng sẵn sàng tiếp quản khi năm học mới đến sau kì 

nghỉ hè tháng 7- tháng 8.

Khi tìm kiếm người thay thế Dave - Hiệu trưởng 

chuyên nghiệp đầu tiên của chúng tôi, người đã tiếp 

quản quyền lãnh đạo hàng ngày của Green Shoots 

từ Sue và Catherine từ năm 2017 - chúng tôi đã đưa 

ra mô tả công việc và hồ sơ về ứng viên lý tưởng của 

chúng tôi, sau đó đã được phê duyệt bởi Ban cố vấn 

của chúng tôi trước khi được chia sẻ với Hội đồng 

các trường quốc tế, Hội đồng các trường quốc tế của 

Anh, Hiệp hội các trường quốc tế và một số trang 

mạng cá nhân và nghề nghiệp nhắm đến các ứng 

viên phù hợp. Chúng tôi đã nhận được hơn 40 đơn 
đăng ký từ các nhà lãnh đạo trường có trình độ cao 
trên khắp thế giới. Từ nhóm này, chúng tôi đã phát 

triển một nhóm gồm khoảng 15 ứng viên mà chúng 

tôi cảm thấy có thể phù hợp với vai trò này.

Chúng tôi đã so sánh từng ứng viên về kinh nghiệm, 

trình độ, phong cách lãnh đạo, triết lý giáo dục và 

một số đặc điểm quan trọng khác của họ. Sau đó, 

năm ứng cử viên được mời phỏng vấn với Catherine, 

Dave, Sue và các thành viên Ban Cố vấn của chúng 

tôi. Trong số năm người này, ba người được mời 

phỏng vấn lần thứ hai, tập trung vào các tình huống 

cụ thể mà chúng tôi dự kiến sẽ đối mặt trong nhiệm 

kỳ của anh ấy hoặc cô ấy và hỏi ứng viên sẽ trả lời 

như thế nào với từng tình huống. Cuối cùng, hai ứng 

cử viên được mời đến thăm Green Shoots và gặp gỡ 

các thành viên trong cộng đồng của chúng tôi: nhân 

viên, học sinh và phụ huynh. Những chuyến thăm 

này diễn ra vào tháng 1 năm 2020, ngay trước khi 

chúng tôi nghỉ Tết.

Cả hai ứng cử viên sẽ mang theo khả năng lãnh đạo 

xuất sắc đến Green Shoots và rất khó để chọn người 

nào. Cuối cùng, sau khi tham khảo ý kiến quan trọng, 

chúng tôi đã chọn Rick, người mà chúng tôi cảm 

thấy các phẩm chất phù hợp nhất với chúng tôi và 

có kinh nghiệm đáng kể với tư cách là nhà lãnh đạo 

các trường Tiểu học và Mầm non có nghĩa là anh ấy 

có cái nhìn sâu sắc đáng kể về nhu cầu của những 

học viên nhỏ tuổi của chúng tôi. ,chiếm khoảng hai 

phần ba số học sinh của chúng tôi. Giống như Dave 

trước đó, anh ấy cũng có kinh nghiệm xây dựng một 

chương trình tiểu học vững chắc ở một trường nhỏ 

thành chương trình trung học cơ sở và trung học phổ 

thông chất lượng cao khi trường học phát triển quy 

mô.

Sau khi chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi, Rick 

dần dần tham gia việc quản lý ở Green Shoots. Khi 

hoạt động dạy học riêng biệt (Crisis Schooling) của 

chúng tôi bắt đầu xảy ra, Rick đã cập nhật các thông 

tin quan trọng để anh ấy có cái nhìn sâu sắc về lịch 

sử hoạt động của trường khi năm mới bắt đầu dưới 

sự lãnh đạo của anh ấy. Anh và Dave đã thực hiện 

các cuộc điện thoại thường xuyên trong suốt thời 

gian bàn giao, kéo dài từ tháng 6 đến khi Dave rời 

Việt Nam vào giữa tháng 8.

Chúng tôi tin tưởng rằng quy trình được sử dụng để 

tuyển dụng lãnh đạo mới trường học của chúng tôi 

là toàn diện, minh bạch và công bằng. Việc này đã 

tìm thấy cho Green Shoots một Người đứng đầu mới 
theo đúng cam kết và giàu kinh nghiệm như Dave, 

và giờ đây sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt chúng ta 

vượt qua giai đoạn quan trọng này và bước vào giai 

đoạn phát triển tiếp theo. Rick sẽ ở lại với chúng tôi 

trong ba năm, với tùy chọn gia hạn thêm hai năm sau 

đó. Các giá trị phẩm chất và tiên quyết của anh ấy 
hoàn toàn phù hợp với nhà trường và chúng tôi rất 

mong được phát triển dưới sự lãnh đạo của anh ấy.

THAY ĐỔI NGƯỜI LÃNH ĐẠO
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Đây là một năm cực kỳ khó khăn đối với một trường 

học được dẫn dắt bởi các giá trị cốt lõi như 

trường của chúng tôi, và nó buộc chúng tôi phải tự 

suy xét lại khi  cố gắng cân bằng các nhu cầu đa 

dạng của các nhóm khác nhau và các ưu tiên trong 

cộng đồng của chúng tôi (học sinh, phụ huynh, giáo 

viên , quản trị viên, ngân sách….). Nhưng nó cũng đã 

mang đến cho chúng tôi cơ hội hoàn hảo để thực 

sự sống theo các giá trị của mình và mở rộng chúng 

sang các lĩnh vực trong cuộc sống mà chúng tôi 

thường không tập trung vào.

Giá trị cốt lõi về sự Tôn trọng của Green Shoots 

được truyền tải bởi bảy giá trị khác: Khả năng thích 

ứng, Sự bền bỉ, Độc lập, Bền vững, Chu đáo, Chính 

trực và Hợp tác. Chúng tôi chọn những giá trị này 

vì chúng tôi tin rằng chúng mang lại cho chúng tôi 

những công cụ cần thiết để sống một cuộc sống đầy 

đủ, viên mãn và nhân ái.

Năm của chúng tôi bắt đầu như thường lệ, với sự tập 

trung liên tục vào từng giá trị trong khoảng thời gian 

vài tuần. Các cuộc họp, thảo luận và các hoạt động 

hằng tuần trong lớp được kết hợp để giúp học sinh 

hiểu tầm quan trọng của giá trị đang được thảo luận 

và hiểu cách hòa nhập giá trị đó vào cuộc sống của 

mình.

Sau đó, COVID-19 đột ngột xuất hiện, việc áp dụng 

hệ thống giá trị của chúng tôi vào một kịch bản mới 

và chưa từng biết đã mang một ý nghĩa mới không 

kém phần quan trọng. Học sinh, nhân viên và 
phụ huynh thấy mình thích nghi với  hoạt động dạy 

học riêng biệt, một hình thức học trực tuyến diễn ra 

hàng ngày và được duy trì, tuần này qua tuần khác 

mà không biết được ngày nào thì kết thúc, cuối cùng 

là nó diễn ra trong ba tháng. Sự kiên trì (bền bỉ) cần 

có ở mọi người là một tinh thần phi thường khi chúng 

ta chuyển từ ngày này sang ngày khác mà không 

biết điều gì sắp xảy ra. Học sinh từ hai đến 15 tuổi 

nhận thấy bản thân độc lập trong việc học khi bắt 

đầu học ở nhà, không có sự ảnh hưởng trực diện của 

giáo viên và các bạn. Sự chu đáo và hợp tác là rất 

quan trọng ở gia đình nơi việc học qua máy tính, tài 

liệu học tập và thời gian dành cho các con từ cha mẹ 

phải được chia sẻ giữa các anh chị em trong nhà và 

học sinh phải hiểu rằng cha mẹ cũng có những cam 

kết và không phải lúc nào cũng có mặt để giúp đỡ 

hoặc chăm sóc chúng.  

Đối với ban lãnh đạo Green Shoots, các giá trị 

khó cân bằng nhất là tính bền vững và tính chính 
trực. Rất nhiều người với rất nhiều nhu cầu, mong 

muốn và áp lực thường mâu thuẫn nhau: làm thế 

nào chúng ta có thể đáp ứng nhu cầu của mọi người 

trong thời điểm phức tạp như vậy? Chúng tôi nhận 

thấy mình đang cố gắng giúp đỡ các gia đình có nhu 

cầu, vì các hạn chế COVID ảnh hưởng đến công việc 

kinh doanh của họ và làm giảm thu nhập của họ, 

đồng thời đảm bảo rằng trường học vẫn bền vững 

trong thời gian dài. Mặc dù chúng tôi không bao giờ 

có thể làm “hài lòng” tất cả mọi người, nhưng chúng 

tôi hy vọng chúng tôi đã tiến gần đến việc tìm ra sự 

cân bằng giữa hỗ trợ ngắn hạn và hoạt động bền 

vững trong dài hạn. Những nỗ lực của chúng tôi để 

làm như vậy luôn được hướng dẫn bởi sự tập trung 

vào sự trung thực, công bằng và minh bạch.

NHỮNG PHƯƠNG CHÂM CHỈ DẪN
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

Bất cứ lúc nào, đặc biệt là trong thời điểm căng thẳng 

và phức tạp như hiện nay, điều quan trọng đối với 

một trường học là phải chứng minh được năng lực 

đào tạo, quản lý tốt và các tiêu chuẩn chăm sóc tốt 

cũng như quan tâm đến học viên. Tại Green Shoots, 

chúng tôi làm được điều này bằng nhiều cách.

Vai trò lãnh đạo của chúng tôi được chia thành ba 

vai trò riêng biệt và được phân định rõ ràng; sự riêng 

biệt này cho phép mỗi cá nhân đảm nhận vị trí có thể 

tập trung chuyên môn của mình vào vị trí làm việc cụ 

thể. Ba vị trí cụ thể đó là:

• Giám đốc: Các vấn đề chiến lược (quản trị 

công ty và lập kế hoạch dài hạn),

• Hiệu trưởng: Lãnh đạo tổng thể các vấn đề 

của nhà trường và đào tạo, và

• Giám đốc Hành chính: Bao quát về Tài chính, 

điều hành và nhân lực

Theo điều lệ của nhà trường, Ban Cố vấn của 

chúng tôi đã tổ chức cuộc họp hai lần trong năm học, 

một lần vào tháng Mười Hai và một lần vào tháng 

Sáu. Trong những cuộc họp này, lãnh đạo nhà trường 

và các cố vấn tập trung vào các khía cạnh về phát 

triển, cải tiến và củng cố chương trình đào tạo; cải 

thiện chất lượng cơ sở vật chất và ổn định mức giá 

thuê; lập kế hoạch và dự báo tài chính; phản ứng với 

COVID và; đóng góp vào sự phát triển dài hạn của 

nhà trường.

Năm học 2019/2020 là năm học cuối cùng trong giai 

đoạn lập kế hoạch chiến lược ba năm từ 2017 

đến 2020 của chúng tôi và đây cũng là cơ hội để 

chúng tôi có thể đánh giá những nỗ lực cũng như 

những tiến bộ đạt được trong giai đoạn này và bắt 

đầu lập kế hoạch cho ba năm tiếp theo. Green 

Shoots áp dụng các kế hoạch chiến lược ba năm 

để đảm bảo mỗi bước phát triển của chúng tôi đều 

có cấu trúc rõ ràng và tập trung vào các khía cạnh 

quan trọng nhất. Kế hoạch đầu tiên của chúng tôi 

đã được triển khai từ năm 2014 đến năm 2017, trong 

đó tập trung nhiều vào việc cung cấp nguồn lực cho 

nhà trường và củng cố nâng cao chất lượng cho đội 

ngũ giáo viên của chúng tôi, chẳng hạn như tăng 

cường những trải nghiệm trong lớp học cho học viên, 

những người học vẫn luôn được coi là ưu tiên hàng 

đầu của chúng tôi. Kế hoạch thứ hai này đã vượt ra 

ngoài phạm vi lớp học bởi vì chúng tôi cảm thấy mình 

đã đạt được mức độ phục vụ cao và sẵn sàng bổ trợ 

cho các khía cạnh phát triển khác của nhà trường. 

Chúng tôi tăng cường tập trung vào khả năng lãnh 

đạo, quản lý tốt, tăng cường tính minh bạch và tư 

cách thành viên của Hội đồng các trường quốc tế 

(CIS). Điều này sẽ dẫn đường cho chúng tôi hướng 

tới các tiêu chuẩn ngày càng cao của các dịch vụ mà 

chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi rất hân hạnh để thông báo rằng chúng tôi 
đã hoàn thành được phần lớn các mục tiêu mà nhà 
trường đã đề ra trong Kế hoạch Chiến lược 2017-
2020 của mình. Trong ba năm qua, chúng tôi:

• Đã tuyển dụng Hiệu trưởng chuyên nghiệp đầu 

tiên của Nhà trường

• Tăng cường và cải thiện khả năng lãnh đạo cấp 

trung gian 

• Thực hiện một cuộc khảo sát mang tính cộng 

đồng trong toàn trường để xác định được 

những khía cạnh đã đạt được thành công cũng 

như khía cạnh cần phát triển trong tương lai, để 

từ đó mở đường cho việc trở thành thành viên 

chính thức của CIS

• Tăng cường tính minh bạch trong thông tin 

truyền tải và tiếp nhận

• Xây dựng và mở rộng các chương trình trọng 

điểm, các chương trình ngôn ngữ, nghệ thuật 

và thể thao, cũng như củng cố tài nguyên và 

nhân sự của nhà trường

w

QUẢN TRỊ & TIÊU CHUẨN
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• Đã nâng cấp các cơ sở trang thiết bị của nhà 

trường để đáp ứng nhu cầu của một cộng đồng 

đang phát triển

• Cải thiện hệ thống và giao thức quản lý hành 

chính và hoạt động của nhà trường để hỗ trợ 

cho sự phát triển bền vững của nhà trường

Do những thay đổi trong phương thức giáo dục của 

nhà trường trong nửa cuối năm học này, cũng như 

các tác động tài chính của dịch bệnh COVID-19, 

nên một số ít mục tiêu hàng năm đã không được 
đáp ứng đầy đủ trong năm nay. Những mục tiêu 

vẫn được xem là quan trọng sẽ vẫn là ưu tiên hàng 
đầu trong chiến lược sắp tới của chúng tôi, sẽ được 

phát triển thông qua các buổi tham vấn, tư vấn trong 

những tháng còn lại của năm 2020 và chúng tôi sẽ 

chia sẻ với cộng đồng của mình vào đầu năm 2021. 

Các khía cạnh được triển khai bắt nguồn từ chiến 

lược hiện tại bao gồm:

• Mở rộng và củng cố các chương trình Giáo dục 

Đặc biệt và Tiếng Anh như một ngôn ngữ bổ 

sung của chúng tôi

• Tạo dựng mối liên kết với các trường có cùng 

định hướng khác trên thế giới

Tính bền vững tài chính doanh nghiệp là một 

khía cạnh cốt lõi trong quy trình quản lý hiệu quả 

và nó đã và đang được nhấn mạnh như một vấn đề 

trọng tâm trong năm 2019/2020. Là một trường học 

nhỏ, Green Shoots không có đủ nguồn tài chính để 

hỗ trợ cộng đồng thoát khỏi những cú sốc lớn như 

năm nay, và chúng tôi chỉ có thể chia sẻ những ảnh 

hưởng của những cú sốc này với nhân viên và phụ 

huynh của mình. Năm học này đối với tất cả chúng 

ta thực sự là một thử thách lớn nhưng dù có nhiều áp 

lực và khó khăn thế nào đi chăng nữa, chúng tôi vẫn 

tự hào - và biết ơn - tất cả các thành viên cộng đồng 

Green Shoots bởi chúng tôi đã cùng nhau nỗ lực để 

vượt qua cơn bão tài chính này. Chúng tôi biết rằng 

các khó khăn thử thách trong tương lai vẫn có thể 

xảy ra (thực tế là có thể xảy ra), vậy nên chúng tôi 

cũng đang làm việc với tất cả các bên liên quan để 

đảm bảo sự ổn định tài chính của trường.

Để bảo vệ nhà trường khỏi khó khăn hay thách thức 

lớn có thể đe dọa khả năng tồn tại của Green Shoots 

(chẳng hạn như kiện tụng, trộm cắp hoặc thiệt hại 

về tài sản), chúng tôi đề ra một loạt chính sách bảo 
hiểm hiện đang được xem xét để đảm bảo rằng việc 

học tập lâu dài của học sinh tại nhà trường được tiếp 

tục bảo đảm.

Trong năm nay, chúng tôi đã đưa ra một quy trình 

phân tích rủi ro toàn diện được thiết kế để xác 

định, phân loại và xếp hạng các rủi ro có thể xảy ra 

để nhà trường có thể giảm thiểu tới mức tối đa và lập 

kế hoạch phát triển cho những mục tiêu cần được 

phát triển. Green Shoots luôn sử dụng quy trình lập 

kế hoạch chiến lược của mình để xác định và giải 

quyết những rủi ro đã biết trước. Nhưng năm nay, sau 

tác động của dịch bệnh COVID-19, chúng tôi đã tăng 

cường các nguồn lực dành riêng cho một trận đánh 

mới. Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia đánh giá 

rủi ro bên ngoài, chúng tôi đang tiến hành đánh giá, 

xem xét rủi ro một cách kỹ lưỡng, độc lập với (nhưng 

phù hợp với) quy trình lập kế hoạch chiến lược của 

chúng tôi. Dự kiến   việc đánh giá này sẽ hoàn thành 

vào năm học 2020/2021.

THAM VẤN & MINH BẠCH

Tham vấn cộng đồng thực sự rất quan trọng để 

quản lý tốt và luôn là một phần trong quá trình ra 

quyết định của Green Shoots. Tuy nhiên, việc đóng 

cửa trường học trong năm nay và sự giảm kết nối, 

liên lạc trực tiếp với nhà trường sau đó đã khiến 

chúng tôi nhận thức được rằng cần có các hệ thống 

tham vấn chính thức hơn để thay thế các hệ thống 

tham vấn không chính thức đã phục vụ tốt cho chúng 

tôi trước đây (với quy mô cộng đồng nhỏ và chặt 

chẽ). Phản ứng trước điều đó, nhóm lãnh đạo cấp 

cao của chúng tôi đã tăng cường hơn nữa việc tổ 

chức các cuộc họp cá nhân và theo nhóm với các 
phụ huynh (qua trực tuyến và gặp mặt trực tiếp khi 

có thể) để giải quyết các mối quan tâm về những 

thay đổi trong việc học, giáo dục ở trường học, tài 

chính và các vấn đề phát sinh khác. Chúng tôi cũng 

đã xem xét lại điều lệ Nhóm phụ huynh, nâng cao 

vai trò giao tiếp, kết nối và tham vấn của mình với 

việc giới thiệu những đại diện ngôn ngữ tiêu biểu 

và xác nhận các đại diện lớp và bộ môn từ tháng 08 

năm 2020. Chúng tôi đã giới thiệu vai trò Đại diện 
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nhân viên, qua đó các giáo viên của Green Shoots 

có thể chính thức chia sẻ quan điểm, mối quan tâm 

và ý tưởng lãnh đạo, nâng cao hệ thống đặc biệt đã 

được sử dụng trước đây.

Trong thời gian đóng cửa trường học, chúng tôi đã 

tiến hành một loạt các khảo sát để đánh giá quan 

điểm hay ý kiến   của cộng đồng về các vấn đề như 

xây dựng thời gian biểu trực tuyến, ngày nghỉ và các 

cách để xây dựng lại thời gian giảng dạy đã mất. 

Ngay sau thời gian đóng cửa trường học, chúng tôi đã 

bắt đầu ghi nhận được những ‘Bài học rút ra’ mang 

ban lãnh đạo, giáo viên và phụ huynh của Green 

Shoots lại gần nhau hơn. Báo cáo kết quả đưa ra các 

khuyến nghị thay đổi nếu trường học tiếp tục phải 

đóng cửa và những kết quả trong báo cáo đã dẫn 

đến những thay đổi trong một số hệ thống liên lạc 

và phản hồi của chúng tôi. Những thông tin có được 

sau mỗi bài học ứng dụng vào giáo án của chương 

trình Trực Tuyến dự phòng cho năm 2020/2021 của 

nhà trường, đã được phát triển trong mùa hè để đảm 

bảo rằng Green Shoots đã sẵn sàng để phục vụ các 

khóa học trực tuyến tiếp theo. 

Một khi các quyết định được đưa ra, thì chúng tôi 

sẽ thông báo đến mọi người. Chúng tôi có thể 

thông báo trên trang điện tử, các tài khoản mạng 
xã hội mà nhà trường cung cấp thông tin về Green 

Shoots cho cộng đồng, qua email, Sycamore, các 
nền tảng giao tiếp, kết nối của giáo viên (như 
Seesaw và lớp học trên Google), Bản tin hàng 
tuần của Hiệu trưởng trường giúp phụ huynh cập 

nhật được các vấn đề liên quan đến việc học của 

con em họ. Các cuộc họp phụ huynh-giáo viên chính 

thức và không chính thức theo nhóm và riêng tư cho 

phép các gia đình có được những thông tin cập nhật 

thường xuyên về sự tiến bộ của con em họ.

Trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID, chúng tôi 

đã giới thiệu các hệ thống liên lạc mới để đáp ứng 

những nhu cầu đặc biệt có thể phát sinh tại thời điểm 

đó. Các cuộc gặp gỡ trực tuyến được tổ chức thường 

xuyên giữa phụ huynh với ban lãnh đạo nhà trường 

và giáo viên, đồng thời một loạt video của Giám đốc 

đã được phát hành để cung cấp thông tin chi tiết về 

các quyết định quan trọng được đưa ra vì chúng có 

thể có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng gia đình của 

nhà trường. Chúng tôi cũng sử dụng blog trường học 

để thảo luận về các chủ đề nhằm giúp các gia đình 

ứng phó với tình trạng đóng cửa trường học và có 

thể tham gia học trực tuyến, đồng thời cung cấp các 

báo cáo chi tiết về các vấn đề như cách hỗ trợ con 

em của bạn học trực tuyến và lịch trình chi tiết nêu 

rõ cách nhà trường phản ứng với mỗi thay đổi trong 

chính sách của chính phủ .

Với báo cáo thường niên của chúng tôi, mà trong 

đó đây là báo cáo thứ hai trong loạt các báo cáo 

của nhà trường đã cung cấp điểm nhìn minh bạch 

về năm học vừa qua, cùng với quy trình lập kế hoạch 

chiến lược của nhà trường đã góp phần mang lại cho 

các gia đình học sinh và nhân viên nhà trường có cơ 

hội được đóng góp ý kiến   cho sự phát triển chung 

của nhà trường và có quyền truy cập vào các kế 

hoạch sau khi chúng hoàn thiện.
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GIÁM SÁT TỪ BÊN NGOÀI

Giám sát bên ngoài là một phần quan trọng của 

quản trị tốt vì nó yêu cầu trường học phải chịu trách 

nhiệm về các tiêu chuẩn do một tổ chức nằm ngoài 

sự lãnh đạo của trường đặt ra và đo lường hiệu quả 

hoạt động của mỗi trường để so sánh với các trường 

khác trên thế giới. Việc giám sát này có thể được 

cung cấp bởi các nhà cung cấp chương trình giảng 

dạy, chẳng hạn như Cambridge, và bởi các nhóm 

giáo dục toàn cầu giám sát một loạt các tiêu chuẩn 

ngoài những tiêu chuẩn được liên kết với chương 

trình giảng dạy của trường học. Green Shoots rất 

coi trọng các tiêu chuẩn này và đã đạt được thành 

viên của hai hội đồng toàn cầu giúp gia đình chúng 

tôi yên tâm không chỉ về chất lượng chương trình 

của chúng tôi mà còn cũng như các hoạt động tuyển 

dụng, cơ sở vật chất, bảo vệ trẻ em và các yếu tố 

quan trọng khác của giáo dục.

Vào tháng 6 năm 2019, Green Shoots đã trở thành 

thành viên của Hội đồng các trường quốc tế 
(CIS), đưa chúng tôi trở thành một trong những 

trường CIS nhỏ nhất trên thế giới (chúng tôi là trường 

nhỏ thứ 10 trong số hơn 750 trường trên toàn cầu 

và là trường CIS duy nhất ở miền Trung Việt Nam). 

Green Shoots ’Việc chúng tôi gia nhập nhóm các 

trường CIS, coi thường quy mô nhỏ và nguồn lực hạn 

chế, phản ánh sự tập trung vững chắc của chúng tôi 

vào sự xuất sắc trong giảng dạy và học tập, an toàn 

cho trẻ em, tuyển dụng, quản lý, cơ sở vật chất và 

các lĩnh vực khác. Năm học 2019/21 là năm học đầy 

đủ đầu tiên của chúng tôi với tư cách là một trường 

CIS và cho phép chúng tôi củng cố tiến trình của 

mình cho đến nay cũng như bắt đầu lập kế hoạch để 

cải thiện hơn nữa.

Năm nay, chúng tôi dự kiến   gia hạn thành viên của 

Hội đồng các Trường Quốc tế Anh (COBIS) và 

công việc chuẩn bị hồ sơ của chúng tôi đã bắt đầu 

khi COVID buộc trường học và biên giới quốc tế của 

chúng tôi phải đóng cửa. Sự tập trung của lãnh đạo 

nhà trường đã được chuyển hướng từ những vấn đề 

lâu dài sang những vấn đề trước mắt hơn, và thanh 

tra được giao nhiệm vụ thăm Green Shoots đã không 

thể đến Việt Nam, vì vậy chuyến thăm đã bị hoãn 

vô thời hạn. Tuy nhiên, COBIS đã đồng ý gia hạn tư 

cách thành viên của chúng tôi cho đến khi tình trạng 

khẩn cấp COVID được thông qua và có thể kiểm tra 

khi điều kiện cho phép. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn 

bị cho điều này và trong thời gian chờ đợi sẽ tiếp tục 

được hưởng lợi từ việc tiếp cận các nguồn tài nguyên 

và kiến   thức chuyên môn do COBIS cung cấp cho 

các trường thành viên.

Về chương trình giảng dạy của chúng tôi, Green 

Shoots đã là thành viên của Tổ chức Giáo dục 
Đánh giá Quốc tế Cambridge (trước đây là 

Kỳ thi Quốc tế Cambridge) và Trung tâm Khảo 

thí Cambridge đã được đăng ký từ năm 2016. 

Trường trung học của chúng tôi chạy chương trình 

Cambridge được kiểm duyệt và đánh giá khách quan 

bởi nhà cung cấp chương trình giảng dạy quốc tế.

14

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM HỌC 2019/20



2019/20 ANNUAL REPORT

GREEN SHOOTS INTERNATIONAL SCHOOL 17



GREEN SHOOTS INTERNATIONAL SCHOOL

SƠ LƯỢC VỀ NĂM QUA

CUỘC SỐNG TRONG KHUÔN VIÊN 
TRƯỜNG

Dù cho dịch bệnh khiến cho nhà trường đóng cửa 

trong năm nay, nhưng điều quan trọng vẫn là phải 

duy trì việc học liên tục như một thói quen đều đặn. 

Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã cố gắng đưa 

việc học trở lại bình thường, học ở bất cứ nơi nào 

có thể và cũng là để điều chỉnh ‘một năm học bình 

thường’ của nhà trường theo môi trường trực tuyến 

khi mà mọi thứ còn khó để thích ứng.

Việc nâng cấp khuôn viên trường tuy có hạn 

chế năm nay vì chúng tôi đã tiến hành nâng cấp 

cơ sở vật chất đáng kể vào mùa hè trước năm học 

2018/2019. Tuy nhiên, một người quan sát nhạy bén 

sẽ nhận thấy việc  một khu vườn và chuồng gà mới 

vào tháng 8 và việc xây dựng một bức tường leo núi 

yêu thích cho học sinh vào kỳ nghỉ Giáng sinh. Tòa 

nhà văn phòng mới của nhà trường đã cho chúng tôi 

một văn phòng Hiệu trưởng mới cũng như một khu 

vực dành riêng cho giáo viên chuẩn bị bài dạy, và 

một phòng y tế.

Hầu hết các lễ kỷ niệm hàng năm của chúng tôi 

đều được đánh dấu trong năm nay, trong khuôn viên 

trường và trực tuyến, bao gồm (nhưng không chỉ): Lễ 

hội Trung thu, Halloween, Giáng sinh, Tết, Phục sinh, 

Tuần lễ Văn Hóa Pháp, Tuần lễ Chống bắt nạt, Tuần 

lễ Vị giác và Tuần lễ Sách. Khi dịch bệnh COVID tác 

động lớn đến nền giáo dục trên toàn thế giới, thì 

chúng tôi cũng k  niệm những ngày quốc tế quan 

trọng giúp học sinh của chúng tôi có thể tương tác 

với các bạn học khác qua trực tuyến / tại nhà ở các 

quốc gia khác nhau.

Năm nay cũng chứng kiến   việc thành lập và ra mắt 

Hệ thống Green Shoots House, qua đó mỗi học 

sinh và giáo viên trở thành một thành viên của một 

trong ba ngôi nhà của trường: Terra, Aria và Acqua. 

Có truyền thống lâu đời trong nhiều hệ thống giáo 

dục, ‘những ngôi nhà này’ giúp trẻ phát triển kỹ năng 

xây dựng nhóm đồng thời học cách cạnh tranh công 

bằng với những đứa trẻ khác. Học sinh có  cơ hội để 

xây dựng các mối quan hệ bên ngoài nhóm và trong 

toàn trường, các nhóm học sinh với nhiều lứa tuổi 

khác nhau có ý thức hỗ trợ, xây dựng cộng đồng và 

bản sắc mạnh mẽ hơn. Học sinh lớn tuổi hơn được 

trao cơ hội lãnh đạo với tư cách là đội trưởng và 

những lợi ích tích cực hay giá trị thiết thực mà chúng 

tôi mang đến có thể đạt được trong các hoạt động 

hợp tác hoặc giải quyết vấn đề, khi tham gia các sự 
kiện thể thao. Hệ thống ngôi nhà học đường được 

ra mắt vào tháng 5 và được tổ chức với Ngày hội thể 

thao vui nhộn vào đợt cuối năm. Cúp Bamboo khai 

mạc của chúng tôi đã được đội Aria giành được do 

có thành tích tốt nhất trong cuộc thi diễn ra trong 

vòng hai ngày.

Trong trường mầm non cho trẻ từ 2 đến 4 tuổi, 

chúng tôi có ba lớp học: hai lớp do giáo viên nước 

ngoài phụ trách và nhóm mẫu giáo song ngữ do đội 
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ngũ giáo viên Việt Nam giàu kinh nghiệm phụ trách. 

Trong thời gian diễn ra thay đổi trong việc học, do 

dịch bệnh bùng phát việc dạy học diễn ra trực tuyến 

(xem bên dưới), nhân viên của Lớp Mầm non đã thiết 

kế các hộp có tài liệu và giáo cụ học theo chủ đề 

sáng tạo bao gồm các hoạt động về giác quan, nghệ 

thuật và vận động tinh được chuẩn bị kỹ lưỡng, đi 

kèm với ‘Lớp học Sáng tạo’ trực tuyến, trong đó giáo 

viên cùng tham gia và hướng dẫn các hoạt động. Mỗi 

giáo viên cũng triển khai việc học trực tuyến cho các 

lớp học của riêng họ, bao gồm các bài hát, trò chơi, 

câu chuyện, biểu diễn và kể chuyện.

Ở cấp bậc Tiểu học, chúng tôi quản lý bốn lớp học 

cho trẻ em từ 5 đến 10 tuổi. Trong số này, có hai 

nhóm là các nhóm lớp theo độ tuổi (Lớp 1 và Lớp 

2), và hai nhóm còn lại là các lớp kết hợp (Lớp 3/4 

và Lớp 5/6. Các lớp học tập trung vào việc áp dụng 

Chương trình Tiểu học Quốc tế, mà Green Shoots 

cũng là nơi đã và đang áp dụng và mở rộng chương 

trình theo chuẩn quốc tế đó trong suốt các chương 

trình tiểu học và những năm đầu đến trường, mặc 

dù tốc độ phát triển IPC vẫn bị chậm lại do thay đổi 

trong học trực tuyến giữa năm do dịch bệnh phát 

sinh. Học sinh đã học về nông nghiệp trong khu 

vườn cộng đồng mới của chúng tôi và học về văn 

hóa, âm nhạc, kiến   trúc, hệ thống bưu chính toàn cầu 

và những thứ khác có thể làm cho chúng ta trở nên 

khác biệt, trong khi đó vẫn kết nối chúng ta lại với 

nhau thông qua các cơ sở của IPC.

Trường Trung học của chúng tôi đã có một số thay 

đổi trong năm nay. Chúng tôi bắt đầu một năm học 

mới với sự ra đi bất ngờ của cô giáo viên trưởng, 

khi cô ấy buộc phải ở lại Mỹ sau kỳ nghỉ hè do tình 

huống khẩn cấp về sức khỏe của một thành viên gia 

đình. Chúng tôi đã phải phân chia công việc giảng 

dạy và vai trò lãnh đạo của cô ấy cho các cán bộ nhà 

trường còn lại, những người đã chấp nhận đón nhận 

thử thách được giao lại chỉ trong vài ngày chuẩn bị 

với khả năng thích ứng nhanh chóng.

Trong khi tổng số học sinh nhà trường tăng lên, thì 

học sinh ở cấp trung học cơ sở của chúng tôi tập 

trung trong ba năm hệ Trung học Cambridge Một 
(CS1), từ Lớp 7 đến Lớp 9, cho thấy sự gia tăng đều 

đặn về số lượng học sinh tốt nghiệp từ tiểu học đến 

trung học tại Green Shoots.

Chúng tôi đã không tổ chức chương trình IGCSE 

giáo dục phổ thông cho học sinh từ 14 đến 16 tuổi 

trong năm nay do nhu cầu rất thấp, nhưng khi nhìn 

thấy sự gia tăng ổn định trong số lượng học sinh 

trung học cơ sở, chúng tôi thấy đây là một sự tích cực 

về sự tăng trưởng trong tương lai. Sự dừng việc dạy 

IGCSE trong một năm đã tạo cơ hội cho giáo viên 

trung học có thể cải tiến chương trình học của chúng 

tôi. Chương trình này hiện đã được mở rộng để tạo ra 

Chứng nhận Công dân Toàn cầu cho Green Shoots. 

Chương trình mới này dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 8 

năm 2020, bổ sung vào sự phát triển các kỹ năng và 

giá trị bản thân vào chương trình học cho những học 

viên lớn tuổi nhất của chúng tôi và chuẩn bị cho họ 

hành trang vững chắc để tham gia Chương trình Văn 
bằng Tú tài Quốc tế.

Các khóa học mới, bao gồm cả đào tạo của trường 

(ghi chú trên trang dưới đây) và thông qua việc hợp 

nhất khóa học Viễn cảnh Toàn cầu cho Cambridge 

trong CS1, đã được mở rộng trong chương trình học 

của chúng tôi. Năm học 2019/2020 là năm học đầu 

tiên mà tất cả học sinh trung học được sử dụng thiết 
bị máy tính của riêng mình (trước đây, chỉ có học 

sinh IGCSE mới được làm điều này). Quá trình chuyển 

đổi đã được chứng minh là đúng lúc, vì học sinh đã 

chuẩn bị tốt mọi phương tiện cần thiết phục vụ cho 

nhu cầu công nghệ học trực tuyến khi cần đến.



HỌC TRỰC TUYẾN

Năm học này bị tác động sâu sắc của dịch bệnh 

COVID-19, khiến học sinh không thể đến trường từ 

đầu tháng 2, ngay sau kỳ nghỉ Tết của nhà trường, 

cho đến đầu tháng 5, nhờ nhà trường luôn giám sát 

nghiêm ngặt và tuân thủ các quy định của chính phủ 

nên tất cả các nhân viên đều được đến làm việc tại 

trường.

Khi Việt Nam đóng cửa biên giới và trường học chỉ 

sau Trung Quốc và trước so với các nước còn lại trên 

thế giới, chúng tôi hầu như không có điểm tham 

chiếu hoặc hướng dẫn nào khi chúng tôi triển khai 

Hoạt động dạy học riêng biệt hay việc học với sự 

kết hợp của các bài học trực tuyến và tài liệu được 

gửi trực tiếp về nhà cho các em sử dụng dịch vụ xe 

buýt trường học của chúng tôi. Trong khoảng một 

tháng rưỡi trong ba tháng đóng cửa trường học, 

chính quyền cấp tỉnh kiểm soát nghiêm ngặt khi đưa 

ra những thông báo hàng tuần hoặc thậm chí hai 

tuần một lần, do đó việc lập kế hoạch trung hạn của 

nhà trường không thể thực hiện được. Tuy nhiên, sau 

vài tuần chúng tôi đã cập nhật và có chương trình 

dạy học trực tuyến ngày càng tốt hơn, để học sinh 

có thể tiếp tục được học tập cho đến khi nhà trường 

được phép mở cửa trở lại cho học sinh vào đầu tháng 

Năm.

Tác động của việc thay đổi việc học hay giáo dục do 

dịch bệnh bùng phát này khác nhau theo từng hoàn 

cảnh, với những gia đình có con nhỏ, những gia đình 

có cha mẹ đi làm toàn thời gian và những người sử 

dụng tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh, thì thực 

sự, đây là một điều hết sức khó khăn khi chuyển sang 

hình thức học trực tuyến. Sau khi chúng tôi được 

phép mở cửa trở lại vào tuần đầu tiên của tháng 5 và 

để giải quyết sự thụt lùi hay trì hoãn trong học 
tập trong thời gian đóng cửa, một chương trình 
đánh giá chi tiết học lực của từng học sinh được nhà 

trường đưa lên để hỗ trợ việc học những môn chưa 

đạt (xem trang 31). Thay cho  chương trình hè như 

mọi năm của nhà trường, chúng tôi đã tổ chức một 

trại hè hỗ trợ học phí rất nhiều cho khoảng 80 trẻ 

em tham gia, những người có thể nhận ‘bù đắp lại 

khoảng thời gian đã nghỉ do dịch bệnh’ về nhiều khía 

cạnh như phát triển kỹ năng xã hội và giao tiếp bằng 

tiếng Anh, mà đây là kỹ năng được xem là rất khó có 

thể phát triển khi học trực tuyến.

Để thu thập phản hồi về hiệu quả hoạt động của 
mình, một loạt các cuộc gặp gỡ Diễn đàn cho Tương 

lai đã được tổ chức cùng với phụ huynh, giáo viên và 

ban lãnh đạo nhà trường, qua đó chúng tôi đã nhận 

được nhiều phản hồi trực tiếp và bài tập Bài học đã 

học được như đã được kiểm duyệt bên ngoài được 

đưa ra trên trang 13 đã xác định các khía cạnh mà 

chúng tôi đã hoàn thành tốt và những điểm cần cải 

thiện. Bài tập lập kế hoạch này đã được chứng minh 

là vô giá khi năm học 2020/2021 đã được triển khai 

trực tuyến thành công sau khi dịch bệnh COVID tái 

diễn tại Đà Nẵng chỉ vài ngày trước khi bắt đầu năm 

học mới của nhà trường.
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Một trong những cam kết của chúng tôi khi gia 

nhập CIS là đánh giá lại định nghĩa của trường 
chúng tôi về ‘Chủ nghĩa quốc tế’ và phát triển 

các kế hoạch sau đó để đảm bảo rằng khái niệm này 

là khởi nguồn sâu xa để định hướng cho những gì 

chúng tôi đang và sẽ làm. Điều này sẽ giúp chúng tôi 

đảm bảo rằng trường học của chúng tôi thực sự giữ 

vững trường học quốc tế với nhiều triển vọng trong 

tương lai và các chương trình giảng dạy của chúng 

tôi được xây dựng và phát triển mang tư duy toàn 

cầu rộng khắp.

Trước khi chúng tôi tạm dừng hoạt động, quy trình 

này đã bắt đầu bằng một buổi sử dụng phương pháp 

vận dụng trí tuệ dành cho cán bộ nhà trường trong 

một ngày Phát triển Chuyên nghiệp đầu năm. Quá 

trình mang lại một số ý tưởng và các buổi tiếp theo 

với học sinh và phụ huynh đã được lên kế hoạch. 

Những điều này sau đó đã phải tạm dừng lại khi các 

ưu tiên phải chuyển sang ứng phó với dịch bệnh 

COVID và việc thay đổi việc học, giáo dục của nhà 

trường, nhưng chúng tôi cam kết sẽ khởi chạy lại kế 

hoạch đó ngay khi hoàn cảnh cho phép.

Một số sáng kiến   khác đã được tiến hành, bao 

gồm một khóa học ‘Nhận thức về Văn hóa’ cho 

những người mới đến Hội An do một trong những 

phụ huynh của chúng tôi điều hành và được thiết kế 

để nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa những người 

nước ngoài ở Việt Nam và công dân tại nước sở tại.

Các học sinh đã tham gia vào các hoạt động nâng 
cao nhận thức của chúng về các nền văn hóa và 
phong cách sống khác nhau. Như mọi khi, chúng 

tôi đánh dấu những ngày kỷ niệm quan trọng của 

Việt Nam và Quốc tế, chẳng hạn như Tết Trung thu, 

Tết Nguyên đán, Lễ Giáng sinh và Lễ Phục sinh. 

Năm nay, thông qua chương trình giảng dạy và tri 

ân tới các bậc cha mẹ, những người đã đưa ra đề 

nghị tổ chức các sự kiện trong lớp học, các em đã 

được tiếp xúc nhiều hơn với các phong tục và truyền 

thống từ khắp nơi trên thế giới như Diwali (Lễ hội ánh 

sáng của người Ấn Độ) và New Zealand’s Maori Poi 

và Haka. Lớp Mẫu Giáo Quốc Tế của chúng tôi đã 

dành hẳn một học kỳ để quan sát các nền văn hóa từ 

khắp nơi trên thế giới, trong khi các lớp tiểu học sử 

dụng IPC tập trung vào các vấn đề liên quan đến chủ 

nghĩa quốc tế, sự khác biệt và tương đồng toàn cầu.

CHỦ NGHĨA QUỐC TẾ
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Chúng tôi quan tâm đến các loại thực phẩm khác 

nhau thông qua ‘le Semaine du Gout’ (Tuần lễ Vị 

giác) và nền văn hóa Pháp trong suốt Tuần Lễ Văn 

Hóa Pháp. Ngày Đa dạng Văn hóa vào tháng Năm 

được tổ chức để nhận thấy những điểm độc đáo 

khác biệt của chúng ta và những điểm chung của 

tất cả chúng ta. Vào tháng Sáu, Kết thúc năm học 

khi chúng ta quay trở lại học tập tại trường, nhiệm vụ 

trong học tập ở trường tiểu học tập trung vào việc 

đưa ra những ý kiến mang tính tích cực.

Chương trình tạo điều kiện cho học sinh thực 
tập ở và làm việc tại trường góp phần tham gia 

phong trào giáo dục toàn cầu đưa giáo dục trở thành 

lực lượng gắn kết mọi người, quốc gia và các nền văn 

hóa, vì hòa bình và tương lai bền vững United World 

College (UWC) của chúng tôi đã được khởi động một 

cách hăng say, với ba học viên tốt nghiệp UWC đến 

từ Lebanon và Đức tham gia cùng chúng tôi trong 

trường. Tuy nhiên, thời gian lưu trú của họ bị cắt ngắn 

do thời hạn thị thực và các hạn chế đi lại trước và 

trong dịch bệnh COVID. Chúng tôi đã khép lại năm 

học với việc một cựu học viên Green Shoots đóng 

vai trò là sinh viên thực tập UWC tại trường. Như mọi 

khi, chúng tôi vô cùng biết ơn những tình nguyện 

viên này vì công việc họ đã làm, năng lượng họ mang 

đến và ý tưởng tuyệt vời họ đã mang lại.

Trước khi Việt Nam đóng cửa biên giới, chúng tôi đã 

xây dựng một kế hoạch mà qua đó các tình nguyện 

viên mới của phong trào một năm ngắt quãng mới 

của chúng tôi sẽ được nhóm lại thành các nhóm 

khu vực và/hoặc văn hóa khi ở Green Shoots. Bằng 

cách này, chúng tôi đã lên kế hoạch vận dụng những 

trải nghiệm hay kinh nghiệm cá nhân và kiến   thức 

chuyên môn về văn hóa của họ để mang đến cho 

các học viên của mình nhận thức toàn cầu lớn hơn 

thông qua các hoạt động như khiêu vũ, âm nhạc, 

học ngôn ngữ, nghệ thuật và các lĩnh vực quan tâm 

khác. Chúng tôi mong muốn đưa kế hoạch này vào 

thực tiễn triển khai ngay khi có thể để chào đón các 

tình nguyện viên nước ngoài trở lại với Green Shoots.



Trong phạm vi nhà trường, chúng tôi đã thực hiện 

một số sáng kiến   mới trong năm nay như một phần 

trong nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm giữ 

được tính bền vững đi đầu trong những gì chúng tôi 

đã, đang và sẽ làm. Chúng tôi đã tạo ra một khu 
vườn cộng đồng mới, nơi mà các em học sinh học 

được cách chăm sóc đất và trồng rau. Dự án đầu tiên 

là giải phóng mặt bằng vì khu vực này đã không được 

canh tác trong nhiều năm. Khi đất đã được cải tạo lại, 

các em học sinh sẽ trồng sả, cà tím, đậu, cà chua và 

xà lách xoong. Khu vườn được nhân viên nhà trường 

duy trì và chăm sóc trong thời gian nhà trường đóng 

cửa và vẫn đang được chăm sóc cẩn thận khi các 

em học sinh được phép trở lại trường vào đợt tháng 

Năm. Các thùng ủ phân đã được sử dụng và duy trì 

trong suốt thời gian đóng cửa, để chứa thức ăn thừa 

và nước thải từ nhà bếp của trường. Phân trộn được 

sử dụng để bón cho các loại rau non.

Trong lớp học, chúng tôi đã giới thiệu một khóa 

học cấp trung học mới, CELS (Cộng đồng, Môi 
trường, Kỹ năng sống và Tính bền vững), dạy 

cho các em học sinh về môi trường khu vực thông 

qua các lăng kính lý thuyết và thực tế. Khóa học này 

cũng bổ sung thêm vào khóa học IDEaS (Đổi mới, 

Thiết kế, Kỹ thuật và Bền vững) hiện có của chúng 

tôi, nhằm tìm kiếm các giải pháp bền vững cho các 

vấn đề công nghệ hiện đại.

Trong học kỳ đầu tiên của chúng tôi, học sinh ở mọi 

lứa tuổi được khuyến khích tham gia đóng góp bằng 

cách hy sinh một thứ gì đó hôm nay vào sáng kiến   

‘Tương lai phía trước’ (#FFF) được lấy cảm hứng 

từ phong trào “Những ngày thứ sáu vì tương lai” của 

Greta Thunburg nhằm nâng cao nhận thức về tính 

bền vững. Tại Green Shoots, học sinh đã chọn điều 

gì đó để ‘bỏ qua’ (ăn thịt, chạy điều hòa trong lớp 

học, v.v.) để mang lại lợi ích thiết thực cho tương lai 

của thế giới chúng ta. Tiếp theo là sự tập trung toàn 

trường vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững 

của Liên hợp quốc, trong đó học sinh trung học 

đã phát triển một dự án được chia sẻ với các bạn 

tiểu học.

Những nỗ lực trong việc kiểm tra tính Bền vững 
của chúng tôi, qua đó Green Shoots đang làm việc 

với trung tâm Compass Education để xác định dấu 

chân sinh thái của chúng tôi và sau đó tích cực tìm 

cách tham gia cùng với cộng đồng nhưng do COVID 

nên việc này bị ngắt quãng một thời gian. Công tác 

này sẽ được khởi động lại ngay khi hoàn cảnh cho 

phép.

Vào tháng 01 năm 2020, giám đốc của chúng tôi 

là Catherine, đã tham dự Hội nghị COBIS Bursars 

ở London. Trong hội nghị này, cô ấy được yêu cầu 

tham gia vào một phiên thảo luận về tính bền vững 

trong trường học. Sau phiên thảo luận, trong đó 

Green Shoots được các học viên khác khen ngợi về 

cách tiếp cận toàn diện đối với tính bền vững và giáo 

dục bền vững, COBIS đã đề nghị cô ấy điều hành 

một phiên thảo luận tiếp theo cho Hội nghị thường 

niên của tổ chức này, có tên là ‘”Tính Bền vững ở 

trung tâm của sự phát triển trường học”. Hội nghị đã 

bị hủy bỏ do dịch bệnh COVID nhưng có khả năng 

sẽ được tổ chức vào năm 2021.

TÍNH BỀN VỮNG
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Năm nay là năm chứng kiến     sự phát triển mạnh hơn 

của chương trình tiếng Pháp là tiếng Mẹ đẻ 

của chúng tôi, chương trình này đã đượcmở rộng vào 

năm 2018/2019. Chúng tôi đã đưa ra chương trình 

giảng dạy kết hợp môn Lịch sử cho học sinh trung 

học, mặc dù học sinh nói tiếng mẹ đẻ là tiếng Pháp 

có cùng tài liệu trong chương trình giảng dạy như 

học sinh nói tiếng Anh, do đó không chỉ tăng cường 

việc sử dụng tiếng Pháp mà vẫn duy trì được toàn bộ 

chương trình giảng dạy.

Năm nay cũng là lần đầu tiên chúng tôi triển khai 

chương trình tiếng Việt là tiếng Mẹ Đẻ, tương 

tự như chương trình tiếng Pháp của chúng tôi (bên 

cạnh chương trình ngoại ngữ tiếng Việt và chương 

trình tiếng mẹ đẻ hiện có). Tuy nhiên, sự tiếp thu 

ngôn ngữ vẫn còn hạn chế, thay vào đó, người bản 

xứ chọn học tiếng Việt bên ngoài trường học, và 

chương trình mở rộng sẽ không tiếp tục sang năm 

thứ hai tại thời điểm này.

Green Shoots đã tạo điều kiện để chương trình học 

tiếng Đức cho các gia đình mong muốn con em 

mình có thể học được tiếng mẹ đẻ. Chúng tôi đã xây 

dựng một không gian giảng dạy và phân bổ thời gian 

giảng dạy để phù hợp với lịch trình học ngoại ngữ 

của các học viên khác.

Chương trình tiếng Anh như một ngôn ngữ 
bổ sung (EAL) của chúng tôi đã tiếp cận với trẻ em 

từ Mẫu giáo đến Lớp 8 thông qua việc hỗ trợ tại lớp 

học, có những lớp kèm từng học sinh tại trường và cả 

các lớp học theo nhóm. Phát triển từ vựng tập trung 

vào các từ cần thiết trong môi trường lớp học để xây 

dựng các kỹ năng ngôn ngữ có liên quan càng nhanh 

càng tốt. Mất ba tháng xây dựng ngôn ngữ trực tiếp 

cho những người học ngoại ngữ của chúng tôi đã 

được giải quyết thông qua chương trình Trường học 

mùa hè của chúng tôi. Chương trình này đã xây dựng 

các chủ đề xoay quanh các chủ đề đã được đề cập 

trong Những hoạt động dạy học riêng biệt, giáo dục 

do xảy ra dịch bệnh và cho phép học sinh trò chuyện 

xung quanh các chủ đề này.
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Đó là một năm khó khăn đối với bộ môn nghệ thuật, 

mới có nửa năm học diễn ra trong trường trước khi 

dịch bệnh COVID xảy ra làm cho nhà trường phải 

đóng cửa và chỉ có hai tháng học tại trường vào cuối 

năm sau khi đóng cửa (trong đó trọng tâm của các 

hoạt động ngoại khóa trở thành việc hỗ trợ học tập 

phù hợp cho những học viên gặp khó khăn với việc 

học trực tuyến, nghĩa là các hoạt động ngoại khóa 

khác, chẳng hạn như các buổi diễn tập, đã bị tạm 

dừng). Trước khi dịch bệnh COVID xảy ra, chúng tôi 

đã bắt đầu chuẩn bị cho vở nhạc kịch thường 
niên thứ hai tên là Alice. Các buổi diễn thử đã được 

tổ chức, phân bổ vai diễn, bắt đầu chuẩn bị và các 

buổi diễn tập được bắt đầu. Việc học trực tuyến từ 

tháng 2 đến tháng 4 khiến các buổi diễn tập nhóm 

không thể thực hiện được và cuối cùng chúng tôi 

cho rằng thành tích cuối năm sẽ không đạt được 

như mong đợi. Thế nhưng mọi thứ không quá tồi tệ: 

nhân viên nhà trường của chúng tôi đã tận dụng rất 

tốt trang phục để đưa vào các tiểu phẩm và giúp 

học sinh giải trí thông qua chuỗi chương trình gặp 

gỡ buổi sáng thứ sáu trực tuyến và chúng tôi mong 

muốn khơi lại niềm đam mê biểu diễn của học sinh 

với chú tâm mới là Alice khi hoàn cảnh cho phép.

Chúng tôi đã tổ chức một Chương trình Giáng sinh 

tuyệt vời, được tổ chức năm thứ hai liên tiếp bởi 

Anantara Resort, trong đó học sinh và phụ huynh đã 

đóng góp tài năng của mình để làm nên một buổi 

biểu diễn đáng nhớ. Buổi biểu diễn cuối năm được 

tổ chức lại chỉ trong bảy tuần và có sự tham gia của 

hơn 50 học sinh. Cha mẹ đã hỗ trợ các trang phục để 

tạo ra một ngày cuối năm tuyệt vời.

Năm nay chứng kiến   sự phát triển của những khóa 
dạy nhạc cho cá nhân, các lớp học đàn piano 

cũng như ghita có thể tạo ra ảnh hưởng lớn dành cho 

học sinh tiểu học và trung học. Những điều này có 

vẻ vô cùng khả quan, với danh sách học viên chờ đợi 

tham gia và chúng tôi mong muốn mở rộng chương 

trình trong những năm tới.

Vào tháng 11, chúng tôi đã tổ chức Hội chợ hàng 
Thủ công tại Anantara Resort và Hội Chợ Bamboo 

vào cuối tháng 6 để qua đó có thể mang đến cho 

học sinh cơ hội thiết kế, sáng tạo và bán các mặt 

hàng trang sức thủ công và các mặt hàng thủ công 

khác. Số tiền quyên góp được dùng để hỗ trợ trẻ 

em khó khăn thông qua hai tổ chức từ thiện tại địa 

phương là Quỹ Kianh và Quỹ Giáo dục Trẻ em.

Cả hình thức trực tuyến và trong trường học, chương 

trình Mỹ thuật tập trung vào kỹ năng vẽ, hội họa, 

báo chí kết hợp và điêu khắc xung quanh các chủ 

đề liên quan đến thiên nhiên, môi trường xây dựng, 

lễ kỷ niệm văn hóa, văn hóa đại chúng và bản sắc. 

Học sinh phát triển các kỹ năng nghệ thuật của riêng 

mình và tìm hiểu về các nghệ sĩ và phong trào nghệ 

thuật sử dụng các phương tiện nghệ thuật truyền 

thống và phi truyền thống để phát triển và thể hiện 

tiếng nói nghệ thuật của riêng mình.

NGHỆ THUẬT
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Trước khi đóng cửa trường học do dịch bệnh COVID, 

chương trình thể thao của chúng tôi tập trung 

vào các môn như bóng bầu dục, đấu vật, thể dục 

dụng cụ nhào lộn và bóng chuyền. Trong học kỳ 

cuối cùng của nhà trường, vì chúng tôi được phép 

hoạt động trở lại trong phạm vi trường, nên chúng tôi 

đã triển khai chương trình bơi lội mùa hè và chương 

trình điền kinh rút ngắn phù hợp với kế hoạch thể 

thao hàng năm của nhà trường.

Việc đóng cửa trường học đã ảnh hưởng đến chương 

trình giáo dục thể chất của nhà trường, mà sau đó 

chúng tôi đã phải giải quyết vấn đề thông qua việc 

giới thiệu các lớp thể dục trực tuyến do giáo viên HPE 

của chúng tôi phụ trách và hiệu trưởng của trường 

minh họa cho học sinh. Bài học Những bài học rút 

ra từ dịch bệnh COVID của chúng tôi cho thấy rằng 

nhiều bậc cha mẹ hy vọng vào một chương trình thể 

thao trực tuyến toàn diện hơn cho con cái của mình 

khi chính phủ thực thi các biện pháp cách ly mạnh 

mẽ hơn nữa và điều này đã được ghi vào kế hoạch 

khi xảy ra tình trạng đóng cửa trường học của chúng 

tôi cho năm 2020/2021.

Ngoài trường học, năm nay đã khởi động bằng 

một sân chơi thể thao mở rộng giữa các trường, được 

triển khai dựa trên giải đấu được phát động năm 

ngoái giữa Green Shoots, Trường Quốc tế Hội   An 

và Trường Quốc tế Singapore (SIS). Năm nay đã đưa 

thêm St Nicholas vào cuộc, với cuộc thi vòng đầu 

tiên do SIS tổ chức trước khi dịch bệnh COVID diễn 

ra khiến cho các sự kiện thể thao đồng đội phải tạm 

thời dừng. Vào tháng 12, là một phần trong mối quan 

tâm của chúng tôi về tính bền vững, Green Shoots 

đã phối hợp một nhóm gồm 42 học sinh tham gia 

cuộc chạy dài 2 km kỷ niệm 20 năm Hội An được 

UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Chương trình Học Các Lớp Ngoại khóa của 

Green Shoots đã bắt đầu như bình thường, với tổng 

cộng 16 hoạt động được cung cấp trước kỳ nghỉ 

Giáng sinh, từ Aikido đến Nấu ăn, Tiếng Pháp đến 

Thủ công bền vững. Do thời gian của chúng tôi trong 

trường ngắn hơn giữa kỳ nghỉ Giáng sinh và Tết (2,5 

tuần), nên không có chương trình ECA nào được lên 

kế hoạch cho khoảng thời gian đó, và chương trình 

sau Tết của chúng tôi đã bị hủy bỏ do trường học 

đóng cửa. Trong học kỳ cuối cùng của năm học, khi 

học sinh đã trở lại trường học, chúng tôi áp dụng 

chương trình ECA để hỗ trợ học tập cho những người 

có nhu cầu sau ba tháng học ở nhà (xem phần tiếp 

theo).

THỂ THAO & ECA
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HỔ TRỢ VIỆC HỌC

Từ tháng 8 đến tháng 1, trước khi trường của 

chúng tôi buộc phải đóng cửa, chúng tôi hỗ trợ cho 

học sinh học tập trung vào chương trình tiếng Anh 

như một ngôn ngữ bổ sung (EAL) và Nhu cầu Giáo 

dục Đặc biệt (SEN), cũng như tư vấn tâm sinh lý cho 

học sinh lớn tuổi.

Các hình thức hỗ trợ khác trở nên cần thiết trong ba 
tháng chúng tôi duy trì hoạt động trực tuyến, 

để học sinh, phụ huynh và giáo viên dần thích nghi 

với hình thức học mới này một cách bình thường. 

Trọng tâm chính của chúng tôi là hỗ trợ học sinh 

trong học tập.

• Công nghệ: Đối với những người không thể 

truy cập vào máy tính xách tay hoặc thiết bị 

máy tính khác, Green Shoots đã cho mượn các 

thiết bị trường học. Kỹ thuật viên CNTT của 

chúng tôi cũng hướng dẫn cho phụ huynh và 

học sinh khi họ gặp khó khăn về phần mềm 

hoặc kỹ thuật.

• Hỗ trợ về mặt tinh thần: Chúng tôi đã đẩy mạnh 

dịch vụ tham vấn, thông qua đó hỗ trợ riêng 

được cung cấp cho các học sinh cô đơn, cảm 

thấy áp lực, căng thẳng hoặc gặp phải các 

điều kiện khác liên quan đến việc đóng cửa 

trường học. Các kết nối hoặc gặp gỡ trực tuyến 

đã được giới thiệu để thiết lập lại ý thức cộng 

đồng và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

• Lời khuyên về kỹ năng học tập: Học sinh được 

đưa ra lời khuyên liên quan đến việc tạo và duy 

trì không gian học tập tốt, thói quen ăn uống 

và ngủ nghỉ, cũng như các khía cạnh khác của 

việc duy trì thói quen và cảm giác ‘quen thuộc’ 

giữa rất nhiều thay đổi đang diễn ra.

Để hỗ trợ các bậc phụ huynh, chúng tôi đã xây dựng 

một loạt Hướng dẫn dành cho phụ huynh (Hướng 

dẫn cho mỗi khu vực của nhà trường), trong đó nêu 

rõ cách phụ huynh có thể hỗ trợ việc học của con 

em mình, trao đổi với nhà trường về các vấn đề khác 

nhau và hiểu rõ hơn về chương trình học. Các giáo 

viên cũng đã gặp gỡ trực tuyến với phụ huynh để 

đưa ra hướng dẫn và hỗ trợ cần thiết.

Các Hướng dẫn Giảng dạy Trực tuyến được thiết 

kế riêng cũng được cung cấp cho nhân viên nhà 
trường, để giúp họ chuyển đổi từ giảng dạy trên lớp 

sang giảng dạy trực tuyến. Hỗ trợ công nghệ trực 

tuyến được cung cấp cho các giáo viên đang gặp 
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khó khăn với việc sử dụng công nghệ mới và việc mở 

rộng ứng dụng công nghệ.

Sau thời gian có hoạt động dạy học riêng biệt do 

dịch bệnh, một số giáo viên và phụ huynh cảm thấy 

họ có thể nhận được những hỗ trợ tinh thần và có 

thể thay đổi cách giao tiếp với ban lãnh đạo trường 

trong thời gian trường học đóng cửa; nhiều khó khăn 

hiện đã được giải quyết thông qua các thay đổi hệ 

thống người đại diện nhân viên và phụ huynh của 

nhà trường.

Khi trường học của chúng tôi mở cửa lại vào 
đầu tháng 5, chúng tôi tập trung vào việc phát 

triển các hệ thống để đảm bảo rằng các học sinh 

với việc học tập bị ảnh hưởng trong thời gian thay 

đổi việc học do dịch bệnh sẽ có thể trở về đúng quỹ 

đạo vào đợt cuối năm học. Chương trình ECA trong 

học kỳ cuối cùng của chúng tôi đã được đưa ra để hỗ 

trợ cho những học sinh bị tụt lại hoặc bỏ lỡ nhiều 
kiến thức hay kỹ năng cụ thể trong việc học của họ 

trong thời gian đóng cửa trường học (không giống 

như ECA thông thường, các buổi học này hoàn toàn 

miễn phí). Mỗi trẻ đã được đánh giá bởi các giáo viên 

trong lớp và giáo viên bộ môn, một danh sách chi 

tiết về nhu cầu cá nhân được tạo dựng, từ đó xây 

dựng một lịch trình phù hợp với nhu cầu của từng trẻ. 

Chương trình kéo dài cho đến tuần cuối cùng của 

năm học và cho phép học sinh có được những hỗ trợ 

khác nhau, từ hướng dẫn cá nhân đến một khóa học 

ôn tập ngắn hạn với một nhóm bạn học.

Định dạng của phiếu điểm cuối năm đã được sửa 

đổi để phù hợp với mục đích phản ánh sự tiến bộ 

trong học tập và xã hội - tình cảm của mỗi trẻ, như 

được thể hiện qua phiếu điểm của chúng tôi hàng 

năm, và học hỏi để phát triển tám giá trị cốt lõi của 

chúng tôi. Để qua đó hiểu được cách mà những giá 

trị này đã tồn tại trong thời kỳ diễn ra những thay đổi 

trong việc học khi dịch bệnh bùng phát. Các phiếu 

điểm tập trung nhiều hơn vào đánh giá sự phát triển 

(tiến trình theo thời gian) hơn là đánh giá tổng kết 

(thành tích cuối kỳ), để phản ánh thực tế trong năm 

của mỗi trẻ. Các cuộc họp ba chiều cuối năm giữa 

học sinh, giáo viên và phụ huynh đã tạo điều kiện 

thuận lợi để thảo luận rõ hơn về sự tiến bộ của học 

sinh trong mọi khía cạnh này.
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Năm nay, Green Shoots đã đào tạo và giáo dục cho 

học sinh đến từ 22 quốc gia.  Biểu đồ bên dưới chỉ 

rõ quốc tịch của học sinh khi đăng ký học tại Green 

Shoots, mặc dù nhiều học sinh có nhiều hơn một 

quốc tịch. Những học sinh được xác định là đến từ 

lục địa Châu Mỹ (màu đỏ) chiếm 14% số học sinh 

của chúng tôi, với 19% khác (màu da cam) đến từ 

Australasia. Những người đến từ Châu  u (màu tím) là 

nhóm học sinh lớn nhất của chúng tôi chiếm tới 41% 

trong tổng số học sinh, trong khi những người đến từ 

Châu Á (xanh lá cây) chiếm 26% còn lại.

HỌC SINH CỦA CHÚNG TÔI
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Chúng tôi đã thấy sự tăng trưởng trong các Lớp Mẫu 

giáo Quốc Tế, các lớp học của Giai đoạn 1 và giai 

đoạn 2, cho thấy tiềm năng mạnh mẽ để phát triển 

liên tục cao hơn ở trường khi những học sinh này 

trưởng thành. Chúng tôi cũng đã có một lớp Con 

em Nhân Viên thành công trong năm nay, phản ánh 

giá trị của nhóm này đối với nhân viên Việt Nam và 

gia đình của họ, và vai trò của nhóm trong việc giúp 

chúng tôi tuyển dụng và giữ chân nhân viên có trình 

độ cao trong nước. Cấp tiểu học vẫn là nhóm học 

sinh đông nhất của nhà trường, mặc dù chúng tôi 

cũng đã nhận thấy có sự tăng trưởng ở cấp trung học 

cho dù thực tế đây là năm đầu tiên kể từ khi được 

CIE công nhận, mà trong đó chúng tôi không chạy 

chương trình IGCSE (xem trang 17 để biết chi tiết).    

Tất cả học sinh của Green Shoots đã thể hiện thành 
tích học tập xuất sắc trong năm nay khi các em phải 

thích nghi với những thay đổi bắt buộc đối với tất cả 

chúng ta. Mặc dù tất cả thành tích của các em đều 

được giáo viên và bạn bè công nhận, nhưng những 

thách thức mà năm nay mang lại và cách các em 

vượt qua đã khiến Lễ tuyên dương cuối năm nay trở 

thành một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt. Các bé từ 6 

đến 14 tuổi giành được giải thưởng trong các lĩnh vực 

từ Khả năng lãnh đạo đến Tính bền vững, Tinh thần 

thể thao đến Nghệ thuật & Thiết kế.
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Chúng tôi rất vui mừng để thông báo rằng một năm 

với kết quả IGCSE xuất sắc đã đạt được cho những 

học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục với 

nhà trường vào tháng 6 năm 2019 và có kết quả kỳ 

thi đạt được ngay trước khi năm học 2019/2020 bắt 

đầu. Giờ đây, các em đã bước sang giai đoạn tiếp 

theo của hành trình học tập tại các trường cấp bằng 

tú tài quốc tế IB trên khắp thế giới.

Tất cả bốn học sinh IGCSE tốt nghiệp từ Green 

Shoots vào năm 2019 đều vượt qua các kỳ thi mà 

các em tham gia, và hai học sinh đã nhận được giải 
thưởng với “Thành tích cao” đáng ngưỡng mộ cho 

các nghiên cứu về Quản lý Môi trường. Những thành 

tích đạt được này đã bổ sung vào kho giải thưởng 

‘Top in Country’ (giải thưởng đỉnh cao quốc gia) mà 

học sinh Green Shoots đã giành được trong những 

năm học trước trong cùng khóa học và cho thành 

tích xuất sắc trong việc học ngoại ngữ.

Trong số 21 bài thi mà nhóm học sinh năm 2019 của 

nhà trường hơn một nửa đạt điểm A* hoặc A. 

Điều này cho thấy thành tích học tập xuất sắc của 

các em trong nhà trường. Hầu hết các bài thi khác 

đều đạt điểm B hoặc C và chỉ có 11% - chiếm 2 bài 

thi – là đạt điểm dưới C (từ “A*” đến “C” thể hiện 

thành tích học tập rất tốt, trong khi điểm đậu thấp 

nhất được coi là “G”) . Những kết quả xuất sắc này là 

sự tri ân dành cho nỗ lực mà các học sinh chăm chỉ 

của chúng tôi đã bỏ ra và thể hiện sự tận tâm của 

giáo viên của các em, những người đã giúp Green 
Shoots luôn vượt qua hầu hết các trường 
IGCSE trên thế giới.

CỰU HỌC SINH & KẾT QUẢ IGCSE
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Đó là một năm đầy những khó khăn đối với các cựu 

học sinh gần đây nhất của nhà trường, khi mà một số 

người trong số đó đang thi lấy bằng Tú tài Quốc tế 

tại các trường học trên khắp thế giới. Những người 

trong năm đầu tiên của họ (học viên tốt nghiệp 

IGCSE của chúng tôi được đề cập ở đây) cảm thấy 

phải tham gia chương trình học tập trực tuyến với 

đầy thử thách, trong khi lại bị bỏ lỡ chương trình học 

ngoại khóa quan trọng của mình. Những người đang 

học năm thứ hai và năm cuối đã hoàn thành chương 

trình học trung học phổ thông mà không cần thi hoặc 

có cơ hội thể hiện hết năng lực của mình, rõ ràng 

bây giờ đang phải đối mặt với một cơ hội được học 

tập và trải nghiệm trong môi trường đại học không 

mấy chắc chắn hoặc nếu hoãn việc học lên cao hơn, 

sẽ có rất ít cơ hội trong năm ngắt quãng. Tuy nhiên, 

nhóm học sinh này đang dần chứng tỏ khả năng 

thích nghi, vươn lên mạnh mẽ khi họ bước sang giai 

đoạn tiếp theo của cuộc đời. Một người đã chọn thi 

lại các kỳ thi tú tài quốc tế IB trong khi chuẩn bị cho 

kỳ thi tuyển sinh đại học trong nước. Một người khác 

đã tìm được công việc tạm thời để trang trải chi phí 

sinh hoạt, rồi sau năm ngắt quãng của mình, anh ấy 

hy vọng có thể trở thành một tình nguyện viên với 

một tổ chức phi chính phủ để giúp đỡ những người tị 

nạn trên biển ở châu  u. Một phần ba đã bắt đầu con 

đường học đại học của mình tại Hoa Kỳ, nơi mà cô ấy 

hiện đang theo học ngành điều dưỡng qua hình thức 

học trực tuyến kết hợp với học tại trường.
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Đội ngũ giáo viên toàn thời gian của Green Shoots 

năm nay bao gồm các nhân viên đến từ bảy 
quốc gia khác nhau bao gồm: Anh, Mỹ, Úc, Nam 

Phi, Pháp, New Zealand và Việt Nam. Đội ngũ giáo 

viên bán thời gian đến từ Hàn Quốc và Đức.

Mỗi năm, chúng tôi thu hút ngày càng nhiều nhân 
viên có trình độ cao đến với môi trường giảng 

dạy nhà trường, và hiện nay chúng tôi đã hoạt động 

được gần một thập kỷ qua. Biểu đồ dưới đây cho 

thấy số lượng nhân viên nước ngoài có bằng Thạc 
sĩ đã tăng đều đặn kể từ khi chúng tôi mở trường và 

hiện con số này đang là 41%. Hơn 41% nhân viên nhà 

trường có bằng sau đại học, trong khi 18% còn lại có 

bằng đại học. Trong khi đó, trong số 15 trợ giảng 
người Việt mà Green Shoots tuyển dụng, thì có đến 

13 có bằng đứng lớp cấp đại học.

GIÁO VIÊN CỦA CHÚNG TÔI
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Ngoài việc ghi nhận sự không ngừng nâng cao đều 

đặn về trình độ của nhân viên, chúng tôi cũng nhận 

thấy những kinh nghiệm mà các chuyên gia 
giảng dạy mang đến cho trường học của chúng 

tôi tăng lên hàng năm. Vào năm 2018/2019, có 

chín giáo viên người nước ngoài của nhà trường có 

kinh nghiệm dưới 10 năm khi họ gia nhập vào Green 

Shoots và có 10 người có 11 năm kinh nghiệm trở lên. 

Đến năm 2019/2020, chỉ có 5 nhân viên có ít hơn 

10 năm kinh nghiệm và 11 nhân viên có hơn 10 năm 

kinh nghiệm .

Khi đã đến với trường học chúng tôi, các giáo viên và trợ giảng vẫn gắn bó với Green Shoots lâu hơn 

nhiều so với nhiều trường quốc tế khác. Sau một năm 2018/2019 với những thay đổi, một số nhân viên nghỉ thai 

sản kéo dài và Green Shoots đã tuyển dụng nhân viên mới vào thay thế, và đến năm 2019/2020, chúng ta đã 

chứng kiến   sự trưởng thành của đội ngũ giáo viên vươn lên mạnh mẽ về năng lực từ một nền tảng vốn đã vững 

chắc. Chúng tôi đã tiếp nhận ba giáo viên mới trong năm nay (một là do có bảo hiểm thai sản và hai là một phần 

trong kế hoạch mở rộng chương trình học). Trong số nhân viên người nước ngoài tiếp tục làm việc tại Green 

Shoots từ năm trước, có 12% đã ở lại với chúng tôi trọn vẹn một năm học, 29% ở lại trong hai năm và 41% ở lại 
trong ít nhất ba năm. Các trợ giảng Việt Nam của chúng tôi đã gắn bó với nhà trường lâu hơn: năm nay, một 

phần ba đã ở lại với nhà trường trong một hoặc hai năm trước khi năm học bắt đầu, trong khi gần hai phần ba 
đã dành ít nhất 3 năm làm việc tại Green Shoots (trong đó hơn một nửa đã dạy học sinh của chúng tôi ít nhất 

là từ   năm 2014). Chúng tôi đã tuyển dụng một trợ giảng mới vào năm 2019/2020.

Chỉ có hai nhân viên người nước ngoài toàn thời gian rời trường vào cuối năm 2019/2020: Hiệu trưởng đã nghỉ 

hưu và một giáo viên Lớp 1, có 1 nhân viên vào thay cho nhân viên nghỉ thai sản đã nói ở trên.

Đây là một năm đầy thử thách đối với tất cả mọi 

người và Green Shoots xin gửi lời cảm ơn chân 
thành đến đội ngũ nhân viên nhà trường đã và 
đang tận tâm và cống hiến cho nhà trường, những 

người luôn không ngừng học hỏi bất chấp mọi khó 

khăn, thách thức cá nhân và nghề nghiệp để phát 

triển mỗi ngày. Đội ngũ giáo viên của chúng tôi đã 

phải học hỏi thêm cách thức giảng dạy hoàn toàn 

mới một cách nhanh chóng, khẩn trương. Nhiều 

người nhận thấy rằng họ đang cố gắng dạy học sinh 

của họ với con của họ ở nhà và họ cũng cần được 

hỗ trợ. Trong những tháng cuối năm, tất cả nhân viên 

của Green Shoots đã tự nguyện cắt giảm lương và 

một số chấp nhận nghỉ việc tạm thời, như một phần 

trong nỗ lực của chúng tôi nhằm giải quyết tình trạng 

tụt giảm doanh thu. Những hy sinh này của các thành 

viên trong đội ngũ nhân viên (giảng dạy và hỗ trợ) 

của nhà trường đã thể hiện sự thống nhất giữa tầm 

nhìn và mục đích chung tại Green Shoots.
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Năm nay chúng tôi rất biết ơn cha mẹ vì họ đã tạo 

điều kiện để các con học ở nhà. Thực tế diễn ra buộc 

chúng tôi phải đối mặt với tất cả mọi người khi chúng 

tôi bắt buộc phải điều chỉnh sang một “điều bình 

thường mới” và có thể điều đó vẫn sẽ phải tiếp tục 

diễn ra trong thời gian tới. Trong khi học sinh của 

chúng tôi tiếp tục học tập và giáo viên của chúng tôi 

tiếp tục giảng dạy (mặc dù cả trong những điều kiện 

mới và nhiều áp lực), thì các bậc phụ huynh của nhà 

trường cũng nhận thấy mình cần phải đảm nhận một 

vai trò hoàn toàn mới: họ không chỉ là phụ huynh, họ 

còn là giáo viên. Bất kỳ ai đã và đang cố gắng học tại 

nhà thì sẽ biết, đôi khi đây là một vai trò rất phức tạp. 

Năm nay, nhiều bậc cha mẹ của chúng tôi đã phải 

kết hợp vai trò này với các nghĩa vụ chuyên môn đầy 

thử thách, trong khi những người không phải là người 

bản ngữ lại phải vật lộn để hỗ trợ con họ học bằng 

tiếng Anh. Green Shoots muốn nhân cơ hội này để 

gửi lời cảm ơn tới các bậc phụ huynh của chúng tôi vì 

vai trò của họ trong khi chúng tôi không thể giúp các 

em học tập trực tiếp tại trường.

Trước và sau khi chúng tôi tạm đóng cửa trường học, 

khi trường có các sự kiện, thì các bậc phụ huynh thực 

sự đóng vai trò tích cực trong việc tổ chức và quản 

lý các sự kiện khác nhau (bữa tiệc Halloween, Ngày 

Hội chợ Hàng Thủ Công, tiệc nướng ở bãi biển cuối 

năm và bữa ăn BYO pop-up tại nhà trường). Họ cũng 

đóng vai trò tích cực trong lớp học, nơi một số đóng 

vai trò là “chuyên gia ghé thăm” để hỗ trợ việc dạy 

học môn IPC về các vấn đề kiến   thức chuyên môn.

Nhóm phụ huynh của Green Shoots từ lâu đã giữ vai 
trò truyền thông và hỗ trợ lẫn nhau, nhưng trong 

thời gian tạm đóng cửa trường học, chúng tôi thấy 

rõ rằng một nhiệm vụ có cấu trúc hơn trong các khía 

cạnh này sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên 

trong cộng đồng của chúng tôi. Vì lý do này, một 

điều lệ mới đã được phát triển trong kỳ nghỉ hè từ 

2019/2020 đến 2020/2021 nhằm tạo ra các vai trò 

xác định cho các thành viên trong Hội Phụ Huynh 

mới đã định của chúng tôi và đảm bảo rằng mọi gia 

đình sẽ có cách thức rõ ràng và trực tiếp để truyền 

đạt ý tưởng, mối quan tâm và các câu hỏi cho giáo 

viên của họ, giáo viên trưởng, và cho Hiệu trưởng 

của nhà trường. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy điều 

này có thể phát triển mạnh vào năm 2020/2021.

CÁC BẬC PHỤ HUYNH CỦA CHÚNG TÔI
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Doanh thu và chi tiêu của Green Shoots trong năm 
2019/2020 và dự kiến cho năm 2020/2021, thể 
hiện cam kết của chúng tôi trong việc chi dùng cho 
những mục đích cần thiết.

Tất cả doanh thu năm 2019/2020 của chúng tôi đến 

từ phí (học phí, phí phát triển, v.v.) và nhà trường 

không nhận thêm bất kỳ tài trợ nào từ phía ngân 

hàng, công ty khác, nhà đầu tư hoặc các nguồn 

khác. Chúng tôi đã ưu tiên chi tiêu cho những mục 

đích cần thiết nhất: trong lớp học. Việc chúng tôi dựa 

vào học phí làm nguồn thu nhập duy nhất có nghĩa 

là chúng tôi không thể dựa vào các nguồn tài trợ 

thay thế khác khi dịch bệnh COVID tấn công cộng 

đồng của chúng ta và chúng tôi đã phải trải qua sự 
sụt giảm về doanh thu đến từ học phí do một số gia 

đình, những người dựa vào du lịch để có thu nhập, đã 

rút khỏi trường hoặc yêu cầu hỗ trợ tài chính.  

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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Khoản chi phí 2019/2020 của chúng tôi, như những 

năm trước, chủ yếu tập trung vào nhân sự; một khía 

cạnh để chi dùng phù hợp với các quy chuẩn của 

trường học quốc tế (từ 70% đến 80% trong tổng số). 

Các chi tiêu khác bao gồm: Dịch vụ phụ trợ (thức ăn, 

đồ uống và xe buýt), Đồ dùng học tập (CNTT và thiết 

bị giảng dạy, tài nguyên và vật tư tiêu hao), Hành 
chính & Tài chính (phí kiểm toán, thuế doanh nghiệp, 

phí ngân hàng, hợp đồng bảo hiểm) và Phí Chứng 
nhận & Phí đóng khi có Chứng Chỉ thành viên (CIS, 

COBIS, Cambridge, v.v.). Như thể hiện trong biểu đồ, 

chỉ có 6,9% chi tiêu của chúng tôi dành cho ba khía 

cạnh cuối cùng không liên quan trực tiếp đến việc 

dạy và học, trong khi 93,1% chi tiêu dành cho các 

hạng mục liên quan trực tiếp đến trải nghiệm học tập 

của học sinh: nhân sự, cơ sở vật chất, tài nguyên, ăn 

uống, và dịch vụ đưa đón đến/từ trường.

Thu nhập nhà trường giảm sút đã buộc Green Shoots 

phải cắt giảm một loạt các khoản chi tiêu vào cuối 

năm khi chúng tôi cân đối sổ sách. Việc thắt lưng 

buộc bụng đã được áp dụng đối với mọi mặt của 

nhà trường, mặc dù gánh nặng chi tiêu là rơi vào đội 

ngũ nhân viên, là những người mà nhà trường cần 

đưa ra những khoản chi lớn nhất. Nhiều người đã 

tự nguyện cắt giảm lương, như đã nói đến trên đây. 

Việc giảm tiền thuê và các biện pháp cắt giảm chi 

phí khác cũng giúp chúng tôi duy trì việc học tập khi 

doanh thu giảm. Phí xe buýt, thức ăn và các khoản 

tiết kiệm khác trong thời gian học trực tuyến đã được 

trả lại cho phụ huynh dưới dạng tiền ký gửi.

Quỹ Hỗ trợ Nhân viên của chúng tôi thực sự hoạt 

động hiệu quả trong năm nay. Nguồn tiền trong đó 

được xây dựng bằng cách đóng góp lương thường 

xuyên của tất cả các nhân viên để giúp đỡ nhân viên 

Việt Nam khi phát sinh các trường hợp khẩn cấp về 

y tế, cá nhân hoặc gia đình mà chưa được các chế 

độ phúc lợi việc làm của nhà trường chi trả. Với việc 

tích lũy quỹ trong khi chỉ rút ra số tiền hạn chế, do 

đó năm nay chúng tôi có thể hỗ trợ tài chính cho 

nhân viên có thu nhập gia đình bị giảm do dịch bệnh 

COVID bùng phát trong và quanh khu vực Hội An. 

Chúng tôi vẫn đang cam kết cho sự phát triển không 

ngừng của nguồn quỹ này.

Chúng tôi cũng đang quản lý một Quỹ Từ Cộng 
đồng, được xây dựng thông qua các khoản đóng 

góp hàng năm của công ty để hỗ trợ toàn diện cho 

các gia đình gặp khó khăn. Quỹ tương đối nhỏ và 

không đủ để đáp ứng nhu cầu hỗ trợ tài chính đầy đủ 

cho tất cả các gia đình của nhà trường, những người 

có công việc bị ảnh hưởng khi Việt Nam đóng cửa 

biên giới. Tuy nhiên, Green Shoots đã có thể hỗ trợ 

phần nào đó thông qua sự kết hợp của các gói thanh 

toán linh hoạt, trả chậm và một số khoản hỗ trợ cho 

các gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
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