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Tốt nghiệp khoa Toán của Đại học Sư phạm vào năm 1980, khi ra trường, tôi theo nghề dạy 
học được 10 năm. Tuy nhiên đến năm 1990, do biến cố gia đình nên tôi buộc phải bỏ nghề để 
theo con đường kinh doanh. Ngày ấy, việc một công chức bỏ nghề là rất hiếm… Vậy mà, qua 
bao nhiêu năm thăng trầm của cuộc đời, cuối cùng nghề giáo vẫn chọn tôi.
 
Tôi quyết định mở trường Ngôi Sao Hà Nội vào năm 2010 với mục tiêu đầu tiên là để hướng 
các con mình đi theo con đường làm giáo dục. Tôi luôn tin giáo dục là một nghề trong sáng 
và cao quý. 

Trên chặng đường 10 năm, tôi cùng các đồng nghiệp đã phải đối mặt với bao khó khăn, thử 
thách, áp lực. Trong những năm đầu gây dựng, có lúc tôi tưởng mình sẽ gục ngã và không 
thể nào tiếp tục được nữa. Thế nhưng, vào những thời khắc như vậy, có những động lực to 
lớn đã giúp tôi vượt qua. Đó chính là đội ngũ của chúng tôi, gia đình và ý chí quyết tâm, niềm 
khát khao xây dựng một mô hình giáo dục phù hợp với học sinh Việt Nam. Một môi trường 
học tập giúp các con học sinh sẵn sàng tâm thế hội nhập quốc tế, mang đậm bản sắc Việt 
nhưng với mức chi phí vừa phải để con em công chức vẫn có thể theo học được lâu dài.
 
Cho tới ngày hôm nay, đã 10 năm sau quyết định mở trường, Ngôi Sao Hà Nội thực sự nhận 
được niềm tin yêu của các bậc phụ huynh, sự tôn vinh xã hội và sự thành công của các thế 
hệ học trò. Đó chính là phần thưởng quý giá nhất dành cho Nhà trường, là niềm động viên 
khích lệ để chúng tôi nỗ lực và cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Đồng hành cùng chúng 
tôi có những đồng nghiệp và các cộng sự ngày ngày rèn luyện mỗi Hanser trở thành con 
người có ‘’đạo đức, trí tuệ, nghị lực’’.

Với vị thế của một ngôi trường đã in đậm dấu ấn của sự thành công trên chặng đường 10 
năm qua, chặng đường tiếp theo của Ngôi Sao Hà Nội vẫn là những cơ hội quý cùng với 
những thách thức lớn. Song chúng tôi luôn tự hào và tin tưởng ở chính mình!

Tôi rất thích câu nói: ‘’Có một điều duy nhất không bao giờ thay đổi là chúng ta phải luôn 
luôn thay đổi”. Và Ngôi Sao Hà Nội lại bắt đầu từ ngày hôm nay cho những ngày mới rực 
sáng hơn: Thay đổi từ nhận thức đến tư duy sáng tạo.

Ngôi Sao Hà Nội chúng tôi – tất cả đã sẵn sàng cho một hành trình mới! 

Nhà giáo Phạm Bích Ngà 

Thư ngỏ 
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Dòng chảy
yêu 

thương



Tôi luôn nói với các giáo viên của mình 
rằng: “Các em cũng đã là phụ huynh 

hoặc những ai chưa có gia đình nhưng rồi 
sau cũng sẽ trở thành các bậc phụ huynh. 
Vậy nên các em mong muốn điều gì cho con 
mình khi học ở trường thì ngay từ bây giờ 
hãy làm điều đó cho các con học sinh của 
mình”. 

Chúng tôi rất tự hào khi trong suốt 10 năm 
qua, giáo viên Ngôi Sao Hà Nội đã làm được 
rất nhiều và tư tưởng đó luôn được thấm 
nhuần trong từng hành động. Dưới mái 
trường Ngôi Sao Hà Nội, các thầy cô của 
chúng tôi cũng luôn được sống trong tình 
yêu thương, được tới trường trong hạnh 
phúc và niềm vui mỗi ngày. Với chúng tôi, 
chính những thầy cô hạnh phúc sẽ giúp cho 
học trò được học tập trong một môi trường 
tràn ngập tình yêu thương.

Tôi luôn tâm niệm rằng, hãy yêu thương đứa 
trẻ thì chúng ta sẽ dạy được chúng, kể cả 
những học trò mà chúng ta vẫn cho là cá biệt, 

khó bảo hay thậm chí đôi lúc vẫn bị cho là 
‘’có vấn đề’’. 

Những đứa trẻ ấy khi tới trường học, cảm 
nhận được tình yêu thương thì tôi tin rằng 
khi ấy, muốn dạy bảo bất cứ điều gì, chúng 
ta sẽ truyền đạt được hết. Có lẽ, với tôi, 
đó chính là điều cốt lõi trong nghệ thuật 
giáo dục.

Tôi cũng vẫn luôn nói với các thầy cô, không 
phải các em chỉ cứ dạy các học sinh đạt huy 
chương, đạt thành tích mới là thành công. 
Mà tôi chỉ cần các em yêu thương học sinh 
để mỗi học sinh luôn cảm nhận được điều 
đó, để các con luôn tự phấn đấu vượt lên 
chính mình thì đó mới chính là thành công 
thực sự. Hãy dành cho các con tình cảm và 
sự định hướng đúng đắn, các con sẽ tiến bộ, 
trưởng thành. Tôi nghĩ đó mới là điều quan 
trọng nhất.

Với Ngôi Sao Hà Nội, khi thầy cô dạy học với 
tình yêu thương, đứa trẻ sẽ Hạnh phúc và 
nhận biết được con đường đến Thành công. 

Mọi đứa trẻ đều có thể vươn tới Thành công 
không phải từ những tấm Huy chương mà 
từ chính những sự cố gắng thay đổi bản 
thân, hướng tới những điều tốt đẹp hơn. 
Thầy cô của Ngôi Sao Hà Nội sẽ luôn là điểm 
tựa giúp các Hansers thay đổi, dẫn lối tới 
Thành công và Hạnh phúc.

“Với tôi cũng như với Ngôi Sao Hà Nội, 
tình yêu thương sẽ 

tạo dựng thành công cho những đứa trẻ”

Thầy cô hạnh phúc
Học trò được sống trong tình yêu thương

w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n

Với Ngôi Sao Hà Nội, khi thầy cô dạy học với tình yêu thương, đứa trẻ sẽ Hạnh phúc và nhận 
biết được con đường đi đến Thành công. Mọi đứa trẻ đều có thể vươn tới Thành công không 
phải từ những tấm Huy chương.

Nhà giáo Phạm Bích Ngà – Người sáng lập trường Ngôi Sao Hà Nội
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BAN GIÁM HIỆU

Là một ngôi trường mới đi vào hoạt động kể từ năm 2010, còn quá trẻ với sự nghiệp 
trồng người cao cả, nhưng chặng đường đầy thử thách mà Ngôi Sao Hà Nội đã trải qua 
thật là ấn tượng. 

Với sứ mệnh mang đến một nền giáo dục đậm bản sắc Việt Nam và hội nhập quốc tế, 
chúng tôi luôn đặt cho mình trách nhiệm giáo dục các con học sinh lấy đạo đức làm nền 
tảng để học làm người: trước tiên là người con hiếu thảo với cha mẹ, tôn trọng thầy cô 
giáo, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, với Tổ quốc; sau đó là tri thức nắm bắt đủ để 
thích nghi với sự thay đổi như vũ bão của công nghệ 4.0. 

Bên cạnh đó, mỗi giáo viên, cán bộ - nhân viên của Ngôi Sao Hà Nội đều đã vượt qua 
những thử thách khó khăn của riêng mình để phát triển bản thân và theo kịp sự phát 
triển của tổ chức. Chúng tôi luôn đổi mới từng ngày để theo kịp sự vận động của xã hội và 
thế giới. Con đường đó thật gian nan nhưng chúng tôi luôn tiến lên phía trước để hoàn 
thành sứ mệnh cao cả: Đào tạo học sinh Ngôi Sao Hà Nội trở thành những con người có 
“Đạo đức- Trí tuệ - Nghị lực”.

Giá trị cuộc sống là: 

    YÊU THƯƠNG

             TRÁCH NHIỆM

                              PHỤNG SỰ

DẠY BẰNG CẢ TRÁI TIM, 
HỌC BẰNG CẢ KHÁT VỌNG

CHINH PHỤC BẰNG ĐAM MÊ,
TỎA SÁNG BẰNG NĂNG LỰC

Với một thế giới thay đổi từng ngày, những người làm công tác giáo dục như chúng tôi 
luôn cần tâm niệm: làm thế nào để thích nghi được với sự phát triển của toàn xã hội. Xây 
dựng đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, phương pháp đổi mới, khát 
khao cống hiến và học hỏi, hết lòng vì học trò là nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi.

Trong những bước đi tiếp theo của mình, Ngôi Sao Hà Nội sẽ đặt mọi ý chí, niềm tin và 
năng lượng của mình để thực sự trở thành ‘’môi trường giáo dục tiên phong, luôn chủ 
động sáng tạo, thích nghi với sự thay đổi, giữ gìn bản sắc Việt. Mỗi con người đều liên tục 
khám phá và trải nghiệm, trở thành người có giá trị để thành công và hạnh phúc, phụng 
sự Tổ quốc”. 

Ngôi Sao Hà Nội cũng sẽ luôn tuân theo 5 giá trị cốt lõi: Trung thực - Chủ động - Xuất 
sắc - Tôn trọng - Yêu thương trên chặng đường phía trước. Với mục tiêu và chiến lược đã 
được hoạch định, chúng tôi tin tưởng rằng mọi khó khăn, thử thách sẽ phải vượt qua và 
kiên định với triết lý giáo dục đào tạo được những công dân toàn cầu, vì một Việt Nam 
thịnh vượng. 

CHÚNG TÔI LÀ ...

CHÚNG TÔI SẼ ...

NGƯỜI SÁNG LẬP

HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG

NHÀ GIÁO PHẠM BÍCH NGÀ

CÔ GIÁO
NGUYỄN THỊ VÂN TRANG
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PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRẦN THỊ THANH VÂN

ĐỖ THỊ THÀNH NHÀN BÙI THU HIỀN

KHUẤT THỊ
THANH NHÀN

PHẠM NHƯ THUẦN

BAN 
GIÁM

        HIỆU

KHỐI TRƯỞNG KHỐI 1 KHỐI TRƯỞNG KHỐI 3

TỔ TRƯỞNG TỔ TIẾNG ANH (TH)

TỔ TRƯỞNG TỔ TỰ NHIÊN 1 TỔ TRƯỞNG TỔ TỰ NHIÊN 2

TỔ TRƯỞNG TỔ TIẾNG ANH (THCS)

KHỐI TRƯỞNG KHỐI 2

KHỐI TRƯỞNG KHỐI 5

TỔ TRƯỞNG TỔ XÃ HỘI TỔ TRƯỞNG TỔ KHCN

KHỐI TRƯỞNG KHỐI 4

TỔ TRƯỞNG TỔ BÁN TRÚ

TRẦN HOÀNG LIÊN NGUYỄN THI HƯƠNG

AN THỊ THU HÀ

NGUYỄN TRUNG KIÊN

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

ĐINH THỊ HẢI

NGUYỄN HỒNG LAN DANIEL OWEN

ĐỖ THỊ CHÍNH

NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÀO NGUYỄN ĐỨC HẢI

ĐINH KIM LIÊN
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QUÁ TRÌNH 
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
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Nhìn lại chặng đường 10 năm xây dựng - phát triển của Ngôi Sao Hà Nội, từ đáy lòng, chúng 
tôi muốn nói ngàn lời cảm ơn tới các đồng nghiệp, tới các cộng sự đã và đang đóng góp 
công sức, trí tuệ với tất cả nỗ lực, không ngừng cống hiến để có được những thành tựu to 
lớn như ngày hôm nay. 

09/08/2010 - THÀNH LẬP TRƯỜNG NGÔI SAO HÀ NỘI

ĐƯA CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO BẢN THÂN TLIM VÀO TRƯỜNG 

ĐẠT MỐC 1000 HỌC SINH 

11 HỌC SINH ĐẠT GIẢI QUỐC TẾ IMSO TẠI THÁI LAN 

XÂY DỰNG VĂN HÓA TỔ CHỨC

TRƯỜNG CHẤT LƯỢNG CAO

THÀNH LẬP KHỐI THCS NGÔI SAO HÀ NỘI 

MỞ RỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ, GIAO LƯU VỚI CÁC TRƯỜNG TẠI
SINGAPORE, ĐÀI LOAN, MỸ, MALAYSIA...

HỌC SINH ĐƯỢC VINH DANH TOP 10 GƯƠNG MẶT TRẺ
TIÊU BIỂU THỦ ĐÔ

10 NĂM - HÀNH TRÌNH ĐỔI MỚI

NGÔI SAO HÀ NỘI CÓ HỌC SINH ĐẦU TIÊN ĐẠT GIẢI QUỐC GIA 

ĐẠT TỈ LỆ HỌC SINH ĐỖ VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS HÀ NỘI – 
AMSTERDAM CAO NHẤT THÀNH PHỐ
THỦ KHOA LỚP 6 TRƯỜNG THCS HÀ NỘI – AMSTERDAM

KỲ THI HỌC BỔNG NGÔI SAO HÀ NỘI LẦN ĐẦU TIÊN 

2010

5/2015

2013

7/2015

2012

2014

2018

2020 - 2030

9/2015

11/2015

2016

2020

2017

NHỮNG CON SỐ
BIẾT NÓI

10
10 NĂM NGÀY
THÀNH LẬP TRƯỜNG

9
9 NĂM HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN

5
5 NĂM TRIỂN KHAI TLIM - CHƯƠNG TRÌNH 

KĨ NĂNG SỐNG LÃNH ĐẠO BẢN THÂN

69
69 LỚP THUỘC 2 KHỐI

TIỂU HỌC & THCS
NĂM HỌC 2020 - 2021

300
HƠN 300 CÁN BỘ 

NHÂN VIÊN & GIÁO VIÊN

2.400
2.400 HỌC SINH 

KHỐI TIỂU HỌC & THCS

TOP

4
TOP 4 THÀNH PHỐ TRƯỜNG CÓ TỈ LỆ
HỌC SINH ĐỖ VÀO TRƯỜNG CHUYÊN

10.000

HƠN 10.000
GIẢI THƯỞNG

TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ
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yêu 
thương

Hạt mầm
2010 - 2020, 10 năm một chặng đường đầy thử thách mà chúng ta đã đi 

qua. Chúng ta đã cùng nhau đạt được những kết quả thật là ấn tượng. Nhà 
trường, học sinh cùng phụ huynh đã chung tay tạo dựng một ngôi trường 
năng động, luôn đổi mới sáng tạo và tràn ngập tình yêu thương. 

10 năm trôi qua cũng ghi dấu, lưu luyến cùng biết bao kỷ niệm: kỷ niệm giữa 
những người đồng nghiệp, kỷ niệm của thầy cô và học trò thân thương. 10 
năm cũng là những nỗi nhớ của Hansers với từng hàng cây, từng lối đi về...

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy được lưu giữ trong ký ức, trên những dòng 
chữ, những dấu ấn trong từng tấm ảnh... Qua những bài viết, tấm ảnh khơi 
dậy ký ức, Ngôi Sao Hà Nội muốn thay lời tri ân những tình cảm, sự tin tưởng, 
đồng hành và ủng hộ hết lòng từ các bậc cha mẹ. 

Cảm ơn tất cả các con học sinh đã nỗ lực không ngừng trong học tập và rèn 
luyện để đạt được những thành tích đáng tự hào. Cảm ơn các thầy cô giáo, 
những cán bộ, nhân viên trong các bộ phận của Nhà trường đã cống hiến 
thầm lặng và vô cùng hiệu quả. 

Tất cả chúng ta - những Hansers tuyệt vời - đã xây dựng một mái nhà chung 
Ngôi Sao Hà Nội ngày hôm nay ấm áp và rực sáng để lan tỏa mãi về sau.

Từng hạt mầm được tắm trong
ánh nắng và dòng chảy yêu thương



Niềm vui của con là niềm vui của mẹ
Mẹ luôn tin tưởng và kiên định với định hướng giáo dục khai phá của nhà trường. Khi 
biết tin con đạt được kết quả tốt trong kì thi vào THPT, mẹ cảm thấy thật mãn nguyện 
khi niềm vui được nhân đôi bởi niềm vui của con cũng là niềm vui của mẹ.

- Chị Trần Vân Anh – Phụ huynh Hanser Đoàn An Quân (niên khóa 2016 – 2020) - 

w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n

Tháng 8/2020, An Quân chính thức có kết 
quả cả Kì thi vào lớp 10. Cùng lúc, con 

giành được vị trí Á khoa chuyên Địa trường 
THPT chuyên Khoa học Xã hội & Nhân văn, 
đỗ vào trường THPT Chuyên Hà Nội - Am-
sterdam và được tuyển thẳng vào trường 
THPT Nguyễn Tất Thành. 

Khi biết tin con đạt được kết quả tốt như 
vậy, mẹ đã cảm thấy thật mãn nguyện và 
hạnh phúc khi niềm vui được nhân đôi bởi 
niềm vui của con cũng là niềm vui của mẹ. 

An Quân là chàng trai ham học hỏi, thích tìm 
hiểu và tự giác với việc học của mình. Con 
đã có 9 năm học tập và gắn bó với các thầy 
cô trường Ngôi Sao Hà Nội. Con không đi 
học thêm bất kỳ nơi nào từ lớp 1 đến lớp 8. 
Lớp 9 con chỉ học thêm môn chuyên 1 buổi/
tuần và môn Toán 1 buổi/tuần. Kiến thức 
con có được để làm hành trang tham gia kỳ 
thi vào 10 vừa qua đến từ các thầy cô giáo 
nhà trường giảng dạy. Đó là lí do mẹ luôn tin 
tưởng và kiên định với định hướng giáo dục 
khai phá của nhà trường”.  

Chúc mừng chàng trai tuổi 15 của mẹ vì tất 
cả. Mẹ tự hào về con. Con không bao giờ vội 
vàng mà cứ chậm rãi từng bước chinh phục 
những mục tiêu mà con tự đặt ra. Với sự nỗ 
lực và quyết tâm năm lớp 9 con đã đạt giải 
nhất Thành phố và vượt qua kỳ thi vào lớp 
10 thành công.

Để có được kết quả ngày hôm nay, con đã rất 
may mắn nhận được sự quan tâm giúp đỡ

của rất nhiều người đã đi qua cuộc đời con. 
Con có duyên được học dưới mái trường 
Ngôi Sao Hà Nội ngay từ khi trường mới 
thành lập và là một Hanser suốt 9 năm qua. 

Để có được điều này, mẹ và con gửi lời cảm 
ơn chân thành tới bà Ngà - Người sáng lập 
trường và cô Trang - Hiệu trưởng đã dẫn dắt 
trường Ngôi Sao Hà Nội trở thành top đầu 
Hà Nội. Bà Ngà và cô Trang đã luôn dành 
những sự quan tâm đặc biệt tới những lớp 
con đã học. 

Lời cảm ơn tiếp theo xin được tới cô Minh 
Huệ - Người mẹ thứ 2 của 9A0 khoá 2016 
- 2020 và bác Hiên Kim – mama tổng quản 
của các con đã luôn dành mọi tâm huyết, 
truyền cảm hứng cho con cùng các bạn suốt 
4 năm học vừa qua. Cảm ơn các thầy cô giáo 
trường Ngôi Sao Hà Nội đã dạy bảo và dìu 
dắt con, cô Nhiệm, thầy Hà, cô Hằng đã yêu 
thương, thổi thêm cho con niềm đam mê 
môn Địa lý.

Cảm ơn các con 9A0 đã luôn yêu quý, đồng 
hành giúp đỡ An Quân suốt 4 năm cấp 2 
nhất là khi An Quân bị ngã phải nghỉ học cả 
tháng trời. 

Niềm mơ ước của con là trở thành Amser 
3 năm học tới đã trở thành hiện thực. Định 
hướng và ước mơ của con luôn theo ngạch 
rất hẹp. Mẹ luôn tin tưởng và chúc con từng 
bước đạt được mục tiêu của mình. Yêu con.

Hà Nội, tháng 8 năm 2020

Giáo dục là thứ còn lại sau 
khi anh đã quên những điều 
mình học ở trường.

Albert Einstein
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Hà Nội, tháng 8 năm 2020

Ngôi sao Khuê trong vòng tay thầy cô

Nắng bắt đầu nhạt dần thay thế vào là những cơn gió heo may nhè nhẹ như thì thầm 
chúc mừng con. Con đã tỏa sáng như một ngôi sao Khuê trên nền trời xanh dịu là vòng 
tay thầy cô trường Ngôi Sao Hà Nội.

Chị Hoàng Thị Thanh Nga
- Phụ huynh Hanser Hoàng Ngọc Bảo Khuê (9A0 – Niên khóa 2016 - 2020) -

w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n

Ngôi Sao Hà Nội – cái tên nghe rất đỗi 
thân thương và trìu mến. Tôi yêu ngôi 

sao ấy ngay từ ngày tôi bước chân đến tìm 
hiểu về ngôi trường như một “tình yêu sét 
đánh”. 

Ấn tượng đầu tiên tôi nhìn thấy ở ngôi 
trường là hình ảnh người phụ nữ đứng tuổi 
với đôi mắt đã hằn sâu dấu vết của thời gian 
nhưng nụ cười hiền hậu, đầy thân thiện và 
ấm áp – Nhà giáo Phạm Bích Ngà. Mục đích 
đến để tìm hiểu về trường thôi nhưng tôi 
cùng chị bạn như bị thôi miên bởi những 
điều cô giáo Kim Hiên chia sẻ trong 15 phút. 
Quyết định nhanh nhập học cho con. Thế là 
con trở thành học sinh lớp 6A01 của trường.

Một điều vô cùng khó khăn mà tôi không 
khỏi lo lắng là con sinh ra ở tỉnh miền núi. 
Mỗi ngày đã qua của con chỉ có mẹ, cậu em 
trai láu lỉnh (bố thường xuyên công tác xa 
nhà) cùng 26 bạn học trong ngôi trường chỉ 
có 118 học sinh. Liệu con có thể hòa nhập 
được với các bạn ở Hà Nội không?

Ngôi Sao Hà Nội lại là trường lớn với hàng 
nghìn học sinh và thành tích học tập của các 
bạn thì vô cùng “khủng”. Lướt qua thôi thì 
thành tích có đến vài trăm chiếc huy chương 
vàng, bạc… mà các em mang về trong một 
năm. Bất giác tâm trạng lo lắng như dày 
thêm…

Một học kì trôi qua, cô giáo chủ nhiệm thông 
báo con được chuyển qua lớp 6A0. Vậy là A0

những học sinh có tên trong danh sách thi 
của đội tuyển APMOPS – Cuộc thi vô cùng 
danh giá đối với các học sinh lứa tuổi dưới 
13. Ở kì thi đó, con đã chinh phục vị trí thứ 
4 trong bảng xếp hạng. 

Bất giác tôi tự hỏi thành tích của con đã 
được ghi nhận bởi huy chương, còn thành 
tích của các thầy cô – người trao kiến thức, 
cơ hội cho con là gì? Có chăng huy chương 
dành cho các thầy cô trường Ngôi Sao Hà 
Nội chỉ là ánh mắt cảm ơn từ những học trò, 
một câu cảm ơn từ phụ huynh. Có lẽ tình 
yêu ấy được lan tỏa từ nhà giáo Phạm Bích 
Ngà – người trao cơ hội cho học sinh, phụ 
huynh và thầy cô đang công tác tại trường.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, con bước 
vào cuối cấp, những nỗi lo lắng về kì thi luôn 
hiện hữu cả trong giấc mơ của tôi. 

Tết Nguyên đán chưa kịp đi qua thì cũng là 
những ngày tháng cả nước cùng chống chọi 
với dịch bệnh Covid19. Con được thông báo 
nghỉ học. Tôi đã lo thực sự. Thời điểm đó 
không ai dám khẳng định năm học này sẽ đi 
về đâu. Nhưng tất cả đã vỡ òa khi nhà trường 
quyết định cho các con học trên phần mềm 
Zoom. Niềm hy vọng bắt đầu trở lại.

Thế rồi cả đất nước cũng được cùng nhau 
hát bài “Đất nước trọn niềm vui” khi tất cả 
học sinh được trở lại trường. 

Cái nắng hè gắt gỏng đến mỗi khi nhìn thấy 
ai ra đường. Các con phải đồng hành cùng 
ông mặt trời mỗi ngày, thầy cô cũng không 
ngoại lệ. Đâu chỉ dạy đủ tiết, hay hết giờ 
là vội về với gia đình như bao ngày khác, 
cô Huệ cùng tất cả các thầy cô khối 9 ở lại 

và cô Minh Huệ hiền từ gắn bó với con từ đó. 

“Chị ơi! Con có hòa nhập được với các bạn 
không? Có bị bạn chê người miền núi không 
muốn chơi cùng không? Con học thế nào có 
tiếp nhận kiến thức được không?” … 1001 
câu hỏi tôi dành cho cô Huệ ngày họp phụ 
huynh cuối kì I.

Cô không trả lời hết từng câu hỏi của tôi mà 
vẻn vẹn “Con ngoan lắm, học tốt môn Toán, 
sắp tới theo chân cô Kim Hiên đi rinh huy 
chương vàng về cho Ngôi Sao. Yên tâm nhé!” 

Cảm xúc nhận được lời khen của cô như 
vỡ òa toàn bộ lo lắng chất chứa. Ấy thế mà 
đúng như cô giáo chủ nhiệm nói cuối năm 
lớp 6 con đã chinh phục được 2 chiếc huy 
chương vàng môn Toán.

Một năm học trôi qua, tôi mới nhận ra rằng 
có lẽ cái “tình yêu sét đánh” mà tôi trúng 
hôm xưa đó chính là tình yêu đích thực. Con 
tôi - Bảo Khuê – được chọn là một trong số

muộn hơn vì lo lắng đàn con sắp bước chân 
vào ngưỡng cửa của sự thành công. Lại một 
lần nữa sự lo lắng ào vào tâm can khi ngày 
thi của con chỉ còn tính bằng giờ.

Nắng bắt đầu nhạt dần thay thế vào là những 
con gió heo may nhè nhẹ như thì thầm chúc 
mừng con. Thành tích của con đạt được sau 
chuỗi ngày vất vả miệt mài đi trên nền kiến 
thức thầy cô trao không hề nhỏ. 

Anh chàng “hạt tiêu” năm nào đã trở thành 
Á khoa Tin trường THPT chuyên KHTN và 
Thủ khoa Tin trường THPT chuyên Sư phạm. 
Con đã là một cậu bé dũng cảm trên mặt 
trận tri thức mà người chèo lái con thuyền 
tri thức đó là thầy cô. Con đã tỏa sáng như 
một ngôi sao Khuê với nền trời xanh dịu là 
vòng tay thầy cô trường Ngôi Sao Hà Nội.

Tôi đã yêu và mãi yêu ngôi trường ấy đơn 
giản bởi chính nơi đây đã và đang mang đến 
cho tôi nhiều cảm xúc thiêng liêng nhất.

“Ước mơ trở thành ‘quái vật’ 
chuyên Tự nhiên của con đã trở 

thành hiện thực, bạn bè chúc 
mừng, cô giáo nở nụ cười. Và 

người cười nhiều nhất có lẽ không 
ai khác ngoài mẹ...”
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đi bán trong hội chợ là thấy vui, thấy con 
khôn lớn. Nhân cách của con, giá trị sống và 
nhân sinh quan của con sẽ dần được hình 
thành trong những hoạt động như thế này. 
Và mỗi lần đọc thông tin nhà trường đã xây 
được cái cầu, xây được lớp học cho những 
nơi còn khó khăn chính từ quỹ từ thiện xây 
dựng trong  các hội chợ này, tôi lại thấy lòng 
ấm áp biết bao. 

Tôi đã từng nghĩ: tôi không cần con tôi là 
một người học giỏi nhưng vô cảm, thứ tôi 
cần là các con luôn sống hướng thiện, biết 
yêu thương, trao đi nhiều hơn là nhận lại. 
Và thật tuyệt vời, Ngôi sao Hà Nội đã giúp 
tôi giáo dục các con theo đúng những gì tôi 
mong muốn.

Không chỉ có các hoạt động thiện nguyện, 
Ngôi sao Hà Nội đã không ngừng sáng tạo, 
không ngừng tổ chức các hoạt động phong 
phú và không kém phần sôi nổi. Và tôi chính 
là người được hưởng lợi rất nhiều từ các 
hoạt động này. Điển hình là cuộc thi viết “Mẹ 
trong trái tim em” được tổ chức trong dịp 
8/3/2015, tôi đã hiện ra lung linh trong mắt 
con gái. Dù những câu viết còn vụng về, lối 
diễn đạt còn khiên cưỡng nhưng tôi đã cảm 
nhận được tình cảm, tình yêu trong sáng 
của con gái đối với mẹ.

Có rất nhiều cuộc thi tương tự như thế đã 
vun đắp cho con gái lớn của tôi một tình 
yêu với văn chương và năm học chuyển 
cấp quan trọng này, con đã chọn cho mình 
nguyện vọng được vào lớp chuyên Văn. 

Dù rất nhiều người cho rằng con có gen của 
tôi nhưng tôi thì lại tin, con hun đúc tình yêu 
văn chương, viết lách từ chính những hoạt 
động của nhà trường. Sau này, con gái thứ 
hai có thiên hướng học các môn khoa học 
tự nhiên của tôi cũng đạt giải trong cuộc thi 
viết về môi trường cũng khiến tôi càng tin 
về điều đó.

Bên cạnh những hoạt động có tính chiều sâu 
như vậy, tôi không thể không hân hoan kể

đến những hoạt động mang tính bề nổi, sôi 
trào nhiệt huyết của tuổi trẻ. Ấy là các hoạt 
động vui chơi, nhảy múa, bóng đá, bóng rổ. 
Trong đó. cuộc thi gần nhất là nhảy dân vũ 
đã biến sân trường thành một sân khấu 
nhảy siêu to khổng lồ và các con học sinh 
trở thành những vũ công chuyên nghiệp, sôi 
động chưa từng có.

Cũng chính từ những hoạt động như thế 
này, con gái thứ hai và thứ ba của tôi tham 
gia các câu lạc bộ aerobic, dance sport và 
được tham gia đội tuyển thi đấu đã mang 
giải về cho nhà trường và cá nhân các con. 
Mỗi buổi chiều đến trường đón con, cả sân 
trường biến thành sàn tập bóng đá bóng rổ, 
với những cô cậu học trò mướt mải mồ hôi 
và mải miết chạy theo trái bóng, tôi lại thấy 
một sự năng động tuyệt vời. 

Gắn bó với nhà trường mới thấy các hoạt 
động ngoại khóa, các sự kiện được tổ chức 
đều được đầu tư chất xám và công sức của 
toàn bộ hệ thống, sự đoàn kết tạo nên sức 
mạnh. Tôi đã từng biến thành con nít khi 
hòa cùng lũ trẻ tham gia các trò chơi thể 
thao do tổ Thể dục sáng tạo với các trò chơi 
cực kỳ thú vị, hiển nhiên “cho tôi một vé đi 
tuổi thơ”. 

Ngôi sao Hà Nội có 10 năm tuổi thì có 9 năm tôi biết về sự tồn tại của ngôi trường này 
và có 6 năm tôi trở thành “người nhà” trong ngôi nhà chung mang tên Ngôi sao Hà Nội 
khi có con gái bắt đầu học tại trường vào năm 2014.

Chị Vũ Thị Dung
- Phụ huynh Hansers Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, Nguyễn Vũ Kiều Anh, Nguyễn Vũ Lâm Anh -

w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n

Lần đầu tiên tôi đến Ngôi Sao Hà Nội là 
bởi công việc, tham gia một hội thảo của 

một đối tác của nhà trường. Ấn tượng đầu 
tiên mang lại là người đứng đầu, nhà giáo 
Phạm Bích Ngà, mãi về sau tôi mới biết bà là 
người sáng lập và điều hành khi xin phỏng 
vấn bà trong một bài viết đăng báo của tôi 
vào khoảng năm 2011.

Khi con gái đầu lòng của tôi được học trong 
môi trường này, những điều thú vị liên 
tiếp xảy ra. Ngôi trường đã thực sự trở 
thành nơi mẹ con tôi cảm thấy “mỗi ngày 
đến trường là một ngày vui”. Và càng thú 
vị hơn khi cả ba con gái tôi đều may mắn 
được hưởng thụ niềm vui mỗi ngày này.

Trong suốt 6 năm gắn bó với ngôi trường 
cùng 3 cô con gái, tôi luôn dành thời gian để 
đồng hành cùng các con nên bản thân cũng

được tham gia rất nhiều sự kiện của nhà 
trường. Tôi đã từng tự hào khi con gái lớn 
về khoe: “Mẹ ơi, con được là học sinh tiến 
bộ của tháng nên trong dịp Tết Thiếu nhi 
1/6, con được đến tặng quà cho trẻ em khó 
khăn ở làng Hòa Bình”. Tôi đã từng xúc động 
khi cùng con tham gia chương trình thiện 
nguyện thăm các cụ già neo đơn và các cháu 
mồ côi tại một trung tâm dành cho người 
khuyết tật ở ngoại thành Hà Nội, tận mắt 
được chứng kiến con gái ôm những em bé 
bị bỏ rơi, nhìn con nựng nịu em mà không 
cầm được nước mắt. 

Tôi đã từng háo hức khi chuẩn bị các đồ 
handmade hoặc mua từng thứ nhỏ xinh cho 
các con tham gia Hội chợ Xuân, sau này là 
Hội chợ Từ thiện vào mỗi dịp mùa Xuân của 
nhà trường. Nhìn những giọt mồ hôi và nụ 
cười hồ hởi của con khi cầm các món hàng

Hành trình cùng con lớn lên tại
Ngôi Sao Hà Nội
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Thỉnh thoảng xem lại clip của nhà trường 
thấy mình như một con khủng long có thể 
chui vèo qua cái lỗ bằng khung gỗ là lại bật 
cười sung sướng. Có lẽ hành trình đồng hành 
cùng các con tại ngôi trường thân yêu này 
đủ dài, lại đồng thời cả 3 con gái nên nếu tôi 
tham lam kể hết thì bài viết này sẽ dài hàng 
chục nghìn con chữ, bởi tôi có thể nói mãi, tự 
hào mãi về những điều cảm nhận được tại 
nơi đây. Những tiết học dự án, gần đây, theo 
dòng thời sự nhất là học online để chống 
giặc covid đều là những hoạt động sáng tạo 
không ngừng và đi trước đón đầu xu hướng 
của các thầy cô và ban lãnh đạo nhà trường.

Một vài câu là không đủ, một vài con chữ 
không nói lên được tất cả nhưng tôi luôn 
tự hào và tin tưởng vào tầm nhìn, triết lý 
giáo dục và phương pháp giáo dục của nhà 
trường. Tự hào về một ngôi trường còn non 
trẻ nhưng thành tích trong bản đồ giáo dục 
Việt Nam luôn sáng chói. Xin chân thành tri 
ân nhà giáo Phạm Bích Ngà cùng đội ngũ 
Ban lãnh đạo, đội ngũ Thầy Cô giáo đã định 
hướng và chung tay làm nên một Ngôi sao 
Hà Nội đáng tự hào như thế. Chúc cho Ngôi 
sao Hà Nội vững bước trong sự nghiệp trồng 
người và luôn là nơi mà các phụ huynh như 
tôi yên tâm gửi gắm con. 

Hà Nội, tháng 5 năm 2020

Ngôi trường đã thực sự trở 
thành nơi mẹ con tôi cảm 
thấy “mỗi ngày đến trường 
là một ngày vui”. 
Và càng thú vị hơn khi cả 
ba con gái tôi đều may mắn 
được hưởng thụ
niềm vui mỗi ngày này.
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Vì con thấy vui sau mỗi buổi tới trường

Người ta đến với nhau cũng bởi chữ “duyên” và có lẽ hai mẹ con mình đến với Ngôi Sao 
Hà Nội cũng từ cái “duyên” ấy. 5 năm, quãng thời gian không hẳn là dài nhưng cũng để 
mẹ con mình đong đầy những kỷ niệm với mái nhà Ngôi Sao Hà Nội. 

w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n

Còn nhớ mãi 5 năm trước cô con gái của 
mẹ lúc đầu còn tần ngần khi mẹ thông 

báo dự định chuyển trường, nhưng chỉ sau 
một tuần sinh hoạt dưới mái trường Ngôi 
Sao Hà Nội trong Câu lạc bộ hè thì con đã tự 
quyết định sẽ học tập tại đây thay mẹ luôn. 

Mẹ vui bởi ở nơi đây, mẹ tìm thấy một môi 
trường hài hoà và thân thiện, sự hài hoà 
giữa việc học và việc chơi, nơi con tìm được 
môi trường thân thiện để cho con nhanh 
chóng hoà nhập và bình yên đi hết một 
chặng đường, nơi mà con luôn thấy vui sau 
mỗi buổi tới trường.

Có lẽ trong suốt chặng đường vừa qua, mẹ 
sẽ nhớ mãi năm học lớp 9 với bao gian nan

thử thách nhưng song song với đó là sự tiến 
bộ, sự trưởng thành qua từng giai đoạn của 
con. 

Còn nhớ ngày nào, hai mẹ con còn đau đầu 
vì chuyện chọn chuyên, sau khi cân nhắc 
và trải nghiệm các môn như Văn, Hoá, Anh, 
Sinh thì cuối cùng con đã quyết tâm nói với 
mẹ con sẽ theo đuổi Sinh và Anh. 

Khi mới bắt đầu năm học, mẹ thường lo 
lắng khi thấy con liên tục thức khuya, bị áp 
lực vì điểm số không như mong muốn hay 
gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa hai 
chuyên… Lúc đó mẹ còn nghĩ rằng hay con 
chỉ thi một môn thôi nhưng con từng bước 
từng bước một tìm khẳng định mình và tiến 
bộ hơn rất nhiều. 

Rồi đến đúng lúc chuẩn bị ôn tập thì lại 
phải nghỉ học vì dịch bệnh, mẹ thấy sự lo 
lắng hiện rõ trên nét mặt con. Con tâm sự 
rằng không biết các bạn có cố gắng hơn con 
không, còn nhiều thứ con chưa vững quá,… 
Song, nhờ sự đồng hành và tận tình giúp 
đỡ của các thầy cô, con đã biến thách thức 
thành cơ hội và bứt phá thành công. 

Hôm nay con gái mẹ đã chính thức trở 
thành nữ sinh cấp 3, ghi tên mình vào 5 
ngôi trường chuyên danh tiếng của Hà Nội. 
Thành công và kết quả ngày hôm nay không 
thể không kể đến những vất vả, sự tận tâm 
của các thầy cô giáo của Ngôi Sao Hà Nội. 
Những người thầy, người cô như cô Dung, 
cô Lệ dìu dắt con những ngày đầu nhập 
trường. Mẹ Thơ đã bên con suốt ba năm cấp

2 và cho con vốn tiếng Anh phong phú. Cô 
Huệ - Toán, thầy Kiên - Toán, thầy Hà - Lý, 
thầy Tùng - Hoá, thầy Hải - Sinh, cô Huyền 
Anh - Sinh những người giúp cho con rèn 
tư duy. Cũng không thể quên cô Thuận, 
cô Thuỷ - Văn, thầy Cường - Sử, thầy Hà - 
Địa, những thầy cô đã thổi cho con một 
tâm hồn văn học và nhân cách sống; giúp 
con dù đi đâu, làm gì cũng không bao giờ 
quên các trang sử hào hùng của dân tộc 
và một đất nước hình chữ S thân thương.  

Đặc biệt, Bà Ngà - Người sáng lập và điều 
hành, cô Trang - Hiệu trưởng, bác Hiên - Ma 
ma tổng quản là những người đã giúp con 
có những định hướng đúng ngay từ những 
ngày đầu đến với Ngôi Sao Hà Nội.

Mẹ vẫn thầm cảm ơn và thấy con thật may 
mắn khi được đào tạo dưới mái Trường 
Ngôi Sao Hà Nội và được là học trò của các 
thầy cô tuyệt vời. Và còn nữa, bên con còn là 
tập thể 9B0 thân thương, có các bạn lúc nào 
cũng đầy lòng nhân ái. Ngàn lời tri ân xin 
gửi tới tất cả các thầy cô, bạn bè và mái nhà 
Ngôi Sao Hà Nội. Chúc Trường Ngôi Sao Hà 
Nội sẽ ngày một phát triển hơn nữa trong 
sự nghiệp trồng người.

- Chị Tô Mai Trinh – Phụ huynh Hanser Đào Mai Khuê (9B0 – Niên khóa 2019 – 2020) -

Mẹ vui bởi ở nơi đây, mẹ tìm 
thấy một môi trường hài hoà và 
thân thiện, sự hài hoà giữa việc 
học và việc chơi, nơi con tìm 
được môi trường thân thiện để 
cho con nhanh chóng
hoà nhập và
bình yên đi hết
một chặng đường,,
nơi mà con luôn
thấy vui sau mỗi
buổi tới trường.
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Hà Nội, tháng 6 năm 2020

Ngôi Sao Hà Nội, đi để trở về

Mẹ luôn vững tin rằng tình bạn của các con sẽ mãi là thứ tình cảm trong sáng nhất, 
đáng trân trọng nhất của tuổi học trò, Mai kia dù đi đâu, 4 biển 5 châu thì các con vẫn 
luôn hướng về mái nhà chung 9A0, nhớ về Ngôi nhà lớn - Ngôi Sao Hà Nội, nơi đã chắp 
cánh và luôn dang rộng vòng tay yêu thương chờ đón các con trở về.

- Chị Hoàng Kim Anh - Phụ huynh Hanser Trần Xuân Bách (9A0 – Niên khóa 2016 – 2020) -

w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n

Tháng 7 năm 2017, mình có một quyết 
định mà tất cả những người quen biết 

đều ngạc nhiên, ngỡ ngàng và thắc mắc - 
Quyết định để chuyển Bách từ một ngôi 
trường danh tiếng nhất nhì Hà Nội là chuyên 
Hà Nội - Amsterdam về trường Ngôi Sao Hà 
Nội. 

Giờ đây, sau 3 năm nhìn lại hành trình của 
con ở Ngôi Sao, chính mình cũng thực sự
nghẹn ngào và thấy mình may mắn vì đã 
đưa ra một quyết định đúng đắn.

Mới 3 năm mà cảm xúc vẫn vẹn nguyên như 
ngày hôm qua. Nhớ những ngày đầu chuyển 
về trường mới, Bách còn học hành chuệch 
choạc, vờ ghi chép thiếu, bài tập chưa làm 
đủ. Mẹ lo lắng lắm, đã chuẩn bị sẵn “tinh thần 
thép” được cô chủ nhiệm gọi phụ huynh phê 
bình, nhắc nhở. Nhưng chờ mãi cũng không 
thấy cuộc điện thoại nào. Mà kì lạ thay, chỉ 
sau gần 2 tháng, con đã thay đổi, bài vở viết 
chỉn chu, sạch sẽ ý thức tự học tốt lên. Lúc 
đó, mới thấy cô giáo nhắn tin động viên “Mẹ 
cứ tin ở con và ở cô nhé”.

Nhớ mẹ Minh Huệ, người mẹ bao dung của 
lớp A0. Mẹ Huệ là cô giáo nhưng lại là người 
bạn đồng hành để mấy chục đứa con luôn 
tìm đến trút bầu tâm sự. Mẹ Huệ cứ luôn 
miệng “quát”: “Chúng mày học ít thôi, dành 
thời gian mà chơi đi nhá!”. Nhưng hình như 
càng quát chúng nó ngày càng học chăm chỉ, 
đua nhau hoc… một tập thể lớp luôn tôn 
trọng, yêu thương nhau chân thành.

Mẹ con luôn biết ơn bà Phạm Bích Ngà – 
người chủ trường đầy tâm huyết đã lèo lái 
con thuyền Ngôi Sao Hà Nội mỗi ngày một 
vươn xa, năng động và đổi mới. Thực tâm 
cám ơn cô Vân Trang – cô Hiệu trưởng đã 
tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Bách, để con 
có cơ hội được học và phát triển đúng khả 
năng của mình. Con có được kết quả như 
ngày hôm nay là công sức của tất cả các thầy 
cô đã giúp đỡ con với tình yêu vô bờ.

Xin được gửi lời yêu thương tới mẹ Huệ và 
các bạn cùng lớp 9A0. Mẹ Bách luôn vững 
tin rằng tình bạn của các con 9A0 sẽ mãi 
là thứ tình cảm trong sáng nhất, đáng trân 
trọng nhất của tuổi học trò, để rồi mai kia 
dù đi đâu, 4 biển 5 châu thì các con vẫn luôn 
hướng về mái nhà chung 9A0, nhớ về Ngôi 
nhà lớn - Ngôi Sao Hà Nội, nơi đã chắp cánh 
và luôn dang rộng vòng tay yêu thương chờ 
đón các con trở về.

Nhớ nhé Bách và các con, đi để trở về.

“Không gì đáng giá lại đến dễ dàng. Nỗ lực, tiếp tục nỗ lực 
và chăm chỉ nỗ lực là con đường duy nhất để đạt được 

những thành tựu bền vững.”

- Napoleon Hill -
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Hơn thế nữa, nhắc đến Hợp xướng là nhắc 
đến Chỉ huy. Chỉ huy đóng vai trò như người 
đầu tàu, dẫn dắt và kết nối các thành viên 
để tạo ra những giai điệu hoàn chỉnh nhất. 
Ngôi Sao tuy không có một Chỉ huy chuyên 
nghiệp, xuất sắc trong lĩnh vực này nhưng 
lại có một Chỉ huy nhiệt tình và không ngừng 
cố gắng mỗi ngày để trở nên hoàn thiện hơn 
- thầy Họa. 

Đồng hành cùng Hợp xướng từ những ngày 
đầu cho đến tận bây giờ, thầy Họa từ một 
giáo viên âm nhạc ‘’khó tính’’ cũng đã dần 
trở nên mềm mỏng hơn, lắng nghe học sinh 
của mình nhiều hơn. Chính nhờ sự lãnh đạo 
ấy mà Hợp xướng của Ngôi Sao mới có thể 
phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay.

Hơn tất cả, điều đáng trân trọng nhất có lẽ 
chính là tài năng, nhiệt huyết và năng lượng 
đến từ các thành viên của Hợp xướng. Tuy 
tuổi còn nhỏ, tuy phải rèn luyện trong “lò 
nung” của Chỉ huy nhưng mỗi một bạn học 
sinh đều biết ý thức, toàn tâm toàn ý với 
những buổi luyện tập để đạt được kết quả 
tốt nhất - không hề cảm thấy mệt mỏi trong 
những buổi tập tăng cường trước ngày thi 
đấu.

Trải qua những buổi tập hàng tuần, những 
chuyến đi thi, đi chơi xa cùng nhau để thi, 
những lần cùng nhau tập luyện, vui đùa, các 
thành viên đều hiểu nhau hơn và coi nhau 
như một gia đình. Âm nhạc giống như tiếng 
nói, ngôn ngữ chung đưa học sinh, giáo viên 
và cả phụ huynh lại gần với nhau hơn. 

Nếu như 2017, Hanoi Star’s Voice ra đời và 
không ai biết đến thì giờ đây, Hợp xướng của 
Ngôi Sao đã trở thành một cái tên đầy hứa 
hẹn với Giải Nhất cuộc thi Hát tiếng Anh cấp 
Thành phố và Huy chương Bạc Bảng Thiếu 
nhi trong kì thi Hợp xướng Quốc tế INTER-
KULTUR đầy danh giá. Điều mình tiếc duy 
nhất có lẽ chỉ là đã ra trường quá sớm nên 
không thể cùng các bạn, các em tham gia 
những cuộc thi khác, trải qua những giờ 
tập luyện và cùng hưởng niềm vui trọn vẹn 
với những chiến thắng xứng đáng mà thôi. 
Nhưng với nguồn năng lượng như hiện tại, 
sự nỗ lực không ngừng nghỉ như hiện tại, 
mình tin Hanoi Star’s Voice sẽ còn tiến xa 
hơn nữa trong tương lai. Vậy thì còn chần 
chừ gì mà không “tranh” ngay một suất vào 
dàn Hợp xướng đáng yêu này nhỉ?

Hanoi Star’s Voice
Sự đồng điệu tạo nên bản hòa ca bay bổng
Hợp xướng không chỉ ra đời với mục đích phát triển tư duy âm nhạc mà còn là cơ hội 
để các bạn học sinh rèn luyện tinh thần đồng đội, học cách lắng nghe. Và điều may mắn 
nhất của Hanoi Star’s Voice có lẽ chính là sự ủng hộ nhiệt tình và sự định hướng đúng 
đắn đến từ phía Ban Lãnh đạo Nhà trường. 

- Hanser Phan Lê Thái An - Cựu học sinh 9B0 niên khóa 2016 - 2020 -

w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n

Liệu các hoạt động ngoại khóa có được 
chú trọng ở môi trường này hay không?”, 

“Liệu các bộ môn nghệ thuật có được đẩy 
mạnh và phát triển hay không?”…, đó là 
những câu hỏi mình tự đặt ra cho bản thân 
khi bước chân vào Ngôi Sao Hà Nội. 

Là một học sinh đam mê âm nhạc, từng 
tham gia rất nhiều các dự án âm nhạc khác 
nhau và được gặp gỡ những cố vấn chuyên 
nghiệp, mình vẫn luôn mong muốn tìm 
được một môi trường có thể cho mình cơ 
hội được phát triển và tỏa sáng với năng lực 
nghệ thuật của bản thân ngoài việc trau dồi 
kiến thức sách vở. 

Và đúng như mình kỳ vọng, Ngôi Sao Hà 
Nội đã làm được điều ấy. Trong số rất 
nhiều những thành tựu nghệ thuật của ngôi 
trường mười tuổi này, có lẽ dự án mà mình 
yêu thích nhất chình là Hợp xướng  Hanoi 
Star’s Voice.

Là một dàn Hợp xướng trẻ, Hanoi Star’s 
Voice ra đời vào năm 2017. Thoạt đầu, Hợp 
xướng ra đời chỉ với một mục đích đơn giản 
là tạo nên những bản “hòa ca” - nơi các bạn, 
các em học sinh có thể cùng nhau hát lên 
những giai điệu tươi trẻ. 

Cái khó của Hợp xướng là ở chỗ, hát thôi thì 
không bao giờ là đủ, mà quan trọng hơn cả 
chính là tập trung vào sự kết nối, sự lắng

nghe lẫn nhau, sự giao tiếp với Chỉ huy, sự 
nắm bắt cảm xúc và sự ăn ý trong âm nhạc. 

Hợp xướng không chỉ ra đời với mục đích 
phát triển tư duy âm nhạc mà còn là cơ 
hội để các bạn học sinh rèn luyện tinh thần 
đồng đội, học cách lắng nghe và hành xử 
tinh tế hơn. Và điều may mắn nhất quyết 
định thành công của Hanoi Star’s Voice có 
lẽ chính là sự ủng hộ nhiệt tình và sự định 
hướng đúng đắn đến từ phía Ban Lãnh đạo 
Nhà trường. 

Cách cô Trang hiệu trưởng miệt mài tìm 
kiếm những cơ hội cho Hợp xướng như 
các cuộc thi mang tầm cỡ Quốc tế, những 
Chỉ huy giỏi và Pianist danh tiếng nhất để 
giúp Hợp xướng luyện tập rồi lại miệt mài đi 
thuyết phục các bạn học sinh và phụ huynh 
tham gia đã phần nào thể hiện được một cái 
nhìn chính xác về tầm quan trọng của Hợp 
xướng ở trường học. 

Ngôi Sao Hà Nội, năm 2020
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Nghĩ lại mới thấy, có lẽ một trong những 
điều vui nhất cấp 2 của mình là được 

trở thành thành viên của một ban nhạc – 
Hanoi Star Band.

Ban nhạc được thành lập đầu năm học 2016 
– 2017 và đó cũng là lứa đầu tiên của cấp 
2 trường mình luôn. Chủ yếu những bạn đi 
tuyển chọn đợt đầu tiên, tôi đều quen hơn 
phân nửa: từ Đặng Khánh Linh, Thạch Anh 
hay hát, đến Nhật Khoa giỏi guitar… Trình 
độ âm nhạc của những cái tên này đều đã 
luôn được thể hiện qua các cuộc thi lớn 
nhỏ trong trường và cả thành phố. Tôi cũng 
quen được thêm nhiều người nữa như: em 
“Mun” Hùng Anh gõ trống, Đức Việt guitar 
giỏi nhất band (xin lỗi Khoa vì sự thật này)... 

Tất cả mọi người, quen có, lạ có, song, luôn 
hướng đến mục đích cuối cùng là được biểu 
diễn trên sân khấu một cách thành công và 
được thoả sức chơi nhạc của mình.

Mỗi một lần như thế, thường chúng tôi cứ cố gắng diễn 
trông ổn nhất có thể để rồi những vấn đề mắc phải thì sẽ 
đóng cửa bảo ban nhau sau.

Sau này, ban nhạc có hẳn 1 phòng riêng, đẹp ơi là đẹp. 
Cái phòng đó vừa là chỗ tập của ban nhạc vừa là thư 
viện, giúp mọi người lúc rảnh rỗi lại có thể với lấy cuốn 
sách đọc, thong thả thư giãn. Cũng từ đó, bọn tôi đã có 
nhiều “show” diễn xịn hơn, như diễn ở Đại học Công 
Đoàn này, hay là luôn góp mặt trong những dịp văn nghệ 
của trường này…

Nhưng có lẽ hơn tất cả, khi được vào ban nhạc, tôi đã học 
được một điều rằng: Quan trọng nhất trong một tập thể 
chính là sự đồng đều, là sự nhường nhịn nhau, và chỉ khi 
tất cả mọi người đều phấn đấu tự hoàn thiện bản thân 
thì nơi đó mới có thể trở thành một tập thể hoàn chỉnh. 

Cuối cùng, ban nhạc chính là nơi đã dạy tôi cách tự tin 
hơn trên sân khấu, biết cách yêu âm nhạc hơn, tìm hiểu 
nhiều nhạc cụ hơn, biết nhường nhịn nhau hơn và cũng 
là nơi gắn bó chúng tôi với nhau một cách thực sự nhất. 

Cái phòng dành cho chúng tôi đầu tiên ở 
tầng 1, ngay đằng sau cánh gà sân khấu, là 
nơi có bao nhiêu kỉ niệm của ngày đầu của 
một ban nhạc mới thành lập. 

Mà công đầu tiên, lớn nhất, chắc chắn là Nhà 
trường và bố của em Hùng Anh – chú Hùng. 
Chú biết chơi từ guitar, piano đến trống, ac-
cordion. Dường như, chẳng có gì chú không 
biết chơi và chú chính là người dạy bảo cho 
từng thành viên ban nhạc để từng cá nhân 
có thể biểu diễn một cách tốt nhất. Mỗi lần 
tập, chú sẽ chỉ ra lỗi sai của từng người một, 
để khi ghép vào với nhau sẽ trở thành một 
bản nhạc hoàn chỉnh. 

Mỗi một lần lên diễn là một lần ban nhạc 
được “bùng cháy” nhưng kèm theo đó cũng 
là loạt căng thẳng trước khai màn. 

Nỗi ám ảnh lớn nhất của ban nhạc chắc chắn 
là những cái dây âm li. Những cái dây này có 
nhiệm vụ truyền âm thanh từ đàn lên loa và 
nếu dây tạch thì coi như nhạc cụ đó… tạch. 
Mà dây âm li thì có cái dây ngắn, có cái dây 
thì lỏng, có cái dây thì lúc được lúc không…, 
mỗi một lần lên diễn là ai cũng lo âm thanh 
của mình không được trong, mic bị vấn đề, 
tiếng đàn bị to quá, bé quá,… nói chung là 
hàng nghìn vấn đề stress. 

Thế nhưng, dường như tất cả thành viên 
ban nhạc đều chế ngự được khó khăn của 
mình và xử lý tinh tế mỗi khi gặp vấn đề.

Neverland, tháng 7 năm 2020

w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n

Hanoi Star Band trong tôi

Tất cả mọi người, quen có, lạ có, song, luôn hướng đến mục đích cuối cùng là được 
biểu diễn trên sân khấu một cách thành công và được thoả sức chơi nhạc của mình. 
Ban nhạc chính là nơi đã dạy tôi cách tự tin hơn trên sân khấu, biết cách yêu âm nhạc 
hơn, tìm hiểu nhiều nhạc cụ hơn, biết nhường nhịn nhau hơn và cũng là nơi gắn bó 
chúng tôi với nhau một cách thực sự nhất. 

William Arthur Ward

- Hansers Tạ Huy Hiếu - Cựu học sinh Ngôi Sao Hà Nội niên khóa 2016 – 2020 - Yêu thương 
không chỉ là 
một danh từ. 
Nó là một động 
từ. Nó không 
chỉ là cảm xúc, 
nó là quan 
tâm, chia sẻ, 
giúp đỡ 
và hi sinh.
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Con ước ao mẹ dịu dàng như côCon ước ao mẹ dịu dàng như cô

Con sẽ nhớ mãi những ngày tháng tươi đẹp bên cô và các bạn. 
Cảm ơn cô – người mẹ thứ hai của con!

Ngày đầu tiên tới trường con rất vui, hân hoan, tự hào và thật nhiều 
cảm xúc. Bước vào lớp một, con từng nói với mẹ rằng: “Con ao 

ước Mẹ dịu dàng như Cô”. Lên lớp hai con lại mong năm học dài thêm 
để được học cô Phượng. Nhưng lên lớp ba, là một năm thật nhiều kỉ 
niệm chứa đựng biết bao cung bậc cảm xúc. Bởi con đã gặp cô Vũ Thi 
Hương, cô giáo của con không những xinh đẹp, dịu dàng mà bài giảng 
của cô còn mang lại cho chúng con rất nhiều kiến thức lí thú và khoa 
học. 

Giọng cô luôn trầm ấm và rất tình cảm. Mỗi lần con đến trường cô 
lại ôm con thân thiện. Đầu giờ chưa vào học cô thường vui đùa với 
chúng con một chút nhưng khi vào giờ học cô rất nghiêm túc. Mỗi lần 
con không hiểu bài hoặc làm sai bài cô thường giảng lại cho con hiểu. 
Giờ giải lao cô không nghỉ mà cô chuẩn bị bài cho chúng con.

Mỗi lần tổ chức sinh nhật cô lại gửi đến chúng con những lời chúc yêu 
thương và cô còn ân cần cắt bánh cho từng bạn. Mỗi giờ ngủ trưa con 
lại đươc nghe giọng cô ngọt ngào kể chuyện hay những bản nhạc du 
dương sâu lắng. Khi con phải nghỉ học do dịch Covid-19, con rất nhớ 
cô và các bạn. Nhưng may mắn chúng con lại được gặp cô qua zoom. 

Những buổi học online, con thấy cô rất tận tình giảng dạy và có những 
lúc giọng cô khàn đi nên con thương cô nhiều lắm. Trong suốt năm 
học vừa qua con thấy thật hạnh phúc vì được cô dạy. Con xem cô như 
người mẹ thứ hai của con. Con sẽ nhớ mãi những ngày tháng tươi 
đẹp bên cô và các bạn. Cảm ơn cô – người mẹ thứ hai của con!

Hansers Nguyễn Tuấn Minh B - Lớp 4A0 niên khóa 2017 - 2022

w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n

Hà Nội, tháng 9 năm 2020

- 40 - - 41 -



Hôm nay là ngày 10/10/2020, bây giờ tôi 
mới ngồi xuống đặt bút viết lên những 

dòng này. 

Tôi vẫn nhớ hồi mới bước vào cổng trường, 
tôi nắm tay bố đi rón rén. Không như những 
bạn cùng tuổi, không rơi nước mắt cũng 
không sợ hãi, không ôm chặt bố... Giờ tôi đã 
lên lớp 7, đã 7 năm cùng Ngôi Sao Hà Nội đi 
qua bao chặng đường.

Không biết từ bao giờ tôi luôn muốn đi học. 
Ngày nào tôi cũng cười, ngày nào tôi cũng 
nở nụ cười đó trên môi... Tôi cười vì đạt giải 
thưởng cao, cười vì những trò trêu đùa của 
lũ bạn, cười vì trò nghịch dại gì đó của tuổi 
mới lớn... Cười vì chiến thắng trận bóng rổ 
nào đó, cười vì được đeo lên cổ huy chương 
lấp lánh...

Khóc vì không đạt được giải, khóc vì bị trêu 
trọc, khóc vì thua 1 trận đấu bóng, khóc về 
ai đó... nhưng tôi luôn được thầy cô, bạn 
bè bên cạnh, họ lau đi nước mắt ấy, họ như 
người gửi thư, gửi thêm hy vọng và sự cố 
gắng vào tôi.

Chỉ còn 2 năm nữa thôi là tôi sẽ mặc lên 
chiếc đầm lộng lẫy trong prom cuối năm, dự 
lễ khai giảng cuối cùng ở Ngôi Sao và cất đi 
áo sơ mi trắng. Những kỉ niệm đẹp sẽ lại là 
những nỗi buồn khi xa mái trường, khi tạm 
biệt Ngôi Sao, tạm biệt người bạn năm ấy... 

- Hanser Phan Châu An - Học sinh lớp 7A1 niên khóa 2019 - 2023 -

Tạm biệt ánh 
nắng vàng 
xuyên qua kẽ 
lá mỗi sáng... 
7 năm như 1 
cuốn sổ thần 
kì vậy... Nhưng 
rồi ta cũng 
phải đóng lại 
nó... Những 
giọt nước mắt 
rồi sẽ lăn dài 
trên má... 

“
“

Rồi ta sẽ phải tạm biệt mái trường ấy, rơi 
những giọt nước mắt, tạm biệt những lúc 
thằng bạn xé đôi khăn đỏ để không bị sao 
đỏ trừ điểm, tạm biệt những góc đứng phạt, 
tạm biệt những thời gian tôi crush cậu, tạm 
biệt những bức thư tình, những lời trêu trọc 
của đám bạn, tạm biệt những vết vẽ bậy trên 
tường. 

Tạm biệt những ngày mưa trượt nước dưới 
sân bóng rổ, hay chỉ đơn giản là sợ hãi khi 
mặc áo thi đấu màu cam, tạm biệt những 
năm tháng ta còn bên nhau, tạm biệt những 
kỉ niệm mà ta cùng Ngôi Sao viết lên...

Tạm biệt ánh nắng vàng xuyên qua kẽ lá mỗi 
sáng đến trường...

7 năm như 1 cuốn sổ thần kì vậy... Nhưng rồi 
ta cũng phải đóng lại nó... Những giọt nước 
mắt rồi sẽ lăn dài trên má... 

Sinh nhật 10 tuổi vui vẻ nhé Ngôi Sao Hà 
Nội, tớ sẽ luôn nhớ cậu và yêu cậu như lần 
đầu tiên. Mong ai cũng sẽ có cuốn sổ thần kì 
như mình, để lưu lại những kỉ niệm, những 
tháng năm được làm Hanser.

w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n

7 mùa khai giảng dưới tán lộc vừng

Gần 10 năm với biết bao nhiêu kỉ niệm vui có, buồn có, nhưng đọng lại trong trái tim 
tôi vẫn là những cảm xúc ấm áp của những tháng ngày cùng sống, cùng làm việc và 
chia sẻ dưới mái trường Ngôi Sao Hà Nội thân yêu!

Hà Nội, Khai giảng năm học 2020 - 2021
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CHƯƠNG 3

yêu 
thương

Suối nguồn
Yêu thương chính là suối nguồn nuôi dưỡng sự hình thành và lớn mạnh 

của Ngôi Sao Hà Nội từ những ngày đầu tiên cho đến hôm nay với sự góp 
công lớn lao của bao người. 

Nhìn lại chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển của Ngôi Sao Hà Nội, 
từ người sáng lập, các đồng nghiệp, tới hàng nghìn vị phụ huynh cùng các 
con học sinh, tất cả đều âm thầm đóng góp công sức trí tuệ với tất cả nỗ lực, 
không ngừng cống hiến để có được những thành tựu to lớn như ngày hôm 
nay.

Những trái tim yêu thương sẽ gieo mầm được yêu thương. Mái trường Ngôi 
Sao Hà Nội tự hào quy tụ một tập thể mang trái tim ấm áp, sẻ chia và gắn kết. 
Những con người ấy đã khơi dòng cho mạch nguồn tri thức, mạch nguồn của 
yêu thương chảy mãi, len lỏi trong từng tâm trí, trái tim mỗi con người đã và 
đang gắn bó dưới mái trường Ngôi Sao Hà Nội.

Dòng suối yêu thương len lỏi tới cả 
những nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn



Học sinh ôn luyện mà không cần vở, 30 phút ngồi trên máy, máy trả kết quả, học sinh 
háo hức với bài đúng, bài sai. Nghe nói, cha mẹ học sinh đi khoe với đồng nghiệp rằng 
trường Ngôi Sao Hà Nội là trường đầu tiên xây dựng được hệ thống thi nội bộ trực 
tuyến với nhiều bài thi hấp dẫn.

- Ths. Nguyễn Thị Mỵ - Nguyên Phó Hiệu trưởng Nhà trường -

Thật tình cờ 10 năm trước,  lang thang 
trên mạng để tìm cách đưa Violympic 

sâu xuống các trường tiểu học, tôi dừng lại ở 
cái tên: Ngôi Sao Hà Nội. Thuở đó, khi nhắc 
đến các trường dân lập của Thủ đô, ai cũng 
sẽ nhắc ngay tên các trường có bề dày như 
Đoàn Thị Điểm, Lê Quý Đôn, Nguyễn Siêu,... 
thì cái tên Ngôi Sao Hà Nội còn rất đỗi xa lạ 
và mới mẻ. Không hiểu sao, tôi vẫn tìm đến. 

Tháng 10, đã vào quá nửa mùa thu và nắng 
vẫn trải vàng. Sân trường ngổn ngang gạch 
vữa, không khó để nhận ra trường còn đang 
trong quá trình xây dựng, văn phòng sơ sài 
nằm ngay sau sân khấu, tiếng giảng bài vọng 
ra từ hành lang tầng 1. Đi qua 4 lớp học, 
thoáng cũng thấy ngay còn rất nhiều ghế 
trống. Tôi gặp chị chủ trường, say sưa, hào 
hứng về ước mơ không xa nơi đây sẽ trở 
thành một ngôi trường nổi tiếng, học sinh 
sẽ là những “ngôi sao” của thủ đô. 

Tất cả bắt đầu từ vẻn vẹn 97 học sinh của 
lứa Khỉ vàng. Sau nhiều lần trò chuyện, sau 
nhiều lần trăn trở, tôi đi đến một quyết định 
quan trọng, chia tay FPT, chính thức gia 
nhập “tiểu gia đình” Ngôi Sao Hà Nội.

Học sinh thì rõ rồi, năm đầu thành lập, có 
bao nhiêu học sinh xin học nhận bấy nhiêu. 
Giáo viên còn khó hơn, 5 cô thì có đến 4 cô 
từ trường công lập ở quê mới chuyển lên; 1 
cô từ trường dân lập khác rẽ ngang, nhưng 
mỗi người một phách. Vậy phải làm gì? Đào 
tạo thôi. Lần lượt qua tay “sư phụ” ở các 
trường tên tuổi, thứ Bảy nào cũng có mặt,

Học thôi sao đủ, muốn thành công cần phải 
có kĩ năng. Lại kiếm tìm, lại trăn trở. Và một 
cuộc chuyển mình. “The leader in me” bắt 
đầu từ đó. Ban giám hiệu, thầy cô, học trò 
gặp nhau là nhắc nhau cùng hiểu rồi được 
hiểu, tư duy cùng thắng “think win win”,... 
Tinh thần lãnh đạo bản thân lan rộng và 
thấm sâu trong toàn trường. Đến mức đơn 
vị mang bản quyền chương trình từ Mỹ về 
triển khai tại Việt Nam nói rằng Ngôi Sao Hà 
Nội dẫn đầu các trường về việc áp dụng 7 
thói quen hiệu quả.

Có kĩ năng rồi, phải tạo cho các con môi 
trường để bộc lộ kĩ năng. Và một chuỗi các 
sự kiện nối dài. Học sinh từ nhút nhát đến 
tự tin, con nào cũng sẵn sàng được tạo cơ 
hội toả sáng. Dàn hợp xướng Noel hàng vài 
trăm ca sĩ nhí, thầy cô tỉ mỉ tự tay cắt giấy 
làm cây thông để trò có đủ “đạo cụ”. 

Trong ánh đèn lung linh đêm Noel, đứng 
ngắm học sinh biểu diễn thầy cô xúc động 
trào nước mắt. Phần vì học sinh xuất sắc, 
phần vì tiếng nấc nghẹn ngào của một mẹ 
đứng sau “Con em bị tật, ở trường cũ con 
em luôn bị bỏ qua một bên, sang đây con 
hân hoan đứng trên sân khấu. Em không 
kiềm chế được vì lần đâu tiên con em được 
trân trọng, được tôn vinh”.

nhiều đến nỗi cứ thứ Sáu là gặp nhau cười 
như mếu, rồi cũng được nâng tầm. Khi số 
học sinh tăng gấp đôi rồi gấp ba,.. cần đào 
tạo ra nhiều học sinh giỏi. Muốn vậy giáo 
viên phải nâng tầm hơn nữa. Một loạt giáo 
viên giỏi mang sứ mệnh sẽ trở thành key 
đã được gửi đi đào tạo ở một trung tâm học 
thuật lớn khi đó.

Học sinh cần được cọ xát qua các kì thi. Vậy 
phải làm gì? Khuyến khích các con thi chứ 
sao. Khuyến khích bằng cách nào? Đăng cai, 
giúp BTC cấp quốc gia phát động kì thi Vi-
olympic tại trường, có năm trời đẹp, lại có 
năm mưa tầm tã, đội ô phát biểu, vẫn hừng 
hực khí thế. Học sinh đăng kí thi, danh sách 
dài cả vài trang. Ngày báo kết quả, các cô 
đếm mãi chưa hết học sinh đạt giải. Nghe 
nói Ngôi Sao Hà Nội đứng đầu về số lượng 
học sinh đạt giải các cấp kì thi Violympic và 
các kì thi trong nước.

Hội nhập quốc tế, nước ngoài áp dụng công 
nghệ lâu rồi, trường trẻ muốn vượt lên cần 
4.0; lại ấp ủ, lại bắt tay, rồi tìm người viết 
code. Hăm hở lên ma trận, hướng dẫn các  
thầy cô soạn, rồi nhập đề, thử nghiệm, tập 
huấn, và một ngày hệ thống chạy trơn tru. 
Học sinh ôn luyện mà không cần vở, 30 phút 
ngồi trên máy, máy trả kết quả, học sinh háo 
hức. Thầy cô cũng bớt việc chấm bài. 

Nghe nói, cha mẹ học sinh đi khoe với đồng 
nghiệp rằng trường Ngôi Sao Hà Nội là 
trường đầu tiên xây dựng được hệ thống thi 
nội bộ trực tuyến với nhiều bài thi hấp dẫn.

Biết yêu thương, điều đó cần lan toả. Festi-
val của những tấm lòng nhân ái ra đời. Bao 
gom góp thành món quà ý nghĩa tri ân với 
cuộc đời. Những cây cầu, những món quà 
gửi đến biên cương, đến những người mẹ 
Việt Nam anh hùng. 

Từ đó, phong trào thiện nguyện đã trở 
thành thông lệ đầu xuân, khiến cả học trò, 
cha mẹ lẫn thầy cô đều háo hức đón chờ, 
mong được dành chút gì góp tặng. Tất cả 
đều thấm nhuần “Sống trong đời sống cần 
có một tấm lòng”. Và Ngôi Sao Hà Nội là một 
ngôi trường như thế.

Tôi xa NSHN cũng đã vài năm, song vẫn vẹn 
nguyên một góc tâm hồn dành cho nơi ấy. 
Cứ mỗi độ thu về, nắng rải vàng góc phố, 
con đường, ngôi trường lại dày thêm một 
tuổi. Nơi ấy có một người phụ nữ không 
còn trẻ, ngày đêm đau đáu, quyết liệt dẫn 
dắt con tàu ngày một lớn mạnh, đi xa, vững 
chãi. Một hành trình gian nan, thăng trầm, 
toả sáng, tự hào – Hành trình định  vị một 
ngôi trường!

Hành trình định vị một ngôi trường
w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n

Ngôi Sao Hà Nội, năm 2020
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“

10 năm, một chặng đường không ngắn cũng không dài đối với một ngôi trường cũng 
như đối với sự nghiệp của một người. Gần 10 năm với biết bao nhiêu kỉ niệm vui, 
nhưng đọng lại trong trái tim tôi vẫn là cảm xúc ấm áp của những tháng ngày cùng 
sống, cùng làm việc và chia sẻ dưới mái trường Ngôi Sao Hà Nội thân yêu!

Gần 10 năm qua, tôi cảm nhận được tình 
cảm của đồng nghiệp, của các em học sinh 
thật ấm áp. Chúng tôi thường xuyên trao đổi 
giúp đỡ nhau trong công việc, chia sẻ niềm 
vui, khó khăn trong cuộc sống thường ngày. 

Tôi luôn tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn 
nữa để không phụ sự tin tưởng của lãnh đạo 
nhà trường, cha mẹ học sinh và những đồng 
nghiệp mà tôi luôn kính trọng và yêu mến.

Giờ đây, Ngôi Sao Hà Nội đã trở thành niềm 
tự hào không chỉ của riêng tôi mà còn là 
niềm tự hào của tất cả các giáo viên trong 
nhà trường. Ở đó, có những người thầy, 
người cô không những giỏi về chuyên môn 
mà còn mến trẻ, yêu nghề, tâm huyết và 
không ngừng sáng tạo. Có những người bạn 
thật chân thành, những học sinh thân yêu và 
thắm đượm cả tình người thật ấm áp trong 
một môi trường giáo dục hạnh phúc đầy 
sáng tạo. Mỗi bài dạy của giáo viên chúng tôi 
luôn thể hiện một chữ “Tâm” và một niềm hi 
vọng  dành cho mỗi học sinh thân yêu.

Mười năm, một chặng đường không ngắn 
cũng không dài đối với một ngôi trường 
cũng như đối với  sự nghiệp của một người. 
Gần 10 năm với biết bao nhiêu kỉ niệm vui 
có, buồn có, nhưng đọng lại trong trái tim 
tôi vẫn là những cảm xúc ấm áp của những 
tháng ngày cùng sống, cùng làm việc và chia 
sẻ dưới mái trường Ngôi Sao Hà Nội thân 
yêu!… Tất cả đều in dấu vào lòng tôi những 
bài học của cuộc sống, sâu sắc và đáng quý!

Tháng 7 năm 2013, tôi xin chuyển công 
tác về trường Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội. 

Nơi tôi “dừng chân” là một ngôi trường mới 
đang chuyển mình một cách mạnh mẽ. Lần 
đầu khi đến trường, hiện ra trước mắt tôi là 
một ngôi trường khang trang sạch đẹp với 
những hàng cây xanh mát và một khoảng 
không gian rộng lớn. 

Tôi còn nhớ rất rõ khi ấy cảm xúc trong tôi 
thật nhiều cung bậc: vui mừng, lo lắng, hồi 
hộp. Vui vì ngôi trường mới nơi tôi đến là 
nơi có đội ngũ giáo viên giỏi, giàu kinh ng-
hiệm, lo lắng hồi hộp cũng vì lẽ ấy. Mặc dù 
trước khi chuyển công tác về trường Ngôi 
Sao Hà Nội, tôi cũng đã có nhiều năm giảng 
dạy ở một ngôi trường dân lập có uy tín 
thuộc Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.  

Thế rồi tất cả những lo lắng ban đầu bỗng tan 
biến khi tôi được tiếp xúc và trò chuyện với 
cô Phạm Bích Ngà - Người sáng lập Trường 
Tiểu học Ngôi Sao Hà Nội. Khi tôi còn đang 
xa lạ với mọi thứ nơi đây thì những lời nói 
chân tình, cởi mở nhưng đầy tâm huyết của 
cô đã làm tôi thấy vững tin hơn.

Ở đây tôi nhận được sự hỗ trợ, động viên 
của đồng nghiệp; niềm yêu mến của các em 
học sinh và phụ huynh đã tạo động lực cho 
tôi vững tin hơn trên con đường mà mình 
đã lựa chọn.

Thời gian trôi qua thật nhanh! Giờ đây, đã 
gần 10 năm tôi công tác ở mái trường thân 
yêu này tôi có cơ hội nhìn lại một chặng 
đường dài với những gì mà mình đã mong 
đợi. Tôi cảm thấy mình may mắn hơn nhiều 
đồng nghiệp của tôi khi được làm việc trong 
một môi trường luôn có sự đổi mới, sáng 
tạo, hiện đại, năng động. Đặc biệt hơn cả là 
chúng tôi có một đội ngũ lãnh đạo đầy tâm 
huyết, luôn sẵn sàng đổi mới, luôn hết lòng 
vì những học sinh thân yêu. Hà Nội, Ngày 11 tháng 10 năm 2020

Cảm xúc về những ngày đã qua
- Cô giáo Nguyễn Thị Phượng - Khối trưởng khối 2 -

w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n
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“Người bạn xanh” của mỗi Hanser
Trong cái xốn xang của mùa thu khai trường, năm nào cô trò chúng tôi cũng được 
cây che bóng. Lũ học trò túm năm tụm ba nằm khoèo dưới gốc cây đọc sách. Đồng ng-
hiệp trong trường gặp nhau cũng tạm dừng chân, trú bóng mà hàn huyên dăm ba câu 
chuyện. 

- Cô giáo Nguyễn Thị Chính - Khối trưởng khối 4 -

w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n

Đã bốn năm tôi đến với mái trường này, 
nơi chúng tôi vẫn thường gọi là “nhà”. 

Nơi ấy có đồng nghiệp thân thiết như anh 
chị em, có học trò thân thương như con cái 
trong gia đình. Mỗi góc sân, mỗi khoảng 
trời, hành lang, lớp học dường như đã trở 
thành một phần trong quãng đường tôi đi 
qua. Và hơn hết đó là một “người bạn xanh” 
của mỗi Hanser khi bắt đầu chạm mặt bước 
vào trường - hai cây lộc vừng bốn mùa đẹp 
đến nao lòng.

Trên sân trường Ngôi Sao Hà Nội có biết 
bao cây lá, từ những cây cổ thụ như cây 
đa, cây đề đến những cây ăn quả như bưởi, 
như chanh. Thêm vào đó là vô vàn cây hoa, 
mùa nào thức ấy: khóm hồng cổ trước cửa  
văn phòng, cây hoa giấy ngũ sắc đầu cổng 
trường, giàn hoa zun bám sát bờ tường, vài 
cây phượng vĩ ở góc sân bóng, rồi cả mấy 
cây hoa sứ hoa đại ở trước cửa nhà sàn, hoa 
xa-la phía bờ rào sân bóng rổ... Ngắm mãi 
cây lá theo từng mùa mà nhiều khi không 
biết chán. 

Thế rồi, tôi chợt nhận ra trong đám cây lá 
ấy có hai cái cây “kì lạ”, nó vừa giống cây cổ 
thụ, vừa giống cây bóng mát, lại giống cả cây 
hoa: cây lộc vừng. Nói vậy là bởi vì nhìn nó 
um tùm, khó đoán biết được tuổi. Mùa lá 
xanh nó che rợp một khoảng giữa của sân 
trường. Đến độ thì con gái thì điểm trang 
thêm những sợi hoa tùng teng đo đỏ. Vậy có 
kì lạ không cơ chứ!!!

Rồi mùa cũng chóng vánh qua nhanh, cái 
đẹp xanh mát đó cũng chỉ hiện hữu trong 
vài tuần. Đột nhiên, cây như cô nàng đỏng 
đảnh muốn ngay tức khắc biến hình. Sớm 
mai kia lúc đến trường, tôi đã không còn 
nhìn thấy tấm áo xanh kia nữa, thay vào đó 
là một chiếc áo vàng, chưa kịp xơ xác đã trút 
rụng đầy sân trường. Nhanh đến độ, chỉ một 
tuần thôi đã thấy cây như cành củi, trơ trụi 
và gầy guộc, đen đúa thật đáng thương. 

Đông đến trong cái lạnh của gió mùa, ai đi 
ngang qua sân trường cũng đều sải bước 
dài hơn, mong nhanh tìm được chỗ ấm nơi 
lớp học. Vì thế chắc chẳng có ai thèm ngoái 
nhìn, để ý xem cây có biết lạnh??? Bọn trẻ 
thì đã trốn trong thư viện cuối giờ tránh gió 
hoặc ngồi trong lớp học chờ người đến đón. 

Sau kì nghỉ Tết Nguyên Đán, sân trường 
lại nhộn nhịp tiếng cười đùa. Áo dài xúng 
xính, nhạc hội rộn vang. Cái lạnh dần tan 
biến. Lúc này mới lại thấy mấy “bàn tay” 
nho nhỏ xinh xinh lất phất trên cây, non 
nớt và mỏng mảnh. Nhưng rồi rất nhanh 
thôi, lại vùn vụt vươn lên xanh tốt. Gió xuân 
hây hẩy, nắng xuân dịu dàng, mùa cây đẹp

Trong cái xốn xang của mùa thu khai trường, 
năm nào cô trò chúng tôi cũng được cây 
che bóng. Lũ học trò túm năm tụm ba nằm 
khoèo dưới gốc cây đọc sách. Đồng nghiệp 
trong trường gặp nhau cũng tạm dừng chân, 
trú bóng mà hàn huyên dăm ba câu chuyện. 

Thú vị nhất là lúc chiều về, gốc cây là bến 
đỗ để cha mẹ chờ con, ông bà đón cháu. 
Cây như thu vào mình nó từng lời dặn dò, 
thủ thỉ: “Hết giờ đợi mẹ ở gốc cây lộc vừng 
nhé!”, “ông đang chờ con ở dưới sân, xuống 
ngay chỗ cây lộc vừng đi!” Đã không ít lần, 
trong cơn mưa thu bất chợt, cây đứng thẳng 
mình xoè tán che chắn cho bao người. 

nhất đến rồi. Đẹp vì tiết trời, đẹp trong lòng 
người. Đẹp hơn nữa là đến độ cây đơm hoa. 

Chỉ qua vài tháng, cây đã lòng thòng vài sợi 
dây như tơ hồng, buông toả xuống như treo 
đèn nhấp nháy. Thấp thoáng trong tán cây, 
một màu đo đỏ lúc ẩn lúc hiện. Đứng dưới 
gốc, bất chợt có làn gió thoảng qua là thấy 
ngay một rừng mưa bông đỏ, xoay xoay như 
chong chóng, nhẹ nhàng hạ đất, dệt thành 
tấm thảm, đỏ tròn quanh gốc cây. Đẹp, lãng 
mạn, cháy bỏng đến độ ai đi qua cũng phải 
rút máy ảnh, điện thoại, lưu lại cho mình vài 
tấm làm kỉ niệm. Còn với đám học sinh lớp 
4 của tôi, chúng quây quanh cây để quan sát, 
để ngắm nhìn, để ghi chép cho bài văn tả cây 
trên sân trường. 

Mỗi khoảnh khắc một vẻ đẹp, một nỗi nhớ, 
niềm thương. Có lẽ vậy mà Ngôi Sao Hà Nội 
trong mỗi Hanser sẽ luôn có một phần cây 
lá, một phần là “người bạn xanh” - cây lộc 
vừng, để rồi đi đâu về đâu, lòng vẫn thấy 
nhớ và mong được tìm về, được gặp lại hoặc 
không muốn phải chia xa...

Ngôi Sao Hà Nội, năm 2020
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Trong không khí chào mừng 10 năm ngày 
thành lập Trường Liên cấp Tiểu học và 

THCS Ngôi Sao Hà Nội, rất nhiều cảm xúc, kỷ 
niệm thân thương với học sinh, phụ huynh, 
và đặc biệt với các anh chị, bạn bè đồng
nghiệp ùa về trong tâm trí tôi. 

Với tôi, Ngôi Sao Hà Nội - nơi tôi và đồng 
nghiệp đã, đang làm việc, cống hiến và gắn 
bó giống như một gia đình thứ hai, một 
ngôi nhà chung ấm áp và chan hòa tình yêu 
thương.

Trong cuộc sống mỗi người luôn song hành 
tình yêu và công việc. Có một tình cảm đặc 
biệt bao gồm cả công việc là tình cảm quý 
mến, gắn bó, thân thiết giữa những người 
đồng nghiệp dành cho nhau. Tôi may mắn 
cảm nhận được tình cảm đó mỗi ngày khi 
được làm việc, cống hiến, sáng tạo trong 7 
năm giảng dạy ở khối 3 của trường.

Dù tuổi đời, tuổi nghề khác nhau nhưng 
chúng tôi đều gặp nhau nơi tình yêu nghề, 
trách nhiệm với công việc, với học sinh 

và mong muốn học hỏi cũng như sáng tạo 
không ngừng trong mỗi ngày đến lớp.  

Bức tranh về các thành viên của khối 3 nếu 
có sẽ được vẽ bởi nhiều nét riêng, bởi cá 
tính đặc sắc của mỗi đồng nghiệp tôi yêu 
quý: chị Thi Hương tâm lý, chị Thủy hóm 
hỉnh, Dung Vũ dịu dàng; Nội nhiệt tình; Thu 
cẩn thận, Liễu nhẹ nhàng; Nhung nhí nhảnh, 
Thùy thông thái... Mỗi người chị, người bạn, 
người em mà tôi làm việc cùng đã dạy tôi 
nhiều bài học giá trị. Bài học đó không chỉ về 
chuyên môn, nghiệp vụ, mà còn là thái độ, 
cách nhìn nhận cuộc sống tích cực và niềm 
tin yêu trọn vẹn dành cho nghề dạy học. 

Tôi vẫn nhớ những lần một thành viên của 
khối lên tiết chuyên đề hay đón đoàn thanh 
tra... Tất cả không ai bảo ai cùng xúm lại 
giúp đỡ, chuẩn bị từ lọ hoa để bàn, in ấn bộ 
giáo án, đến sắp xếp không gian lớp học và 
nhấp nhổm đứng ngoài cửa lớp học để theo 
dõi, ủng hộ thầm lặng đồng nghiệp mình... 
Hay trong những hoạt động thể thao, nghệ 
thuật, chúng tôi cũng đều “lăn xả” và cống 
hiến hết mình. Và rồi sau mỗi hoạt động lại 
có những tấm ảnh để cùng thay trang cá 
nhân hay tủm tỉm cười khi xem lại.

Dấu ấn đáng nhớ nhất của tôi trong năm học 
này là những câu chuyện về “những tháng 
lịch sử” khi dịch Covid bùng phát, việc đến 
trường tạm dừng và phải chuyển sang dạy 
trực tuyến. Chúng tôi đã online họp hành, 
tập huấn, báo cáo và chia sẻ công việc cùng 
nhau mọi lúc trong ngày...  

Tất cả cùng nhắc nhở, động viên nhau giữ 
sức khỏe và hãy cố gắng hết mình để việc 
học của học sinh không gián đoạn.

Trong khuôn khổ bài viết này, thật khó để tôi 
kể được hết những kỷ niệm đáng nhớ, nhắc 
được hết tên của những người đồng nghiệp 
tôi trân quý trong 7 năm công tác tại Ngôi 
Sao Hà Nội. Như một người chị đã từng nói 
với tôi rằng “Gia đình, đồng nghiệp, học sinh 
là động lực để chúng ta cùng cố gắng, phấn 
đấu”. Cuộc sống luôn cần sự sẻ chia và yêu 
thương , đó chính là điều quan trọng nhất 
giúp mỗi người tìm được gia đình thứ hai 
của mình trong môi trường tập thể nơi đây. 

Và tôi tự nhận mình là một người may mắn 
khi tìm được điều đó trong 7 năm công tác 
tại đây.

Ngôi Sao Hà Nội đang bước vào một giai 
đoạn phát triển mới với nhiều thách thức và 
cả những cơ hội. Nhưng tôi tin tưởng những 
đồng nghiệp của mình – những con người 
luôn mang tâm thế sẵn sàng thích nghi, chủ 
động học tập và mạnh dạn thay đổi sẽ tiếp 
tục sứ mệnh “người truyền cảm hứng” học 
tập đến học sinh và biến mỗi giờ học luôn 
là những phút giây thăng hoa và hạnh phúc.

Với tôi, Ngôi Sao Hà Nội - nơi tôi và đồng nghiệp đã, đang làm việc, cống hiến và gắn 
bó giống như một gia đình thứ hai, một ngôi nhà chung ấm áp và chan hòa tình yêu 
thương. Tôi may mắn cảm nhận được tình cảm đó mỗi ngày khi được làm việc, cống 
hiến, sáng tạo trong 7 năm qua.

- Cô giáo Lê Thanh Tâm – Giáo viên Chủ nhiệm Lớp 3A1 năm học 2020 - 2021 -

Hà Nội, Ngày 15 tháng 10 năm 2020

Ngôi Sao Hà Nội trong tôi là ...
w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n

Hãy nuôi dưỡng lòng biết ơn mỗi ngày, hạnh phúc 
sẽ đến với bạn.
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Một ngày mới của tôi thường bắt đầu bởi 
tiếng chào trong trẻo của các bạn nhỏ 

A1. Cảm nhận yêu thương ấy tôi ghi lại sâu 
trong tim mình mỗi ngày trong suốt gần 10 
năm qua. Tôi gắn bó với A1 bởi vì yêu, bởi 
vì thương, bởi tôi và các bạn ấy đã lựa chọn 
nhau. Gần 10 năm với A1, bao thế hệ học trò, 
những phút giây yêu thương, những thành 
quả chín muồi của học trò... tôi hạnh phúc 
và thấy được thanh xuân của mình thật đẹp. 

Những ngày xưa ấy, khi tôi mới nhận công 
việc ở trường Ngôi Sao Hà Nội, trường mới 
với gần chục lớp học, tôi và các đồng nghiệp 
của tôi thường nói với nhau: Khó khăn là 
một món quà, nếu không có khó khăn chúng 
ta sẽ không phát triển. Chị em chúng tôi vừa 
làm, vừa hỗ trợ các bộ phận. Khi thì dạy học, 
khi thì làm công việc của người chăm nuôi, 
khi thì cùng nhau đi sửa sang cơ sở vật chất 
như những người thợ lành nghề. 

Cứ mỗi ngày như thế, chúng tôi kết thúc 
từng năm học với niềm vui về sự trưởng 
thành của trẻ. Chúng tôi lại bắt đầu những 
năm học mới với niềm vui khi số lượng các 
lớp học cứ tăng dần lên... Có những ngày 
mưa to, gió lớn thổi bay cả những tấm biển 
quảng cáo ngoài phố mà tôi và các đồng 
nghiệp vẫn dắt xe ra khỏi nhà để đi làm 
nhiệm vụ. Có những ngày nắng cháy da, 
chúng tôi đứng ngoài sân trường để chạy 
chương trình cùng học sinh thân yêu. 

Cũng có những đêm chúng tôi phải chống 

chọi lại với cơn buồn ngủ để trả hết dead-
line. Có những buổi trưa, ăn vội miếng cơm 
rồi ôm sổ sách vội vã đi giao ban. Có những 
chiều tan ca, không vội về mà chúng tôi lại 
ngồi lại để hỗ trợ các bạn nhỏ còn gặp những 
khó khăn trong học tập ... Cứ thế đấy, dòng 
thời gian hối hả nhanh trôi. 

10 năm qua, đội ngũ giáo viên nơi đây cũng 
đã thay đổi nhiều nhưng hơn hết tôi cảm 
nhận được sự gắn kết của tập thể. Chúng 
tôi bước đi cùng nhau, cùng chia sẻ những 
câu chuyện trong nghề, cùng gửi cho nhau 
những lời yêu thương ấm áp để động viên 
nhau vượt qua khó khăn của công việc. Mỗi 
một thành viên nơi đây luôn sẵn sàng hỗ 
trợ lẫn nhau khi đồng nghiệp mình cần. Còn 
tôi, tình yêu nghề, tinh thần đồng đội và sự 
trong sáng của con trẻ đã khiến tôi yêu công 
việc nhiều hơn. 

Tôi luôn có hai quy tắc: Làm những gì có 
thể và cố gắng hết sức. Đó là đường dẫn để 
tôi có được cảm nhận yêu thương với các 
bạn nhỏ của tôi, với mái trường mến yêu 
của tôi. Mười năm- Một chặng đường- Một 
cảm nhận yêu thương đong đầy về Ngôi Sao 
Hà Nội. Mười năm tiếp theo- Ngôi Sao Hà 
Nội của tôi sẽ vững bước tiến lên trong sự 
nghiệp giáo dục. Chúc cho mái trường Ngôi 
Sao Hà Nội mến yêu của tôi sẽ luôn là mái 
nhà hạnh phúc, nâng cánh bay xa vươn tầm 
quốc tế.

10 năm qua, đội ngũ giáo viên nơi đây cũng đã thay đổi nhiều nhưng hơn hết tôi cảm 
nhận được sự gắn kết của tập thể tôi. Chúng tôi bước đi cùng nhau, cùng chia sẻ những 
câu chuyện trong nghề, cùng gửi cho nhau những lời yêu thương ấm áp để động viên 
nhau vượt qua khó khăn của công việc. 

- Cô giáo Trần Hoàng Liên – Khối trưởng Khối 1 -

Mười năm, một cảm nhận
w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n

Hà Nội, tháng 10 năm 2020

Yêu thương chỉ lan tỏa qua chia sẻ. Bạn chỉ có thể có nhiều 
yêu thương hơn cho mình bằng cách trao đi yêu thương.“ “
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Gửi lại Ngôi Sao một mùa hè nắng đỏ

Bốn năm ở đây đều tuyệt đẹp, mọi khoảnh khắc đều có những người thân yêu sẻ chia. 
Phút giây chia tay, thật trân trọng biết mấy những hoài niệm, chúng ta đã cùng viết nên 
trang thanh xuân rực nắng của đời người. Xa rồi, sẽ nhớ lắm...

- Hanser Nguyễn Bảo Trâm – Cựu học sinh 9A01 niên khóa 2016 – 2020 -

w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n

Reng reng reng!!! Chuông báo thức kêu 
rồi! Lòng háo hức dậy thật sớm chuẩn bị 

cho ngày đặc biệt - ngày khai giảng. Nhưng 
kìa! Chợt nhận ra, đây... không phải đồng 
phục Ngôi Sao Hà Nội...

Rảo bước tới ngôi trường mới, trên vai là 
những hành trang quý báu thầy cô Ngôi 
Sao Hà Nội gửi trao, lòng hân hoan thật 
đấy nhưng sao lại nôn nao đến lạ. Dù đã có 
lúc nhủ lòng: Chẳng bao giờ dám nghĩ đến 
một ngày phải rời xa “nhà Sao”. Bốn năm 
ở đây đều tuyệt đẹp, mọi khoảnh khắc đều 
có những người thân yêu sẻ chia. Phút giây 
chia tay, càng trân trọng biết bao những 
hoài niệm, chúng ta đã cùng viết nên trang 
thanh xuân rực nắng của đời người. Xa rồi, 
sẽ nhớ lắm...

Con nhớ lòng nhiệt huyết, tận tuỵ của những 
thầy cô giáo đã làm nên thương hiệu Ngôi 
Sao Hà Nội. Con nhớ những ánh mắt trìu 
mến của thầy cô trong ngày dạ tiệc, nhớ về 
những cái ôm siết chặt cùng những lời chân 
thành “nhà Sao” chúc chúng con thành công. 
Càng lặng nhìn thầy cô, càng chẳng đành 
lòng mà rời xa...

Con nhớ mama tổng quản Kim Hiên đã luôn 
đồng hành cùng chúng con trên mọi nẻo 
đường. Con cảm ơn bác đã luôn quan tâm 
tới từng thành viên, kể cả những lần mắc 
lỗi hay những lần được khen của chúng con 
bác đều nắm rõ. Nhiều khi, con thấy sao bất 
công khi bác bắt chúng con thi thật nhiều, 
rồi chính con lại hối hận vì suy nghĩ đó.  

đố kị lẫn nhau, các bác đã luôn coi những 
thành viên trong lớp như chính những đứa 
con của mình. Chúng con yêu các bố mẹ thật 
nhiều.

Tớ cảm ơn 38 mảnh ghép của lớp, mỗi 
người là một màu sắc riêng biệt nhưng 
tất cả đều góp phần tạo nên một gia đình 
chung thật diệu kì. Còn nhớ ngày đi Retreat, 
3h sáng ngày tháng 12 giá lạnh, có những 
đứa loi choi quần đùi áo cộc đã chơi trốn 
tìm đuổi nhau trong màn sương mịt mù. Có 
đứa trèo lên gác xép bị rút cả thang, đứa thì 
chui dưới bao rác, đứa lại đè cả giá giày lên 
người... Ngày hôm đó, tớ tự hỏi lớp gì mà 
đáng yêu thật đấy. Chiếc áo lớp đỏ rực rỡ, 
khẩu hiệu “Vòng tay yêu thương”, mọi người 
đừng quên nhé! 

Cảm ơn những cô gái A01 đáng yêu đã luôn 
bên nhau trong mọi việc. Từ rục rịch trang 
trí lớp tới trốn tiết Sử để đi mua váy kỷ yếu, 

Có lẽ, nếu không có bác Hiên, sẽ chẳng
có một A01 tài năng, tự tin như ngày hôm 
nay đâu ạ.

Con cảm ơn bộ ba quyền lực cô Nhàn, cô 
Nguyệt, cô Liên đã gắn bó cùng tập thể A01 
trong năm quan trọng nhất. Dưới sự dìu dắt, 
dạy bảo nghiêm khắc của các cô - những 
giáo viên dày dạn kinh nghiệm - 9A01 từ 
những đứa nhóc nghịch ngợm đã gặt hái 
được những thành quả, những vinh quang 
cho mình. Có lẽ, niềm vui của chúng con 
cũng là niềm hạnh phúc của những người 
chèo đò, các cô nhỉ? Thương và biết ơn các 
cô thật nhiều!!!

Con cảm ơn thầy Hải, thầy Thanh đã chủ 
nhiệm A01 trong hai năm chúng con sung 
sức nhất, nghịch ngợm nhất ạ. Dù không ít 
lần lớp mình gây ra nhiều rắc rối, nhưng các 
thầy, với lòng yêu nghề, vẫn tâm huyết với 
chúng con cho đến cuối cùng. 

Con cũng xin cảm ơn cô Hải, cô Phương 
cùng các thầy cô khác đã từng gắn bó với 
con cũng như tập thể A01 ạ. Con xin chúc tất 
cả thầy cô giáo ở Ngôi Sao Hà Nội luôn mạnh 
khoẻ, hạnh phúc và yêu nghề như bây giờ.

Chúng con xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến 
các bố, các mẹ đã cùng chúng con cập bến 
trong chuyến hành trình này, đã luôn nhiệt 
tình cổ vũ và không ngừng động viên chúng 
con. Có lẽ, con nghĩ sẽ thật khó để tìm thấy 
một tập thể phụ huynh nào đoàn kết và chân 
thành như lớp mình. Chẳng có sự ghen ghét, 

rồi cả khi trở thành những stylist đầy kinh 
nghiệm của nhau cho Neverland... 
Những buổi trưa khúc khích chơi ma sói bị 
người ta quát, những buổi trưa trốn ngủ đi 
tập nhảy sẽ mãi là những kỷ niệm khó phai 
nhỉ? Dù chúng ta cũng không ít lần cãi cọ 
nhưng tớ thật vui vì mọi người đã luôn nghĩ 
về nhau! Chúc các bạn sẽ có những ngày 
tháng tuyệt vời ở ngôi trường mới, nhưng 
nếu ai có tâm sự gì, A01 vẫn sẽ là nơi để mọi 
người được trải lòng.

Chuyến tàu tuổi trẻ sẽ tiếp tục cuộc hành 
trình, Ngôi Sao Hà Nội sẽ chào đón và tạm 
biệt bao lứa học sinh. Chỉ mong rằng 10 hay 
15 năm nữa, các thầy cô vẫn sẽ ở đây rạng 
rỡ đón chúng con trở về. Mong rằng căn lớp 
6A01 sẽ vẫn còn đó. Con muốn về lại nơi 
đây, về lại nơi tình yêu bắt đầu...

Hà Nội, 5 tháng 9 năm 2020

Tình yêu lớn lên nhờ cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta
cho đi là sự yêu thương duy nhất mà chúng ta giữ được.

- Elbert Hubbard -
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Cảm ơn Ngôi Sao, mái nhà con yêu mãi
Trên chặng đường này, con thật may mắn vì con được làm học trò của các thầy cô tuyệt 
vời. Con xin được cảm ơn Ngôi Sao Hà Nội, mái nhà của con sáu năm vừa rồi, nơi con 
đã được trải nghiệm rất nhiều, được đón lấy biết bao cơ hội và những điều tốt đẹp.

w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n

Vậy là, kì thi vào 10 cuối cùng cũng đã kết 
thúc. Con xin được dành những lời cảm 

ơn sâu sắc nhất tới gia đình, các thầy cô, các 
bạn và tất cả mọi người đã đồng hành với 
con trong suốt quãng thời gian vừa rồi.

Con xin cảm ơn gia đình, nơi luôn yêu 
thương và truyền cho con năng lượng để con 
tiếp bước trên hành trình gian khó này. Con 
cảm ơn ông vì đã luôn tin con và dạy dỗ con 
những chữ cái đầu đời. Con cảm ơn bác vì 
luôn cho con ăn ngon và luôn khiến con thư 
giãn, thoải mái. Bác luôn là người xua tan 
bầu không khí căng thẳng của những ngày 
trước kì thi và luôn an ủi con sau mỗi lần 
thất bại. Con cảm ơn bà vì luôn kiên nhẫn 
chờ con, luôn cảm thông mỗi lần con học bài 
thức rất rất muộn. Con cảm ơn bố vì luôn 
chờ con mỗi buổi học thêm, luôn đưa đón 
con về mọi giờ. Con xin cảm ơn mẹ, người 
mà con yêu và trân trọng nhất. Con cảm ơn 
mẹ vì đã dạy con biết ước mơ, dám làm và 
dám theo đuổi hoài bão của mình. Mẹ luôn 
là người mang đến bao may mắn và khát 
vọng trong con. Con yêu cả nhà nhiều lắm.

được ở cô rất, rất nhiều, cách trình bày chặt 
chẽ, những lập luận sắc bén, và hơn hết, là 
ý chí bền bỉ, niềm đam mê học tập và phát 
triển bản thân không ngừng. 

Con xin cảm ơn cô Thảo. Con biết ơn cô rất 
nhiều vì những cách học toán khoa học, 
cách trình bày rõ ràng, để không bị trừ điểm 
nào. Con cảm ơn cô Vân Anh và cô Nhung vì 
những cấu trúc rất hay và những bài tập rất 
hóc búa ạ. Con xin cảm ơn cô Hương Lan, vì 
đã yêu thương và luôn tin vào chúng con ạ.

Em cảm ơn các anh chị, những người đã đặt 
niềm tin vào em thật, thật nhiều. Cảm ơn 
A0 2016 - 2020 vì đã yêu thương và “chịu 
đựng” tớ suốt 4 năm vừa qua và giúp tớ trở 
thành con người của hôm nay. 

Con cảm ơn mọi người rất nhiều.

Trên chặng đường này, con thấy thật may 
mắn vì con được làm học trò của các thầy 
cô tuyệt vời.

Con xin được cảm ơn trường Ngôi Sao Hà 
Nội, mái nhà của con sáu năm vừa rồi. Con 
xin cảm ơn bà Ngà và cô Trang, con đã được 
trải nghiệm rất nhiều, được đón lấy biết 
bao cơ hội dưới mái trường này. Con cảm 
ơn bác Hiên, vì bác luôn dành mọi điều tốt 
đẹp nhất cho chúng con. Con xin cảm ơn cô 
Huệ, giáo viên chủ nhiệm của A0 khóa 2016 
- 2020, người luôn yêu thương chúng con, 
sẵn sàng hi sinh vì chúng con. Con biết ơn cô 
rất nhiều, vì những bài giảng hay, những lời 
nói truyền cảm, và những cái ôm thật chặt. 
Con yêu cô nhiều lắm! 

Con xin cảm ơn cô Cúc, cô Thơ, vì đã đồng 
hành cùng chúng con qua hai năm đầy gian 
nan và thử thách này. Con xin cảm ơn các 
thầy cô giáo bộ môn, thầy Hải, thầy Tùng, 
cô Kiều Anh, cô Hoàn, và vô vàn các thầy 
cô giáo khác ở Ngôi Sao Hà Nội. Các thầy cô 
luôn yêu thương và lắng nghe chúng con, 
sẵn sàng nán lại để giảng giải thêm, để giúp 
đỡ chúng con khi chúng con cần. 

Con xin cảm ơn cô Trang, người lãnh tuyển 
tuyệt vời! Con cảm ơn cô vì luôn tin tưởng 
con, luôn giúp đỡ con và đồng hành cùng 
con ạ! Con cũng xin cảm ơn các bác phụ 
huynh vì đã luôn tin tưởng chúng con ạ. Con 
sẽ mãi tự hào là một Hanser.

Con xin cảm ơn cô Phương, người đã truyền 
cảm hứng cho con môn Văn ạ. Con đã học 

- Hanser Nguyễn Đặng Minh Anh - Cựu học sinh 9A0 niên khóa 2016 - 2020 -

Hà Nội, tháng 8 năm 2020

Trái tim yêu 
thương là điểm 
bắt đầu của mọi tri 
thức.

- Thomas Carlyle -
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Khi ta cảm thấy yêu thương 
và tử tế với người khác, điều 
đó không chỉ làm người khác 
cảm thấy được yêu thương 
và chăm sóc, mà còn giúp ta 
tìm được hạnh phúc và bình 
an trong nội tâm.



Bước vào lớp 9 con mới hiểu thời gian 
không còn nhiều, chúng con phải đối 

mặt với kỳ thi cấp ba cam go trên nấc thang 
của cuộc đời. Chúng con bước lên đó để 
trưởng thành, để chạm lấy ước mơ nhưng 
cũng chính là lúc chúng con phải nói lời tạm 
biệt với thầy cô, tạm biệt mái trường thân 
thương. 

Khoảng cách ấy sao xóa mờ được niềm yêu 
của chúng con. Nói tạm biệt nhưng những 
cảm xúc, kỷ niệm của con thì còn mãi, đọng 
lại ở mái trường Ngôi Sao Hà Nội - nơi chắp 
cánh ước mơ, đọng lại trong từng bài giảng 
thú vị của thầy cô.

Mỗi kỷ niệm là một món quà quý giá mà con 
luôn trân trọng. Con biết ơn các thầy cô đã 
luôn đồng hành bên chúng con, là những 
người lái đò tận tụy vì học sinh mà chèo lái, là 
những người cặm cụi nhen nhóm cho chúng 
con niềm đam mê, nhen cho những ước mơ 
được bùng cháy. Thầy cô như những người 
cha, người mẹ dịu hiền, không chỉ cho con 
những kiến thức, mở cho chúng con một thế 
giới muôn màu của học vấn mà còn nâng đỡ 
con những lúc khó khăn. 

Ấy là lúc con thấy thất bại, quan ngại và nghi 
ngờ, mặc cảm khi không tin vào bản thân. 
Con thấy mình không đủ khả năng để đi 
theo hướng chuyên văn. Thế nhưng người 
mẹ của chúng con - cô Thơ đã ở bên an ủi, 
động viên, mẹ có thể cùng khóc với con 
những lúc yếu lòng, tạo cho con thêm động 
lực để thoát khỏi nỗi sợ của cô học trò nhút 
nhát. 

Và để được vững tin như ngày hôm nay, 
cũng có người mẹ Nhàn, mẹ Mai với những 
thầy cô tận tụy khác đã cho con thêm khát 
vọng, cho con ước mơ là được viết văn, viết 
lên cảm xúc của mình. Qua những lời giảng 
của các mẹ, con thấy thêm yêu môn Văn, yêu 
con người và hơn cả con khao khát được trở 
thành người đứng trên bục giảng.

Không chỉ riêng con mà chắc hẳn tất cả học 
sinh đều yêu mái trường bởi sự gần gũi, 
đáng yêu của mỗi thầy cô. Ở Ngôi Sao Hà Nội 
không có trở ngại, những lo sợ, khoảng cách 
xa lạ giữa chúng con và thầy cô. Các thầy cô 
nghiêm khắc cho chúng con trưởng thành 
nhưng cũng là những người bạn tâm tình, 
thủ thỉ lắng nghe mọi suy nghĩ của chúng 
con. Thầy cô cũng là những người bạn cùng 
chúng con tạo nên tiếng cười và những kỷ 
niệm khó phai của tuổi học trò. Chúng con 
yêu lắm nụ cười của thầy cô lúc tham gia 
ngày hội thể thao, những hoạt động ngoại 
khóa hấp dẫn.

Cảm ơn các thầy cô đã là một phần ngọn 
lửa trong con. Cảm ơn mái trường đã cho 
chúng con được yêu thương và theo đuổi 
khát vọng. Mong sao thời gian ngưng đọng 
để chúng con được trở lại với mái trường, 
trở lại trong vòng tay nồng nàn yêu thương 
của các thầy cô và ghi lên thời gian những 
dấu ấn, kỷ niệm khó phai mà khi nhớ lại
khiến ta mỉm cười. Vì mỗi khoảnh khắc đều 
là duy nhất. 

Mỗi kỷ niệm là một món quà quý giá mà con trân trọng. Con 
biết ơn các thầy cô đã luôn đồng hành bên chúng con, là 
những người lái đò tận tụy vì học sinh
mà chèo lái, là những người cặm cụi 
nhen nhóm cho chúng con niềm đam mê,
nhen cho những ước mơ được bùng cháy. 

Mỗi kỷ niệm là một món quà quý giá mà con trân trọng. Con biết ơn các thầy cô đã 
luôn đồng hành bên chúng con, là những người lái đò tận tụy vì học sinh mà chèo lái, 
là những người cặm cụi nhen nhóm cho chúng con niềm đam mê, nhen cho những ước 
mơ được bùng cháy.

- Hanser Nguyễn Minh Tâm – Cựu học sinh 9B0 niên khóa 2016 – 2020 -

Mỗi khoảnh khắc đều là duy nhất
w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n

Hà Nội, tháng 7 năm 2020
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yêu 
thương

Nhịp cầu
10 năm xây dựng và lớn mạnh cũng là từng đó năm Ngôi Sao Hà Nội

phát động, đồng hành cùng những chương trình gây quỹ thiện nguyện 
thiết thực nhằm giúp đỡ những mảnh đời còn thiếu may mắn, chia sẻ với 
bao mái trường, học sinh ở vùng sâu vùng xa hay những miền đất gặp phải 
thiên tai, bão lũ. 

10 năm kết nối những nhịp cầu yêu thương, mong muốn lớn nhất chúng 
tôi là thông qua hoạt động giàu tính nhân văn này để giáo dục các Hansers
bài học về lòng nhân ái, hướng các Hansers thấu hiểu 1 trong 5 giá trị
cốt lõi của Nhà trường là “Yêu thương”, lan tỏa được tới toàn thể giáo viên,
cán bộ công nhân viên, phụ huynh, học sinh về sự sẻ chia, đặc biệt biết trân 
trọng những gì mình đang có, biết ơn những gì mà chúng ta đang có…

Trên hành trình Yêu thương ấy, chúng tôi đã luôn cảm nhận được những hạnh 
phúc, được sự ấm áp, sự gắn kết giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp, giữa các 
con học sinh và thầy cô, giữa phụ huynh và Nhà trường. Lan tỏa Yêu thương,
kết nối những trái tim nhân ái giúp chúng ta thêm thấu hiểu giá trị của
cuộc sống: Yêu thương - Trách nhiệm - Phụng sự.

Từng bước, từng bước, chúng tôi đã tiếp 
nối yêu thương theo cách của riêng mình



Hành trình thiện nguyện 
dạy trẻ biết yêu thương, sẻ chia

Nhà trường cùng phụ huynh đã chung tay đem lại những thành quả từ trái tim
nhân ái, những ngôi trường, cây cầu… từ lúc khởi công đến khi khánh thành. Đến nay, 
qua mỗi năm, số tiền ủng hộ ngày được nhiều hơn và chúng tôi hướng đến xây dựng 
những công trình kiên cố để lại trăm năm, giúp đỡ được nhiều người hơn, có ý nghĩa 
xã hội sâu rộng hơn.

- Nhà giáo Phạm Bích Ngà - Người sáng lập Ngôi Sao Hà Nội -

w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n

Một trường học đạt được chất lượng 
giáo dục tốt để phụ huynh tin tưởng đã 

là rất khó, dạy trẻ biết yêu thương và sẻ chia 
với người khác lại càng khó hơn. Làm thế 
nào để nuôi dưỡng lòng biết ơn mỗi ngày, 
để trẻ có niềm vui và hạnh phúc thực sự? Đó 
là điều tôi luôn trăn trở từ những ngày đầu 
tiên khi Ngôi Sao Hà Nội mới thành lập.

Năm 2011, lần đầu tiên dưới sự chia sẻ tận 
tình của cô Tú (trường Thực nghiệm), chúng 
tôi tổ chức “Hội chợ từ thiện” ủng hộ cho 3 
học sinh mồ côi tại quận Thanh Xuân. Tôi 
nhớ năm đó trường mới có 193 học sinh, 
tất cả trường vào cuộc và quyên góp được 
68 triệu đồng. Với số tiền ấy chúng tôi làm 
thành 3 sổ tiết kiệm và trao cho 3 em ngay 
tối hôm kết thúc hội chợ. Khi ấy, tất cả chúng 
tôi cùng các thầy cô giáo và các bậc cha mẹ, 
các con học sinh đều vui lắm.

Ngày đó chưa biết truyền thông báo chí gì 
cả, tôi thấy thực sự là một trải nghiệm tuyệt 
vời, bài học về sự yêu thương dành cho học 
sinh thật dễ hiểu. Vậy là cứ thế, mỗi năm ăn 
Tết âm lịch xong là Nhà trường lại tổ chức 
“Hội chợ xuân từ thiện”. Từ những hội chợ 
thường niên ý nghĩa ấy, Ngôi Sao Hà Nội đã 
xây dựng được những quỹ thiện tâm ủng hộ 
mái ấm Điện Biên Đông, sách vở cho huyện 
Yên Minh (Hà Giang), tri ân mẹ Việt Nam

đầy cảm xúc dành cho từng thành viên đoàn 
chúng tôi khi ấy - là những giáo viên, là phụ 
huynh cùng các con học sinh của Ngôi Sao 
Hà Nội.

Và năm nào chúng tôi cũng mong chờ “Hội 
chợ xuân’’ – ngày hội thiện nguyện của toàn 
thể học sinh, phụ huynh, các bộ, giáo viên 
dưới mái nhà Ngôi Sao Hà Nội. Học sinh 
háo hức, mong chờ còn các bậc phụ huynh 
luôn tham gia nhiệt tình và chúng tôi đã 
đồng hành, gắn kết với nhau như thế trong 
hành trình thiện nguyện ấy suốt bao năm 
qua. Những thành quả từ trái tim nhân ái 
ấy chính là những ngôi trường, những cây 
cầu như trong mơ của bao người dân, bao 
học sinh nghèo. Đến nay, qua mỗi năm, số 
tiền ủng hộ ngày được nhiều hơn và chúng 
tôi hướng đến xây dựng những công trình 
kiên cố để lại trăm năm, giúp đỡ được nhiều 
người hơn, có ý nghĩa xã hội sâu rộng hơn.

Nhưng hơn cả, trong trái tim tôi, điều 
quan trọng nhất mà chúng tôi cảm nhận 
được chính là lan tỏa được tới toàn thể 
giáo viên, cán bộ công nhân viên, phụ 
huynh và học sinh về tình yêu thương, 
sự sẻ chia. Đặc biệt là trân trọng những 
gì mình đang có. Từ những sự đóng góp 
nhỏ bé, các con học sinh sẽ dần thấu hiểu

anh hùng của quận Thanh Xuân, đồng hành 
cùng các chương trình: Trái tim cho em, Nỗi 
đau màu da cam, xây cây cầu dài 50m tại xã 
Tú Đoạn (Lộc Bình, Lạng Sơn), xây các điểm 
trường vùng cao tại Bắc Kạn, Hà Giang...

Tôi cứ nhớ mãi trong ngày khánh thành cây 
cầu tại Lạng Sơn, một cụ già hơn 80 tuổi đã 
tặng Nhà trường một bài thơ. Cụ còn xúc 
động kể, từ 20 năm nay, có rất nhiều đoàn 
đã về khảo sát nhưng đều không thấy quay 
lại nên hôm nay có cây cầu này cụ thấy như 
trong mơ, không biết nói lời nào để tỏ lòng 
biết ơn và cụ đã khóc… Chúng tôi đã vô cùng 
xúc động khi cảm nhận được rõ nét niềm vui 
vô bờ của những người dân hai bên sông.

Tôi cũng không quên được khi lên khánh 
thành ngôi trường tại Xu Chín (Hà Giang), 
cô Nhàn - phó Hiệu trưởng Ngôi Sao Hà 
Nội - đã không cầm được nước mắt bởi 
“thương học sinh ở đây thiếu thốn nhiều 
quá, những người dân ở đây nghèo quá”… 
Đi bộ có lẽ tới gần 10km trên con đường từ 
trụ sở xã vào điểm trường, các thành viên 
trong đoàn ‘’không thể tưởng tượng có con 
đường nhỏ tới như thế này’’. Và thực sự trân 
trọng, khâm phục các giáo viên nơi đây đã 
gắn bó nhiều năm, có những người vượt 
200km để tới nơi xa xôi này “gieo cái chữ”… 
Chuyến đi đó thực sự là một trải nghiệm 

nỗi vất vả của cha mẹ khi đã cố gắng dành 
cho mình một điều kiện học tập tốt tại Ngôi 
Sao Hà Nội. Các con đã hiểu mình cần phải 
biết ơn vì điều đó. Chúng ta sẽ dạy các con 
nuôi dưỡng lòng biết ơn mỗi ngày từ những 
điều nhỏ nhất để các con thực sự hạnh phúc 
trong cuộc sống. 

Hành trình 9 năm làm thiện nguyện của Ngôi 
Sao Hà Nội đã dạy cho mỗi chúng ta nhiều 
bài học quí giá để thấu hiểu giá trị của cuộc 
sống: Yêu thương - Trách nhiệm - Phụng sự.

...

Năm nay, trong những ngày cuối tháng 10, 
lũ lụt ở miền Trung đã gây thiệt hại lớn về 
người và của, chúng tôi cùng các con học 
sinh, cùng các bậc phụ huynh lại cùng nhau 
hướng về miền đất ruột thịt ấy. Và tôi tin 
chắc rằng, trái tim của Ngôi Sao Hà Nội sẽ 
một lần nữa sưởi ấm những mái trường, 
những ánh mắt trẻ thơ nơi vùng lũ ấy.

Xin cảm ơn và trân trọng tấm lòng của tất 
cả. Tôi tin và luôn hy vọng chúng ta sẽ đi 
cùng nhau mãi mãi để mang yêu thương 
tới những nơi còn khó khăn trên khắp mọi 
miền Tổ quốc.

Ngôi Sao Hà Nội, tháng 10 năm 2020
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Cùng nhau trải qua khó khăn
ta sẽ thấy đồng hành tuyệt vời thế nào

Với tôi, cảm xúc của những chuyến đi thiện nguyện lúc nào cũng tươi mới và luôn 
mang lại cho tôi nguồn năng lượng tích cực trong công việc. Những chuyến đi đó đã 
giúp chúng tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống rất nhiều. 

Cô Khuất Thị Thanh Nhàn - Phó Hiệu trưởng Ngôi Sao Hà Nội

w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n

Ngôi Sao Hà Nội - cái duyên đã gắn bó với 
tôi được 7 năm. Tôi thấy mình thật sự 

may mắn khi được làm việc trực tiếp với tất 
cả các bộ phận, nhân sự trong trường và đặc 
biệt là được kinh qua rất nhiều vị trí làm 
việc mới mẻ, yêu cầu sự linh hoạt, khả năng 
thích nghi và chịu áp lực lớn. Nhờ đó mà 
tôi có thêm kiến thức, thêm kĩ năng, thêm 
những người bạn mới và có cơ hội để hiểu - 
được hiểu về những đồng nghiệp thân yêu. 

Thời gian trôi qua, những bỡ ngỡ, lạ lẫm 
cũng qua đi thay vào đó là sự gắn bó, thấu 
hiểu, yêu thương của tôi với phụ huynh, với 
đồng nghiệp và các con học sinh. Và tôi cũng 
nhận ra: khi cùng nhau trải qua khó khăn 
vất vả, chúng ta sẽ thấy người bạn đồng 
hành cùng mình tuyệt vời thế nào! 

Với tôi, cảm xúc của những chuyến đi thiện 
nguyện cùng phụ huynh và các thầy cô giáo 
ở Hà Giang, Lạng Sơn, Bắc Kạn lúc nào cũng 
tươi mới và luôn mang lại cho tôi nguồn 
năng lượng tích cực trong công việc. Những 
chuyến đi đó đã giúp chúng tôi trưởng thành 
hơn trong cuộc sống rất nhiều. 

Chuyến đi gần đây nhất, có nhiều thành 
viên nhất và cũng là chuyến đi mất nhiều 
thời gian nhất của chúng tôi  là tới điểm 
trường Xu Chín (Yên Minh, tỉnh Hà Giang) 
để trao tặng cho học sinh nơi đây một ngôi 
trường mới được xây dựng bằng tiền đóng 
góp của học sinh, phụ huynh và tập thể 
cán bộ giáo viên trong Hội chợ xuân 2018.

học. Hằng tuần, cô và con gái học lớp 3 vượt 
gần 200 km để về nhà thăm gia đình bằng xe 
máy vì muốn tiết kiệm thêm một chút tiền 
để trang trải cuộc sống gia đình. 

Có cô giáo đã vì yêu trẻ, vì thương bà con 
dân tộc thiếu cái chữ mà đã quyết tâm ở lại 
nơi này để đến giờ đã gần 40 tuổi vẫn cô 
đơn lẻ bóng. Mặc dù cuộc sống của họ rất 
thiếu thốn vất vả, nhưng các thầy cô vẫn đón 
chúng tôi bằng những nụ cười thật tươi. 

Chúng tôi vô cùng khâm phục nghị lực, lòng 
yêu nghề và tình yêu đối với học sinh của các 
thầy cô nơi đây. Giọt nước mắt của chúng tôi 
lúc ấy ngoài sự đồng cảm còn có cả sự hạnh 
phúc vì thấy mình thật may mắn khi được 
làm việc trong một ngôi trường lớn ở thủ 
đô với sự quan tâm và yêu thương của Ban 
lãnh đạo. Để từ đó, chúng tôi có thể phát 
huy hết năng lực bản thân, có thể đóng góp 
những điều tốt đẹp cho xã hội. 

7h sáng hôm sau, cả đoàn chúng tôi lại lên 
đường đi vào điểm trường Xu Chín, cách 
trung tâm xã 10 km. Sau quãng đường ngắn 
ngủi trên xe, cả đoàn chúng tôi xuống đi bộ 
vì đường quá nhỏ, một bên vách cao, một 
bên vực sâu. Trời nắng chang chang, con 
đường đất nhỏ xíu, gồ sống trâu, bụi mù. 
Nhìn quanh không không thấy làng bản 
nào, chắc là đường đi còn xa. Thầy hiệu 
trưởng báo còn đi bộ khoảng 5km nữa 
là tới. Bà con trong xóm thấy cả đoàn đến 

Chúng tôi xuất phát lúc 7h sáng, cả đoàn rất 
phấn khởi hào hứng bởi ai cũng hiểu chuyến 
đi này sẽ mang yêu thương của đại gia đình 
Hansers trao gửi cho những học sinh nơi 
địa đầu Tổ quốc. 

Trên hành trình 12h đồng hồ ngồi xe để 
đến trung tâm xã Lũng Hồ, chúng tôi đã 
cùng nhau hát hò, pha trò vui vẻ để xóa đi 
cảm giác xa xôi, mệt mỏi. Những bài hát, 
những câu đùa dí dỏm hài hước của các 
đồng chí đoàn viên thanh niên khối THCS 
đã khiến các thành viên hai cấp học như gần 
nhau hơn. Buổi tối, chúng tôi nghỉ lại điểm 
trường chính của xã, sau khi tham quan 
trường, chúng tôi lại ngồi bên nhau hò hát, 
giao lưu cùng giáo viên địa phương. Những 
câu chuyện, những hoàn cảnh của giáo viên 
nơi đây đã khiến chúng tôi không kìm được 
nước mắt. 

Các đồng nghiệp của chúng tôi nơi này 
thật khó khăn cả về tinh thần và vật chất. 
Có cô giáo từ Na Rì, Bắc Kạn lên đây dạy 

đã cho xe máy ra đón người và chở quà. 

Chúng tôi được ngồi trên những chiếc xe 
máy, nhảy chồm chồm trên con đường 
ngoằn ngoèo với lởm chởm đá tai mèo. Ở 
đây, người ta không chỉ lái xe máy bằng tay 
mà để đi được trên con đường này, họ còn 
phải kết hợp với đôi chân, vừa chống vừa 
đẩy hai bên để giữ cho xe cân bằng. Các thầy 
cô giáo trẻ của chúng tôi không quản ngại 
khó khăn, nguy hiểm cũng lăn xả vào việc 
vận chuyển các thùng quà vào cho bà con 
trong bản. 

Từ trên cao nhìn xuống thung lũng, thấy 
ngôi trường mới với rất đông bà con và các 
em học sinh đứng đợi. Nghe văng vẳng trong 
gió lời bài hát “Thương lắm thầy cô ơi” mà 
chúng tôi tràn nước mắt. Vâng chúng tôi 
thấy thật sung sướng vì đã vượt qua chính 
bản thân mình để có mặt tại đây với các em 
học sinh, với những người dân mộc mạc  nơi 
biên cương của Tổ quốc.

Qua hành trình lên Xu Chín, tôi thấy các bạn 
đồng nghiệp trẻ của tôi thật tuyệt vời. Và 
tôi tin rằng không chỉ bản thân mình đã có 
được nguồn năng lượng tích cực mà chính 
những thầy cô giáo trẻ sau những chuyến đi 
thiện nguyện này cũng sẽ trưởng thành và 
thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn.

Ngôi Sao Hà Nội, tháng 10 năm 2020
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Cuối tuần vừa rồi, mình đã có cơ hội cùng 
các thầy cô giáo, phụ huynh Trường Liên 

cấp Tiểu học & THCS Ngôi Sao Hà Nội mang 
những món quà của học sinh khối tiểu học 
Ngôi Sao đến với điểm trường Xu Chín, xã 
Lũng Hồ, Yên Minh, Hà Giang.

Trước chuyến đi, hai mẹ con mình cùng 
bàn bạc với nhau nên chọn món quà nào 
gửi tặng các bạn nhỏ ở đây. Cuối cùng, 
Trí Dũng – Con trai mình hiện đang theo học 
lớp 3A4, do cô Thanh Tâm làm chủ nhiệm 
đã quyết định lựa chọn một số quyển truyện 
tranh Doraemon và một số truyện tranh 
về các vĩ nhân như là Marie Curie, Beetho-
ven, Edison, anh em nhà Wright với hành 
trình bay trên bầu trời. Hai mẹ con thực sự 
mong rằng câu chuyện thần kỳ trong chiếc 
túi của chú mèo máy Doraemon và những 
tấm gương vượt khó của các bậc vĩ nhân sẽ 
truyền cảm hứng cho các bạn nhỏ vượt lên 
hoàn cảnh của chính mình để có những ước 
mơ lớn lao, vượt khó. 

Theo lời cô Tâm hẹn, con trai nhất định 
không lựa những cuốn sách đã bị rách hay 
bị sờn dù mẹ có thuyết phục thế nào. Riêng 
việc chọn quà này, cá nhân một người mẹ 
như mình đã cảm thấy vui vì con đã biết 
cách sẻ chia những gì mình có với những 
người bạn mình chưa hề gặp mặt.

Những món quà là đồ chơi, quần áo, sách 

Quà tặng cho các em nhỏ đều được các thầy 
cô trong đoàn lựa rất kĩ, áo rét mùa đông, 
sách truyện, đồ chơi, đồ dùng học tập....Nhìn 
ánh mắt lấp lánh của các em nhỏ và bố mẹ 
của các em ở nơi đây cùng sự xúc động của 
các thầy cô điểm trường, mình mới cảm 
nhận được ý nghĩa thực sự của hoạt động 
thiện nguyện lần này. Các thầy cô tâm sự, từ 
nay các thầy cô cũng có một mái nhà vững 
chãi để yên tâm giảng dạy, các con sẽ có lớp 
học khang trang. 

Chứng kiến những giọt nước mắt của cô 
Nhàn hiệu phó khi cô đứng lặng lẽ nhìn tiết 
mục văn nghệ của các con ở đây, chứng kiến 
niềm vui – sự hân hoan phấn khởi của các 
thầy cô trong đoàn.

Câu chuyện mình ấn tượng nhất là cuộc gặp 
gỡ với một thầy giáo mặt sẹo. Khi được hỏi 
vì sao mặt thầy lại bị thương như vậy, thầy 
hồn nhiên trả lời là thầy bị ngã xuống vực 
do bị chó đuổi trong khi tới nhà học sinh 
thuyết phục phụ huynh cho con tới trường. 
Con chó dữ quá làm thầy sợ chạy cuống quá 
mới bị ngã, kết quả thành ra sẹo như vậy.   

truyện của thầy trò Trường Liên cấp và Tiểu 
học Ngôi Sao Hà Nội đã được chuyển tới 
tận tay các em nhỏ ở điểm trường Xu Chín. 
Các em bé ở đây đều rất gầy – nhìn y như là 
những cái kẹo bé nhỏ!

Trải qua quãng đường sau 12 tiếng đi ô tô 
và 2 km đi bộ, mình và cả đoàn đã đến được 
tới điểm trường. Ngôi trường nhỏ bé nằm 
giữa một thung lũng bao quanh bởi màu 
xanh của cây cỏ, màu nâu của những con 
đường cheo leo đầy đất đá. 

Ấn tượng đầu tiên của mình khi nhìn thấy 
ngôi trường từ xa là lá cờ đỏ sao vàng bay 
phấp phới và tiếng hát của các em nhỏ vang 
vọng giữa núi rừng trùng điệp với một sức 
sống kỳ lạ. Điểm trường mới được xây dựng 
từ nguồn ngân sách do các thầy cô phụ 
huynh của trường Ngôi Sao và một đơn vị 
doanh nghiệp khác. Điểm trường có 4 lớp 
học kiên cố, có mái che chống nắng, có quạt 
trần, có sàn lát gạch sạch đẹp và những bức 
tường được sơn vàng đẹp đẽ. 

Giữa một nơi xa xôi, hẻo lánh như thế này, 
việc xây dựng một điểm trường kiên cố và 
vững chãi như vậy quả thật không đơn giản 
chút nào vì những khó khăn trong việc vận 
chuyển nguyên vật liệu. Người dân ở đây 
hân hoan tụ tập quanh ngôi trường mới. 
Ngôi trường vững chãi với hàng rào trắng 
và tường vàng giữa núi đồi màu xanh.

Nghe câu chuyện của thầy cả đoàn vừa cười 
vừa Ấy vậy mà hàng ngày thầy vẫn băng qua 
quãng đường 40km đế tới lớp.

Con đường đến trường toàn sỏi đá. Mình 
rất khâm phục các thầy cô và các em ngày 
ngày phải vượt qua quãng đường như này 
tới trường tới lớp.

Những gì mình cảm nhận sau chuyến đi 
là sự chân thành, sẻ chia của trường Ngôi 
Sao Hà Nội – nơi con trai mình đang theo 
học. Con trai mình mới chuyển tới trường, 
nhưng mình tin tưởng rằng khi con được 
giáo dục trong ngôi trường luôn trân quý sự 
yêu thương và chia sẻ như thế này thì trái 
tim con cũng sẽ luôn ấm áp và tràn ngập tình 
yêu thương. Đó thực sự là điều mình mong 
chờ nhất! Mong sao những món quà ý nghĩa 
của thầy – trò – phụ huynh sẽ khiến thầy và 
trò điểm trường Xu Chín có thêm niềm vui 
để hàng ngày tới lớp có thêm con chữ.

Mong sao các con sẽ có thêm nhiều niềm vui 
ở điểm trường mới khai trường này!

Con trai mình mới chuyển tới trường, nhưng mình tin tưởng rằng khi con được giáo 
dục trong ngôi trường luôn trân quý sự yêu thương và chia sẻ như thế này thì trái tim 
con cũng sẽ luôn ấm áp và tràn ngập tình yêu thương. Đó thực sự là điều mình mong 
chờ nhất!

Chị Phạm Mai Hoa - PHHS Nguyễn Trí Dũng lớp 3A4
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Chuyến đi đáng nhớ
tới điểm trường Xu Chín - Hà Giang

Ngôi Sao Hà Nội, tháng 10 năm 2020
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Đồng hành cùng Ngôi Sao Hà Nội trong hành trình lan tỏa yêu thương là sự chung tay, gắn kết của phụ huynh học sinh Nhà trường.



Cô Trần Thị Thanh Vân (áo dài đỏ) thay mặt Ngôi Sao Hà Nội 
nhận kỉ niệm chương tri ân của chương trình Trái tim cho em

Xây cây cầu dài 50mét tại xã Tú Đoạn (Lộc Bình, Lạng Sơn)

“Phòng học hạnh phúc” tại trường Đồng Phúc

Toàn cảnh điểm trường Xu Chín - Yên Minh, Hà Giang Hội chợ xuân từ thiện được tổ chức hằng năm tại Ngôi Sao Hà Nội

Công tác chuẩn bị chuyến từ thiện tới Hà Tĩnh - Quảng Bình năm 2020 

Tri ân mẹ Việt Nam Anh hùng của Quận Thanh XuânCùng nhân dân huyện Lộc Bình dự lễ khánh thành cầu
Ngôi Sao Hà Nội

Thầy giáo Ngôi Sao Hà Nội trao những đôi ủng mới
cho học sinh tại Hà Giang
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CHƯƠNG 5

là
sức mạnh
Yêu thương

Nhìn lại chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển của Ngôi Sao Hà Nội, 
chúng tôi muốn gửi lời cám ơn sâu sắc tới những người đồng nghiệp, 

cộng sự… những người đã và đang đóng góp công sức, trí tuệ với tất cả sự nỗ 
lực để có được những thành quả vượt bậc như ngày hôm nay.  

Từ năm học đầu tiên 2010 - 2011, với 97 học sinh  và hơn 20 giáo viên cán 
bộ nhân viên, Ngôi Sao Hà Nội đã nhanh chóng phát triển bền vững cả về 
số lượng và chất lượng với gần 2400 học sinh và gần 300 giáo viên, cán bộ 
- nhân viên và đã trở thành một ngôi trường nhận được sự yêu quý và tín 
nhiệm của phụ huynh thủ đô.

Để có được những thành quả này là sự cố gắng bền bỉ, sự học hỏi không 
ngừng của cả một tập thể gắn kết và hơn cả là dòng chảy Yêu thương đã tiếp 
thêm sức mạnh cho mỗi thành viên của mái trường Ngôi Sao Hà Nội phấn 
đấu không ngừng… Và chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại một hành trình của 
Kiến tạo & Thành công.

Đó là nguồn sinh lực 
không gì có thể thay thế được



Ngôi Sao Hà Nội chặng đường 10 năm 
đã đi qua với tôi là một hành trình của 

sự trưởng thành cùng khát vọng vươn lên 
và hơn tất cả là sức mạnh tới từ những yêu 
thương mà tôi đã, đang và luôn nhận được.

Có lẽ người đầu tiên con xin gửi lời cảm ơn 
đó chính là MẸ - người đã YÊU THƯƠNG, 
trao cho con Niềm tin và Hy vọng với sứ 
mệnh trở thành người Thuyền trưởng. 

Tiếp sau, tôi không mong gì khác là được 
nói lời cảm ơn chân thành đến những đồng 
nghiệp của tôi – anh, chị, em, những người 
bạn - đã và đang CỐNG HIẾN tại Ngôi Sao Hà 
Nội, những người đã giúp tôi trưởng thành 
từ sự yêu thương, chia sẻ, thấu hiểu, đồng 
hành và đôi khi cả là sự chịu đựng.

Có lẽ, điều hạnh phúc lớn đối với tôi khi 
trên hành trình này, tôi may mắn được gặp 
những đứa trẻ - những mầm non được vun 
trồng trên mảnh đất này. Những Hansers là 
niềm tự hào, niềm hi vọng của mỗi gia đình, 
nhưng đó cũng chính là động lực để chính 
tôi và mỗi thầy cô nơi đây nở nụ cười và ấm 
áp trong tim mỗi ngày tới trường. 

Và không thể không nhắc đến những vị 
phụ huynh học sinh “khó tính, nghiêm khắc 
nhưng cũng thật chân tình’’.  Những người 
cha, người mẹ ấy với tình yêu con vô bờ 
bến, với toàn bộ niềm tin đặt trọn vào mái 
trường Ngôi Sao Hà Nội ấy, chính là những 
người đã giúp tôi hiểu rằng: con đường 
giáo dục đầy vinh quang và trách nhiệm

được hoàn thiện hơn bởi sự góp ý chân 
thành và nhiệt tâm của họ. 

Mỗi chuyến đò qua sông, tôi lại nhìn thấy 
những sự yêu thương lấp lánh trong ánh 
mắt người lái đò – những thầy cô luôn nỗ lực 
với sự tận tâm vô bờ bến những mong nhìn 
thấy sự trưởng thành trong hành động, suy 
nghĩ và trí tuệ của học sinh. Tôi cũng nhìn 
thấy ánh mắt sáng ngời, tâm hồn trong trẻo 
cùng khát khao khám phá của các Hansers 
nhỏ bé… Từng ngày, từng tháng qua đi, NGÔI 
SAO HÀ NỘI thực sự đã trở thành một phần 
cuộc sống của tôi bởi những điều như thế. 

Tôi hạnh phúc và tự hào khi mỗi thầy cô, mỗi 
cán bộ nhân viên của Ngôi Sao Hà Nội cũng 
như từng Hansers đều thân thương gọi nơi 
đây là “NHÀ”, là nơi trở về của biết bao trái 
tim, là Kartasto - Tấm bản đồ dẫn lối.

Cuộc sống – Công việc đã hòa quyện cùng 
nhau bởi tất cả đều được bắt nguồn từ YÊU 
THƯƠNG trong tôi. YÊU THƯƠNG đã giúp 
tôi dần trưởng thành, vun bồi cho tôi sức 
mạnh, ý chí và lòng tự tin cũng như bản lĩnh 
để sẵn sàng trở thành người Thuyền trưởng 
thực thụ. 

Và tôi vững tin rằng, trên hành trình phía 
trước của Ngôi Sao Hà Nội, những con người 
đã lựa chọn và được lựa chọn đến với NGÔI 
NHÀ ấy sẽ cùng nhau kiến tạo một ngôi 
trường HẠNH PHÚC, nơi YÊU THƯƠNG 
MÃI ĐONG ĐẦY…

Từng ngày, từng tháng qua đi, NGÔI SAO HÀ NỘI thực sự đã trở thành một phần cuộc 
sống của tôi bởi những điều như thế. 

- Cô giáo Nguyễn Thị Vân Trang - Hiệu trưởng Nhà trường -
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Nơi yêu thương mãi đong đầy

Ngôi Sao Hà Nội, tháng 10 năm 2020
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Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp học 
tập, tôi được học dưới sự chỉ dẫn của 

các thầy cô giáo trường Đại học Ngoại ngữ - 
Đại học Quốc gia Hà Nội.

Lần thứ nhất, đó là khi tôi còn là sinh viên 
năm thứ hai Đại học Sư phạm Hà Nội. Với 
mong muốn được ở lại làm việc tại Hà Nội, 
nên khi học hết năm rưỡi Đại cương tôi đã 
cùng lúc đầu quân thêm vào Chuyên ngành 
2- Tiếng Pháp của Đại học Sư phạm Ngoại 
ngữ Hà Nội. Và với tấm bằng cử nhân Tiếng 
Pháp, tôi cũng đã dám bước ra khỏi vòng an 
toàn của mình tiến lên Thủ đô sau 5 năm ra 
trường.

12 giờ học tập trọn vẹn đã trôi qua thật 
nhanh và để lại ấn tượng tuyệt vời trong 
lòng giáo viên Ngôi Sao Hà Nội về đoàn các 
thầy cô giáo của trường ULIS, một trong 
những trường Đại học danh giá của cả 
nước. Faci - cái tên gần gũi nhất từ trước 
tới nay khi chúng tôi nói về những thầy cô 
giáo tới giảng dạy - đã xoá tan khoảng cách 
của chúng tôi với các thầy cô lãnh đạo trong 
đoàn. Vì vậy mà tôi xin được gọi khoá học 
“Nhà giáo dục truyền cảm hứng” là khoá học 
Không khoảng cách - Cours Sans frontières - 
như tên một cuốn giáo trình tiếng Pháp mà 
tôi đã được học.

Chúng tôi đã sẵn sàng đón nhận, cùng nhau 
“Open Mind - Open Heart - Open Will” tiến

truyền cảm hứng? Phải nói đến trước tiên, 
đó là một giáo viên nhiệt huyết - đây là một 
miếng ghép lớn, là kim chỉ nam để người 
giáo viên soi vào đó mà thực hiện quá trình 
dạy học của mình.

Ở Module 2 - Kết nối và Thấu cảm, thông 
qua các bài tập Chiếc hộp bí mật, chúng tôi 
đã phá “tảng băng chìm”, cùng thấu cảm và 
xây dựng niềm tin trong đội ngũ với nhau. 
Bước sang bài tập “Bước đi quyền lực” là bài 
tập được chúng tôi đánh giá đây là một bài 
tập có tính thực tế cao. Khi đặt mình vào vị 
trí của một người khác như lãnh đạo, phụ 
huynh hay một học sinh đang có những vấn 
đề lo lắng riêng... chúng tôi học được cách 
nhìn nhận vấn đề, thấu cảm và đồng sẻ chia 
với họ, thúc đẩy họ dùng sức mạnh cá nhân 
để đưa ra quyết định hành động phù hợp 
cho chính mình.

Khi cùng thực hiện bài tập “Chợ người” một 
phát hiện lớn mà chúng tôi cùng nhau rút 
ra được đó là “Ai cũng giỏi!”. Mỗi người sẽ 
là một miếng ghép với những sắc màu riêng 
sẽ làm nên sức mạnh cho tập thể khi họ có 
chung mục tiêu, chung quyết tâm, biết tôn 
trọng sự khác biệt, biết tạo động lực cho 
nhau, biết quan tâm, biết cùng nhau tận 
hưởng thành công.

tới sự đồng thuận để cùng nhau trải qua 
lịch trình hoàn thành tốt đẹp khoá học “Nhà 
giáo dục truyền cảm hứng” mà ULIS mang 
tới cho Ngôi Sao Hà Nội.

Tác giả William Arthur Ward từng nói:

“Người thầy trung bình chỉ biết nói
Người thầy giỏi biết giải thích

Người thầy xuất chúng biết minh hoạ
Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng!”

Câu nói của tác giả đã nói lên niềm khát 
khao của mỗi người giáo viên với cái tâm 
ban đầu luôn cháy bỏng tìm ra cách để 
truyền cảm hứng cho học sinh, để học sinh 
yêu thích, hăng say học tập, có kiến thức tốt 
trong cuộc sống. Đó chính là giá trị mà Cây 
kỳ vọng đem đến cho GV chúng tôi ngay từ 
bài học đầu tiên của khoá học này.

Từng bài học của khoá học “Nhà giáo dục 
truyền cảm hứng” đã khích lệ chúng tôi 
mạnh dạn đặt chân lên các Module của 
Dòng sông học tập để từng bước tích luỹ 
cảm hứng và tìm cách truyền các cảm hứng 
của mình cho học sinh.

Với Module 1 – Nhận diện bản thân, bài 
tập Vẽ tranh bản thân đã cho chúng tôi biết 
về bản sắc cá nhân mỗi người, họ có giá trị 
thích ứng riêng, và mỗi người sẽ tôn trọng 
sự khác biệt đó. Vậy ai sẽ là Nhà giáo dục

Module 3 - Lãnh đạo - Truyền cảm hứng. 
Khi thực hiện bài tập “Zombie đây!”, chúng 
tôi đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. 
Ban đầu là từ sự riêng lẻ, tư tưởng cá nhân, 
sau đó tiến tới trạng thái gắn kết cộng đồng, 
không ngừng vận động, dám dấn thân, dám 
làm, dám chịu. Và đặc biệt, chúng tôi đã hiểu 
hơn triết lý “Không để ai ở lại phía sau” khi 
đã hoàn thành bài tập này. 

Tiếp theo, trong hoạt động bật chế độ 
“SNAP” mỗi người giáo viên chúng tôi lại 
một lần nữa được khẳng định mình khi 
được chủ động tư duy đa chiều, biết kiềm 
chế cái tôi cá nhân để có một tầm nhìn đại 
bàng. Và một giá trị nữa khi tham gia bài tập 
SNAP, đó là chúng tôi đã biết Connecting 
the dots - kết nối các điểm để làm nên sức 
mạnh dẫn đến thành công trong sự nghiệp 
giáo dục. 

Một cảm nhận mới mẻ nữa mà Module 3 
đem lại cho chúng tôi, đó là khi chúng tôi 
cùng ngồi lại với nhau tại INSPIRATO CAFE. 
Chúng tôi được kết nối lại kiến thức từ tất 
cả các bài học của cả ba module và xây dựng 
được cách thức áp dụng cho cá nhân, cho 
tập thể trong cuộc sống gia đình, trong một 
group, trong một lớp học, hay cả trường học.

Khoá học đã giúp cho người giáo viên phát triển kĩ năng mềm, từ đó thay đổi và cởi 
mở hơn về suy nghĩ và tư duy, tăng thêm tài khoản tình cảm tích cực cho bản thân, lan 
toả năng lượng tích cực cho đồng nghiệp, kết nối sâu hơn với đồng nghiệp trong nhà 
trường.

- Cô giáo Nguyễn Thị Ánh Vân - Giáo viên Khối 1 -
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Khóa tập huấn này giúp giáo viên chúng 
tôi tiếp nhận tích cực về việc nhận diện 
bản thân, kết nối và thấu cảm, lãnh đạo và 
truyền cảm hứng, xây dựng network trong 
trường để chia sẻ suy nghĩ, trao đổi kinh
nghiệm bản thân, tạo nên một cộng đồng 
học thuật vui vẻ, hạnh phúc, thấu cảm với 
công việc của lãnh đạo, vận dụng kiến thức, 
kỹ năng có được để áp dụng vào thực tế 
công việc sau này.

Khoá học đã giúp cho người giáo viên phát 
triển kĩ năng mềm, từ đó thay đổi và cởi mở 
hơn về suy nghĩ và tư duy, tăng thêm tài 
khoản tình cảm tích cực cho bản thân, lan 
toả năng lượng tích cực cho đồng nghiệp, 
kết nối sâu hơn với đồng nghiệp trong nhà 
trường.

Chúng tôi thực sự tâm đắc với khoá học này 
bởi sự tận tâm của các Faci, bởi cách thức 
mà các Faci đã điều phối các phương pháp 
dạy học. Từng hoạt động được các Faci thiết 
kế với mục tiêu rõ ràng và với các yêu cầu 
cụ thể mang tính chất vui mà rất ý nghĩa để 
giáo viên chúng tôi hào hứng tham gia.

Các Faci đã khích lệ, lan toả tới chúng tôi 
thông điệp: “Hãy mạnh dạn, tự tin, chủ động, 
tích cực và đồng kiến tạo để làm nên thành 
công như mong đợi!”. Các Faci đã hướng 
cho chúng tôi biết cách tích luỹ cho bản 
thân những kinh nghiệm quý báu từ Triết 
lý “Learning by Doing”, triết lý 4H “Head - 
Heart - Hands - Harmony”. 

Chính vì vậy, mà chúng tôi như thấy mình là 
thành viên của cộng đồng học tập ULIS mà 
khoá học đã xây dựng nên. 

3 module của “Dòng sông học tập” đã khép 
lại khoá học “Nhà giáo dục truyền cảm 
hứng”. Nhưng con thuyền của chúng tôi sẽ 
vẫn tiếp tục trên Dòng sông học tập đó. Mỗi 
năm những chuyến đò sẽ được chèo lái bởi 
các giáo viên nhiệt huyết, tận tuỵ đưa học 
trò sang sông tới bến bờ tri thức. Chúng tôi 
hiểu được rằng, mỗi giáo viên sẽ luôn tự 
làm mới mình, đem năng lượng của mình 
để truyền lửa vào các bài giảng, để mỗi học 
trò đều có được những giá trị riêng - giá trị 
đích thực về tri thức cho cuộc sống hôm nay 
và ngày mai.

Chúng tôi tin rằng, với những năng lượng 
tích cực từ khoá học đem lại, mỗi giáo viên 
Ngôi Sao Hà Nội sẽ cùng thắp sáng niềm 
tin đổi mới của nhà trường, cùng cống hiến 
theo 5 giá trị cốt lõi mà Ngôi sao Hà Nội đã 
xây dựng “Yêu thương - Trung thực - Chủ 
động - Xuất sắc - Tôn trọng”

Chúng tôi cũng xin gửi lại đây lời cảm ơn tới 
các thầy cô giáo đoàn trường Đại học ULIS. 
Chúng tôi sẽ mang theo chân lý mà ULIS đã 
thắp lên, lan toả tới chúng tôi qua câu ngạn 
ngữ mà cô Hà Lê Kim Anh - Phó Hiệu trưởng 
Trường Đại học ULIS đã trích dẫn. Cùng đọc 
và chiêm nghiệm câu ngạn ngữ đó, bạn nhé!

“Hãy quan sát khắp mọi thứ xung quanh. 
Bởi vì tất cả những gì bạn thấy đều có thể 
truyền cảm hứng cho bạn”. - Grace Coddington



Chương trình tập huấn “Nhà giáo dục 
truyền cảm hứng” do Đại học Ngoại ngữ 

- ĐHQG Hà Nội thực hiện tại Ngôi Sao Hà 
Nội diễn ra trong 3 buổi với 3 module: Nhận 
diện bản thân, Kết nối và thấu cảm, Lãnh 
đạo và truyền cảm hứng. Quả thật, đây là 
một chương trình vô cùng ý nghĩa với quan 
điểm “đồng kiến tạo” mà ULIS mang lại.

Với mỗi module, các giảng viên đều đa dạng 
hóa các hình thức tổ chức với những hoạt 
động nhằm kích thích mọi người “bước ra 
khỏi vùng an toàn của mình” và trở thành 
“những đứa trẻ thật sự”. Đó là khoảng thời 
gian vô cùng ý nghĩa để mọi người cùng gác

Buổi thứ hai vô cùng đặc biệt khi ở đó là 
những hoạt động nhằm kết nối mọi người 
với nhau và đề cao sự thấu cảm. Đây là một 
buổi học để lại trong lòng mỗi chúng tôi rất 
nhiều cảm xúc khi nghe những câu chuyện 
về đồng nghiệp của mình.

Đó có thể là nụ cười tươi rói và cũng có thể 
là những giọt nước mắt đã lăn dài trên má 
cùng với những cái ôm động viên với đồng 
nghiệp thể hiện sự đồng cảm. Những giây 
phút vô cùng đáng nhớ ấy có lẽ chúng tôi sẽ 
không bao giờ quên. Buổi thứ ba đồng thời 
là buổi kết thúc, chúng tôi được tổng kết lại 
các hoạt động thông qua “inspirato cafe” 
trong một không gian vô cùng ấm cúng và 
đẹp đẽ.

Đối với cá nhân tôi, buổi tập huấn này thật 
sự vô cùng bổ ích. 3 buổi học đã đem lại cho 
tôi rất nhiều điều kì thú. Đó là tri thức, là 
cảm xúc và là những phút giây tôi được sống 
thật sự là chính mình. Buổi học kết nối và 
thấu cảm là buổi học để lại trong tôi nhiều 
ấn tượng nhất. Thông qua đó, chúng tôi 
được kết nối với nhau và hơn cả là một sự 
đồng cảm đến bất ngờ tựa như tình cảm của 
gia đình thật sự vậy.

lại những bộn bề, lo toan thường ngày và 
tìm lại bản thân mình trong lúc “tích cực” 
nhất. Mỗi một hoạt động các giảng viên đưa 
ra đều ẩn chứa trong đó là những chiêm 
nghiệm, kèm theo là những chia sẻ rất đỗi 
đời thường mà lại vô cùng ấm áp của chính 
những đồng nghiệp thân thương của mình, 
khiến cho chúng tôi như lắng lại để cảm 
nhận bằng trái tim.

Ở buổi đầu tiên, các cô đã giúp chúng tôi 
nhận diện bản thân mình qua việc vẽ chân 
dung cá nhân và gắn vào những giá trị cốt 
lõi. Sản phẩm là những bức tranh đại diện 
cho mọi người ở thời điểm hiện tại.

Hoạt động “Bước đi quyền lực” đã giúp 
cho tôi rút ra được một vài bài học cho 
bản thân. Và quan trọng nhất là mình cần 
phải đặt mình vào suy nghĩ của người khác 
cũng giống như việc không được vội vàng 
khi phán xét mà mình cần thật sự lắng nghe 
và thấu cảm. Tôi cũng nhận thấy rằng ở vị 
trí của những người lãnh đạo cũng sẽ có 
những áp lực rất lớn, ở phụ huynh cũng sẽ 
có những trăn trở, những cô bác lao công 
cũng sẽ có những khó khăn riêng. 

Thật vậy, để trở thành một nhà giáo dục 
truyền cảm hứng, bản thân tôi sẽ cần phải 
nỗ lực học hỏi và không ngừng làm mới bản 
thân mỗi ngày. Đó sẽ là một quá trình của sự 
cố gắng.

Thay lời kết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân 
thành nhất đến các giảng viên của trường 
Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQG Hà Nội đã đem 
đến những bài giảng vô cùng tuyệt vời. Tôi 
cũng xin cảm ơn Ban Lãnh đạo đã tạo điều 
kiện để CBGV-NV nhà trường có những ngày 
cuối tuần thật sự bổ ích. Xin trân trọng cảm 
ơn!

Đối với cá nhân tôi, buổi tập huấn này thật sự vô cùng bổ ích. 3 buổi học đã đem lại cho 
tôi rất nhiều điều kì thú. Đó là tri thức, là cảm xúc và là những phút giây tôi được sống 
thật sự là chính mình. Buổi học kết nối và thấu cảm là buổi học để lại trong tôi nhiều 
ấn tượng nhất. 

- Cô giáo Đinh Kiều Loan - Giáo viên Lớp 5A7 -

Cơ hội để chúng tôi bước khỏi vòng an toàn
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Nhưng trong tôi, tôi thầm cám ơn những cô 
Phó chủ nhiệm, những người luôn tin tưởng 
tôi, đồng hành cùng tôi trong mọi hoạt động. 
Những cô giáo trẻ ấy chưa từng quản ngại 
khó khăn, thức khuya dậy sớm, chằng nề hà 
bất cứ việc gì được giao. Và hơn cả, trong 
họ luôn nồng cháy tình yêu với các con học 
sinh, những Hansers nhỏ nhắn và đáng yêu. 
Tôi vẫn luôn tự hào rằng các cô Phó chủ 
nhiệm của tôi chính là những người mẹ thứ 
2, thứ 3 của các Hansers. Tôi yêu những lúc 
các cô giáo của tôi say sưa miệt mài với công 
việc bình thường với từng thìa cơm hay 
canh từng giấc ngủ cho các con học sinh…

Vâng, những điều tưởng chừng như giản 
đơn đó đã đưa tôi tiếp tục chặng đường gắn 
bó với Ngôi Sao Hà Nội. Hàng năm, tôi cứ 
tiếp nối công việc của mình cần mẫn, chịu 
khó cùng các cháu, các em với công việc dù 
không “siêu sao” như thầy cô – nhưng tôi 
thấy vui và hạnh phúc vì mình được làm

và thực sự đã làm với sự nỗ lực để không 
hổ thẹn và xấu hổ vì mình đã “già”. 

Hướng tới kỉ niệm 10 năm Ngôi Sao Hà Nội, 
chúng tôi, những thành viên của Tổ Bán trú 
luôn mong Nhà trường vững mạnh và mỗi 
người ở đây đều gắn kết để mái trường này 
luôn là địa chỉ sáng của giáo dục Thủ đô nói 
riêng và Việt Nam nói chung.

Đêm nay – “đêm cuối thu” nhưng lại là 
“đầu đông”, ngọn gió se se lạnh  đã đưa 

mỗi người vào giấc ngủ sau một ngày làm 
việc. Tôi thao thức nghĩ tới hành trình đã 
gắn bó với giáo dục, nghĩ tới tổ bán trú của 
Ngôi Sao Hà Nội – một tổ mà tôi đã có biết 
bao nhiêu kỷ niệm.

Và tôi – một cô giáo “già” đã đến với Ngôi 
Sao Hà Nội cũng vào mùa thu ấy. Tôi nhớ 
buổi gọi điện cho chị Ngà hôm ấy – mãi thời 
khắc của thời gian nhưng tôi không bao giờ 
quên – chị Ngà giọng nhẹ nhàng và hẹn tôi 
đến trường. Hôm đó tôi được chị Ngà tiếp 
đón ở ngôi nhà sàn. Mọi lo lắng cũng qua 
bởi khi đó với sự gần gũi và thật sự cho đến 
hôm nay tôi vẫn thấy vậy: dù chị là người 
chủ trường rất “Hoành tráng – Siêu nhân” 
nhưng trong tôi vẫn thấy chị rất bình dị. 

Thật sự cho đến hôm nay tôi phải chia sẻ 
rất thật: Tổ bán trú thật đa dạng và có 
chút khác so với đội ngũ giáo viên trước 
đây tôi làm quản lý. Tôi cũng không nghĩ 
tới tại sao mình lại có thể trụ được với tổ 
bán trú như vậy. Nhưng có lẽ đó là sự thân 
tình, tình chị em của Ngôi Sao – mà mọi 
người dành cho nhau luôn là động lực, 
nguồn cảm hứng để tôi yêu tổ bán trú – yêu 
Ngôi Sao Hà Nội. Đó chính là “TÌNH YÊU 
– CHÂN ÁI – SẺ CHIA – LÒNG BIẾT ƠN”.  
Đội ngũ của tôi là các cô Phó chủ nhiệm – 
gọi chung là tổ chăm sóc học sinh – một bộ 
phận mà thật sự chắc ai cũng hiểu. Tôi cũng 
vậy dù đã quản lý bao năm nhưng khi được 
phụ trách tổ bán trú này, tôi cũng gặp khó

khó khăn – một khó khăn và không tài liệu 
sách vở nào dạy cả, nhiều khi tôi đã nản 
chí và buồn – song với tính cách của 
mình, sự yêu thương của tập thể nhà 
trường tôi đã trau dồi mình để tiến kịp 
với sự thay đổi của Ngôi Sao Hà Nội, 
gắn bó yêu thương tổ bán trú của mình.  

Và hơn cả, đó là sự gắn kết, hi sinh của 
các thành viên trong tổ. Nhìn các thành 
viên trong tổ chăm chút học sinh, lo 
từng bữa ăn, giấc ngủ cho các con, quấn 
quýt bên các con từng ngày, từng giờ… 
đã đem lại cho tôi sức mạnh và niềm 
tin vào công việc mà mình đảm nhiệm.
Và có lẽ trong tôi không bao giờ quên 
được buổi tập huấn chia sẻ về nội dung 
những ngày đầu năm ấy “Bữa cơm mùa 
đông”. Cũng kế hoạch, kịch bản, đạo diễn 
để rồi buổi hôm đó là một ngày không bao 
giờ quên. Tổ bán trú được tặng 10 triệu 
của chị Ngà (cho phép tôi được gọi với 
cái tên như vậy – vì chị rất gần gũi). Và tôi 
mãi không quên câu nói của chị “Tôi cảm 
ơn cô Đào đã giúp tôi đào tạo tổ bán trú”.

Tôi không nhớ mình đã trò chuyện với các con bao lâu và bao nhiêu lần như thế, nhưng 
tôi thấy các con đồng cảm, các con bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình dù tuổi còn rất 
nhỏ. Dần dần các giờ học của chúng tôi luôn có những giây phút chia sẻ ý nghĩa.

Cô giáo Nguyễn Thị Xuân Đào - Tổ trưởng Tổ Bán trú
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Năm 2015, tôi chuyển công tác về trường 
Ngôi Sao Hà Nội. 5 năm đã trôi qua, 5 

chuyến đò với các bé học sinh lớp Một ngập 
tràn yêu thương và hạnh phúc. Bọn trẻ rất 
hay hỏi tôi: “Cô ơi sao cô không được lên 
lớp?”. Chắc có lẽ là cái duyên đã gắn kết tôi 
– một cô giáo đã “già” được sống giữa bầy 
trẻ thơ, ngây thơ và đáng yêu cho tôi thêm 
động lực, tình yêu và niềm đam mê, gắn bó 
với nghề giáo. 

Mỗi năm học, mỗi chuyến đò của tôi luôn 
tràn đầy cảm xúc, bắt đầu với với Câu lạc bộ 
trải nghiệm cùng các Little Hansers. Năm 
nào cũng vậy, ngay từ lúc xây dựng nội dung 
chương trình, chúng tôi cũng háo hức lắm. 
Tôi ngồi viết từng thẻ tên của học sinh, cùng 
bạn giáo viên phó chủ nhiệm trang trí lớp 
học, vẽ bảng và cắm một lọ hoa xinh xinh để 
trên bàn.

Buổi học đầu tiên chúng tôi đến lớp thật 
sớm, đón các con ở cửa lớp, ngắm nhìn 
những gương mặt ngây thơ, ánh mắt trong 
veo, cảm giác tuổi thơ ùa về trong tôi. Có 
những bé khóc và không chịu vào lớp. Tất 
cả chúng tôi, từ cô Trang hiệu trưởng, cô 
Vân, cô Nhàn, các cô phó chủ nhiệm và rồi cả 
các thầy giáo đều cố gắng dỗ dành các con. 

Ở lớp học của tôi, bên cạnh việc dạy kiến 
thức, kĩ năng, điều mà tôi luôn quan tâm 
và coi trọng hàng đầu là chia sẻ với các con 
những câu chuyện về tình người, về những 
người tốt, về những điều tốt đẹp đang diễn 
ra trong cuộc sống. Tôi không nhớ mình đã

trò chuyện với các con bao lâu và bao nhiêu 
lần như thế, nhưng tôi thấy các con đồng  
cảm, các con bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của 
mình dù tuổi còn rất nhỏ. Dần dần các giờ 
học của chúng tôi luôn có những giây phút 
chia sẻ ý nghĩa, những câu chuyện về người 
thân, về món đồ chơi con yêu thích hay 
những ước mơ đáng yêu của những cô bé 
cậu bé 6 tuổi. Tất cả khiến cô trò chúng tôi 
ngày càng thân thiết với nhau hơn. Mỗi ngày 
đến lớp, tôi luôn thấy hạnh phúc bởi tiếng 
cười và tình yêu của bọn trẻ dành cho mình.

Trường của chúng tôi bên cạnh việc học 
hành thì các sự kiện, các cuộc thi rất nhiều. 
Năm nào cũng vậy, cứ đến Hội khoẻ Phù 
Đổng cấp trường là tôi lại “bận rộn” với 
vai trò huấn luyện viên. Và rồi đến giờ thi 
đấu, tôi – với vai trò là huấn luyện viên – 
nhảy choi choi hò hét chỉ đạo bọn trẻ, và 
chúng tôi đã giành khá nhiều chiến thắng 
trong các trận thi đấu. Sau mỗi lần chỉ đạo 

Tôi không nhớ mình đã trò chuyện với các con bao lâu và bao nhiêu lần như thế. Nhưng 
tôi thấy các con đồng cảm, các con bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ của mình dù tuổi còn rất 
nhỏ. Dần dần các giờ học của chúng tôi luôn có những giây phút chia sẻ ý nghĩa.

Cô giáo Trần Thanh Loan - Giáo viên Khối 1
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Hành trình yêu thương
hăng như vậy, tôi thường ra về với giọng 
nói khản đặc khiến lũ trẻ không hiểu sao 
cô giáo lại có giọng nói lạ lùng như vậy.

Bên cạnh những học trò nhỏ, tôi luôn nhận 
được sự cổ vũ, khích lệ từ cha mẹ các con. Dự 
án “Một ngày bên con” của tôi đã được các 
anh chị phụ huynh ủng hộ nhiệt tình. Mỗi sự 
kiện của lớp tôi luôn có sự hiện diện của cha 
mẹ các con, khiến bọn trẻ vui và tự hào lắm.  

Sau mỗi buổi liên hoan như vậy, tôi hay nhận 
được tin nhắn động viên, cảm ơn từ cha mẹ 
các con bởi sau một buổi đến thăm lớp, phụ 
huynh càng hiểu hơn sự vất vả của các cô 
khi hàng ngày dạy dỗ và chăm sóc các con. 

Và tôi cũng luôn hiểu rằng, cha mẹ các con 
luôn mong muốn các con đến trường thật

vui vẻ, thật hạnh phúc, được sống trong tình  
yêu thương của các thầy cô giáo. Điều đó có 
lẽ quan trọng hơn điểm số và những huy 
chương. 

Năm học này là chuyến đò thứ 6 của tôi tại 
Ngôi Sao Hà Nội, một năm học với nhiều 
biến động vì dịch Covid. Mỗi chuyến đò 
qua đi, người lái đò như tôi sẽ nhớ lắm 
những học trò nhỏ đáng yêu, nhớ những 
tình cảm mến thương mà các con đã dành 
cho tôi. Mong rằng những điều giản dị mà 
“cô giáo già” đã dạy các con những ngày 
đầu tiên vào lớp Một sẽ theo các con mãi.  
Bởi đủ yêu thương – hạnh phúc sẽ đong 
đầy…

Ngôi Sao Hà Nội, tháng 10 năm 2020
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Thời gian trôi chẳng bao giờ trở lại, cũng 
không chờ đợi một ai. Tháng 10 về với 

làn gió heo may, mùa của mùi hoa sữa nồng 
nàn cuốn theo bao cảm xúc: thương nhớ, 
bâng khuâng, chờ đợi và đan xen cả chút 
tiếc nuối quãng thời gian đã qua. 

Ngôi Sao Hà Nội - ngôi nhà thứ hai của tôi 
cùng đồng nghiệp đã vững vàng bước sang 
tuổi thứ 10. Và đó cũng là khoảng thời gian 
đáng nhớ tôi gắn bó với mái trường này. 

Năm 2012, với 18 năm đứng lớp ở một 
trường công lập, tôi chuyển công tác về Ngôi 
Sao Hà Nội - một môi trường hoàn toàn mới 
mẻ, lạ lẫm cùng bao trăn trở và âu lo. 

Nhớ lần đầu tiên đặt chân đến Ngôi Sao Hà 
Nội - ngôi trường rợp bóng cây xanh và hoa 
tươi ấy, nơi có người lãnh đạo cùng những 
đồng nghiệp tuyệt vời phần nào tiếp thêm 
niềm tin trong tôi. Tôi vẫn nhớ hình ảnh 
giản dị của sếp - nhà giáo Phạm Bích Ngà 
và cuộc trò chuyện chân thành, cởi mở phần 
nào dần tháo gỡ những nút thắt còn gợn 
trong lòng tôi. 

Mọi băn khoăn được gạt bỏ, những âu lo 
được giải toả, tôi cuốn vào công việc giảng 
dạy, học tập, họp hành và cả biên soạn hệ 
thống tài liệu dành cho lớp .0 - lớp học mũi 
nhọn đầu tiên của nhà trường. Hình ảnh về 
lứa học trò đầu tiên năm ấy rồi các năm tiếp 
theo tôi được phân công giảng dạy, đã thực

Tôi quan niệm mỗi khó khăn trong cuộc 
sống luôn là những món quà giúp ta trưởng 
thành hơn. Và trong 10 năm công tác dưới 
mái trường này, tôi như người học trò nhỏ 
được nhận nhiều bài học quý. Từ lúc nào, 
Ngôi Sao Hà Nội dần trở thành ngôi nhà 
thứ hai của tôi như thế đó, nơi tôi luôn có 
đồng nghiệp là anh em để chia sẻ, có học 
sinh như những đứa con trong gia đình. 

10 năm - quãng thời gian không quá dài 
nhưng cũng đủ để Ngôi Sao Hà Nội của 
chúng tôi có những bước chuyển mình vô 
cùng mạnh mẽ từ số lượng học sinh, đến đội 
ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, nội dung giảng 
dạy, hay các giải thưởng trong và ngoài nước 
mà nhà trường đã đạt được. Mái nhà chung 
giờ đã trở nên nhộn nhịp, đông vui tiếng 
trẻ, tiếng cười của đồng nghiệp và là niềm 
tự hào không chỉ của riêng tôi. Không chỉ 
có thế, đội ngũ lãnh đạo nhà trường cũng 
không ngừng đổi mới, sáng tạo, tạo cơ hội và 
điều kiện cho mỗi cá nhân được phát triển 
bản thân và sáng tạo không ngừng.  Chính ở 
môi trường làm việc ấy, với niềm tin tưởng 
của phụ huynh và học sinh là minh chứng 
cho lựa chọn đúng đắn của tôi ngày nào. 

sự trở thành một phần quan trọng trong 
sự nghiệp của tôi, là động lực cho tôi 
phấn đấu trong công việc và cuộc sống. 

Tôi vẫn nhớ những bữa cơm vội vã để kịp 
giờ sinh hoạt chuyên môn, những buổi 
chiều miệt mài kèm cặp bồi dưỡng cho các 
con học sinh, nhớ những lứa học trò dù 
chẳng còn học cô Hương nữa vẫn xuống 
lớp tìm cô và đặc biệt cũng chẳng thể 
quên niềm tin yêu mà phụ huynh gửi gắm. 

10 năm công tác không chỉ có niềm vui, nụ 
cười mà còn có những giọt nước mắt xúc 
động, những kỷ niệm không thể nào quên. 
Gần đây nhất, dịch Covid ập đến bất ngờ, 
những cuộc họp online với Ban lãnh đạo, 
tổ khối kéo dài đến tận nửa đêm, những 
buổi sinh hoạt chuyên môn diễn ra bất 
chợt để tìm phương án tối ưu nhất cho 
học sinh tiếp tục học tập. Tất nhiên có lúc 
không tránh được mệt mỏi nhưng lời nói 
đầu tiên chúng tôi dành cho nhau luôn là 
lời động viên hãy cùng vượt qua tất thảy.

Mốc thời gian 10 năm trôi nhanh như cơn 
gió. Cơn gió ấy mang theo bao điều mới 
lạ cùng những cảm xúc buồn vui đan xen. 
Nhưng ngọn lửa của lòng nhiệt tình, trách 
nhiệm, của tình yêu nghề trong tim mỗi 
thành viên Ngôi Sao Hà Nội không bao giờ 
tắt. Tôi vẫn được chứng kiến họ cần mẫn 
đưa đò, ánh  mắt vẫn sáng ngời hạnh phúc 
khi nhìn thấy học trò bước lên bục vinh 
quang, miệng vẫn mỉm cười tự hào nhìn lại 
chặng đường đã qua để rồi tiếp tục miệt mài 
ươm mầm cho một hành trình mới. 

Khi viết những dòng này trong tôi vẫn vẹn 
nguyên dòng cảm xúc ấm áp của những 
tháng ngày được cùng sống, cùng làm việc 
và chia sẻ dưới mái trường Ngôi Sao Hà Nội 
thân yêu. 

Mến chúc cho Ngôi Sao Hà Nội của tôi, của 
bạn, của tất cả chúng ta ngày một vững vàng 
lớn mạnh, hoàn thành sứ mệnh là nơi chắp 
cánh ước mơ cho những tài năng trẻ trong 
hành trình chinh phục tương lai. 

10 năm - quãng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để Ngôi Sao Hà Nội của chúng 
tôi có những bước chuyển mình vô cùng mạnh mẽ từ số lượng học sinh, đến đội ngũ 
giáo viên, cơ sở vật chất, nội dung giảng dạy, hay các giải thưởng trong và ngoài nước.

Cô giáo Vũ Thi Hương - Khối trưởng Khối 3
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Ngôi Sao Hà Nội
Nơi chắp cánh ước mơ

Ngôi Sao Hà Nội, tháng 10 năm 2020
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CHƯƠNG 6

làm nên
kì tích

Yêu thương
10 năm đối với một ngôi trường chưa phải là dài để làm nên những thành 

tựu lớn trong sự nghiệp “Trồng Người”. Nhưng với Ngôi Sao Hà Nội, 
10 năm là một chặng đường quan trọng với những dấu ấn khác biệt bởi 
những thành tích nổi bật trong giáo dục và đào tạo. Ngôi Sao Hà Nội đã khẳng 
định được vị thế của mình trong hệ thống giáo dục trên địa bàn thành phố 
Hà Nội đồng thời tạo dựng được niềm tin, sự ủng hộ của đông đảo các bậc 
phụ huynh.

Từ một ngôi trường tư thục non trẻ, sau 10 năm Ngôi Sao Hà Nội lọt vào tốp 
5 trường có  kết quả các kỳ thi chuyển cấp vào trường chuyên và các trường 
tốp đầu của thành phố Hà Nội. Ngôi Sao Hà Nội ghi dấu ấn với nhiều danh 
hiệu Thủ khoa, Á khoa các trường danh tiếng; Gần 10.000 giải thưởng, cúp 
và huy chương tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp quận, cấp thành phố, cấp quốc 
gia, quốc tế. Học sinh Ngôi Sao Hà Nội luôn khát khao chinh phục những 
đỉnh cao mới .

Để có được dấu ấn khác biệt ấy, Ngôi Sao Hà Nội xin chân thành cám ơn sự 
tin tưởng, ủng hộ và đồng hành của các bậc phụ huynh trong hành trình của 
Nhà trường. Và đặc biệt xin cám ơn các thế hệ học sinh của Ngôi Sao Hà Nội 
trong 10 năm qua đã học tập, rèn luyện không ngừng để đạt được những 
thành tích xuất sắc ấy. Chính các con đã góp phần to lớn để xây dựng thương 
hiệu Ngôi Sao Hà Nội tỏa sáng trên chặng đường 10 năm qua với tất cả niềm 
tự hào của Hôm nay và Ngày mai.

Có yêu thương,
không gì là không thể



Với mục tiêu tăng cường các nguồn lực 
đầu tư cho giáo dục, đáp ứng nhu cầu 

học tập của con em nhân dân, quận Thanh 
Xuân luôn thực hiện tốt các chính sách 
xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện thuận 
lợi, khuyến khích các tổ chức và cá nhân 
tham gia phát triển Giáo dục & Đào tạo. 

Trường Liên cấp THCS & Tiểu học Ngôi Sao 
Hà Nội, được thành lập năm 2010 và trong 
suốt quá trình xây dựng, phát triển cũng 
như trưởng thành của mình, Nhà trường 
luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao 
của phòng Giáo dục & Đào tạo quận Thanh 
Xuân.

10 năm - thời gian không phải là dài đối với 
tiến trình phát triển của một ngôi trường 
nhưng Trường liên cấp Tiểu học & THCS 
Ngôi Sao Hà Nội đã có bước phát triển mạnh 
mẽ cả về quy mô cũng như chất lượng. 
Trường liên cấp Tiểu học & THCS Ngôi Sao 
Hà Nội đã vinh dự được công nhận trường 
Chuẩn quốc gia và trường Chất lượng cao. 

Đặc biệt, số học sinh đạt giải trong các 
kỳ thi học sinh giỏi của trường ngày càng 
tăng. 10 năm qua, học sinh của Nhà trường 
đã tự hào ghi danh trên các đấu trường 
học thuật thế giới và trong nước, tự hào 
với hơn 10.000 giải thưởng trong nước, 
quốc tế. Đó là con số ấn tượng góp phần 
làm rạng rỡ thêm bảng vàng thành tích 

của Giáo dục Đào tạo Thanh Xuân - Quận 
nhiều năm liền là lá cờ đầu của Thành phố.  

Cùng với hoạt động dạy học được tổ chức 
khoa học, hiệu quả, Nhà trường cũng luôn 
quan tâm tổ chức các hoạt động giáo dục 
đạo đức, rèn luyện sức khỏe, kỹ năng sống, 
hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học 
sinh góp phần đào tạo các thế hệ học sinh 
phát triển toàn diện về nhân cách, tri thức 
và có kỹ năng thực hành tốt, giỏi ngoại 
ngữ, vững vàng, tự tin, trở thành công dân 
toàn cầu trong thời kỳ hội nhập quốc tế. 

Trong thời gian tới, Trường liên cấp Tiểu 
học & THCS Ngôi Sao Hà Nội tiếp tục có 
những giải pháp, hướng đi mới, định 
hướng lâu dài, bền vững, xây dựng lộ 
trình phát triển giai đoạn 2020-2025, tầm 
nhìn 2030 theo định hướng của trường 
tư thục chất lượng cao; xứng đáng với 
niềm tin của cha mẹ học sinh và nhân dân.

Những con số ấn tượng của Ngôi Sao Hà Nội đã góp phần làm rạng rỡ thêm bảng vàng 
thành tích của Giáo dục Đào tạo Thanh Xuân - Quận nhiều năm liền là lá cờ đầu của 
Thành phố. 

- Ông Phạm Gia Hữu - Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội -

w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n

Ngôi Sao Hà Nội
10 năm giữ trọn niềm tin

Ngôi Sao Hà Nội, tháng 10 năm 2020
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Thành tích vượt trội trên 
đấu trường quốc tế Thành tích vượt trội trên 

đấu trường quốc tế
OLYMPIC TOÁN VÀ KHOA HỌC QUỐC TẾ (IMSO) THE WORLD SCHOLAR’S CUP 
Đội tuyển của Ngôi Sao Hà Nội bắt đầu tham dự kỳ thi uy tín Olympic Toán và Khoa học 
quốc tế IMSO từ năm 2015 và ngay từ những ngày đầu đã ghi dấu bằng những thành tích 
vượt trội, đậm nét. Qua các mùa thi, tới nay, Ngôi Sao Hà Nội đã là cái tên ấn tượng trên đấu 
trường quốc tế danh giá này với Cup “Champion of Exploration”, gần 40 Huy chương Vàng 
– Bạc – Đồng. Đặc biệt nổi bật với:

World Scholar’s Cup (WSC) - một trong những cuộc thi học thuật lớn nhất thế giới. Ngôi Sao Hà 
Nội là cái tên luôn được vang danh trên đấu trường quốc tế này. Các chiến binh Hansers luôn 
xuất hiện với nụ cười chiến thắng, rạng rỡ bên Cup vàng, tự tin cùng loạt huy chương trên mọi 
hạng mục thi đấu. Tổng giải thưởng danh giá được các Hansers đem về cho Ngôi Sao Hà Nội có 
thể tự hào ghi nhận với gần 200 Cúp vàng vô địch cùng gần 5000 huy chương Vàng – Bạc – Đồng. 
Đặc biệt có thể nhắc tới những gương mặt xuất sắc như:Phạm Việt Hưng dẫn đầu đoàn Việt Nam và nằm trong TOP 3 thí sinh có số 

điểm cao nhất trên toàn thế giới IMSO 2016 Nguyễn Đặng Minh Anh và Phạm Lê Duy xuất sắc đạt Huy chương Vàng cả 
trong phần thi cá nhân và đồng đội năm 2017

Phạm Lê Duy – 12 Huy chương (8 Huy chương Vàng và 4 Huy chương Bạc), 
xếp vị trí thứ 2 thế giới về Lịch sử năm 2017)

Vũ Hà Anh - 5 Cup Vô địch, 18 Huy chương các loại năm 2019

Nguyễn Nhật Minh giành được Huy chương Vàng danh giá trong bộ môn 
Khoa học tại IMSO 2018 Nguyễn Đặng Minh Anh – 6 Huy chương (2 Huy chương Vàng và 4 Huy chương 

Bạc) - xếp thứ 43 thế giới về tranh biện năm 2017)

Trần Quỳnh Nguyên – Huy chương Vàng cá nhân, Huy chương Bạc đồng đội

Phan Lê Thái An - giọng hát ấn tượng tại World Scholar’Cup Talent Show 
2018

The First Palace Junior đã thuộc về Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Lan Chi và 
Đặng Nguyễn Nhật Linh trong WSC 2019

w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n
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Thành tích vượt trội trên 
đấu trường quốc tế Thành tích vượt trội trên 

đấu trường quốc tế

APMOPS (Asia – Pacific Mathematical Olympiad for Primary Schools) là kỳ thi Toán do
Singapore tổ chức, dành cho học sinh đến từ 13 quốc gia trong khu vực Châu Á – Thái Bình 
Dương. Các Hansers đã tham dự đầu trường APMOPS từ 2015 tới nay và mang về tổng cộng 
9 Huy chương Bạch kim, 40 Huy chương Vàng – Bạc – Đồng. Có thể nhắc tới những cái tên 
như:

Hồ Đức Minh giành Huy chương Bạch Kim tại APMOPS 2018

Hoàng Ngọc Bảo Khuê - học sinh đầu tiên của Việt Nam đạt Huy chương Vàng 
và lọt vào Top 4 tại APMOPS 2017

Nguyễn Đăng Dũng giành Huy chương Bạch Kim và đạt giải cao nhất của Việt 
Nam, xuất sắc đứng ở vị trí thứ 3 tại vòng chung kết cuộc thi APMOPS 2019

THỬ THÁCH NHÀ TOÁN HỌC TƯƠNG LAI (CFM)
Thử thách nhà Toán học tương lai (Challenge for Future Mathematicians) là kỳ thi thường 
niên dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 8. Mục tiêu của CFM là giúp cho việc học toán trở 
nên thú vị và có tính thử thách hơn, nuôi dưỡng khả năng toán học tự nhiên của học sinh, 
thăm dò và khám phá thông qua thi đấu.

Các chiến binh của Ngôi Sao Hà Nội ngay từ những năm đầu tiên tham gia giải 
đấu này đã thực sự gây tiếng vang lớn, ghi dấu ấn mạnh mẽ với tổng số giải 
thưởng lên tới hàng chục huy chương Vàng – Bạc – Đồng và gần 10 Cúp vàng – 
Cúp bạc danh giá.

Năm 2018, Ngôi Sao Hà Nội là đoàn học sinh duy nhất của Việt Nam giành được 
Cup vô địch đồng đội 2018. 100% học sinh của trường tham gia CFM 2018 đều 
đạt được huy chương.

KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC KHU VỰC 
CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG (APMOPS)

w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n
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Thành tích vượt trội trên 
đấu trường quốc tế Tỏa sáng trong các kỳ thi 

cấp quốc gia

Tại các kỳ thi toán học Hà Nội mở rộng (HOMC), những chiến binh Ngôi Sao Hà Nội luôn gây 
ấn tượng khi đạt thứ hạng cao với hàng chục huy chương Vàng – Bạc – Đồng.

OLYMPIC THÁCH THỨC TOÁN HỌC QUỐC TẾ 
SINGAPORE (SIMOC)
Olympic Thách thức Toán học Quốc tế Singapore (Singapore International Mathematical 
Olympiad Challenge - SIMOC) hằng năm quy tụ hàng nghìn thí sinh đến từ hàng chục quốc 
gia và vùng lãnh thổ. Ngay từ năm đầu tiên tham dự tới nay, Đội tuyển học sinh Ngôi Sao Hà 
Nội liên tục được vinh danh, ghi nhận hàng ngàn Huy chương các loại. 

Đặc biệt, tại SIMOC 2017, Nguyễn Đức Duy (8A0) giành được Cup vô địch Thế giới 
và Hanser Trần Hoàng Lâm xuất sắc mang vinh dự về cho đoàn Việt Nam - Cup 
Vàng vô địch khối 2 toàn khu vực tại SIMOC 2019.

Tại kỳ thi SIMOC 2016, Ngôi Sao Hà Nội tự hào trở thành đoàn có số lượng thí sinh 
đạt giải đông nhất trong tổng số các đoàn tham gia SIMOC 2016.

KỲ THI TOÁN HỌC HÀ NỘI MỞ RỘNG (HOMC) 

w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n

- 122 - - 123 -



w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n

Tỏa sáng trong các kỳ thi 
cấp quốc gia Tỏa sáng trong các kỳ thi 

cấp quốc gia

Ngôi Sao Hà Nội tham gia Kỳ thi cấp quốc gia về Toán học, Vật lí và Tiếng Anh trên Internet 
ngay từ những năm 2013-2014 và liên tục giành được huy chương tại các hạng mục. Cho 
tới nay, các chiến binh Hansers đem về hàng ngàn huy chương Vàng – Bạc – Đồng tại các 
hạng mục.

Các gương mặt xuất sắc của Ngôi Sao Hà Nội tham gia Kỳ thi Toán Tuổi thơ - cuộc thi giải 
Toán bằng Tiếng Anh dành cho học sinh lớp 5 và lớp 8 - ngay từ những năm đầu tiên của 
trường. Các Hansers đã liên tục giành giải cao, có mặt tại các kỳ thi cấp Quốc gia và đạt gần 
100 huy chương tại các hạng mục.

KỲ THI QUỐC GIA TOÁN HỌC, VẬT LÍ & TIẾNG ANH 
TRÊN INTERNET

TOÁN TUỔI THƠ
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Dấu ấn hội nhập quốc tế 

CHÀO ĐÓN ĐOÀN HỌC SINH THÁI LAN ĐẾN THAM GIA GIAO LƯU VÀ HỌC TẬP

2 GIẢI VÀNG VÀ 1 GIẢI BẠCH KIM TẠI ASEP 2017 CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI, GIAO LƯU GIỮA HSSV CÁC NƯỚC CHÂU Á ASEP 2018

TIẾP ĐÓN ÔNG MIKE CLAPPER
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH AMC AUSTRALIA ĐÓN ĐOÀN ASEP 2017 TRỞ VỀ TỪ ĐÀI LOANCHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI, GIAO LƯU HSSV CÁC NƯỚC CHÂU Á ASEP 2019

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI, GIAO LƯU HSSV CÁC NƯỚC CHÂU Á ASEP 2017

TẶNG QUÀ VÀ CHỤP ẢNH LƯU NIỆM
CÙNG ĐOÀN NGHỆ SĨ NHẬT BẢN



w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n

Dấu ấn
hội nhập quốc tế 

ĐOÀN WSC NGÔI SAO HÀ NỘI - VÒNG TOC TẠI ĐẠI HỌC YALE, HOA KỲ

ĐOÀN WSC NGÔI SAO HÀ NỘI CHỤP ẢNH KỈ NIỆM TẠI HOA KỲ

HỌC SINH NGÔI SAO HÀ NỘI THAM GIA TRẠI HÈ HOA KỲ

HANSERS NHẬN CHỨNG CHỈ STEM TỪ 
HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG HOA KỲ

HIỆU TRƯỞNG CÁC TRƯỜNG HOA KỲ
TRAO HỌC BỔNG CHO HỌC SINH NGÔI SAO HÀ NỘI

HANSERS THAM GIA CUỘC THI CÔNG NGHỆ TẠI CAO HÙNG 2019

NGÔI SAO HÀ NỘI TẶNG QUÀ LƯU NIỆM 
CHO ĐOÀN YAMAGUCHI, NHẬT BẢN

ĐÓN ĐOÀN GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
TỈNH YAMAGUCHI NHẬT BẢN

CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN
CỦA CÁC NGHỆ SĨ NHẬT BẢN

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU
VĂN HÓA VIỆT NAM – NHẬT BẢN

HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN
CÙNG ĐOÀN YAMAGUCHI NHẬT BẢN



w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n

Dấu ấn hội nhập quốc tế 

ĐÓN TIẾP GV HOA KỲ THAM QUAN TRƯỜNG

CASTING NHẠC KỊCH CÙNG GIÁO VIÊN ÂM NHẠC NƯỚC NGOÀI

GIAO LƯU VỚI HỌC SINH VÀO GIÁO VIÊN ĐÀI LOAN TÌM HIỂU VỀ KỲ THI TOÁN AMC AUSTRALIA

HANSERS NHẬN GIẢI THƯỞNG AMC TẠI ĐẠI SỨ QUÁN AUSTRALIA
NGÔI SAO HÀ NỘI THAM QUAN VÀ HỌC TẬP

MÔ HÌNH GIÁO DỤC TẠI BẮC ÂU

LỚP HỌC ROBOTICS CÙNG CHUYÊN GIA HÀN QUỐC

TÌM HIỂU VỀ VĂN HÓA ĐỌC CÙNG GIÁO VIÊN HOA KỲ

KÍ BIÊN BẢN KẾT NGHĨA VỚI ĐOÀN TRƯỜNG ĐÀI LOAN



w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n

Dấu ấn
hội nhập quốc tế 

TIẾP ĐÓN BÀ SHERREE HERDMAN (A+ GLOBAL EDUCATION)

GIAO LƯU VĂN NGHỆ CÙNG ĐOÀN CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

GIAO LƯU CÙNG ĐOÀN GIÁO VIÊN NEW ZEALAND

KÍ KẾT THỎA THUẬN VỚI
TRƯỜNG THCS GIA HƯNG, ĐÀI LOAN

HANSERS GIAO LƯU CÙNG ĐOÀN GIÁO VIÊN NEW ZEALAND

TẶNG QUÀ LƯU NIỆM CHO ĐOÀN GIÁO VIÊN, HỌC SINH CAO HÙNG, ĐÀI LOAN

GIAO LƯU CÙNG CÁC NGHỆ SĨ NHẬT BẢN HANSERS CHỤP ẢNH LƯU NIỆM CÙNG CÁC BẠN HỌC SINH ĐÀI LOAN

GIAO LƯU CÙNG ĐOÀN GIÁO VIÊN, HỌC SINH CAO HÙNG, ĐÀI LOAN



Thủ khoa, Á khoa, Tuyển thẳng Thủ khoa, Á khoa, Tuyển thẳng
NĂM HỌC 2018 - 2019 NĂM HỌC 2019 - 2020

Thủ khoa Chuyên Tin THPT 
Chuyên Sư Phạm, Á khoa 
Chuyên Tin THPT chuyên 
KHTN, ĐH Quốc gia Hà Nội

Thủ Khoa Chuyên Lí THPT Chuyên 
KHTN, ĐH Quốc gia Hà Nội

Thủ khoa Chuyên Tin THPT 
Chuyên Hà Nội - Amsterdam

Á khoa Chuyên Lí THPT chuyên 
KHTN, ĐH Quốc gia Hà Nội

Thủ khoa Chuyên Sinh THPT 
Chuyên ĐHSP, Á khoa chuyên 
Sinh THPT chuyên Hà Nội - 
Amsterdam

Á khoa chuyên Địa THPT Chuyên 
KHXH-NV, ĐH Quốc gia Hà Nội

HOÀNG NGỌC BẢO KHUÊ 

TRỊNH LÊ TUẤN MINH 

NGUYỄN HOÀNG PHÚC 

NGUYỄN CẢNH THÁI

ĐOÀN THỊ TÂM QUYÊN

ĐOÀN AN QUÂN

Thủ khoa Chuyên Anh
THPT Chuyên Ngoại Ngữ

ĐH Quốc gia Hà Nội

Á khoa Chuyên Toán
THPT Chuyên ĐH KHTN

ĐH Quốc gia Hà Nội

NGUYỄN HẠNH NGÂN 

PHẠM MINH ĐỨC 

NGUYỄN MINH PHƯƠNG 

ĐỖ LINH NGA 

VÕ TRUNG HIẾU 
Thủ khoa Chuyên Hóa

THPT Chuyên
Hà Nội - Amsterdam

Thủ khoa Chuyên Hóa
THPT Chuyên ĐH KHTN

ĐH Quốc gia Hà Nội

Thủ khoa Chuyên Sinh
THPT Chuyên ĐH Sư phạm 

ĐH Quốc gia Hà Nội

Tuyển thẳng Chuyên Toán THPT 
Chuyên KHTN và THPT Chuyên Sư 
Phạm, Á khoa Toán THPT Chuyên
Hà Nội - Amsterdam

PHẠM VIỆT HƯNG 
Tuyển thẳng Chuyên Tin 
THPT Chuyên KHTN, ĐH 
Quốc gia Hà Nội

TRẦN XUÂN BÁCH NGUYỄN QUANG MINH 
Tuyển thẳng Chuyên Tin 
THPT Chuyên KHTN, ĐH Quốc 
gia Hà Nội

w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n
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Những ngôi sao sáng đi cùng 
tháng năm Những ngôi sao sáng đi cùng 

tháng năm
NGUYỄN TUẤN HOÀNG

VŨ PHƯƠNG LINHTRẦN ĐÌNH QUÂN

CAO THÚY AN
Được tuyên dương khen thưởng học 
sinh Giỏi Thủ đô năm học 2012 – 2013 Huy chương Vàng cuộc thi giải Toán 

qua Internet - Violympic cấp Quốc 
gia năm học 2014 - 2015

Năm học 2012 - 2013: Giải Nhì - Bảng 
Nhãn hội thi Trạng nguyên nhỏ tuổi 
lần thứ 11 cấp Quốc Gia; giải Ba cấp 
Thành phố cuộc thi giải Toán qua 
mạng Internet; giải Ba cấp Thành phố, 
giải Khuyến khích cấp Quốc gia cuộc 
thi Tiếng Anh trên Internet

Giải Nhì cuộc thi Toán Violymic cấp 
Thành phố năm học 2013 - 2014

Huy chương Bạc cuộc thi Olympic 
Tiếng Anh trên Internet cấp Quốc gia 
năm học 2014 - 2015

Huy chương Vàng cuộc thi Toán
Violympic cấp Quốc gia năm học 
2013 - 2014

Giải Nhất cuộc thi giải Toán qua 
Internet - Violympic cấp Thành phố 
năm học 2014 - 2015

Thủ khoa 2 trường THCS Chuyên Hà 
Nội - Amsterdam và THCS Nguyễn Tất 
Thành trong Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 
6 năm học 2013 – 2014

Thủ khoa trường THCS Chuyên Cầu 
Giấy, trường THCS Marie Curie, trường 
THCS Archimedes năm học 2014 - 2015

Học bổng toàn phần trường The Taft - 
Connecticut, Hoa Kỳ

Đỗ trường THPT Chuyên Hà Nội – 
Amsterdam năm học 2014 - 2015

Thủ khoa kỳ thi vào lớp 6 trường 
THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam 
năm học 2015 - 2016

Giải Ba cuộc thi Olympic Tiếng Anh 
trên Internet cấp Thành phố năm 
học 2014 - 2015

w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n
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Những ngôi sao sáng đi cùng 
tháng năm Những ngôi sao sáng đi cùng 

tháng năm
TRẦN XUÂN BÁCH HOÀNG NGỌC BẢO KHUÊ

CHU ANH THIỆN

NGUYỄN CẢNH DƯƠNG

PHẠM VIỆT HƯNG

w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n

Vô địch Kỳ thi Toán học Úc AMC 2019

Giải Nhất Kỳ thi Violympic Toán Tiếng Anh
Quốc gia 2019

Huy chương vàng Kỳ thi Toán học Hà Nội
mở rộng (HOMC) 2019

Giải Nhất Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố 
môn Tin học năm học 2019 – 2020.

Tháng 6/2020, Trần Xuân Bách giành được suất 
tuyển thẳng vào THPT Chuyên Khoa học Tự 
nhiên - Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia 
Hà Nội năm học 2020 - 2021

Huy chương Vàng tại Kỳ thi Olympic Toán và 
Khoa học Quốc Tế IMSO 2016, dẫn đầu đoàn 
Việt Nam và Top 3 thí sinh có số điểm cao nhất 
trên toàn thế giới

Huy chương Vàng đầu tiên ở môn Khoa học sau 
14 năm Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán 
và Khoa học Quốc tế IMSO 2017

Giành suất tuyển thẳng vào Chuyên Toán THPT 
Chuyên KHTN, THPT Chuyên Sư Phạm năm học 
2020 - 2021

Á khoa Toán THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2020 - 2021

Huy chương Vàng SASMO 2016, Huy chương Vàng IMSO 2016, Huy chương 
Vàng APMOPS 2016

Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Toán học Châu 
Á - Thái Bình Dương (APMOPS), thí sinh duy nhất 
và đầu tiên của Việt Nam giành được vị trí thứ 4 
trong Top 10 toàn thế giới, đưa đoàn Việt Nam 
xếp thứ ba, sau Singapore và Đài Loan
Huy chương Vàng và giải Best Exploration (Phần 
thi Khám phá tốt nhất) bộ môn Toán Kỳ thi
Olympic Toán và Khoa học quốc tế (IMSO) 2017 
tại Singapore

Giải Vàng Kỳ thi Olympic Toán Singapore và
Châu Á SASMO 2017

Đứng đầu đoàn Việt Nam và đứng thứ 13 môn 
Debate tại cuộc thi The World Scholar’s Cup 2019

Danh hiệu Học sinh tiêu biểu Thủ đô năm học 
2019 – 2020

Đạt điểm tuyệt đối cuộc thi TOEFL Junior 2019 – 
Vòng Chung kết Quốc gia

Huy chương Vàng môn Toán tại Kỳ thi IMSO 2019 
– 2020

Huy chương Bạc môn Toán Kỳ thi IMSO 2018 – 
2019

Huy chương Bạc Kỳ thi AIMO 2019 – 2020
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Những ngôi sao sáng đi cùng 
tháng năm
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TRẦN BẢO DUY
1 trong 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô 
2018
Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Toán và 
Khoa học quốc tế IMSO 2018 
Huy chương Vàng Kỳ thi Toán châu Á Thái 
Bình Dương APMOPS 2018
Huy chương Vàng Kỳ thi Violympic Toán 
Tiếng Anh Quốc gia
Huy chương Vàng Kỳ thi Toán quốc tế AMO 
2018
Huy chương Vàng Kỳ thi Tìm kiếm tài năng 
Toán học trẻ MYTS 2018
Giải Champion, The Longest Jump và High 
Distinction Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo 
(IKMC 2016) và Huy chương Vàng IKMC 2018

Những ngôi sao sáng đi cùng 
tháng năm

NGUYỄN NHẬT MINH

NGUYỄN VỸ PHONG

LÊ DUY

w w w . h a n o i s t a r . e d u . v n

Huy Chương Vàng (HCV) bộ môn Khoa học Kỳ thi 
Olympic Toán và Khoa học Quốc tế (IMSO) 2018

World Scholar’s Cup 2019, cùng đồng đội đạt 6 
Cup Vô địch và 73 Huy chương tại WSC 2019

Quán quân Khối 6 English Champion 2018

Quán quân Khối 6 – Khu vực miền Bắc cuộc thi 
English Champion 2019

Được vinh danh tại lễ tuyên dương Học sinh giỏi 
tiêu biểu Thủ đô năm học 2019 – 2020

Huy chương Vàng Toán và Khoa học IMSO 2019

Quán quân Toàn quốc cuộc thi English Champion 
2018 

Huy chương Vàng cá nhân, Huy chương Vàng 
đồng đội cuộc thi WSC, xếp thứ 2 thế giới môn 
Lịch sử vòng TOC tại The World Scholar’s Cup 
2017 (WSC)
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Những ngôi sao sáng đi cùng 
tháng nămNhững ngôi sao sáng đi cùng 

tháng năm
PHẠM GIA KHÁNH & ĐÀM MINH CHÂU

LÊ ĐỨC ANH

TRẦN QUỲNH NGUYÊN

ĐỖ VŨ KHÁNH LINH

NGUYỄN ĐĂNG DŨNG

TRỊNH ANH MINH

PHẠM MINH ĐỨC
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Huy chương Bạch Kim - Top 10 cuộc thi Toán học 
Châu Á Thái Bình Dương APMOPS 2019, đứng 
thứ 3 trong bảng xếp hạng vòng Chung kết

Cup Khám phá “Champion of Exploration” và Huy 
chương Vàng môn Toán tại IMSO 2019

Huy chương Vàng phần thi Debate Champion, 
Huy chương Bạc phần Writing của vòng 1 The 
World Scholar’s Cup 2019

Vinh danh học sinh tiêu biểu thủ đô 2015-2016

Huy chương Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế Singapore 
và châu Á (SASMO 2016)

Huy chương Vàng Kỳ thi Toán Violympic cấp 
Quốc gia

1 trong 2 học sinh duy nhất của Hà Nội đạt điểm 
tuyệt đối trong cuộc thi Violympic Toán bằng 
Tiếng Anh cấp Quốc gia 2015 - 2016.

Được tuyên dương tại lễ Vinh danh học sinh tiêu 
biểu thủ đô năm học 2015-2016

Thủ khoa trường Chuyên Ngoại Ngữ niên khóa 
2019 - 2020 đồng thời xuất sắc đỗ 2 trường 
chuyên danh giá khác là Chuyên Sư phạm và 
Chuyên Chu Văn An. 

Huy chương Bạc Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học 
Quốc tế (IMSO 2015)

Huy chương Vàng IOE cấp Quốc gia năm học 2017

Cup Vô địch tại Cuộc thi Khởi nghiệp Quốc tế 
(SAGE) 2019 diễn ra tại Mỹ

Sản phẩm Ống hút từ gạo nguyên cám vượt qua 
hơn 30 đội đến từ khắp nơi trên thế giới để giành 
Cup Vô địch, trả lời cho câu hỏi: Làm sao để hạn 
chế cơn ác mộng Trái đất biến thành “trái nhựa”? 

Huy chương Vàng IOE cấp Quốc gia 2016

Huy chương Bạc Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học
Quốc tế IMSO 2017

Học sinh tiêu biểu Thủ đô năm học 2016 -2017

Xếp thứ 3 Thế giới môn Xã hội vòng TOC cuộc thi The 
World Scholars Cup 2017

Học bổng 100% trường Brooke House College tại Anh 
khi đang là học sinh lớp 8A0

Huy chương Vàng, xếp thứ Nhất toàn khối 7 trong kỳ thi 
tìm kiếm Tài năng Toán học trẻ (MYTS)
Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Toán Singapore

Học bổng 100% của trường Brooke House College tại 
Anh Quốc năm 2017 

02 Huy chương Bạc Kỳ thi Olympia Toán Quốc tế 
Singapore SIMOC 2016

03 Huy chương Vàng, 05 Huy chương Bạc Kỳ thi Quốc tế 
The World Scholar Cup 2016
01 Huy chương Vàng Kỳ thi Toán Quốc tế Singapore và 
Châu Á Sasmo 2016
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Những ngôi sao sáng đi cùng 
tháng nămNhững ngôi sao sáng đi cùng 

tháng năm
NGUYỄN HÀ TÙNG LÂM

ĐÀO VIẾT TUẤN KIỆT

ĐỖ VIẾT NGỌC HẢI

NGUYỄN PHÚC LÂM

TRẦN NGỌC HÙNG

TRẦN HOÀNG LÂM

NGUYỄN GIA NHƯ

VŨ NGUYỄN NHẬT MINH
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Huy chương Vàng SIMOC

Huy Chương Vàng Kỳ thi Đánh giá năng lực tư duy 
Toán học quốc tế - IMAS vòng 2

Huy chương Vàng kì thi Olympic khoa học Quốc tế HKISO 
vòng chung kết

Huy chương Vàng Violympic Toán Tiếng Anh cấp Quốc gia

Huy chương Bạc cá nhân, cúp vàng đồng đội CFM

Đạt Huy chương Vàng kì thi giải Toán Quốc Tế AMO

Huy chương Vàng cuộc thi IMAS
Huy chương Vàng cuộc thi Toán quốc tế Kangaroo (IKMC)

Huy chương Vàng vòng loại Quốc gia cuộc thi Toán học 
không biên giới - Vòng mùa thu

Huy chương Vàng cuộc thi Toán học Úc (AMC)

Huy Chương Đồng cuộc thi Đánh giá năng lực tư duy 
Toán học quốc tế - IMAS vòng 2

Huy chương Vàng cuộc thi Toán Quốc Tế AIMO

Huy chương Vàng Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO

Huy chương Đồng cuộc thi AMC

Huy chương Vàng cuộc thi IMAS

Huy chương Vàng SIMOC

Lọt vào Bán kết Asia Got Talent 2019

Bằng khen Liên đoàn Thể dục Thể thao

Á quân Biệt tài tí hon 2018

Hơn 60 Huy chương Vàng tại các giải khiêu vũ 
trong nước và quốc tế tổ chức năm 2019

Huy chương Bạc Olympic Toán và Khoa học Quốc 
tế IMSO 2019

Trở thành thành viên Hiệp hội Thiếu niên ưu tú 
Quốc tế IJHS

Thủ khoa đầu vào môn Tiếng Anh  Trường THCS 
Hanoi - Amsterdam

Cup vô địch khối 2 toàn khu vực tại Kỳ thi
Olympic Thách thức Toán học Quốc tế Singapore 
SIMOC 2019
Giải Nhất Kỳ thi AMC 2019

Xếp thứ hạng đầu và giành Huy chương Vàng 
tại các kỳ thi: Toán Quốc tế Kangaroo; Olympic 
Quốc tế Khoa học, Toán và Tiếng Anh (ASMO); 
Toán Titan Toàn quốc; Toán Quốc tế AMO

Vô địch cấp độ Cao cấp A Quốc gia Kỳ thi Toán 
UCMAS Quốc tế 2018
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Vươn xa chinh phục 
đỉnh cao

Đội tuyển bóng rổ nam Ngôi Sao Hà Nội lên ngôi Vô địch Cúp Milo trong 2 năm 2015 
- 2016 và 2016 - 2017
Đội tuyển bóng rổ nữ giành Cup Vô địch Giải bóng rổ Milo học sinh Tiểu học Hà Nội 
lần thứ XIII năm học 2019 - 2020
Đội tuyển Aerobic Ngôi Sao Hà Nội từng đạt nhiều huy chương trong những cuộc thi 
cấp Thành phố qua các năm
Giải Nhất Liên hoan hát tiếng Anh TP. Hà Nội (lần thứ 16)
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Muốn đi nhanh, hãy đi một mình
      Muốn đi xa, ta hãy đi cùng nhau...
Muốn đi nhanh, hãy đi một mình
      Muốn đi xa, ta hãy đi cùng nhau...



Bất ngờ, tôi được trở về miền kí ức tuổi 
thơ khi đến với trường Ngôi Sao Hà Nội.

Trong câu chuyện trao đổi với ban lãnh đạo 
nhà trường về quá trình hình thành và phát 
triển của trường, tôi loáng thoáng nghe nói 
về tầm nhìn của trường được ghi trên một 
bức tường. Vô tình nhìn thấy lúc ra về, tôi 
đọc lướt nhanh và chợt thấy cảm giác rất lạ 
khi đọc mấy chữ cuối: Phụng sự Tổ quốc. Có 
điều gì đó nao nao, dẫn lối tôi về ấu thơ xưa.

Sau hiệp định Paris, tôi rời nơi sơ tán trở 
về Hà Nội hoàn thành chương trình học lớp 
2 dang dở. Ngày khai trường lên lớp 3 có 
lẽ là ngày ấn tượng nhất của đời học sinh. 
Khoảng sân trường nhỏ, lũ trẻ háo hức tò 
mò với không gian mới vốn là đi mượn của 
một cơ quan nhà nước. Giờ khai giảng bắt 
đầu, bác bảo vệ giữ chiếc ghế đã cũ cho cô 
hiệu trưởng trèo lên thắp mấy nén nhang 
trên bàn thờ Tổ quốc mới gắn ở trên tường. 
Khi chúng tôi đang ngác ngơ, tò mò thì trống 
trường đổ hồi rồi điểm nhịp chậm rãi. Trong 
khói hương bảng lảng, giọng cô hiệu trưởng 
nghẹn ngào đọc thư của Bác Hồ. Hồi đó chưa 
có loa hay micro như bây giờ nhưng chúng 
tôi nghe rất rõ.

“…Non sông Việt Nam, dân tộc Việt Nam… vẻ 
vang… đài vinh quang… sánh vai các cường 
quốc năm châu…”

Sau này tôi mới cảm nhận được phần nào 
sự may mắn của đời mình khi có mặt trong 
buổi lễ linh thiêng ấy.

Kí ức bồi hồi miên man, đứng dưới gốc đa 
giữa sân trường Ngôi Sao Hà Nội, tôi nhìn 
lên vị trí khiêm nhường có dòng chữ “phụng 
sự Tổ quốc” và vẩn vơ nghĩ về lũ học trò 
cười đùa ríu rít với thầy, cô tôi bắt gặp ở cầu 
thang, hành lang lớp học lúc giờ ra chơi. 

Rồi sẽ đến ngày chúng có tấm vé trở về tuổi 
thơ với ngôi trường này. Những điều bình 
thường của ngày hôm nay có thể sẽ là niềm 
thương nhớ vô bờ ngày mai. Có thể đó là 
hình ảnh bác bảo vệ đã tận tình hướng dẫn 
tôi để xe vào chỗ có bóng mát của tán cây, 
vừa đảm bảo lối ra vào sân bóng ở cổng 
trường. Có thể đó là cô lao công vừa nhẹ 
nhàng tránh lối cho bọn trẻ vô tư ùa ra khỏi 
lớp lúc ra chơi, vừa mỉm cười chào tôi và 
lại cúi xuống cặm cụi quét, lau vết bẩn chỗ 
bọn trẻ vừa chạy qua. Có thể đó là các cô 
bác cấp dưỡng, là những người thầy cô mà 
chúng coi như bạn, có thể đó là gốc đa ở sân 
trường, nơi chúng tụ tập sum vầy, có thể… 
Những hình ảnh chập chờn, một vài nét giai 
điệu loáng thoáng với ca từ không rõ nghĩa 
mênh mang, mơ hồ… Và rồi bài hát “Tấm vé 
tuổi thơ” ra đời kịp vào dịp kỉ niệm chặng 
đường 10 năm của trường Ngôi Sao Hà Nội.

Xin kính chúc thầy cô cùng các em học sinh 
và tập thể sư phạm của nhà trường sức khỏe, 
hạnh phúc bởi những bước thênh thang 
trong hành trình mới, chan hòa trong niềm 
hoan ca “Tấm vé tuổi thơ” với mái trường 
Ngôi Sao Hà Nội.

Kí ức bồi hồi miên man, đứng dưới gốc đa giữa sân trường Ngôi Sao Hà Nội, tôi nhìn 
lên vị trí khiêm nhường có dòng chữ “phụng sự Tổ quốc” và vẩn vơ nghĩ về lũ học trò 
cười đùa ríu rít với thầy, cô tôi bắt gặp ở cầu thang, hành lang lớp học lúc giờ ra chơi. 

Nhạc sĩ Trương Quý Hải
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Trở về miền kí ức tuổi thơ

Ngôi Sao Hà Nội, tháng 11 năm 2020
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Với chúng tôi, học sinh là tất cảVới chúng tôi, học sinh là tất cả



2010  - 2020
10 năm Yêu thương kết nối
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TRƯỜNG LIÊN CẤP TIỂU HỌC & THCS NGÔI SAO HÀ NỘI
Địa chỉ: Lô T1, KĐT Trung Hòa - Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội


