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VỀ NGÔI SAO HÀ NỘI

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”.

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 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. 

BAN 
GIÁM

        HIỆU

NGƯỜI SÁNG LẬPHIỆU TRƯỞNG

NHÀ GIÁO
PHẠM BÍCH NGÀ

CÔ GIÁO
NGUYỄN THỊ VÂN TRANG

PHÓ HIỆU TRƯỞNGPHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRẦN THỊ
THANH VÂN

KHUẤT THỊ
THANH NHÀN

HOÀNG KIM UYÊN

PHẠM NHƯ THUẦN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ĐỖ THỊ THANH NHÀN BÙI THỊ THU HIỀN
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QUÁ TRÌNH 
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

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

ĐƯA CHƯƠNG TRÌNH LÃNH ĐẠO 
BẢN THÂN LIM VÀO TRƯỜNG 

ĐẠT 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 

5/2015

2013

7/2015

2012

2014

2018

2020-2030

9/2015

11/2015

2016

2020

2017

10
10 NĂM NGÀY
THÀNH LẬP TRƯỜNG

9
9 NĂM HOẠT ĐỘNG
THIỆN NGUYỆN

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

69
69 LỚP THUỘC 2 KHỐI

TIỂU HỌC & THCS
NĂM HỌC 2020 - 2021

2.400
2.400 HỌC SINH 

KHỐI TIỂU HỌC & THCS

300
HƠN 300 CÁN BỘ 

NHÂN VIÊN & GIÁO VIÊN

5
5 NĂM TRIỂN KHAI LIM - 
CHƯƠNG TRÌNH KĨ NĂNG 

SỐNG LÃNH ĐẠO BẢN THÂN

NHỮNG 
CON SỐ

BIẾT NÓI
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TRIẾT LÍ GIÁO DỤC

SỨ MỆNH

TẦM 
NHÌNGIÁ TRỊ 

CỐT LÕI

.

.
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CHƯƠNG TRÌNH
GIẢNG DẠY Tham gia các kỳ thi cùng chương trình giao lưu văn hoá

trong nước và Quốc tế

Bộ môn văn hoá đọc, giúp học sinh xây dựng thói quen
tự học

Tư vấn tâm lý học đường
Rèn luyện thể lực qua các bộ môn thể thao

100% lớp học áp dụng chương trình học tập qua dự án và hoạt 
động trải nghiệm. Chương trình kĩ năng sống kết hợp trải nghiệm 
thực tế khoa học, rèn luyện 7 thói quen trong chương trình lãnh 
đạo tự thân (LIM); STEM; nghệ thuật; ICT và Lập trình

Chương trình ôn chuyên và ôn thi vào THPT được xây dựng theo 
lộ trình từ lớp 6 tới lớp 9

Chương trình học được thiết kế tối ưu thời gian cho học sinh từ 
lớp 1 đến lớp 9 kết hợp chương trình học tăng cường, nâng cao 
3 môn Toán, Tiếng Việt/ Ngữ văn, Tiếng Anh phù hợp với đối 
tượng học sinh, theo từng khối lớp

2 bậc học: Tiểu học và THCS

Chương trình nhà trường được xây dựng dựa trên nội dung cốt lõi là chương trình 
giáo dục Quốc gia và bổ sung các hoạt động ngoại khoá, trải nghiệm, kĩ năng sống, 
STEM và Tiếng Anh để từ đó trang bị cho học sinh kỹ năng nền tảng, đồng thời 
phát hiện học sinh có tiềm năng, bồi dưỡng để phát huy tối đa năng lực cá nhân, 
hướng tới sự xuất sắc.

TỔNG QUAN

*
*
**

*
*
*
*
*
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CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC CHƯƠNG TRÌNH THCS
Nuôi dưỡng các con niềm đam mê học tập, khám phá tri thức trong một môi trường 
giáo dục mở và kết nối giữa: Kiến thức - Trải nghiệm - Thực hành - Khám phá

Giúp học sinh nâng cao kiến thức nền tảng, tạo sự đam mê cho học sinh với các môn 
học, phát huy tối đa năng lực cá nhân, hướng tới sự xuất sắc

Trau dồi cho các học sinh thuần thục kỹ năng Lãnh đạo bản thân (LIM) với 7 thói 
quen, giúp kích hoạt năng lực “phát huy tiềm năng ở từng học sinh”, tạo gốc rễ cho 
sự phát triển toàn diện về tính cách, năng lực, kỹ năng cho học sinh

Bồi đắp kiến thức cùng kỹ năng một cách hệ thống để học sinh tự tin chinh phục các 
trường THPT chuyên, THPT top đầu thành phố, đồng thời đủ hành trang để học tập 
trong môi trường Quốc tế

Kiến tạo môi trường học tập hướng tới sự xuất sắc, vượt lên chính mình
Rèn luyện đạo đức, nuôi dưỡng lòng biết ơn cha mẹ ở mỗi học sinh và giáo dục về
thái độ sống tích cực Trang bị cho học sinh kiến thức và nhận thức để thực sự trở thành một thế hệ Công 

dân số, làm chủ kỹ năng quan trọng nhất - IMT (Information, Media, Technology - 
Thông tin, Phương tiện và Công nghệ)
Rèn luyện đạo đức, nuôi dưỡng lòng biết ơn cha mẹ ở mỗi học sinh và giáo dục về 
thái độ sống tích cực

Bước đầu cung cấp thông tin và trải nghiệm để học sinh có những hiểu biết về định 
hướng nghề nghiệp trong tương lai

MÔN HỌC

MÔN HỌC

KHỐI 1

KHỐI 6

1

1

Toán

Toán (Cơ bản, Tăng cường,
Nâng cao, Chuyên (*))

2

2

Toán nâng cao (*)

Lý

3

3

Toán tăng cường

Sinh

4

4

Toán tư duy

Hóa

5

5

Math

Ngữ văn (Cơ bản, Nâng cao)

6

6

Tiếng Việt

Văn hóa đọc

7

7

Tiếng Việt tăng cường

GDCD/Kĩ năng sống

8

8

Viết sáng tạo

Sử

9

9

Văn hóa đọc

Địa
10

10

11

11

STEM

Ôn chuyên và Thi THPT
(Tách lớp theo môn chuyên)

Tiếng Anh

Tiếng Anh

- ESL
- Literacy
- Story Telling
- Phonics
- Reading Eggs (**)
- Creative Writing
- Nâng cao (*) 

- 4 kĩ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết)
- Cơ bản
- Tăng cường
- Nâng cao
- Chuyên (*)
- Viết học thuật (Academic Writing)
- Tranh biện (Debate)

12

12

Lập trình/ICT

STEM

13

13

Tự nhiên xã hội

Tin học (Công dân số, Lập trình/ICT, Chuyên (*)) 

14

14

Khoa học

Science
15

15

Science

Math
16

16

Lịch sử

Công nghệ
17

17

Địa lí

Thể thao
18

18

Thể thao

Mỹ thuật Học theo dự án
19

19

Âm nhạc

Âm nhạc/Nghệ thuật
20

20

Mỹ thuật

Tự học21

21

Hoạt động trải nghiệm

Chào cờ22
22

Chào cờ/Kĩ năng sống

Sinh hoạt lớp23
23

Sinh hoạt lớp
Hoạt động trải nghiệm(*): Dành riêng cho những lớp A0 (từ lớp 2) hoặc B0 (từ lớp 1)

(**): Phần mềm đọc sách online triển khai từ lớp 3 Chuyên (*): Chương trình dành cho các lớp tăng cường môn học định hướng chuyên

KHỐI 2

KHỐI 7

KHỐI 3

KHỐI 8

KHỐI 4

KHỐI 9

KHỐI 5

*
*
*

*
*
*
*
*
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Với mục tiêu định hướng học sinh phát triển toàn diện các kĩ năng, nhà trường 
đưa vào chương trình giảng dạy các nhóm môn học được thiết kế riêng cho học 
sinh Ngôi Sao Hà Nội. Từ đó, mỗi học sinh có đủ điều kiện để phát huy tố chất cá 
nhân trong thời đại số, để trở thành những công dân toàn cầu.

CHƯƠNG TRÌNH 
MỤC TIÊU

Tiếng Anh
STEM & KHCN

ITC và Lập trình

Hoạt động
trải nghiệm sáng tạo

Thể thao

Văn hóa đọc
14 15



TIẾNG ANH
Tiểu học

Bắt đầu từ năm học 2021- 2022, nhà trường sắp xếp học 
sinh lớp 1 có năng lực ngôn ngữ tiếng Anh vượt trội vào 
lớp B0 (tăng cường ngôn ngữ) để triển khai chương trình 
học phù hợp, giúp các con phát triển tối đa năng lực về 
ngôn ngữ ngay từ đầu cấp học.

Học sinh thi và đạt được chứng chỉ Young Learners
English Tests: Starters, Movers, Flyers của Cambridge ở 
cuối lớp 3,4,5 (lựa chọn)

Học sinh phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh nghe, 
nói, đọc, viết ở mức độ căn bản tương đương A2 theo
khung chuẩn châu Âu - CEFR

Học sinh luyện và phát triển các kỹ năng nghe, nói, đọc, 
viết căn bản, tiếp cận với các thuật ngữ Toán và Khoa học.
Học sinh Tiểu học được làm quen và luyện phát âm giọng 
chuẩn ngay từ lớp 1 với Giáo viên bản ngữ, chiếm thời 
lượng từ 40 đến 90% chương trình tiếng Anh

Áp dụng phương pháp CLIL (Content and Language Inte-
grated Learning) - tích hợp nội dung và ngôn ngữ, dạy học 
qua dự án, trải nghiệm tiếng Anh qua các chủ đề về: thế 
giới, văn hóa, lịch sử, khoa học tự nhiên & xã hội giúp học 
sinh tiếp thu ngôn ngữ một cách tự nhiên

Chương trình Tiếng Anh Tiểu học tại Ngôi Sao Hà Nội được xây 
dựng theo chuẩn đầu ra Cambridge, do các chuyên gia nước 

ngoài biên soạn, nhằm cung cấp cho học sinh một nền tảng Anh ngữ
toàn diện. Tổng số tiết Tiếng Anh là 12 tiết/ tuần (5 tiết Giáo viên 
nước ngoài và 7 tiết Giáo viên Việt Nam)

1

2

3

4

5

6

Smart Class tạo cơ hội cho học sinh tham gia các hoạt 
động học tập ứng dụng công nghệ, áp dụng phần mềm
Reading Eggs rèn luyện kĩ năng đọc tiếng Anh vào chương 
trình học tập, tăng cường các kĩ năng khác qua các tiết học 
về Show and Tell, Phonics, Viết sáng tạo…

16 17

LỘ TRÌNH TIẾNG ANH KHỐI TIỂU HỌC

KẾT QUẢ 
ĐẠT ĐƯỢC

CHỨNG CHỈ
CAMBRIDGE

KẾT QUẢ ĐẦU RA
TIẾNG ANH

LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH
(EARLY YEARS FOUNDATION)

TIẾNG ANH TIỂU HỌC 
(PRE - A1 To A2) (CEFR)

- Học sinh có khả năng giao tiếp cơ bản về các 
chủ đề quen thuộc có sử dụng tranh
- Đọc và viết  được các từ vựng cơ bản và câu 
đơn giản
- Bắt đầu làm quen với các thuật ngữ Toán và 
Khoa học

- Phát triển các kĩ năng: Nghe - nói - đọc - viết căn 
bản, áp dụng các thuật ngữ Toán và Khoa học vào 
thực hành
- Sử dụng ngôn ngữ đề thực hành các dự án học 
tập, trình bày ở mức độ căn bản

Lớp 1 Lớp 3

CAMBRIDGE
STARTERS
PRE - A1

Lớp 2 Lớp 4

CAMBRIDGE
MOVERS

A1

Lớp 5

CAMBRIDGE
FLYERS

A2



Học sinh sử dụng thành thạo Tiếng 
Anh như ngôn ngữ thứ 2

Học sinh có nền tảng ngữ pháp chắc 
chắn và vốn từ vựng để tham gia các 
kỳ thi vào các trường chuyên Anh hoặc 
đạt điểm cao bài thi Anh điều kiện vào 
các trường chuyên

Trang bị đủ kiến thức, kĩ năng thi đạt 
chứng chỉ CEFR level B1 trở lên, IELTS 
5.0 trở lên

Giúp học sinh yêu thích học tiếng Anh, 
mở rộng được nhiều kiến thức qua 
chương trình Toán Tiếng Anh, Khoa 
học Tiếng Anh hay tăng sáng tạo, thực 
hành sử dụng ngôn ngữ qua các lễ hội, 
hoạt động ngoại khóa: Halloween; 
Noel; English Festival; Summer Camp; 
Debate, English Champion, My School 
My World, Read it out, Live it up…

Phát triển kĩ năng tự học, tranh biện, 
làm việc nhóm, thuyết trình…

1

2

3

4

5

TIẾNG ANH
Trung học cơ sở
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STEM
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Bên cạnh Tiếng Anh và Toán học, nhóm các môn học Khoa học và 
Công nghệ, STEM trong đó phần thực hành, đưa kiến thức của 

các môn học này vào ứng dụng thực tế đặc biệt được chú trọng.

Trải nghiệm STEM tại Công 
viên giáo dục EduPark của Ngôi 
Sao Hà Nội tại  tại Chương Mỹ, 
Hà Nội với những khu Robot-
ics, phòng thực hành STEM, 
phòng AI, các lớp học qua kính 
thực tế ảo tại các phòng học 
công nghệ cao…

Chương trình giảng dạy STEM 
tích hợp toàn diện sẽ được 
áp dụng hằng tuần thông qua 
các giờ học STEM, dự án học 
tập và hoạt động ngoại khoá, 
cũng như các cuộc thi STEM, 
ngày hội STEM, những buổi 
trò chuyện và giao lưu với các 
chuyên gia STEM
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Việc tiếp cận, làm quen với bộ môn tin học nói chung và lập trình 
nói riêng từ cấp tiểu học sẽ giúp học sinh Ngôi Sao Hà Nội phát 

triển não bộ hoạt động logic, tư duy hệ thống. Cụ thể:

Kích thích chủ động thử nghiệm các ý tưởng mới với những 
góc tiếp cận khác nhau

Hình thành tư duy phân chia ý tưởng phức tạp thành những 
phần việc đơn giản

Xây dựng được ý thức và phương pháp khoa học, hiệu quả khi 
làm việc nhóm, hợp tác với các đối tượng khác nhau để thực 
hiện dự án

Học được phương pháp tìm - nhận - sửa lỗi khi kết quả không 
được như mục tiêu ban đầu đề ra

Rèn luyện được tính kiên trì, chủ động khi đối mặt với khó 
khăn

Bước đầu xây dựng chuẩn mực cũng như những hành vi phù hợp, 
có trách nhiệm cho Hanser tự tin, chủ động hình thành, bồi đắp 

tư cách Công dân số (Digital Citizenship). 

Sau khi hoàn thành nội dung về Công Dân Số học sinh tiếp tục 
được học phần về Làm chủ máy tính với nội dung Lập trình, thiết 

kế website - Dự án học tập ứng dụng công nghệ vào giải quyết
vấn đề trong cuộc sống.

Năm học 2021- 2022, bắt đầu đưa chương trình tăng cường Tin 
học (4 tiết/tuần) vào giảng dạy đối với khối THCS dành cho học 

sinh đăng ký lớp “CHUYÊN TIN”

Có cơ hội và kỹ năng đầy đủ để tiếp cận và làm chủ công nghệ, 
nhận thức và làm chủ quyền truy cập điện tử.

Được giáo dục và đào tạo kiến thức một cách đồng bộ, có hệ 
thống theo cách mới để có kỹ năng và trình độ cao trong việc 
hiểu biết, học về công nghệ và sử dụng công nghệ

Lĩnh hội được các chuẩn mực, quy tắc, nguyên tắc cũng như 
cách đưa ra quyết định đúng đắn và phù hợp khi phải đối mặt, 
học tập và giao tiếp số trên không gian mạng.

Nắm và hiểu được về An ninh số, các biện pháp phòng ngừa để 
đảm bảo an toàn để tự bảo vệ bản thân – digital security đồng 
thời biết tôn trọng bản thân và tôn trọng người khác trong 
không gian mạng.

Bước đầu nhận thức và trở thành người tiêu dùng hiệu quả 
trong nền kinh tế số mới.

ICT VÀ LẬP TRÌNH
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Trang trại Giáo dục Nông nghiệp Edufarm dành cho Hansers là 
một khu sinh thái rộng gần 5 hecta, Xuân Linh, huyện Chương 

Mỹ (Hà Nội). EduPark được thiết kế khoa học nhằm đáp ứng các 
nhu cầu giáo dục thực hành, học tập và nghiên cứu về sinh học và 
nông nghiệp và được đưa vào vận hành từ năm học 2020-2021.

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SÁNG TẠO

Thảm thực vật với 
trên dưới 700 loài cây

Phòng bảo tàng trưng bày 
nông nghiệp xưa và nay

Trải nghiệm văn hóa 
đọc hằng tháng với 
những sân khấu và thư 
viện đọc sách mở

Khu chăn nuôi với 
đa dạng động vật

Phòng Công nghệ cao 
với các máy móc kỹ 
thuật tiên tiến

Phòng trưng bày các 
mẫu tiêu bản động 
thực vật, côn trùng, 
thủy hải sản

Hằng tháng, học sinh 
Ngôi Sao Hà Nội sẽ có 1 
ngày trải nghiệm tại đây. 
Chương trình: Toán - 
Tiếng Anh - STEM được 
thực hành với không gian 
mở ngoài trường học 
giúp các con hiểu được 
bản chất của vấn đề, được 
thực hành, giúp cho trẻ 
hào hứng khi tới trường

Mục tiêu giáo dục của Ngôi Sao Hà Nội là cân bằng giữa trí tuệ 
và thể chất. Qua chương trình thể thao tự chọn, học sinh được 

rèn luyện kỹ năng và tình thần hợp lực. 

Chương trình học được xây dựng bám sát theo chuẩn phổ cập 
của các tổ chức, hiệp hội thể thao chuyên nghiệp trên thế giới 
như NBA, FIFA… Các giờ học thể thao được coi trọng, đầu tư bài 
bản về cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ giáo viên cũng như giờ 
học khoa học.

*
*

**
*
*

Bóng rổ
Bóng đá 
Cầu lông

Võ cổ truyền
Aerobic
Dance Sport

Các môn học thể thao được đưa vào giảng dạy:

THỂ THAO
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KẾT QUẢ THI VÀO LỚP 10
NIÊN KHÓA 2016 - 2020

ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN
8,12

TOÁN

TỈ LỆ
ĐỖ 

CHUYÊN

LƯỢT
TUYỂN THẲNG

THỦ KHOA
Á KHOA

CÁC TRƯỜNG
TOP ĐẦU

HỌC SINH
ĐỖ VÀO

CÁC TRƯỜNG
THPT

CÔNG LẬP

8,39

77,12% 95%

NGỮ 
VĂN

7,14

TIẾNG 
ANH

9,54

20

Today a reader, tomorrow a leader
Phát triển Văn hóa đọc và lan tỏa tinh thần đọc sách

HS nắm được nội dung những tác phẩm văn học nổi tiếng phù hợp 
độ tuổi và có kiến thức về văn học nằm ngoài chương trình học

Nâng cao năng lực tiếng Anh của HS thông qua dự án đọc sách 
tiếng Anh

Hình thành và rèn kỹ năng đọc hiểu, nghiên cứu, phân tích, tự đọc 
và tự học

Qua các tiết học chính khóa
Nhật ký đọc
Trải nghiệm ngoại khóa tại Edupark
Sân khấu hóa các tác phẩm văn học
Ngày hội đọc sách
Thuyết trình “Cuốn sách tôi yêu”
Đọc sách cùng KOLs
Xuất bản tập san...

Đa dạng cách thức và nội dung triển khai:

◈
◈
◈
◈
◈
◈
◈
◈

Mở rộng kiến thức cho học sinh ngoài các bài học trên lớp

Hình thành và rèn kĩ năng đọc hiểu, kĩ năng nghiên cứu, phân tích, 
tự đọc, tự học cho học sinh

Hình thành, bồi dưỡng phẩm chất theo 5 gía trị cốt lõi của Hansers

VĂN HÓA ĐỌC
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DỊCH VỤ

CANTEEN

BÁN TRÚ

XE ĐƯA ĐÓN

QUẢN LÍ NGOÀI GIỜ

Nhà trường 
cung cấp dịch 
vụ Canteen 
cho học sinh, 
giáo viên trong 
và ngoài giờ 
học. Các đồ ăn 
nhẹ, thức uống 
được chế biến 
từ nguồn thực 
phẩm an toàn 
và đảm bảo vệ 
sinh.

Dịch vụ ăn bán trú tại 
trường bao gồm bữa sáng, 
bữa trưa, bữa xế chiều và 
nước uống. Khu liên hoàn 
bếp - nhà ăn được thiết 
kế với tổng diện tích lên 
đến 1500m2, đảm bảo khả 
năng phục vụ cho học sinh 
toàn trường.
Ngôi Sao Hà Nội có đội ngũ 
cấp dưỡng chuyên nghiệp. 
Hằng tuần, thực đơn được 
cập nhật lên website của 
trường.

Nhà trường cung cấp dịch vụ xe đưa đón học sinh tại nhiều 
tuyến phố. Trên mỗi xe đều có cô giáo đi kèm để hỗ trợ 
công tác đón trả học sinh và đảm bảo an toàn cho các con 
khi xe lưu thông trên đường. 

Với mong muốn hỗ trợ những phụ huynh bận rộn, nhà trường cung cấp dịch 
vụ quản lí học sinh ngoài giờ học. Học sinh đăng kí dịch vụ quản lí ngoài giờ 
sẽ được đọc sách và ôn bài trong thư viện nhà trường, dưới sự quản lí của 
các giáo viên



CƠ SỞ VẬT CHẤT

SÂN BÓNG ĐÁ

SÂN BÓNG RỔ

PHÒNG HỌC

PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LÍ

PHÒNG STEM

THƯ VIỆN

PHÒNG MÚA

PHÒNG THỰC HÀNH SINH HỌC PHÒNG ÂM NHẠC
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