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Thông điệp
của người sáng lập
Thân gửi Quý Phụ Huynh,
Hơn 10 năm trước, chúng tôi, những người sáng lập trường, cũng là những người
làm cha mẹ trăn trở tìm kiếm một môi trường giáo dục phát triển toàn diện và nhân
văn cho chính con mình. Chúng tôi mơ ước về một ngôi trường mà ở đó, mỗi người
giáo viên, quản lý và nhân viên đều là người làm giáo dục – đều để tâm sao cho
những đứa trẻ không chỉ có kiến thức, kỹ năng để thành công, mà còn được học
cách làm người tử tế. Chúng tôi mong ước thế hệ con em mình vừa giữ được
những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, vừa đủ năng lực và bản lĩnh để vươn
ra thế giới, tự tin chinh phục những thử thách trên con đường đi tìm thành công và
hạnh phúc.
Chúng tôi tâm niệm mỗi đứa trẻ là một cá thể khác biệt, với những năng lực, thiên
hướng, những nét thú vị rất riêng và đáng được trân trọng, ươm mầm, phát triển.
Chúng tôi hiểu, trong những năm tháng phổ thông, các con không chỉ được phát
triển nhiều mặt về kiến thức, kỹ năng và tính cách, mà còn đang từng bước, từng
bước nhào nặn ra đam mê của riêng mình. Vì vậy mỗi điều chúng tôi làm, chúng tôi
cần đủ sâu và lắng để tin rằng: điều đó phù hợp và sẽ mang lại giá trị thiết thực
cho học sinh, mà không nhắm tới những mục tiêu ngắn hạn, những con số hay giải
thưởng, huy chương.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và giao thoa văn hóa mạnh mẽ, chúng tôi sử dụng tư
duy phản biện, kết hợp với trải nghiệm quốc tế của đội ngũ chuyên gia để lựa
chọn những gì phù hợp với trẻ em Việt và văn hóa Việt. Để hiện thực hoá lý tưởng
này, đội ngũ quản lý và giáo viên trong nhiều năm qua được đào tạo chuyên môn
và nghiệp vụ liên tục với những trường đại học, các tổ chức và chuyên gia giáo dục
hàng đầu trong nước và quốc tế.

Chúng tôi chủ động kết nối với những tổ chức và hệ thống trường học cùng chung quan
điểm và triết lý để đồng hành phát triển. Từ trường trung học nữ sinh hàng đầu của Hoa Kỳ
đến hệ song bằng quốc tế với trường trung học Top 3 tiểu bang Connecticut (Hoa Kỳ), mỗi
đối tác đều chia sẻ chung một sứ mệnh với Olympia: kiến tạo nhiều cơ hội cho các con được
vươn ra biển lớn, tìm kiếm và học hỏi từ những trải nghiệm quý báu mà thế hệ trước đây khó
có được.
Nhìn lại hơn một thập kỷ phát triển, chúng tôi nhận ra điều tuyệt vời nhất trong hành trình
phát triển của Olympia là sự đồng hành của những đối tác vô cùng tâm huyết: Quý phụ
huynh. Mỗi năm, ngày chia tay lứa học sinh lớp 12 ra trường, chúng tôi cùng nắm tay, ôm thật
chặt các phụ huynh như những người trong nhà, cùng khóc và cùng cười trước sự trưởng
thành của các con qua 12 năm. Bao nhiêu năm các con lớn lên ở Olympia là chừng ấy năm
chúng tôi đi cùng nhau trong thấu hiểu và sẻ chia, để đem lại những điều tốt đẹp, sâu sắc và
lâu bền nhất cho các con.
Sự hợp tác đầy thiện chí đã mang tới những thành quả ngọt ngào: không chỉ là những nghiên
cứu khoa học của học sinh được vinh danh trên thế giới, là giải vô địch tranh biện quốc gia và
đại diện cho Việt Nam tại giải tranh biện quốc tế, không chỉ là những vở nhạc kịch mà học
sinh đứng ra tổ chức từ A đến Z cho hàng nghìn khán giả, không chỉ là những suất học bổng
vào các trường Harvard, NYU, Melbourne, Sydney,… mà chính là sự trưởng thành mỗi ngày
của bất cứ một đứa trẻ nào nơi đây.
“Olympia là Nhà”, nên những gì chúng tôi đã, đang và sẽ làm cho các con luôn là những điều
tốt đẹp nhất trong khả năng và sức lực của mình để từng đứa trẻ được yêu thương, được thử
thách, được hỗ trợ và trưởng thành từ chính ngôi nhà thứ hai mang tên Olympia.

Cô Phạm Thị Minh An
Phó chủ tịch HĐQT phụ trách chuyên môn,
Người đồng sáng lập hệ thống giáo dục Dream House.
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ược thành lập năm 2007 tại Hà Nội, trường phổ thông liên cấp (PTLC) Olympia
là một hệ thống giáo dục tiên phong, phát triển trên cơ sở hệ thống giáo dục
Dream House hoạt động từ năm 2003. Hệ thống giáo dục Olympia bao gồm trường
Trung học phổ thông Olympia, trường Trung học cơ sở Olympia, trường Tiểu học
Olympia và Tiền tiểu học Olympia, tọa lạc tại khu đô thị mới Trung Văn, Nam Từ Liêm,
Hà Nội.

Giới
thiệu

Triết lí giáo dục của trường Olympia dựa trên những tư
tưởng giáo dục tiến bộ, phù hợp với triết lý giáo dục khai
phóng và những xu hướng đột phá của các môi trường
giáo dục tiên tiến trên thế giới:

Khai sáng

Học để trưởng thành,
có khả năng tự chủ,
sáng tạo và trách nhiệm.

Nhân văn

Học để phát triển hài hòa
nhân cách, phát huy
tối đa tiềm năng cá nhân.

Định hướng cuộc sống
Học để kiến tạo cuộc
sống cá nhân, gia đình và
cùng kiến tạo xã hội.

Không chỉ đi tiên phong trong xây dựng và đổi mới chương trình giáo dục theo định
hướng phát triển năng lực tại Việt Nam, trường Olympia tự hào là đơn vị dẫn đầu trong
việc tiếp cận và vận dụng các nội dung, phương pháp giáo dục hiện đại của thế giới để
học sinh Olympia tự tin bước vào tương lai với tri thức, kĩ năng, phẩm chất và năng lực
của những công dân toàn cầu.
Ngay từ ngày đầu thành lập, trường PTLC Olympia chú trọng ứng dụng công nghệ
hiện đại vào các hoạt động quản lý, vận hành và hỗ trợ học tập. Song song với định
hướng xây dựng trường học tương lai, tích hợp công nghệ trong giảng dạy và học tập,
Olympia xác định phát triển bền vững là định hướng quan trọng cần được liên tục duy
trì. Trường PTLC Olympia nỗ lực truyền cảm hứng về phong cách sống xanh, lành mạnh
tới từng thành viên trong tổ chức, từ đó lan tỏa văn hóa ứng xử có trách nhiệm với tự
nhiên và môi trường tới cộng đồng.
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Olympia phát triển theo mô hình trường học

tương lai, chuẩn bị cho thế hệ trẻ bước vào một
thế giới đang thay đổi, hướng tới sự phát triển
bền vững.
..........................................................

Sứ
mệnh
Olympia kiến tạo một môi trường học tập trải
nghiệm giàu tính thử thách, thúc đẩy mỗi học
sinh phát triển các phẩm chất và năng lực toàn
cầu, để đồng kiến tạo tương lai trong một thế
giới mới.

Vì sao
lựa chọn
Olympia?
..........................................................
Olympia xây dựng thành
công môi trường học đường
nhân văn và ấm áp. Chúng tôi
cảm hóa, nuôi dưỡng, nâng
đỡ những giá trị tốt đẹp bên
trong mỗi con người.

..........................................................
Olympia có hơn 160 giáo
viên nhưng có tới 350 nhà
giáo dục. Chúng tôi tin rằng
mỗi cá nhân xung quanh
học sinh đều phải mang
trong mình sứ mệnh sư
phạm. Triết lí và phương
pháp giáo dục của Olympia
thấm nhuần vào từng con
người, từng hoạt động.

..........................................................
Cộng tác với các chuyên gia
giáo dục hàng đầu Việt Nam
và những tổ chức giáo dục,
hệ thống trường học uy tín
trên thế giới, chương trình
học thuật, phương pháp dạy
và học tại Olympia được xây
dựng và phát triển tiệm cận
với những chuẩn mực tiên
tiến nhất trên thế giới.
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..............................................................................................................................................................

Tầm
nhìn

Tại Olympia, học sinh được tôn
trọng và tạo điều kiện phát triển
bản sắc riêng, phát huy thế
mạnh của bản thân. Sự phát
triển của từng học sinh được ghi
nhận và khuyến khích không chỉ
qua thành tích học thuật mà
trong từng khía cạnh con người
và cuộc sống.

..........................................................
Olympia tiên phong trong triển
khai chương trình tâm lý, tham
vấn học đường và tư vấn du học
và hướng nghiệp, hỗ trợ tối đa
trong đảm bảo sức khỏe tâm lý
và định hướng nghề nghiệp của
học sinh.

..........................................................
Bếp ăn bán trú tại Olympia
cung cấp dịch vụ dinh dưỡng
học đường cao cấp, tạo ấn
tượng sâu đậm với nhiều thế hệ
học sinh và phụ huynh.

11

Chân dung
học sinh

Định hướng
phát triển chương trình

Tự hào

Proud Global Citizens

Trách nhiệm
Responsible

Thấu cảm
Empathetic

à trường Việt Nam, chương trình giáo dục ở Olympia đảm bảo mục tiêu giáo dục
của chương trình quốc gia. Đồng thời, nhà trường tiếp thu có chọn lọc các tinh hoa của
giáo dục thế giới để chuẩn bị cho học sinh khả năng hội nhập và học tập trong các môi
trường giáo dục quốc tế, cũng như thành công trên các ngả đường tương lai với tinh
thần học tập suốt đời.

Giao tiếp
tôn trọng
Respectful
Communicators

Thích ứng
ham học hỏi
Agile Inquirers

Kiên định
Perseverant

L

Tư duy và
sáng tạo
xuất sắc

Excellent Thinkers
& Creators

Chương trình có sự liên thông, kết nối giữa các cấp học và đặc biệt quan tâm giữ gìn
bản sắc văn hóa Việt trong thế hệ trẻ. Lộ trình phát triển Tiếng Anh được thiết kế khoa
học theo chuẩn quốc tế, xuyên suốt các cấp học và tăng cường trong một số môn học
khác như Toán, Khoa học, Kịch nghệ. Chương trình Song Bằng Quốc Tế tạo cơ hội cho
học sinh được theo học toàn bộ chương trình chuẩn Hoa Kỳ và nhận bằng Tú Tài Mỹ,
bao gồm một năm học trọn vẹn ở Mỹ.
Chú trọng hình thành và phát triển những năng lực cốt lõi của công dân thế kỷ 21,
bao gồm: tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, sáng tạo, giao tiếp và hợp tác để sẵn
sàng giải quyết các tình huống của cuộc sống đang liên tục biến đổi.
Chương trình giáo dục tăng cường kết nối tri thức với cuộc sống, thúc đẩy học tập
kiến tạo, học qua trải nghiệm với các chủ đề tích hợp; vận dụng đa dạng các phương
pháp dạy học hiện đại, phát huy tính tích cực, tự lực, sáng tạo và tôi luyện ý chí của học
sinh như: dạy học khám phá, dạy học giải quyết vấn đề, dạy học theo tình huống, dạy
học theo dự án, tích hợp công nghệ thông tin trong dạy học.
Thông qua các hình thức dạy học phân hóa, các câu lạc bộ và nội dung tự chọn, học
sinh được khơi gợi niềm đam mê, phát triển hứng thú, phát huy tiềm năng cá nhân
trong môi trường giáo dục hiện đại, an toàn, dân chủ.
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Tiền tiểu học
V

ới tiền đề là hệ thống mầm non Dream House hoạt
động từ năm 2003, khối Tiền tiểu học Olympia chính
thức hoạt động vào năm 2017, cung cấp chương trình
giáo dục cho trẻ 5 tuổi.

Các
cấp học

14

15

ược tư vấn bởi các chuyên gia
giáo dục mầm non trong nước
và quốc tế, khối Tiền tiểu học Olympia
kiến tạo một môi trường an toàn để
trẻ phát triển khỏe mạnh, tự lập, vui vẻ
và biết chung sống. Trường học đảm
bảo trẻ luôn cảm thấy hạnh phúc để
cởi mở đón nhận những bài học phát
triển tư duy và tình yêu ngoại ngữ.
Các phương pháp giáo dục tiên tiến
và phù hợp với trẻ em Việt Nam được
cập nhật và ứng dụng để học sinh
được tiếp nhận một chương trình giáo
dục hiện đại trước khi vào lớp 1. Các
bài học dưới dạng tình huống, trò
chơi và trao đổi, động viên giúp học
sinh dễ dàng tiếp nhận. Các quy trình
ăn uống, giữ vệ sinh được kiên trì rèn
luyện để trẻ hình thành thói quen tự
lập và chăm sóc bản thân. Tiền tiểu
học Olympia đặc biệt nhấn mạnh sự
đồng hành của gia đình để tạo lập
môi trường học hỏi nhất quán cho trẻ.
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“

Với khối tiền Tiểu học Olympia, chúng
tôi coi sự phát triển của mỗi bé như
trồng cây lâu năm chứ không phải
trồng hoa ngắn ngày. Mỗi học sinh
như một cây non được các thầy cô vun
trồng gốc rễ trong những năm tháng
đầu đời. Để một cây non phát triển
mạnh khỏe, chúng tôi cung cấp cho
các bạn học sinh chế độ dinh dưỡng
tốt nhất, không gian phù hợp với việc
học tập và vận động. Học sinh được
vun đắp thói quen và tình yêu học tập
suốt đời, được phát triển tư duy, khả
năng sáng tạo và cung cấp nền tảng
tiếng Anh cơ bản, làm tiền đề cho các
cấp học sau này.

“

Đ

PGS. TS. Nguyễn Ngọc Lưu Ly
Cố vấn chương trình Tiền tiểu học
Olympia
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Tiểu học
hương trình giáo dục cấp Tiểu học hướng
đến mục tiêu khai mở tiềm năng, chú
trọng phát triển đa giác quan, phát huy tính tò
mò khám phá trong mỗi học sinh. Chương trình
giáo dục, môi trường học tập và phương pháp
được thiết kế và triển khai dựa trên cách nhìn
nhận: mỗi đứa trẻ như một cá nhân duy nhất
với các lĩnh vực phát triển khác nhau. Chương
trình chú trọng tạo điều kiện thuận lợi nhất để
trẻ tự chủ trong một cộng đồng học tập an
toàn, thân thiện. Từ đó, chúng tôi dạy trẻ biết
quan tâm, tôn trọng và trách nhiệm.

Chương trình Tiểu học đa dạng về môn
học. Những môn học như Thể chất, Nghệ
thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật, Kịch nghệ)...
được chú trọng phát triển bên cạnh
những môn Khoa học cơ bản, Công nghệ,
Tin học, Tiếng Anh… Đồng thời, học sinh
được tăng cường tương tác trong các
hoạt động học tập trải nghiệm, các dự án
tích hợp liên môn, đời sống học đường
trong chương trình phát triển con người
LiFE và Câu lạc bộ tự chọn...

Giáo viên Tiểu học là những người truyền cảm
hứng, khơi gợi tư duy, dõi theo sự phát triển
của học sinh và hỗ trợ kịp thời về mặt học tập
và rèn luyện tính cách, phẩm chất. Phương
pháp dạy học tạo điều kiện để học sinh huy
động các giác quan, chủ động tìm tòi khám
phá, phát huy trí tò mò và năng lực sáng tạo
trong quá trình học tập. Từ đó, chúng tôi mong
muốn phát triển động lực học tập tự nhiên và
sự tự tin vào bản thân của mỗi học sinh.

18

Mỗi lớp học tại Tiểu học là một cộng đồng tích
cực, an toàn và tương hỗ. Học sinh có điều
kiện được tự cân nhắc, lựa chọn, đưa ra quyết
định và chịu trách nhiệm với những quyết định
của mình, đồng thời trở thành những người
biết tôn trọng và quan tâm.

“

“Chúng tôi bắt đầu dạy trẻ về tính từ một cách
đơn giản: em hãy cảm nhận và miêu tả mọi
thứ xung quanh. Học sinh phân biệt từ loại cơ
bản không bằng định nghĩa cứng nhắc do
giáo viên đưa ra. Bài học mở đầu bằng một
hộp ô mai để học sinh nếm thử, sau đó các em
sẽ nói lên cảm nhận vị giác của mình. Chính
những từ miêu tả cảm nhận đó là một loại tính
từ.
Những bài học về từ vựng hay văn học đều
giúp khơi gợi sự tò mò, để học sinh chủ động.
Phải hiểu bản chất của ngôn ngữ và tư duy ý
tưởng thì sự sáng tạo của học sinh mới không
bị giới hạn và ràng buộc.”

“

C

Chia sẻ từ cô Vũ Thị Thúy Hường,
giáo viên tiếng Việt, Tiểu học Olympia.
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Trung học
Cơ sở

Chương trình giáo dục cấp Trung học Cơ sở
hướng đến mục tiêu phát triển con người có
năng lực tự chủ, tự học và giao tiếp hợp tác,
chú trọng rèn luyện cho học sinh tư duy hệ
thống, tư duy phản biện và tính kiên định
theo đuổi mục tiêu.

“Con trai tôi mới vào trường từ đầu năm
lớp 7. Tuy là thành viên mới duy nhất trong
lớp, nhưng với sự giúp đỡ tận tình của cô
chủ nhiệm, con trai hòa đồng rất nhanh với
các bạn trong lớp. Cô giáo chủ nhiệm và
thầy cô giáo bộ môn đều rất sát sao với
con trong học tập. Chưa hết học kỳ I, con
trai đã rất gắn bó với các bạn và thầy cô.
Con bảo đây là ngôi trường con yêu thích
nhất từ hồi con đi học tới giờ..
Chị Nguyễn Thị Xuân Thu,
Phụ huynh lớp 7H2

C

hương trình môn học THCS bao gồm
những nội dung gắn liền với thực tế và
phục vụ cuộc sống. Hướng tiếp cận chú
trọng dạy học liên môn và trải nghiệm cá
nhân, tạo nền tảng giúp học sinh phân tích
vấn đề một cách tổng thể. Đồng thời,
phương pháp dạy học và tài liệu học tập
phát triển tư duy phản biện và sáng tạo của
học sinh, giúp các em phân tích và đánh giá
vấn đề đa chiều, kiến tạo giải pháp cho các
vấn đề của thế giới và cuộc sống.
Nhà trường là một xã hội thu nhỏ, tạo cơ hội
học tập suốt đời; giáo viên là người điều
phối, huy động sự tham gia của học sinh.
Học sinh tham gia với tinh thần tích cực,
trách nhiệm. Học sinh được dẫn dắt để tìm
hiểu ý nghĩa mỗi nội dung bài học, chủ
động nhận nhiệm vụ, vận dụng các phương
pháp học tập hiệu quả, tự rút ra bài học cho
bản thân. Tất cả là cơ sở để học sinh đào sâu
tri thức, xây dựng kĩ năng nền tảng và hình
thành năng lực tự chủ, tự học.
Môi trường học tập mang tính thử thách, học
sinh tương tác giao tiếp và phối hợp để giải
quyết vấn đề. Học sinh trải nghiệm vượt qua
giới hạn của bản thân, rèn ý chí, sẵn sàng đối
diện với các trở ngại và kiên trì theo đuổi
mục tiêu.
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Trung học
Phổ thông

C

hương trình giáo dục cấp Trung học phổ thông (THPT) hướng đến mục tiêu tối ưu hoá
tiềm năng cá nhân với trọng tâm là mỗi học sinh, mỗi ý tưởng được tôn trọng, dân chủ và
bình đẳng. Lộ trình học tập, rèn luyện của học sinh được cá nhân hóa cao độ theo định hướng

nghề nghiệp. Chương trình học thuật cấp THPT trang bị cho học sinh không chỉ những kiến thức
chuyên sâu mà còn cung cấp đa dạng các môn học tự chọn quan trọng và thiết thực với cuộc sống,
định hướng nghề. Học sinh được phát triển các năng lực tư duy phản biện, nghiên cứu khoa học,
tranh biện và những kỹ năng cần thiết khác của thế kỷ 21.

Thông qua phương pháp dạy
học theo dự án (projectbased learning), giải quyết vấn
đề (problem-based learning),
hoạt động Câu lạc bộ học sinh
và mô hình Ban điều hành Hội
học sinh Olympia (Student
Government OrganizationSGO), học sinh trở thành
những con người làm chủ,
sáng tạo, dấn thân.

22

Môi trường học tập giàu tính
thử thách, tăng cường hợp tác,
để từng cá nhân phát triển
phẩm chất và năng lực cần
thiết của công dân toàn cầu.
Học sinh được định hướng
phát triển ý thức và năng lực
học tập suốt đời, khả năng
thích ứng với những đổi thay
trong bối cảnh công nghệ,
kinh tế và xã hội đang thay đổi
nhanh chóng trên quy mô
toàn cầu.

Bằng hình thức học tự
chọn, học sinh có khả năng
lựa chọn nghề nghiệp phù
hợp với năng lực và sở
thích, điều kiện và hoàn
cảnh của bản thân.
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Các đặc điểm
của chương trình
giáo dục THPT
Chương trình
Phân hóa
theo định
hướng nghề
nghiệp

Môn học
tự chọn
(Electives)

Mô hình
cố vấn
trường học
(Advisor)

Co hội giao
lưu với các
đối tác giáo
dục quốc tế
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Học sinh được lựa chọn các môn
học theo các trọng tâm định
hướng Khoa học tự nhiên, Công
nghệ hoặc Khoa học xã hội.

Học sinh từ khối lớp 9 - 12 được lựa
chọn môn học theo sở thích tương ứng
với một số ngành nghề tương lai như:
Công nghệ Thông tin, Kinh tế - Quản lý
- Pháp luật; Văn hóa - Nghệ thuật Truyền thông – Marketing...

Trường PTLC Olympia tiên phong áp
dụng mô hình Cố vấn trường học của
khối phổ thông Hoa Kỳ dành cho học
sinh Cấp Ba. Học sinh sẽ được tư vấn cá
nhân hoặc theo nhóm, thay thế cho mô
hình giáo viên chủ nhiệm truyền thống.

Các chương trình giao lưu song
phương giữa Olympia và các trường
đối tác được tổ chức hàng năm với
những chuyến học tập trao đổi diễn ra
ở cả Việt Nam và quốc gia có trường
đối tác (Hoa Kỳ).
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Các
chương trình
đặc thù

27

C

hương trình Song bằng Quốc tế Việt Nam-Hoa Kỳ được tổ chức
ở bậc THPT Olympia theo hình thức học tập hỗn hợp (blended
learning), cho phép học sinh nhận bằng THPT (Tú Tài) Hoa kỳ. Với 03
năm học tại Việt Nam và 01 năm du học tại Hoa Kỳ, học sinh nhận
được nhiều lợi ích vượt trội:

Chương trình
Song bằng
Quốc tế
28

Bằng Tú Tài Hoa Kỳ của trường
trung học Marianapolis, Top 3
trường trung học tốt nhất của
tiểu Bang Connecticut, Hoa Kỳ.

70%

đội ngũ giảng dạy có trình
độ Thạc sĩ – Tiến sĩ với kinh
nghiệm giảng dạy Quốc tế.

15

Là số học sinh trung
bình của một lớp

Chương trình ngoại khóa được
thiết kế kết hợp giữa Học tập
hội nhập (Academic Immersion), Trao đổi Văn Hóa (Cultural
Exchange), Thực tập hướng
nghiệp (Internship), tạo điều
kiện để học sinh có trải nghiệm
đa dạng và nền tảng vững chắc,
chuẩn bị cho việc hội nhập và
chinh phục những môi trường
học tập và làm việc có tính
thách thức cao trên thế giới.
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Chương trình
Giáo dục và Phát triển
con người (LiFE)
LiFE

(Learning in Fostering Environment) là chương trình
phát triển bản thân thông qua trải nghiệm cá nhân và
quá trình chung sống, tương tác với những người xung quanh.
Trong chương trình, học sinh khám phá bản thân, hiểu và thực
hành các khía cạnh của cuộc sống khoẻ mạnh cân bằng. Cùng
với sự đồng hành của giáo viên và đội ngũ tư vấn, học sinh được
tạo điều kiện để lý giải và giải quyết vấn đề trong cuộc sống hiện
tại, đồng thời hành động tương ứng với kế hoạch tương lai.

Chương trình LiFE bao gồm 03 phần chính:
Hoạt động chủ nhiệm/cố vấn trường học
Hoạt động học sinh
Chương trình LiFE theo chủ đề

4 năng lực
7 phẩm chất
P

Tự hào

R

Tôn trọng

E

Thấu cảm

P

Kiên định

A

Đáng tin cậy

R

Trách nhiệm

E

Hoàn thiện

Tự phát triển
bản thân

Thiết kế và
tổ chức hoạt động

Thích ứng với
cuộc sống

Định hướng
nghề nghiệp

LiFE là chương trình học chính khóa tại trường, đóng vai trò quan
trọng trong phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất của học sinh

Năng lực
chung

Tự chủ
tự học

Giao tiếp
và hợp tác

Giải quyết
vấn đề sáng tạo

Điểm khác biệt nổi bật
của chương trình LiFE tại Olympia
• Sự phát triển tinh thần của học sinh Olympia được đo lường cụ thể, số hóa và đánh giá
hiệu quả.
• Đội ngũ giáo viên giảng dạy được đào tạo và có sự hiểu biết sâu về mong muốn và năng
lực của từng cá nhân học sinh.
• Các hoạt động đào tạo được thực hiện bởi các chuyên gia về giáo dục và phát triển trẻ em
dành cho phụ huynh.
• Giáo trình được thiết kế một cách đa dạng, phù hợp với học sinh từng cấp học với phương
pháp tiếp cận hiện đại dựa trên cơ sở khoa học về sự phát triển trẻ em và vị thành niên.
30
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Phương pháp dạy học Tiếng Anh liên
tục được nghiên cứu và đột phá, ứng
dụng các phương pháp dạy học tiên
tiến và hiệu quả nhất trên thế giới, bao
gồm: Dạy học truy vấn (Inquiry-Based
Learning), Học sâu (Deep Learning), Học
thông qua dự án (Project-Based Learning), Tư duy trực quan (Visible Thinking),
Lớp học đảo ngược (Flipped Classroom),… Việc phối hợp và cân bằng
giữa các phương pháp dạy học tiên tiến
này giúp xây dựng niềm yêu thích và
động lực học tập cho học sinh, đồng
thời tạo điều kiện để học sinh phát triển
toàn diện về kiến thức và năng lực tư
duy, bên cạnh năng lực ngôn ngữ.

Chương trình
Tiếng Anh
hương trình tiếng Anh được xây dựng dựa trên cách tiếp cận Ngôn ngữ Học thuật và Tư
duy (Cognitive Academic Learning Approach– CALP). Với hướng tiếp cận này, xuyên suốt
chương trình từ Tiểu học đến THPT, học sinh phát triển tích hợp và toàn diện bốn kỹ năng
ngôn ngữ (Nghe – Nói – Đọc – Viết), thay vì chỉ tập trung vào một số kỹ năng ngôn ngữ.
Chương trình tiếng Anh được đội ngũ chuyên môn Olympia phối hợp với các chuyên gia
giáo dục hàng đầu trong và ngoài nước thiết kế một cách hệ thống, chặt chẽ dựa trên Khung
tham chiếu Châu Âu (CEFR) và Khung kỹ năng Thế kỷ 21 (Tư duy phản biện, Sáng tạo, Giao
tiếp, Hợp tác). Điều này đảm bảo chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ ở tất cả các cấp học.
Học sinh được trang bị năng lực ngoại ngữ chắc chắn cho bất cứ một bài thi chuẩn hóa quốc
tế nào (Cambridge, IELTS, TOEFL, SAT). Ngoài ra, chương trình xây dựng nền tảng vững vàng
về kiến thức và kỹ năng học tập, nghiên cứu để học sinh đủ khả năng theo học ở bất cứ môi
trường học tập quốc tế nào trong tương lai.
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Điểm thi trung bình khối 12

C

Điểm số Tiếng anh học sinh Olympia
qua một số kỳ thi

85

90

91

82

67

6,7

6,8

7,1

2017

2018

2019

IELTS
KET
PET
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Chương trình
Giáo dục thể chất
và Sáng tạo
nghệ thuật

tiêu của chương trình Giáo dục thể chất là giúp học sinh rèn luyện sức khỏe, phát triển
Mkỹục năng
ở nhiều môn thể thao, đồng thời dạy cho học sinh về đạo đức thể thao và tinh thần
thi đâu nghiêm túc.

Chương trình
Giáo dục thể chất
Chương trình giáo dục thể chất được Olympia triển khai dựa trên chương trình bản quyền CATCH
(Coordinated Approach to Child Health – Chương trình Sức khỏe trẻ em toàn diện) của Hoa Kỳ.
Giáo viên giáo dục thể chất tại trường PTLC Olympia là các vận động viên chuyên nghiệp ở nhiều
môn thể thao, vừa có chuyên môn giảng dạy vừa có kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

“Khi mới gia nhập Olympia, tôi đã nhận thấy sự đầu tư của Olympia trong hoạt động giáo dục
thể chất cho học sinh. Thế mạnh trong giáo dục thể chất tại Olympia nằm ở chỗ học sinh được
tham gia đa dạng các môn thể thao. Bên cạnh hoạt động giảng dạy thể thao, chúng tôi cũng
dành nhiều thời gian để học sinh nắm được kiến thức về dinh dưỡng và chế độ ăn uống phù
hợp. Học sinh thường xuyên được kiểm tra sức khỏe, theo dõi sự tiến bộ cả về kỹ năng, sức
khỏe và sự dẻo dai.”
Chia sẻ từ thầy Jacob Young,
Huấn luyện viên thể thao trường PTLC Olympia.
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Chương trình
Âm nhạc
Chương trình Âm nhạc tại trường PTLC Olympia không chỉ giáo
dục tình yêu quê hương, đất nước qua các bài dân ca mà còn tạo
cơ hội để học sinh học tập âm nhạc hàn lâm và âm nhạc hiện đại
thế giới. Bắt đầu từ lớp 5, học sinh được lựa chọn theo đuổi,
luyện tập một nhạc cụ phương Tây hoặc nhạc cụ dân tộc. Học
sinh được học cách cảm thụ âm nhạc, phát triển khả năng tưởng
tượng, liên tưởng, sáng tạo và biểu đạt ngôn ngữ cơ thể. Không
gian âm nhạc tại Olympia được mở rộng quy mô vượt ra khỏi lớp
học, thông qua các buổi biểu diễn nghệ thuật trên các sân khấu
lớn tại nhà hát Olympia và các chương trình hợp xướng quốc tế
thường niên tại châu Âu.

Chương trình
Mỹ thuật
Chương trình Mỹ thuật tại trường Olympia giúp học sinh nâng
cao hiệu quả học tập, kích thích sự sáng tạo và tư duy tưởng
tượng, góp phần mở rộng nhận thức về văn hoá, xã hội, lịch sử,
địa lí. Đồng thời, chương trình tạo không gian cho học sinh chia
sẻ ý tưởng, suy nghĩ và cảm xúc của mình cũng như hiểu được ý
tưởng, cảm xúc của người khác thông qua tác phẩm nghệ thuật.
Chương trình học phong phú về chất liệu và hình thức thể hiện,
với các hoạt động đa dạng trong các lớp học tạo hình (điêu khắc,
hội họa, đồ họa) và Mỹ thuật ứng dụng (thiết kế đồ họa, tạo hình
và trang trí sản phẩm ứng dụng).
Các tác phẩm mỹ thuật của học sinh Olympia được đánh giá cao
trong các triển lãm và đã nhận được nhiều giải thưởng tại các kỳ
thi trong nước và quốc tế.
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Chương trình
tư vấn đại học, du học
và hướng nghiệp

O

lympia là một trong những trường phổ
thông đầu tiên tại Việt Nam đưa vào hoạt
động Văn phòng Tư vấn Đại học, Du học và
Hướng nghiệp (University and Career Counselling - UCC). Các chuyên gia tư vấn tại UCC
không chỉ giúp học sinh lựa chọn ngành nghề
phù hợp mà còn hỗ trợ các em phát huy tiềm
năng tối ưu của bản thân.
Olympia xây dựng chương trình hướng nghiệp
dài hạn cùng với các khung năng lực hướng
nghiệp xuyên suốt từ Tiểu học tới THPT.
Chương trình được phát triển dựa trên bộ
khung năng lực hướng nghiệp căn bản của Úc
dưới sự cố vấn bởi các chuyên gia tiên phong
về hướng nghiệp tại Việt Nam. Các lý thuyết
hướng nghiệp hiện đại được vận dụng linh
hoạt, phù hợp với học sinh Việt Nam để có thể
đưa ra những tư vấn hợp lý nhất cho học sinh ở
từng lứa tuổi.
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Dấu chân học sinh Olympia

Những thành phố trên thế giới - nơi có cựu học sinh Olympia theo học.
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Pre p a r ing for l i fe

K
Hệ thống
cơ sở
vật chất

huôn viên trường PTLC Olympia trên khu đất
rộng 10,000m2 được thiết kế với phong cách

hiện đại, tạo không gian học tập, vui chơi, suy nghĩ
và sáng tạo cho nhiều đối tượng học sinh. Với hơn 50
phòng học rộng rãi cùng 02 phòng nghiên cứu khoa
học, giáo viên và học sinh dạy và học bằng các thiết
bị phòng học theo tiêu chuẩn quốc tế.
Ngoài ra, các bộ môn như Âm nhạc, Mỹ thuật, Công
nghệ Thông tin cũng có các phòng học được thiết kế
chuyên biệt.

Trường PTLC Olympia đầu tư
cơ sở vật chất và nhiều
phòng chức năng chuẩn
quốc tế. Nhà thi đấu bóng rổ
Olympia được thiết kế theo
chuẩn của Hiệp hội bóng rổ
quốc gia Hoa Kỳ (NBA). Bên
cạnh đó, học sinh có thể sử
dụng các phòng chức năng
thể thao riêng như bể bơi,
phòng tập thể hình, phòng
võ, phòng múa. Việc đưa nhà
hát Olympia vào đã hoạt
động tạo không gian cho các
hoạt động kịch nghệ, biểu
diễn, các hội thảo và sự kiện
trong nước, quốc tế.
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Các dịch vụ
hỗ trợ
D

Dinh
dưỡng

H

Tâm lý
học đường

oạt động Tâm lý học đường được trường Olympia
triển khai từ năm 2012. Hoạt động tham vấn tâm
lý sẽ diễn ra trong cả 3 giai đoạn của một học sinh
Olympia: tuyển sinh đầu vào, quá trình học tập và tốt
nghiệp. Từng cấp học sẽ có cán bộ tâm lý chuyên trách
am hiểu tâm sinh lý của từng độ tuổi học sinh và dày
dặn kinh nghiệm ứng xử với các tình huống học đường.

inh dưỡng học đường là nội dung quan trọng hàng đầu
trong mô hình trường học bán trú Olympia. Nhà ăn và nhà

bếp Olympia luôn tuân thủ theo các hoạt động về an toàn vệ
sinh thực phẩm, từ khâu lựa chọn nguyên liệu cho tới chế biến,
vận hành. Nhà bếp phục vụ gần 200 món ăn và đồ uống mỗi
tuần, bao gồm đồ thuần Việt, các món ăn Châu Âu, và món thuần
thực vật (đồ ăn chay).
Nhà trường có bác sĩ về dinh dưỡng riêng và thường xuyên phối
hợp với các chuyên gia từ Viện dinh dưỡng quốc gia để tổ chức
các chương trình tư vấn dinh dưỡng học đường. Các hoạt động
dinh dưỡng cũng được phối hợp với nhiều hoạt động khác như
hoạt động thể chất, giờ câu lạc bộ, các môn học chính khóa để
giúp nâng cao nhận thức, thực hành thói quen dinh dưỡng tốt
cho học sinh. Việc tư vấn dinh dưỡng cho các học sinh thiếu, thừa
cân được diễn ra thường xuyên nhằm phối hợp với gia đình học
sinh để hỗ trợ học sinh cải thiện sức khỏe.

B

Y tế

ộ phận Y tế tại trường Olympia có nhiệm vụ quản lý,
theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho học sinh và giáo
viên, nhân viên toàn trường. Trường có 2 phòng y tế với
3 bác sỹ và y sỹ. Đây là một sự chú trọng và đầu tư công
tác y tế với tiêu chuẩn vượt bậc so với quy định về trình
độ chuyên môn của y tế trường học.
Không chỉ thăm khám sức khỏe đơn thuần, hàng ngày
bộ phận y tế còn phối hợp với phòng dinh dưỡng theo
dõi chăm sóc học sinh thừa, thiếu cân và nghiên cứu,
thiết kế thực đơn ăn chuyên biệt dành cho các học sinh
gặp vấn đề sức khỏe. Bộ phận y tế trường Olympia luôn
chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống y tế
khẩn cấp trong quy mô nhà trường và thành phố.

D

Đưa đón
học sinh

ịch vụ đưa đón học sinh của trường Olympia phủ khắp Hà Nội với 50 tuyến xe buýt.
Nhà trường đặc biệt chú trọng các hoạt động đào tạo giám sát viên và nhân viên lái xe
để giám sát viên và nhân viên lái xe để đảm bảo chất lượng dịch vụ. Giám sát viên liên lạc chặt
chẽ với Phụ huynh hàng ngày, đảm bảo an toàn trong đón – trả học sinh. Khi vào và ra khỏi
cổng trường, 100% học sinh được điểm danh bằng thiết bị nhận diện gương mặt hiện đại. Kết
quả điểm danh được thông báo tới phụ huynh thông qua hệ thống liên lạc Schoolonline.
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Chia sẻ
từ Cựu học sinh

“Khi mình làm việc cùng các thầy
cô ở đây, mình thấy rằng các cô
đều có những cách suy nghĩ rất
hiện đại. Ngay cả khi mình đi học
ở Mỹ, ở Harvard, được tiếp xúc với
một nền giáo dục mà như mọi
người thường nói là trong mơ, thì
mình vẫn thấy rằng triết lý giáo
dục của họ không hề khác với
cách làm của Olympia đâu. Đây là
điều làm mình rất ngạc nhiên và
thán phục”

Nguyễn Vũ Thanh An, cựu học sinh
Olympia niên khoá 2013, tốt nghiệp
Thạc sỹ tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ,
chuyên ngành Khoa học và Thực hành
Phòng chống (Prevention Science and
Practice); Chuyên tư vấn Vị thành niên
(Strand: Adolescents Counseling).
Hiện Thanh An đang công tác tại văn
phòng UCC, Olympia.

“Mình học được nhiều điều từ mọi
người ở Olympia. "Mọi người"
không trừ một ai, kể cả những người
mình không thích hoặc gần như
không tiếp xúc. Có một lần mình
mang ấm trà đi rửa ở khu vệ sinh,
vội quá nên đổ cả nước lẫn lá trà
thẳng vào bồn rửa mặt. Đúng lúc ấy
có cô tạp vụ đi qua nhìn thấy và
nhắc nhở. Mình đã nghĩ về điều đó
rất nhiều. Nếu chỉ đọc sách và thiếu
đi quan sát, mình không lớn được.
Khi đặt mình vào vị trí của cô tạp vụ,
lần đầu tiên mình thấy rõ hai chữ
"thấu cảm" mà các thầy cô luôn
nhắc trên lớp có ý nghĩa như thế
nào trong đời thực. Và nếu không
phải vì được học ở môi trường luôn
khuyến khích mọi người kiên nhẫn,
dịu dàng với nhau như Olympia, có
lẽ mình khó mà tự mình nghiệm ra
điều ấy”.

“Để có được kết quả ngày hôm
nay là cả một quá trình dài nỗ
lực. Ngay từ ngày học tập tại
Olympia em đã được tạo các cơ
hội tham gia vào các hoạt động
ngoại khóa, bước đầu giúp em
phát triển khả năng tổ chức, lãnh
đạo cũng như tự tin hơn vào khả
năng của bản thân. Đó là sự
chuẩn bị về mặt nền tảng quý
báu và lâu dài để em đủ tri thức
và kỹ năng, tính cách bước vào
Trường Luật Harvard.”

Nguyễn Hoàng Khánh cựu học sinh
Olympia niên khóa 2011, tốt nghiệp
chuyên ngành Luật, Đại học Harvard.

Doãn Hoàng Nhi, cựu học sinh Olympia
niên khóa 2020, học sinh xuất sắc Olympia
nhiều năm liền, giải nhì tiếng Anh cấp
thành phố năm 2017, đạt điểm tuyệt đối ở
vòng 2 (900/900) và được chọn tham dự
vòng chung khảo cuộc thi TOEFL Junior
Challenge 2015, giải 3 cuộc thi HSG Toán
học Hoa Kỳ - AMC 8 năm 2015.
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Trường PTLC Olympia
Khu ĐTM Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
024 6267 7999
info@theolympiaschools.edu.vn

