
Chất lượng làm nên đột phá                                                                                        

trường thpt chuyên ngoại ngữ 
tuyển chọn học sinh từ mọi miền đất 
nước (hằng năm có khoảng 4000 thí 
sinh dự thi với chỉ tiêu khoảng 380 cho 
hệ chuyên). để có những lứa học trò 
giỏi, có năng khiếu ngoại ngữ, cung 
cấp nguồn tuyển sinh chất lượng cho 
trường đh Sư phạm ngoại ngữ và 
những trường đh danh tiếng khác, 
năm 2015 vừa qua, trường không 
ngừng đổi mới trong công tác quản lý, 
giảng dạy, giữ vững mô hình đào tạo 
chuyên sâu về ngoại ngữ, dạy học 2 
ngoại ngữ đồng thời trang bị cho học 
sinh kiến thức các môn văn hoá khác. 

nhắc đến thương hiệu “Chuyên 
ngữ”, người ta thường nghĩ ngay đến 
một môi trường giáo dục lành mạnh- 

học thật, thi thật, chất lượng thật: Bảng 
vàng thành tích của nhà trường được 
“dệt” bằng những con số ấn tượng với: 
5 huy chương Vàng và 1 huy chương 
đồng Olympic tiếng nga quốc tế; 539 
giải học sinh giỏi quốc gia sau 26 năm 
dự thi (1989-2015); hàng trăm lượt học 
sinh giành danh hiệu thủ khoa trong 
các kì thi tốt nghiệp thpt và tuyển sinh 
đại học; thpt chuyên ngoại ngữ luôn 
nằm trong top những trường thpt có 
điểm thi đại học (trước đây) và thpt 
quốc gia (hiện nay) cao nhất toàn quốc. 
năm 2015 đánh dấu trường thpt 
chuyên ngoại ngữ bước sang tuổi 46 
sau 45 năm bền bỉ xây dựng thương 
hiệu. trong năm 2015 này, văn hóa 
chất lượng vẫn một lần nữa được khẳng 
định khi các em học sinh đã giành 18 
giải (1 giải nhất, 8 giải nhì, 6 giải Ba 

ngọC Chi

Trong xu thế hội nhập 
quốc tế, nhu cầu học 

ngoại ngữ ngày càng trở 
nên phổ biến và quan 
trọng thì thương hiệu 

"chuyên ngữ" càng có 
giá, nhất là khi ngôi 

trường ấy đã có bề dày 
phát triển, tạo được 

nền móng vững chắc từ 
những lớp chuyên 45 

năm trước. 

Nôi “deät” NeâN NhöõNg öôùc mô
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và 3 giải Khuyến khích) trong kì thi học sinh giỏi 
quốc gia các môn ngoại ngữ, 5 hS tham gia kỳ 
thi olimpic hà nội mở rộng môn toán bằng tiếng 
anh đạt 4 giải (1 giải 3, 3 giải khuyến khích), 24 
em hS tham gia kỳ thi hS giỏi khu vực duyên hải 
đồng bằng Bắc bộ đạt 21 giải (6 huy chương vàng, 
3 huy chương bạc, 4 huy chương đồng, 7 giải 
khuyến khích. năm 2015 cũng là năm trường đã 
đón nhiều đoàn các trường quốc tế đến thăm và 
kí kết hợp tác. Quan hệ quốc tế đã giúp học sinh 
của nhà trường có nhiều cơ hội nhận học bổng du 
học tại mỹ, nhật, Úc, Canada, Anh, pháp..... đặc 
biệt, 6 học sinh của khối 12 trong năm vừa qua 
đã nhận học bổng hirose (1.500 USD/tháng trong 
9 năm học) và em nguyễn đức Anh  nhận học 
bổng cao nhất 220.000USD/4 năm học (khoảng 
5 tỉ đồng) tại northeastern University (top 50 đại 
học cao nhất nước mỹ). nhiều học sinh của thpt 
chuyên ngoại ngữ nhận được học bổng danh giá 
từ các trường đại học danh tiếng trên thế giới.

muốn có trò giỏi, rất cần có những người thầy 
giỏi. nhận thức rõ điều này, Ban giám hiệu nhà 
trường trong năm 2015 đã có nhiều biện pháp đẩy 
mạnh, đổi mới phương pháp dạy và học, nhất là 

giảng dạy các môn ngoại ngữ. tham gia giảng dạy 
tại trường hiện nay có 75 giáo viên giỏi bậc trung 
học phổ thông, 31 giáo viên thỉnh giảng được mời 
từ các trường đại học trong nước và quốc tế. trong 
số đội ngũ CB-gV cơ hữu của trường có 1 phó giáo 
sư, 5 tiến sĩ, 5 CB-gV đang làm nghiên cứu sinh, 
còn lại hầu hết là thạc sĩ hoặc đang theo học Cao 
học. CB-gV có trình độ cao của trường là tác giả 
của những công trình nghiên cứu cấp đại học ngoại 
ngữ, cấp đại học Quốc gia hà nội, được tạo điều 
kiện tham gia công tác đào tạo đại học, sau đại học, 
hướng dẫn luận văn, luận án cho sinh viên và nghiên 
cứu sinh. thời gian vừa qua CB-gV của trường xuất 
bản 3 đầu sách chuyên khảo, công bố gần 100 công 
trình trên các tạp chí, kỉ yếu khoa học trong và ngoài 
nước và trên 50 đầu sách tham khảo dành cho học 
sinh phổ thông. Các tổ, nhóm chuyên môn đều đã 
tham gia đề tài nghiên cứu về đổi mới căn bản và 
toàn diện về phương pháp giảng dạy và kiểm tra 
đánh giá học sinh. Các giáo viên ngoại ngữ tham 
gia tích cực đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 và đã tổ 
chức hội nghị báo cáo kết quả ngày 10/12/2015 với 
sự góp mặt của các trường chuyên trong toàn quốc 
mà trường thpt chuyên ngoại ngữ được xem như 
một mô hình tiêu biểu.
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đẩy mạnh triết lý phát triển tOàn 
Diện 

Dù là một trường chuyên nhưng thế mạnh 
của nhà trường là đào tạo học sinh phát triển 
toàn diện, học sinh không chỉ giỏi ngoại ngữ 
mà còn giỏi, có vốn kiến thức vững chắc 
các môn văn hóa khác. trong nhiều năm 
qua, nhiều học sinh của trường tuy chuyên 
về ngoại ngữ nhưng lại thủ khoa cả những 
ngành thuộc khoa học tự nhiên, kỹ thuật, điện 
ảnh, y dược, kinh tế, tài chính, mỹ thuật...Vì 
có một khung chương trình được nghiên cứu, 
điều tiết hợp lý nên học sinh được phát triển 
toàn diện mà không phải chịu áp lực vì một 
chương trình quá nặng. 

Bám sát chủ trương phát triển toàn diện 
học sinh, Bgh nhà trường đặc biệt coi trọng 
các hoạt động của đoàn thanh niên, coi đây 
là "sân sau" quan trọng để phát triển các 
giá trị và kỹ năng sống cần thiết cho thế hệ 
trẻ. những chương trình ngoại khóa có quy 
mô và ý nghĩa giáo dục lớn, góp phần định 

hướng về đạo đức, lối sống do trường tổ chức 
đã làm nên chất lượng "học để biết, học để 
làm và học để chung sống" cho những lớp 
học sinh của trường, gây được tiếng vang 
trong xã hội. Có những chương trình ở Việt 
nam, chỉ học sinh chuyên ngoại ngữ mới có 
như: Chương trình định hướng tân học sinh 
10+, Sắc màu Chuyên ngoại ngữ, Cnn- iDol, 
Cnn- Charm, hội thao chào xuân... những 
hoạt động ngoại khoá thiết thực, mang bản 
sắc riêng của học sinh chuyên ngoại ngữ, phù 
hợp với tâm sinh lý lứa tuổi  đã tạo điều kiện 
cho học sinh thể hiện tài năng và tâm huyết, 
giúp các em hình thành nhiều kỹ năng sống 
quan trọng, làm nên những giá trị sống cốt 
lõi cho mỗi cá nhân trong cuộc sống sau này. 
năm 2015 vừa qua, ngoài những hoạt động 
mang tính thường niên như trên, công tác 
học sinh còn ghi dấu ấn với những phong 
trào như giải bóng đá nữ, đêm sân khấu hóa 
tác phẩm văn học lần thứ ba và cuộc thi hùng 
biện tiếng Anh. Cuốn nội san Cnn Zoom của 
chính các em học sinh chuyên ngoại ngữ- 
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những “phóng viên nhỏ”, cho đến nay 
đã xuất bản đến số thứ 8, có chất lượng 
tốt.

đến chuyên ngoại ngữ, điều chúng 
tôi ấn tượng nhất: có lẽ hiếm có một 
môi trường phổ thông nào trong toàn 
quốc có được sự nở rộ và phát triển 
mạnh mẽ các câu lạc bộ (do chính học 
sinh làm thủ lĩnh) như ở đây. hàng chục 
câu lạc bộ học tập thường xuyên tổ chức 
các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm học 
tập, nghiên cứu khoa học, tổ chức hoạt 
động khám phá văn hóa, thiên nhiên 
gắn với lĩnh vực đặc thù đã tạo một môi 
trường sinh hoạt, rèn luyện hữu hiệu để 
rất nhiều "cái tôi tài năng" phát lộ và 
"được thể hiện ". từ cái nôi nuôi dưỡng 
này, các lứa học sinh chuyên ngoại ngữ 
đã trở nên  năng động, tự tin, khao khát 
thành công và lĩnh hội được các tố chất 
của những nhà lãnh đạo trẻ tuổi. Và 
chúng tôi càng hiểu vì sao những dòng 

chữ ngay ở cổng trường “Cháy lên để 
mà tỏa sáng!” lại được học sinh yêu 
mến đến thế.

....năm Bản lề ChUẩn Bị ChO mô 
hình tự Chủ 

năm 2015 khép lại với những thành 
tích đáng tự hào, chia sẻ về những dự 
định trong năm 2016, pgS-tS nguyễn 
thành Văn- Bí thư chi bộ, hiệu trưởng 
nhà trường phấn khởi cho biết: " Chúng 
tôi đang triển khai và duy trì nề nếp để 
trường trở thành trường thpt đầu tiên 
ở Việt nam đào tạo hai ngoại ngữ và 
thực hiện giảng dạy một số môn khoa 
học bằng tiếng Anh. Bên cạnh việc tăng 
cường quan hệ hợp tác quốc tế, nhà 
trường sẽ mở rộng sự liên kết với các 
trường chuyên quốc gia và các trường 
thpt khác trên địa bàn thủ đô để phát 
huy thế mạnh tổng hợp của đội ngũ 
giáo viên các trường chuyên nhằm tạo ra 
sự cạnh tranh lành mạnh, cùng hợp tác, 

cùng phát triển để nâng cao chất lượng 
giáo dục mũi nhọn hiện nay." 

được biết, nhà trường đang hoàn 
thiện đề án tự chủ để thpt chuyên 
ngoại ngữ có thể tự chủ vào những năm 
tới. thiết nghĩ, tự chủ chính là xu thế của 
sự phát triển, là điều kiện cần thiết để 
thực hiện các phương thức quản lý nằm 
cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo. 
trong ý tưởng của đề án tự chủ, thpt 
chuyên ngoại ngữ sẽ hướng đến các lĩnh 
vực: tài chính, đào tạo, nhân sự, hợp 
tác- phát triển và thi đua- khen thưởng. 
Với một bề dày truyền thống, một môi 
trường giáo dục lành mạnh- năng động, 
khi mô hình tự chủ được thực hiện thành 
công, trường thpt chuyên ngoại ngữ sẽ 
hứa hẹn tạo ra nhiều đột phá để xứng 
đáng với tầm vóc là một trường chuyên 
lớn trong đại học Quốc gia hà nội, là địa 
chỉ tin cậy của phụ huynh và học sinh 
cả nước.
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