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Trường THCS Đào Duy Từ là một trường 
chất lượng cao nằm trong hệ thống giáo 
dục Đào Duy Từ, được thành lập năm 2013 

do GS.TS Hà Huy Bằng người có hơn 10 năm phụ 
trách khối chuyên Lý ĐHKHTN-ĐHQGHN sáng 
lập và điều hành. 

• Hơn 10 năm liên tiếp trường Trung học Đào 
Duy Từ được Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào 
danh sách các trường tốt nhất cả nước.  

• Trong 13 năm gần đây, trường Đào Duy Từ nằm 
trong top các Trường trung học phổ thông của 
Hà Nội có học sinh tham dự kỳ thi Học sinh giỏi 
Quốc gia lớp 12 các môn Toán, Vật lý, Hóa học, 
Ngữ văn, Tiếng Anh và 100% số học sinh tham 
dự đều đạt giải. 

• Đặc biệt, trong kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 
lần thứ 39 năm 2008, học sinh Trần Anh Vũ của 
Trường đã đạt Huy chương Đồng góp phần để 
đoàn Việt Nam xếp thứ ba trong tổng số 85 đoàn. 

• Trong các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Bộ 
Giáo dục và Đào tạo đã tặng bằng khen cho các 
học sinh của trường Đào Duy Từ do có thành tích 
xuất sắc khi nhận được hơn 20 Huy chương Vàng, 
> 10 Huy Chương Bạc, nhiều Huy chương Đồng 
trong các kỳ thi sáng chế và phát minh Quốc tế 

tại Rumania, Đài Loan, Malaysia và Hàn Quốc.

• Năm nào học sinh lớp 9 của trường THCS Đào 
Duy Từ cũng có giải HSG, thi đỗ vào các trường 
điểm, trường chuyên trên địa bàn thành phố 
hoặc giành được Visa đi du học.

Nhà trường đảm nhận vai trò đào tạo bậc học 
trung học cơ sở nhằm tạo ra một thế hệ học sinh 
mới, có tri thức vững vàng, nhân cách tốt đẹp, kĩ 
năng thành thạo và có ý chí, khát vọng vươn lên 
trong cuộc sống, làm chủ bản thân trong xu thế 
hội nhập mạnh mẽ của đất nước với thế giới, trở 
thành công dân toàn cầu. 

Mục tiêu chính của nhà trường là tạo nguồn đầu 
vào cho khối THPT Đào Duy Từ đặc biệt cho các 
lớp chuyên, chọn; đồng thời phát hiện những 
học sinh có năng lực xuất sắc và bồi dưỡng theo 
phương thức chuyên sâu, chuyên biệt để các con 
có thể vào học ở các trường điểm, trường chuyên 
hoặc chuyển tiếp du học.

Với phương châm: Chung tay kiến tạo trường 
học hạnh phúc, với mục tiêu đào tạo: phát triển 
toàn diện: tri thức – kỹ năng – đạo đức – sức khoẻ, 
chúng tôi cam kết đem đến những điều tốt đẹp 
nhất cho học sinh. 
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Quý Phụ huynh thân mến,

Chúng ta đang sống trong một thế giới mới với những 
chuyển biến nhanh chóng diễn ra mỗi ngày. Để hòa 
nhập và chinh phục thế giới ấy, chúng ta cần trang 
bị đầy đủ sức khỏe, tri thức, kĩ năng, phẩm chất. Và 
muốn khẳng định mình với thế giới, chúng ta cần tạo 
ra sự khác biệt. Hệ thống Đào Duy Từ thành lập và 
phát triển cũng dựa trên định hướng đó.

Chương trình của Trường THCS Đào Duy Từ chú 
trọng vào những kĩ năng chúng tôi nhận định là thiết 
yếu để thế hệ “Công dân toàn cầu” tự tin khẳng định 
bản thân mình: 

1. Nắm bắt vững kiến thức nền tảng: Sự phát triển 
của thế giới yêu cầu người làm chủ cần trang bị tri 
thức đa dạng ở nhiều lĩnh vực. Nhà trường chú ý đến 
việc truyền thụ cho học sinh những kiến thức nền 
tảng theo chương trình của Bộ giáo dục; đồng thời 
gợi mở để trẻ có khả năng tự tiếp cận thêm những 
kiến thức phù hợp.

2. Chú trọng phát triển các kĩ năng: Nhà trường 
luôn mong muốn mang đến cho học sinh một môi 
trường giáo dục toàn diện và cân bằng giữa trí tuệ, 
thể chất, tâm hồn. Tại THCS Đào Duy Từ học sinh 
được trang bị những kĩ năng học tập, kĩ năng xử lý 
vấn đề, kĩ năng hợp tác; định hướng để trẻ tự tin thực 
hiện những ước mơ hoài bão của mình, phát huy 
sở trường, khuyến khích những năng lực riêng biệt; 
hướng tới mục tiêu xây dựng con người có nhân cách, 
đề cao lòng trung thực, tình yêu thương, có ý thức giữ 
gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 

3. Đặc biệt đầu tư phát triển Tiếng Anh: Một trong 
những yếu tố vô cùng quan trọng để khẳng định bản 
thân với thế giới nằm ở việc giao tiếp bằng ngôn ngữ 
toàn cầu. Nhà trường đặc biệt chú ý đến việc phát 

triển khả năng ngoại ngữ cho trẻ bằng nhiều phương 
pháp khác nhau. Trẻ không chỉ học theo chương trình 
sách giáo khoa mà còn được “tắm” trong Tiếng Anh 
qua rất nhiều những hoạt động đổi mới sáng tạo phù 
hợp với lứa tuổi. 

4. Chú ý đến từng học sinh: Mỗi đứa trẻ với tư duy 
và cá tính rất riêng cần được lắng nghe, được hiểu và 
được đồng hành trên con đường tìm kiếm và khẳng 
định cái tôi của bản thân. THCS Đào Duy Từ là một 
ngôi trường lí tưởng với sĩ số mỗi lớp học nhỏ, cùng 
với triết lý giáo dục nhấn mạnh việc tôn trọng từng cá 
thể giúp cho mỗi bạn nhỏ đều được quan tâm, yêu 
thương và khuyến khích phát triển theo những cách 
khác nhau. Vai trò chính của nhà trường đơn giản chỉ 
là một “chất xúc tác” hoàn hảo, giúp kết nối đứa trẻ 
và tri thức thông qua niềm vui và say mê khám phá.

Cảm ơn Quý Phụ huynh đã đồng hành cùng nhà 
trường trong chuỗi những tháng năm đầu đời rất 
quan trọng của con em mình. Bản thân giáo dục là 
một ngành nghề luôn cần sự phản biện và đổi mới để 
đi kịp với thời đại, thậm chí đi trước thời đại để chuẩn 
bị cho lớp công dân của 10, 20 năm nữa. Cá nhân tôi 
và Ban Giám hiệu Hệ thống Đào Duy Từ luôn sẵn lòng 
được đón tiếp anh, chị bất cứ lúc nào để cùng chia sẻ 
và hoàn thiện giải pháp giáo dục tối ưu nhất cho mỗi 
người bạn nhỏ của chúng ta.

    Trân trọng!

                                  GS.TS HÀ HUY BẰNG
                                     Chủ tịch HĐQT 

TỪ HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG

Thoâng ñieäp3
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 GS.TS HÀ HUY BẰNG

Chủ tịch HĐQT Hệ thống giáo dục Đào Duy Từ
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CHƯƠNG TRÌNH 
GIÁO DỤC TÍCH HỢP

Trang bị đầy đủ kiến thức và 
đào tạo bài bản các kỹ năng 
của thế kỷ 21 cho học sinh.

SĨ SỐ LỚP NHỎ
ĐÀO TẠO CÁ NHÂN HÓA
Lớp được tổ chức với quy mô 
nhỏ, đảm bảo dịch vụ giáo dục 

chuẩn mực.

HOẠT ĐỘNG
NGOẠI KHOÁ ĐA DẠNG
Tăng cường các tiết Kỹ năng 
sống, STEM khoa học, thể thao 
& nghệ thuật, đa dạng các 
CLB như Bóng đá, Bóng rổ, tin 

học, Mỹ thuật,...

HỢP TÁC GIÁO DỤC
QUỐC TẾ

Chú trọng hợp tác giáo dục quốc tế, 
tạo cơ hội giao lưu tiếp xúc du học 

cho học sinh.

CHI PHÍ HỢP LÝ
CHO GIA ĐÌNH VIỆT

Chỉ với mức học phí 1.600.000, 
học sinh được trải nghiệm các 

hoạt động giáo dục hiện đại.

Taïi sao neân choïn
TRƯỜNG THCS ĐÀO DUY TỪ ?
Ra đời trong thiên niên kỷ mới, chấp nhận những thách thức và 
yêu cầu, đòi hỏi của thế hệ mới về chất lượng giáo dục, Trường 
THCS Đào Duy Từ - một trường chất lượng cao trong hệ thống 
giáo dục Đào Duy Từ luôn phấn đấu đạt được uy tín cao trong 
toàn xã hội thông qua những bước đi và kết quả cụ thể.

ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU
CÁC MÔN TRỌNG ĐIỂM

Thời lượng học tập tăng với sự đầu tư trọng 
điểm cho 3 bộ môn: Toán - Tiếng Việt/ Ngữ 
Văn - Tiếng Anh. Tổng số tiết tiếng Anh 
lớp chuyên sâu lên đến 20 tiết/tuần, theo 
chuẩn Châu Âu với đầu ra là chứng chỉ 
quốc tế như B1, KET, PET, FCE và IELTS…

5
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100%
Học sinh đỗ vào các 

trường THPT

40/50
điểm trung bình 3 môn 

của các lớp chọn

9.3
là điểm trung bình 

môn tiếng Anh

6/15
thứ hạng của trường 
trong quận Thanh 

Xuân dựa trên kết quả 
thi THPT

37/50
điểm trung bình 3 môn 

của toàn khối

15.6%
học sinh đạt điểm 
tuyệt đối 10/10
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Được phát triển thông qua bộ môn kỹ 
năng mềm sử dụng phương pháp học 
tích hợp với công nghệ.

Được phát triển thông qua các hoạt 
động trên lớp và ngoại khóa của các 
môn học.

Được phát triển thông qua các dự án 
cộng đồng và cuộc thi.

Được rèn luyện thông qua phương 
pháp Học tập dự án.

TƯ DUY PHẢN BIỆN
Critical thinking

NGHIÊN CỨU
   Research

KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ HÙNG BIỆN
                         Communication & Debate

                       LÀM VIỆC NHÓM
                                   Collaboration

MÔ HÌNH 
PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

7
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Giúp học sinh đưa ra lựa chọn phù hợp 
nhất về trường, ngành và nghề.

Nuôi dưỡng và phát triển tư duy và 
góc nhìn toàn cầu.

Được phát triển thông qua việc tăng 
cường các môn học về thẩm mỹ và 
nghệ thuật.

Giúp học sinh nâng cao tính chủ động 
và tự lập, cùng tư duy có hệ thống 
trong giải quyết vấn đề.

    TƯ DUY SÁNG TẠO
     Creativity & Innovation

    TƯ DUY TOÀN CẦU
     Global Perspective

PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN
     Personal Growth

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Problem Solving

8
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NHỮNG NGƯỜI GIEO MẦM HẠNH PHÚC

Hội đồng cố vấn và chuyên môn

“Phương châm giáo dục của nhà trường là tạo mọi điều kiện thuận 
lợi để các con phát triển năng lực cá nhân trong học tập và rèn luyện. 
Đầu tư cho phát triển mũi nhọn đồng thời quan tâm đến sự tiến bộ 
của từng cá nhân để từng ngày, từng ngày các con có thể vượt qua 
chính mình. Ở trường THCS Đào Duy Từ không một học sinh nào bị 
bỏ lại phía sau”.

Thầy Đào Văn Hải 
Nguyên Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh viên ĐHQGHN, Phó chủ tịch HĐQT THCS Đào 
Duy Từ

“Hệ thống giáo dục Đào Duy Từ luôn chủ động chuẩn bị cho học sinh 
những điều kiện cần thiết về kiến thức, kỹ năng và năng lực ngoại ngữ 
trong xu thế hội nhập để có thể trở thành “công dân toàn cầu”. Với 
quan hệ quốc tế rộng và sâu ở nhiều trường ĐH và TH ở Mỹ, Hàn Quốc, 
Nhật Bản… Song song với việc đảm bảo chất lượng các lớp chất lượng 
cao hệ thống Đào Duy Từ đã đồng thời triển khai các lớp quốc tế ở cả 
THCS và THPT để đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực ngoại ngữ…”

GS.TS Hà Huy Bằng 
Giáo sư khoa Vật lý trường ĐHKHTN-ĐHQGHN, chuyên gia giảng dạy, luyện thi các bộ 
môn Toán, Lý tại các khối chuyên - Chủ tịch HĐQT Hệ thống giáo dục Đào Duy Từ.

9
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Là một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm luyện thi HSG thành 
phố, luyện thi THPT quốc gia, quốc tế, sẵn sàng tư vấn cho việc bồi 
dưỡng học sinh giỏi trong nhà trường.

PGS.TS Trần Thạch Văn 

Trong những giai đoạn phát triển của con người, lứa tuổi thiếu niên có 
một vị trí và ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là thời kỳ phát triển phức 
tạp nhất, và cũng là thời kỳ chuẩn bị quan trọng nhất cho những bước 
trưởng thành sau. Vì vậy nếu các em không được hỗ trợ và chăm sóc đời 
sống tinh thần một cách tốt nhất khi gặp phải những khó khăn tâm lý 
hay khi vướng mắc vào những rắc rối do lứa tuổi học đường… thì có thể 
có những tác động xấu đến đời sống tinh thần và sự phát triển nhân 
cách của các em. PGS.TS Phạm Mạnh Hà là một trong những cố vấn tâm 
lý lâu năm cho học sinh nhà trường.

PGS.TS Phạm Mạnh Hà 
Giảng viên trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN, cố vấn tâm lý học đường 

“Tôi rất ấn tượng với kết quả đầu ra của năm học 2019- 2020 của trường 
THCS Đào Duy Từ xếp thứ 6 trên tổng số 15 trường của Quận Thanh 
Xuân, một quận có thành tích giáo dục hàng đầu của thành phố Hà Nội. 
Các hoạt động bổ trợ, trải nghiệm phong phú của nhà trường đã giúp 
học sinh phát triển toàn diện nhất là các kỹ năng và tiếng Anh giao tiếp . 
Trường THPTchuyên ĐHKHXH & NV sẵn sàng cử giáo viên chuyên hỗ trợ 
về chuyên môn và tăng cường các hoạt động giao lưu giữa học sinh hai 
trường. Nhà trường cũng mong muốn đón học sinh của THCS Đào Duy 
Từ vào học tại trường THPT chuyên ĐHKHXH & NV”.

PGS.TS Nguyễn Quang Liệu 
Hiệu trưởng trường THPT Chuyên KH-XH&NV - ĐHQGHN
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Vinh dự hợp tác với THCS Đào Duy Từ, trung tâm tiếng Anh và công 
nghệ cao Smartcom sẵn sàng cung ứng giáo viên nước ngoài, các phần 
mềm hỗ trợ học tập cho học sinh Đào Duy Từ trong thời đại công 
nghệ số 4.0, hướng tới giáo dục học sinh trở thành công dân toàn cầu.

Thầy Nguyễn Anh Đức 
Giám đốc trung tâm tiếng Anh và công nghệ Smartcom
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Tôi có những khoảng thời gian rất đáng quý khi được là người dạy dỗ các em 
học sinh của trường Đào Duy Từ. Khả năng học và kỹ năng tiếng Anh của các 
em theo thời gian đã vượt qua sự mong đợi của tôi. Bên cạnh đó, được làm 
việc cùng thầy Hoàng Sơn là một vinh dự đối với tôi. Thầy Sơn là một người 
thầy giỏi và vô cùng tâm huyết đối với nhà trường cũng như các học trò. Tôi 
luôn hào hứng với việc lên lớp và giúp các bạn học sinh nâng cao các kỹ năng 
của mình.

My experience working with student's at Dao Duy Tu School has been 
rewarding and their learning ability and English skills has surpassed 
my expectations. Also working with Mr Hoang Son has been great and 
he's of good value to the school and learner's. He is a passionate and 
skilled educator. I'm excited to continue working with student's and 
helping them improving skills. 

Thầy Morkel Izak Gerhardus
Giáo viên nước ngoài

Được thành lập từ năm 2011 tại Singapore, Havina Group là tổ chức 
giáo dục tiên phong trong cá nhân hóa dịch vụ đào tạo tại Việt Nam 
với sứ mệnh giúp thế hệ trẻ Việt Nam vươn tầm thế giới thông qua 
việc cung cấp các dịch vụ hướng nghiệp và định hướng giáo dục, tư 
vấn và đào tạo, nhằm mục tiêu chính giúp thể hệ trẻ Việt Nam đạt 
chuẩn tiếng Anh quốc tế với đầu ra Cambridge/IELTS, chuẩn kỹ năng 
mềm cho thể kỷ 21 và chuẩn tư duy toàn cầu qua các hoạt động kết 
nối du học, học bổng, thực tập, việc làm và định cư quốc tế.

Cùng chia sẻ chung giá trị cốt lõi và đam mê giáo dục, Havina Group 
rất vinh dự được Trường THCS Đào Duy Từ lựa chọn là đối tác tin cậy 
để tư vấn thiết kế và triển khai các chương trình học tiếng Anh chuyên 
sâu và chuyên biệt cho học sinh với mục tiêu kiến tạo một môi trường 
đào tạo tiếng Anh chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế. Với việc 
lấy học sinh làm trọng tâm, các chương trình hợp tác đã có tác động 
tích cực đến học sinh, đặc biệt là việc phát triển kỹ năng tiếng Anh 
một cách tự nhiên, không chỉ tập trung vào từ vựng, ngữ pháp mà còn 
giúp học sinh yêu thích môn học khác bằng tiếng Anh và phát triển 
toàn diện kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết tạo sự tự tin và chuẩn bị 
hành trang hội nhập quốc tế trong tương lai cho các thế hệ học sinh 
Trường THCS Đào Duy Từ.

Thầy Nguyễn Văn Dũng 
Nhà sáng lập & Giám đốc điều hành Tổ chức giáo dục Haniva 
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Giải Ba GV dạy giỏi Huyện, lao động tiên tiến, nhiều năm kinh nghiệm luyện 
thi vào các trường chất lượng cao.

Ths. Nguyễn Thị Huyền
Tổ trưởng tổ Văn 

12

13 năm kinh nghiệm luyện thi vào các trường chất lượng cao và có nhiều học 
sinh thi đỗ các trường chuyên như Ams, Khoa học tự nhiên, chuyên Sư phạm.

Ths.  Hà Đình Hạnh
Trợ lý BGH , Giáo viên Toán

GV dạy giỏi cấp Quận, có học sinh đạt giải Quận, GV có thành tích cao trong 
ôn luyện thi vào lớp 10.

Ths. Vũ Phương Thảo
Phó Hiệu trưởng trường THCS Đào Duy Từ, Tổ trưởng tổ Toán 

Nhiều năm kinh nghiệm luyện thi vào các trường chất lượng cao, nhiều học sinh 
đạt điểm 10 tuyệt đối môn tiếng Anh trong kì thi vào 10, có HS đỗ chuyên Ams, 
chuyên ngữ…

Ths. Đỗ Trọng Thưởng
Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ
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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TIÊN TIẾN

TÀI LIỆU GIẢNG DẠY
- Tài liệu giảng dạy được chọn lọc, cập nhật và biên soạn lại để học sinh dễ tiếp thu 

- Chương trình đào tạo đảm bảo kiến thức theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO PHÁT HUY TÍNH CHỦ ĐỘNG SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH
- Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế, chuyển hóa những nguyên tắc, chuẩn mực 
đạo đức xã hội thành những phẩm chất đạo đức, nhân cách cho học sinh.

- Dạy học theo hướng kiến tạo, học sinh có thể tham gia tìm tòi, suy luận và có thể vận 
dụng ngay kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề cụ thể trong cuộc sống, chủ động 
tham gia tích cực vào các hoạt động để thể hiện năng lực và phẩm chất của mình.

- Khối 6 và 7 chương trình học đều với các môn, định hướng tăng cường cho những học 
sinh có năng khiếu về Toán, Văn và Tiếng Anh. 

- Khối 8 và 9 theo năng lực và sở trường của từng học sinh nhà trường có thể tư vấn 
cho CMHS định hướng nguyện vọng vào THPT và phân luồng theo hướng tăng cường 
thêm các môn Toán (Lý, Hóa, Sinh) hoặc Tiếng Anh (Văn, Sử, Địa).

CHÚ TRỌNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG
- Thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế, chuyển hóa những nguyên tắc. 

- Đối với lớp 6 tập trung các nhóm kỹ năng biết cách học khi chuyển cấp, cách tự học, 
tự chăm sóc bản thân… 

- Các năm tiếp theo là các kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm và giao tiếp thuyết phục, 
biết tự quản lý và làm chủ được bản thân, tôn trọng sự khác biệt giúp cho các em có 
khả năng tự kiểm soát được bản thân một cách tự giác và có khả năng chống lại những 
biểu hiện lệch lạc về lối sống.

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ, KHEN THƯỞNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 
CHO HỌC SINH
- Công tác kiểm tra đánh giá theo hướng chú trọng đánh giá phẩm chất và năng lực 
của học sinh được thực hiện theo quy trình: Đánh giá kết quả học tập trên lớp; Năng 
lực hoạt động tập thể, thực hành các kỹ năng, … được thực hiện bằng phiếu ghi nhận 
xét của giáo viên chủ nhiệm với từng học sinh hàng tháng, mỗi học kỳ và năm học. 

- Các hình thức kiểm tra, đánh giá đều hướng tới mục tiêu để học sinh phát triển năng 
lực cá nhân. Mặt khác cũng để nhà trường điều chỉnh kế hoạch học tập, bồi dưỡng 
với từng học sinh.

- Tăng cường kỷ luật học tập song song với việc động viên và khen thưởng kịp thời 
không chỉ với những học sinh giỏi có thành tích cao mà còn quan tâm khen thưởng 
cho những học sinh có tiến bộ qua kiểm tra định kỳ hàng tháng để các con phấn đấu 
vượt qua chính mình.
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PHỐI HỢP CHẶT CHẼ VỚI GIA ĐÌNH
- Thường xuyên liên lạc với phụ huynh về tình hình học tập, rèn 
luyện của con thông qua liên lạc điện tử.

- Thường xuyên tham vấn ý kiến của phụ huynh để có thông tin cập 
nhật về năng lực, sở thích cũng như nguyện vọng của con, … trên 
cơ sở thực tế  đó để điều chỉnh các hoạt động đào tạo phù hợp.

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁ NHÂN (CÁ THỂ HÓA)
- Sĩ số lớp học không quá 30 học sinh, có sự chuyên biệt về chương 
trình với các nhóm học sinh có năng lực nổi trội (các đội tuyển học 
sinh giỏi) hoặc những học sinh còn gặp khó khăn với các môn Toán, 
Văn, Tiếng Anh, Lý, Hóa, Sinh. 

- Quan tâm đến từng học sinh. Có kế hoạch cụ thể cho giáo viên chủ 
nhiệm và giáo viên giàu kinh nghiệm bổ sung những kiến thức thiếu 
hụt của từng học sinh. Trường hợp đặc biệt sẽ được các chuyên gia 
Tâm lý của trường trợ giúp giải tỏa tâm lý như: sợ học, ngại học hay 
những biểu hiện lệch lạc về tâm lý, giới tính. 

14
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Ngay từ khi thành lập, trường THCS Đào Duy Từ đã xác định xây dựng chương trình môn tiếng Anh 
làm mũi nhọn cho sự phát triển bền vững và lâu dài của nhà trường. 
Nhằm tạo động lực và thúc đẩy khả năng học tiếng Anh của học sinh đạt hiệu quả nhất, chương 
trình tiếng Anh tại trường THCS Đào Duy Từ được xây dựng dựa trên các khía cạnh sau: chương 
trình của Bộ giáo dục, chương trình tăng cường, chương trình tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, 
chương trình chuyên sâu, chương trình chuyên biệt, chương trình học Tiếng Anh online và các 
chương trình ngoại khoá song ngữ.

Chương trình Tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Học sinh được học đầy đủ các bài học trong sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các 
bài học được biên soạn và giảng dạy với các giáo viên có trình độ và giàu kinh nghiệm đảm bảo 
các kiến thức cơ bản theo yêu cầu trong sách giáo khoa.

Chương trình Tiếng Anh tăng cường
Mỗi tuần học sinh có +4 tiết học tăng cường. Các tiết học tăng cường được chính các thầy cô 
dạy trên lớp giảng dạy nhằm bổ trợ cho những bài học trong sách giáo khoa. Học sinh được 
ôn tập, hệ thống và mở rộng kiến thức để vận dụng một cách linh hoạt trong cuộc sống hàng 
ngày. Đồng thời các con được rèn luyện kĩ năng giải quyết các vấn đề đảm bảo chất lượng, các 
kĩ năng làm bài đặc biệt là bài thi chuyển cấp.

Chương trình Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài
Hàng tuần, các con được học thêm các tiết với giáo viên bản xứ để rèn luyện phản xạ, kĩ năng 
giao tiếp cũng như văn hóa của các nước trên thế giới. Thông qua giờ học với giáo viên nước 
ngoài các con sẽ tự tin hơn, phát âm tự nhiên hơn và có thể suy nghĩ trực tiếp bằng Tiếng Anh.

Chương trình tiếng Anh chuyên sâu
Các con yêu thích và có khả năng học Tiếng Anh sẽ có cơ hội để phát triển toàn diện và tối đa 
năng lực của bản thân. Mỗi tuần các con sẽ có thêm +6 tiết với giáo viên Việt Nam và giáo viên 
nước ngoài để mở rộng vốn từ vựng, nghiên cứu sâu hơn về ngữ âm, ngữ điệu, nâng cao về 
ngữ pháp, luyện tập sâu hơn về các kĩ năng ngôn ngữ nghe, nói, đọc, viết. Đồng thời các con 
có cơ hội phát triển các kĩ năng logic tư duy phản biện, thuyết trình, tranh biện, thảo luận, giải 
quyết vấn đề và viết luận. Đây cũng là đội ngũ học sinh mũi nhon của nhà trường để tham gia 
các kì thi học sinh giỏi, Olympic Tiếng Anh,  English Champion, TOEFL JUNIOR CHALLENGE, 
IELTS … và kì thi chuyển cấp vào các trường chuyên trên địa bàn thành phố. 

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH HỘI NHẬP
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Chương trình Tiếng Anh chuyên biệt
Với các con khi chuyển lên cấp 2 mà vẫn sợ học Tiếng Anh và học chưa tốt 
do hổng kiến thức thì lớp Tiếng Anh chuyên biệt với +4 tiết/tuần sẽ giúp 
các con vượt qua nỗi sợ Tiếng Anh và dần trở nên yêu thích môn học này. 
Chương trình Tiếng Anh chuyên biệt được xây dựng với nội dung đơn giản, 
dễ hiểu và lặp đi lặp lại các kiến thức để học sinh có thể hiểu kĩ và tự tin vận 
dụng kiến thức một cách linh hoạt và hiệu quả nhất. 

Chương trình Tiếng Anh online
Song song với việc học trên lớp mỗi học sinh sẽ được cấp 1 tài khoản học 
online để các con tự ôn tập và mở rộng kiến thức tại nhà khi rảnh rỗi và vào 
dịp cuối tuần. Các bài học online sẽ giúp các con cảm thấy thú vị hơn với 
những hình ảnh sinh động, những video clips bổ ích và lí thú cùng với các 
bài luyện tập kiến thức sinh động. Hoạt động học tập online của các con 
được tổng kết, theo dõi hàng ngày, hàng tuần bởi giáo viên phụ trách lớp 
và phụ huynh.

Sau khi hoàn thành chương trình Tiếng Anh tại trường THCS Đào Duy Từ, 
học sinh sẽ tự tin trong giao tiếp bằng Tiếng Anh, tự tin tham gia các kì thi 
chứng chỉ quốc tế, tham gia kì thi chuyển cấp đạt kết quả cao, tham gia thi 
vào các trường chuyên ở Hà Nội hoặc chuyển tiếp vào các trường quốc tế 
cũng như thực hiện ước mơ đi du học ở các nước tiên tiến. Đặc biệt 70% 
học sinh hết lớp 9 đạt trình độ B1 trở lên (tương đương IELTS 4.5 trở lên) 
và đây cũng là tiêu chí tuyển thẳng của nhiều trường THPT trong cả nước.

Chương trình ngoại khoá song ngữ
Hàng quý, nhà trường có tổ chức các hoạt động ngoại khoá song ngữ để 
các con tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh, sử dụng tiếng Anh trong các hoạt 
động thực tiễn: dẫn chương trình, thuyết trình, giải toán tiếng Anh…

CHƯƠNG TRÌNH                    
TIẾNG ANH HỘI NHẬP
Tăng cường 20/3 tiết 

tiếng Anh so với chương 
trình của Bộ GD&ĐT
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BỆ PHÓNG TÀI NĂNG 
NHỮNG GƯƠNG MẶT HỌC SINH TIÊU BIỂU 

100% HS đỗ vào các trường THPT
30% học sinh thi vào 10 đạt trên 50/ 60 điểm
Nhiều học sinh đạt điểm cao top thành phố 53-54 điểm.

ĐẶNG NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG
Đạt giải Ba môn Toán HSG        
cấp Quận (2017)
Giành học bổng Tham gia                 
trại hè tại Đức (2019)

NGUYỄN TRỊNH KIM NGÂN
NGUYỄN CHU MINH HẠNH

Giành được giải KK môn 
Ngữ Văn cấp Quận (2017)

NGUYỄN ANH VŨ
Tổng điểm thi vào 10 đạt 
53/60 điểm

ĐOÀN THÁI HOÀNG NAM
Du học sinh tại Mỹ

NGUYỄN VIỆT DŨNG
Tổng điểm thi vào 10 đạt 
54/60 điểm.

NGUYỄN THU HÀ
Tổng điểm thi vào 10 đạt 
53/60 điểm.

KHOÁ
1
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100% học sinh đỗ vào các trường THPT
97% học sinh đỗ vào các trường công lập top cao
15% học sinh đạt điểm 10 môn tiếng Anh

NGUYỄN LÊ HOÀNG
Đỗ trường Ams; Đạt giải Nhì cuộc thi 
Tiếng Anh trên Internet (2017), giải 
Ba môn Tiếng Anh cấp Quận (2019); 
Đạt điểm 10 tuyệt đối môn tiếng Anh

NGUYỄN CHU TUẤN ANH
Đạt điểm 10 tuyệt đối môn Tiếng 
Anh trong kì thi vào lớp 10.

NGUYỄN THU NGA
Đạt giải KK môn Ngữ Văn cấp 
Quận (2019)
Điểm thi vào 10 đạt 45/50 điểm.

NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG
Hiện đang là du học sinh 
tại Thụy Điển.

NGUYỄN THÀNH AN
Đạt điểm 10 tuyệt đối môn Tiếng 
Anh trong kì thi vào lớp 10.

LƯU MỸ PHỤNG
Đạt giải Ba môn Ngữ Văn (2019)
Đạt giải KK môn Tiếng Anh cấp 
Quận (2019)

NGUYỄN PHÚC LÂM
Đạt điểm 10 tuyệt đối môn Tiếng 
Anh trong kì thi vào lớp 10.

NG. HOÀNG THIỆN ANH
Đạt điểm 10 tuyệt đối môn Tiếng 
Anh trong kì thi vào lớp 10.

VÕ MINH ĐỨC
Đạt điểm 10 tuyệt đối môn Tiếng 
Anh trong kì thi vào lớp 10.

ĐẶNG THANH TÂM
Đạt điểm 10 tuyệt đối môn Tiếng 
Anh trong kì thi vào lớp 10.

KHOÁ
3

100% HS đỗ vào các trường THPT
40% học sinh đạt trên 8 điểm môn tiếng Anh, 
trong đó có nhiều điểm 10 tuyệt đối.

ĐÀO THU HUYỀN
4 năm liền là học sinh xuất sắc; Thi đỗ 3 
trường THPT, trong đó có Chuyên Ngoại 
ngữ ĐHQGHN; với số điểm 54,5/60 và 
điểm 10 tuyệt đối môn tiếng Anh.

TRƯƠNG THỊ LAN ANH
Đạt giải Ba trong kỳ thi HSG cấp Quận 
môn Văn (2018)
Tổng điểm thi vào 10 đạt 53,25/60 
điểm.

PHẠM CÔNG KHANH
Tổng điểm thi vào 10 đạt 
50,25/60 điểm.

NGUYỄN HIỀN ANH
Đạt giải KK môn Ngữ văn cấp Quận 
(2018)
Tổng điểm thi vào 10 đạt  50/60 điểm.

NGUYỄN T. THU TRANG
Đạt giải KK môn Ngữ Văn 
cấp Quận (2018)

NGHIÊM TUẤN KHANG
Đạt điểm 10 tuyệt đối 
môn Tiếng Anh trong kì 
thi vào 10.

KHOÁ
2
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Nâng cao thể chất

Học Toán cùng GS.TS Hà Huy Bằng
Học Hoá cùng PGS.TS Trần Thạch Văn

Học văn cùng nhà thơ Y Phương

Học Tiếng Anh cùng giáo viên nước ngoài

Stem khoa học

1

2

3

4

5

CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

                      Phát triển trí tuệ

1

2

3

4

5
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Nâng cao thể chất

4

3

2

1

Luyện tập bóng rổ
Rèn luyện thân thể

Ngày hội thể thao

Thi đấu bóng đá

1

2

3

4
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Giáo dục đạo đức

3

2

1

GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN qua hoạt động giao lưu,                    
gặp gỡ với các anh hùng cách mạng, những nhân chứng lịch sử1

GIÁO DỤC LÒNG BIẾT ƠN qua cuộc thi “Người phụ nữ quanh em”2

GIÁO DỤC TÌNH YÊU THƯƠNG qua hoạt động đấu giá tranh gây quỹ từ thiện3

GIÁO DỤC SỰ SẺ CHIA qua hoạt động giao lưu với các bạn học sinh vùng sâu vùng xa4

4
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Bồi dưỡng kỹ năng

71

2

3 4

6

5

Học kĩ năng phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông cùng công an1

Kỹ năng thuyết trình2

Học cách thể hiện tình yêu thương trong tiết học kĩ năng sống3

Kỹ năng giải quyết vấn đề4

Kỹ năng sinh tồn5

Kỹ năng đọc sách6

Rèn kĩ năng làm việc nhóm7

22



PB PB

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA & BỔ TRỢ

Hoạt động bổ trợ

English Festival1

Sân khấu hoá tác phẩm 
văn học2

Cuộc thi thời trang                        
“Let’s make a difference”3

Sự kiện Trung thu đoàn 
viên - “Coming home”4

Giao lưu với các trường 
tiểu học5

54

1 2 3

Câu lạc bộ năng khiếu

3

CLB Mỹ thuật1

CLB MC2

CLB Nhảy3

CLB Tiếng Anh4

CLB Nghệ thuật5

CLB Bóng đá6

CLB Bóng rổ7

CLB Tin học8

CLB STEM9

1 2 3 4

9876

5
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CLB Nghệ thuật

CLB Bóng rổ

CLB Tin học

CLB STEM

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

1

3

4

5

6

2

Trải nghiệm tại Mộc Châu - Hoà Bình

Trải nghiệm tại Mai Châu - Sơn La

Trải nghiệm tại Ninh Bình

Lửa trại tại Quảng Ninh

Trải nghiệm nghề nghiệp

Trải nghiệm nông thôn

6

5
4

3

2

1
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Trung tâm tư vấn hỗ trợ du học
Với sự hỗ trợ của các chuyên gia tâm lí đến từ các trường 
đại học, học sinh sẽ luôn được trợ giúp trong các vấn 
đề về tâm lý. Trung tâm sẽ liên hệ hàng tháng với phụ 
huynh học sinh thông qua kênh liên lạc điện tử.

Trung tâm tư vấn học đường
Trung tâm sẽ giúp đỡ, tư vấn, bồi dưỡng kiến thức và 
hoàn tất các thủ tục cho các HS có nguyện vọng du 
học, đặc biệt là được nhận học bổng vào học ở top 20 
trường Đại học hàng đầu của Hoa Kỳ. Thông qua quan 
hệ thường xuyên với các trường phổ thông, dự bị đại học 
và đại học trên thế giới như: Chung Ling (Trường phổ 
thông của Malaysia), Insworld (Dự bị đại học của Anh), 
đại học Saint Martin’s và Washington (Hoa kỳ), Nanyang 
(Singapore), Saint Mary (Canada)… Trường Trung học 
Đào Duy Từ liên tục cử các đoàn giáo viên cùng HS đi 
giao lưu và sinh hoạt chuyên môn ở nước ngoài, đồng 
thời nhận được các học bổng du học từ các trường bạn.

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Tổng diện tích 4000m2

Phòng học đầy đủ các trang thiết bị

Sân chơi rộng
Có căng tin, phòng ăn, phòng ngủ, xe đưa đón

Sân tập thể dục

Phòng bán trú

Sân tập bóng đá

Phòng học

Sân tập bóng rổ

Dịch vụ ăn bán trú

Căng tin

Xe đưa đón

Lễ kí kết thoả thuận hợp tác giữa trường Đào 
Duy Từ và trường ĐH Saint Martin’s (Mỹ).

Học sinh Đào Duy Từ trong cuộc thi sáng tạo 
khoa học kĩ thuật quốc tế.
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Quỹ học bổng Đào Duy Từ 
được xây dựng và hoàn thiện 
lên đến hàng trăm triệu đồng.

5TR
LÊN TỚI Học sinh đạt kết quả cao hoặc tiến bộ vượt bậc trong các kỳ thi 

thường kỳ, thi học sinh giỏi, hay đạt thành tích trong các hoạt 
động tập thể. Học bổng được trao mỗi năm một đợt.

30TR
LÊN TỚI Học sinh đạt kết quả cao hoặc tiến bộ vượt bậc trong các kỳ thi 

thường kỳ, thi học sinh giỏi, hay đạt thành tích trong các hoạt 
động tập thể. Học bổng được trao mỗi năm một đợt.

20%
Giảm học phí (áp dụng cho năm đầu) cho học sinh có anh, chị em đang học 

tại trường Đào Duy Từ cả cấp THCS và THPT và có thành tích 
cao trong học tập.

Đối tác chính

HỌC BỔNG

Trường Chuyên Khoa học tự nhiên - ĐHQGHN

Trường Chuyên Khoa học xã hội và nhân văn - ĐHQGHN

Tổ chức giáo dục Havina

Trung tâm Anh ngữ, công nghệ cao Smartcom

QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI
& HỌC BỔNG
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HỌC SINH VÀ PHỤ HUYNH
nói gì về THCS Đào Duy Từ?

ĐẶNG NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG (Khóa 1)
Bước ngoặt đến ngay từ những ngày đầu lớp 6, khi 
mà các thầy cô đã nhận ra tiềm năng của con, và 
đã đánh thức nó.

Con còn nhớ trước đây khi mới vào lớp   con là một cậu bé khá nhút 
nhát, giơ tay phát biểu trong lớp dường như là việc gì đó quá sức 
với con, vì thế con hòa nhập rất chậm. Tuy nhiên, bước ngoặt đến 
ngay từ những ngày đầu lớp 6, khi mà các thầy cô đã nhận ra tiềm 
năng của con, và đã đánh thức nó. Qua 4 năm học, con đã tự tin hơn 
rất nhiều vào năng lực của mình. Và con nghĩ rằng điều đáng giá 
hơn cả những kiến thức, chính là hi vọng và niềm tin vào bản thân.

NGUYỄN TRÍ ĐỨC (Khóa 6)
Thầy cô rất là quan tâm tới học sinh và chỉn chu 
trong những bài giảng

Con cảm thấy trường THCS Đào Duy Từ là nơi học tập rất tốt, thầy 
cô rất là quan tâm tới học sinh và chỉn chu trong những bài giảng. 
Con còn được học thêm những môn học rất vui như môn bóng đá, 
bóng rổ, tin học. Con rất thích học ở trường.”

NGUYỄN THU NGA (Khóa 6)
Thầy cô tận tâm chăm sóc chúng con, luôn mong 
rằng chúng con sẽ ngày một phát triển hơn và học 
tập tốt hơn.

4 năm ở Đào Duy Từ là khoảng thời gian vô cùng khó quên của 
con. Con học được rất nhiều thứ từ thầy cô và bạn bè ở mái trường. 
Thầy cô tận tâm chăm sóc chúng con, luôn mong rằng chúng con sẽ 
ngày một phát triển hơn và học tập tốt hơn. Con rất vui vì điều đó.

HỒ XUÂN LINH (Khóa 5)
Con thích học môn STEM ở trường nhất!

Con rất thích học ở trường. Ở đây, các thầy cô giáo giảng dạy rất 
nhiệt tình, và luôn có những bài học rất hay, bổ ích. Con thích học 
môn STEM ở trường nhất. Môn học giúp con có sự tư duy, sáng tạo 
và có thể áp dụng vào cuộc sống. Ngôi trường Đào Duy Từ đã giúp 
con có sự tự tin, và con đã có thể hoàn thiện bản thân hơn.

NGUYỄN HIỀN ANH (Khóa 2)
Những năm học cấp 2 là những năm đáng nhớ nhất 
trong đời học sinh.

Sau 4 năm theo học tại mái trường THCS Đào Duy Từ, con cảm thấy 
những năm học cấp 2 là những năm đáng nhớ nhất trong đời học 
sinh. Từ khi còn là một cô bé ngại ngùng, chập chững vào lớp 6, con 
sợ cảm giác “bị” mọi người hỏi và làm quen. Nhưng dần dần, dưới 
sự trợ giúp của các thầy cô, con đã trưởng thành hơn, là một cô gái 
hoàn toàn khác, con biết tự tin trước đám đông, dám nói lên quan 
điểm của chính mình. Mỗi ngày đến trường là một ngày hạnh phúc 
vì con đã có thầy cô và những người bạn đồng hành. Cảm ơn ngôi 
nhà thứ hai – THCS Đào Duy Từ đã tạo cho con một bệ phóng vững 
chắc, giúp con tự tin và hoàn thiện chính mình!

DƯƠNG VŨ TRỌNG HÙNG (Khóa 4)
Đây là ngôi nhà thứ hai của con, thầy cô là cha mẹ, 
bạn bè là anh em.

Sau 3 năm được học tập tại ngôi trường THCS Đào Duy Từ, con đã 
coi đây là ngôi nhà thứ hai của con, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh 
em. Thầy cô luôn dìu dắt, hướng dẫn em ân cần, sẵn sàng giảng lại 
nếu con chưa hiểu. Các bạn cùng lớp rất thân thiện, yêu mến, giúp 
đỡ và chúng con có nhiều kỉ niệm với nhau. Con yêu ngôi trường, 
yêu thầy cô, yêu bạn bè nơi đây!

NGUYỄN KHÁNH HUYỀN (Khóa 6)
Con thích môn Văn vì nó không khô khan như con 
nghĩ, cô giáo tôi siêu vui tính.

Ở trường, con thích học môn Toán vì cô giảng thật dễ hiểu. Con 
thích môn Văn vì nó không khô khan như con nghĩ, cô giáo tôi siêu 
vui tính. Và rất nhiều môn học thú vị khác. THCS Đào Duy Từ không 
chỉ là mái trường con theo học mà còn là mái nhà hạnh phúc, có 
người cha, người mẹ thứ hai là thầy cô, có anh chị em là những 
người bạn. Con tự hào khi được là thành viên của D2T.

NGUYỄN KHÁNH VY (Khóa 7)
Đây cũng là ngôi trường mà chị gái em đang theo 
học. Em yêu lớp học của em có bạn bè luôn đoàn 
kết giúp đỡ nhau.

Ngay khi em bước vào Trường THCS Đào Duy Từ, em đã thật sự rất 
vui sướng. Đây cũng là ngôi trường mà chị gái em đang theo học. 
Em yêu lớp học của em có bạn bè luôn đoàn kết giúp đỡ nhau. Em 
yêu ngôi trường có các thầy cô luôn khuyến khích và động viên 
chúng em về học tập. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được 
học tại mái trường này - ngôi nhà thứ 2 của em.

Đây là ngôi nhà thứ hai của con, thầy cô là cha mẹ, 
bạn bè là anh em.
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Điều tôi thấy rất hài lòng là sự quan tâm, chăm sóc 
tận tình của các thầy cô giáo với con.

Chị NGUYỄN THỊ HẠNH
Chuyên viên phòng Khoa học - Đào tạo                   
Viện sốt rét -Ký sinh trùng - Côn trùng TW

THCS Đào Duy Từ - một ngôi trường nhân văn 
nơi những giá trị tốt đẹp được đề cao. Giáo viên 
yêu thương học sinh và học sinh cũng rất yêu 
quý thầy cô. Đây là ngôi trường có thể quan 
tâm đến từng học sinh để giúp học sinh phát 
huy được điểm mạnh và khắc phục điểm yếu. Đó 
là lí do tôi cho cả 2 con học tại THCS Đào Duy Từ.

Phụ huynh HS Nguyễn Phúc Lâm (khóa 3) 
và Nguyễn Phúc Sơn (khoá 7)

Chị NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG
Giáo viên Yoga
Nhớ lại cách đây 6 năm, khi con trai lớn bắt đầu 
vào cấp 2, lúc ấy trường còn rất mới, vừa thành 
lập được 1 năm. Sau 2 tháng học tại trường, mẹ 
rất vui vì con thật sự tiến bộ và tích cực hơn về 
mọi mặt. Mẹ hiểu rằng mẹ đã lựa chọn đúng 
trường cho con. Suốt 4 năm học, con đã luôn đạt 
được thành tích tốt và thi vào lớp 10 với điểm 
khá cao. Khi anh trai vào cấp 3, cũng là lúc con 
gái vào lớp 6. Lần này mẹ không cần nghĩ nhiều 
nữa, mẹ đã ngay lập tức gửi con vào trường của 
anh trai con. Tuần đầu đến trường, con  đã háo 
hức khoe với mẹ: “Mẹ ơi, học ở đây thích lắm, 
các thầy cô vui tính và dạy rất dễ hiểu.” Mẹ vui 
lắm, vì mẹ thấy được niềm vui mỗi ngày đi học 
của con, mẹ thấy được sự tiến

Phụ huynh HS Nguyễn Nam Long (khoá 2) 
và Nguyễn Khánh Băng (khoá 7)

Anh NGUYỄN ĐỨC THÀNH
Phó trưởng công an, Thị xã Sơn Tây - Hà Nội
Là phụ huynh học sinh, mối quan tâm hàng đầu 
đó là chất lượng và cơ sở giáo dục của con em 
mình, nhất là những trường đã có thương hiệu 
về chất lượng dạy và học. Biết đến trường Đào 
Duy Từ khi con gái lớn vào cấp III năm học 2018 
– 2019, đến nay con gái đã lên lớp 12 và gia đình 
thấy đây là sự chọn phù hợp cho con với đội ngũ 
thầy cô giáo chất lượng, trình độ sư phạm tốt. 
Chính lý do đó khi con trai vào lớp 6, gia đình đã 
chọn lựa cho con vào cấp 2 Đào Duy Từ.

Phụ huynh HS Nguyễn Đức Duy (khoá 6)

Anh NGUYỄN CAO TƯỞNG
Phó phòng thị trường                                               
Công ty Cổ phần thương mại Bia Hà Nội

Tuy gia đình tôi ở Quận Hà Đông, cách trường 
tận 8km nhưng tôi tin tưởng lựa chọn cho con 
và cháu của mình học Trường THCS Đào Duy Từ 
qua hỏi thăm một số Phụ huynh đã từng có con 
học tại ngôi trường này và sau khi con tôi được 
trực tiếp trải nghiệm khoá học ngoại khoá trước 
khi vào lớp 6 của Trường. Môi trường học tập 
tiên tiến, theo sát từng hoạt động, diễn biến 
tâm lý của các con và chia sẻ thông tin tới gia 
đình theo từng ngày. Mức học phí của trường 
hợp lý, trong mức thu nhập của gia đình, tương 
xứng với điều kiện và chất

Phụ huynh HS Nguyễn Cao Sơn (khoá 6)

Chị MAI THỊ QUỲNH NGA
Giám đốc Cty CP XNK Fovina Hà Nội                          
-  Thương hiệu Thời trang Claymore

Điều mẹ cảm nhận được đầu tiên là con rất thích 
học môi trường này. Mẹ thấy bạn rất tự giác việc 
học và không bao giờ nhận được phản hồi của 
cô là con không hoàn thành bài tập ở nhà. Kết 
quả học tập tiến bộ. Cô giáo rất quan tâm đến 
các con, mọi thay đổi của con gia đình đều nhận 
được. Các sự kiện của trường và của lớp là sân 
chơi cho các con luôn được tổ chức hàng quý, 
hàng năm giúp các con có nhiều trải nghiệm.

Phụ huynh HS Dương Vũ Trọng Hùng (khoá 4)

Chị NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
Bác sỹ - Bệnh viện TW Quân đội 108

Ngôi trường THCS Đào Duy Từ là sự lựa chọn 
tuyệt vời khi con vừa được học tập, vừa được 
phát triển kỹ năng, thể chất, bồi dưỡng đạo đức, 
năng khiếu. Điều tôi thấy rất hài lòng là sự quan 
tâm, chăm sóc tận tình của các thầy cô giáo với 
các bạn học sinh. Đặc biệt sĩ số lớp học không 
đông giúp cho các con có điều kiện tốt nhất để 
phát triển toàn diện.

Phụ huynh HS Hồ Xuân Linh (khoá 5)

Chị ĐÀO THỊ THU NGA
Giám đốc                                                                  
Công ty TNHH dịch vụ thương mại ĐạtTiến

Tôi có 2 con đều học tại THCS Đào Duy Từ, con 
gái học khoá 2 đã ra trường và con trai học khoá 
6. Đây là ngôi trường tôi vô cùng tin tưởng khi 
gửi gắm cả 2 con với chương trình, phương 
pháp giảng dạy hiện đại, tích cực, mức học phí 
phù hợp. Đặc biệt, con trai tôi tham gia lớp 
tiếng Anh chuyên biệt tại trường, tôi nhận thấy 
chương trình học dễ hiểu, tạo hứng thú và sôi 
nổi trong buổi học. Và hơn nữa là con cảm giác 
yêu thích môn học, tự tin hơn trong giao tiếp 
bằng tiếng Anh.

Phụ huynh HS Phạm Việt Tiến (khoá 6)
và Phạm Khánh Ly (khoá 2)

Chị NGUYỄN PHƯƠNG THANH
Kinh doanh tự do
Mẹ rất an tâm khi cho con học tại THCS Đào 
Duy Từ. Từ ngày con tham gia học lớp chuyên 
biệt Anh tại trường, mẹ thấy con hoạt bát, năng 
động và tiến bộ hẳn. Trước kia mẹ phải giục, ép 
mới mở sách học. Còn giờ con rất tự giác. Chưa 
bao giờ mẹ thấy con lại háo hức, mong đợi đến 
giờ tiếng Anh như vậy.

Phụ huynh HS Cao Tuấn Dũng (khoá 6)

28
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Học phí: MIỄN HỌC PHÍ
Thời gian học: 8:00 - 16:00
Lịch khai giảng khóa học (Dự kiến): 1/06/2021.
Lịch bế giảng (Dự kiến): 12/06/2021.
Tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực lần 1 (Dự kiến): 4/06/2021.
Ngày công bố kết quả trúng tuyển (Dự kiến): 7/06/2021.
Tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực lần 2 (Dự kiến): Trong 
tháng 6 (theo nhu cầu).

KHOÁ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG HỌC TẬP VÀ ÔN LUYỆN KIẾN THỨC 
DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC KHI CHUYỂN CẤP MIỄN PHÍ

(Bước 2, trước khi Phụ huynh quyết định đăng ký cho con theo học THCS Đào Duy Từ)

Phụ huynh có thể nhận kết quả trúng tuyển tại trường khu E Thanh Xuân Bắc,                    
hoặc qua email, tin nhắn theo số ĐT của CMHS đã đăng ký trong đơn dự tuyển.

Thu hồ sơ gốc và các khoản kinh phí.

Thời gian (Dự kiến): Từ ngày 8/06/2021 đến 17:00 ngày 15/07/2021.

Địa điểm: Văn phòng Tuyển sinh Trường THCS Đào Duy Từ,                                                                                          
Khu E, ngõ 116 Lương Thế Vinh, Phường Thanh Xuân Bắc, Hà Nội.

SĐT: 0243.554.5231 

    THỦ TỤC NHẬP TRƯỜNG

Bản chính Học bạ Tiểu học, mã học sinh Tiểu học.

Bản sao giấy khai sinh, sổ hộ khẩu (Công chứng).

Các giấy chứng nhận đạt giải trong các kỳ thi (Nếu có).

2 ảnh 3x4 (Ghi tên phía sau).

Số thẻ bảo hiểm y tế.

Các phí hồ sơ theo quy định của nhà trường.

HỒ SƠ GỒM

1. Mục tiêu:

Bồi dưỡng, ôn luyện kiến thức giúp HS tự tin đạt điểm cao trong kỳ thi chuyển cấp các 
môn: Tiếng Anh, Toán, Văn, Lý, Hóa, Sử, Địa, Sinh.

2. Đội ngũ giáo viên

- Các giáo viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm luyện thi lâu năm vào lớp 10

- Các giáo viên giỏi tại các trường điểm, trường chất lượng cao, trường chuyên trên địa 
bàn thành phố

3. Chương trình ôn luyện

- Ôn luyện kiến thức bám sát nội dung đào tạo và cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT
- HS được hướng dẫn các kỹ năng cơ bản, các phương pháp làm bài đạt điểm cao

4. Đối tượng tuyển sinh:
Học sinh lớp 9 tại các trường trên địa bàn thành phố.

5. Thời gian ôn luyện:
Dự kiến khai giảng tháng 8/2021.

LỚP BỒI DƯỠNG & LUYỆN THI VÀO LỚP 10

LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC
Hệ thống hóa kiến thức tiểu học phát hiện những học sinh có năng lực nổi trội 
từng môn để nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, đội tuyển. Đối với 
các trường hợp hổng, thiếu kiến thức cơ bản nhà trường sẽ có kế hoạch bù đắp 
kiến thức khi bước vào năm học.

Hướng dẫn các kỹ năng cần thiết phù hợp với lứa tuổi phục vụ cho học tập và 
sinh hoạt biết cách học, tự học (12 môn học với các giáo viên bộ môn); làm 
quen với kỹ năng quản lý thời gian; giao tiếp, làm việc nhóm…)

Hướng dẫn các con làm quen với hoạt động của các CLB sở thích (Tiếng Anh, 
Tin học, Thể thao, Văn nghệ, Nấu ăn…) để có thể tư vấn và định hướng cho các 
con phát triển năng lực cá nhân.

Thông qua các hoạt động thực tế, các chuyên gia Tư vấn tâm lý cũng sẽ giúp 
các con làm chủ bản thân, kiểm soát được bản thân một cách tự giác, có khả 
năng chống lại những biểu hiện lệch lạc về lối sống.

Kết quả học tập và trải nghiệm cùng với việc kiểm tra sức khỏe sau hai tuần 
giúp nhà trường lựa chọn học sinh, xếp lớp phù hợp, cũng như xây dựng kế 
hoạch đào tạo để đảm bảo chất lượng.

NĂM HỌC

50% đến
 100% 
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Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, 
độ tuổi theo quy định.

Hồ sơ theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Có đơn dự tuyển theo mẫu và chấp nhận các 
quy định nhập học của nhà trường.

ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Số lớp, số học sinh, các loại hình lớp 6:                 
Tuyển 05 lớp = 150 học sinh.

Phương thức tuyển sinh:                                           
Xét tuyển kết hợp kiểm tra, đánh giá năng lực.

CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN 

           Ngoâi tröôøng haïnh phuùc!

THCS ĐÀO DUY TỪ

thcsdaoduytuhn.vn

0243.554.5231

Khu E, ngõ 116 Lương Thế Vinh,                                
Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

Tuyển sinh         
NĂM HỌC 2021 - 2022

TRƯỜNG THCS ĐÀO DUY TỪ - HÀ NỘI

GIAÛM HOÏC PHÍ

10% Đăng kí theo nhóm học sinh từ 3-5 HS (đủ 
điều kiện nhập trường) miễn giảm với học phí 
chính khóa năm đầu tiên.

20% Gia đình có anh em ruột học tại Đào Duy Từ 
(kể cả THCS và THPT) miễn giảm với học phí 
chính khóa năm đầu tiên.

50% đến
 100% 

- HS đạt kết quả cao hoặc tiến bộ vượt bậc 
trong các kỳ thi chất lượng thường kỳ, hay 
đạt thành tích trong các hoạt động tập thể
- HS Đạt giải trong các kỳ thi HSG cấp Quận 
trở lên do Sở GD&ĐT tổ chức, HS đạt giải Quốc 
tế, miễn giảm với học phí chính khóa.

HOTLINE: 0927.995.999
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02 lớp.

Sĩ số: Không quá 20 học sinh/lớp.

Đầu vào: Thi tuyển.

Học phí: 4.500.000 đ

Cả ngày: Học theo chương trình và thời khóa biểu riêng.

S

HỆ QUỐC TẾ LỚP 6

Học sinh lớp Quốc tế sau khi tốt nghiệp THCS có trình độ tiếng Anh đạt B1 tương 
đương IELTS từ 4.5 đến 5.0.

Học sinh sẽ được nhà trường hỗ trợ tham gia kì thi CHECKPOINT của Cambridge 
để nhận chứng chỉ được công nhận trên toàn thế giới, giúp tạo tiền đề chắc chắn 
cho kế hoạch du học.

Hoàn thành chương trình, học sinh đạt đầy đủ các điều kiện để vào các trường 
Quốc tế và các trường chuyên khác trên địa bàn Hà Nội.

Các lớp P (Hệ quốc tế) giúp tạo nguồn cho các lớp Quốc tế hệ THPT Đào Duy 
Từ và chuyển tiếp du học. Chương trình học đảm bảo bám sát chương trình 
khung của Bộ GD&ĐT. Ngoài ra, mỗi tuần học sinh được tăng cường thêm 2 tiết 
Toán và 2 tiết STEM bằng tiếng Anh và 4 tiết tiếng Anh với giáo viên người bản 
địa - Tăng 300 - 400% so với chương trình của Bộ GD&ĐT. Học sinh lớp Quốc tế 
được tham gia các kì thi tiếng Anh như: TOEFL JUNIOR, ENGLISH CHALLENGE, 
các kì thi Toán và Khoa học bằng tiếng Anh, các kì thi chứng chỉ quốc tế KET, 
PET, FCE, TOEFL, IELTS, v.v.

Tại sao nên chọn các lớp hệ Quốc tế?

LỚP 6
Tuyển 05 lớp, tương đương 150 học sinh

03 lớp.

Sĩ số: Không quá 30 học sinh/lớp.

Đầu vào: Xét tuyển kết hợp kiểm tra năng lực.

Học phí: 1.600.000 đ

Buổi sáng: Học chính khoá theo khung bộ GD-ĐT.
Buổi chiều: Học ôn luyện tăng cường theo đăng kí.

S

HỆ CHẤT LƯỢNG CAO LỚP 6

Tài liệu giảng dạy được cập nhật, bổ sung và biên soạn lại để học sinh dễ tiếp thu
Học sinh có thể đăng ký theo nguyện vọng và được chọn các môn cũng như 
cấp độ từng môn.

Buổi sáng học sinh sẽ học theo chương trình khung của Bộ GD&ĐT, có bổ sung 
các tiết: STEM khoa học, Kỹ năng sống, học tiếng Anh với người nước ngoài, Tin 
học ứng dụng.
Buổi chiều học sinh sẽ học tăng cường theo 03 nhóm năng lực:

(a) Nâng cao cho học sinh khá, giỏi.
(b) Ôn luyện cho học sinh trung bình.
(c) Bổ sung kiến thức cho học sinh yếu.

Tại sao nên chọn các lớp hệ Chất lượng cao?


