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CƠ SỞ VẬT CHẤT

Khu vực thể chất

+ Sân bóng rổ 350m2

+ Sân bóng chuyền 360m2

+ Sân bóng đá 350m2

+ Bể bơi bốn mùa, nước mặn 

800m2

100 phòng học diện tích 

60m2 được trang bị điều 

hòa, máy chiếu, hệ thống 

âm thanh, ánh sáng, bàn 

ghế, tủ đồ theo tiêu chuẩn 

quốc tế.

Trường TH & THCS Everest nằm trong khu đô thị mới 

Nghĩa Đô, ngõ 106 Hoàng  Quốc Việt với giao thông thuận 

lợi, không gian rộng rãi, thoáng mát với tổng diện tích 

13.000m2, diện tích sân chơi gần 8.000m2
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Thư viện gần 800m2 với hàng nghìn đầu sách 

và không gian đọc lý tưởng để phát triển các tiết 

Everest reading và tạo điều kiện tốt cho học sinh 

phát triển văn hóa đọc.

Khu vực bán trú riêng biệt với điều hòa, chăn 

đệm gối cho từng học sinh. Bếp ăn một chiều, 

nguyên liệu thực phẩm rõ nguồn gốc, được kiểm 

định, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Không gian nước Anh thu nhỏ - The Little UK 

(800m2), với các khu chức năng, phòng cộng 

đồng, phòng học theo nhóm, xưởng sáng chế 

khoa học và sáng tạo nghệ thuật, khu âm nhạc, 

thư viện, phòng rèn luyện thể chất, tập yoga, 

học thư giãn, chiếu phim, studio nhiếp ảnh...

20 phòng chức năng diện tích 80m2, bao gồm 

các phòng học Tiếng Anh, Tin học, STEAM…đặc 

biệt không gian mỹ thuật 180m2, không gian âm 

nhạc 160m2…được trang bị đầy đủ thiết bị, 

phương tiện dạy học hiện đại
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- Không yêu cầu đầu vào tiếng Anh. 

- Đảm bảo chuẩn đầu ra chương trình phổ thông theo yêu cầu của Bộ 

GD&ĐT Việt Nam.

- Đảm bảo chuẩn đầu ra theo chương trình phổ thong của Bộ Giáo Dục 

Anh Quốc xuyên suốt từ tiểu học tới trung học phổ thông. 

- Chương trình học theo phương pháp STEAM giúp khơi dậy cảm hứng 

cho học sinh

- Đội ngũ chuyên gia quốc tế thấu hiểu kĩ năng thế kỉ 21: Sẵn sàng thay đổi 

để phù hợp với nhịp sống hiện đại

- Môi trường học 100% tiếng Anh với chuyên gia bản ngữ vào các buổi 

chiều đảm bảo tư duy ngôn ngữ liền mạch tại khu “Nước Anh thu nhỏ” 

(The Little UK) rộng 800m².

Khu chức năng: phòng cộng đồng - phòng học theo nhóm - xưởng sáng chế 

khoa học và sáng tạo nghệ thuật - khu âm nhạc - thư viện - phòng rèn 

luyện thể chất - tập yoga - góc thư giãn, góc chiếu phim - studio nhiếp ảnh.

STEAM EDUCATION – ACADIA21

Science -> PE & Movement -> Coding -> Gardening -> Art & Design -> Cooking -> Math

 - Đảm bảo chương trình giáo dục quốc gia trong đó môn Toán, Tiếng 

Việt/Ngữ văn là nền tảng.

- Chương trình Tiếng Anh theo chuẩn quốc tế (A1-A2 cho học sinh tiểu 

học và B1-B2 cho học sinh THCS)

- Cung cấp đầy đủ và sáng tạo những kỹ năng cần thiết của thế kỷ XXI

 Giải quyết vấn đề đa chiều

 Tư duy phản biện

 Sáng tạo

 Quản lý con người

 Làm việc nhóm

 Quản lý cảm xúc

- Học ngoại ngữ theo phương pháp:

 CLILL -> Lồng ghép nội dung ngôn ngữ và kiến thức

 Project Based Learning -> Học theo dự án

 Problem Based Learning -> Học dựa trên vấn đề

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

40
TIẾT

Toán & Tiếng việt

15 tiết

Tiếng anh

10 - 15 tiết

nghệ thuật, thể chất

& kns 7 tiết

44
TIẾT

Toán & ngữ văn

tăng cường

Nghệ thuật, thể chất

& kns 7 tiết

Khoa học

tự nhiên & xã hội

Everest Reading

CLB & sinh hoạt

Tiếng anh

12 tiết

www.everestschool .edu.vn Everest school

Ngữ Âm
(Phonics)

ESL Dự án
(Project)

2 8 2

Toán
(Maths)

ESL Dự án
(Project)

2 8 2

GV VN GV BN GV VN GV BN

7 5 7 5
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5 môn học: Tiếng Anh, Toán, Khoa học, ICT, Global Perspectives.

Chương trình xuyên suốt tới A – level.

Thực hiện song song với chương trình Phổ thông của Bộ GD&ĐT Việt Nam.

Nhận song bằng khi tốt nghiệp.

• Cơ hội nhận học bổng, được tiếp nhận vào các trường phố thông,đại học quốc tế cao hơn.

• Được miễn năm học dự bị hoặc chỉ cần theo một số tín chỉ.

• Được miễn các chứng chỉ Tiếng Anh IELTS, Toefl trong hồ sơ dự tuyển đại học quốc tế hoặc hồ sơ xin 

học bổng.

• Được tham gia nhiều cuộc thi ở các đấu trường quốc tế.

• Đến với chương trình Cambridge, học sinh Everest được đào tạo bởi đội ngũ giáo viên nhiệt huyết, 

giàu kinh nghiệm.

• Chương trình và thứ tự bài học được soạn thảo, chọn lọc và sắp xếp dựa theo tài liệu của Bộ GD&ĐT.

• Học sinh tiếp cận kiến thức mới bằng tiếng mẹ đẻ, việc này sẽ giúp các em hiểu sâu và có thể làm bài 

tập thực hành. Các em sẽ được học các kiến thức tương tự bằng Tiếng Anh với các phương pháp theo 

tiêu chuẩn Cambridge cùng giáo viên bản xứ.

Nhờ vậy, học sinh vừa nắm vững kiến thức, vừa học thêm được từ vựng cũng như thực hành các 

bài tập bằng cả hai ngôn ngữ.

ĐỘI NGŨ CHUYÊN MÔN

THẠC SĨ
TRẦN THỊ DƯƠNG THÀNH
Phó hiệu trưởng

• Phụ trách chuyên môn Trung 
học Cơ sở.  Giáo viên cao cấp môn 
Vật lý, nguyên hiệu trưởng 
trường THPT Lê Hồng Phong, 
Thái Nguyên.
• Có 35 năm giảng dạy và quản lí 
trường Phổ thông.

THẠC SĨ
PHAN THỊ THẮNG
Phó hiệu trưởng

• Phụ trách hệ Tiểu học.
• Nguyên Hiệu trưởng trường 
Tiểu học Thăng Long (Quận 
Hoàn Kiếm).
• Có 34 năm gắn bó với sự nghiệp 
giáo dục. 

THẠC SỸ
NGUYỄN THỊ XUÂN THÂN
Hiệu trưởng nhà trường. 

• Giáo viên cao cấp môn Ngữ văn 
Trường THPT Chuyên HN- 
Amsterdam.
• Hơn 40 năm giảng dạy và thỉnh 
giảng ở các trường THCS, THPT 
danh tiếng.
• Có gần 10 năm kinh nghiệm 
quản lý trường tư thục qua các vị 
trí Phó hiệu trưởng, Hiệu trưởng.
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Mỗi tuần 20 – 22 tiết tiếng Anh

80% giáo viên nước ngoài 20% giáo viên Việt Nam
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ĐỘI NGŨ CHUYÊN MÔN

CÔ
PHẠM THỊ HỒNG LĨNH 
Khối trưởng khối 1
• Nhiều năm được công nhận 
danh hiệu Giáo viên dạy giỏi 
cấp Quận
• Đạt giải nhất trong hội thi 
thiết kế bài giảng E- learning 
của Quận Tây Hồ
• Có nhiều sáng kiến kinh 
nghiệm đạt giải cấp Thành phố
• Nhiều năm liền đạt danh hiệu 
“ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”

“Đối với khối 1, việc dạy nề nếp 
được diễn ra trước khi dạy kiến 
thức. Học ra học chơi ra chơi 
nhưng giờ học không căng 
thẳng. Giáo viên luôn tôn 
trọng ý kiến của học sinh, 
không áp đặt mà sẽ giúp học 
sinh nhận thức vấn đề từ đó 
học sinh cảm nhận theo hiểu 
biết riêng của mình. Muốn có 
lớp học chất lượng thì việc rèn 
ý thức kỉ luật là quan trọng 
nhất và giáo viên luôn thay đổi 
phương pháp hình thức tổ 
chức dạy học giúp học sinh tiếp 
thu bài hiệu quả mà vui vẻ.”

CÔ
CHU THỊ GIANG
khối trưởng khối 2

• GV chủ nhiệm giỏi cấp trường
• Giải vận dụng sáng tạo 
phương pháp dạy học cấp 
trường
• Giải nhì cuộc thi viết chữ đẹp 
cấp trường.
• 5 năm kinh nghiệm giảng dạy

“Giáo viên không phải một 
cuốn sách giáo khoa di động. 
Công việc giảng dạy là hướng 
dẫn học sinh tự tìm ra kiến 
thức để vận dụng vào cuộc 
sống.”

CÔ
NGUYỄN THỊ MAI 
Khối trưởng khối 4

“Nếu trẻ con không thể học 
theo cách ta dạy, có lẽ ta nên 
dạy theo cách chúng học.”

CÔ
TRƯƠNG QUỲNH MAI 
Khối trưởng khối 4 

• Giáo viên giỏi cấp Quận. 
• Bằng sáng kiến kinh nghiệm 
cấp thành phố. 
• 10 năm kinh nghiệm giảng 
dạy. 

"Người lớn nên thực sự nhìn 
vào bản chất đứa trẻ để uốn 
nắn thay vì ép chúng vào 
khuôn mẫu."

CÔ
NGUYỄN NGỌC ÁNH
Khối trưởng khối 3 

• Giáo viên dạy giỏi cấp Quận 
• 8 năm kinh nghiệm giảng 
dạy

 “Những thầy cô giỏi nhất 
dạy bằng trái tim, chứ không 
từ sách vở.”
 - Author Unknown -

CÔ
LÊ THỊ DỊU 
Tổ trưởng Văn THCS 

• Giáo viên giỏi cấp Tỉnh
• Chiến sĩ thi đua cơ sở
• 12 năm kinh nghiệm 
giảng dạy
”Nhà giáo không phải là 
người nhồi nhét mà kiến 
thức đó là công việc của 
người khơi dậy ngọn lửa 
cho tâm hồn”.
- Uyliam Batơ Dit -

CÔ
NGÔ THÚY NGA
Tổ trưởng tổ Toán khối THCS 

• Giáo viên giỏi thành phố 
• Nguyên Tổ trưởng Toán – 
Lý THCS Cầu Giấy
”Không có gì hủy hoại những 
khả năng toán học bằng thói 
quen tiếp nhận những 
phương pháp giải có sẵn mà 
không hề tự hỏi vì sao cần giải 
đúng như thế và làm thế nào 
để có thể tự nghĩ ra điều đó”.

CÔ
TRẦN THỊ MINH TÂM
Tổ trưởng tổ tiếng Anh 
THCS

• 15 năm kinh nghiệm 
giảng dạy
• 4 năm kinh nghiệm 
quản lý
”Giáo dục là vũ khí mạnh 
nhất mà người ta có thể 
sử dụng để thay đổi thế 
giới”.

CÔ PHẠM BÍCH HỒNG  (MS SANDY)

Phó Hiệu trưởng

• Phụ trách các Chương trình 
Tiếng Anh 
• Giáo viên giỏi cấp Quận.
• 18 năm kinh nghiệm giảng dạy.
 
“Thế giới trong thời đại 4.0 không 
còn khoảng cách giữa các quốc 
gia, lớp học không còn bó hẹp 
trong 4 bức tường. Nhiệm vụ của 
giáo dục và các thày cô giáo là 
giúp học sinh hình thành và phát 
triển nhận thức về bản thân và 
thế giới, thực hành tốt các kĩ năng 
tư duy và kĩ năng xã hội trong 
môi trường an toàn và hạnh 
phúc.”

CÔ NGUYỄN THỊ THANH SƠN 
Phó hiệu trưởng.

• Phụ trách chuyên môn Tiểu học
• 10 năm kinh nghiệm giảng dạy 
Tiểu học tại quận Hoàn Kiếm
• 24 năm kinh nghiệm quản lý chỉ 
đạo chuyên môn cấp Tiểu học, 
phòng Giáo dục quận Hoàn Kiếm
• Tham gia nhóm tác giả viết Sách 
giáo khoa Toán chương trình 
2018
• Đồng tác giả bộ bài tập thực 
hành phát triển năng lực chuyên 
môn Toán Tiểu học

“Vì một thế giới tươi đẹp, hãy 
mang đến cho trẻ thơ những điều 
tốt đẹp nhất.” 
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Tết hàn thực
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Từ các dự án quy mô lớp, đến các hoạt động dự án, sự kiện, 

hoạt động xã hội toàn trường. 

Từ các chương trình mang đậm dấu ấn bản sắc văn hóa dân 

tộc Việt Nam, đến các chương trình giao lưu văn hóa quốc tế. 

Từ các hoạt động văn hóa thể dục thể thao, đến các cuộc thi 

cấp quận, cấp thành phố...

Với quan điểm giáo dục chủ đạo, xuyên suốt luôn hướng đến 

những trải nghiệm tự thân, và khả năng tự học... Các 

chương trình hoạt động của Everest School thiết kế giúp các 

con có môi trường học tập đa dạng, tương tác đa chiều.

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Trải nghiệm là cách học tập tốt nhất
EXPERIENCE IS THE BEST FROM OF LEARNING

Hoạt động

trải nghiệm

khoa học

Ngày hội

mỹ thuật

HALLOWEEN

Tuần lễ

Văn hóa Quốc tế

Hội chợ Xuân

Finley’s

Garden

Giao lưu

với các nghệ sĩ

English

Day
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HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Global

Champions

FLC camp

Ngày hội

văn hóa đọc

Hoàng Thành

Thăng Long

Giao lưu

học sinh châu Á

Christmas

Trải nghiệm là cách học tập tốt nhất
EXPERIENCE IS THE BEST FROM OF LEARNING

Hoạt động
trải nghiệm

diễn ra
mỗi học kỳ

Trung Thu

Trải nghiệm

Hải Đăng

Summer Fun

Detrang farm

11 12



www.everestschool .edu.vn Everest school

Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, các giáo 

viên luôn đổi mới và áp dụng những phương pháp 

dạy học trực quan sinh động khiến cho mỗi giờ học 

đều trở nên lý thú, bổ ích và ngập tràn màu sắc

MUÔN MÀU
TIẾT HỌC

Dự án: Ươm mầm cho sức khỏe
của các bạn học sinh lớp 1

Học sinh với thí nghiệm Sự đổi màu của hoa

Trải nghiệm văn hóa xe bus, tìm hiều cuộc sống quanh hồ Gươm và giao lưu với du khách Cô giáo Vũ Loan và các bạn lớp 4E1  kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị ở sảnh mát rộng

Giờ học thủ công
của học sinh khối 1

Giờ học Toán nhiều màu sắc.
Không gian sân vườn mát mẻ là địa 
điểm học yêu thích của hầu hết các 

bạn Everest.

Giờ học tự nhiên xã hội của các nhỏ 
lớp 1E5 cùng cô giáo Lan Phương

Tiết học ngoài trời luôn là một khoảng 
thời gian đầy mới mẻ dành cho các 

học sinh Everest

Giờ thủ công được thực hiện tại sân 
chơi thoáng rộng

Tự nhiên xã hội tìm hiểu về lá cây

TIẾT HỌC
KHÔNG BÀN GHẾ
“Mỗi môn mỗi tháng, ít nhất một lần, học sinh được tiếp cận kiến thức nằm 
ngoài khuôn khổ lớp học truyền thống, nhằm nâng cao hứng thú học tập 
của học sinh và sức sáng tạo của  giáo viên”

TÍCH CỰC
ĐỘC LẬP TỰ TIN

TỰ GIÁC

LÀM VIỆC NHÓM

13 14



www.everestschool .edu.vn Everest school

  Tại Everest, việc phát triển toàn diện cho học 

sinh luôn được nhà trường coi trọng, bằng 

cách thường xuyên tạo ra các chuỗi hoạt động 

liên quan đến các vấn đề thực tế của xã hội, 

nhà trường sẽ để học sinh được trực tiếp tham 

gia trải nghiệm; từ đó, cá nhân học sinh sẽ 

hình thành suy nghĩ về các vấn đề, khơi gợi 

được tình yêu thương, có hành động chia sẻ, ý 

thức về giá trị của bản thân…

HOẠT ĐỘNG
XÃ HỘI

   Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020 NSƯT 

Xuân Bắc – đại sứ dự án “Be friend” đã đến giao 

lưu, chia sẻ và mang đến những thông điệp về 

xây dựng tình bạn tích cực, phòng chống bạo 

lực học đường và cách gắn kết giữa bố mẹ và 

con cái.

   Thực hiện các dự án kinh doanh nhỏ để tự gây quỹ làm từ thiện, tiết kiệm tiền ăn sáng, vận động bố mẹ 

người thân, quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, … đấy là cách mà các bạn học sinh đã cùng nhau làm nên 

“Quỹ thiện nguyện Everest” dành cho các hoạt động vì cộng đồng: Trao tặng 150 túi ngủ cho bệnh nhân, 

người nhà bệnh nhân ở Bệnh viện K Tân Triều, hơn 200 suất quà là đồ dùng học tập, thiết bị hỗ trợ giảng 

dạy đến các điểm trường làm hành trang cho năm học mới với các bạn học sinh ở vùng khó khăn ở xã Hua 

Trai, huyện Mường Lát, Sơn La, hơn 30 túi quà hiện vật cùng 34 triệu đồng dành tặng các bà mẹ “siêu 

nhân” có con bị bại não hoàn cảnh khó khăn ở Viện châm cứu TW nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Giao lưu cùng MC Xuân Bắc Đại sứ dự án Be friend

về phòng chống bạo lực học đường

Học sinh Everest trao tặng 150 túi ngủ

cho người nhà bệnh nhân tại bệnh viên K Tân Triều

Học sinh Everest gửi gắm tình cảm nhân ngày 20.10

đến những bà mẹ siêu nhân có con điều trị bại não

tại Bệnh viện Châm cứu TW

Trường Everest trao quà cho thầy trò trường THCS Hua Trai - Sơn La trước thềm năm học mới

Học sinh Everest tích cực tham gia phong trào

kế hoạch nhỏ do quận đoàn phát động

Học sinh Everest gửi gắm tình cảm nhân ngày 20.10

đến những bà mẹ siêu nhân

có con điều trị bại não tại Bệnh viện Châm cứu TW

Trường Everest thăm và trao quà cho các em

học sinh trường Tiểu học Hua Trai - Sơn La

trước thềm năm học mới
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Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác chuyên môn, phát triển hoạt động trải nghiệm, Everest School luôn 
khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi khác nhau và đã đạt được nhiều thành tích ở các nội dung: 
Olympic Toán Quốc Tế và Châu Á, Olympic Tiếng Anh thành phố, giải bóng đá Thiếu niên Nhi đồng Việt 
- Hàn, Taekwondo toàn quốc, Cờ vua cấp quận, liên hoan nghệ thuật Asia Pacific Art Festival...Thông qua 
các cuộc thi, các con được cọ sát chuyên môn, rèn luyện các kĩ năng giao tiếp, sự tự tin một cách tự nhiên. 

Everest school Everest school

PHONG
TRÀO

Đội tuyển bóng đá khối 4 giành VÔ ĐỊCH

giải bóng đá Thiếu Niên Nhi Đồng Việt - Hàn

Em Lê Viết Bách

Giải Ba Olympic tiếng Anh Thành phố

Everest’s

Got Talents

Spelling Bee

Ngày hội

thể thao

Võ Việt Anh

Giải Nhất Taekwondo cấp Quận

Học sinh Everest giành giải Nhất, Nhì

cuộc thi Toán Tư Duy Hoa Kỳ
Các giải Nhất, Nhì, Ba giải cờ vua cấp quận

Đội tuyển khối 3 đạt giải Phong cách

Giải Bóng Đá Thiếu Niên Nhi Đồng Việt Hàn
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