HƯỚNG DẪN KIỂM TRA TUYỂN SINH
NĂM HỌC 2016 – 2017
(Dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 5)
MỤC ĐÍCH
Việc kiểm tra tuyển sinh giúp nhà trường làm quen và hiểu hơn về nhận thức, khả năng
học tập cũng như tính cách, tâm lí, sở thích và các điều cần lưu ý về sức khỏe, tâm lí, chế
độ ăn – nghỉ của học sinh. Từ đó, nhà trường sẽ mang đến một chương trình giáo dục,
chăm sóc cá thể hóa tới từng học sinh như: xếp lớp, xếp giáo viên phù hợp; áp dụng các
chương trình học tập cũng như chăm sóc, giáo dục nhân cách học sinh một cách hiệu quả
nhất tới từng bạn.
QUI TRÌNH TUYỂN SINH

* Ghi chú viết tắt:
PH: phụ huynh; HS: học sinh; GV: giáo viên; TS: Tuyển sinh

PH & HS đến phòng TS
đúng lịch hẹn.

HS sẽ làm bài Kiểm tra.
PH sẽ tham gia phỏng vấn về sức khỏe, tính
cách, mong muốn về con.
TS sẽ trả kết quả kiểm tra sau 5 ngày.

PH được nhận file kết quả tuyển sinh (bản mềm) qua email.
THÔNG TIN VỀ BÀI KIỂM TRA CỦA HỌC SINH
Mỗi học sinh đạt yêu cầu (năm học trước đạt HS Tiên Tiến trở lên) được tham gia kiểm
tra tuyển sinh của trường sẽ kiểm tra 3 môn: Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh.
 CÁC BÀI KIỂM TRA THEO CHƯƠNG TRÌNH VIỆT NAM:

Gồm 2 môn là Toán và Tiếng Việt, áp dụng với các học sinh đã học chương trình Việt
Nam và kết quả bài kiểm tra sẽ quyết định việc xếp Khối lớp.
Những học sinh từ nước ngoài chuyển vào trường hoặc học tại các trường Quốc tế - không
dạy Chương trình Việt Nam sẽ được tư vấn đặc biệt về Khối lớp phù hợp và sẽ nhận được
bài kiểm tra có tính đặc thù riêng.
 Môn Toán: làm trắc nghiệm và tự luận trên máy tính. Thời gian: 30 phút

 Môn Tiếng Việt:
Phần trắc nghiệm làm trên máy tính. Thời gian: 20 phút
Phần tự luận làm trên giấy. Thời gian: 20 phút

QUI ƯỚC VỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC TẬP MÔN TOÁN, TIẾNG VIỆT
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* Ghi chú: Điểm của các bài kiểm tra được tính theo tỉ lệ %, thấp nhất là 0% và cao
nhất là 100%.
 CÁC BÀI KIỂM TRA THEO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ:
(ENGLISH AS SECOND LANGUAGE - ESL PLACEMENT TESTS)
•

Đối tượng áp dụng:

- Học sinh vào từ lớp 2 trở lên: Áp dụng bài kiểm tra tiếng Anh bao gồm 2 phần: Nghe -

Nói với Giáo viên nước ngoài và Đọc - Viết.
•

Mục đích:

Tìm hiểu khả năng và đánh giá những hiểu biết của học sinh khi sử dụng Tiếng Anh như

Ngôn ngữ thứ 2, bao gồm 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết ở mức độ tương quan với số
đông các bạn cùng lứa tuổi, cùng khối lớp.

Xếp học sinh vào các lớp phù hợp về trình độ Tiếng Anh trong cùng Khối (tính theo
Chương trình Việt Nam) để đảm học sinh sẽ được tiếp nhận Chương trình giảng dạy

tiếng Anh với trình độ và tốc độ giảng dạy phù hợp nhất với khả năng hiện tại của học

sinh, đảm bảo khả năng tiếp thu của học sinh và giúp học sinh có tiến bộ nhanh và hứng
thú học nhất.

•

Quy trình:

Học sinh làm bài kiểm tra xếp lớp (theo cấp độ Tiếng Anh tương ứng ở Khối lớp nhập
học hiện tại). Các bài kiểm tra được thiết kế dựa trên chuẩn khảo thí của CAMBRIDGE CAMBRIDGE YOUNG LEARNERS ENGLISH TESTS (Starters, Movers, Flyers).

Học sinh đăng ký nhập học cùng một Khối sẽ nhận được bài kiểm tra như nhau.
•

Hình thức kiểm tra:

Phần 1: Chuyên gia nước ngoài và Việt Nam trực tiếp phỏng vấn học sinh (5 –7 phút)
nhằm đánh giá khả năng giao tiếp (Nghe - Nói) của học sinh.

Phần 2: Học sinh làm bài Đọc – Viết trong thời gian 20 – 30 phút.
 QUI ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI
 Bài tập tuyển vào lớp 2->5:
Học sinh hoàn thành bài kiểm tra đầu vào và đạt điểm từ 50% trở lên sẽ trúng
tuyển vào trường.

 Qui ước xếp loại các cấp độ Tiếng Anh và xếp lớp: chỉ mang tính xếp loại và
tương quan so sánh với cùng một bài kiểm tra dành cho lứa tuổi của học sinh và

khối lớp học sinh đang xin nhập học, không có giá trị như một bài kiểm tra đo về
•

khả năng thông thạo tiếng Anh nói chung (English Proficency Test).

Những học sinh ở mức độ hoàn thành bài kiểm tra < 30% (đối với môn Tiếng
Anh) hoặc < 50% (đối với môn Toán, Tiếng Việt) sẽ phải sẽ phải tham gia Chương

trình bổ trợ phụ đạo riêng trong vòng ít nhất 10 giờ (tương đương 20 tiết học)

với một Chương trình được thiết kế riêng để nâng cấp trình độ của các em lên ít

nhất ngang với mức độ tối thiểu chung của Khối. Những học sinh thuộc cấp độ
này sẽ phải đóng phí bổ sung cho Chương trình bổ trợ phụ đạo này.

 Tiêu chí xét học bổng:
Học sinh tham gia Tuyển sinh đầu vào phải đạt được đồng thời các tiêu chí sau:

+ Môn Toán: Học sinh đạt điểm từ 90% trở lên và bài Challenge được 3
(Hoặc Điểm đạt từ 95% trở lên nếu bài Challenge không được 3
+ Môn Tiếng Việt: Học sinh đạt điểm từ 85% trở lên.

+ Môn Tiếng Anh: Học sinh đạt điểm từ 60% trở lên.

)

.

THÔNG TIN VỀ PHỎNG VẤN HỌC SINH VÀ PHỤ HUYNH
Đối với học sinh: Giáo viên sẽ trò chuyện với học sinh để tìm hiểu khả năng giao tiếp, cá
tính và các đặc điểm khác về sức khỏe, sở thích, nhu cầu, mong muốn của học sinh để
hiểu rõ và có phương pháp giáo dục cũng như chế độ chăm sóc phù hợp nhất với học
sinh.
Đối với phụ huynh: Giáo viên sẽ gặp mặt và trao đổi trực tiếp với từng phụ huynh để
hiểu từ góc độ của phụ huynh quan điểm giáo dục, các đặc điểm về thể chất - phát triển
tính cách và khả năng học tập trước đây của học sinh để các giáo viên bước đầu hiểu
được học sinh và sắp xếp các chương trình học cũng như chăm sóc, giáo dục nhân cách
học sinh một cách hiệu quả nhất.
Tất cả các lưu ý này cũng sẽ được lưu trong hồ sơ của học sinh và gửi tới giáo viên chủ
nhiệm lớp khi học sinh trúng tuyển nhập học tại trường.
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