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Chương trình dạy Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai 
(EAL) tại Trường quốc tế Renaissance Sài Gòn
Tại Trường Quốc tế Renaissance, tiếng Anh là ngôn ngữ được dùng trong giảng dạy và giao tiếp chung. 
Chúng tôi cam đoan chắc chắn sẽ phát triển tiếng mẹ đẻ và một ngoại ngữ cho các em học sinh.

Dựa vào nền tảng ngôn ngữ của các em học sinh, nhà trường tin rằng việc học tiếng Anh cần được hỗ 
trợ bởi Chương trình tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai (EAL) chất lượng cao. Các bài thực hành trên 
lớp được thiết kế nhằm đáp ứng sự đa dạng về ngôn ngữ cũng như nhu cầu học tập phong phú của 
học sinh. Các bậc Phụ Huynh là những người bạn cùng đồng hành với con em mình trong quá trình 
học tập. Cùng với nhà trường, chúng ta sẽ giúp các em học sinh duy trì và phát triển việc sử dụng tiếng 
mẹ đẻ.

Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm chung trong việc tạo điều kiện cho các em học sinh tiếp thu và 
phát triển ngôn ngữ.

SỰ Tiếp thu ngôn ngữ 
Điều quan trọng là chúng ta phải luôn nhớ rằng mỗi học sinh có khả năng tiếp thu ngôn ngữ ở một mức 
độ khác nhau. Tuy nhiên, thời lượng cần thiết để học tiếng Anh học thuật (sử dụng trong môi trường 
trường học) được nêu ra dưới đây:

Những nghiên cứu trên đây về CALP được đưa ra bởi Cummins (1984). 
Phần lớn các học viên tại Renaissance tốt nghiệp EAL trong vòng hai năm.  

những Kỹ năng giao tiếp
cơ bản (BICS):

Tiếng Anh sử dụng hàng ngày (dùng trong các 
đội tuyển thể thao, nói chuyện điện thoại, 
đặt đồ ăn, tiếng Anh giao tiếp)

Không sử dụng từ chuyên ngành

Có ngữ cảnh cụ thể, rõ ràng

Phát triển từ trên 6 tháng đến 2 năm

sự thành thạo 
ngôn ngữ học thuật (CALP):

Bao gồm các kỹ năng so sánh, 
tư duy phản biện, tổng hợp

Các từ ngữ chuyên ngành, 
ngôn ngữ học thuật chính quy 
Bao gồm các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết

Phát triển sau 5 đến 7 năm với trình độ 
tương đương với những học sinh học 
tiếng Anh suốt đời

Giảm lược ngữ cảnh để học sinh
tăng cường tham khảo thông tin

Đây là ngôn ngữ được sử dụng trong
trường học
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Dạy và học

Đánh giá

Tại trường Quốc tế Renaissance Sài Gòn, việc đánh giá được thực hiện liên tục trên một quá trình 
xuyên suốt, phù hợp với từng độ tuổi và năng lực của học sinh. Học sinh EAL được đánh giá dựa trên 
toàn bộ quá trình học tập cũng như kết quả học tập và từ đó đưa ra phương pháp giảng dạy và học tập 
thích hợp cho các em học sinh. Các tiêu chí đánh giá được dựa trên Hệ thống Đánh giá NASSEA* và 
được xây dựng phù hợp với chương trình giảng dạy chính khoá.

Hỗ trợ trong lớp chính khoá và 
giờ học riêng của EAL

Số lượng học sinh thấp

Điều kiện bối cảnh phù hợp cho việc học 
ngôn ngữ và giao tiếp xã hội

Có sự phối hợp chặt chẽ giữa giáo viên lớp và 
giáo viên bộ môn trong khi soạn giáo án

Đội ngũ giáo viên là giáo viên chuyên ngành
ngôn ngữ, được đào tạo chuyên sâu, 

có chứng chỉ quốc tế

Giai đoạn
tuyển sinh: 

Kiểm tra trực 
tuyến chương 
trình Oxford 

CAT4, Phỏng vấn 
đánh giá trực tiếp

Đánh giá 
quá trình: 

Đánh giá liên tục, 
hàng ngày dựa 

trên quan sát của 
giáo viên

Phản hồi để 
phát triển quá 
trình học tập

Đánh giá 
tổng kết: 

Bài làm của học 
sinh được đánh 
giá dựa theo Bộ 
tiêu chí EAL và 

tiếng Anh như là 
một ngôn ngữ thứ 

hai của IGCSE 
cho học sinh Khối 
KS4 (lớp 10 và 11)

* Hiệp hội Hướng Bắc về các dịch vụ hỗ trợ cho sự bình đẳng và thành tựu.
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Tốt nghiệp 

Trung bình các em học sinh cần không quá hai năm để hoàn thành chương trình EAL*. Để tốt nghiệp 
EAL, một học sinh phải chứng minh được khả năng nắm bắt các bài học chính khóa mà không cần bất 
kỳ hỗ trợ nào khác. Học sinh được đánh giá theo Bộ tiêu chí EAL và phải đạt được Tiêu chí 6 đối với các 
kỹ năng nghe, nói, đọc và viết để tốt nghiệp. Bên cạnh đó, các em phải hoàn thành tốt hai tuần học 
của lớp chính khóa với sự quan sát đánh giá của giáo viên trước khi được xét tốt nghiệp.

* Phụ thuộc vào mức độ thành thạo ngôn ngữ của học sinh khi nhập học.

Hướng dẫn cho cha mẹ và người chăm sóc
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Hỗ trợ việc sử tiếng mẹ đẻ 
của các em khi ở nhà

Khuyến khích các em đọc 
sách thường xuyên

Đặt những câu hỏi có ý 
nghĩa về việc học tập của 
các em bằng tiếng mẹ đẻ 

hoặc tiếng Anh

Khen ngợi khi các em có 
tiến bộ và đạt thành 

tích tốt
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