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Sổ Tay Phụ Huynh
CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH 
NHƯ MỘT NGÔN NGỮ THỨ HAI (EAL)

“Là một trường học lấy học sinh làm trung tâm và chú trọng những giá trị gia đình, 
chúng tôi mang đến những trải nghiệm đa dạng để hướng dẫn các em học sinh trên 

hành trình phát huy tất cả những tiềm năng của mình, thấm nhuần tinh thần tự lập và 
chủ nghĩa quốc tế trong một môi trường mang tính thử thách nhưng vẫn đảm bảo an 

toàn và được hỗ trợ hết mình.”
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Sự Thành Thạo Ngôn Ngữ Học Thuật (Calp):

Đây là ngôn ngữ được sử dụng trong trường học

Các từ ngữ chuyên ngành, ngôn ngữ học thuật chính quy

Bao gồm các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết

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

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

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

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)

Có ngữ cảnh cụ thể, rõ ràng

Phát triển từ trên 6 tháng đến 2 năm

EAL tại RENAISSANCE 
Tại Trường Quốc tế Renaissance, Nhà trường cam kết tích cực phát triển tiếng mẹ đẻ cũng như một tiếng Anh như một 
ngôn ngữ thứ hai 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. Các hoạt động trên lớp phải được thiết kế để đáp ứng được các nhu 
cầu đa dạng trong việc học ngôn ngữ của học sinh. Đồng thời, đồng hành cùng các em trong quá trình học tập nên là các 
bậc Phụ huynh. Khi phát huy hiệu quả thế mạnh của một cộng đồng gắn kết, sự phối hợp giữa Phụ huynh và Nhà trường 
sẽ giúp các em học sinh duy trì và phát triển việc sử dụng tiếng mẹ đẻ.

Phụ huynh và Nhà trường mang trách nhiệm chung trong việc tạo điều kiện cho học sinh tiếp thu và phát triển ngôn ngữ.

Về Quá trình Tiếp thu ngôn ngữ 

Mỗi học sinh có khả năng tiếp thu ngôn ngữ khác nhau. Tuy nhiên, nghiên cứu về thời lượng cần thiết để học tiếng Anh học 
thuật (sử dụng trong môi trường trường học) đã được nêu ra như sau:
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Những nghiên cứu trên đây về CALP được đưa ra bởi Cummins (1984). 
Đa số học sinh tại Renaissance hoàn thành EAL trong vòng hai năm học.
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Renaissance áp dụng phương pháp tiếp cận việc dạy và học EAL theo cấp độ. Mô hình này mang đến sự công bằng 
và tiến bộ cho học sinh đồng thời cũng là hệ thống giúp học sinh nhận được sự hỗ trợ cần thiết dựa trên mức độ thành 
thạo của mỗi em. Mỗi bậc được liên kết với Bảng mô tả Đánh giá EAL của trường và Khung Tham chiếu Chung Châu Âu 
về Ngôn ngữ (CEFR). Sự tiến bộ giữa các cấp dựa trên đánh giá tổng hợp và hình thành bằng cách sử dụng Bảng mô tả 
Đánh giá EAL.

* Xin lưu ý rằng học sinh Tiểu học không học tiếng Trung hoặc tiếng Pháp cho đến khi tốt nghiệp EAL.

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

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

Sỉ số lớp nhỏ

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

Trình độ CEFR tương đương Cấp độ

Pre-A1
1

A2.1 
2

A1.1 

A2.2 3

A1.2

Các cấp độ EAL

Tiết học ở mỗi cấp độ 
Số lượng tiết học ở mỗi cấp được liệt kê dưới đây. Số tiết này không bao gồm các tiết trên lớp.
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CẤP ĐỘ 1 
5 – 7 tiết học/tuần 

CẤP ĐỘ 2
3-5 tiết học/tuần 

CẤP ĐỘ 3
lên đến 3 tiết/week

Dạy và Học
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Tại Renaissance, việc đánh giá được thực hiện liên tục theo 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. 

TỐT NGHIỆP / HOÀN THÀNH EAL 

Để tốt nghiệp EAL, một học sinh phải chứng minh được khả năng nắm bắt các bài học chính khóa. Học sinh được 
đánh giá theo Bộ tiêu chí EAL, với học sinh Trung học, các em sẽ được đánh giá theo Bảng đánh giá Tiếp thu Ngôn 
ngữ của MYP. Mỗi học sinh phải đạt được một điểm thành thạo B1 trong các kỹ năng được đánh giá bằng bài kiểm 
tra trực tuyến chương trình Oxford. 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 mà không có sự hỗ trợ của EAL trước khi được xét tốt nghiệp. 

HƯỚNG DẪN CHO CHA MẸ 
VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC

GIAI Đ OẠN 
TUYỂN SINH:

• Kiểm tra chương 
trình Oxford 

• Kiểm tra CAT 4 
      của GL Assessment 
• Phỏng vấn và
     đánh giá trực tiếp 

ĐÁNH GIÁ
QUÁ TRÌNH:

Đ ánh giá liên tục, 
hàng ngày dựa trên 
quan sát của giáo 
viên. 

Đ ÁNH GIÁ 
TỔNG KẾT: 

• Bảng đánh giá Tiếp thu 
Ngôn ngữ của MYP

• Bảng Mô tả Đánh giá EAL 
• Tiếng Anh như một ngôn 

ngữ thứ hai (ESL) của 
IGCSE cho học sinh Khối 
lớp 10, 11

• Cho phép học sinh chuyển 
tiếp giữa các cấp độ học 

TỐT NGHIỆP:
• Kiểm tra chương 

trình Oxford 
• Học sinh tốt 

nghiệp khi đạt 
được một điểm 
trình độ B1 trong 
các kỹ năng 
được đánh giá
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Hỗ trợ việc sử tiếng 
mẹ đẻ của các em 

khi ở nhà.

Đặt những câu 
hỏi có ý nghĩa 

về việc học tập 
của các em bằng 
tiếng mẹ đẻ hoặc 

tiếng Anh.

Khuyến khích các 
em đọc sách 

thường xuyên. 

Khen ngợi khi 
các em có 

tiến bộ và đạt 
thành tích tốt.

Đánh giá 
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useful
WEBSITES
Nhà trường tin tưởng sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhà trường và gia đình 
là rất quan trọng trong việc giúp đỡ các em học ngôn ngữ. Bậc Phụ huynh 
có thể tham khảo các trang web dưới đây để hỗ trợ con em trau dồi các kỹ 
năng tiếng Anh:

LearnEnglish Kids cung cấp đa dạng các trò 
chơi giáo dục, bài hát, sách truyện và hoạt 
động trực tuyến miễn phí giúp các em có thể 
học tiếng Anh trong lúc vui chơi.

Epic! Là một trong số các tài liệu mà nhà 
trường tham chiếu để giúp học sinh phát triển 
kỹ năng đọc.

Listen a Minute chứa đựng nhiều bài tập nghe 
kèm theo các câu đố và các nhiệm vụ đa 
dạng giúp nâng cao kỹ năng đọc hiểu và vốn 
từ vựng.

English Media Lab có nhiều bài luyện tập cho 
tất cả các học sinh học tiếng Anh, gồm bài 
tập ngữ pháp, phát âm, video từ vựng, các 
bộ câu hỏi cho người học ở các cấp độ từ 
mới bắt đầu, trung cấp và nâng cao. 

Oxford Owl cung cấp các đầu sách trực 
tuyến miễn phí cũng như các tài liệu hỗ trợ 
chương trình học. Gia đình có thể đăng ký 
và đăng nhập miễn phí.

Sử dụng Raz Kids, học sinh có thể vừa trau 
dồi kỹ năng đọc hiểu trong lúc vui chơi. 

LearnEnglish Kids

Epic!

Listen a Minute

English Media Lab

Oxford Owl

Raz Kids

Chi tiết vui lòng truy cập
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/

Chi tiết vui lòng truy cập
https://kids.getepic.com/

Chi tiết vui lòng truy cập
https://listenaminute.com/

Chi tiết vui lòng truy cập
https://www.englishmedialab.com/

Chi tiết vui lòng truy cập
https://www.raz-kids.com/

Chi tiết vui lòng truy cập
https://www.oxfordowl.co.uk/for-home/find-a-
book/library-page/

CÁC TRANG WEB
HỮU ÍCH



6 | EAL Parent Handbook

Renaissance International School Saigon
74 Nguyen Thi Thap, Binh Thuan Ward, District 7, HCMC

(028) 3773 3171


