Vietnamese/Vietnamien

Các học sinh Ontario làm các bài đánh giá toàn tỉnh
bang về các kỹ năng đọc, viết và làm toán ở những giai
đoạn then chốt trong quá trình học tập của các em:

Lớp

3

các kỹ năng đọc, viết và làm toán, được đánh giá
vào cuối nhóm tiểu học

Lớp

6

các kỹ năng đọc, viết và làm toán, được đánh giá
vào cuối nhóm tiền trung học cơ sở

Lớp

9

kỹ năng làm toán, được đánh giá vào năm đầu
tiên của nhóm trung học cơ sở

Lớp

10

TÀI LIỆU
HƯỚNG DẪN
về các Bài Đánh
Giá EQAO Bậc
Trung Học Cơ Sở
Đánh Giá Toán Học Lớp 9
Kiểm tra Kỹ năng Đọc và Viết Bậc Trung Học Cơ Sở
Ontario (Ontario Secondary School Literacy Test—OSSLT)

kỹ năng đọc, viết được kiểm tra là một hình thức
yêu cầu tốt nghiệp

Những bài đánh giá này được Văn phòng
Trách nhiệm và Chất lượng Giáo dục
(Education Quality and Accountability
Office—EQAO), một cơ quan độc lập của
Bộ Giáo Dục giám sát và thực hiện.
Tài liệu này sẽ giúp bạn hiểu hai chương
trình đánh giá EQAO mà các học sinh
Ontario sẽ phải làm trong
bậc học trung học cơ
sở và cách thức các
kết quả có thể được
sử dụng để đánh giá
và hỗ trợ quá trình
học tập của các em.

Các bài đánh giá EQAO là gì?
Có phải tất cả các học sinh đều phải làm các bài
đánh giá EQAO không?
Đánh Giá
Toán Học
Lớp 9

Bài đánh giá này đánh giá các kỹ năng làm toán
mà các học sinh được kỳ vọng lĩnh hội được vào
cuối Lớp 9. Những phiên bản khác nhau của bài
đánh giá này được cung cấp trong các khóa học
toán học hàn lâm và toán học ứng dụng.

Đánh Giá Toán Học Lớp 9
Tất cả các học sinh theo học để đạt tín chỉ toán học Lớp 9 hàn lâm hoặc
ứng dụng đều phải làm bài đánh giá này.

OSSLT
OSSLT

Bài đánh giá này đánh giá các kỹ năng đọc, viết
mà các học sinh được kỳ vọng lĩnh hội được từ
mọi chủ đề học tập đến cuối Lớp 9.

Mỗi câu hỏi trong từng bài đánh giá EQAO được căn cứ trực tiếp
theo Chương trình Giảng dạy Ontario (The Ontario Curriculum), vốn
là những nội dung các học sinh được học trên lớp mỗi ngày.

Các bài đánh giá được triển khai vào thời điểm
nào?
Đánh Giá Toán Học Lớp 9
Các học sinh đang theo học các khoá toán học của học kỳ đầu tiên
làm bài đánh giá trong khoảng thời gian hai tuần vào Tháng Giêng,
các học sinh đang theo học các khoá học của học kỳ hai hoặc toàn
năm học sẽ làm bài đánh giá trong khoảng thời gian hai tuần vào cuối
Tháng Năm và đầu Tháng Sáu. Từng nhà trường xác định các ngày
tổ chức đánh giá của riêng mình trong khoảng thời gian đánh giá.

Tất cả các học sinh theo học để lấy bằng Tốt Nghiệp Trung Học Cơ Sở
Ontario (Ontario Secondary School Diploma—OSSD) đều phải làm bài
đánh giá này.
Việc hoàn thành thành công bài đánh giá OSSLT là cách thức chủ yếu
để thoả mãn yêu cầu về trình độ đọc, viết đối với OSSD. Các học sinh
có thể làm bài đánh giá OSSLT hơn một lần. Những học sinh không
thành công trong bài đánh giá OSSLT có thể hội đủ điều kiện theo học
Khoá Đọc Viết Trung Học Cơ Sở Ontario (Ontario Secondary School
Literacy Course—OSSLC) để thoả mãn yêu cầu tốt nghiệp này.

Những học sinh có các nhu cầu giáo dục
đặc biệt (special education needs)
được phép tiếp nhận một số biện
pháp thích nghi (accommodations)
nhất quán với các biện pháp đánh
giá trên lớp thường lệ của các em.
Những đáp ứng đặc biệt cũng có thể
được cho phép đối với những người
học tiếng Anh.

Các kết quả EQAO
được công bố khi nào
và bằng cách nào?

OSSLT

Đánh Giá Toán Học Lớp 9

Mỗi năm, tất cả các học sinh toàn tỉnh bang Ontario đều phải làm bài
đánh giá OSSLT trong cùng một ngày, thường là vào cuối Tháng Ba
hoặc đầu Tháng Tư.

Các kết quả được công bố vào Tháng Chín của năm học tiếp theo.

OSSLT
Các kết quả được công bố vào Tháng Sáu của cùng năm học.

Các học sinh có phải học làm các bài đánh giá
không?
Không. Bởi vì các bài đánh giá EQAO được căn cứ hoàn toàn theo
Chương trình Giảng dạy Ontario, cho nên không yêu cầu sự chuẩn bị
đặc biệt. Các học sinh có thể sử dụng các ví dụ về các tài liệu đánh giá
được cung cấp trên trang www.eqao.com để làm quen với dạng thức
của các bài đánh giá của tỉnh bang và các kiểu câu hỏi sẽ được hỏi.

Các học sinh sẽ nhận được Phiếu Thành Tích Cá Nhân Học Sinh
(Individual Student Report) của EQAO trực tiếp từ nhà trường của các em.
Các nhà trường và các uỷ ban nhà trường nhận được các báo cáo chi tiết
về thành tích của học sinh của họ để giúp cung cấp thông tin cho quá trình
lên kế hoạch cải thiện. Các kết quả tổng thể cấp độ nhà trường và uỷ ban
được công bố trên trang web của EQAO.

Các kết quả EQAO được báo cáo như thế nào?
Đánh Giá Toán Học Lớp 9
Thành tích được báo cáo theo bốn cấp độ thành tích của tỉnh bang.
Đây là những cấp độ tương tự được các giáo viên sử dụng trên lớp và
trên các phiếu thành tích học tập để báo cáo thành tích học tập của học
sinh. Tiêu chuẩn của tỉnh bang là Cấp độ 3, tương ứng với thành tích
trong khoảng từ 70 đến 79 phần trăm. Các học sinh đáp ứng được hoặc
đáp ứng vượt mức tiêu chuẩn (ví dụ như đạt được Cấp độ 3 hoặc 4)
trong bài đánh giá là đã thể hiện được hầu hết hay tất cả các kiến thức
và kỹ năng làm toán được kỳ vọng ở giai đoạn học tập hiện tại.

OSSLT
OSSLT là một bài đánh giá năng lực tối thiểu. Do đó thành tích được
báo cáo là “thành công” hay “không thành công.” Những học sinh đạt
thành công là đã thể hiện được mức độ kỹ năng đọc, viết tối thiểu được
kỳ vọng vào cuối Lớp 9.

Các kết quả kiểm tra EQAO có được tính vào
các điểm số của học sinh không?

Các kết quả EQAO cũng quan trọng vì chúng là bằng chứng công khai
duy nhất về thành tích mà có thể so sánh đối với mọi học sinh trên khắp
tỉnh bang.

Các kết quả đánh giá EQAO sẽ được sử dụng
như thế nào?
Các kết quả đánh giá EQAO nên được xem xét cùng với bài tập hàng ngày
trên lớp và thông tin đánh giá khác để đo lường khả năng học tập của học
sinh và xác định ra những lĩnh lực có thể cần phải hỗ trợ thêm nữa. Đối với
những học sinh không đáp ứng được tiêu chuẩn toán học của tỉnh bang
hay không thành công trong lần kiểm tra OSSLT, thì điều đặc biệt quan
trọng là các giáo viên và các phụ huynh phải thảo luận cách thức phối hợp
cùng nhau để kéo gần những khoảng cách học tập và cải thiện thành tích
của học sinh trước khi kết thúc chương trình phổ thông trung học.

Tại sao tỉnh bang Ontario lại thực hiện đánh giá
toàn bang?
Tỉnh bang Ontario thực hiện đánh giá cấp tỉnh bang để
■

Đánh Giá Toán Học Lớp 9
Bài đánh giá này có thể chiếm tới 30% điểm số cuối khoá của học sinh.
Các nhà trường và/hoặc các uỷ ban nhà trường quyết định có tính các
kết quả đánh giá của tỉnh bang hay không và nếu lấy thì lấy mức độ
bao nhiêu.

OSSLT
Các kết quả không tính vào điểm số của học sinh, nhưng việc hoàn
thành thành công bài kiểm tra OSSLT, hay khoá học viết đọc thay thế, là
một yêu cầu để được cấp bằng tốt nghiệp.

■

cung cấp thông tin cải thiện cho các chương trình giảng dạy và các
chiến lược nhằm giúp đỡ tất cả các trẻ em thành công và
củng cố trách nhiệm của hệ thống giáo dục công.

Hãy ghé thăm www.eqao.com để biết thêm
thông tin.

Tại sao các kết quả đánh giá EQAO lại quan
trọng?
Học sinh cần phải nắm vững các kỹ năng đọc, viết và số học căn bản
trước khi kết thúc trung học, và các bài đánh giá của tỉnh bang loại bỏ tất
cả tính chủ quan khi đánh giá các kiến thức và kỹ năng mà học sinh lĩnh
hội được. Các bài đánh giá diễn ra vào giai đoạn đầu của quá trình học
trung học cơ sở của học sinh để có thể mang đến nhiều sự hỗ trợ hơn cho
các học sinh không đáp ứng được trình độ đọc viết tối tiểu hay tiêu chuẩn
toán học của tỉnh bang. Các kết quả EQAO có thể cung cấp thông tin cho
quá trình lập kế hoạch cải thiện bằng cách giúp xác định ra những lĩnh vực
học tập cần phải chú trọng hơn.
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