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Hệ đánh giá ELPA21 là gì ?
Hệ đánh giá ELPA21 kiểm tra trình độ
học sinh trong môn đọc, viết, nói, nghe
và hiểu tiếng Anh. ELPA21 có bao gồm
hai loại hình kiểm tra: screener
assessment và summative assessment.
Screener assessment trong Hệ ELPA21
được dùng để xác định những em nào là
English Language Learner (ELL – thường
là học sinh mà tiếng Anh không phải
tiếng mẹ đẻ và cần được trao dồi Anh
ngữ thêm). Hình thức kiểm tra này sẽ
diễn ra vào đầu năm học hoặc vào thời
điểm học sinh nhập học ở khu trường
mới (chuyển từ tiểu bang khác hoặc từ
trường tư qua trường công chẳng hạn).
Những em nào xếp loại ELL qua kết quả kiểm tra screener assessment ELPA21 sẽ được xếp vào chương trình ELL ở trường
theo học và sẽ được giảng dạy hay học phụ đạo thêm về Anh ngữ trong suốt năm học.
Vào cuối mỗi năm học, mọi học sinh xếp loại ELL sẽ phải làm kiểm tra summative assessment ELPA21. Kết quả từ hình
thức kiểm tra này sẽ quyết định nếu em vẫn xếp loại ELL hay đã đạt đủ trình độ Anh ngữ thành thạo không cần học phụ
đạo thêm tiếng Anh và có thể thoát khỏi chương trình ELL tại trường.

Hệ đánh giá ELPA21 có gì khác biệt với những dạng kiểm tra khác ?
Hệ đánh giá ELPA21 khác với các dạng kiểm tra thông thường tại lớp. Thay vì đánh giá độ am hiểu của học sinh về nội
dung chương trình học ở trường, ELPA21 kiểm tra khả năng hiểu tiếng Anh và trình độ giao tiếp trong văn nói cũng
như văn viết của các em. Kết quả kiểm tra screener và summative assessment ELPA21 sẽ không ảnh hưởng đến điểm
số ở trường hay điểm thi cấp tiểu bang các bộ môn của các em và cũng sẽ không ảnh hưởng đến thứ hạng của trường
các em theo học trong tiểu bang nói chung. Kết quả từ ELPA21 chỉ đơn thuần được dùng để xác định những em nào
cần được hỗ trợ giảng dạy thêm trong Anh ngữ và cụ thể những dạng hình thức giảng dạy thế nào sẽ phù hợp với nhu
cầu các em.

Tại sao trường học các em lại áp dụng hình thức mới để
đánh giá trình độ Anh ngữ?
Trường học các em áp dụng tiêu chuẩn ELP mới nhấn mạnh sự liên quan thiết yếu giữa việc học Anh ngữ và tiếp
thu kiến thức chương trình học các môn khác ở trường. Hai dạng kiểm tra ELPA21 theo sát các tiêu chí chất lượng
cao này và được thiết lập với tính chất tương tác, lôi cuốn và đầy hào hứng cho học sinh. Bài kiểm tra sẽ làm trên
máy vi tính và bao gồm các dạng câu hỏi và đề tài tương tự như trong lớp học quen thuộc với các em, chẳng hạn
học sinh thuyết trình, hội thoại diễn ra trong hành lang trường, và biện luận.
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Khi nào học sinh sẽ bắt đầu kiểm tra ELPA21 ?
Kể từ mùa xuân 2016, trường học các em sẽ bắt đầu áp dụng kiểm tra summative assessment ELPA21 để đánh giá
độ thành thạo Anh ngữ của học sinh hằng năm. Vào mùa thu 2016, các cơ sở trường học sẽ bắt đầu áp dụng kiểm
tra screener assessment ELPA21 để xác định những học sinh nào cần được giảng dạy, học phụ đạo Anh ngữ thêm.
Để biết thêm về ngày cụ thể chính thức áp dụng ELPA21, xin liên hệ giáo viên lớp con em.

Quý phụ huynh có thể làm gì để giúp con em sẵn sàng ?
Trong những năm dưới mái học đường, quý phụ huynh là một người bạn đồng hành rất quan trọng trong nền giáo
dục của con em. Sau đây là vài điều quý phụ huynh có thể làm để giúp con em sẵn sàng cho ELPA21:

•

Ghé trang elpa21.org/assessment-system/sample-items để xem các dạng câu hỏi mẫu cho biết
những điểm đặc trưng của ELPA21 dành cho học sinh mẫu giáo đến lớp 12.

•

Hỏi chuyện giáo viên các em về những lãnh vực nào trong tiếng Anh con em vẫn cần tập trung cố gắng hơn.

•

Dành ra thời gian mỗi ngày để con em đọc sách yêu thích của mình cho cha mẹ nghe.

Tìm hiểu thêm về ELPA21.
Để tìm hiểu thêm về ELPA21 và cách thức kiểm tra sẽ diễn ra thế nào tại trường con em theo học, hỏi thăm giáo
viên các em hoặc hiệu trưởng trường.
Để biết thềm về ELPA21, xin ghé trang elpa21.org hoặc gửi email đến info@elpa21.org.
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