
Quy trình đánh giá học tập tại khối Tiểu học - BIS Hà Nội 

Tại sao chúng tôi cần đánh giá kết quả học tập? 

Tại BIS Hà Nội, việc đánh giá tiến bộ học tập của học sinh diễn ra hàng ngày trong mỗi tiết học. Thông 

qua hệ thống đánh giá liên tục như vậy, đội ngũ giáo viên có thể kịp thời điều chỉnh, thiết kế bài giảng 

phù hợp với năng lực của từng học sinh trong quá trình học tập. Cũng bằng cách này, giáo viên sẽ kịp 

thời nắm bắt xem các con đã tiếp thu được gì và cần nỗ lực hơn như thế nào. 

 

Chúng tôi đánh giá như thế nào? 

Chúng tôi hiểu rằng quy trình đánh giá chính thống cung cấp bằng chứng và cơ sở cho các nhận xét 

của giáo viên về kết quả học tập của học sinh. Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã triển khai kiểm tra các 

con trong môn đọc, viết, đánh vần và toán từ khối 1 đến khối 6 để từ đó xác định được vị trí xuất phát 

của các con trên chặng đường học tập. Trong suốt năm học, chúng tôi sẽ kiểm tra định kỳ ở những 

môn học chính để xem mức độ tiến bộ của học sinh. Kết quả đó sẽ được chia sẻ với quý phụ huynh 

qua emails, nhật ký đọc sách, Class Dojo hoặc qua các buổi họp Phụ huynh. 

 

Hệ thống đánh giá INCAS là gì? 

Một trong những cách thức chúng tôi sử dụng để đánh giá học sinh từ đầu năm là hệ thống bài kiểm 

tra trên máy tính theo tiêu chuẩn (INCAS) cho học sinh từ lớp 2 tới lớp 6. Đây là một bài kiểm tra phức 

hợp cung cấp cho giáo viên những dự liệu thống kê quan trọng về trình độ đọc, đánh vần, viết chính 

tả Tiếng Anh cũng như trình độ Toán và thái độ học tập tại trường. Tuần trước trong buổi họp Phụ 

huynh, các giáo viên chủ nhiệm đã chia sẻ với quý vị về biểu đồ tiến bộ học tập của các con. Tôi tin 

rằng quý vị hẳn đã chia sẻ niềm tự hào với chúng tôi khi thấy tiến bộ học tập đáng khen của các con 

trong môn Tiếng Anh, Toán so với mặt bằng chung của học sinh bản xứ đồng trang lứa tại Anh Quốc. 



 

Làm sao để đánh giá toàn diện một học sinh? 

Tất nhiên chúng tôi hiểu rằng không thể đánh giá học sinh qua một bài kiểm tra duy nhất, bởi vậy 

chúng tôi luôn thực hiện nhiều hình thức đánh giá khác nhau để có thể đưa ra nhận xét xác đáng nhất 

về kết quả học tạp của các con. Ví dụ như, với môn toán chúng tôi thực hiện thêm các bài kiểm tra 

PUMA trên giấy định kỳ, đọc sách Big Cat và Bug Club cũng như các bài kiểm tra phonics (đánh vần). 

Kết quả những bài kiểm tra trên cùng với quan sát của giáo viên trên lớp hàng ngày sẽ giúp cho chúng 

tôi có một bức tranh toàn diện hơn về việc học tập của con. Giáo viên luôn sẵn sàng trả lời bất cứ câu 

hỏi gì của quý vị về tiến độ học tập của con vậy nên khi có thắc mắc hãy liên lạc với chúng tôi. 

 

Cách đánh giá học sinh Mầm non 

Tại khối mầm non từ F1 tới F3, học sinh và giáo viên học theo chương trình Giáo dục Mầm non nên 

cách thức đánh giá kết quả học tập cũng có chút khác biệt. Giáo viên thường quan sát và đánh giá các 

con qua các giờ học trên lớp và luôn luôn đưa ra những cơ hội phát triển cho các con. Quý vị cũng hẳn 

đã biết đến ứng dụng Evidence Me mà chúng tôi giới thiệu gần đây.  

 



Evidence Me 

Ứng dụng Evidence Me cho phép các giáo viên có thể chia sẻ các quan sát, đánh giá ở trường với các 

bậc Phụ huynh thông qua các bức ảnh hay video. Giáo biên cũng cập nhật các hoạt động mà các con 

đang học cũng như những đề xuất phát triển cho quý vị áp dụng tại nhà cho con cùng với những tiêu 

chí đánh giá mà nhà trường đang áp dụng. Bằng các chia sẻ các tiêu chí đánh giá với phụ huynh, chúng 

tôi hi vọng quý vị sẽ hiểu hơn về cách chúng tôi theo dõi và đánh giá tiến bộ của các con ở bậc Mầm 

non. 

 

Dành cho quý Phụ huynh ở khối Mầm non 

Những quan sát học tập của các con luôn được cập nhật và gửi tới quý vị hàng tháng và quý vị cũng 

có thể gửi những nhận xét về việc học tập vui chơi của con tại nhà qua phần mềm Evidence Me. Tất 

cả quý vị Phụ huynh đều đã được mời tham gia Evidence Me qua email và nếu quý vị có bất cứ câu hỏi 

gì liên quan tới ứng dụng này thì vui lòng liên hệ với giáo viên chủ nhiệm. 

 


