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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:
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TÀI LIỆU
HƯỚNG DẪN
về các Bài Đánh
Giá EQAO Bậc
Tiểu Học

Các Bài Đánh Giá Kỹ Năng Đọc, Viết và Làm Toán
Nhóm Tiểu học (Primary Division) (Các lớp 1–3)
Nhóm Tiền Trung học Cơ sở (Junior Division) (Các lớp 4–6)

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

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

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

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 tiểu
học 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?
■

■

■

Bài đánh giá của nhóm tiểu học đánh giá những kỹ năng
đọc, viết và làm toán mà học sinh được kỳ vọng đã học
được đến cuối Lớp 3.
Bài đánh giá của nhóm tiền trung học cơ sở đánh giá
những kỹ năng đọc, viết và làm toán mà học sinh được
kỳ vọng đã học được đến cuối Lớp 6.
Các bài đánh giá đo lường việc liệu học sinh có thể
❍

❍

❍

■

■

hiểu những gì các em đọc trong các kiểu văn bản
khác nhau;
diễn tả được suy nghĩ bằng kỹ năng viết sử dụng ngữ
pháp, chính tả và dấu câu thích hợp và
sử dụng các kỹ năng toán thích hợp để giải các bài
toán.

Có bốn phần ngôn ngữ và hai phần toán học trong từng
bài đánh giá.
Mỗi câu hỏi trên từng bài đánh giá EQAO được căn cứ
vào những kỳ vọng học tập được nêu trong Chương
trình Giảng dạy Ontario (Ontario Curriculum), vốn là
những nội dung các học sinh được học trên lớp mỗi
ngày.

Mọi học sinh có phải làm các bài đánh giá
EQAO không?
Các đánh giá của tỉnh bang là một phần trong chương trình
giáo dục của tỉnh bang Ontario. Tất cả các học sinh theo học
ở các trường công và những học sinh học theo Chương trình
Giảng dạy Ontario đều phải làm các bài đánh giá 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. Nếu một học
sinh nào đó không có khả năng tham gia vào một phần hay tất cả
các bài đánh giá—ngay cả khi đã có biện pháp điều chỉnh thích
nghi—hiệu trưởng có thể tham khảo với nhân viên nhà trường và
phụ huynh hay người giám hộ để miễn trừ cho học sinh đó.

Các bài đánh giá diễn ra khi nào?
Các bài đánh giá được triển khai trong một khoảng thời gian hai
tuần, đặc biệt là vào cuối Tháng Năm và đầu Tháng Sáu. Các
học sinh có một giờ để hoàn thành từng phần của các bài đánh
giá. Từng nhà trường xác định các ngày và thời gian tổ chức
đánh giá của riêng mình trong khoảng thời gian đánh giá.

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 nên hiểu rằng các bài đánh giá là cơ hội để các em
thể hiện những kiến thức và kỹ
năng mà các em đã lĩnh hội được.
Các điểm số trên phiếu thành tích
của các em sẽ không bị ảnh hưởng
qua những gì các em thể hiện.

Các kết quả EQAO
được công bố khi nào
và bằng cách nào?
Các kết quả được công bố vào
Tháng Chín của năm học tiếp theo. 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?

Các kết quả đánh giá EQAO sẽ được sử
dụng như thế nào?

Các kết quả của bài đánh giá EQAO bậc tiểu học 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 và Cấp độ 3, tương ứng với thành tích
trong khoảng từ B− đến B+. Các học sinh đáp ứng được hoặc
đáp ứng vượt mức tiêu chuẩn (ví dụ như đạt được Cấp độ 3
hoặc 4) trong các bài đánh giá đã thể hiện được hầu hết hay tất
cả các kỹ năng đọc, viết và kiến thức toán học và các kỹ năng
được kỳ vọng ở giai đoạn học tập hiện tại.

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 của tỉnh bang, 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.

Các kết quả EQAO có được tính vào các
điểm số của học sinh không?
Kết quả trên các bài đánh giá của tỉnh bang bậc tiểu học không
được tính vào điểm số của học sinh. Các kết quả này cung cấp
những thông tin thêm để cân nhắc cùng với các điểm số trên phiếu
thành tích để giúp đo lường khả năng học tập của học sinh và xác
định có thể cần phải có những hình thức hỗ trợ bổ sung nào.

Tại sao các kết quả đánh giá EQAO lại quan
trọng?

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

■

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.

Kết quả của các bài đánh giá quan trọng, đó là những chỉ số
khách quan cho biết học sinh đang phát triển được khả năng đọc
viết và các kỹ năng số học tích cực hay không ở những giai đoạn
học vấn then chốt của các em. Qua nghiên cứu người ta nhận
thấy rằng các học sinh không đáp ứng được tiêu chuẩn của tỉnh
bang qua các bài đánh giá EQAO ở trường tiểu học có nguy cơ
cao hơn về khả năng đọc, viết hay làm toán không tốt khi theo
học bậc trung học. Các nhà giáo dục và các phụ huynh cần phải
dành sự quan tâm đối với những dấu hiệu cảnh báo này và hỗ trợ
nhiều hơn nữa cho các học sinh này. 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.
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.
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