Khoa Tiếng Anh
Chào mừng bạn tới khoa tiếng Anh của trường Mount Albert Grammar. Bạn có thể đã biết tới chúng tôi
dưới tên Khoa tiếng Anh cho người nước ngoài [Từ tiếng Anh là: ESOL Department], nhưng từ năm 2017
chúng tôi đổi tên thành [Khoa Tiếng Anh].
Các khóa học tiếng Anh cung cấp cho học sinh các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết giúp học sinh theo học được
các môn học chính.
Nếu học sinh mới tới New Zealand và tiếng Anh không phải ngôn ngữ mẹ đẻ, chúng tôi sẽ thảo luận với học
sinh và phụ huynh để tìm hiểu thêm về quá trình học tiếng Anh trước đây của học sinh, các mục tiêu học tập
và cách học sinh muốn sử dụng tiếng Anh trong tương lai. Chúng tôi cũng đánh giá khả năng hiểu tiếng Anh
của học sinh. Những thông tin này cho phép chúng tôi xác định, đáp ứng các nhu cầu của học sinh và xây
dựng chương trình học dựa trên từng học sinh.
Trường Mount Albert Grammar cung cấp các khóa học tiếng Anh chuyên sâu ở ba trình độ. Mục đích của
các khóa học chuyên sâu này là để hỗ trợ những người học tiếng Anh đạt được kết quả đầu ra giống như học
sinh bản địa thông qua các chương trình giảng dạy tích cực dựa trên từng cá nhân. Chương trình giảng dạy
dựa theo khung chương trình English Language Learning Progression (ELLP) tập trung chủ yếu vào nâng
cao kỹ năng ngôn ngữ trong học tập [ELLP là khung giảng dạy được thiết kế cho giáo viên nhằm hỗ trợ giáo
viên tiếp cận với người học tiếng Anh hiệu quả. Khung chương trình này giúp giáo viên xác định được điểm
bắt đầu, nội dung, lượng kiến thức cần giảng dậy cho học sinh học tiếng Anh sao cho phù hợp với lứa tuổi,
giai đoạn và nhu cầu học tiếng Anh]. Các môn học chuyên sâu trong chương trình này bao gồm:
 Toán học
 Khoa học
 Tiếng Anh
 Khoa học xã hội
 Ngoại ngữ tiếng Anh
Trong chương trình học có thêm các môn học tự chọn và giáo dục thể chất.
Các khóa học tiếng Anh bắt đầu từ lớp 10 đến lớp 13 [Lớp 10 đến lớp 13 tương ứng với học sinh từ 14 đến
17 tuổi]. Mục đích của các chương trình này là giúp học sinh nâng cao thành tích học tập trong chương trình
chính khóa thông qua phát triển các kỹ năng sau:
 Vốn từ vựng học thuật
 Đọc và viết bài luận học thuật
 Khả năng giao tiếp chính xác
 Khả năng đánh giá độ tin cậy của các thông tin mà học sinh nghe, đọc và sử dụng các kiến thức này
trong quá trình học tập.
Chương trình học từ lớp 11 đến lớp 13 cho phép học sinh hoàn thành các tín chỉ dùng để tính điểm cho
chứng chỉ NCEA từ trình độ 1 đến 3 [NCEA là từ viết tắt của The National Certificate of Educational
Achievement có nghĩa là Chứng nhận thành tích giáo dục quốc gia New Zealand].
 Lớp 11: 31 tín chỉ
 Lớp 12: 20 tín chỉ
 Lớp 13: 10 tín chỉ - đạt yêu cầu đầu vào đại học với văn đọc và viết.
Khóa học Tiếng Anh lớp 13 nhằm giúp cho học sinh đạt yêu cầu chuẩn đầu vào Đại học về ngôn ngữ bao
gồm đọc và viết. Khóa học này đạt chuẩn Yêu cầu tiếng Anh học thuật (AELR) tại trường Đại học Auckland
[AELR là từ viết tắt của Academic English Language Requirement nghĩa là Yêu cầu tiếng Anh học thuật.
Đối với học sinh mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ, các em sẽ được yêu cầu chứng minh khả
năng tiếng Anh trước khi được trường đại học chấp thuật nhập học].
Không có yêu cầu bắt buộc nào trước khi tham gia các khóa học tiếng Anh.

