
 Tầm quan trọng của Bài luận Cá nhân 

Bài luận cá nhân là một cơ hội quan trọng để thí sinh bộc lộ rõ nét niềm đam mê và cá 
tính riêng của mình, qua đó Trung tâm sẽ thấy được vì sao em khác biệt và nổi bật hơn 
so với các thí sinh khác. Trung tâm muốn lắng nghe chia sẻ từ chính bản thân em bên 

cạnh những bằng chứng tài năng khác như điểm số, giải thưởng, hay nhận xét của giáo 
viên.  

Yêu cầu chung 

● Nội dung: Học sinh cần trả lời câu hỏi bắt buộc VÀ một (01) câu hỏi tự chọn để 

hoàn thành Bài luận Cá nhân; 
● Hình thức: Học sinh có thể viết các câu trả lời thành một bài luận hoàn chỉnh, 

hoặc viết riêng từng câu trả lời thành 2 bài luận nhỏ khác nhau, không quan 
trọng thứ tự. 

● Ngôn ngữ: Trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh; 
● Số từ: Bài viết có thể dao động từ 500 - 750 từ; câu trả lời cho mỗi câu hỏi cần 

đạt ít nhất là 250 từ; 
● Định dạng văn bản: Phông chữ Calibri, cỡ chữ 12, cách dòng 1.15, có cách đoạn, 

căn lề chuẩn.  

Đề bài 

Câu hỏi bắt buộc 

Tại sao em lại muốn trở thành học sinh của Trung tâm GATE?  



Câu hỏi tự chọn (chọn 1) 

#1 - Thế giới xung quanh em - ví dụ: gia đình, cộng đồng hoặc ngôi trường em đang 

theo học – đã định hình ước mơ và khát vọng của em như thế nào? 

Lưu ý: HS không nhất thiết chỉ viết về gia đình, cộng đồng hay trường học của 
mình. Bất cứ chủ đề nào mà em chọn, hãy thể hiện một cách sinh động và chân 
thực hết mức có thể. Tập trung vào những sự kiện lớn giúp định hình ước mơ của 
mình. 

#2 - Trình bày về một phẩm chất, tài năng, thành tựu, đóng góp hay trải nghiệm của 
bản thân mà em cảm thấy tự hào. Vì sao điều đó khiến em tự hào, và nó tác động 
như thế nào đến con người hiện tại? 

Lưu ý: Em nên chọn một chủ đề mà chưa được đề cập chi tiết trong các phần khác 
của hồ sơ em đã nộp (portfolio, CV,...). Thông tin trong bài viết nên chân thật và 
bắt nguồn từ chính trải nghiệm cá nhân của em. 

Hướng dẫn viết Bài luận Cá nhân 

Hướng dẫn chung 

Bắt đầu sớm. Cho bản thân đủ thời gian để có thể làm đủ 3 bước (1) chuẩn bị, (2) viết 
văn chỉn chu, và (3) chỉnh sửa. 

Chọn chủ đề. Xem phần hướng dẫn chi tiết để lên ý tưởng và định hình bài viết tốt hơn.  

Câu văn có sức thuyết phục. Việc liệt kê các thành tích, giải thưởng, các hoạt động 
hoặc tác phẩm em đã làm sẽ làm giảm tác động lời nói của em. Em hãy thử mở rộng ý 
bằng cách sử dụng các ví dụ cụ thể và riêng biệt để làm rõ quan điểm của mình. 

Sử dụng ngôi thứ nhất để xưng hô trong bài luận. Em tự nói về bản thân mình để 
Trung tâm GATE có thể biết được tính cách, các tài năng, thành tích và tiềm năng phát 
triển của em khi ở Trung tâm. Sử dụng ngôi thứ nhất để xưng hô trong các bài luận và 
báo cáo. 



Đọc lại bài và chỉnh sửa. Em sẽ không bị chấm điểm về ngữ pháp, chính tả hoặc cấu 
trúc câu trong bài luận, tuy nhiên em phải đảm bảo bài luận được viết tường minh. Xem 
lại nội dung và thông điệp em muốn truyền tải qua bài luận của mình. Trong giới hạn bài 
luận cá nhân có lẽ em sẽ không thể trình bày tất cả những gì em muốn, vì vậy hãy trình 
bày vấn đề súc tích, ngắn gọn mà vẫn rõ ý. 

Hướng dẫn chi tiết 

Câu tự chọn 1: Thế giới xung quanh em 

Dưới đây là một số gợi ý giúp HS lên ý tưởng và định hình bài viết; học sinh không cần 
viết về tất cả những gợi ý này trong bài luận. 

EM CÓ THỂ NGHĨ VỀ... 

...những vấn đề mà cộng đồng em đang phải đối mặt, hoặc những cơ hội mà 
cộng đồng em đang có. 

...vai trò của em trong gia đình và tác động của nó đến những quyết định 
của em ở môi trường trong cũng như ngoài trường học. 

...ngôi trường mà em đang học hay chương trình ngoại khóa mà em đang 
tham gia. Nghĩ về lý do em đang theo học ngôi trường này hoặc chương 
trình này. 

...ảnh hưởng của văn hóa (bao gồm truyền thống, phong tục, tôn giáo, cách 
ứng xử, giá trị,...) của gia đình em/địa phương em/quốc gia của em tới con 
người hiện tại của em.  

...cách em trau dồi kiến thức và chuẩn bị cho những chương trình học 
nâng cao và thử thách hơn.  

…vai trò và ý nghĩa của một vị trí lãnh đạo mà em đã từng đảm nhiệm, và sự 
phát triển của bản thân em sau trải nghiệm đó.  

...lĩnh vực em yêu thích/muốn theo đuổi. Nghĩ về một số lý do em thích lĩnh 
vực này và những việc em đã làm để tiến gần hơn với lĩnh vực đó (ví dụ như 
học 1 khóa học, tham gia hoạt động ngoại khóa, v.v). 



 

Câu tự chọn 2: Điều khiến em tự hào 

Dưới đây là một số gợi ý giúp HS lên ý tưởng và định hình bài viết; học sinh không cần 
viết về tất cả những gợi ý này trong bài luận. 

EM CÓ THỂ NGHĨ VỀ.... 

...những thế mạnh của em. 

...những hoạt động, giải thưởng hay tài năng của bản thân. 

...những điều mà em có thể tự mô tả bản thân (VD: là một nhà lãnh đạo, là 
một vận động viên, đã tự mở một CLB, đã tự kinh doanh, ...v...v…) 

...những điều mà bạn bè và người thân của em miêu tả về em. 

...mối liên hệ giữa những hoạt động, giải thưởng, hay tài năng của bản thân 
với những mô tả trên. 

 

Câu bắt buộc: Vì sao lại là Trung tâm GATE? 

Dưới đây là một số gợi ý giúp HS lên ý tưởng và định hình bài viết; học sinh không cần 
viết về tất cả những gợi ý này trong bài luận. 

EM CÓ THỂ NGHĨ VỀ.... 

...tài năng của em và định hướng phát triển tài năng ấy (nghề nghiệp, thành 
tựu, sức ảnh hưởng, v.v). 

...môi trường lý tưởng mà em mong muốn để có thể phát triển tối đa tài 
năng của mình. 



...những điểm nổi bật của Trung tâm GATE và cách Trung tâm có thể giúp 
em theo đuổi định hướng phát triển tài năng. 

 

 


