
 
 

 

Văn phòng Hệ thống trường Vinschool 
T35, Khu đô thị Times City, Hai Bà Trưng, Hà Nội    ĐT: 024 3975 3333 

Email: tuyensinh@vinschool.com    Website: www.vinschool.com 

Q&A VỀ TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG  

GATE CENTER              

 

I. LỢI ÍCH CỦA HỌC SINH KHI THAM GIA GATE CENTER 

1. Con tôi sẽ nhận được gì từ Chương trình GATE? Tôi có nên cho con tham gia vào chương trình 

GATE không khi con học tốt trên lớp và không có nhu cầu học tăng cường hay học vượt? 

Chương trình tài năng của Trung tâm GATE được thiết kế để cung cấp môi trường phát triển tối ưu 

cho những học sinh giỏi và sáng giá nhất của Vinschool. Tài năng của các em sẽ được thúc đẩy cũng 

như được thử thách để phát triển hơn nữa. Điều này chỉ có thể được thực hiện thông qua việc xây dựng 

lộ trình học tập cá nhân cho mỗi học sinh một cách linh hoạt. 

Việc tham gia vào hình thức học nâng cao phụ thuộc vào nhu cầu của mỗi học sinh cũng như khả 

năng thích ứng của các em. Phần lớn học sinh tài năng không gặp vấn đề trong việc thích ứng với 

môi trường học tập hàng ngày. Tuy nhiên, chúng ta khó có thể chắc chắn rằng môi trường học tập đại 

trà thật sự phù hợp để các em phát triển tối đa tiềm năng của bản thân, và không gây cản trở tới quá 

trình phát triển năng lực của các em. Khi tham gia vào môi trường học thông thường, các em có thể sẽ 

mất đi cơ hội rèn luyện và phát triển chuyên sâu năng lực của mình cũng như cơ hội để thể hiện và sử 

dụng tài năng của mình một cách hiệu quả hơn. 

2. Những dịch vụ mà học sinh tài năng sẽ được cung cấp khi tham gia vào chương trình là gì? 

Khi tham gia vào chương trình GATE, học sinh sẽ có cơ hội học tập trong một môi trường phù hợp với 

năng lực và nhu cầu của các em thông qua lộ trình học tập được cá nhân hóa. Kế hoạch Phát triển cá 

nhân (ALP) của một học sinh sẽ phản ánh mục tiêu và mong muốn của chính học sinh cũng như gia 

đình.  

Bên cạnh việc xây dựng Kế hoạch phát triển cá nhân và cung cấp các chương trình giảng dạy chuyên 

sâu, Trung tâm GATE cũng cung cấp một loạt các dịch vụ hỗ trợ kèm theo để đảm bảo chất lượng cho 

môi trường học tập và trải nghiệm của học sinh: 

 Tham vấn – hỗ trợ cá nhân hoặc hỗ trợ nhóm về học tập, cảm xúc xã hội, hành vi, định hướng 

nghề nghiệp; 

 Huấn luyện – hỗ trợ cá nhân về mặt học tập, chuẩn bị cho học sinh tham gia các cuộc thi; 

 Tư vấn cho phụ huynh và giáo viên – hỗ trợ giáo viên và phụ huynh trong việc giao tiếp hiệu 

quả hơn với học sinh tài năng; 

 Hướng dẫn - các chương trình quy mô lớn hơn về các vấn đề nổi cộm tại trường học ví dụ như 

bắt nạt học đường, stress thi cử - nhằm tạo ra một môi trường học tập lành mạnh và tích cực. 

3. Con tôi có thực sự cần các dịch vụ này không? Tại sao không để các con phát triển "tự nhiên"? 

Liệu việc tham gia chương trình có gây ảnh hưởng xấu đến việc phát triển và học tập của con? 

Học sinh tài năng hoàn toàn có khả năng tự phát triển, tuy nhiên, quá trình này sẽ hiệu quả hơn nếu 

học sinh nhận được sự hướng dẫn và môi trường học tập phù hợp với khả năng và nhu cầu của 
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bản thân. Ví dụ, đối với học sinh có khả năng tiếp thu cao, việc học trên lớp có thể sẽ trở nên nhàm 

chán và không tạo hứng thú đối với những học sinh này. Về lâu dài, việc này có thể làm mai một tài 

năng của các em vì các em không được sử dụng tài năng của mình một cách hữu ích, cũng như dẫn đến 

một số hậu quả khác như kết quả học tập thấp hơn so với khả năng, thiếu động lực, bị coi là “hư”, 

không biết vâng lời hoặc dẫn tới các thói quen làm việc không lành mạnh. Nhận thấy những vấn đề 

trên, Vinschool đưa ra chương trình Tư vấn và Phát triển Tài năng để có thể đảm bảo sự phát triển tối 

ưu nhất cho các học sinh tài năng, cung cấp và xây dựng các chương trình học phù hợp với khả năng 

và nhu cầu của mỗi em. 

Để trả lời vấn đề gây ảnh hưởng xấu đến học sinh: Học sinh của chương trình GATE đi theo khung 

chương trình căn bản như các học sinh khác. Điểm khác biệt chính là các em có thể nâng cao khả năng 

trong lĩnh vực sở trường mà các em yêu thích. Nói cách khác, học sinh khi tham gia chương trình 

GATE sẽ vẫn được giáo dục một cách toàn diện. Ngoài ra, Kế hoạch giáo dục cá nhân luôn được 

điều chỉnh định kỳ dựa trên kết quả thực tế và ý kiến đóng góp của học sinh và các bên liên quan. Vì 

thế, việc này đảm bảo được sự phù hợp của lộ trình học tập và tránh được trường hợp định hướng sai. 

4. Có phải Vinschool muốn lấy học sinh tham gia chương trình tài năng làm “gà chọi” hay không? 

Chương trình tài năng của Vinschool nhằm giúp học sinh phát huy tối đa tiềm năng của bản thân dựa 

trên mong muốn và nhu cầu của mỗi học sinh cũng như của gia đình học sinh. Mục tiêu chính của 

chúng tôi là hỗ trợ những học sinh có tài năng đặc biệt tiếp cận được các tài nguyên, các chương trình 

nâng cao để các em phát huy được hết tài năng của mình thông qua việc cùng học sinh và phụ huynh 

đưa ra Kế hoạch phát triển cá nhân (Advanced Learning Plan - ALP) với những mục tiêu học sinh 

mong muốn đạt được. Nếu học sinh tài năng có nhu cầu tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế để 

giao lưu, cọ sát, và học hỏi thì Trung tâm GATE sẽ tạo điều kiện cho các em tham gia thi. Nếu các em 

không có nhu cầu tham gia các cuộc thi này, chúng tôi hoàn toàn tôn trọng ý kiến của các em. 

5. Tôi lo rằng việc tham gia GATE sẽ có thể khiến con trở nên căng thẳng hay áp lực hơn, bị tách 

biệt khỏi các bạn cùng trang lứa, khó hòa đồng. 

Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là đưa ra các lộ trình hay kế hoạch phát triển cá nhân phù hợp nhất với 

mỗi học sinh, giúp các em có thể phát triển được tài năng của mình một cách hiệu quả nhất, chứ 

không phải chỉ thử thách học sinh mà không cân nhắc thực trạng khả năng. Các “thử thách” ở 

đây sẽ được xây dựng dựa trên mong muốn và khả năng của chính học sinh. Ví dụ như nếu em là học 

sinh lớp 6 nhưng đã đủ trình độ để học chương trình Toán lớp 8 thì chúng tôi có thể sẽ sắp xếp cho em 

học chương trình Toán lớp 8. Đây là quyết định dựa trên chính kết quả kiểm tra khả năng của em. Tuy 

nhiên, nếu bản thân học sinh và gia đình cảm thấy chương trình Toán lớp 8 không phù hợp với khả 

năng của học sinh, mà muốn tham gia học chương trình Toán lớp 7, chúng tôi cũng có thể sắp xếp cho 

học sinh học chương trình Toán lớp 7, nếu điều này phù hợp với cả năng lực và nhu cầu của học sinh.  

Đối với những lo lắng của Phụ huynh về việc con có thể bị  tách biệt: Các nghiên cứu cho thấy học 

sinh tài năng thường gặp khó khăn trong các vấn đề xã hội và các mối quan hệ, dù em có tham gia vào 

các chương trình tài năng hay không. Những học sinh thuộc diện tài năng thường dễ cảm thấy buồn 

chán hoặc lạc lõng khi chơi với các bạn đồng trang lứa và thường thích dành thời gian với những bạn 

lớn tuổi hơn, hoặc những học sinh khác có cùng mức độ nhận thức với em. Do đó, tham gia vào 
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chương trình GATE là cơ hội để học sinh tài năng có thể tiếp xúc với những học sinh có cùng 

trình độ, nhận thức, qua đó thúc đẩy các em phát triển mạnh hơn so với môi trường học tập 

thường ngày. Hơn nữa học sinh khi tham gia vào chương trình tài năng sẽ không hoàn toàn bị tách 

biệt, vì các em sẽ tiếp tục theo học tại các lớp với các bạn đồng trang lứa và chỉ dành một số tiết học 

trong tuần để tham gia vào các lớp học chuyên sâu hay chương trình đào tạo riêng. Bên cạnh đó, nếu 

học sinh tài năng thấy bị tách biệt hay khó hòa đồng, Trung tâm GATE cũng cung cấp các dịch vụ hỗ 

trợ về mặt cảm xúc - xã hội, như tham vấn 1:1 hoặc hướng dẫn nhóm nhỏ. 

6. Gia đình có mất thêm chi phí khi học sinh tham gia vào chương trình GATE không? 

Gia đình sẽ không phải trả thêm bất kì chi phí nào (ngoài học phí tại Vinschool) khi học sinh tham gia 

chương trình GATE. Với sứ mệnh là nuôi dưỡng và phát triển tài năng của học sinh, Trung tâm GATE 

mong muốn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho học sinh khi tham gia chương trình tài năng. Vì vậy, 

Vinschool sẽ tài trợ và tạo cơ hội cho học sinh được đào tạo và phát triển bản thân thông qua các 

chương trình bồi dưỡng, nâng cao. 

Ngoài ra, khi học sinh không có nhu cầu tiếp tục tham gia chương trình tài năng, Trung tâm GATE sẽ 

không yêu cầu đền bù từ học sinh/phụ huynh đối với những chương trình nâng cao, hoạt động ngoại 

khóa học sinh đã tham gia, hay có những yêu cầu ràng buộc gì khác. 

7. Nếu con tôi gặp khó khăn trong việc đạt được các mục tiêu đề ra trong ALP thì con tôi có được 

tiếp tục tham gia chương trình GATE không? Con có thể được nhận hỗ trợ gì? 

Khi học sinh không đạt được mục tiêu đề ra trong ALP, học sinh sẽ tham dự một cuộc họp với Trung 

tâm GATE để xác định các vấn đề đang gặp phải và đưa ra những giải pháp cũng như điều chỉnh cần 

thiết cho Kế hoạch phát triển cá nhân. 

Trung tâm GATE cam kết làm mọi việc tốt nhất có thể để học sinh đạt được thành công. Tuy nhiên, 

trong trường hợp học sinh liên tục không đáp ứng các mục tiêu đề ra trong ALP hoặc không có nhu 

cầu tiếp tục tham gia, Hội đồng xét duyệt sẽ họp nội bộ và xem xét để đưa ra quyết định.  

8. Nếu học sinh ngưng tham gia Chương trình tài năng của GATE nữa thì có bị ảnh hưởng gì đến 

việc học không? 

Nếu học sinh không tham gia Chương trình tài năng của GATE và chuyển sang chương trình học phổ 

thông của Vinschool hay của bất kì trường nào khác đều không bị ảnh hưởng đến việc học. 

Học sinh của chương trình GATE đi theo khung chương trình căn bản như các học sinh khác. Điểm 

khác biệt chính là các em có thể nâng cao khả năng trong lĩnh vực sở trường mà các em thích. Nói 

cách khác, học sinh khi tham gia chương trình GATE sẽ vẫn được giáo dục một cách toàn diện theo 

chuẩn của khung chương trình giáo dục phổ thông. 

 

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ GATE CENTER CUNG CẤP CHO HỌC SINH 
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9. Trung tâm GATE dựa trên cơ sở nào để đưa ra mô hình tối ưu cho học sinh? 

Xác định được điều gì là “tối ưu nhất” cho bất kỳ ai không phải là việc mà một cá nhân/bộ phận nào có 

thể khẳng định chắc chắn một cách hoàn toàn. Vì vậy, chương trình GATE có những yếu tố sau để bảo 

đảm lộ trình phát triển của học sinh phù hợp nhất với năng lực và nhu cầu cá nhân:   

 Quá trình đánh giá và xây dựng khung chương trình có sự tham gia của học sinh và các bên 

liên quan. 

 Luôn có sự tham gia đóng góp ý kiến của các chuyên gia. 

 Mô hình và hoạt động trong chương trình GATE được dựa trên những phương pháp tiên tiến 

trên thế giới. 

 Kế hoạch phát triển và việc đánh giá khả năng hoàn toàn linh hoạt và là kết quả của sự góp ý và 

đồng thuận của học sinh cùng các bên liên quan. 

10.  Các hình thức đào tạo học sinh tài năng của Vinschool là gì? 

Khi tham gia chương trình GATE, mỗi học sinh sẽ được Trung tâm GATE xây dựng một Kế hoạch 

phát triển cá nhân (ALP) dựa trên năng lực và nhu cầu của học sinh. Mỗi ALP sẽ nêu rõ mục tiêu 

mong muốn của chính học sinh cũng như gia đình và các chương trình học bổ trợ giúp em đạt được 

mục tiêu đó.  

ALP sẽ được thiết kế vào đầu năm học với các chương trình học chuyên biệt, các hoạt động ngoại khóa 

và các cuộc thi trong nước cũng như quốc tế phù hợp với mục tiêu của từng học sinh. Các chương trình 

dành cho học sinh tài năng gồm:  

 Học vượt: Học sinh học chương trình giảng dạy truyền thống với tốc độ nhanh hơn bình 

thường. Các em có thể học một hoặc nhiều môn cùng với học sinh lớp lớn hơn hoặc bỏ qua một 

số lớp bộ môn trong lĩnh vực mà các em có tài năng chuyên biệt. Với các chương trình học 

vượt, tùy theo lĩnh vực tài năng chuyên biệt, các em sẽ được giảng dạy bởi các thầy cô trong 

trường, các giảng viên ở các trường đại học, các chuyên gia trong ngành. 

 Chương trình bồi dưỡng: Các khoá học nâng cao theo chương trình quốc tế.  

 Hoạt động ngoại khóa: Trung tâm GATE chịu trách nhiệm tìm kiếm các chương trình, hoạt 

động, cuộc thi trong nước và quốc tế phù hợp với từng học sinh tài năng. Trung tâm GATE sẽ 

làm việc với các đối tác, chuyên gia đào tạo để hỗ trợ việc chuẩn bị và tham gia của các học 

sinh tài năng.  

11. Các chương trình đào tạo được lựa chọn như thế nào? 

Các đối tác của Trung tâm GATE sẽ là người cung cấp các chương trình học trực tiếp cho học sinh. 

Chúng tôi lựa chọn các đối tác uy tín, có khả năng cung cấp các chương trình nhằm giúp học sinh: 

 Phát triển thế mạnh của học sinh qua những chương trình cung cấp nguồn kiến thức nâng cao 

hơn so với khối lớp. 

 Giúp học sinh có lợi thế trong tương lai (đại học, du học, nghề nghiệp) qua các chương trình có 

thể cung cấp tín chỉ đại học tiêu chuẩn quốc tế, chứng chỉ được công nhận hay các cơ hội nghề 

nghiệp. 
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 Học sinh được cung cấp chương trình phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. 

Vào đầu năm học, sau khi Kế hoạch phát triển cá nhân được xây dựng, Trung tâm GATE sẽ phụ trách 

việc đăng ký cho học sinh tham gia các chương trình được đề xuất trong Kế hoạch phát triển cá nhân. 

Nhà trường cũng như giáo viên chủ nhiệm sẽ phụ trách việc theo dõi lịch trình hàng tuần của học sinh. 

Phụ huynh được khuyến khích tham gia và phối hợp với nhà trường trong việc theo dõi và hỗ trợ học 

sinh. 

12. Kế hoạch ALP được xây dựng như thế nào? Việc xếp lớp diễn ra như thế nào? 

Kế hoạch phát triển cá nhân được thiết kế dựa trên 2 câu hỏi: (1) Trung tâm GATE mong đợi học sinh 

phát huy khả năng như thế nào? (2) Trung tâm GATE có thể làm gì để giúp học sinh phát triển tốt 

hơn? 

Trung tâm GATE sẽ dựa vào thông tin có được từ nhà trường, kết quả đánh giá cũng như thông tin thu 

thập qua cuộc gặp mặt với phụ huynh, học sinh để thiết lập “Hồ sơ học sinh”. Sau khi hoàn thành “Hồ 

sơ học sinh” cũng như xác lập được mục tiêu SMART cho học kỳ, dưới sự cố vấn của các chuyên gia, 

chuyên viên GATE sẽ đưa ra các ALP phù hợp và sắp xếp chương trình học cho học sinh.  

Bảng bên dưới thông tin chi tiết các chương trình dành cho các nhóm học sinh tài năng khác nhau. Do 

tính chất linh động của ALP, các trường hợp ngoại lệ luôn có thể xảy ra. 

Dạng tài năng Chương 

trình 

Cơ sở 

 

Tài năng đặc 

thù (môn học/ 

tư duy/ khả 

năng lãnh đạo) 

Chương trình 

bồi dưỡng, 

huấn luyện  

 Về cơ bản, đây là nhóm học sinh giỏi nội trội hoặc có tư 

duy phản biệt tốt so với các bạn cùng trang lứa. Các em 

cần được cung cấp các thách thức trong học tập và các 

dự án cá nhân để phát huy tối đa tiềm năng của bản 

thân. 

 Việc được huấn luyện sát sao trở nên đặc biệt cần thiết 

khi các em bắt đầu phát triển một ý tưởng, một dự án, 

hay quyết định tham gia một hội thảo hay cuộc thi. 

 

Tài năng 

chuyên biệt 

(giỏi một môn 

học cụ thể) 

Học vượt, 

chương trình 

bồi dưỡng 

 Các học sinh này vượt trội ở bài kiểm tra trình độ của 

một môn học cụ thể và có khả năng làm các bài tập dành 

cho các khối lớp cao hơn.  

 Chương trình bồi dưỡng sẽ giúp các em được học 

chương trình phù hợp với năng lực của bản thân.  

 Lưu ý: Theo thông tư 12/2011/TT-BGDĐT do Bộ GD-

ĐT ban hành ngày 28/03/2011, Mục 4, Điều 37, học 

sinh có thể học vượt lớp trong phạm vi cấp học. 
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Có năng khiếu 

ở các môn nghệ 

thuật, âm nhạc 

hay thể thao 

Chương trình 

tín chỉ đôi, 

huấn luyện 1 - 

1, chương 

trình bồi 

dưỡng 

 Chương trình tín chỉ đôi phổ biến với nhóm này vì Nhà 

trường không phải lúc nào cũng có đầy đủ các trang 

thiết bị cần thiết cho các em. Do vậy, các em sẽ phát 

huy được năng khiếu của mình một cách tối ưu khi được 

đào tạo tại chỗ bởi các đơn vị khác. 

 

III. TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN HỌC SINH 

13. Tại sao Nhà trường chỉ tuyển học sinh từ khối 6 trở lên vào chương trình GATE mà không 

tuyển học sinh từ khối 1 – khối 5? 

Thông qua việc nghiên cứu các mô hình phát triển học sinh tài năng trên thế giới và tìm kiếm các 

chương trình cũng như nguồn lực có thể hỗ trợ cho học sinh tài năng tại Việt Nam, Trung tâm GATE 

nhận thấy hiện nay các chương trình mới đáp ứng nhu cầu và trình độ của học sinh THCS và THPT. 

Do đó, trong giai đoạn này chương trình GATE sẽ tập trung tuyển học sinh từ khối 6 trở lên. 

14. Hồ sơ cần nộp để xét tuyển vào chương trình GATE gồm những gì? Làm thế nào để tôi đề cử 

một học sinh cho chương trình GATE? 

Các thành phần của bộ hồ sơ phụ thuộc vào dạng tài năng của học sinh. Học sinh chỉ cần chuẩn bị hồ 

sơ khi đã qua vòng sàng lọc và sẽ nhận được hướng dẫn cụ thể của Trung tâm GATE.  

Nhà trường sẽ sàng lọc và đề cử học sinh để tham gia vào Danh sách Ứng viên tiềm năng dựa trên các 

tiêu chí do Trung tâm GATE đưa ra. Nhà trường sẽ liên hệ với phụ huynh và học sinh được đề cử khi 

Danh sách Ứng viên tiềm năng đã được Trung tâm GATE thông qua. 

15. Vì sao con tôi có thành tích học tập tốt nhưng lại không được xét duyệt vào GATE?  

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phân biệt giữa học sinh tài năng và học sinh đạt thành tích học 

tập tốt. Theo định nghĩa của cộng đồng giáo dục quốc tế, yếu tố điểm số không hoàn toàn phản ánh 

“tài năng”. Nếu học sinh không thuộc dạng “tài năng” nhưng lại được điểm tốt, điều đó có nghĩa là 

chương trình giáo dục phổ thông hoàn toàn thích hợp với năng lực của học sinh này. 

16. Học sinh ngoài hệ thống Vinschool có được tham gia vào chương trình GATE không?  

Để đảm bảo việc đánh giá khả năng của học sinh mà một phần được dựa trên kết quả học tập là công 

bằng như nhau, Trung tâm GATE sẽ chỉ phục vụ học sinh THCS, THPT của Vinschool. 

17. Những học sinh đã có các giải quốc gia, quốc tế có thể nộp hồ sơ xét duyệt thẳng vào chương 

trình GATE không? 

Học sinh Vinschool có giải quốc gia, quốc tế sẽ có lợi thế hơn về hồ sơ dẫn chứng, nhưng sẽ không 

đảm bảo chắc chắn việc học sinh được tuyển vào chương trình GATE bởi học sinh cũng cần đáp ứng 

đầy đủ các tiêu chí xét duyệt khác của Trung tâm GATE. Trung tâm GATE sẽ thực hiện đánh giá 

những học sinh trong danh sách đề xuất do Ban Giám hiệu cung cấp. Danh sách này dựa trên tiêu 

chuẩn sàng lọc mà Trung tâm GATE đưa ra. 
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18. Việc xét duyệt dựa trên định tính hay định lượng? Với mỗi phương thức đánh giá mức độ nào 

là đạt? 

Quá trình xét duyệt mang tính định tính và định lượng. Để lựa chọn học sinh tài năng, Trung tâm 

GATE đánh giá từng học sinh dựa trên “cơ sở dẫn chứng” đa nguồn gồm bài kiểm tra năng lực nhận 

thức, bài kiểm tra khả năng tiếng Anh, bài kiểm tra trình độ trong lĩnh vực tài năng (portfolio, trình 

diễn trực tiếp…), bài luận giới thiệu về bản thân, các hoạt động ngoại khóa và cuộc thi đã tham gia.  

Một mặt, các bài đánh giá có các tiêu chí cụ thể nhằm bảo đảm tính minh bạch trong quá trình xét 

duyệt. Mặt khác, Trung tâm GATE tin rằng “Con người, chứ không phải công cụ, sẽ đưa ra quyết 

định”. Do đó, dựa trên “cơ sở dẫn chứng”, Hội đồng xét duyệt (bao gồm cán bộ Vinschool và các 

chuyên gia ngoài Vinschool) sẽ đưa ra quyết định học sinh có phù hợp với chương trình tài năng của 

Trung tâm GATE không. 

19. Ai sẽ là người đánh giá và quyết định học sinh nào tham gia chương trình GATE?  

Trung tâm GATE sẽ lập Hội đồng xét duyệt để đánh giá các ứng viên tiềm năng cho chương trình 

GATE. Hội đồng gồm đại diện từ Ban Giám hiệu, Trung tâm GATE, giáo viên Vinschool, và chuyên 

gia độc lập trong và ngoài nước giàu kinh nghiệm trong từng lĩnh vực tài năng. Hội đồng sẽ đưa ra 

quyết định xét duyệt học sinh tham gia chương trình GATE.  

Các thành viên của Hội đồng thay đổi tùy vào hồ sơ của từng học sinh. Mỗi hồ sơ thuộc lĩnh vực tài 

năng khác nhau sẽ có các chuyên gia/người đánh giá khác nhau để đảm bảo học sinh được đánh giá 

chính xác và đúng đắn nhất. Việc xét duyệt học sinh tham gia chương trình GATE cần sự đồng thuận 

của toàn bộ Hội đồng. 

20. Vai trò của Phụ huynh là gì? Phụ huynh có được trao đổi hay thông báo về chương trình đào 

tạo nâng cao này không? 

Nhà trường sẽ liên hệ với Phụ huynh nếu Phụ huynh có con nằm trong Danh sách Ứng viên tiềm năng 

cho chương trình tài năng và gửi phụ huynh Biểu mẫu chấp thuận cho con tham gia đánh giá chính 

thức. Một khi đánh giá được hoàn tất và học sinh được xác nhận phù hợp với chương trình tài năng, 

Nhà trường sẽ liên lạc với Phụ huynh về các bước tiếp theo.  

Nếu Phụ huynh đồng ý cho con tham gia vào chương trình tài năng, Trung tâm GATE sẽ sắp xếp một 

buổi gặp mặt với Hhụ huynh và học sinh. Buổi gặp mặt này rất quan trọng vì Trung tâm GATE cần 

xác định mục tiêu và mong muốn của hụ huynh cũng như học sinh khi tham gia chương trình để có thể 

xây dựng một Kế hoạch phát triển cá nhân phù hợp nhất cho học sinh. Khi kế hoạch ALP được thiết 

lập, Phụ huynh cũng sẽ được thông báo để xin sự đồng thuận cuối cùng. Cuối mỗi kỳ, Phụ huynh sẽ 

được mời tham dự cuộc họp đánh giá về việc thực hiện Kế hoạch phát triển cá nhân. Sự có mặt của 

Phụ huynh là cần thiết trong các cuộc họp này. 

Ngoài ra, khi việc thực hiện Kế hoạch phát triển cá nhân của học sinh gặp khó khăn, GATE sẽ liên hệ 

với Phụ huynh và nếu cần thiết sẽ sắp xếp một cuộc họp với Phụ huynh và học sinh. 

Sự tham gia tích cực của Phụ huynh sẽ giúp con phát triển một cách tối ưu.  Nếu có bất kỳ vấn đề gì, 

xin liên hệ với Trung tâm GATE qua e-mail gate@vinschool.com.  
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