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THÔNG TIN TUYỂN SINH
PHẦN I. CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
I. Thông tin chung
1. Trường THPT Khoa học Giáo dục được thành lập như thế nào?
2. Trường THPT Khoa học Giáo dục hoạt động theo mô hình như thế nào?
3. Mục tiêu đào tạo của Trường THPT Khoa học Giáo dục là gì?
4. Triết lý giáo dục của Trường THPT Khoa học Giáo dục là gì?
5. Trụ sở của Trường ở đâu?
6. Môi trường học tập dành cho các bạn học sinh như thế nào?
II. Cơ sở vật chất
1. Học sinh sẽ học ở đâu?
2. Ngoài việc học văn hóa, học sinh có khu tập luyện thể dục thể thao riêng
không?
3. Nhà trường có phòng thí nghiệm cho học sinh không?
4. Dịch vụ ăn uống và các nhu cầu sinh hoạt khác sẽ được đáp ứng như thế
nào?
5. Việc chăm sóc sức khỏe của học sinh như thế nào?
III. Chương trình đào tạo
1. Chương trình đào tạo của nhà trường ntn?
2. Chương trình học ở trường THPT Khoa học Giáo dục có điều gì khác khác
biệt?
3. Với học sinh muốn đi du học, nhà trường chuẩn bị những điều kiện thuận lợi
gì?
4. Học sinh tốt nghiệp THPT Khoa học Giáo dục được ưu tiên gì khi dự thi vào
học Đại học?
5. Các môn học theo chương trình Bộ Giáo dục & Đào tạo tại THPT Khoa học
Giáo dục có gì đổi mới?
6. Một số thông tin về chương trình ngoại khóa của nhà trường?
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7. Học sinh có phải tham gia các lớp học thêm không?
8. Chương trình học tiếng Anh của nhà trường ntn? Có Giáo viên nước ngoài
giảng dạy không?
9. Chương trình IELTS hiện tại đang được triển khai như thế nào?
10. Để tham gia chương trình A-Levels các con cần có yêu cầu tiếng Anh ntn?
11. Chất lượng giáo viên ở trường THPT Khoa học Giáo dục như thế nào?
IV. Quản lý học sinh
1. Học sinh sẽ được quản lý như thế nào?
2. Hình thức liên hệ, trao đổi những thông tin về học sinh giữa gia đình và nhà
trường như thế nào?
3. Học sinh ở xa hoặc từ các Tỉnh lên học sẽ ở đâu? Ở KTX có an toàn không?
V. Học phí
1. Học phí/năm học là bao nhiêu?
2. Thời điểm thu học phí?
3. Tôi thấy nhiều trường ở HN thay đổi học phí theo từng năm học, như vậy
học phí này đã cố định cho 3 năm học hay thay đổi theo năm học?
4. Ngoài học phí, học sinh còn phải đóng chi phí gì khác không?
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PHẦN II. GIẢI ĐÁP THÔNG TIN
I. THÔNG TIN CHUNG
Trường THPT Khoa học Giáo dục được thành lập như thế nào?
Trường THPT Khoa học Giáo dục được thành lập ngày 03/03/2016 theo
quyết định số 1036/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội về việc thành lập
Trường THPT Khoa học Giáo dục trực thuộc Trường Đại học Giáo dục –
ĐHQGHN. Trường THPT Khoa học Giáo dục là mô hình trường THPT Công
lập thực hành chất lượng cao vinh dự được kế thừa nhiều thành quả từ Trường
Đại học Giáo dục – ĐHQGHN, THPT Chuyên Khoa học tự nhiên và THPT
Chuyên Ngoại ngữ.
Trường THPT Khoa học Giáo dục hoạt động theo mô hình như thế nào?
Trường THPT Khoa học Giáo dục xây dựng và phát triển theo mô hình
trường THPT công lập thực hành chất lượng cao. HES vinh dự được kế thừa
truyền thống tự hào hơn 100 năm của ĐHQGHN, đứng trong hàng ngũ ba đơn
vị đào tạo cấp THPT Chất lượng cao (cùng với Trường THPT chuyên Ngoại
ngữ, THPT chuyên KHTN và THPT chuyên KHXH&NV).
Mục tiêu đào tạo của Trường THPT Khoa học Giáo dục là gì?
Ngoài những kiến thức phổ thông nền tảng, mục tiêu đào tạo quan trọng
nhất của Trường THPT KHGD là đào tạo học sinh có ý thức kỷ luật và thái độ
phù hợp; có tính tự lập cao, có tư duy phản biện, sáng tạo và khả năng ngoại
ngữ tốt. Các em cũng sẽ được trang bị nền tảng văn hóa và truyền thống Việt
Nam, am hiểu và tôn trọng sự khác biệt giữa các nền văn hóa trên toàn thế
giới.
Triết lý giáo dục của Trường THPT Khoa học Giáo dục là gì?
Tôn trọng cá nhân và đề cao sự tự lập là triết lý giáo dục hàng đầu của
Trường THPT Khoa học Giáo dục. Triết lý này song hành cùng định hướng
Quốc tế hóa nhưng vẫn giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.
Tại HES, học sinh được phát triển toàn diện và phát huy năng lực nổi trội
của bản thân. Với quan điểm giáo dục tôn trọng sự khác biệt của mỗi học sinh,
bên cạnh chương trình dạy theo định hướng phát triển năng lực, Nhà trường rất
quan tâm tới việc khuyến khích học sinh thể hiện sự sáng tạo, theo đuổi đam
mê, khẳng định cá tính, năng lực riêng mình.
Trụ sở của Trường ở đâu?
Cơ sở 1: Nhà G4, số 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội. (Trong khuôn
viên Đại học Quốc gia Hà Nội). Điện thoại: 024.3767.0666
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Cơ sở 2: Phố Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Điện
thoại: 024.3794.9555 – Hotline: 0981.830.838
6. Môi trường học tập dành cho các bạn học sinh như thế nào?
Học sinh được sống và học tập, phát triển tối đa năng lực của bản thân
trong không gian rộng lớn của trí tuệ, của sự sáng tạo, của trách nhiệm xã hội
và những giá trị nhân văn cốt lõi.
HES tiên phong ứng dựng chương trình THPT mới nhằm phát triển hài
hòa đức, trí, thể, mỹ và phát huy tối đa tiềm năng ở mỗi học sinh, rèn luyện
cho học sinh có ý thức kỷ luật, có tính tự lập cao, có tư duy phản biện, sáng
tạo và khả năng ngoại ngữ tốt. Học sinh được trang bị nền tảng văn hóa việt
nam; hiểu được và tôn trọng sự khác biệt giữa các nền văn hóa trên thế giới.
II. CƠ SỞ VẬT CHẤT
1. Học sinh sẽ học ở đâu?
Trường THPT Khoa học Giáo dục sở hữu 02 khu nhà học 05 tầng, diện
tích sử dụng gần 10,000m2 gồm diện tích xây dựng và sân, vườn và đường đi.
Khuôn viên nhà trường là một khu riêng biệt có tường rào, cổng trường, biển
trường kiên cố và thẩm mỹ. Toàn bộ các khu trong nhà trường được bố trí hợp
lý, gọn gàng đảm bảo môi trường sư phạm sạch đẹp và an toàn.
Cơ cấu các công trình được đầu tư bao gồm: Khu phòng học (22 phòng
học thông minh), Khối phòng hỗ trợ (thư viện, phòng y tế, VP Đoàn, phòng
thực hành thí nghiệm, Nhà đa năng, sân bóng đá, bóng rổ) và khu Hiệu bộ.
Các công trình được xây dựng và sử dụng đảm bảo tiêu chuẩn diện tích đất và
tiêu chuẩn sàn xây dựng theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT, đáp ứng Quyết định
số 20/2013/QĐ-UBND về việc ban hành quy định cụ thể tiêu chí về cơ sở vật
chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp dạy học và dịch vụ giáo
dục chất lượng cao áp dụng tại một số cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ
thông chất lượng cao.
Các lớp học lắp đặt theo tiêu chuẩn lớp chất lượng cao của Bộ GD-ĐT
không vượt quá 40 học sinh. Với quy mô đầu tư bài bản của ĐHQGHN,
không gian kiến trúc của Nhà trường gây ấn tượng mạnh với điểm nhấn phong
cách cổ điển Châu Âu, cùng với hàng cây xanh, các loại hoa, thảm cỏ tạo nên
một môi trường học tập đầy cảm hứng cho học sinh và giáo viên.
2. Ngoài việc học văn hóa, học sinh có khu tập luyện thể dục thể thao riêng
không?
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Nhà trường trang bị sân tập bóng rổ, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền,
bóng bàn đủ tiêu chuẩn để học sinh luyện tập vào các giờ sinh hoạt CLB chiều
thứ 6 hàng tuần và sau giờ học, giờ giải lao.
3. Nhà trường có phòng thí nghiệm, phòng thư viện không?
Nhà trường có thư viện sở hữu nhiều đầu sách đa dạng, từ truyện tranh, tác
phẩm văn học đến sách giáo khoa, truyện song ngữ…. Đây cũng là nơi diễn ra các
hoạt động quyên góp sách vở cũ cho các em nhỏ vùng sâu, vùng xa; các cuộc thi
tuyên truyền và giới thiệu sách do CLB Đọc sách tổ chức để chia sẻ những cuốn
sách hay của các bạn đam mê đọc sách chiều thứ 6 hàng tuần.
Phòng thí nghiệm và thực hành các môn Lý – Hóa - Sinh là nơi tổ chức
các hoạt động dạy và học thí nghiệm cho học sinh, theo một số mô hình dạy
học thí nghiệm hiện đại, chất lượng cao nhằm kích thích sự sáng tạo, tự học,
tự nghiên cứu của người học, đáp ứng yêu cầu dạy học, gắn kết đào tạo với
nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giáo dục.
4. Dịch vụ ăn uống và các nhu cầu sinh hoạt khác sẽ được đáp ứng như thế
nào?
• Học sinh được đáp ứng nhu cầu ăn uống với hệ thống cơ sở vật chất: Khu nhà
ăn, Căng tin…Mọi dịch vụ đều được nhà trường quan tâm nhằm mục tiêu lớn
nhất là nâng cao chất lượng và đời sống của học sinh.
• Bếp ăn: với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có sự kiểm duyệt của nhà
trường, đồng thời được kiểm soát nghiêm ngặt về chế độ dinh dưỡng và an
toàn thực phẩm. Tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được nhà bếp đặt lên
hàng đầu; phục vụ ăn trưa tại lớp, có giáo viên, cán bộ trực và quản lý.
• Căng tin: là nơi phục vụ đồ ăn sáng, đồ uống và các bữa ăn nhẹ theo nhu cầu
của học sinh.
• Ngủ trưa: học sinh ngủ tập trung, chia phòng giữa học sinh nam và nữ, các
phòng đều có giám thị và cán bộ trực trưa quản lý, giám sát.
5. Việc chăm sóc sức khỏe của học sinh như thế nào?
Nhà trường rất quan tâm đến công tác Y tế trường học đã bố trí phòng Y tế
rộng rãi, thoáng mát, nhân viên y tế tận tình nhằm đảm bảo kịp thời trước các
tình huống về sức khỏe của học sinh. Các trường hợp vượt quá khả năng của
phòng Y tế cơ sở, học sinh sẽ được chuyển lên bệnh viện gần nhất. Bên cạnh
đó, HES triển khai khám sức khỏe định kỳ cho học sinh tại trường do đội ngũ
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các bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện E thực hiện vào đầu mỗi năm học. Các
trường hợp cần thiết sẽ được giới thiệu sang bệnh viện E để làm chuyên sâu.
III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Chương trình đào tạo của nhà trường ntn?
Nhà trường áp dụng hài hòa chương trình khung của Bộ GD và ĐT, tập
trung vào 3 mũi nhọn Toán, các môn Khoa học và tiếng Anh. Buổi sáng học
theo phân phối chương trình ban cơ bản của Bộ GD&ĐT. Buổi chiều học
chương trình nâng cao thứ 2,3,4 các kiến thức thi tốt nghiệp THPT và thi đại
học.
Từ năm học 2017 – 2018, HES đã xây dựng và hoàn thiện chương trình
học chuyên sâu các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Toán, Lý, Hóa, Ngoại ngữ,
Sinh học đáp ứng yêu cầu các kỳ thi HSG các trường chuyên khu vực Duyên
hải và đồng bằng Bắc Bộ, HSG cấp ĐHQGHN (gồm cả 8 môn), HSGQG (
gồm 03 môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), kỳ thi KHKT cấp Quốc gia và các kỳ
thi cấp khu vực, vùng miền khác.
Ngoài ra, trường triển khai các CLB giúp tối ưu hóa thế mạnh của học
sinh, xây dựng môi trường học tập năng động, văn minh vào chiều thứ 6 hàng
tuần. Học sinh được tự chọn đăng kí tham gia vào 1 trong các CLB hiện có
của nhà trường. Việc tham gia sinh hoạt CLB là không bắt buộc nhưng khuyến
khích tất cả các học sinh tham gia. Học sinh Khối 12 có thể được giảm bớt
thời gian sinh hoạt CLB hoặc học tập tại phòng tự học của nhà trường để tập
trung vào kỳ thi cuối cấp quan trọng.
Liên kết đào tạo các chương trình chuẩn hóa quốc tế, các chương trình
chuẩn bị cho du học: A-Level, IELTS, SAT, Tiếng Nhật và chương trình học
nâng cao theo định hướng cá nhân theo nhu cầu.
2. Chương trình học ở trường THPT Khoa học Giáo dục có điều gì khác
biệt?
Với lợi thế trực thuộc Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN một trong
những đơn vị đào tạo về khoa học giáo dục, THPT Khoa học Giáo dục có
nhiều thuận lợi trong việc thực hiện chương trình đào tạo theo định hướng hội
nhập quốc tế, trang bị cho học sinh những hành trang tốt nhất để tiếp cận với
các chương trình đại học chuẩn quốc tế tại Việt Nam hay đi du học để trở thành
công dân toàn cầu.
Điểm nổi bật của chương trình đào tạo:

7

• Định hướng giáo dục quốc tế: Nội dung chuẩn bị cho học sinh theo các
chương trình giáo dục đại học chuẩn đầu ra của Bộ Giáo dục và Đại học Quốc
gia Hà Nội, trang bị cho học sinh những hành trang tốt nhất để tiếp cận với các
chương trình đại học chuẩn quốc tế tại Việt Nam, du học hay trở thành công
dân toàn cầu.
• Tăng cường Toán – Khoa học – Tiếng Anh: Với chương trình học chuyên
biệt, các bộ môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh trở thành thế mạnh nổi bật của
học sinh HES. Các giờ học tăng cường Toán và Tiếng Anh áp dụng chương
trình học song ngữ và giáo viên nước ngoài giúp học sinh đạt chuẩn trình độ
ngôn ngữ. Học sinh HES được sử dụng hệ thống phòng học thông minh và
được hướng dẫn phương pháp khai thác các công cụ này trở thành phương tiện
học tập hữu hiệu.
• Phòng Tư vấn tâm lí học đường và định hướng nghề nghiệp: Là một trong
những đơn vị THPT đầu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội có phòng Tư vấn
tâm lý học đường và định hướng nghề nghiệp, Nhà trường luôn quan tâm tới
những tâm tư, tình cảm của học sinh, cùng với đó là những chương trình
hướng nghiệp thiết thực. Học sinh HES được tiếp cận với kỹ năng triển khai
dự án thông qua các phương tiện giáo dục của nhà trường, có cơ hội tìm hiểu
nhiều ngành nghề khác nhau trong xã hội, kết hợp các chương trình tham
quan, sinh hoạt, thảo luận chuyên đề.
• Phương pháp giáo dục cá thể hóa: Chương trình phát triển các nhân toàn
diện, đặt biệt chú ý đến thể chất, tinh thần, văn hóa, các kỹ năng cá nhân, kỹ
năng học tập, kỹ năng cộng đồng. Các hệ thống kiểm tra, đánh giá tại trường
sẽ giúp phân loại học sinh; từ đó có những chương trình bổ trợ riêng như bồi
dưỡng nâng cao cho học sinh khá, giỏi và bồi dưỡng cơ bản cho học sinh còn
yếu.
• Môi trường bán trú, rèn luyện tính tự lập: Với mô hình học bán trú được
giám sát chặt chẽ, học sinh có cơ hội được rèn luyện về kỷ luật, đạo đức, phẩm
chất. Đây là không gian lý tưởng để học sinh rèn luyện tính tự lập và khả năng
hòa đồng tập thể, từ đó sớm trưởng thành và chững chạc hơn trong cuộc sống,
sẵn sang cho những giai đoạn du học hay ở xa gia đình sau này.
• Các thực tập sinh, giáo sinh của trường Đại học Giáo dục luôn sát cánh cùng
học sinh trong quá trình học tập và hoạt động dạy học sinh cách tự lên chương
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trình, hướng dẫn làm việc nhóm, phát huy hiệu quả khả năng kết hợp tư duy
để hướng đến hoàn chỉnh hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống.
3. Với học sinh muốn đi du học, nhà trường chuẩn bị những điều kiện thuận
lợi gì?
• Học sinh có kế hoạch đi du học sẽ rút ngắn được thời gian chuẩn bị cho du
học thông qua các chương trình được chuẩn bị riêng cho các kỳ thi Tiếng Anh
như IELTS, SAT, hay A-Level để sẵn sàng cho các chương trình giáo dục đại
học theo chuẩn giáo dục của Anh và Mỹ.
• Sự ra đời của Trung tâm Tư vấn du học và Dịch vụ (CIPOS) giúp học sinh có
cơ hội tiếp cận được với các chương trình học bổng hấp dẫn của các trường
Đại học uy tín hàng đầu trên thế giới; hỗ trợ học sinh tìm kiếm thông tin; hoàn
thiện hồ sơ du học, xin Visa; tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, hội thảo, hội
nghị dành cho học sinh.
• Một trong những điều kiện thuận lợi cho học sinh muốn đi du học là có sự tư
vấn hỗ trợ trực tiếp từ trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG HN.
4. Học sinh tốt nghiệp THPT Khoa học Giáo dục được ưu tiên gì khi dự thi
vào Đại học?
Từ năm học 2018 – 2019, học sinh xuất sắc của HES đạt danh hiệu HSG
cấp ĐHQGHN; thành viên chính thức các đội tuyển HSG cấp Quốc gia các
môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; thành viên chính thức đội tuyển Khoa học Kỹ
thuật cấp Quốc gia được ưu tiên xét tuyển thẳng vào các trường Đại học thành
viên của ĐHQGHN (có tiêu chuẩn và điều kiện riêng từng năm)
Ngoài ra, tùy theo trình độ tiếng Anh sau khi tốt nghiệp THPT, học sinh
được miễn giảm thời lượng năm đầu học Tiếng Anh tại các trường thành viên
trong Đại học Quốc gia Hà Nội. Như vậy, học sinh THPT Khoa học Giáo dục
sẽ rút ngắn được chương trình học đại học và tiết kiệm đáng kể chi phí.
5. Các môn học trong chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo tại THPT Khoa
học Giáo dục có gì đổi mới?
Dựa trên yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng và sách giáo khoa theo chương
trình của Bộ GD-ĐT, những môn học trong chương trình phổ thông trung học
sẽ được triển khai với sự đổi mới đáng kể ở trong cả phương pháp dạy và học
theo xu thế quốc tế với các trang thiết bị hiện đại. Tùy theo môn học và nội
dung bài học, phương pháp giảng dạy có thể thay đổi từ việc giảng dạy đến
các hoạt động nhóm, thảo luận, làm đề án nghiên cứu, tự học… Học sinh sẽ
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được rèn luyện tính tự lập, tự giải quyết vấn đề, chủ động trong học tập và biết
chịu trách nhiệm.
6. Xin hãy cho biết thêm những thông tin về chương trình ngoại khóa của nhà
trường?
Để phát triển toàn diện cho học sinh, trường THPT Khoa học Giáo dục
quan tâm đến việc xây dựng, tổ chức những chương trình ngoại khóa phong
phú, đa dạng cho học sinh. Sau khi kết thúc chương trình học chính khoá vào
buổi sáng, học sinh sẽ tham gia các chương trình học bổ trợ vào buổi chiều với
các nội dung như:
- Các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt câu lạc bộ, sinh hoạt văn hóa – văn
nghệ, thể dục – thể thao và các hoạt động định hướng nghề nghiệp hình thành
đam mê được tổ chức thành các buổi khảo sát, tư vấn và mời chuyên gia nói
chuyện trong các giờ chào cờ, sinh hoạt chuyên đề…
- Hoạt động sôi nổi của các CLB, Đoàn Thanh niên xuyên suốt năm học
như: Chào tân học sinh, Kỷ niệm 20-11, Noel, Tết, HESER’S DAY – Ngày
hội trải nghiệm…
7. Học sinh có phải tham gia các lớp học thêm không?
Tùy theo nhu cầu và trình độ của học sinh, nhà trường sẽ có những hình
thức học tăng cường, bổ trợ kiến thức và hướng dẫn tự học để giúp học sinh
đạt được mục tiêu đề ra.
Chương trình học bổ trợ ngoài giờ lên lớp dành cho học sinh 3 khối 10,
11, 12 do các thầy cô có chuyên môn tốt đảm nhiệm. Thời gian học vào cuối
tuần hoặc sau giờ học (từ 17h-19h) giúp học sinh trung bình bổ sung thêm
kiến thức cần thiết để tiến bộ, học sinh giỏi được nâng cao trình độ với những
chuyên đề chọn lọc chất lượng.
8. Chương trình học tiếng Anh của nhà trường ntn? Có Giáo viên nước
ngoài giảng dạy không?
Chương trình tiếng Anh của trường bao hàm toàn bộ kiến thức theo phân
phối chương trình của Bộ, phát triển toàn diện cả 4 kĩ năng, đặc biệt tăng
cường kĩ năng nghe-nói với các tiết chuyên gia nước ngoài.
Ngoài SGK của Bộ GD&ĐT, chương trình học tiếng Anh ở HES sử dụng
các bộ giáo trình chuẩn hoá của Cambridge và Oxford - hai tổ chức giáo dục
hàng đầu của Anh và thế giới và một số nhà xuất bản danh tiếng khác.
(Unlock, Cambridge PET FCE CAE, Destination, Cambridge Think!,...)
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Chương trình buổi chiều không chỉ củng cố kiến thức thi THPT Quốc gia
và Đại học, các con được tham gia khoá học tự chọn chuẩn luyện thi IELTS
phục vụ mục tiêu thi lấy các chứng chỉ quốc tế về Tiếng Anh, đặc biệt là
IELTS. Trung bình các con có khoảng 6 - 7 tiết TA/tuần.
9. Chương trình IELTS hiện tại đang được triển khai như thế nào?
Các chương trình luyện thi chuẩn hóa quốc tế của HES cung cấp cho học
sinh các kiến thức và kĩ năng; định hướng và chiến lược làm bài hiệu quả các
chương trình IELTS, A-Levels, SAT, JLPT. Các chương trình này sẽ trang bị
những kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, giúp học sinh tự tin trên con đường
hòa nhập quốc tế.
Từ năm học 2018 – 2019, nhà trường đã liên kết với trường Đại học Anh
quốc Việt Nam (British University Vietnam - BUV) triển khai đào tạo IELTS
dành cho các học sinh có mục tiêu luyện thi IELTS quốc tế và nâng cao trình
độ tiếng Anh. Theo đó, học sinh được kiểm tra trình độ tiếng Anh theo dạng
thức bài thi IELTS gồm 4 trình độ, phỏng vấn trực tiếp với giáo viên nước
ngoài của BUV. Sau đó, học sinh được phân hóa theo các cấp độ tương ứng
với mục tiêu và năng lực. Các trình độ: Foundation, Intermediate, Upper –
Intermediate, Advanced.
Học sinh được học hoàn toàn với Giáo viên 100% bản ngữ đến từ BUV và
được kiểm soát chất lượng bởi trung tâm Tư vấn du học và dịch vụ CIPOS của
nhà trường.
10. Để tham gia chương trình A-Levels các con cần có yêu cầu tiếng Anh
ntn?
Hiện tại chương trình A-levels của trường chưa kiểm soát đầu vào tiếng
Anh của các con. Khi đăng kí, các con sẽ học khoá tiếng Anh tăng cường và
Terminology (thuật ngữ chuyên ngành) trước, sau đó mới bước vào học các
môn bằng tiếng Anh để đảm bảo các con có khả năng tiếp thu tốt kiến thức các
môn học Alevels.
Sau khi học xong Alevels tại trường, các con sẽ tham gia thi và nhận
chứng chỉ Alevels do Pearson Edexcel tổ chức (được công nhận toàn thế giới).
Đây là chương trình học theo nhu cầu. Nhà trường chỉ mở lớp khi có đủ số
lượng học sinh đăng kí.
11. Chất lượng giáo viên Trường THPT Khoa học Giáo dục như thế nào?
Trường THPT Khoa học Giáo dục thu hút được đội ngũ giáo viên uy tín
và giàu kinh nghiệm, trình độ chuyên môn đang giảng dạy tại các trường
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THPT Chuyên trong ĐHQGHN và là những giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp thành
phố trên cả nước.
Nhà trường khoảng 80 cán bộ, giáo viên nhà trường giàu kinh nghiệm, tâm
huyết với nghề được tuyển chọn theo quy trình tuyển dụng nghiêm ngặt của
ĐHQGHN; 100% Giáo viên có trình độ thạc sĩ và cử nhân xuất sắc, 6 tiến sĩ.
Bên cạnh đó, giáo viên tại THPT Khoa học Giáo dục còn được đào tạo,
cập nhật đổi mới thường xuyên các phương pháp giảng dạy mới của Bộ GDĐT thông qua các chương trình tập huấn ngắn hạn và dài hạn do trường Đại
học Giáo dục hoặc các chuyên gia giáo dục uy tín đầu ngành giảng dạy. HES
cũng thường xuyên tăng cường các chương trình hợp tác với các trường đại
học trong và ngoài nước, các chuyên gia dạy học từ nước ngoài… để nâng cao
năng lực và chất lượng đội ngũ.
Đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ của trường Đại học Giáo dục –
ĐHQGHN là đầu mối xây dựng bộ tiêu chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ
thông, khung năng lực nghề nghiệp giảng viên sư phạm và vấn đề nâng cao
chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của các trường sư phạm.
IV. QUẢN LÝ HỌC SINH
1. Học sinh sẽ được quản lý như thế nào?
Quan điểm cốt lõi của trường THPT Khoa học Giáo dục là tôn trọng sự cá
nhân, đề cao tính tự giác của học sinh nhưng điều đó không có nghĩa là nhà
trường sẽ nuông chiều học sinh, coi nhẹ kỷ luật. Song hành với việc tôn trọng
cá nhân, học sinh cũng được dạy về việc tôn trọng người khác và tôn trọng
cộng đồng, thông qua việc thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của
Nhà trường.
Bên cạnh đó, công tác dịch vụ cho học sinh luôn được nhà trường đặc biệt
chú trọng. Các duy trình đi xe bus, ăn trưa, ngủ bán trú đều được xậy dựng,
giám sát chặt chẽ và đảm bảo chất lượng. Với tiêu chí “nhà trường luôn đồng
hành cùng học sinh”, HES luôn bám sát, nỗ lực để tạo nên một môi trường
sinh hoạt thoải mái, lành mạnh và an toàn dành cho học sinh. Đồng thời, các
công tác dịch vụ cũng do chính các cán bộ, giáo viên trong trường phụ trách,
khiến cho sự gắn kết, thân thiện giữa học sinh, gia đình và nhà trường ngày
càng bền chặt.
2. Hình thức liên hệ, trao đổi những thông tin về học sinh giữa gia đình và
nhà trường như thế nào?
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Với phần mềm quản lý SchoolOnline, BGH, giáo viên HES có thể quản lý
tổng thể các lớp học, từng học sinh và tương tác trực tiếp với phụ huynh. Giao
diện phần mềm School Online hợp lý, dễ dàng sử dụng sẽ mang đến nhiều
thuận lợi cho giáo viên trong công tác quản lý, cũng như kết nối với phụ
huynh giáo dục học sinh.
Phụ huynh có thể cập nhật tình hình học tập và các hoạt động của học sinh
hàng ngày. Mọi thông tin và thông báo của nhà trường sẽ được chuyển tới phụ
huynh một cách nhanh chóng và kịp thời. School Online cũng giúp phụ huynh
có thể dễ dàng theo dõi các chương trình giáo dục ở trường và giúp giáo viên
trao đổi, tương tác trực tiếp hệ thống bài tập cũng như phân công nhiệm vụ
cho học sinh trên ứng dụng. Mỗi học sinh sẽ được cấp tối đa 02 tài khoản phụ
huynh để cập nhật thông tin học tập của con.
3. Học sinh ở xa hoặc từ các Tỉnh lên học sẽ ở đâu? Ở KTX có an toàn
không?
Học sinh có thể lựa chọn ở tại 1 trong 2 KTX của ĐHQGHN sau:
* Ký túc xá Ngoại ngữ
Địa chỉ: Số 1 đường Phạm Văn Đồng , Cầu Giấy, Hà Nội (Ký túc xá
Ngoại ngữ nằm trong khuôn viên của trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN).
Ký túc xá Ngoại ngữ gồm 3 toà nhà 5 tầng với 236 phòng ở. Khoảng 2100
học sinh, sinh viên nội trú của các đơn vị thuộc ĐHQGHN trong đó có trường
THPT Chuyên Ngoại ngữ.
* KTX Mỹ Đình
Địa chỉ: Đơn nguyên 1,2, KTX Mỹ Đình, Hàm Nghi, Mỹ Đình 2, Nam Từ
Liêm, Hà Nội. Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II nằm trong khu đô thị Mỹ Đình
II, gồm 5 nguyên đơn, thuộc 3 khối nhà 21 tầng, bao gồm: 1 tầng hầm, 1 tầng
dịch vụ và gần 1.300 phòng tương ứng, với 7.368 chỗ ở cho sinh viên. Trong
đó ĐHQGHN được giao quản lý, vận hành Đơn nguyên 1 và Đơn nguyên 2
nằm ngay trên đường Hàm Nghi.
Khu Kí túc xá dành cho học sinh được quản lý nghiêm để đảm bảo an ninh
an toàn. Các khu học sinh nam nữ đều được tổ chức riêng biệt, khép kín, và có
bảo vệ trực thường xuyên. Mỗi phòng Ký túc xá của học sinh sẽ có một giáo
viên quản nhiệm phụ trách, chịu trách nhiệm chăm lo đời sống và đảm bảo các
hoạt động sinh hoạt của học sinh một cách khoa học và điều độ, giúp các em
làm quen với cuộc sống tập thể và tự lập.
V. HỌC PHÍ
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1. Học phí/tháng học là bao nhiêu?
Căn cứ vào văn bản số 3306/ĐHQGHN-KHTC ngày 24/10/2016 về định
mức thu học phí của trường THPT KHGD, mức học phí là
3.200.000đ/tháng/học sinh. Bao gồm chương trình học buổi sáng từ thứ 2 đến
thứ 6 và 3 buổi chiều học nâng cao (T2,3,4) hàng tuần.
Chiều thứ 5 học sinh được nghỉ học, chiều thứ 6 học sinh tham gia các
CLB, nhà trường chưa thu phí sinh hoạt các CLB này.
2. Thời gian thu học phí?
Học phí được thu 2 tháng/lần và thu từ ngày 01 đến ngày 10 hàng tháng
qua hình thức chuyển khoản/tiền mặt/quẹt thẻ.
3. Nhiều trường ở HN thay đổi học phí theo từng năm học, như vậy học phí
này đã cố định cho 3 năm học hay chưa?
Với mức học phí như trên hiện tại đã cố định cho 3 năm học.
4. Các khoản lệ phí khác theo nguyện vọng của PHHS (không bắt buộc): Gia
đình có nguyện vọng, đăng ký nhà trường sẽ sắp xếp theo khả năng phù hợp với
điều kiện CSVC của trường:
- Chăm sóc bán trú: 500.000đ/tháng/học sinh
- Ăn trưa: 45.000đ/bữa/học sinh
- Xe Bus: 1.600.000đ/tháng/học sinh (xe tuyến theo lộ trình phù hợp của
nhà trường, không có xe riêng).

14

