Giáo Dục Chất Lượng
Đặc Khu Hành Chánh Hồng Kông, Trung Quốc

1 Giới Thiệu về Cơ Cấu Học Thuật Mới
Chính Phủ Đặc Khu Hành Chánh Hồng Kông (HKSAR) đã thực hiện Cơ Cấu Học Thuật Mới (NAS) vào Tháng Chín, năm 2009 gồm
có một chương trình học 3 năm ở bậc phổ thông trung học (SS) và một chương trình 4 năm dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp ở
bậc đại học. Học sinh/sinh viên chỉ được tham dự một kỳ thi thẩm vấn công khai – Kỳ Thi Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Hồng
Kông (HKDSE) vào cuối bậc phổ thông trung học. HKDSE đầu tiên đã thành công được giới thiệu vào năm 2012.

2 Lợi Ích về Cơ Cấu Học Thuật Mới – Công Dân Toàn Cầu và Lộ Trình Giáo Dục Toàn Cầu
Ở Hồng Kông, tất cả học sinh đều được quyền hưởng một chương trình giáo dục miễn phí mười hai năm. NAS đưa ra một chương
trình học mở rộng và cân bằng SS với các lựa chọn đa dạng để phù hợp với nhu cầu, sở thích và khả năng khác nhau của học sinh.
Tầm quan trọng lớn lao được đưa vào quá trình phát triển con người toàn diện, khả năng học tập suốt đời và tầm nhìn toàn cầu của
học sinh. Sau khi tham dự kỳ thi HKDSE, học sinh có quyền tiếp cận nền giáo dục đại học và nơi làm việc cũng như khả năng giao
tiếp lưu loát hơn với các hệ thống học thuật của những quốc gia khác thông qua nhiều lộ trình giáo dục (xem biểu đồ sau đây)
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3 Chương Trình Học Trung Học Phổ Thông (SS)
Cơ Cấu Tổ Chức
Theo NAS, chương trình SS* gồm có:

4 Môn Chính

2 hoặc 3 Môn Tự Chọn

Tiếng Trung
Tiếng Anh
Toán**
Nghiên Cứu Tự Do

được chọn từ:
20 môn tự chọn SS
Môn Học Ứng Dụng
Môn Ngoại Ngữ Khác

Kinh Nghiệm Học Khác
Giáo Dục Công Dân và Đạo Đức
Dịch Vụ Cộng Đồng
Phát Triển Thẩm Mỹ
Phát Triển Thể Chất
Nghề Nghiệp liên quan
đến Kinh Nghiệm

* Chương trình học này được phác thảo dựa trên cơ sở 2.500 giờ học, với một phạm vi linh động là 2.400 200 giờ trong hơn ba năm để phục vụ cho tính
đa dạng trong giáo dục.
** Môn Toán gồm có Phần Bắt Buộc và hai học phần tự chọn được mở rộng (không bắt buộc, học sinh có thể chọn ít nhất một học phần tự chọn mở rộng):
Học Phần 1 (M1) – Phép Tính và Thống Kê hoặc Học Phần 2 (M2) – Đại Số và Phép Tính.

Nghiên Cứu Tự Do
Nghiên Cứu Tự Do là một môn học chính trong chương trình học SS. Môn học này nhằm mở rộng cơ sở kiến thức của học sinh và
nâng cao khả năng nhận thức xã hội, quốc gia và toàn cầu của họ cũng như phát triển các kỹ năng đa triển vọng và tư duy phê phán
thông qua sự nghiên cứu một phạm vi rộng lớn của các vấn đề để chấp nhận phương pháp tiếp cận điều tra đa kỹ năng.

Môn Tự Chọn
Toàn bộ 20 môn SS# theo 8 Môn Học Chính, 6 môn Ngoại Ngữ Khác và phạm vi mở rộng các môn Học Ứng Dụng (ApL) được đề
nghị để đưa ra một chương trình học mở rộng và cân bằng.
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ApL đưa ra kết quả nghiên cứu với tầm quan trọng ngang bằng về thực hành cũng như lý thuyết được liên kết để mở rộng các lĩnh
vực chuyên nghiệp và hướng nghiệp. Đối với việc học toàn diện, một sự kết hợp linh động của ApL với các môn chính, môn tự chọn
và Kinh Nghiệm Học Tập Khác giúp đưa đến các cơ hội học lý thuyết và ứng dụng để phục vụ cho đa dạng nhu cầu học tập, sở
thích và thái độ của học sinh. Thông qua phần ứng dụng và thực hành, học sinh có cơ hội phát triển các kỹ năng chung và bộ kỹ
năng của người mới học, và để khám phá các định hướng và nguyện vọng nghề nghiệpcủa họ để học suốt đời. Các khóa ApL khác
nhau được phát triển theo kết quả nghiên cứu của sáu môn học sau đây.
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Các khóa học ApL cá nhân được đăng ký trong hệ thống Đăng Ký Chất Lượng là các chương trình cấp giấy chứng nhận ở Cấp 3
của Khung Tiêu Chuẩn Chất Lượng (QF). Từ năm học 2014/15, Môn Học Ứng Dụng Tiếng Trung (dành cho các học sinh không nói
Tiếng Trung) được đánh giá ở Cấp 1 – 3 QF được giới thiệu theo các giai đoạn nhằm cung cấp thêm kênh dành riêng cho học sinh
không nói Tiếng Trung để có một trình độ tiếng Trung thay thế.
Các chi tiết về các môn học hiện có trên Bản Tin Trang Web Cơ Cấu Học Thuật Mới
(http://www.edb.gov.hk/nas/en/curriculum).
#Các môn học tự chọn SS được đưa ra ở các trường có thể thay đổi theo ngữ cảnh của trường và nhu cầu của cá nhân học sinh.

Kinh Nghiệm Học Khác (OLE) và Mô Hình Học Dành Cho Học Sinh (SLP)
Việc xây dựng dựa trên nền tảng kinh nghiệm học tập đạt được trong giáo dục cơ bản, OLE là một thành phần thiết yếu của chương
trình học SS được thiết kế nhằm nâng cao quá trình phát triển con người toàn diện. Trong chương trình học, học sinh được cung
cấp một chuỗi hoạt động OLE trong năm môn, đó là Đạo Đức và Giáo Dục Công Dân , Nghề Nghiệp liên quan đến Kinh Nghiệm,
Dịch Vụ Cộng Đồng, Phát Triển Thẩm Mỹ và Phát Triển Thể Chất. Học sinh được khuyến khích để phát triển một SLP dựa trên OLE
của họ, phần thưởng/thành tích đã đạt được ngoài trường, kết quả học tập ở trường và quan trọng hơn thế nũa để tự thực hiện
các phản ánh nhằm kể các câu chuyện về việc học tập của riêng họ cho việc giới thiệu nhập học sau trung học phổ thông và giáo
dục đại học cũng như nơi làm việc .

4 Đánh Giá - HKDSE
Theo NAS, học sinh có thể học tối đa là tám môn từ Ban A, B hoặc C.
Ban A: 24 Môn Dành Cho Trung Học Phổ Thông (Bao gồm 4 môn chính cộng thêm 20 môn tự chọn)

HKDSE thông qua một hệ thống báo cáo tham chiếu theo các tiêu chuẩn (SRR). Thành tích học sinh sẽ được báo cáo liên quan
đến năm cấp (cấp 1 đến 5), với 5 là cấp cao nhất. Những ứng viên thuộc hàng đầu của cấp 5 sẽ được nhận phần thưởng cấp 5**
và các ứng viên thuộc hàng đầu kế tiếp của cấp 5 sẽ được nhận phần thưởng cấp 5*. Các ứng viên này không đạt được tiêu chuẩn
cấp 1 sẽ không nhận được bất kỳ kết quả nào về môn học đặc biệt đó. Một loạt chi tiết mô tả được quy định để mô tả thành tích
điển hình của học sinh ở từng cấp. Xin vui lòng truy cập vào trang web Cơ Quan Khảo Thí và Đánh Giá Hồng Kông (HKEAA) để
biết thêm chi tiết (http://www.hkeaa.edu.hk/en/HKDSE/essessment/the_reporting_system/SRR/).
Ban B: Các Môn Học Ứng Dụng (ApL)

Việc đánh giá về các môn thuộc Ban B (Học Ứng Dụng) do các đơn vị tổ chức khóa học. Sau khi tiết chế của HKEAA, các kết quả
cuối cùng được ghi trên chứng nhận HKDSE. Đối với Kỳ Khảo Thí HKDSE 2012 -2017, các kết quả ApL được báo cáo là “Đạt” và
“Xuất Sắc” trong HKDSE. Học sinh đạt được các kết quả “Đạt” và “Xuất Sắc” trong các khóa học ApL được chấp nhập là đạt được
năng lực theo yêu cầu ở Cấp 2 và Cấp 3 hoặc trên các môn Ban A của Kỳ Khảo Thí HKDSE theo thứ tự cho các mục đích học thêm
nữa và/hoặc làm việc .
Bắt đầu từ HKDSE 2018, báo cáo thành tích của học sinh về các môn ApL sẽ được cải tiến với 3 cấp:

Đạt

Xuất Sắc (I)

Xuất Sắc (II)

Thành tích “Xuất Sắc (I)” có thể so sánh với cấp 3 trong khi “Xuất Sắc (II)” có thể so sánh với cấp 4 hoặc trên các môn Ban A của
HKDSE. Đối với ApL Tiếng Trung (dành cho học sinh không nói Tiếng Trung), những các cấp kêt quả hiện tại đã đạt được , có nghĩa
là “Đạt” và “Xuất Sắc”, sẽ tiếp tục được sử dụng.

Ban C: Môn Ngoail Ngữ Khác

Có 6 môn Ngoại Ngữ Khác, đó là Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Do Thái, Tiếng Nhật, Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Urdu. Những
học sinh học các môn này sẽ dự thi vào Nửa Chương Trình Đầu Trình Độ A của Tổ Chức Khảo Thí Quốc Tế Cambridge (CIE)
được quản lý bởi HKEAA. Chấm điểm và xếp loại cũng sẽ được CIE tiến hành. Các kết quả sẽ được báo cáo theo năm điểm
(a-e) với điểm e là điểm thấp nhất và điểm a là điểm cao nhất. Các thành tích dưới điểm e sẽ không được ghi vào chứng nhận.

5 Sự Công Nhận
Sự Công Nhận Sở Tại
Các yêu cầu nhập học tối thiểu đối với những chương trình dành cho học sinh chưa tốt nghiệp được các cơ quan chính phủ tài
trợ hoặc tự hạch toán là cấp 3 dành Tiếng Trung và Tiếng Anh, và cấp 2 dành cho Toán và Nghiên Cứu Tự Do (có nghỉa là “3322”).
Các tổ chức cá nhân / các khoa /các chương trình sẽ xác định mức độ đạt yêu cầu cho một hoặc hai môn tự chọn, và các yêu
cầu nhập học khác.
Đối với học sinh không nói Tiếng Trung học chương trình SS và tham dự kỳ thi HKDSE, các tổ chức có thể xem xét, vì mục đích
đáp ứng các yêu cầu nhập học của họ, (các) trình độ khác về Tiếng Trung (theo Chứng Nhận Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông,
Chứng Nhận Tốt Nghiệp Trung Học Phổ Thông Quốc Tế, và Chứng Nhận Giáo Dục Phổ Thông) thay cho các yêu cầu Tiếng Trung
đối với học sinh đã đáp ứng các điều kiện cụ thể: (a) học sinh đã học Tiếng Trung ít hơn 6 năm trong chương trình giáo dục tiểu
học và trung học; hoặc (b) học sinh đã học Tiếng Trung nhiều hơn 6 năm ở các trường, những đã được dạy một chương trình
học Tiếng Trung thích nghi và đơn giản hơn không áp dụng thông thường đối với đa số học sinh ở các trường sở tại.
Các cơ quan được Ủy Ban tài trợ Học Bổng Đại Học và hầu hết các tổ chức đào tạo sau trung học đều chấp nhận ApL(C) là một
chứng nhận khác về Tiếng Trung đối với việc nhập học của học sinh không nói Tiếng Trung có trình độ “Đạt” là mức yêu cầu tối
thiểu.
Yêu cầu nhập học tối thiểu đối với việc nhập học các chương trình Bằng Liên Thông hoặc Chứng Chỉ Đại Học là cấp 2 trong năm
môn HKDSE bao gồm môn Tiếng Anh và Tiếng Trung. Hai môn ApL có thể được chấp nhận ở mức kết quả tối đa là “ Đạt”.

Sự Công Nhận Quốc Tế
HKEAA đã và đang làm việc chặt chẽ với các cơ quan quốc tế để đảm bảo sự công nhận HKDSE bởi các tổ chức quốc tế và ngoài
nước. Các ý kiến đóng góp tích cực về các mục tiêu và thiết kế chương trình học SS đã được tiếp nhận từ các tổ chức này. Để
biết thêm nhiều chi tiết hơn về việc công nhận HKDSE hiện có trên trang web HKEAA
(http://www.hkeaa.edu.hk/en/recognition/hkdse_recognition/)

Giá Trị UCAS Tariff đối với HKDSE
Bắt đầu từ Tháng Chín 2017, UCAS Tariff mới sẽ được giới thiệu để hỗ trợ cho các tổ chức giáo dục đại học tại Vương Quốc Anh
vì mục đích tuyển sinh. Cấp 3 đến cấp 5** trong HKDSE được so sánh với mức điểm E đến A* trong kỳ thi trình độ A của GCE.
Cấp 5** trong các môn Ban A Trung Học Phổ Thông được thưởng cao nhất là 56 điểmr. Cấp 5** trong phần băt buộc và phận mở
rộng của Toán Học được thưởng 28 điểm cho mỗi phần, vì vậy những ứng viên học cả hai phần của môn Toán có thể đạt được
số điểm tariff được xếp ngang hàng với các môn khác thuộc Ban A của HKDSE.
(http://www.hkeaa.edu.hk/en/recognition/hkdse_recognition/overseas/uk/).

6 Thư Trả Lời Quốc Tế
Với mục tiêu nâng cao NAS và HKDSE, Văn Phòng Giáo Dục HKSAR và HKEAA đã ghé thăm các khu vực giáo dục đại học và
cơ quan giáo dục có thẩm quyền ở nhiều quốc gia khác nhau để giới thiệu về NAS và HKDSE.Đã nhận được những ý kiến tic
cực.

Một cải cách về chương trình học “điển hình”
“… là một phương tiện sử dụng hệ thống năng hiệu cao và
xây dựng hệ thống này thậm chí tốt hơn, [sự cải cách
chương trình học tập và khảo thí của Hồng Kông] đã chứng
minh sẽ là trường hợp điển hình.”
“Chính phủ đã có một tầm nhìn dài hạn và mang tính chiến
lược và đảm bảo rằng mỗi yếu tố của hệ thống đóng vai trò
như là một công cụ thực thi để tăng cường các biện pháp
cải cách. Bởi vì thiết kế đã được xem xét chặt chẽ và sâu
sắc, Nó đã mang lại hiệu quả tôt.”
Barber, M., Donnelly, K. and Rizvi, S. (2012).
Nhiều Đổi Mới: the Atlantic, the Pacific, Global Leadership and the
Future of Education. London: IPPR

“Hồng Kông là một ví dụ điển hình về hoàn
thành và chiến lược nền giáo giục thành
công.”
“Sự thành công của Hồng Kông đã bắt nguồn
từ phương pháp tiếp cận thực thi toàn bộ hệ
thống một cách chi tiết và chính xác. Nó đảm
trách việc hoạch định thực thi đồng thời với
việc phác thảo chiến lược…”
Jensen, B. (2012). Bắt Kịp: Theo học từ các hệ thống
trường tốt nhất trong khu vực Đông Á. Grattan Institute.

7 Hồng Kông là một Trung Tâm Giáo Dục Khu Vực
Hồng Kông là một địa điểm Đông Tây hội ngộ. Nơi này đem đến một môi trường học tập hấp dẫn cho các học sinh dự bị đại học
đương đầu với các thách thức trong một thế giới toàn cầu hóa. Hồng Kông mong muốn trở thành một trung tâm giáo dục khu vực
để nuôi dưỡng các nhân tài cho khu vực. Chúng tôi chào mừng các du học sinh đến đây để học tập, để tiến hành nghiên cứu học
thuật, và để tham gia vào các hoạt động trao đổi giáo dục.

Các Trường Đại Học Xuất Sắc
Các trường đại học của Hồng Kông là trong số các trường đại học tốt
nhất của thế giới. Nằm trong số 20 tổ chức cấp bằng, . Năm 2016 có bốn
trường nằm trong số 100 trường đại học hàng đầu được xếp hạng bởi
Quacquarelli Symonds, và trong đó có ba trường nằm trong số 100
trường đại học hàng đầu được xếp hạng bởi tạp trí Times Higher Education bổ sung vào năm 2016.

MBA và EMBA tầm cỡ thế giới
Các trường đại học của Hồng Kông tổ chức các chương trình quản trị kinh
doanh và quản lý điều hành kinh doanh tốt nhất của Châu Á (và thế giới).
Một cuộc khảo sát của thời báo Financial Times vào năm 2015 đã xếp hạng
chương trình Kellogg-HKUST EMBA đứng thứ hai trên thế giới. Năm 2016,
Đại Học Khoa Học và Kỹ Thuật Hồng Kông đã đưa ra chương trình MBA
được xếp hạng thứ mười bốn trên toàn cầu.

8 Tái Xét NAS
6/2012 – Tái Xét của NAS theo Các Giai Đoạn

9/2009
S.4 bắt đầu

2016
Tiếp tục đổi mới
chương trình học tập

2012
Kỳ Khảo Thí HKDSE lần thứ 1

4/2013

4/2014

6/2015

11/2015

Báo Cáo Tiến Triển
về Tái Xét NAS (các
đề nghị ngắn hạn)

Đợt thứ 1 về các đề
nghị Tái Xét Trung
Hạn

Đợt cuối về các đề
nghị Tái Xét Trung
Hạn

Báo Cáo Tái Xét
Trung Hạn

Để biết thêm chi tiết về việc tái xét của NAS, xin vui lòng ghé thăm trang web tái xét của NAS:
http://www.edb.gov.hk/nas/review/en

9 Các Trang Web Hữu Ích
• Viện Giáo Dục: http://www.edb.gov.hk/en
• Cơ Quan Khảo Thí và Đánh Giá Hồng Kông: http://www.hkeaa.edu.hk/en/
• Bản Tin Trang Web Cơ Cấu Học Thuật Mới: http://www.edb.gov.hk/nas/en
• Học Ứng Dụng: http://www.edb.gov.hk/apl/en
• Kinh Nghiệm Học Khác và Mô Hình Học Dành Cho Học Sinh:
http://www.edb.gov.hk/cd/ole
http://www.edb.gov.hk/cd/slp

Liên Hệ Với
Chúng Tôi
Email: nas@edb.gov.hk
Điện Thoại: 2892 6460

• Góc Của Học Sinh Quốc Tế Tham Quan: http://www.edb.gov.hk/nas/overseas
• Đăng Ký Trình Độ: http://www.hkqr.gov.hk
• Tái Xét NAS: http://334.edb.hkedcity.net/EN/334_review.php
Viện Giáo Dục
Chính Phủ Đặc Khu Hành Chánh Hồng Kông
Tháng Mười, 2016

Cơ Quan Khảo Thí và Đánh Giá Hồng Kông

