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KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TIẾNG ANH PHONICS-LBUK 

HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2017 - 2018 
 

I. MỤC ĐÍCH:  

- Kiểm tra chất lượng dạy và học Tiếng Anh Phonics-LBUK tại các trường Tiểu học đang 

triển khai chương trình Phonics-LBUK. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa VPBOX với các phòng GD&ĐT và các nhà trường nhằm 

nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh Phonics-LBUK. 

II. ĐỐI TƯỢNG: 

- Học sinh đang học tiếng Anh Phonics-LBUK tại các trường Tiểu học, có trong danh sách 

đóng tiền học phí theo mẫu số 001A – KT/TC “Xác nhận số lượng học sinh tham gia và 

số tiết dạy Phonics-LBUK” tháng 4/ 2018 gửi về VPBox, do Hiệu trưởng xác nhận. 

- Học sinh trong diện được miễn học phí theo quy định của VPBOX  

- Những học sinh không học từ 01 tháng trở lên, sẽ không có bài kiểm tra, vì không đảm 

bảo chất lượng kiểm tra (tuy nhiên, nếu nhà trường đảm bảo học sinh đã nắm được đủ 

ngữ liệu theo yêu cầu của đề thi thì vẫn có thể đăng ký cho học sinh dự thi) 

III. QUY TRÌNH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: 

Để đảm bảo tính nghiêm túc, khoa học và hiệu quả trong việc phối hợp triển khai giữa 

Phonics-LBUK với các trường Tiểu học, công tác tổ chức gồm các bước sau: 

Bước 1:  

VPBOX gửi Công văn đính kèm bản “Kế hoạch kiểm tra chất lượng tiếng Anh Phonics-

LBUK học kỳ II năm học 2017 - 2018” đến Sở GD&ĐT, các Phòng GD&ĐT 

Quận/Huyện và các Trường Tiểu học. 

Bước 2:  

VPBOX căn cứ vào số lượng học sinh theo mục II các khối lớp đang học Phonics-LBUK 

để đóng gói đề kiểm tra và các tài liệu hướng dẫn kiểm tra gửi về các trường trước thời 

điểm tổ chức thi.    

Bước 3:  

Khi nhận được bộ đề thi còn niêm phong của VPBOX, đề nghị nhà trường giữ bí mật đề 

kiểm tra để kết quả thi được công bằng cho các em học sinh.  

Bước 4:  Tiến hành tổ chức kiểm tra từ ngày 23/04/2018 – 08/05/2018 

- Căn cứ vào thời khóa biểu học Phonics-LBUK, nhà trường gửi xác nhận lịch kiểm tra học 

kỳ của trường mình cho VPBOX qua email.  

- Nhà trường phân công giáo viên trông thi kiểm tra chất lượng học kỳ. 

- Giáo viên dạy Phonics-LBUK chấm bài, nhập điểm và gửi bản mềm về VPBOX theo Mẫu 

02.TK-ĐG/GV.  
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- Căn cứ vào các tiêu chí đánh giá, giáo viên báo cáo đánh giá năng lực tương tác và ngữ 

âm học kỳ II năm học 2017-2018 của học sinh và gửi về VPBOX theo Mẫu: 01.TT-

NA/GV, căn cứ vào các hướng dẫn tiêu chí đánh giá theo quy định của Phonics-LBUK. 

Bước 5:  Giáo viên gửi tổng kết điểm về VPBOX  

Giáo viên gửi tới email phonics.hanoi@vpbox.edu.vn , muộn nhất 05 ngày sau khi Nhà 

trường tổ chức kiểm tra tiếng Anh Phonics-LBUK học kỳ II năm học 2017-2018 các tài 

liệu sau:  

1. Mẫu: 01.TT- NA /GV “Bảng theo dõi đánh giá năng lực Tương tác và Ngữ âm của học 

sinh học tiếng Anh Phonics-LBUK” (mỗi lớp một sheet riêng) 

2. Mẫu 02.TK-ĐG/GV “Tổng kết điểm kết quả học kỳ II của học sinh học tiếng Anh 

Phonics-LBUK” (mỗi lớp một sheet riêng) 

3. Mẫu 03- TH-CT/GV – “Danh sách giáo viên chấm thi” có chữ ký và dấu xác nhận của nhà 

trường. 

Chú ý:  

- Giáo viên gửi trước bản Excel (hai mẫu 01, 02 trên), chưa có chữ ký và dấu về VPBOX để 

VPBOX làm tổng hợp báo cáo Trường, Phòng, Sở. 

- Sau đó giáo viên gửi bản scan màu (hoặc chụp ảnh) bản đã có chữ ký và dấu của nhà 

trường để làm căn cứ trả thù lao. 

Bước 6: Thông báo kết quả kiểm tra học kỳ 

- Kết quả sẽ được VPBOX tổng hợp gửi tới Sở GD&ĐT, các Phòng GD&ĐT Quận/Huyện 

từ ngày 14/05/2018 – 22/05/2018, qua đường Email. 

- Kết quả gửi về Nhà trường sau 03 ngày sau khi VPBOX nhận đủ báo cáo từ phía nhà 

trường. 

- Tổng hợp kết quả thi cũng sẽ được đưa lên Website của VPBOX tại địa chỉ 

www.vpbox.edu.vn  

IV. ĐỀ KIỂM TRA: 

- Đề kiểm tra đánh giá chất lượng học kỳ được thiết kế theo các dạng bài thi quốc tế. Kiểm tra 

04 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. 

1. Đề kiểm tra viết trên giấy gồm 03 kỹ năng Nghe-Đọc-Viết: Listening, Reading and 

Writing. 

- Được in mầu sinh động, giúp học sinh dễ nhận biết và phù hợp cho mỗi cấp độ học của học 

sinh. 

- Bộ đề kiểm tra Viết gồm có:  

 Bài kiểm tra viết gồm 01 trang bìa và 03 trang nội dung. 

 01 đĩa CD (kiểm tra nghe). 

 Mỗi học sinh chỉ được sử dụng 01 đề kiểm tra. 

 Sau khi GV tổng hợp điểm báo cáo về VPBOX, bài kiểm tra học kỳ của học sinh 

sẽ được để lại tại nhà trường và nhà trường sẽ gửi về cho phụ huynh. 

- Thời gian làm bài: 35 phút. 

2. Đề kiểm tra Nói: Speaking. 

- Được in mầu sinh động, giúp học sinh dễ nhận biết và phù hợp cho mỗi cấp độ học của học 

sinh. 

- Bộ đề kiểm tra Nói gồm có:  

 Hướng dẫn giáo viên kiểm tra Nói. 
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 Đề kiểm tra Nói. 

 Tranh ảnh in màu theo nội dung đề kiểm tra Nói. 

V. YÊU CẦU ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH KHI THI KIỂM TRA  

- Giáo viên sẽ nhận đề có niêm phong từ Ban Giám Hiệu nhà trường trước giờ thi 45 phút. 

- Giáo viên có mặt tại phòng dạy Phonics-LBUK trước giờ kiểm tra 30 phút để kiểm tra 

máy và bài kiểm tra nghe.  

- Giáo viên và học sinh phải vào phòng kiểm tra đúng giờ quy định. 

- Giáo viên hướng dẫn cẩn thận cách làm bài cho học sinh (theo tài liệu VPBOX gửi kèm 

trong túi đề kiểm tra).  

- Học sinh làm bài kiểm tra bằng bút theo quy định của Nhà trường. Giáo viên nhắc học 

sinh mang thêm bút màu và thước kẻ để làm bài thi kiểm tra.  

VI. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI: 

Kết quả thi kiểm tra học kỳ Phonics-LBUK của học sinh được tính điểm và xếp loại như sau: 

 

Điểm thi Cấp độ đánh giá 
  

 

9 – 10 Hoàn thành tốt 
  

 

5 – 8 Hoàn thành 
  

 

< 5 Chưa hoàn thành 
  

 

Lưu ý:  

- Khi chấm bài, giáo viên làm tròn 0.5 điểm (ví dụ từ 7.5 điểm lên 8 điểm) 

VII. TÀI CHÍNH:  

- VPBOX chịu trách nhiệm về đề kiểm tra và đĩa CD (CD kiểm tra nghe). 

- Giáo viên chấm kiểm tra được bồi dưỡng: 1000 đồng/bài kiểm tra (Một nghìn đồng); Số 

lượng bài kiểm tra được tính theo danh sách học sinh trong báo cáo kết quả kiểm tra của 

giáo viên gửi về VPBOX, khớp với số học sinh ở quyết toán 001A – KT/TC của nhà 

trường.  

- Khi VPBOX nhận được đủ báo cáo do giáo viên gửi về thì giáo viên sẽ nhận được chi phí 

bồi dưỡng chấm thi chuyển vào tài khoản cá nhân, muộn nhất sau 07 ngày (tính theo ngày 

làm việc). 

VIII. XẾP LOẠI CÁC MỨC KHEN THƯỞNG: 

Căn cứ vào kết quả kiểm tra học kỳ I và học kỳ II của học sinh, VPBOX sẽ quyết định các 

mức khen thưởng cuối năm cho học sinh, trong đó có mức khen thưởng cho học sinh 

nghèo học giỏi tiếng Anh Phonics-LBUK.   

IX. THÔNG TIN LIÊN HỆ 

-  Điện thoại:  024.3793 2405 

-  Hotline:  0943.88.33.56 

-  Email:  phonics.hanoi@vpbox.edu.vn 
 

VPBOX, CƠ QUAN ĐẠI DIỆN PHONICS-LBUK TẠI VIỆT NAM 
 

TGĐ. Lê Thị Yên Bình 

(Đã ký)                                                                              
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