TÙY CHỌN NĂNG LỰC

CÁC YÊU CẦU VỀ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP CHO KHÓA HỌC NĂM 2021 VÀ CÁC KHÓA TIẾP THEO

DANH MỤC
CAPSTONE

Chắc bạn cũng biết là chúng tôi đã đặt ra các
yêu cầu mới về điều kiện tốt nghiệp bắt đầu từ
Khóa Học năm 2021, theo đó toàn bộ sinh viên
sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước chân
vào đại học và hướng nghiệp. Ba yêu cầu đó là:
1. HOÀN THÀNH ICAP
Đây là yếu tố giúp bạn lập kế hoạch cho tương lai dựa trên những
gì mà bạn và các giảng viên đã cùng chuẩn bị? Bạn sẽ tiếp tục hoàn
thành và áp dụng Kế Hoạch Học Vấn và Hướng Nghiệp Cá Nhân
(Individual Career and Academic Plan - ICAP) này trong suốt lộ trình
của mình ở cấp bậc phổ thông, đây sẽ là cẩm nang đảm bảo bạn sẽ
hoàn thành được các mục tiêu học đại học và hướng nghiệp.

2. HOÀN THÀNH 24 ĐƠN VỊ HỌC TRÌNH
CỦA KHÓA HỌC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
4 đơn vị học trình môn tiếng Anh
4 đơn vị học trình môn toán
3 đơn vị học trình môn khoa học
3 đơn vị học trình môn xã hội học

1 đơn vị học trình môn giáo dục
thể chất
1 đơn vị học trình môn nghệ
thuật hoặc Đào Tạo Kỹ Thuật
Nghề (CTE)
8 đơn vị học trình môn tự chọn

3. ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC
Chứng minh năng lực học đại học và nghiệp vụ tức là thể hiện
được các kỹ năng và tư duy đã học, đồng thời áp dụng trong
thực tễn. Bạn không chỉ thấm nhuần các ý tưởng hoặc kỹ năng
mà còn có thể phát triển được những gì đã tiếp thu được, thậm
chí còn rất chủ động trong việc chia sẻ với người khác.

CAPSTONE là một trong nhiều cách giúp bạn chứng minh
được năng lực của mình hướng tới việc tốt nghiệp, đây
cũng là một trong những lựa chọn của tất cả các sinh viên.

VỚI CAPSTONE, BẠN
SẼ ĐƯỢC THỬ THÁCH
KHẢ NĂNG XÂY DỰNG
CÁC KỸ NĂNG CHUYÊN
NGÀNH, VÍ DỤ NHƯ:

Capstone là gì?

Tư duy tới hạn

Nếu lựa chọn Capstone, sinh viên sẽ xây dựng
được danh mục công việc thông qua trải nghiệm
nâng cao của mình tại trường để từ đó phát huy
được nguồn kiến thức đã học và cách thức ứng
dụng trong thực tiễn. Lựa chọn này cũng giúp
sinh viên và giảng viên theo dõi được sự tiến
bộ qua thời gian, và sinh viên sẽ nhận được
các ý kiến đánh giá quý báu để từ đó chuẩn
hóa hơn các danh mục công việc của mình.

Giải quyết vấn đề

Điểm độc đáo duy nhất
của Capstone là gì?
Capstone giúp bạn, sinh viên, đủ năng lực ở
lại trung tâm - tức là bạn được trang bị các
kiến thức để tự làm chủ được năng lực của
mình. Liên quan đến các hạng mục công việc
ở cấp đại học trong tương lai, bạn có thể
sẽ phải chứng minh kiến thức của mình, và
Capstone là giải pháp rất lý tưởng cho việc đó.
Không giống như nhiều chuẩn đo năng lực
khác, Capstone không chỉ là bài kiểm tra.
Theo đó, Capstone mang lại cho bạn cơ hội
được nhận biết sự tiến bộ của mình cũng như
giúp bạn hiểu bản thân cần cải thiện những
gì. Với Capstone, bạn biết được mình đang
ở đâu và bạn được trang bị các công cụ cần
thiết để đến được nơi mà bạn hướng tới.

Khả năng Giao
tiếp tốt
Hành vi tại nơi làm
việc, ví dụ như làm
thế nào để ứng
xử đúng đắn
Theo dõi sự tiến
bộ và áp dụng các
kiến thức cốt lõi
Các công việc phù
hợp cùng chia sẻ
với đồng nghiệp

Hãy nâng cao các kỹ năng
ngay từ bây giờ, bằng
cách đó, bạn sẽ có được
lộ trình lý tưởng để thành
công như mong muốn bất kể là bạn sẽ tìm kiếm
việc làm sau tốt nghiệp,
tiếp tục theo học chuyên
ngành hay thi vào đại học.

Cần gì để hoàn thành chương trình Capstone?
BẠN SẼ ĐƯỢC ĐỊNH HƯỚNG RÕ RÀNG ngay khi bắt đầu quy trình
khởi tạo danh mục công việc. Từ đó, bạn sẽ nỗ lực hết sức để hướng tới các mục
tiêu cụ thể.

XÂY DỰNG THÀNH TÍCH (HOẶC BẰNG CHỨNG): Được lưu ở dạng
điện tử, bạn có thể tạo ra các thành tích cho riêng mình khi theo học trên lớp hoặc
thông qua các chương trình Kết Nối Khởi Nghiệp và các khóa đào tạo lao động.

ĐÁP ỨNG CÁC NGUYỆN VỌNG VỀ NĂNG LỰC: Cũng giống như
hướng nghiệp, giảng viên sẽ có những ý kiến đánh giá dành cho thành tích của
bạn theo chuyên mục.

Các Yêu Cầu**
THÀNH TÍCH VỀ MÔN TIẾNG ANH
• Viết luận
• Viết giải trình

THÀNH TÍCH VỀ MÔN TOÁN
•
•
•
•
•
•

Giải phương trình*
Mô hình*
Hàm số*
Hình học tọa độ
Chứng minh
Mô hình học*

THÀNH TÍCH VỀ HƯỚNG NGHIỆP
• Hoàn Thành Khóa Học Kết Nối
Khởi Nghiệp
• Chứng chỉ Ngành
• Áp Dụng Kiến Thức Đã Học
• Áp Dụng Kiến Thức vào Công
Việc Thực Tiễn
• Thể Hiện được Phẩm Chất của
Chuyên Gia Trẻ Tuổi

*Phải đáp ứng được các tiêu chí về tiến bộ. **Có thể thay đổi và điều chỉnh để hỗ trợ.
Hãy trao đổi với nhà trường về các yêu cầu cụ thể.

Ai giúp tôi theo dõi sự tiến bộ của mình?

Nếu bạn quyết định lựa chọn Capstone, nhà trường sẽ giúp bạn
luôn đạt được các thành tích cao nhất như mong muốn đồng thời
đưa ra các hướng dẫn và nhận xét quý báu. Để biết thêm chi tiết,
vui lòng thảo luận với giáo viên và giảng viên của bạn.

