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1. Nhu cầu xã hội
Trong xu thế toàn cầu hóa về giáo dục để hội nhập kinh tế thế giới, đem đến nhiều
cơ hội việc làm cho người học, việc chuẩn bị về kiến thức văn hóa phổ thông, ngoại ngữ
(tiếng Anh, Pháp, Nhật, Trung, Hàn, …), kỹ năng sống… được đa số gia đình phụ huynh
trong xã hội quan tâm. Do đó, các gia đình Việt Nam hiện nay muốn chọn cho con một
cơ sở giáo dục có đầy đủ nội dung giảng dạy về văn hóa, ngoại ngữ, kỹ năng sống.. để
sau này con họ vừa có thể chọn được một trường đại học tốt trong nước hoặc đi du học
tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới.
Với những trăn trở như vậy, trong quá trình giảng dạy cho học sinh ở khoa Văn
hóa phổ thông, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội chúng tôi nhận thấy cần bổ sung
thêm những kiến thức và kĩ năng trên 4 phương diện sau: Kiến thức văn hóa phổ thông
nâng cao, tiếng Anh theo chuẩn quốc tế, Kỹ năng sống và phát triển năng khiếu nghệ
thuật.
2. Nhu cầu của phụ huynh
- Cần gửi con vào một địa chỉ giáo dục Nghệ thuật có uy tín, vừa đảm bảo trình độ
Văn hóa phổ thông để có cơ hội thi vào các trường Đại học trong nước và kỹ năng tiếng
Anh theo chuẩn Quốc tế.
- Thời gian học tập của con phù hợp với thời gian làm việc của phụ huynh để
thuận lợi trong việc đưa đón.
- Chương trình đào tạo, công tác quản lý học sinh của Nhà trường đảm bảo yêu
cầu kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia, Khung trình độ Quốc gia Việt Nam và Khung
năng lực ngoại ngữ 6 bậc.
3. Điều kiện học tập và chuẩn đầu ra
Học sinh lớp nâng cao sẽ được đào tạo theo một tiêu chuẩn chất lượng vượt bậc
thể hiện ở nội dung chương trình đào tạo được tham khảo và hoàn toàn tương thích với
chương trình đào tạo tiên tiến của các trường THPT chất lượng cao, phương pháp học tập
và giảng dạy hiện đại, cơ sở vật chất được đầu tư tạo điều kiện để học sinh có đầy đủ các
phương tiện, trang thiết bị cần thiết cho học tập, thực hành và sáng tạo. Bên cạnh đó là
hàng loạt các hoạt động phụ trợ khác để các em có điều kiện phát triển một cách tốt nhất
tư duy khoa học, khả năng sáng tạo đến các kỹ năng thực tế cần thiết. Mục tiêu của lớp
văn hóa nâng cao là sẽ đào tạo ra những học sinh có trình độ văn hóa cao, chuyên môn
nghệ thuật tốt và đạt chuẩn tiếng Anh Quốc tế.

Học sinh được tiếp xúc và làm việc với đội ngũ giảng viên, giáo viên có trình độ
chuyên môn cao, chuyên nghiệp. Kết thúc khóa học tại lớp văn hóa nâng cao, học sinh
được dự thi THPT Quốc gia với tỉ lệ đạt tốt nghiệp cao.
Đối với môn tiếng Anh tăng cường, các em được cam kết đạt chuẩn IELTS 5.0+
Cơ hội:
Với trường Đại học trong nước: Học sinh vừa có kiến thức văn hóa phổ thông, vừa
có kỹ năng tiếng Anh và khả năng nghệ thuật chuyên nghiệp.
Với các trường Đại học ngoài nước: Học sinh đã có điều kiện quan trọng nhất đó
là tiếng Anh theo chuẩn quốc tế và chuyên ngành nghệ thuật chất lượng cao/.
4. Mô hình lớp văn hóa nâng cao
* Về chương trình đào tạo
- Các môn văn hóa cơ bản gồm: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, tiếng Anh
(học theo chương trình cơ bản THPT)
- Các môn tăng cường và nâng cao gồm: Tiếng Anh nâng cao (4 kĩ năng), tin học,
kỹ năng sống
* Đối tượng học sinh:
- Lớp 10: + Học sinh đã tốt nghiệp THCS.
+ Hồ sơ nhập học gồm: học bạ THCS, chứng nhận tốt nghiệp THCS,
bản sao công chứng giấy khai sinh, bản sao chứng minh thư, đối với học sinh sinh năm
2003 phải được sở GD & ĐTHN duyệt cho phép đi học sớm.
- Lớp 11: + Học sinh đã hoàn thành chương trình lớp 10 THPT hoặc hệ GDTX
+ Hồ sơ nhập học gồm: học bạ THPT, bằng tốt nghiệp THCS, bản sao
công chứng giấy khai sinh, chứng nhận trúng tuyển vào 10, giấy giới thiệu chuyển trường
và đơn xin chuyển trường (với học sinh ngoại tỉnh phải có giấy giới thiệu của sở), bản
sao chứng minh thư.
* Thời gian học:
+ Buổi sáng: học nghệ thuật và các môn tăng cường (Nghỉ trưa, ăn trưa tại trường)
+ Buổi chiều: học văn hóa theo chương trình cơ bản
5. Thời gian đăng ký tuyển sinh:
- Nhận Phiếu đăng ký tham dự lớp Văn hóa nâng cao từ ngày 10/4/2017 đến ngày
25/5/2017
- Địa điểm: Phòng 201 nhà B, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, số 7 Hai
Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với cô Thanh Hà, Hotline: 0983390877
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