TÍNH PHỔ BIẾN CỦA APTIS

Aptis đã có mặt tại hơn 85 quốc gia trên toàn thế giới…
India: 4600+
China
2,000+
Malaysia:
25,000+

Rwanda:35
00+

Kazakhstan:
9500
Brazil
2500+

Hơn 180,000 thí sinh đã làm bài thi…

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG GIÁO DỤC
CỦA APTIS TRÊN THẾ GIỚI

Công nhận chính thức bởi Bộ giáo dục Mexico
Từ tháng 7/2014, Aptis được công
nhận là một công cụ đánh giá tiếng
Anh được Bộ giáo dục Mexico
chứng nhận

Cá nhân nào thi Aptis sẽ được Bộ
giáo dục Mexico có chứng nhận về
trình độ Anh ngữ của họ
Năm 2014, Hội đồng Anh tại Mexico
đã tổ chức thi Aptis cho 4,000 giáo
viên tiếng Anh, theo dự án của Cơ
quan Khảo thí Quốc gia Mexico,
nhằm đánh giá hiệu quả cải cách
giáo dục của quốc gia này

Công nhận bởi Bộ giáo dục Malaysia
Aptis được sử dụng là một phần
của Dự án Pro ELT của Bộ giáo
dục Malaysia phối hợp cùng Hội
đồng Anh đang triển khai, nhằm
nâng cao chất lượng giáo viên
tiếng Anh tiểu học và trung học tại
Malaysia
Aptis được sử dụng để kiểm tra
trình độ đầu vào và đầu ra của các
khóa đào tạo giáo viên này

25,000 lượt thi Aptis đã được tổ chức

Aptis được sử dụng tại Thái Lan
Aptis được sử dụng để sàng lọc các
ứng cử viên của chương trình học bổng
đào tạo học giả của chính phủ Thái Lan
Aptis được sử dụng để trình độ tiếng
Anh cho các giáo viên giảng dạy các
môn khoa học này trước và sau chương
trình đào tạo tiếng Anh.
Ứng cử viên đủ trình độ tiếng Anh mới
được tham gia chương trình học bổng.

2013: 500 thí sinh, 4 kỹ năng
2014: 316 thí sinh, 4 kỹ năng

Aptis được sử dụng tại các trường Đại học tại Ai Cập
• Hội đồng Anh tại Ai Cập đã ký hợp
đồng với các trường đại học tư
thục danh tiếng nhất tại nước này
để sử dụng Aptis làm bài thi kiểm
tra đầu vào
• Đại học Anh quốc tại Ai Cập(BUE):
4,000 – 5,000 bài thi. 2,000 bài thi
đã được triển khai trong năm 2015
• Đại học Delta: 4,000 bài thi Aptis
trong hai năm 2015-2016, là bài thi
đầu vào và đầu ra

Được công nhận bởi Bộ giáo dục Jordan
•

•
•

Tháng 9/2015, Hội đồng Anh tại Jordan đã
ký thỏa thuận hợp tác với Bộ giáo dục
Jordan về để đào tạo và nâng cao trình độ
tiếng Anh cho các giảng viên tiếng Anh tại
các trường công lập
Giai đoạn đầu sẽ đào tạo 500 giáo viên,
và kết thúc khóa học, bài thi Aptis sẽ được
sử dụng để đánh giá kết quả đầu ra.
Sau giai đoạn thí điểm, chương trình sẽ
dự kiến mở rộng cho 10,000 giáo viên trên
toàn quốc

Được sử dụng tại hệ thống các trường đại học
tại Maroc
Đối tượng: sinh viên đại học tại một số
trường đại học tại Ma rốc
Kiểm tra đầu vào và đầu ra trước khóa
học tiếng Anh chuyên sâu trong các
trường đại học
3.500 sinh viên/năm học

Kiểm tra cả 4 kỹ năng

Được công nhân bởi chính quyền thành phố Madrid,
Tây Ban Nha
• In July 2013, British Council Spain worked with two of
the largest teaching unions in Spain to deliver Aptis to
English teachers on the island of Palma de Mallorca.
• The National Agency for Employment (ANPE) and
Comisiones Obreras (Workers’ Commission – CCOO)
approached the British Council after the local
educational authorities in Mallorca made it compulsory
that all English teachers on the island were certified at
a B2 level of English on the Common European
Framework of Reference for Languages.
• Representatives from the unions contacted the British
Council in Spain and asked if the Aptis could be used
to test the teachers. Since the Conselleria d’Educació
(the Council of Education and Culture) was already
aware of Aptis, they agreed to place Aptis on the list of
recognised qualifications.

Đại học Nazarbayev, Kazakhstan
Aptis sử dụng để tuyển sinh
hàng năm
Kiểm tra bài Ngữ pháp, Từ
vựng và bài Đọc
Kiểm tra hàng loạt các học
sinh trung học phổ thông
trong khu vực
Hơn 9.500 thí sinh kiểm tra
trong 3 năm qua

Sau khi kiểm tra đồng loạt, các
bạn thí sinh điểm cao Aptis sẽ
tiếp tục thi IELTS để lựa chọn
ra đối tượng nhận học bổng
của trường.

Đại học Illia, Georgia
Luật Georgia quy định tất cả sinh viên tốt nghiệp
đại học cần đạt mức tiếng Anh nhất định
Aptis được sử dụng trong chương trình phát triển
chương trình tiếng Anh mà Hội đồng Anh phối hợp
với Bộ giáo dục Georgia tiến hành bao gồm đào
tạo tiếng Anh, tổ chức thi và phát triển giáo viên
Hơn 5,000 sinh viên đã được kiểm tra hơn 2 năm qua
Kiểm tra bài Ngữ pháp, Từ vựng và Đọc

Hình thức thi trên giấy

Trường quốc tế Canada - Singapore
Aptis là bài thi duy nhất để kiểm
tra đầu vào của học sinh

Đánh giá trình độ tiếng Anh và
xếp sinh viên vào các lớp trình
độ phù hợp
200 học sinh/năm

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG CỦA APTIS
TẠI VIỆT NAM

Aptis đã có mặt tại hơn 85 quốc gia trên toàn thế giới…
India: 4600+
China
1300+
Malaysia:
5200+

Rwanda:35
00+

Kazakhstan:
9500
Brazil
2500+

Hơn 180,000 thí sinh đã làm bài thi…

Tổng cục Dạy nghề, Việt Nam
Aptis được sử dụng kiểm tra
đầu ra cho chương trình đào tạo
năng lực ngoại ngữ của Tổng
cục (khuôn khổ Đề án 2020)
Aptis được sử dụng để kiểm tra
đầu vào và đầu ra của các
chương trình đào tạo

Bài thi 4 kỹ năng
2014: hơn 200 thí sinh
2015: 460 thí sinh

Đại học Thái Nguyên, Việt Nam
Aptis được sử dụng kiểm tra đầu ra trước khi
tốt nghiệp cho sinh viên chuyên ngành ngoại
ngữ của Đại học, và sinh viên của một số
khoa, trường trực thuộc đại học khác
Chuẩn đầu ra của sinh viên ngoại ngữ: C1
(tương đương IELTS 7.0)
Bài thi Aptis General, 4 kỹ năng
Tháng 5,8/2015: 290 thí sinh
Dự kiến thêm 200 cho đến cuối 2015
Aptis for Teachers đã được sử dụng cho các
giáo viên tiếng Anh tham gia các khóa đào
tạo giảng viên của Đại học Thái Nguyên

Viện đào tạo quốc tế, Học viện Tài chính
Aptis được sử dụng kiểm tra tiếng
Anh đầu vào cho các chương trình
đào tạo thạc sỹ liên kết quốc tế
ngành tài chính và đầu tư, hợp tác
giữa viện và Đại học Greenwich
(Anh)
Yêu cầu đầu vào của sinh viên các
chương trình này là trình độ B2

Bài thi Aptis General, 4 kỹ năng

Sử dụng Aptis cho tuyển dụng
Vietjet Air đã sử dụng Aptis để
kiểm tra tiếng Anh của hơn
500 ứng viên của vị trí tiếp
viên hàng không và phi công
từ tháng 12/2013
Aptis được sử dụng cho vòng
tuyển dụng thứ 3 (sau các
vòng lọc hồ sơ, kiểm tra sức
khỏe, phỏng vấn, kiểm tra các
kỹ năng khác,…)
Kiểm tra cả 4 kỹ năng

“Chúng tôi cần một giải pháp có thể giúp kiểm tra số lượng lớn
thí sinh một lúc và cung cấp kết quả sớm nhất để kịp thời cho
chúng tôi đưa ra các quyết định về tuyển dụng. Tính linh hoạt
của Aptis cũng như uy tín của Hội đồng Anh là lý do chúng tôi
lựa chọn Aptis cho đợt tuyển dụng này.”
Ông Đinh Việt Phương, Phó Tổng giám đốc của Vietjet Air

Đánh giá sau chương trình đào tạo
Aptis được sử dụng để kiểm tra
trình độ hơn 40 cán bộ cấp cao
của ngân hàng
Kiểm tra sau khóa đào tạo tiếng
Anh do Hội đồng Anh cung cấp
Bài thi 4 kỹ năng

Sử dụng Aptis cho đào tạo và phát triển

Sử dụng Aptis để kiểm tra thí
điểm 40 nhân viên trong năm
2013
Mục tiêu: xác định trình độ tiếng
Anh để xây dựng các chương
trình đào tạo cho phù hợp
Lựa chọn gói Đọc & Nghe

Sử dụng Aptis trước và sau khóa đào tạo
Sử dụng Aptis để kiểm tra thí
điểm 16 nhân viên cấp cao trước
và sau chương trình đào tạo
tiếng Anh
Mục tiêu: xác định mức độ tiến
bộ của người học
Lựa chọn gói 4 kỹ năng
Chương trình thí điểm năm 2015
và sẽ triển khai rộng hơn trong
công ty từ năm 2016

