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I. TỔNG QUAN VỀ KỲ THI TOÁN QUỐC TẾ KANGAROO - IKMC
Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo (IKMC) là kỳ thi Toán học lớn nhất thế giới, được tổ
chức với hình thức phi lợi nhuận. Kỳ thi lần đầu tiên được tổ chức tại Pháp năm
1991 bởi hai thầy giáo André Deledicq và Jean Pierre Boudine với ý tưởng từ hình
thức thi trắc nghiệm sáng tạo bởi thầy giáo người Úc Peter O’Holloran.
Trải qua gần 3 thập kỷ phát triển và lớn mạnh, hàng năm kỳ thi thu hút trên

6.000.000 thí sinh đến từ khoảng 70 quốc gia tham dự.
Đề thi gốc bằng tiếng Anh sử dụng chung cho toàn thế giới được phát triển bởi hơn
150 chuyên gia bao gồm các Giáo sư, Tiến sĩ từ 70 nước trong Ủy ban Toán Quốc
Kangaroo. Chủ tịch Ủy ban Toán quốc tế Kangaroo là Tiến sĩ Gregor Dolinar –
Trường Đại học Ljubjana, Slovenia. Ông cũng là Tổng thư ký của Hội đồng cố vấn
Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO).
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KỲ THI TOÁN QUỐC TẾ KANGAROO TẠI VIỆT NAM
Tháng 3/2016, lần đầu tiên Kỳ thi Toán Kangaroo – IKMC được tổ chức tại Việt Nam
do Quỹ Phát triển Giáo dục IEG - IEG Foundation* phối hợp với Đại học Giáo dục ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức tại 5 điểm thi tập trung thi tại Hà Nội và 1 điểm thi tại TP
Hồ Chí Minh.
Trong lần đầu tiên ra mắt, kỳ thi đã thu hút hơn 6.000 thí sinh tới từ 327 trường

thuộc 17 tỉnh thành trên cả nước, góp phần thúc đẩy hứng thú, niềm đam mê
Toán học và thái độ học tập tích cực của các em học sinh một cách toàn diện theo
định hướng chuẩn quốc tế.

MỤC ĐÍCH CỦA KỲ THI
Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy phong trào dạy
và học Toán theo định hướng quốc tế với phương pháp phát triển tư duy thông qua
các bài toán ứng dụng thực tế. Từ đó, BTC kỳ vọng sẽ góp phần giúp thế hệ trẻ Việt
Nam có đầy đủ tư duy và kỹ năng để đưa đất nước hội nhập với quốc tế.

SÂN CHƠI TRÍ TUỆ
cọ xát, đánh giá năng lực,
trao đổi kinh nghiệm

KHƠI DẬY

HỘI NHẬP

đam mê Toán
học và hiểu vai
trò Toán học
trong đời sống

quốc tế theo
chủ trương của
Bộ Giáo dục &
Đào tạo

*Qũy Phát triển Giáo dục IEG là tổ chức phi lợi nhuận với sứ mệnh nhằm hỗ trợ các tổ chức và cá nhân tối đa hoá tiềm năng
sẵn có, đồng thời tạo ảnh hưởng tích cực và lâu dài tới các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.
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BAN TỔ CHỨC IKMC 2018 TẠI VIỆT NAM

PGS.TS Lê Anh Vinh
• Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo
• Tiến sĩ Toán - Đại học Harvard

• Chủ tịch Ủy ban tổ chức Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo Việt Nam

TS Nguyễn Chí Hiếu
• Chủ tịch Quỹ Phát triển Giáo dục IEG
• Tiến sĩ Đại học Stanford và Thạc sĩ Đại học Oxford
• Phó Chủ tịch Ủy ban tổ chức Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo Việt Nam

TS Nguyễn Trung Hiếu
• Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội
• Phó trưởng BTC Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo Việt Nam

ThS Nguyễn Chí Trung
• Quỹ Phát triển Giáo dục IEG
• Phó trưởng BTC Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo Việt Nam

Trần Thị Thanh Hoa
• Quỹ Phát triển Giáo dục IEG
• Phó trưởng BTC Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo Việt Nam
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KỲ THI TOÁN QUỐC TẾ KANGAROO TẠI VIỆT NAM
Năm 2017, tiếp nối thành công của mùa thi đầu tiên, kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo
được tổ chức lần thứ hai tại Việt Nam và đã đạt được những con số ấn tượng:

10.000
345
20
10
22
43
12

thí sinh 6 – 14 tuổi đăng ký dự thi
trường Tiểu học và THCS có thí sinh đăng ký dự thi
tỉnh thành có học sinh đăng ký tham gia kỳ thi
địa điểm thi tại Hà Nội, Thanh Hóa, TP Hồ Chí Minh
đơn vị báo chí, truyền hình uy tín đăng tải về kỳ thi
tin bài về kỳ thi
phóng sự đưa tin về kỳ thi trong chương trình thời sự trên
Truyền hình Quốc gia (VTV1, VTV3), Truyền hình Hà Nội
(HTV), Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh (HTV9), Truyền
hình Vĩnh Long

968
152

thí sinh đạt giải thưởng
thí sinh đạt thành tích cao tham gia trại hè Toán quốc tế
Kangaroo cùng 60 học sinh quốc tế.
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IKMC 2017 TẠI VN ĐÃ ĐƯỢC CHUẨN BỊ NHƯ THẾ NÀO

Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo được tổ chức với sự phối hợp chặt chẽ, tâm
huyết của nhiều đơn vị khác nhau từ chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào
tạo, các Sở Giáo dục và Đào tạo, đến đơn vị tổ chức triển khai IEG

Foundation, Ban giám hiệu các trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh trên
khắp cả nước .
Với 120 ngày chuẩn bị, 135 thành viên trong Ban tổ chức và các tình nguyện
viên đã nỗ lực hết mình, tổ chức một kỳ thi quy mô, chất lượng và mang lại
nhiều trải nghiệm ý nghĩa cho thí sinh tham gia. Hơn 10.000 thí sinh tham dự
đều được nhận Kangaroo Pack bao gồm: áo đồng phục, sách Kangaroo và

bút chì của kỳ thi. Các thí sinh được check-in nhanh chóng với hệ thống QR
Code hiện đại tại các điểm thi.
Hơn 60 bài viết hướng dẫn, thông báo chuẩn bị cho kỳ thi trên Fanpage cùng
3 đợt thi thử online miễn phí do chính các chuyên gia đầu ngành Toán học
cùng các thầy cô giáo đã xây dựng đã mang đến cho các thí sinh một sự
chuẩn bị vững vàng trước một kỳ thi lớn tầm cỡ quốc tế.

Ông Lê Hồng Sơn - Thành Ủy viên,
Giám đốc Sở giáo dục - Đào tạo TP Hồ Chí Minh
IKMC 2017

Ông Nguyễn Vinh Hiển Thứ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo
IKMC 2016

Đại diện Bộ giáo dục - Đào tạo,
Sở giáo dục - Đào tạo Hà Nội
và
Ban tổ chức IKMC 2017
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II. ĐÁNH GIÁ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA

“Con rất vui và hạnh phúc khi được thi một chương trình
rất hay và bổ ích. Con muốn sau này thành tài và mỗi năm
con được thi kỳ thi Math Kangaroo.”
Em Ngô Nam Khánh
– Trường tiểu học
Marie Curie Hà Nội

“Trong kỳ thi này mình cần tiếp thu sự tư duy, cần nghĩ
nhiều hơn các cuộc thi khác.”
Em Minh Quân –
Trường tiểu học
Đoàn Thị Điểm

“Con thấy kỳ thi rất đặc biệt. Con nghĩ mình sẽ cố gắng để
đạt giải thưởng và con cũng tự tin hơn một chút.”
Thí sinh cấp độ 2

“Những bài toán này rất bổ ích với tụi em. Có thể tụi em sẽ
áp dụng trong đời thực, khác với những gì tụi em học trên
lớp. Tụi em có thể tự tư duy được.”
Thí sinh cấp độ 3

“I will register this exam next year. It’s fun!” (Con sẽ tiếp tục
đăng ký dự thi vào năm tới. Kỳ thi này rất thú vị!)
Thí sinh quốc tế tại điểm thi
thành phố Hồ Chí Minh
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II. ĐÁNH GIÁ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA
“Mình thấy kỳ thi này rất tốt cho các học sinh từ cấp Tiểu học tới cấp
Trung học cơ sở vì cuộc thi này có thể cọ xát với cả các bạn bè
tế. Mong kỳ thi thành công ở Việt Nam và sắp tới những năm tiếp
theo thành công hơn nữa.”
Phụ huynh em Vân Khánh –
TH Hồ Tùng Mậu

“Kỳ thi thiên về tư duy nhiều hơn, tư duy logic, tư duy Toán học.
Đề trắc nghiệm các con có cơ hội tìm nhiều cách giải và con tự
học trong sự sáng tạo của mình.”

Phụ huynh tại điểm thi
Trường tiểu học
Vinschool
“Mình muốn con cọ xát với môi trường và làm quen dần vì con còn
nhỏ nhưng việc học là lâu dài. Sắp tới, trước mắt của con có nhiều

kỳ thi nên muốn con làm quen dần. Hơn nữa, kỳ thi này tư duy rất
tốt, tốt cho các con. Mặc dù lần đầu tiên tổ chức nhưng quy mô tổ
chức hoành tráng, các con có một sân chơi để con cố gắng phấn
Phụ huynh đến
từ Nghệ An

đấu với số lượng thí sinh lớn như thế này. Mong kỳ thi thành công
tốt đẹp để trở thành tiền đề cho các năm tới.”

“Kỳ thi này giúp con phát triển trí thông minh rất tốt và cả sự nhanh

nhạy. Chị cảm thấy các con luôn phải tư duy, động não bởi vì chị thấy
có một chút mẹo trong đó. Chị nghĩ năm nay chị đăng ký cho con thi,
năm sau và năm tiếp chị vẫn cho con đi thi. Bé rất hào hứng.”
Phụ huynh tại điểm
thi Hà Nội
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II. ĐÁNH GIÁ CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA

PGS.TS Lê Kim Long – Hiệu trưởng trường ĐH Giáo dục –
Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng BTC Kỳ thi IKMC 2016

“Lần đầu tiên một cuộc thi được gắn liền với một con vật mà nhiều học sinh yêu mến đó
là Kangaroo. Con vật này thể hiện niềm khát khao, sức bật, luôn phấn đầu vươn lên và
chắc chắn các bạn học sinh sẽ cảm nhận được điều đó. Ở cuộc thi này không có người
thất bại, tất cả các em học sinh tham dự kỳ thi này đều là những người chiến thắng.”

PGS.TS Lê Anh Vinh – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục, Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Trưởng BTC Kỳ thi IKMC 2017

“Các em học sinh được trải nghiệm một kỳ thi Toán Quốc tế uy tín, có cơ hội được thử sức

cùng hơn 6 triệu thí sinh đến từ 70 nước. Điều đặc biệt là đối với rất nhiều thí sinh, kỳ thi
Toán Kangaroo sẽ là một trong những kỳ thi quốc tế đầu tiên các em được tham dự.
tôi hi vọng việc được trải nghiệm những bài toán thú vị của kỳ thi - không đòi hỏi quá nhiều
kiến thức, mà tập trung vào việc phát triển tư duy, gắn toán học với thực tế - sẽ giúp các
em có thêm niềm yêu thích trong học tập.”

Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Hiền –
Hiệu trưởng trường Tiều học Đoàn Thị Điểm

“Đây là lần thứ 2 Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm là địa điểm kỳ thi Toán Quốc tế
Kangaroo. Kỳ thi là một sân chơi trí tuệ rất là tốt. Chúng tôi tạo mọi điều kiện để phụ huynh
cho con tham gia kỳ thi này. Theo tôi, học sinh được tham gia nhiều kỳ thi quốc tế, các con
sẽ quen với cách thi quốc tế. Từ đó, các con sẽ thay đổi cách học của mình - cách học
quốc tế. Thông qua kỳ thi này, các em học sinh được phát triển khả năng tiếng Anh và
Toán tư duy, suy luận logic.”
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ THI TOÁN QUỐC TẾ KANGAROO 2017

Lễ khai mạc kỳ thi
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ THI TOÁN QUỐC TẾ KANGAROO 2017

Trong giờ thi
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỲ THI TOÁN QUỐC TẾ KANGAROO 2017

Sau khi làm bài thi
14

Lễ trao giải

15

III. TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA KỲ THI
Sau gần 2 năm tổ chức chuyên nghiệp và chất lượng, kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo,
đã lan tỏa mạnh mẽ và thu hút ngày càng nhiều học sinh đam mê toán học tham gia.
Số lượng thí sinh dự thi tăng nhanh qua các năm 2016 và 2017 và dự kiến sẽ tiếp
tục phát triển mạnh mẽ trong các năm tiếp theo.
Thí sinh tham dự IKMC không chỉ đến từ các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng,
thành phố Hồ Chí Minh mà còn từ nhiều tỉnh thành như Lào Cai, Thái Nguyên, Gia
Lai, Thanh Hóa... Năm 2018, kỳ thi dự kiến sẽ thu hút khoảng 15.000 - 20.000 thí
sinh từ hơn 400 trường Tiểu học và THCS trên hơn 20 tỉnh thành tham dự.
Mục tiêu đến năm 2020, kỳ thi sẽ thu hút 70.000 thí sinh, tăng 12 lần sau 5 năm.

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI QUA CÁC NĂM
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Thí sinh chính thức

4 Điểm thi

Năm 2019

Năm 2020

Thí sinh dự kiến

7 Điểm thi – Hà Nội
1 Điểm thi – Hải Phòng

7 Điểm thi
1 Điểm thi

1 Điểm thi – Thanh Hóa
1 Điểm thi – Nghệ An

1 Điểm thi – Đà Nẵng

1 Điểm thi

2 Điểm thi

3 Điểm thi – thành phố Hồ Chí Minh
1 Điểm thi – Bà Rịa
Vũng Tàu
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CÁC HOẠT ĐỘNG SAU KỲ THI
Song hành cùng kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo, Ban tổ chức còn xây dựng rất nhiều
hoạt động trước và sau kỳ thi nhằm tạo ra ảnh hưởng tích cực, rộng rãi và lâu dài tới
phong trào dạy và học trên cả nước, góp phần phát triển thế hệ trẻ với kiến thức và
kỹ năng cần thiết cho thế kỉ XXI.
Một số hoạt động tiêu biểu bao gồm:

KMC

Kangaroo Math Club

Trại hè Toán Quốc tế

CLB Toán Kangaroo

Nguồn tài liệu cho

Kangaroo

Online & Offline

giáo viên và học sinh
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Đào tạo giáo viên

KMC

Kangaroo Math Club

TRẠI HÈ
TOÁN QUỐC TẾ
KANGAROO
Thời gian :
02.07.2017 - 04.07.2017
Địa điểm:
Đại học FPT - Hòa Lạc
Chi tiết xem tại:
facebook.com/kangaroomathcamp/

98 thí sinh đạt giải
National Champion và High
Distinction thuộc Kỳ thi Toán
Quốc tế Kangaroo 2017

Hơn 60 học sinh và
giáo viên đến từ Thái Lan
Sử dụng hoàn toàn ngôn
ngữ tiếng Anh
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“Trại hè rất vui với những hoạt động vô cùng

thú vị và bổ ích. Qua trại hè này, em trở nên tự
tin hơn và khả năng giao tiếp ngoại ngữ tốt
hơn. Em mong sẽ được tham gia trại hè vào
năm sau.”
- Học sinh tham dự Trại hè 2017 -

Sân chơi trí tuệ bổ
ích tầm quốc tế cho
các tài năng trẻ
Phát triển tư duy qua Toán
ứng dụng với chuyên gia
hàng đầu (Math Lab)

Khuyến khích tinh thần
học tập, vinh danh các
thí sinh xuất sắc
Rèn luyện các kĩ năng
Thỏa sức thử nghiệm, sáng

của thế kỷ 21

tạo với các dự án STEM
(Khoa học – Kỹ thuật –
Công nghệ - Toán)

Được truyền cảm hứng từ

những nhân vật nổi tiếng
trong lĩnh vực Toán học và
ứng dụng

“IKMC camp is the most fun camp I've ever ever
participated. I see all of you have enjoyed the camp
and learned many things from the camp.”
--------“Trại hè IKMC là trại hè thú vị nhất mà tôi từng tham
gia. Tôi thấy được tất cả các học sinh đều thích thú và
học được rất nhiều điều từ trại hè này.”
- Mr.Sun Wen Hsien –
Chủ tịch Ủy ban thi đấu Toán học trẻ Quốc tế (IMC)
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KMC

Kangaroo Math Club

Câu lạc bộ Toán Kangaroo bao gồm hệ thống Câu lạc bộ Toán Kangaroo online
KMOC (ứng dụng toán trực tuyến tại website: http://kangaroo-math.vn/) và offline tại

các trung tâm và các trường học, nhằm cung cấp nguồn tài liệu và môi trường cho
tất cả các em học sinh từ lớp 1 tới lớp 8 và các thầy cô giáo trên toàn quốc có thể
tiếp cận với phương pháp dạy và học tiên tiến, phát triển khả năng tư duy qua các
bài toán ứng dụng đời sống thực tế.
Đội ngũ quản trị KMC đã hợp tác với các chuyên gia, các nhà giáo hàng đầu về Toán
học cả trong và ngoài nước để xây dựng hệ thống bài giảng, bài tập chất lượng.
KMC thường xuyên tổ chức các kỳ thi trực tuyến hàng tháng với cấu trúc đề thi và
cách chấm điểm theo chuẩn kỳ thi IKMC chính thức để khuyến khích tinh thần học
tập tới đông đảo học sinh toàn quốc.
Từ tháng 5/2016 đến nay, KMC đã có 13.323 thành viên và dự kiến sẽ tăng mạnh
trong thời gian tới với sự nâng cấp về hệ thống và nội dung.

MỤC ĐÍCH CỦA KMC
Tạo môi trường rèn luyện phát triển tư duy cho học sinh trên khắp cả nước và khu vực

mọi lúc, mọi nơi theo hình thức mới mẻ, hấp dẫn

Tiếp cận với phương pháp học và thi tiên tiến được áp dụng tại các kỳ thi Toán quốc tế

Tiếp cận với phương pháp học và thi tiên tiến theo chuẩn quốc tế

Tích lũy, chuẩn bị hành trang cho các em học sinh hội nhập môi trường học tập quốc tế
Cung cấp nguồn tài liệu chất lượng cao cho giáo viên khắp cả nước để tiếp cận với
phương pháp dạy học phát triển tư duy cho học sinh
Giúp học sinh làm quen với các dạng toán tư duy của kỳ thi IKMC
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KMC

Kangaroo Math Club

Sách vận động tư duy cùng Kangaroo là bộ sách song ngữ Anh – Việt gồm 4 tập
dành cho học sinh từ lớp 1 – lớp 8.
Cuốn sách là tuyển tập các bài toán theo cấu truc đề thi kỳ thi Toán Quốc tế
Kangaroo được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia đầu ngành Toán học để cung cấp
tài liệu cho giáo viên và học sinh ở các thành phố lớn cũng như các tỉnh thành ở
vùng xa, giúp tiếp cận với phương pháp phát triển tư duy theo định hướng quốc tế
thông qua các bài Toán gắn với đời sống.

MỤC ĐÍCH

Sách Vận động tư duy cùng Kangaroo – Cấp độ 1 - 4

1

Thử sức, làm quen với các dạng bài theo cấu trúc đề thi Toán Quốc tế
Kangaroo

2

Phát triển tư duy logic, kỹ năng làm các dạng bài Toán liên hệ
thực tế

3
4

5

Giúp học sinh hệ thống vẻ đẹp thân thuộc, gần gũi của Toán học ngay
trong cuộc sống thường nhật
Tạo nguồn tài liệu cho phụ huynh và giáo viên, giúp các con phát triển theo
định hướng quốc tế
Đào tạo giáo viên
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THÔNG TIN THÊM VỀ KỲ THI
Website: www.kangaroo-math.vn
Fanpage: www.facebook.com/IKMCVietnam/

Clip tổng kết IKMC 2016: https://www.youtube.com/watch?v=ghBNri_w38o
Clip tổng kết IKMC 2017:
https://www.facebook.com/IKMCVietnam/videos/616763255194387/
VTV1 đưa tin về kỳ thi:
https://www.youtube.com/watch?v=vn7v4tEg2Ys
HTV đưa tin về kỳ thi:
https://www.youtube.com/watch?v=MR__qaeyxpQ
IKMC tại TPHCM:
https://www.youtube.com/watch?v=vn7v4tEg2Ys
Lễ trao giải:
https://www.youtube.com/watch?v=bwKjXXptB_A
https://www.youtube.com/watch?v=Eu2n9ZQqBbw
Trại hè Toán Quốc tế Kangaroo 2017:
https://www.youtube.com/watch?v=stWG8Sokv9k
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Ban tổ chức kỳ thi IKMC Việt Nam
Quỹ Phát triển Giáo dục IEG
Địa chỉ: Số 128 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
Liên hệ:
Hotlinei: 098 104 8228/ 093 625 5598
Email: kangaroomath@ieg.vn

