CHƯƠNG TRÌNH

THPT SONG NGỮ
TẠI WELLSPRING

TẠI SAO CHỌN CHƯƠNG TRÌNH THPT SONG NGỮ TẠI WELLSPRING?
Chương trình Chuẩn Kiến thức & Kĩ năng của Bộ GD & ĐT Việt Nam được
tối ưu hóa, sử dụng các phương pháp và phương tiện giảng dạy hiện
đại giúp học sinh nắm chắc kiến thức, hình thành các kĩ năng học tập
độc lập, tiên tiến:
Các môn thi tốt ngiệp THPT của chương trình Việt Nam được tăng
cường thêm tiết học so với qui định của Bộ GD & ĐT Việt Nam.
Các môn học khác được thay thế tối đa bằng các môn học của
chương trình Quốc tế Mỹ MUHigh.
Sau khi tốt nghiệp chương trình THPT Song ngữ tại Wellspring, trên
80% học sinh Wellspring lựa chọn học đại học tại các trường đại học
Quốc tế trong nước và nước ngoài như Mỹ, Canada, Australia,
Anh,…
Chương trình Quốc tế chiếm 40% thời lượng các tiết học:
Tập trung các môn học cơ bản nhất nhằm phát triển tư duy cũng
như tạo nền tảng ngoại ngữ, kiến thức, kĩ năng cho việc học tập ở
bậc đại học Quốc tế: Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 (ESL), Tiếng Anh
như Ngôn ngữ thứ nhất (EFL) – (dành cho các lớp từ trình độ Upper
Intermediate trở lên), Toán Mỹ (Algebra, Geometry), Công nghệ
Thông tin (ICT).
Học sinh được tham gia các lớp luyện thi IELTS/TOEFL/SAT ngay
trong giờ chính khóa.
Đặc biệt, từ năm học 2016 - 2017, Chương trình THPT Song ngữ được
tăng cường thêm môn Viết học thuật tiếng Anh (Academic Writing)
và môn Kĩ năng Học tập & Giao tiếp (Studies & Communication
Skills) để giúp học sinh THPT chuẩn bị tốt nhất cho bài luận vào đại
học và quá trình hội nhập ở bậc đại học Quốc tế.

Các chương trình Phát triển Cá nhân và Xã hội đa dạng với hơn 20
CLB, các dự án, hoạt động cộng đồng, từ thiện … để học sinh lựa
chọn tham gia. Chương trình này không chỉ giúp học sinh phát triển
toàn diện văn – thể - mĩ mà còn giúp hồ sơ xin học đại học của học
sinh được đánh giá cao hơn.
Sĩ số tối đa 25 học sinh/lớp giúp giáo viên nắm được tình hình của
từng học sinh trong lớp cũng như tổ chức được nhiều hình thức học
tập hiệu quả ngay trên lớp.
Học tập tại Wellspring là cơ hội trải nghiệm nền giáo dục Quốc tế
ngay tại Việt Nam:
Wellspring được chính thức và trực tiếp công nhận là Trường
Quốc tế Cambridge (Mã trường: VN229) bởi Hội đồng Khảo thí
Đại học Cambridge (Cambridge International Examinations –
CIE), Vương Quốc Anh.
Wellspring cũng là trường đầu tiên tại Việt Nam được cấp phép
triển khai Chương trình THPT MUHigh thuộc ĐH Sư phạm
Missouri, thành viên của ĐH Tổng hợp Missouri - top 100 Đại học
hàng đầu Hoa Kỳ.
Hệ thống trường được đầu tư bài bản, qui mô theo chuẩn Quốc
tế tại Hà Nội và Hồ Chí Minh với bể bơi trong nhà, sân bóng đá cỏ
nhân tạo tiêu chuẩn FIFA, sân bóng rổ, nhà thi đấu đa năng,...
Nhà trường cũng có khu nội trú tiện nghi và thân thiện cho học
sinh có nhu cầu.

CHƯƠNG TRÌNH

THPT SONG NGỮ

TẠI WELLSPRING

CHƯƠNG TRÌNH TỐI ƯU | PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
TÍN CHỈ QUỐC TẾ | PHÁT HUY BẢN SẮC | HỘI NHẬP QUỐC TẾ
Tại Wellspring, học sinh được tiếp nhận một chương trình phát triển toàn diện và có mục tiêu rõ ràng cho từng cấp học. Đây là những nền tảng kiến
thức, kĩ năng học tập, phương pháp tư duy và kĩ năng xã hội vững chắc không chỉ cho các bậc học cao hơn mà còn giúp học sinh tự tin và thành công
trong cuộc sống, nghề nghiệp sau này.

PHÂN BỔ CÁC CHƯƠNG TRÌNH

CHƯƠNG TRÌNH

NGÔN NGỮ
HỌC TẬP
VÀ GIẢNG DẠY

BẰNG CẤP, CHỨNG CHỈ,
CHUẨN KHẢO THÍ
HỌC BẠ BÁO CÁO

MÔN HỌC
Toán
Ngữ văn

20%
40%

CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
KIẾN THỨCVÀ KĨ NĂNG
CỦA BỘ GD & ĐT
VIỆT NAM

Vật lý
Tiếng Việt

Bằng tốt nghiệp THPT
của Bộ GD & ĐT Việt Nam

Sinh học
Hóa học
Lịch sử
Địa lý
Giáo dục công dân

40%

Toán Tiếng Anh
Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (ESL)
Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất (EFL)
CHƯƠNG TRÌNH
QUỐC TẾ

Viết học thuật tiếng Anh (Academic Writing)

Tiếng Anh

IELTS/TOEFL ibt/SAT Preparation

Cambridge KET/PET/IELTS/
TOEFL Junior/ TOEFL iBT

Kĩ năng Học tập & Giao tiếp
(Studies & Communications Skill)

Chương trình chuẩn Kiến thức và
Kĩ năng của Bộ GD & ĐT Việt Nam

Công nghệ thông tin (ICT)

Chương trình Quốc tế

Microsoft IC3

CLB TIẾNG ANH: Hùng biện,
TEDwis TALK, Movie, Music, Arts...
STEM (Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật,
Toán) và Robotics.
CLB Truyền thông,
CLB Khởi nghiệp (Business Start Up),…
Kĩ Năng sống

Chương trình phát triển Cá nhân & Xã hội,
Giao lưu tùy chọn

CLB Khéo tay, Nấu ăn
CHƯƠNG TRÌNH
PHÁT TRIỂN
CÁ NHÂN VÀ XÃ HỘI

Đọc sách
Tiếng Việt
và Tiếng Anh

Hội họa, Thiết kế Mỹ thuật
Nghệ thuật: Thiết kế Thời trang, Đồ họa
Piano, Trống, Thanh nhạc, Múa

Các chứng chỉ hoàn thành và /
hoặc chứng chỉ lãnh đạo lưu hồ
sơ hoạt động của từng học sinh

Khiêu vũ Thể thao, Bơi lội
Thể thao:

Bóng đá, Bóng rổ, Cờ vua
Karate, Cầu lông

Dự án Xã hội, Dã ngoại, Hoạt động Ngoại khóa
Các chương trình phụ đạo và nâng cao: tùy chọn
theo đánh giá và tư vấn của Ban Đào tạo và Phụ
trách Chuyên môn theo năng lực của từng học sinh
CÁC CHƯƠNG TRÌNH
GIAO LƯU (TÙY CHỌN)
TẠI CÁC TRƯỜNG ĐỐI
TÁC UY TÍN TẠI
ANH, ÚC, HOA KỲ,..

Tiếng Anh

Học theo chương trình chung
của nước sở tại hoặc
chương trình đặc biệt dành cho
học sinh Wellspring

Điểm, tín chỉ được chuyển đổi và báo cáo,
hồ sơ học sinh

TRƯỜNG PHỔ THÔNG SONG NGỮ LIÊN CẤP WELLSPRING HÀ NỘI
Số 95 | Phố Ái Mộ | P. Bồ Đề | Q. Long Biên | Hà Nội

(+84.4) 3766 3838 | (+84.4) 3939 3600
(+84) 9 73 75 9229
Tuyensinh@wellspring.edu.vn
www.facebook.com/wellspringvietnam
www.wellspring.edu.vn

