University of Missouri
Đại học tổng hợp Missouri (University of Missouri,
viết tắt Mizzou) là một trong những trường đại học lớn
nhất Hoa Kỳ với hơn 75.000 sinh viên. Được thành lập
năm 1839 tại Columbia (bang Missouri, Hoa Kỳ),
Mizzou nằm trong Top 40 trường đại học công lập
hàng đầu và Top 100 trường đại học tốt nhất Hoa
Kỳ (theo xếp hạng Best Colleges của US News 2015).
University of Missouri gồm 15 trường thành viên,
trong đó có Đại học Sư phạm Missouri (College of
Education).

Chương trình THPT của Đại học Sư phạm Missouri
(University of Missouri High School, viết tắt là MUHigh)
được kiểm định chất lượng chặt chẽ bởi các tổ chức
giáo dục uy tín hàng đầu tại Hoa Kỳ như AdvancED và
Hiệp hội Kiểm định Chất lượng Giáo dục Trung Bắc Mỹ
(North Central Association Commission on Accreditation and School Improvement (NCA CASI)). Được thành
lập năm 1999, MUHigh đang được giảng dạy tại 94
quốc gia trên toàn Thế giới.

CHƯƠNG TRÌNH

THPT QUỐC TẾ MỸ
SONG BẰNG

Theo Quyết định số 72/2014/QĐ-TTG ngày 27/12/2014 của Thủ
tướng Chính phủ “Quy định việc dạy và học bằng tiếng nước
ngoài trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác”, chương trình
giáo dục phổ thông của Việt Nam có thể được dạy và học một
phần hoặc hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài, ưu tiên đối với các
lĩnh vực toán, khoa học tự nhiên, công nghệ và tin học.
Đây là Quyết định quan trọng cho phép các nhà trường chủ
động trong việc chọn lựa và tổ chức các môn học trong
chương trình giáo dục phổ thông, tạo ra các chương trình, lộ
trình đào tạo linh hoạt, phù hợp cho các định hướng, năng lực
và mục tiêu đại học của từng cá nhân học sinh mà vẫn đảm
bảo tổng thời lượng học tập ở mức phù hợp nhất.

CHƯƠNG TRÌNH
THPT QUỐC TẾ MỸ SONG BẰNG
Được thiết kế dành cho các bạn học sinh đã có nền tảng tiếng Anh và học thuật tốt (theo quy định
về tiêu chuẩn đầu vào của chương trình Quốc tế Mỹ Song bằng năm học 2017 – 2018) có định hướng
sẽ theo học các chương trình Quốc tế hoặc du học ở bậc đại học, đặc biệt tại khối đại học Bắc Mỹ
như Mỹ và Canada hoặc các đại học yêu cầu tốt nghiệp phổ thông hệ 12 năm.
Các em học sinh sẽ học các môn cơ bản để có thể thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt
Nam, đồng thời được chọn học nhiều môn học tối đa có thể theo chương trình phổ thông của Mỹ
nhằm nâng cao trình độ học thuật và tiếp cận sớm với phương pháp và nội dung chương trình
Quốc tế, giúp các em dễ dàng đạt các chuẩn khảo thí Quốc tế và thuận lợi trong quá trình học tập
tại các đại học Quốc tế hơn.
Kết thúc 3 năm học phổ thông tại Wellspring, học sinh chương trình Quốc tế Mỹ Song bằng sẽ
được nhận đồng thời 02 bằng tốt nghiệp THPT do Bộ GD&ĐT Việt Nam và MUHigh thuộc Đại
học tổng hợp Missouri - Hoa Kỳ cấp.

HỌC PHẦN

MÔN HỌC

NGÔN NGỮ

TÍN CHỈ

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

Kì thi Tốt nghiệp
THPT do Bộ GD
& ĐT Việt Nam tổ
chức

Văn Học
Tiếng Việt

Lịch Sử
Địa Lý
Giáo dục công dân

Chương trình
Quốc tế Mỹ
MUHigh

Đại số (Algebra 1)

1,0

Hình học (Geometry)

1,0

Ngữ văn (English 9)

1,0

Vật lí (Physical Science)

1,0

Sinh học (Biology)

1,0

Hóa học (Chemistry)

1,0

Tiếng Anh

Khoa học xã hội (Social Sciences

Các bài thi định
kì và cuối môn
học do MUHigh
kiểm tra, đánh
giá

1,5

Tài chính cá nhân (Personal Finance)

0,5

Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 (ESL)

1,5

TOEFL & SAT Preparation

1,5

Công nghệ Thông tin (ICT)

1,0

Tổng

12

CLB STEM (Kĩ thuật, Toán) & Robotics
Các CLB Quốc tế: Debate, Movie Critiques, PET...
CLB CNTT
CLB Sự kiện, Nhiếp ảnh, Truyền thông …
Chương trình Phát
triển Cá nhân & Xã
hội

CLB Khéo tay, Nghệ thuật, Ẩm thực
Kĩ năng sống
Hội họa, Thiết kế Thời trang, Đồ họa

Báo cáo trong
học bạ và hồ sơ
học sinh

Tiếng Anh
hoặc
Tiếng Việt

Piano, Trống, Thanh nhạc, Múa
Dancesport, Cheerleading, Bơi lội, Bóng đá,
Bóng rổ, Cờ vua, Cầu Lông…
Dự án xã hội, từ thiện
Dã ngoại, các chuyến đi thực tế
Các chương trình
Phụ đạo và
Nâng cao

Theo đánh giá và tư vấn của
Ban Đào Tạo và Phụ trách chuyên môn
đối với một số bạn học sinh

Tiếng Anh
hoặc
Tiếng Việt

Không áp dụng
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