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Tú tài Quốc tế

Trường chúng tôi là trường học đầu tiên tại bang 
Victoria nơi học sinh có thể chọn theo học Chương 
trình Tú tài Quốc tế hoặc VCE để học lên đại học.

Tổ chức Tú tài Quốc tế (IBO) là hiệp hội giáo dục nhằm mục đích tạo ra thế giới tốt hơn thông qua 
giáo dục. Tầm nhìn cơ bản của IBO là cung cấp cho học sinh chương trình học cân bằng, tạo điều 
kiện thuận lợi cho tư duy phê phán và tầm hiểu biết liên văn hóa. Mục đích của các chương trình 
của IBO là phát triển kỹ năng trí tuệ, cá nhân, tình cảm và xã hội cần thiết để sinh sống, học tập và 
làm việc trong thế giới toàn cầu hóa nhanh chóng.

Tại sao nên chọn IBDP?
Đây là chương trình mà hơn một triệu học sinh tại 143 quốc gia và 4000 trường học tham gia trên 
toàn thế giới, giáo trình giảng dạy và chương trình kiểm tra tập trung vào yếu tố quốc tế của IBDP 
giúp học sinh rèn luyện xuất sắc cho những thử thách khi các em học đại học và đi làm trong thế 
giới kết nối toàn cầu. Nhiều trường đại học hàng đầu của Úc mời học sinh tốt nghiệp IBDP ghi danh 
trước vì trình độ học vấn vững vàng do chương trình này đem lại. Khi hoàn tất IBDP, học sinh có thể 
ghi danh với một số các trường đại học hàng đầu trong nước cũng như một số trường đại học danh 
tiếng nhất trên thế giới, kể cả Oxford, Cambridge, Harvard, Yale và Sorbonne.

Cấu trúc khóa học:
Học sinh phải chọn một môn trong mỗi nhóm trong số 6 nhóm môn học.

Nhóm 1: Ngôn ngữ A Tiếng mẹ đẻ (tiếng Anh và tiếng Hoa)

Nhóm 2: Ngôn ngữ B Ngôn ngữ Hiện đại (tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Inđô, tiếng Hoa và 
tiếng Tây Ban Nha)

Nhóm 3: Các cá nhân và Xã hội Kinh tế, Địa lý, Lịch sử, Tâm lý học và Chính trị Toàn cầu

Nhóm 4: Khoa học Thực nghiệm Sinh vật, Hóa học, Vật lý và Thể thao, Thể dục và Khoa học Y tế (SL)

Nhóm 5: Toán học Toán học (HL), Phương pháp Toán (SL), Môn học về Toán (SL)

Nhóm 6: Nghệ thuật Âm nhạc, Sân khấu, Nghệ thuật Hiển thị hoặc một môn khác trong 
Nhóm 2, 3, hoặc 4

Ngoài ra, học sinh phải hoàn tất một dự án nghiên cứu dài 4.000 từ, Lý thuyết Kiến   thức Khoá học 
và tham gia vào các hoạt động khác nhau bao gồm dịch vụ cộng đồng, vận động và theo đuổi đam 
mê sáng tạo.

Muốn biết thêm thông tin về Chương trình Tú tài Quốc tế, vui lòng truy cập  
http://ibo.org/programmes/diploma-programme/


