
  TRƢỜNG THPT ĐỐNG ĐA 

 

GIỚI THIỆU VỀ KHỐI LIÊN KẾT QUỐC TẾ 

NĂM HỌC 2021 – 2022 

I. LỚP TIẾNG ANH LUYỆN THI IELTS 

1.1. Mô hình lớp học :  

- Số lƣợng lớp : 02 lớp 

- Điều kiện vào học : Học sinh đã đỗ vào trường THPT Đống Đa năm học 2021-2022, được 

đăng ký vào lớp liên kết quốc tế luyện thi Ielts. Học sinh nộp hồ sơ, đăng ký học lớp liên kết, 

nhà trường kết hợp Trung tâm kiểm tra trình độ đầu vào để chia lớp học trái buổi. 

- Chƣơng trình học : 

+ Học đầy đủ Chương trình chính khóa ban cơ bản của Bộ Giáo dục & Đào tạo.  

+ Học tiếng Anh, Giáo viên nước ngoài luyện IELTS 6 tiết/tuần, sĩ số mỗi lớp không quá 

25 học sinh. Thời gian giảng dạy: Năm học 2021-2022 đến đầu năm học 2023-2024. Thời gian 

hoàn thành chương trình và thi lấy chứng chỉ IELTS: đầu năm học lớp 12. 

+ Học tin học: Kết hợp chương trình của Bộ giáo dục & Đào tạo và thi chứng chỉ Tin học 

MOS. 

      + Luyện thi tốt nghiệp và xét tuyển vào đại học:  Lớp liên kết ban CB D: Toán 2 tiết; Văn 

2 tiết; Tiếng Anh luyện thi đại học 2 tiết/tuần ; Lớp liên kết ban CB A1: Toán 2 tiết; Lý 2 tiết; 

Tiếng Anh luyện thi đại học 2 tiết/tuần . 

      + Giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động ngoại khoá : sức khỏe sinh sản, giới tính, 

phòng chống tai nạn thương tích, kỹ năng cứu hộ cứ nạn, hướng nghiệp… 

      + Tổ chức tham quan dã ngoại; Hoạt động từ thiện; Lễ hội... 

1.2. Học phí lớp liên kết quốc tế luyện thi Ielts: 3.000.000/tháng/hs (bao gồm toàn bộ kinh 

phí học Ielts, học ôn thi ĐH, hoạt động tham quan trải nghiệm và kỹ năng sống); chưa bao 

gồm lệ phí thi Ielts và thi chứng chỉ Tin học Mos. 

II. LỚP TIẾNG NHẬT NN2 THI LẤY CHỨNG CHỈ JLPT: 

  2.1. Mô hình lớp học : 

- Số lƣợng lớp học : 01 lớp 

- Điều kiện vào học :  Năm học 2021-2022, HS đã đỗ vào trường THPT Đống Đa được đăng 

ký vào lớp Tiếng Nhật - Ngoại ngữ 2 (HS sẽ học hai thứ tiếng: Anh và Nhật). Học sinh nộp hồ 

sơ, đăng ký học lớp Tiếng Nhật NN2, nhà trường kết hợp Trung tâm kiểm tra trình độ đầu vào 

để chia lớp học trái buổi.  

- Chƣơng trình học : 

     -  Học đầy đủ Chương trình chính khóa ban cơ bản của Bộ Giáo dục & Đào tạo; 

     - Học tiếng Nhật: Giáo viên người Nhật dạy 50% ; GV người Việt dạy 50%, sĩ số mỗi lớp 

không quá 25 học sinh. Thời gian giảng dạy: Năm học 2021-2022 đến đầu năm học 2023-

2024. Thời gian hoàn thành chương trình: Đầu năm học lớp 12.Thi lấy chứng chỉ JLPT: Kỳ thi 

JLPT tháng 07/2023 hoặc 12/2023 

      - Học tin học: Kết hợp chương trình của Bộ giáo dục & Đào tạo và thi chứng chỉ Tin học 

MOS. 

      - Luyện thi tốt nghiệp và xét tuyển vào đại học: Toán 2 tiết; Văn 2 tiết; Tiếng Anh luyện 

thi đại học 2 tiết/tuần. 

     - Giáo dục kĩ năng sống qua các hoạt động ngoại khoá như : sức khỏe sinh sản, giới tính, 

phòng chống tai nạn thương tích, kỹ năng cứu hộ cứ nạn, hướng nghiệp… 

       - Tổ chức tham quan dã ngoại : Hoạt động từ thiện; Lễ hội... 

 



       2.2. Học phí lớp tiếng Nhật NN2 thi chứng chỉ JLPT: 2.000.000 /tháng/hs (bao gồm 

toàn bộ kinh phí học tiếng Nhật, học ôn thi ĐH, hoạt động tham quan trải nghiệm và kỹ năng 

sống) ; chưa bao gồm lệ phí thi chứng chỉ JLPT và thi chứng chỉ Tin học Mos. 

*  BẰNG CẤP SAU KHI KẾT THÚC KHÓA HỌC 

- Sau 2 năm học, trong thời gian hè lớp 11 lên lớp 12 học sinh sẽ dự thi lấy chứng chỉ Ielts 

(tiếng Anh) và chứng chỉ JLPT (tiếng Nhật). 

- Cuối mỗi năm học, học sinh thi chứng chỉ Tin học Văn phòng Quốc tế được sáng tạo bởi 

Microsoft do tổ chức khảo thí Certiport-Hoa Kỳ cấp) 

- Học sinh khối liên kết Quốc tế được hỗ trợ làm hồ sơ phỏng vấn vào các trường Đại học 

trong và ngoài nước. 

- Lợi ích và sự thông dụng của chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế : Thí sinh được miễn thi bài thi 

ngoại ngữ và được tính điểm 10 cho bài thi này để xét công nhận Tốt nghiệp THPT ; được 

miễn học môn Tiếng Anh ở nhiều trường Đại học, Cao đẳng ; nhiều trường ĐH có phương 

thức tuyển sinh xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với thành tích học tập hoặc kết 

quả thi TN THPT như : ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội, Học viện Ngân 

hàng, Học viện Tài chính, ĐH Thương mại, ĐH Bách khoa, Học viện Ngoại giao… 

- Lợi ích và sự thông dụng của chứng chỉ tin học Mos : Chứng chỉ tin học Mos thay thế 

chứng nhận Nghề phổ thông cho học sinh THPT, các điểm từ Đạt trở lên được quy đổi sang 

thang điểm 10 từ năm học 2017-2018 ; nhiều trường ĐH, Cao đẳng sử dụng chứng chỉ Mos 

làm chuẩn đầu ra về tin học cho sinh viên và miễn môn tin cho học sinh đã có chứng chỉ tin 

học Mos. Nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Hàn quốc, Ý, Đài Loan…sử dụng 

chuẩn công nghệ thông tin được quốc tế công nhận. 

*HƢỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ: 

Thời gian nhập học từ: Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 03/7/2021 

Hồ sơ gồm:     

  1. Phiếu nhập học vào lớp 10 (do Trường THPT Đống Đa phát hành) 

2. Giấy báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT (do Sở GD-ĐT cấp) 

3. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (có bản chính để đối chiếu) 

4. Giấy chứng nhận TN THCS tạm thời (bằng TN THCS) 

5. Học bạ THCS (bản chính) 

6. Bản chứng thực hộ khẩu thường trú (có Hộ khẩu gốc để đối chiếu) 

7. Giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích (nếu có) 

8. Đối với học sinh thiếu tuổi (phải có xác nhận của Sở GD-ĐT đồng ý cho học sớm tuổi 

(phôtô 2 bản) 

9. Phiếu xác nhận nhập học in từ hệ thống (có đầy đủ chữ ký) 

10. Đơn đăng ký vào lớp Liên kết Quốc tế (đối với học sinh có nguyện vọng) 

     *Lịch làm việc của Khối Liên kết Quốc tế : 

      - Họp CMHS và học sinh (để chia sẻ những thông tin về khối liên kết quốc tế) : 8h sáng 

Chủ Nhật 25/7/2021 tại sân trường THPT Đống Đa. 

      - Lịch kiểm tra đầu vào và chia lớp theo trình độ tiếng Anh, tiếng Nhật : 8h thứ 2 ngày 

16/8/2021 tại trường THPT Đống Đa. 

15h ngày 01/9/2021: HS đến nhận lớp và triển khai các kế hoạch theo lịch cụ thể của Nhà 

trường.  

 


