GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH TÚ TÀI QUỐC TẾ
(IBDP) TẠI TRƯỜNG THPT SENDAI IKUEI GAKUEN
NHẬT BẢN

Trường THPT Sendai Ikuei Gakuen là trường đã được công nhận Chương trình văn bằng tú tài quốc
tế (IBDP) vào tháng 2 năm 2015 và gia nhập trường IB World School (trường được công nhận IB)
trên toàn thế giới. Chương trình IBDP trước hết là dành cho các học sinh Khóa Ngoại ngữ, bắt đầu
từ tháng tư hàng năm. Từ năm lớp 10 chúng tôi tổ chức các giờ học thử IBDP. Về nguyên tắc, học
sinh của bất cứ khóa học nào cũng có thể đăng ký tham gia.

IB là gì?

Đây là một chương trình giáo dục quốc tế được cung cấp bởi Tổ chức tú tài quốc tế (Trụ sở chính tại
Geneva).
Năm1968, IBDP được hình thanh với tư cách là một chương trình giáo dục toàn diện, đầy thách thức,
thúc đẩy học sinh có thể hiểu được sự phức tạp của thế giới và đối phó với điều đó, và cho họ thái độ
và kỹ năng để hành động có trách nhiệm trong tương lai. Mục đích là cung cấp một bằng cấp để vào
đại học được quốc tế chấp nhận (bằng tú tài quốc tế) và đảm bảo một lộ trình để vào đại học. Hiện
tại, chúng tôi đang tạo ra một chương trình giảng dạy chung cho các trường được công nhận và thực
hiện bài kiểm tra tú tài phổ thông và trao chứng chỉ tú tài quốc tế. Tại thời điểm ngày 1 tháng 7 năm
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2016, có 4.610 trường đã được công nhận IBDP tại hơn 140 quốc gia và khu vực trên thế giới, 14
trường trong đó có trường THPT Sendai Ikuei Gakuen được công nhận là trường IBDP tại Nhật Bản.

DP là gì?
Đây là một chương trình dành cho các học sinh từ 16 đến 19 tuổi và có thể đạt được chứng chỉ để dự
tuyển vào đại học được quốc tế công nhận (bằng tú tài quốc tế). Chương trình giảng dạy được thực
hiện trong 2 năm và kết quả cuối cùng đạt được sau kỳ thi cuối cùng.
Theo quy định, các chương trình được thực hiện bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha.
Các chương trình ngôn ngữ kép được thực hiện bằng tiếng Nhật và tiếng Anh. Trường THPT Sendai
Ikuei là trường thứ hai tại Nhật Bản áp dụng chương trình ngôn ngữ kép (kỳ thi cuối cùng sẽ được
thực hiện bằng tiếng Nhật và tiếng Anh)

Chương trình văn bằng tú tài quốc tế - Khóa Ngoại ngữ
1) Áp dụng chương trình IBDP (chương trình tú tài quốc tế) từ tháng 4 năm 2015.
Trường THPT Sendai Ikuei Gakuen đã giới thiệu chương trình IBDP đầu tiên ở vùng Đông Bắc Nhật
Bản cho Khóa Ngoại ngữ của trường. IB là một chương trình giáo dục đẳng cấp thế giới được quốc
tế công nhận, đã được hơn 4.600 trường trên toàn thế giới áp dụng. Một khi bạn có trong tay tấm
bằng tốt nghiệp này, bạn sẽ có thể ghi danh vào các trường đại học trên khắp thế giới. Cũng tại Nhật
Bản, chính phủ đang thúc đẩy việc giới thiệu IBDP như một chính sách quốc gia, và có thể vào các
trường đại học quốc gia và đại học tư ở Nhật Bản bằng cách sử dụng bằng tốt nghiệp của IBDP, và
trong tương lai, số trường đại học áp dụng kỳ thi tuyển sinh IB sẽ tăng lên.
Trường THPT Sendai Ikuei Gakuen đã gia nhập mạng lưới toàn cầu của IB, vì vậy với tư cách là
thành viên của IB World School, học sinh và giáo viên có thể hợp tác và cộng tác với các trường IB
trên toàn thế giới.
2) Chúng ta hãy tiếp thu các kỹ năng để tồn tại trong thế kỷ 21 với tư cách là một công dân toàn
cầu (công dân thế giới)
IBDP là chương trình đào tạo hai năm được thực hiện ở lớp 11 và lớp 12 của trường THPT. Chương
trình này giúp học sinh tạo cho minh khả năng giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ (đa ngôn ngữ), khả
năng sử dụng các công nghệ tiên tiến như máy tính (kỹ năng CNTT-TT), khả năng khám phá, phân
tích và tích hợp (kỹ năng nhận thức bậc cao), khả năng thuyết trình hoặc viết luận (kỹ năng nói trước
công chúng), v.v…
Thật khó để dự đoán những gì sẽ xảy ra trong thế kỷ 21, nhưng nếu bạn có được những khả năng trên,
bạn có thể sống sót qua thời kỳ hỗn loạn. Người học là trung tâm của IBDP, chúng tôi muốn học sinh
của chúng tôi có tầm nhìn quốc tế, có năng lực học tập và là một công dân thế giới tốt, trở thành con
người có khả năng lãnh đạo. Chúng ta có thể giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ, có tư duy cởi mở với
những cách suy nghĩ mới, hiểu biết, khám phá, ngại thử thách những điều mới, trở thành một người
có thể nhìn lại và trở thành một người cân bằng, Chúng tôi dạy học sinh có thể hiểu tầm quan trọng
của việc có ý thức về công lý và có thể xem xét những người xung quanh.
Người học IBDP là:
* Người khám phá
* Người có kiến thức
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* Người suy nghĩ
* Người có thể giao tiếp
* Người có ý thức về công lý
* Người cởi mở
* Người chu đáo
* Người thách thức
* Người cân bằng
* Người có thể nhìn lại
3) Chương trình văn bằng kép
Sendai Ikuei Gakuen thực hiện IBDP với ngôn ngữ kép. IBDP bao gồm sáu môn học và môn học
chính. Các giờ học được tiến hành bằng tiếng Nhật ngoại trừ môn tiếng Anh A và B, môn mỹ thuật.
Các môn học bằng tiếng Nhật thì có thể tham dự kỳ thi tốt nghiệp bằng tiếng Nhật vào tháng 11 của
năm thứ hai. Các lớp học bằng tiếng Anh cũng có sẵn cho các học sinh có ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng
Anh.

Các môn học học sẽ được thực hiện tại trường của chúng tôi

4) Lớp chuẩn bị IBDP (lớp học thử)
Đối với Khóa Ngoại ngữ, các lớp học đầu tiên được coi là giai đoạn chuẩn bị của IBDP từ năm học
tiếp theo. Ngoài tiếng Anh (tổng cộng 7 tín chỉ), các giảng viên nước ngoài sẽ dạy các môn "Khoa
học và cuộc sống con người" và "Âm nhạc" bằng tiếng Anh (các lớp học chuyên sâu) để phát triển
các kỹ năng tiếng Anh. Bạn sẽ học những điều cơ bản về các kỹ năng cần thiết cho IBDP, chẳng hạn
như kỹ năng CNTT-TT bằng máy tính và cách khám phá và trình bày.
5) Về nguyện vọng học chương trình IBDP
Vào tháng 11 của lớp 10, học sinh trong Khóa Ngoại ngữ có quyền lựa chọn tiếp tục các lớp học
chính quy trong Khóa Ngoại ngữ hoặc tham gia IBDP. Nếu muốn học IBDP từ năm thứ hai, học sinh
có thể nộp đơn đăng ký. Học sinh từ các khóa học khác tại trường THPT Sendai Ikuei Gakuen cũng
có thể đăng ký IBDP. Trong trường hợp đó, bạn sẽ được chuyển sang Khóa Ngoại ngữ.
Sự thay đổi về lever (độ khó) tại Sendai Ikuei Gakuen đối với các học sinh tham gia học IB
-

Năm lớp 10 (chưa học IB): 49,5
Năm lớp 11 (học IB):
57,1
Năm lớp 12 (đang học IB): 64,5
(Số liệu trên dựa vào kết quả của các học sinh Khóa Ngoại ngữ của Sendai Ikuei Gakuen đang
học chương trình IB)

Các môn học dự định thực hiện tại Trường Sendai ikuei Gakuen
Tên nhóm môn
1 Ngôn ngữ và Văn hóa
2 Ngoại ngữ
3 Cá nhân và Sinh hoạt
4 Khoa học thực nghiệm
5 Toán và Khoa học máy tính
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Các môn học dự định
Văn học, Tiếng Anh A,
Tiếng Trung A
Tiếng Anh B, tiếng Nhật B
Lịch sử thế giới
Hóa học, sinh vật
Toán

Ngôn ngữ sử dụng
Tiếng Nhật, tiếng Anh

Mức độ
HL

Tiếng Anh, tiếng Nhật
Tiếng Nhật, tiếng Anh
Tiếng Nhật, tiếng Anh
Tiếng Nhật

HL
HL
SL
SL

6 Nghệ thuật
Môn chính (1)
Môn chính (2)
Môn chính (3)

Mỹ thuật, âm nhạc
Luận văn đề tài (EE)
Lý thuyết kiến thức (TOK)
Sáng tạo, hoạt động, dịch
vụ

Tiếng Anh
Tiếng Nhật, tiếng Anh
Tiếng Nhật, tiếng Anh
Tiếng Nhật, tiếng Anh

SL

Về cách tiếp cận IB của Sendai Ikuei Gakuen
1) IB và Sendai Ikuei Gakuen
Từ tháng 4 năm 2015, trường THPT Sendai Ikuei Gakuen đã đưa Chương trình văn bằng tú tài quốc
tế (IBDP) lần đầu tiên ở khu vực Đông Bắc Nhật Bản vào Khóa Ngoại ngữ với tư cách là một chương
trình kép. Tại thời điểm tháng 4 năm 2016, học sinh IB được tiếp cận với không gian mở hoàn toàn
mới trong tương lai và học sinh lớp 11 bắt đầu học IBDP.
Một trong những nguyên tắc của IB là "Tư duy quốc tế", phù hợp với chính sách giáo dục của trường
chúng tôi. Thầy Kato Tokukichi - hiệu trưởng đầu tiên của trường – khi mới thành lập Ikueijuku (tiền
thân của Sendai Ikuei Gakuen) đã suy nghĩ rằng: “Chúng ta phải tạo ra một thế giới không có chiến
tranh. Để làm được điều này, tôi không chỉ muốn sự thịnh vượng của một quốc gia, mà hơn thế nữa
bạn sẽ có thể nhìn thế giới bằng con mắt toàn cầu và nuôi dưỡng rất nhiều người tài năng có thể hoạt
động”. Kể từ đó, trườngcủa chúng tôi đã biến suy nghĩ đó thành một trong những chính sách giáo
dục của chúng tôi để thúc đẩy quyền công dân toàn cầu. Với 100 trường kết nghĩa trên khắp thế giới,
chúng tôi chấp nhận nhiều học sinh nước ngoài tới nhập học và gửi nhiều học sinh ra nước ngoài du
học. Ngoài ra, trường chúng tôi cũng chia sẻ rất nhiều về tinh thần sáng lập và triết lý sống của trường.
(Lưu ý) IBDP là một chương trình giáo dục chỉ học bằng tiếng Anh, nhưng để phổ biến ở Nhật Bản,
chương trình đã được phép dạy một số môn học bằng tiếng Nhật. Tại trường, bạn có thể học tiếng
Anh A, B và các môn phi nghệ thuật bằng tiếng Nhật.
2) Công việc hợp tác
IB nhấn mạnh công việc hợp tác của giáo viên và học sinh. IB là một chương trình được hình thành
bao gồm sáu nhóm nhóm chủ đề và các môn học chính (TOK, CAS, EE). Các môn học chính là các
môn nằm trong khuôn khổ sách giáo khoa. Các giáo viên bộ môn trong mỗi nhóm được yêu cầu
nghiên cứu sự giao thoa giữa các môn học của riêng họ và các môn học chính để lập kế hoạch cho
giờ giảng của họ. Chúng tôi cũng xem xét cách kết hợp và phát triển sứ mệnh IB, hình ảnh của người
học và tinh thần TOK (lý thuyết về kiến thức) và CAS (sáng tạo, hoạt động, dịch vụ) trong mỗi lớp
học của các môn học. Luôn luôn có các cuộc thảo luận giữa các giáo viên và cần phải suy nghĩ về
cách các đối tượng nên hợp tác với nhau trong giai đoạn lập kế hoạch, giai đoạn thực hiện và phần
đánh giá của lớp bất kể khung chủ đề nào. Giáo viên IB tổ chức các cuộc họp mỗi tuần một lần và
thảo luận với nhau. Trong các chuyến kiểm tra, các nhân viên kiểm tra được gửi từ tổ chức IB tới đã
đánh giá việc giới thiệu chương trình của IB đã được lên kế hoạch dựa trên các cuộc thảo luận giữa
các giáo viên bộ môn.
3) Lớp học lấy người học làm trung tâm
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Một tính năng lớn khác của các lớp IB là chúng tập trung vào học sinh. Học sinh được yêu cầu tiến
hành các lớp học trong khi suy nghĩ, khám phá và trình bày, không phải dưới dạng các bài giảng. Học
sinh được dạy riêng, theo nhóm và dưới nhiều hình thức khác nhau trong lớp. Vì chúng tôi phải lên
kế hoạch cho các bài học của mình theo một cách khác với định dạng bài giảng truyền thống, chúng
tôi đã dành nhiều thời gian cho việc học tích cực tại cuộc họp của giảng viên IB. Đó là một thay đổi
lớn đối với các giáo viên Nhật Bản để trở thành một người thích thay thế, và phải mất thời gian để
họ làm quen với ý tưởng, nhưng họ đã được dạy bởi các giáo viên bản ngữ.
4) Đánh giá quá trình học
Đánh giá cũng là một vấn đề lớn. Có hai loại đánh giá IB: IA (đánh giá nội bộ) và EA (đánh giá bên
ngoài). EA sẽ được thực hiện bởi IB, còn IA được đánh giá bởi giáo viên bộ môn trong trường và IB.
Ngoài ra còn có đánh giá về cả quá trình học. Đây là đánh giá về mức độ hiểu và động lực của học
sinh trong lớp và chỉ sử dụng để phản hồi về phương pháp học tập và giảng dạy của học sinh cho giáo
viên. Có nhiều phương pháp đánh giá hình thành và phương pháp thực hiện. Cũng như việc lấy người
học làm trung tâm, đây là một cách suy nghĩ mới cho giáo viên Nhật Bản. Vì vậy đây là một lĩnh vực
mà tất cả các giảng viên IB cần thực hiện nghiên cứu thực tế trước khi tiến hành các lớp học.
5) Thách thức và khả năng
Sendai Ikuei Gakuen đã được phê duyệt là trường IBDP duy nhất ở Tohoku và Hokkaido. Chương
trình Văn bằng IB (IBDP) của chúng tôi đã bắt đầu ở quy mô nhỏ. Đặc điểm của học kỳ thứ hai là tất
cả 16 học sinh đều đầy đủ và họ chọn chương trình, trong số đó có hơn một nửa là u học sinh nước
ngoài. Với rất nhiều học sinh nước ngoài đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia và Uganda, chúng
tôi muốn tạo điều kiện cho học sinh nước ngoài học chương trình này. Hơn nữa, việc đưa MYP vào
trường THCS Shuuko đã mang đến những khả năng mới cho DP của Ikuei Gakuen
Chúng tôi mong muốn giới thiệu các khóa học khoa học cấp cao hơn, tăng số lượng môn học có thể
được lựa chọn, cho phép các khóa học tiếng Nhật được cung cấp bằng tiếng Anh và thêm nhiều tùy
chọn. Một vấn đề khác là làm thế nào để áp dụng DP cho học sinh trong các kỳ thi tuyển sinh THPT
hoặc THPT năm đầu tiên. Chúng tôi đang tiếp tục và phát triển các lớp học. Chúng tôi hiện đang tiến
hành các bài học thử nghiệm IB cho những người muốn tham dự, nhưng chúng tôi sẽ xem xét thêm
cách hướng dẫn trơn tru các học sinh hướng tới một chương trình bắt đầu vào năm thứ hai của trường
THPT. Mặc dù chúng tôi vẫn có những thách thức khác nhau, chúng tôi đang nỗ lực để dẫn dắt sự
phát triển của các khóa học IBDP thành các khóa học ngoại ngữ.
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