
 

Học sinh lớp 10 chọn lộ trình văn bằng IB cho lớp 11có thể chuyển sang lộ trình chứng chỉ cho năm 
12; học sinh lớp 10 chọn lộ trình chứng chỉ cho năm 11 vẫn ở trong lộ trình chứng chỉ cho năm cuối 
cấp; những thay đổi trong kế hoạch 4 năm phải được trao đổi với cố vấn IB 

CHƯƠNG TRÌNH IB EAST HIGH 

LỘ TRÌNH VĂN BẰNG IB 

• 6 Bài Kiểm tra : 3 HL (Cấp độ Cao)/3 SL (Cấp 
độ Tiêu Chuẩn) 

• Bài luận Mở rộng (EE) 

• CAS- (Sáng tạo-Hoạt động-Dịch vụ) 
 

• TOK-Lý thuyết Nhận Thức 
 

• IA-Các bài Đánh giá Nội bộ  
 

• Có thể lấy tín chỉ đại học từ cả 6 bài kiểm 
tra 
 

• Điểm trung bình tích lũy> 3.0 và bài thu 
hoạch viết về cuộc sống cá nhân / xã hội / 
học tập 

• Lập kế hoạch có cấu trúc, Ít linh hoạt 
 

• AP ($96 mỗi bài kiểm tra)/Có thể nhận các 
lớp cao đẳng 
 

• $119 cho mỗi bài kiểm tra IB; Tín chỉ Cao 
đẳng tùy thuộc vào cấp độ của bài kiểm tra, 
điểm & trường cao đẳng 
 

• Tình trạng Học sinh IB 

 

 

 

 

 

 

LỘ TRÌNH CHỨNG CHỈ IB 

• Tối thiểu 2 bài kiểm tra IB; tối đa 5 bài kiểm 
tra IB 

• TOK- Lý thuyết Nhận Thức 
 

• IA-Các bài Đánh giá Nội bộ  
 

•  Điểm trung bình tích lũy> 3.0 
 

• Điểm trung bình tích lũy> 3.0 và bài thu 
hoạch viết về cuộc sống cá nhân / xã hội / 
học tập 
 

• Lập kế hoạch phức tạp; Linh hoạt hơn 
 

• AP AP ($96 mỗi bài kiểm tra)/Có thể nhận 
các lớp cao đẳng 
 

• $119 cho mỗi bài kiểm tra IB; Tín chỉ Cao 
đẳng tùy thuộc vào cấp độ của bài kiểm tra, 
điểm & trường cao đẳng 

• Tình trạng Học sinh IB 
 
 


