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Nội 

dung 

Khóa Nghiên cứu chuyên 

sâu (Intensive Studies) 
Khóa Khám phá học 

thuật (Academic 

Explorations) 

Khóa Nghiên cứu những vấn 

đề toàn cầu trong thế kỷ 21 

(Global Issues in the 21st 

Century) 

Giới 

thiệu 

Thiết kế riêng cho học sinh 

đã sẵn sàng cho các khóa 

học cường độ cao và tăng 

tốc độ học tập trong các 

chuyên ngành cụ thể với 

một lượng tài liệu thường 

được giảng dạy kéo dài 

trong một kỳ học đại học 

hoặc một năm học tại 

trường trung học phổ 

thông. 

Khóa học làm giàu kiến 

thức và kỹ năng học thuật 

với những chủ đề không 

nằm trong chương trình 

trung học cơ sở hay trung 

học phổ thông. Khóa học 

tập trung vào những trao 

đổi và thảo luận sinh động 

trong lớp học thay vì bài 

giảng truyền thống. Học 

sinh thường xuyên trình bày 

sản phẩm của mình trước 

lớp. 

Khóa học tập hợp các học sinh 

tài năng  từ khắp nơi trên thế giới 

để cùng tập trung thảo luận và đề 

xuất các giải pháp đối với các 

vấn đề lớn mà thế giới hiện nay 

phải đối mặt trong thế kỷ 21. Đại 

học Princeton và Trung tâm tư 

vấn các vấn đề toàn cầu của 

thanh niên tài năng tại Berkeley 

là hai trong số các tổ chức giáo 

dục hàng đầu tại Hoa Kỳ sẽ thiết 

kế các nội dung nổi bật cho 

chương trình này. 

Thời 

gian 

+ Học phần thứ 1 (3 tuần): 

28/06/2020-17/07/2020 

+ Học phần thứ 2 (3 tuần): 

19/07/2020-07/08/2020 

+ Học phần thứ 1 (3 tuần): 

28/06/2020-17/07/2020 

+ Học phần thứ 2 (3 tuần): 

19/07/2020-07/08/2020 

+ Học phần thứ 1, học tại Trường 

Đại học Princeton: Từ 

21/06/2020-10/07/2020  

+ Học phần thứ 2, học tại Trường 

UC Berkeley: Từ 19/07/2020-

07/08/2020  

Đối 

tượng 

tham gia 

• Học sinh lớp 7 trở lên 

• Học sinh đã sẵn sàng cho 

các khóa học cường độ cao 

và tăng tốc học tập trong 

các chuyên ngành cụ thể. 

• Học sinh lớp 7 trở lên 

• Học sinh đã mong muốn 

khám phá yêu cầu học tập 

của những cấp học tại một 

trường trung học phổ thông 

hoặc cấu phần học rút gọn 

tại trường đại học. 

• Học sinh lớp 10 đến lớp 12 

• Học sinh quan tâm tới các vấn 

đề toàn cầu quan trọng trong thế 

kỷ 21. 

Lợi ích Củng cố các kỹ năng tư 

duy phản biện và phân tích 

và có cơ hội tiếp thu kiến 

thức chuyên ngành trong 

các lĩnh vực nghiên cứu đã 

chọn. 

Phát triển các kỹ năng tư 

duy phân tích và phản biện 

khi nghiên cứu chuyên sâu 

về một chuyên ngành cụ thể 

trong 3 tuần. 

Mang lại trải nghiệm giáo dục 

khác biệt, hướng đến phát triển 

tối đa tiềm năng của học sinh, gia 

tăng nhu cầu chia sẻ kiến thức, 

trách nhiệm xã hội và nuôi 

dưỡng tình yêu đối với học tập. 

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM: THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ 

3 KHÓA HỌC HÈ DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 7 - LỚP 12  
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Các môn 

học lựa 

chọn 

trong 

chương 

trình 

 

• Nhân văn học 

(Humanities) 

• Toán học, Khoa học máy 

tính và Kinh tế học 

• Kỹ năng viết và sáng tác 

• Khoa học (Sinh học, hóa 

học, Vật lý & Kỹ thuật)  

 

• Nhân văn học 

(Humanities) 

• Toán học, Khoa học máy 

tính và Kinh tế học 

• Kỹ năng viết và sáng tác 

• Khoa học (Sinh học)  

 

• Cơ sở Toán học & hành vi cạnh 

tranh 

• Dịch tễ học, bệnh truyền nhiễm 

tái phát và đại dịch 

• Môi trường toàn cầu 

• Khoa học, Công nghệ và Chính 

sách công 

• Chính trị toàn cầu: Nhân quyền 

và Công lý 

• Nghiên cứu chủ đề đạo đức con 

người 

• Con người và công nghệ 

• Chính trị và phim ảnh 

• Chủng tộc và Chính trị 

• Hài kịch và Diễn ngôn công 

cộng 

Địa 

điểm 

• CĐ Dickinson, tại 

Carlisle, Pennsylvania 

• CĐ Franklin and 

Marshall, tại Lancaster, 

Pennsylvania 

• ĐH Johns Hopkins, tại 

Baltimor, Maryland 

• ĐH Loyola Marymount, 

tại Los Angeles, California 

• ĐH Seattle, tại Seattle, 

Washington 

• CĐ Skidmore College, tại 

Saratoga Springs, New 

York 

• ĐH Hồng Kông, tại Hồng 

Kông (Chỉ có học phần 2) 

• CĐ Haverford, tại 

Haverford, Pennsylvania 

• CĐ Muhlenberg, tại 

Allentown, Pennsylvania 

• ĐH Notre Dame of 

Maryland, tại Baltimor, 

Maryland (Chỉ có khóa học 

Khoa học Biển) 

• ĐH Princeton, tại 

Princeton, New Jersey (chỉ 

có học phần 1) 

• ĐH Roger Williams, tại 

Bristol, Rhode Island 

• ĐH Seattle, tại Seattle, 

Washington 

• ĐH California-Santa Cruz, 

tại Santa Cruz, California 

• ĐH California-Berkeley, 

tại Berkeley, California (chỉ 

có học phần 2) 

• ĐH Hồng Kông, tại Hồng 

Kông (chỉ có học phần 2) 

• Học phần thứ 1: ĐH Princeton, 

tại Princeton, New Jersey 

• Học phần thứ 2: ĐH California-

Berkeley, tại Berkeley, 

California  
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Yêu cầu 

đầu vào 

Yêu cầu điểm SCAT trong 

các bài kiểm tra tiêu chuẩn 

được chỉ định tùy lựa chọn 

môn học của học sinh (Khoa 

học/Toán học và Nhân văn 

học/Kỹ năng viết). Ngoài ra, 

học sinh phải: 

• Đã hoàn thành lớp 7 vào 

mùa hè 2020 

• Bước sang 12 tuổi trước 

ngày 30/6/2020  

• Chưa được 17 tuổi trước 

ngày 1/9/2020 

Yêu cầu điểm SCAT trong các 

bài kiểm tra tiêu chuẩn được 

chỉ định tùy lựa chọn môn học 

của học sinh (Khoa học/Toán 

học và Nhân văn học/Kỹ năng 

viết). Ngoài ra, học sinh phải: 

• Đã hoàn thành lớp 7 vào 

mùa hè 2020 

• Bước sang 12 tuổi trước 

ngày 30/6/2020  

• Chưa được 17 tuổi trước 

ngày 1/9/2020 

Yêu cầu điểm SCAT trong các bài 

kiểm tra tiêu chuẩn được chỉ định 

tùy lựa chọn môn học của học sinh 

(Khoa học/Toán học và Nhân văn 

học/Kỹ năng viết). Ngoài ra, học 

sinh phải: 

• Đã hoàn thành lớp 10 trước mùa 

hè 2020 

Chứng 

nhận 

• Bản đánh giá quá trình học tập 

• Chứng nhận sau khóa học 

 


