
 

Thông tin v ề khóa h ọc thêm ti ếng Đức 

(Dự án Schule für Alle) 

 

Một khóa h ọc mi ễn phí giúp c ải thi ện ti ếng Đức cho t ất cả các môn!! 

 

Các bậc phụ huynh thân mến, 

 

chúng tôi xin thông báo để quý vị biết về một khóa học phụ đạo ti ếng Đức đặc biệt ở 

trường chúng tôi. Được sự cộng tác của cả hai trường đại học ở München và chính quyền 

thành phố, chúng tôi mở một khóa học thêm cho học sinh trong trường, dạy tiếng Đức như 

sinh ngữ thứ hai. Đây là một khóa h ọc mi ễn phí , chỉ dành cho một số ít học sinh. Con quý 

vị có thể được tham dự khóa học. Sau đây là một số điều ki ện: 

- Nguyện vọng và nhu cầu: nếu gặp khó khăn về tiếng Đức (ví dụ trong môn tiếng Đức, 

môn toán, môn khoa học thường thức v.v...) và nếu có nhu cầu học thêm; 

- Quốc tịch, dân tộc: 1. chứng nhận mình là công dân một nước thứ ba - tất cả các học 

sinh không phải công dân một nước thuộc cộng đồng Âu châu và được phép cư trú 

lâu dài ở đây (theo quy định và điều kiện của Cộng đồng Âu châu1) có thể tham dự; 

2. là người có gốc gác ngoại quốc.  

 

Khóa h ọc thêm này có gì đặc bi ệt? 

Đây là hình thức phụ đạo thêm "tiếng Đức như sinh ngữ thứ hai", vì tiếng Đức đóng vai trò 

quan trọng trong tất cả các môn học. Bên cạnh giờ học chính các em học sinh nói tiếng Đức 

không phải tiếng mẹ đẻ có dịp củng cố kiến thức tiếng Đức và vốn từ chuyên môn cho 

những môn học khác (như toán, khoa học thường thức, địa lý v.v...). Qua đó chúng tôi tìm 

cách nâng cao trình độ tiếng Đức của các em học sinh. 

Trong giờ học thêm các em sẽ được kết hợp học và chơi, giải bài tập, luyện từ mới, viết 

những đoạn văn ngắn để cải thiện khả năng sử dụng ngôn ngữ. Các chủ đề trong bài học ở 

trường sẽ được mở rộng và các nội dung mới sẽ được gài vào giới thiệu thêm. Như vậy học 

sinh tham gia khóa học này sẽ có điều kiện luyện tập bài cũ và học thêm những điều mới lạ. 

Khóa học này không chỉ đơn thuần là giờ phụ đạo tiếng Đức. Trong giờ học thêm chúng tôi 

sẽ chọn ra những đề tài và nội dung của những giờ học chính để các em học sinh học từ 

ngữ chuyên ngành, và tìm hiểu nội dung các đoạn bài giảng hay bài tập. Qua đó khả năng 

tiếng Đức của học sinh sẽ được cải thiện dần từng bước, và con quý vị sẽ sử dựng tiếng 

Đức ngày càng vững. 

 
                                                 
1 Khóa học thêm này được sự hỗ trợ của Quỹ hội nhập Âu châu. Quỹ này chỉ trợ giúp cho những người thuộc 
một nước thứ ba được phép lưu trú dài hạn ở Đức. 



Khóa h ọc thêm được tổ chức ở trường nh ư thế nào? 

Khóa học thêm được tổ chức tại trường  và kéo dài suốt cả năm học. Các lớp học thêm rất 

nhỏ, chỉ có từ 3 đến 7 học sinh  tham gia một khóa học. Như vậy mới có thể đảm bảo hiệu 

quả cao và quan tâm tới khả năng từng học sinh. Mỗi học sinh có nhiều cơ hội luyện tập và 

đặt câu hỏi. Để học sinh có thể tiến bộ quý vị nên cho con theo học cả năm. Sau đây là 

những điểm quan trọng nhất: 

• Giờ học: mỗi tuần 1 đến 2 lần (buổi sáng hoặc buổi chiều) 

• Thời gian: mỗi buổi 90 phút  

• Đăng ký : cho tới giữa hoặc chậm nhất là cuối tháng mười phải nộp đơn đăng ký học 

thêm kèm theo hộ chiếu và thẻ căn cước (thẻ có chíp điện tử) nếu có 

• Tham gia : cả năm học 

 

Ai sẽ dạy khóa h ọc thêm này? 

Khóa học thêm này do các sinh viên ngành sư phạm, các thầy cô giáo tương lai, đảm nhận. 

Các bên tham gia dự án cùng lựa chọn các sinh viên và huấn luyện họ vào nhiệm vụ này. 

Các sinh viên được lựa chọn sẽ làm việc như giảng viên thực tập và thuộc vào hội đồng giáo 

viên trường chúng tôi. Nhiều người trong số họ cũng có gốc ngoại quốc hoặc là người nhập 

cư. Họ sẽ quan tâm riêng tới từng học sinh để giúp lấp lỗ hổng tiếng Đức cho cá nhân mỗi 

em. 

 

Thủ tục đăng ký ra sao? 

Khóa học này dành chỗ cho các học sinh không phải người một nước thuộc Cộng đồng Âu 

châu, không có hộ chiếu Đức và được phép lưu trú dài hạn ở đây, cũng như các học sinh có 

gốc gác ngoại quốc. Các học sinh là người một quốc gia thứ ba được ưu tiên hàng đầu. Đó 

là quy định để được nhận hỗ trợ của Cộng đồng Âu châu. Nếu quý vị quyết định cho con 

theo học, xin hãy tới vào ngày đăng ký, mang theo đơn đăng ký học và hộ chiếu cùng với 

thẻ căn cước có chíp điện tử. Chúng tôi sẽ giải thích tại chỗ, liệu con quý vị có thể tham dự 

khóa học được không. 

Chịu trách nhiệm ghi danh  và nhận đơn đăng ký  là giảng viên thực tập  

cô/thầy __________________________________. 

 

Ai là ng ười ch ịu trách nhi ệm về khóa h ọc thêm này ở trường chúng tôi? 

Cô/Thầy _________________________________ của trường chúng tôi là người quản lý 

các sinh viên thực tập và tổ chức khóa học. Nếu có thắc mắc gì về khóa học này xin quý vị 

cứ liên lạc với cô/thầy ấy. 

 

Nhà trường 


