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Tựu trường 2020 tốt đẹp

Định hướng

Các giáo viên-nhân viên của trường đã có thể đón tiếp tất
cả các em học sinh từ Khối Mẫu giáo đến cấp 3 một cách
tốt đẹp trong ngày tựu trường của năm học mới.
Trong ngày đầu tiên này, các giáo viên chủ nhiệm các lớp
Trung học đã đón tiếp các em trong vòng 2 giờ đầu tiên cho
những giới thiệu chung. Từ 10h trở đi, các em đã bắt đầu
học theo thời khóa biểu. Ban giám hiệu cũng đã có những
gặp gỡ đầu năm với các em và nhắc lại một số quy định của
trường. Việc phát sách giáo khoa cho các em
cũng đã hoàn tất.

Thứ hai 14/09/2020 : Parcours avenir (hành trình tương lai),
các học sinh lớp 6 sẽ thực hiện những phỏng vấn nhỏ tìm hiểu
về nghề nghiệp với các nhân viên ở các bộ phận khác nhau.

Về hoạt động học tập chung
- Tháng 09 2020 : Thi các chứng chỉ về luật giao thông đường
bộ (ASSR) cấp độ 1 và 2 (đã không thể được tổ chức trong
năm học vừa rồi.)
- Kết thúc việc áp dụng chương trình cải cách Tú tài với việc
hủy bỏ các phân ban ở cấp 3.

Thứ ba 22/09/2020
-

Từ 16h00 đến 17h00 : Ban Giám Hiệu tiếp các phụ
huynh học sinh lớp 10
17h00 đến 18h15 : Họp Phụ huynh – giáo viên Khối
Trung học trong các lớp.

Họp phụ huynh Khối Mẫu Giáo-Tiểu học, từ 14h30 đến
16h00
- Thứ hai 14/09 : Khối lớp 5 (CM2)
- Thứ ba 15/09 : Khối lớp 2 (CE1)
- Thứ năm 17/09 : Khối lớp 1(CP)
- Thứ sáu 18/09 : Khối lớp Mẫu giáo
- Thứ ba 22/09 : Khối lớp 4 (CM1)
- Thứ tư 23/09 : Khối lớp 3 (CE2)

- Hệ PARLE ở lớp 6 : 1h học môn Sinh học hoặc môn Lịch sửđịa lý bằng tiếng Anh.
- Thực hiện mở một lớp học «linh hoạt - flexible » ở khối lớp
5 (CM2), là nơi các em có thể học theo từng nhóm nhỏ theo
chủ đề giúp phát triển các kỹ năng thực hành khác nhau
- Bắt đầu các giờ học APC * (Học phụ đạo cá nhân ) ở khối
Tiểu học. La Proviseure
Isabelle Dufourg
- Kiểm tra trình độ * từ lớp Mẫu giáo Lá (GS) đến lớp CM2

- Bắt đầu thực hiện chương trình hệ Anh ngữ Quốc tế ở
khối Tiểu học, từ lớp 1(CP)

Những điều mới
- Mở rộng thêm không gian ăn trưa cho các học sinh Trung học
với việc sử dụng phòng ăn của Khối Tiểu học, từ 12h10 trở đi.
- Một không gian sinh hoạt chung ở sân thượng sắp được hoàn
thành dành cho các em học sinh Khối cấp 3.
- Một mái che ở khu vực cổng vào của trường đã được lắp để
mọi người khi ra vào ở khu vực này được che chắn tốt hơn.

Lịch một số hoạt động khác
- Thứ ba 08/09/2020 : Nhà trường họp với hội PHHS để làm
đánh giá chung về đầu năm học cũng như chuẩn bị cho việc
bầu ra ban đại diện Phụ huynh mới.
- Thứ năm 10/09/2020 : Họp phụ huynh phân cấp 1 và 3 tại
khán phòng của trường
- Thứ sáu 11/09/2020 : Họp phụ huynh phân cấp 2 tại khán
phòng của trường
- Thứ hai 14/09/2020 : thời khóa biểu khối Trung học bắt
đầu được trở thành cố định cho năm học.
- Thứ hai 14 /09/ 2020 :
- Thư viện khối Mẫu giáo – Tiểu học (BCD) bắt đầu
hoạt động đối với học sinh.
- các giờ học EMILE bắt đầu ở Khối Tiểu học và các
giờ học tiếng Việt bắt đầu ở các khối lớp thuộc phân
cấp 2&3
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An toàn
Từ 18/09 đến 08/10 năm 2020
sẽ diễn ra tuần lễ châu Âu về
phát triển bền vững.
Trong tuần lễ này, rất nhiều
hoạt động sẽ được
tổ chức trên toàn châu Âu để
hưởng ứng và cổ động cho
các dự án hướng đến sự phát triển
bền vững.

Thứ năm 24/09/2020 : Diễn tập về phòng cháy chữa cháy

Et n’oublions pas ...

(*)
Hoạt động học phụ đạo cá nhân
Là một hoạt động học tập do các giáo viên lớp thực hiện, để
có thể hỗ trợ các em học sinh có những khó khăn trong
tiếng Pháp, tiếng Anh hay tiếng Việt.
Các em được học theo từng nhóm nhỏ.
Các giờ học này diễn ra trong thời gian buổi chiều ngoài giờ
học chính khóa, từ 14h30 đến 16h00.
Kiểm tra trình độ đầu năm
Vào đầu năm học này, thể theo những yêu cầu chính thức,
tất cả học sinh sẽ sẽ cần trải qua kiểm tra trình độ, cho
phép xác định những phần kiến thức cần thiết cho việc
hòa nhập của học sinh và có những điều chỉnh phù hợp
nếu cần.
Hệ Anh ngữ quốc tế SIB
Hệ Anh ngữ quốc tế SIB dành cho các học sinh có khả
năng học tập tốt và tự chủ trong chương trình Pháp nói
chung, và đồng thời có trình độ tiếng Anh tốt.
Việc theo học hệ này đòi hỏi ở học sinh một sự nỗ lực
lớn trong học tập cũng như những hỗ trợ từ gia đình
nếu cần, vì chương trình của các em sẽ có nhiều phần
bài học bài tập ở nhà hơn : nhất là các em cần đọc sách
tiếng Pháp và tiếng Anh hàng ngày.
Hệ Anh ngữ quốc tế (với thời lượng có hơn 1h30 trong
thời khóa biểu so với hệ bình thường) cho phép học
sinh hoàn thiện các kỹ năng, nhất là kỹ năng đọc và viết
trong ngôn ngữ tiếng Anh.
Các nhóm được hình thành ở lớp 1 và không thay đổi
cho đến lớp 5.

La Proviseure
Isabelle Dufourg
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