
Trường Quốc tế Pháp Marguerite Duras là trường học dưới sự

quản lý trực tiếp của Bộ giáo dục quốc gia Pháp. Với hơn 1200

học sinh các cấp từ Mẫu giáo đến lớp 12.

Trường thuộc hệ thống toàn cầu về giáo dục Pháp ở nước

ngoài, với 353 trường ở 139 quốc gia. 

Lựa chọn một trường trong hệ thống giáo dục Pháp tại nước

ngoài là một lựa chọn cho một hành trình học vấn tốt được

thiết lập trên nền tảng đa ngôn ngữ và đa văn hóa. 

Với lựa chọn này, học sinh sẽ được theo học chương trình

đúng theo chuẩn của Bộ giáo dục Pháp, có thể phát triển khả

năng tranh luận, và xây dựng nền tảng văn hóa chung của các

trường quốc tế Pháp. Nền tảng văn hóa chung này đảm bảo sự

kết nối giữa các thành viên trong hệ thống trong suốt cuộc

đời. Lựa chọn này cũng là sự chuẩn bị để trở thành một công

dân của Thế giới ngày mai. 
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MỘT HỆ THỐNG GIÁO DỤC TOÀN CẦU CHO CÁC CÔNG DÂN CỦA THẾ GIỚI NGÀY MAI 
 

Các khoảng không gian

phù hợp cho việc học tập

và vui chơi của các em. 

Một chính sách về ngôn

ngữ nhiều kỳ vọng.

Những đề án sư phạm

phong phú và đa dạng. 

http://aefe.fr/


Một không gian kiến trúc lấy cảm hứng từ sự tĩnh lặng và yên bình

Nhiều không gian xanh ngoài trời dành cho học sinh, và các em

có thể học tập, thư giãn, hay chọn làm nơi ngồi ăn trưa.  

Phần ăn trưa đầy đủ dinh dưỡng và đa dạng, với nhiều lựa chọn,

và các em có thể ăn trưa bên trong căn-tin hay bên ngoài ở các

khoảng sân vườn. 

Một nhà hát với sức chứa khoảng 200 người, là nơi diễn ra các

chương trình nghệ thuật đầy ấn tượng.

Các thư viện dành cho khối Tiểu học và Trung học với nhiều

nguồn tài liệu phong phú, đa dạng.

Cơ sở vật chất đầy đủ và tiện nghi cho nhiều các hoạt động thể

thao khác nhau: Hồ bơi, phòng tập thể thao, sân bóng đá, bóng

rổ, phòng tập thể dục dụng cụ, vvv.

Các khoảng không gian phù hợp cho
việc học tập và vui chơi của các em

Một môi trường an toàn, thuận lợi cho việc học tập. Các
không gian học tập được thiết lập như một nơi để cùng
nhau gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hình thành các
kỷ niệm… 

Các lớp học được xây dựng theo định hướng đảm bảo sự yên
tĩnh cần thiết (xa các nơi có nhiều tiếng ồn) và tận dụng tối
đa nguồn ánh sáng tự nhiên. 

Một tổng thể kiến trúc hài hòa với các hàng hiên, mảng
xanh vườn cây, sân chơi, không gian sân thượng, ở cả các
khu vực khối tiểu học và trung học.



Ngôn ngữ 
MỘ T  T RƯỜN G  Q UỐC  T Ế  
ĐA  N G Ô N  N GỮ  V À   
ĐA  VĂN  H Ó A  

Hệ Anh ngữ Quốc tế (SIB)
Hệ thích ứng và tăng cường ngôn ngữ (PARLE) 

Trong khuôn khổ một nền giáo dục đa ngôn ngữ và đa
văn hóa, trường phát triển giá trị các hệ trình học tập
của học sinh với ngôn ngữ của nước sở tại và các ngôn
ngữ khác.

Nhiều hệ trình được đưa vào giảng dạy : 

Các chính sách về ngôn ngữ của trường Lfiduras :

Ở khối Tiểu học, 4 giờ tiếng Anh mỗi tuần trong chương trình
từ lớp 1 đến lớp 3 và 5 giờ tiếng Anh ở lớp 4 và lớp 5. 
Với khối Trung học, ở lớp 6, 1 giờ sinh học hay lịch sử-địa lý
được dạy bằng tiếng Anh ngoài 4 giờ tiếng Anh ngôn ngữ
trong chương trình. 
Từ lớp 7, học sinh học thêm một ngoại ngữ 2 : tiếng Tây Ban
Nha, hoặc tiếng Hoa, hoặc tiếng Việt.  .
Từ lớp 10, học sinh có thể chọn học thêm một ngoại ngữ 3 :
tiếng Tây Ban Nha, hoặc tiếng Hoa, hoặc tiếng Việt. 

1,5 giờ văn học Anh mỗi tuần, với các lớp từ lớp 1 đến lớp 5. 
4 giờ văn học Anh và 2 giờ Lịch sử - Địa lý học bằng tiếng Anh
với các lớp từ lớp 6 đến lớp 12.  

Hệ truyền thống :

Hệ Anh ngữ quốc tế :
Học sinh có thể theo học ở Hệ anh ngữ quốc tế, có từ lớp 1 đến lớp
12 (đây là hệ có sự tuyển chọn học sinh theo học). Trong hệ này,
ngoài các giờ học ngôn ngữ trên đây sẽ có thêm các giờ học sau : 



Prix littéraire Segalen
Prix Azimut 
Azimut Junior
Territoires d'Asie, des images et des 
 mots
Concours Kamishibaï Plurilingue 
Handi-Jeux 
Défis  d'Asie Festival
Festival du film scolaire
Ma Calculette C'est Ma Tête
Coupe d'Asie Pacifique de Rugby
5ème championnat d'Asie de  
 badminton
Coupe Asie AEFE Gymnastique
Coupe d'Asie de Volley-Ball
ZigZag - cycle 3 - 2ième édition
ZigZag - cycle 4 - 3ième édition
9e Coupe d'Asie de Football
Coupe d’Asie de Football u11
Coupe Asie AEFE Basket-Ball U15-U18
F/G
PACASIE
Des  slams et des langues en Asie
Pacifique
Semaine des Langues et cultures de
l'Antiquité - LVDI ASIATICI MMXX
Archéologie des civilisations antiques
À vos sciences... prêt, partez !!
Rencontres théâtrales
Inter CVL d'Asie
Ecoutez, créez, chantez, coopérez !
Musiques, danses locales et costumes
locaux
CHORASIES  IV
Miradas sobre el género

PROZAP
Semaine des lycées français du monde
Ambassadeurs en herbe
ADN-AEFE
Orchestre des lycées français du
monde
Jeux internationaux de la jeunesse
Les olympiades scientifiques
Planète avenir
Jeunes reporters internationaux
Parole de presse

Projets emblématiques AEFE

Halloween
Exposition "Inside of me"
Journée de l'innovation
Projet de Tra Vinh 
Atelie céramique  
Commémoration centenaire fin WW1
Découverte des lieux culturels à Saigon
Histoire de l'Ao Dai
Visites Galeries d'art (Galerie Quynh,...)
Biwase usine de traitement des déchets 
Visite des marais salants
Sur les traces de la ville coloniale
Compagnie Corrosol
Artiste en résidence 
Cross du lycée
Le théâtre comme outil d'immersion
Concours poésie / semaine francophonie, 
Atelier  mosaïque Bien Hoa
Ludothèque
Semaine de l'Antiquité
Rencontre avec Bao Vung
Labélisation 3D
Energies renouvelables 
Modélisation et programmation
Transport maritime mondial 
Journal de lectures
Ecriture d'intervention
Théâtre en chinois, Théâtre liaison cycles
Ciné club
Publication d'un recueil
Festival Théâtre
Prix Sony Labou Tansi
Créations et activités artistiques
Maquette du forum Romain 
Prix Mangawa, Comiks, Azimut, Chimère
Pousse crayon
Chantons nos identités

Actions relevant du projet d’établissement 

Các dự án sư phạm 

Nhiều loại hình dự án khác nhau 
1 - Tất cả học sinh có thể tham gia vào các dự án thuộc khu
vực Châu Á-Thái Bình Dương (PROZAP) trong nhiều lĩnh
vực : văn hóa, nghệ thuật, văn chương, khoa học và thể thao. 

2 - Các em cũng có thể phát triển hơn nữa các khả năng của
mình thông qua các dự án mang tính biểu tượng của AEFE. 

3 - Và các hoạt động trong dự án toàn trường. 
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