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dành cho các bậc cha mẹ
thông tin, nên được chia sẻ cho các bậc cha mẹ

Kế hoạch dạy, học thêm quốc gia là gì?
Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao đã chuẩn bị kế hoạch dạy, học thêm quốc gia, giúp giảm
thiểu những tác động tiêu cực của việc không thể học trực tiếp do đại dịch COVID-19. Nó chủ
yếu dành cho những học sinh có nguy cơ không thành công ở trường và trong trường hợp
nghiêm trọng là không theo học được. Kết quả học tập của những học sinh này bị sa sút nghiêm
trọng
Việc dạy, học thêm, nói cách khác là giáo dục bổ sung có liên quan đến trường chúng tôi
không?
Kế hoạch này hỗ trợ tất cả các trường tiểu học, trung học và nhạc viện ở Cộng hòa Séc trong
việc thực hiện dạy thêm theo nhóm và cả cá nhân, nói cách khác là giáo dục bổ sung của học
sinh. Các trường học đã nhận được khoản tài trợ theo mô hình toán học nhà trường sử dụng
đề xuất số học sinh cần dạy thêm trong cuộc khảo sát đột xuất của Bộ Giáo dục, Thanh niên
và Thể thao đã thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 5/11 đến ngày 16/11/2021 và tổng
số học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo dữ liệu của nhà trường. Mô hình chia tổng số học sinh
làm ba nhóm lần lượt theo mức độ thiệt thòi và lạc hậu từ nhiều đến ít. Việc hỗ trợ dạy thêm
đã được thực hiện đợt 1 từ ngày 1/9 đến 31/12/2021 và sẽ tiếp tục cho đến hết năm học
2022/2023.
Ai sẽ dạy thêm con tôi?
Dạy thêm, nói cách khác là giáo dục bổ sung có thể thực hiện, ví dụ bởi các giáo viên của
trường học sở tại hoặc trường học lân cận, giáo viên trợ giảng, sinh viên hoặc giáo viên đã nghỉ
hưu. Các tình nguyện viên từ các tổ chức phi lợi nhuận làm việc trong khu vực của Quý vị cũng
có thể dạy thêm. Họ sẽ trở thành nhân viên của trường và được hưởng tiền thưởng tối đa 250
CZK/giờ. Dạy thêm, nói cách khác là giáo dục bổ sung diễn ra chủ yếu trực tiếp và tập trung
vào các môn học chính.
Việc học thêm, nói cách khác là giáo dục bổ sung có bắt buộc không?
Học sinh được xếp vào danh sách học thêm, nói cách khác là giáo dục bổ sung theo quyết định
của nhà trường, dựa theo tiêu chí nhà trường sử dụng (Quý vị có thể tìm thấy chúng TẠI ĐÂY).
Học thêm, nói cách khác là giáo dục bổ sung không phải là một phần của việc đi học bắt buộc
và phụ thuộc chủ yếu vào thỏa thuận của Quý vị với nhà trường. Đó là một cơ hội lớn, sẽ rất
phí nếu không sử dụng nó, nó không phải là "bù nhìn". Điều bình thường là không phải ai cũng
biết mọi thứ một cách hoàn hảo và đam mê tất cả các môn học ở trường. Mọi người đều có
thể không hiểu điều gì đó, không hiểu ngay lập tức và không biết. Do đó, tại đây tồn tại những
người sẵn sàng giúp đỡ. Nếu quý vị quan tâm đến việc dạy, học thêm, nói cách khác là giáo
dục bổ sung cho con của Quý vị trong khuôn khổ của chương trình này, xin vui lòng tham khảo

việc đưa cháu vào danh sách học thêm với ban lãnh đạo nhà trường hoặc giáo viên chủ nhiệm
lớp.
Việc dạy, học thêm, nói cách khác là giáo dục bổ sung sẽ giúp điều gì?
Về hiện tại, chương trình giáo dục bổ sung này sẽ cho phép học sinh tập trung chi tiết vào bất
kỳ chủ đề nào mà các em không hiểu trong quá trình giảng dạy hoặc các em quan tâm. Nhờ
cách tiếp cận cá nhân, các em có cơ hội đặc biệt để đặt câu hỏi hoặc xây dựng mối quan hệ
với một bộ môn mà từ trước đến nay không nói cho các em bất cứ điều gì, các em có thể thay
đổi quan điểm về bộ môn mà từ trước đến nay các em không thích. Đồng thời, trong một số
trường hợp, các em có thể thiết lập mối quan hệ tốt hơn với người dạy thêm - dù đó là nhà sư
phạm - giáo viên hay là thậm chí đạt được người bạn là người dạy thêm.
Về lâu dài, sự tham gia của học sinh rất có thể có tác động tích cực đến thu nhập sau này của
các em. Theo báo cáo của OECD, giáo dục hàng năm làm tăng thu nhập tương lai của học sinh
trung bình từ 7,5-10%. Và tiền đầu tư vào việc giáo dục cũng sẽ được trả lại cho nhà nước, bởi
vì theo quan điểm kinh tế vĩ mô, sự tham gia hiện tại của học sinh và tình huống cuộc sống tốt
hơn trong tương lai cũng sẽ có tác động tích cực đến năng suất, đến TGTGT và việc thu thuế.
Điều gì làm cho giáo dục thông qua Kế hoạch quốc gia trở nên độc đáo và thú vị?
Kế hoạch dạy, học thêm quốc gia là một chương trình giáo dục bổ sung để mở rộng không chỉ
kiến thức của học sinh!
→ miễn phí (do nhà nước thanh toán từ quỹ Liên minh Châu Âu có tên là Next Generation
EU),
→ được ban lãnh đạo nhà trường tổ chức,
→ phương pháp tiếp cận riêng lẻ, nhóm nhỏ và cả cá nhân,
→ với sự hợp tác không chỉ của các giáo viên, nhân viên quyen thuộc của nhà trường,
→ nhưng cả của hàng ngũ những người đại diện của các tổ chức phi lợi nhuận, sinh viên đại
học và cả các cá nhân khác, chẳng hạn như các bà và các ông, những người mà giếng kiến thức
của họ thường bị bỏ quên một cách bất công;
→ giờ bổ sung vào thời khoá biểu hoặc thay thế giờ học ngoại khoá buổi chiều,
→ trước hết là trực tiếp, nhưng trong những trường hợp hợp lý cũng có thể cả trực tuyến.
→ Kể từ tháng 1 năm 2022, và nối kết với việc dạy thêm vào mùa thu năm 2021.
→ Ban đầu nó được tạo ra để giúp những học sinh hầu như không tham gia vào việc học từ xa
do đại dịch covid-19 gây ra đuổi kịp những lỗ hổng trong chương trình giảng dạy. Nhưng hầu
như tất cả mọi người đều có thể hưởng lợi từ nó, không chỉ "những người điểm năm".
→ Nhờ kế hoạch này, trẻ em sẽ không chỉ đuổi kịp những gì chúng không kịp ở trường, mà
còn có thể hỏi bất cứ điều gì các em quan tâm, những gì mà trong các giờ học bình thường
không có đủ thời gian để giải thích và các em cũng sẽ học được những gì thậm chí đã không
biết là sẽ thích!
Tại đây, để rõ ràng hơn dưới các thuật ngữ "cha mẹ" và "học sinh" nói chung có nghĩa là bất
kỳ "người đại diện theo pháp luật" và "người được ủy thác" nào khác. Tất nhiên, học sinh,
sinh viên trưởng thành có thể tự định hướng vấn đề, họ không cần sự đồng ý của cha mẹ.
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