Chương Trình Esukhia IMMERSION
Nội Dung Tổng Quát
Để học và thông hiểu một ngôn ngữ, chúng ta phải bỏ toàn bộ thời gian tiếp xúc tối đa với ngôn ngữ đó.
Để đạt được mục tiêu đó, chúng tôi đã thành lập một chương trình dạy cấp tốc đặc biệt giữa học sinh và
các giáo viên chuyên nghiệp xử dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại nhất với kết quả tốt đẹp trong
năm vừa qua. Các khóa học này có thể bắt đầu bất kỳ lúc nào trong năm, học hành hàng ngày, sinh hoạt
trực tiếp và sát cánh với giáo viên :
Chúng tôi cung cấp 2 chương trình :
TOÀN BỘ THỜI GIAN - FULL IMMERSION

BÁN THỜI GIAN (HALF IMMERSION)

8 tiếng mỗi ngày

5 tiếng mỗi ngày

bao gồm ăn trưa

bao gồm ăn trưa

1,000 rupees / 15 € mỗi ngày

600 rupees / 9 € mỗi ngày

24,000 rupees /370 € mỗi tháng /khoảng $480
USD

15,600rs /240 € mỗi tháng /khoảng $300 USD

Thông thạo : trong 3 tháng

Thông thạo : trong 5 tháng

Chương trình này được dạy trong trường của chúng tôi ở MC LEOD Ganj, Ấn Độ.
Sau đây là từng cấp của khóa học. Để xem chương trình hàng ngày xin bấm vào :
Sơ Cấp - Nền Tảng - Học sát cánh với thầy giáo, trong 1 tuần, 24 giờ học, mỗi ngày 4 tiếng / với 2
giáo viên
Khóa học này tập trung vào cách đọc và phát âm tiếng Tây Tạng, và cung cấp cho sinh viên những nhu
cầu cần thiết để bắt đầu tập đọc, tập nói và tập viết. Đây là một kết hợp hệ thống tập đọc đặc biệt của
chương trình Esukhia dựa trên ba cách phát âm gốc.
Cấp 1 - Học sát cánh với thầy giáo, trong 12 tuần, 528 giờ học, mỗi ngày 8 tiếng / với 4 giáo viên
(CEFR Cấp A1 đến B1)
Khóa học này dành cho những người đã có trình độ tối thiễu để đọc và phát âm tiếng Tây Tạng. Trong
cấp này, các lớp học được giảng dạy bằng tiếng duy nhất là tiếng Tây Tạng. Các Esukhia giáo viên sử
dụng phương pháp giảng dạy hiện đại để hướng dẫn học sinh qua các quyển sách Tournadre’s Manual
of Standard Tibetan,Dr. Chok’s Speak Fluent Tibetan, và những bài tập đặc biệt của trường Esukkhia
được kết đúc phù hợp theo từng tầng lớp. Đến cuối khóa học, học sinh sẽ đạt đến mức trung cấp trong
khả năng nghe, nói và đọc, cũng như làm luận văn cơ bản.
Cơ bản cho các lớp Cấp B1 được mô tả như sau:
"Có thể hiểu những ý chính của các bản tin giản dị trên những chủ đề quen thuộc thường xuyên gặp phải
trong công việc hàng ngày, trường học, giải trí, vv.

Có thể đối khẩu với hầu hết các tình huống trong khi đi du lịch ở những nơi mà ngôn ngữ Tây Tạng được
thông dụng.
Có thể viết văn bản đơn giản kết nối các chủ đề quen thuộc hoặc theo ý thích cá nhân.
Có thể mô tả kinh nghiệm và các sự việc, những giấc mơ, những hy vọng và ước nguyện, và đưa ra lý
do, giải thích cho ý kiến và kế hoạch một cách ngắn gọn.”

Trung Cấp 1 - Học sát cánh với thầy giáo, trong 12 tuần, 528 giờ học, mỗi ngày 8 tiếng (Level B2 Tập ĐọcTây Tạng 2 đến 4)
Khóa học này tiếp tục đào tạo học sinh từ lớp tiểu học lên, và kết hợp thêm vào các tạp chí, báo, sách,
phim ảnh, và giáo lý Phật pháp trong chương trình giảng dạy, để mở rộng sự hiểu biết và khả năng của
học sinh trong tiếng Tây Tạng. Cấp lớp này bao gồm thành ngữ và các ngữ pháp cao đẳng, cũng như
các khía cạnh văn hóa của ngôn ngữ cần thiết để giao tiếp với người bản xứ. Học viên sẽ nói lưu loát và
viết thành thạo tiếng Tây Tạng với đầy tự tin, và cũng sẽ có thể trò chuyện một cách tự do trên một loạt
các chủ đề với Thầy/Đạo Sư của họ về Phật Pháp.
Trung Cấp 2 - Học sát cánh với thầy giáo, trong 12 tuần, 528 giờ học, mỗi ngày 8 tiếng (Level B2,
Tập Đọc Tây Tạng 5 đến 8)
Lớp này sẽ kết hợp giữa phong tục và văn hóa học của Tây Tạng. Học sinh sẽ có một nền tảng vững
chắc về ngữ pháp văn học Tây Tạng hiện đại khi họ đi sâu hơn vào các truyền thông tin tức, và giáo lý
Phật học đương thời. Học sinh cũng sẽ được giới thiệu về những cơ bản của ngữ pháp cổ điển. Vào cuối
khóa học, học viên sẽ có thể tham gia vào các cuộc thảo luận về các chủ đề chuyên môn, và thấu hiểu
các tin tức truyền thông qua nghe, thấy và bài viết dành cho người bản xứ. Khóa học này cũng chuẩn bị
cho sinh viên vào các trường và học viện Tây Tạng.
Cơ bản cho các lớp Cấp B2 được mô tả như sau:
"Có thể hiểu những ý chính của văn bản phức tạp trên cả hai chủ đề cụ thể và trừu tượng, bao gồm thảo
luận trong lĩnh vực kỷ thuật/chuyên môn của chính mình.
Có thể đối đáp tự nhiên với một mức độ lưu loát bình thường với người bản xứ mà không bị căng thẳng
cho đôi bên.
Có thể viết rõ ràng văn bản với chi tiết đầy đủ về một loạt chủ đề khác nhau, giải thích quan điểm về các
vấn đề, và phân tách những lợi thế và bất lợi của từng sự việc tùy theo từng lựa chọn khác nhau".
Cao cấp - 8 giờ một ngày, 44 giờ mỗi tuần (Tập Đọc Tây Tạng 9, Kongtrul Kho Tàng Kiến Thức)
Khóa học này thích hợp cho học sinh tiền cao đẳng trong tiếng Tây Tạng. Các giáo viên của Esukhia chỉ
dẫn học sinh tập trung vào cao văn học của Tây Tạng, và các chủ đề Phật Pháp, cũng như các lĩnh vực
chuyên ngành như y học Tây Tạng, lịch sử hay chiêm tinh học. Học sinh trong cấp này sẽ học Phật Pháp
trực tiếp với các bậc học giả Tây Tạng, và có thể bắt đầu đào tạo khả năng về dịch thuật.

Toàn Khóa Học - Đầy Đủ Mọi Cấp IMMERSION - Học viên có thể ghi danh học tất cả từng cấp lớp theo chương trình Toàn Bộ, Nửa Bộ,
hoặc có thể lâu hơn tùy theo hoàn cảnh và nhu cầu của học sinh.

