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Bằng Tốt nghiệp Trường chuyên  - Gymnasium 

 

 

Thời gian học sẽ kết thúc sau lớp 12 tại Trường chuyên – Gymnasium . Lớp cuối 

cấp 12 rất quan trọng vì học sinh phải học và thi để lấy Bằng tốt nghiệp – Abitur. Nhưng học 

sinh sẽ vui mừng khi có Bằng tốt nghiệp trong tay.  Để tốt nghiệp đòi hỏi học sinh phải chuẩn 

bị tốt từ trước đó.  

Sẽ còn có nhiều hoạt động khác như ra tờ báo, áo phông chuyên đề tốt nghiệp, ngày cuối 

cùng đi học và đêm kỷ niệm tốt nghiệp. Tất cả hoạt động trên đều do học sinh tự chuẩn bị và 

thực hiện. 

Tờ báo chuyên đề tốt nghiệp 

Tất cả các lớp tốt nghiệp đều ra tờ báo tốt nghiệp. Nội dung tờ báo ghi lại tất cả những kỷ 

niệm của một thời học trò. Tờ báo sẽ được một nhóm học sinh đảm nhiệm. 

Nội dung gì sẽ được đưa vào tờ báo?       

• Tấm ảnh chung với tất cả học sinh tốt nghiệp (Trang nhất thường sẽ mang ảnh cả lớp) 

• Lý lịch học sinh (Họ tên, ngày sinh, sở thích, môn học yêu thích, nguyện vọng nghề 

nghiệp và nhiều hơn nữa) 

• Tấm ảnh riêng của từng học sinh 

• Những hình ảnh kỷ niệm và giai thoại (ví dụ như các chuyến đi học du ngoại) 

• Những câu nói hài hước thông minh của học sinh và giáo viên 

 

Tờ báo tốt nghiệp là một kỷ niệm đáng yêu hài hước. Đặc biệt khi người ta không còn là học 

sinh nữa và thời gian làm con người trưởng thành, sẽ rất xúc động khi đó xem lại tờ báo tốt 

nghiệp của thời học sinh tươi đẹp. Có những lớp mà thường xuyên sau 10 năm lại hẹn họp 

lớp, khi gặp sẽ cùng nhau xem tờ báo xưa và ôn lại kỷ niệm thời học sinh.  
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Áo phông tốt nghiệp 

Áo phông tốt nghiệp là kỷ niệm đẹp cho thời học trò. Với chiếc áo phông này, học sinh sẽ 

cùng nhau mặc vào ngày cuối cùng đến trường. Trên nền áo có thể sẽ in dòng chữ hài hước 

khác nhau hoặc đơn giản là „Tốt nghiệp 2014. Chúng ta hoàn thành tốt“. Các lớp khác thì in 

tên tất cả bạn học sinh trên nền áo phông kỷ niệm.  

 

 

Ngày đi học „cuối cùng“  

 

Ngày đi học cuối cùng này sẽ là một ngày vui vẻ. Học sinh liên hoan đã có Bằng tốt nghiệp và 

đặc biệt là họ không phải đi đến trường học nữa. 

Học sinh tốt nghiệp gặp nhau trước đó để cùng nhau chuẩn bị như thổi bóng bay và trang trí 

phòng học. Qua đó thường thường học sinh lớp 11 sẽ hồi hộp mơ ước nhiều vì năm học tới 

sẽ đến lượt  thi tốt nghiệp. 

Sau khi trường học được „trang hoàng“ đẹp, học sinh tốt nghiệp sẽ có một chương trình nhỏ 

trong sân trường dành cho các học sinh lớp dưới. Chương trình này sẽ rất vui khi các thầy cô 

giáo cũng phải tham dự. Nhiều trò chơi được biểu diễn và giáo viên nhiệt tình tham gia cùng 

làm chương trình. 

Khi chương trình biểu diễn trong sân trường kết thúc, học sinh tốt nghiệp sẽ kéo nhau đi 

diễu hành trong thành phố với những tiếng trống ếch vang rộn như thể thông báo cho tất cả 

mọi người rằng họ đã hoàn thành học tập phổ thông tại trường học.  
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Đêm kỷ niệm tốt nghiệp  

Sự kiện lớn nhất cho nhiều học sinh là đêm kỷ niệm tốt nghiệp. Học sinh tốt nghiệp và 

thường là một giáo viên cùng tham gia tổ chức đêm kỷ niệm. Trước đó vài tuần lễ người ta 

đã phải đặt mua vé vào cho đêm kỷ niệm này. 

Trong ngày quan trọng này, tất cả học sinh đều mặc quần áo đẹp lễ hội. Học sinh nữ thường 

sẽ mặc váy dài đẹp và học sinh nam diện Comle. Nhiều nữ học sinh sẽ đi làm tóc tại tiệm để 

cho mình đặc biệt xinh đẹp. 

Tất cả học sinh cùng năm đều tham dự đêm kỷ niệm với sự hiện diên của thầy cô Hiệu 

trưởng, giáo viên, phụ huynh, anh chị em và cả ông bà nội ngoại. Thầy cô Hiệu trưởng sẽ 

phát biểu nhắn nhủ tới học sinh rằng bây giờ các em đã trưởng thành, phải tự lãnh trách 

nhiệm với bản thân mình. Rồi có những học sinh, sau khi tốt nghiệp phổ thông sẽ chuyển 

đến thành phố khác và học Đại học. 

 

Sau khi nghe thầy cô Hiệu trưởng phát biểu, học sinh được trang trọng trao Bằng tốt nghiệp. 

Sau đó nhiều gia đình ra ngoài chụp ảnh kỷ niệm. Thường thường sẽ có phóng viên báo chí 

đến đưa thông tin. Tiếp theo tất cả học sinh tốt nghiệp cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm và ảnh 

sẽ hiện trên báo địa phương. 

Sau khi chụp ảnh kỷ niệm, tất cả cùng nhau dùng bữa tối sang trọng nói chuyện tâm tình vui 

vẻ và cuối cùng là tiết mục khiêu vũ.  

 

  

  

 


