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ĐỀ ÁN 

TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ CẤP CHỨNG CHỈ 

TIẾNG VIỆT THEO KHUNG NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT DÙNG CHO 

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

 

1. GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

1.1. Giới thiệu chung 

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (ĐHSP-ĐHTN) tiền thân là 

Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc được thành lập ngày 18/07/1966 theo Quyết định số 

127/CP của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nay là nước Cộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam. Năm 1994, Chính phủ ra Quyết định thành lập ĐHTN, Trường Đại 

học Sư phạm Việt Bắc trở thành cơ sở giáo dục đại học thành viên trực thuộc ĐHTN, đổi 

tên thành Trường ĐHSP-ĐHTN. 

Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐHSP-ĐHTN luôn kiên định 

với sứ mạng và mục tiêu của Nhà trường. Sứ mạng của Trường ĐHSP-ĐHTN: là cơ sở 

đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao; là 

trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào 

tạo, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, đặc biệt là khu vực trung du, miền núi phía 

Bắc. Mục tiêu giáo dục của Trường ĐHSP-ĐHTN giai đoạn 2017-2022 là đào tạo, bồi 

dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới của chương trình giáo 

dục phổ thông; thực hiện các nghiên cứu khoa học giáo dục phục vụ sự nghiệp đổi mới 

giáo dục - đào tạo và các nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả 

nước. Người học sau khi tốt nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có kiến thức cơ 

bản, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng; có khả năng tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo và 

giải quyết những yêu cầu của lý luận, thực tiễn giáo dục đặt ra; tự thích ứng để học tập 

suốt đời; có năng lực ngoại ngữ, tin học đủ đáp ứng yêu cầu công việc và hội nhập quốc 

tế. Đến năm 2030, Trường ĐHSP-ĐHTN là trường đại học trọng điểm hàng đầu của cả 

nước theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng trong giáo dục với ưu tiên 

phát triển về giáo dục STEM, giáo dục đa văn hóa, dạy - học theo tiếp cận chuẩn đầu ra; 
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ngang tầm với các trường ĐHSP trong khu vực Đông Nam Á và xu hướng hội nhập quốc 

tế; kiến tạo và cung cấp môi trường học tập, nghiên cứu khoa học giáo dục chuyên 

nghiệp, đảm bảo cho người học sau tốt nghiệp, đặc biệt là người dân tộc thiểu số có nền 

tảng học vấn rộng, chuyên sâu, có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng với sự thay đổi 

của bối cảnh giáo dục Việt Nam và Đông Nam Á.  

Tính đến tháng 5 năm 2019, tổng số cán bộ của Trường là 492 người, gồm 317 

người là giảng viên, trong đó có 01 Giáo sư, 39 Phó Giáo sư, 165 Tiến sĩ (chiếm tỉ lệ gần 

55%), 150 Thạc sĩ và 02 người có trình độ Đại học. Tỉ lệ sinh viên đại học chính quy trên 

tổng số giảng viên quy đổi của Trường là 9,65 (thấp hơn so với định mức theo quy định 

của Bộ GD&ĐT đối với các trường ĐHSP là 25 sinh viên/giảng viên).  

Trường ĐHSP-ĐHTN hiện đang thực hiện đào tạo 13 chuyên ngành đào tạo Tiến 

sĩ trong đó có chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ Quản lý giáo dục; 23 chuyên ngành đào tạo 

Thạc sĩ trong đó có chuyên ngành Quản lý giáo dục; 26 chương trình đào tạo trình độ đại 

học (trong đó có chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn và Quản lý giáo dục) và các chương 

trình cấp chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên các trường cao đẳng, đại học; chứng chỉ bồi 

dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non. Tính đến tháng 5 

năm 2019, tổng số người học các hệ đang học tập của Trường là 9.853 người (trong đó 

123 nghiên cứu sinh, 778 học viên cao học, 4.526 sinh viên đại học hệ chính quy, 4.316 

học viên đại học hệ VLVH). Ngoài ra, Trường có gần 300 lưu học sinh quốc tế đang theo 

học tại Trường theo các hệ đào tạo dài hạn và ngắn hạn. Cho đến nay, Trường đã đào tạo  

gần 100.000 giáo viên, cán bộ quản lý, gần 3.500 thạc sỹ, trên 70 tiến sĩ cho đất nước và 

gần 1.300 sinh viên quốc tế. 

Về NCKH và chuyển giao công nghệ, Trường đã có nhiều đóng góp giải quyết 

những vấn đề cấp bách trong phát triển kinh tế xã hội, giáo dục đào tạo. Cán bộ, giảng 

viên của Trường đã và đang chủ trì 07 đề tài độc lập, đề tài NCKH trọng điểm cấp Nhà 

nước; thực hiện hàng trăm đề tài NCKH cấp Bộ, quỹ Nafosted, cấp Đại học, cấp Tỉnh; 

công bố hơn 1.000 bài báo trên tạp chí quốc tế có uy tín. Cùng với hoạt động NCKH của 

giảng viên, hoạt động NCKH của sinh viên luôn được Trường quan tâm đầu tư, hằng 

năm, sinh viên của Trường đều giành thứ hạng cao trong giải thưởng sinh viên NCKH 
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toàn quốc. Đặc biệt, cán bộ, giảng viên của Trường đã chủ trì thực hiện nhiều đề tài 

nghiên cứu về giáo dục ngôn ngữ, giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, phát triển 

ngôn ngữ dân tộc thiểu số, truyền thông bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số,... (xem Phụ lục 

4). Kết quả nghiên cứu của các đề tài này góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy ngôn 

ngữ, đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài tại Trường. 

Về hợp tác quốc tế, Trường có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học, tổ chức 

quốc tế trên thế giới như Nhật Bản, Hoa Kì, Đức, Úc, Hà Lan, New Zealand, Hàn Quốc, 

Bỉ, Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan, Lào, Campuchia. Trường đã kí nhiều biên bản ghi 

nhớ, thỏa thuận hợp tác; đã tổ chức hơn 100 lượt cán bộ đi thực tập khoa học, trao đổi 

kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ ở nước ngoài. Trong năm học 2018-2019, Trường đã 

ký 12 biên bản hợp tác mới với các đối tác trong và ngoài nước về đào tạo, bồi dưỡng và 

nghiên cứu khoa học. Đồng thời, Trường đã mở các lớp tiếng Việt thu hút hàng trăm học 

viên, sinh viên quốc tế đến học tập dài hạn và ngắn hạn tại Trường. Cho đến nay, Trường 

đã ký nhiều biên bản hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước trong đào tạo, bồi 

dưỡng tiếng Việt cho lưu học sinh, trong đó có nhiều lưu học sinh đến nước như Cộng 

hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Trung Quốc, Đài Loan, Mông Cổ, Mô-Dăm-Bích, Thái 

Lan,... (xem Phụ lục 2). Hiện nay, Trường đã đào tạo và cấp giấy chứng nhận năng lực 

tiếng Việt cho gần 1.000 lưu học sinh quốc tế học tập ngắn hạn và dài hạn tại Trường. 

Với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, nghiên cứu và chuyển 

giao công nghệ trong 50 năm xây dựng và phát triển, Trường đã vinh dự được Đảng, Nhà 

nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: 02 Huân chương Lao động hạng Ba 

(1967, 1982); 02 Huân chương Lao động hạng Nhì (1989, 1991); 01 Huân chương Lao 

động hạng Nhất (1996); 01 Huân chương Độc lập hạng Ba (2001); 01 Huân chương Độc 

lập hạng Nhì (2005); 01 Huân chương Độc lập hạng Nhất (2011); 01 Huân chương Hữu 

nghị của Nước CHDCND Lào (2016). Đặc biệt, năm 2015, Trường vinh dự được Nhà 

nước phong tặng danh hiệu cao quý - Danh hiệu Anh hùng Lao động. 

Trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, Trường ĐHSP-ĐHTN là một trong 

các trường có vị trí quan trọng đối với sự nghiệp phát triển giáo dục. Trong những năm 

tới, với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa - giáo dục miền núi nhằm mục tiêu 
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nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt chú trọng nhân lực khoa học - công 

nghệ trình độ cao, Trường nhận thức được nhiệm vụ đào tạo và chuẩn hóa đội ngũ giáo 

viên, cán bộ quản lý giáo dục để khẳng định vai trò cung cấp nguồn nhân lực phục vụ sự 

nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xứng đáng là Trường trọng điểm trong đào tạo 

giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đổi với các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc. Giai 

đoạn 2017-2022, Trường là một trong 08 trường sư phạm chủ chốt của cả nước được 

tham gia thụ hưởng Chương trình ETEP (Chương trình phát triển các trường sư phạm để 

nâng cao năng lực bồi dưỡng của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông) 

với kinh phí đầu tư hơn 130 tỷ đồng. Kết quả của Chương trình góp phần nâng cao năng 

lực đào tạo, bồi dưỡng của Trường, trong đó có đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt cho người 

nước ngoài (xem Phụ lục 4). 

1.2. Đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt cho người nước ngoài tại Trường Đại học Sư 

phạm – Đại học Thái Nguyên 

Trường ĐHSP-ĐHTN hiện có 01 khoa chuyên môn thực hiện nhiệm vụ đào tạo 

chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn với 03 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: Ngôn ngữ Việt 

Nam, Văn học Việt Nam, Lý luận và phương pháp dạy học dạy học Bộ môn Văn - tiếng 

Việt và 02 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: Văn học Việt Nam và Ngôn ngữ Việt Nam.  

Trường ĐHSP-ĐHTN đào tạo cử nhân sư phạm Ngữ văn từ năm 1966, đào tạo hệ 

thạc sĩ khóa 1 từ năm 1992 với 2 chuyên ngành Văn học Việt Nam và Lý luận và phương 

pháp dạy học Bộ môn Văn - tiếng Việt. Năm 2006, khoa có thêm chuyên ngành đào tạo 

Thạc sĩ Ngôn ngữ. Cho đến nay khoa đã và đang đào tạo được tổng số học viên cao học 

và nghiên cứu sinh là 871 học viên, trong đó có 785 học viên cao học và nghiên cứu sinh 

đã tốt nghiệp. 

Trường ĐHSP-ĐHTN bắt đầu đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài từ năm 

2001. Đến nay tổng số lượng sinh viên học tiếng Việt tại Trường là 822, bao gồm các 

quốc tịch: Lào, Campuchia, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, 

Mông Cổ, Mô-Dăm-Bích… Hằng năm Trường ĐHSP-ĐHTN tiếp nhận gần 100 sinh 

viên, học viên nước ngoài theo học các khóa tiếng Việt ngắn hạn (2 tuần, 4 tuần, 6 
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tuần…), dài hạn (02 học kì), cử nhân Sư phạm Ngữ văn, cao học chuyên ngành Ngôn ngữ 

Việt Nam.  

Từ năm 2013, Trường ĐHSP-ĐHTN đã được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo tiếng 

Việt dự bị cho lưu học sinh Lào, Campuchia và là một trong số ít những cơ sở đào tạo 

của Việt Nam được giao nhiệm vụ đào tạo dự bị tiếng Việt cho lưu học sinh Lào, Mông 

Cổ, Mô-Dăm-Bích diện Hiệp định (Quyết định số 2492/QĐ-BGDĐT ngày 09/7/2013 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc giao nhiệm vụ giảng dạy tiếng Việt và dự bị đại học cho 

lưu học sinh Lào và Campuchia được cử đi học tại các cơ sở giáo dục đại học vùng núi 

phía Bắc). Năm 2014, Đại học Thái Nguyên đã ra Quyết định số 423/QĐ-ĐHTN ngày 

07/4/2014 về việc thành lập Trung tâm Hợp tác quốc tế và Đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt 

cho người nước ngoài trực thuộc Trường Đại học Sư phạm, đảm nhiệm việc xây dựng 

chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt cho người nước ngoài. 

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt dành cho người nước ngoài là một trong 

những nhiệm vụ được chú trọng tại Trường ĐHSP-ĐHTN. Việc đào tạo, bồi dưỡng 

Tiếng Việt cho người nước ngoài hiện nay tại Trường đã bám sát Khung năng lực tiếng 

Việt dành cho người nước ngoài do Bộ GD&ĐT ban hành ngày 01 tháng 9 năm 2015. 

Tháng 09 năm 2018, Trường ĐHSP-ĐHTN đã phối hợp tổ chức “Hội nghị đào tạo Tiếng 

Việt cho người nước ngoài tại ĐHTN”, đánh giá những thành tựu, phân tích thuận lợi, 

khó khăn và đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt của 

Trường ĐHSP-ĐHTN trong những năm tới. 

Trường ĐHSP-ĐHTN đã phối hợp với nhiều đối tác nước ngoài như Đại học 

St.John (Mỹ), Đại học Ryukyus (Nhật), Đại học Udon Thani Rajabhat (Thái Lan), Đại 

học Silpakorn (Thái Lan), Đại học Fengchia (Đài Loan), Đại học Giáo dục Đài Bắc (Đài 

Loan), Học viện dân tộc Quảng Tây (Trung Quốc), Đại học Sư phạm Quảng Tây (Trung 

Quốc), Cao đẳng Sư phạm Đông Kham Xang, Cao đẳng Sư phạm Khăng Khảy, Cao đẳng 

Sư phạm Luông Pha Băng,… trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt cho người nước 

ngoài. Trường ĐHSP-ĐHTN cũng đã phối hợp với công ty SAMSUNG, một số Sở 

GD&ĐT để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt cho người nước ngoài.  
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1.3. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trực thuộc Trường Đại học Sư 

phạm – Đại học Thái Nguyên 

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất chất lượng giáo dục tiền thân là Phòng Thanh 

tra, Khảo thí và Đảm bảo chất chất lượng giáo dục, được thành lập theo Quyết định số 

79/QĐ-TCCB ngày 9/2/2006 của Giám đốc ĐHTN. Tháng 6 năm 2014, Phòng Khảo thí 

và Đảm bảo chất chất lượng giáo dục được thành lập theo Quyết định số 745/QĐ-ĐHTN 

ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Giám đốc ĐHTN trên cơ sở chia tách Phòng Thanh tra, 

Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục. Tính đến tháng 6 năm 2019, Phòng có 8 cán 

bộ, trong đó có 01 Trưởng phòng, 02 Phó trưởng phòng và 05 chuyên viên đảm nhận 3 

lĩnh vực công việc Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục. 

 Về nhân lực tham gia công tác tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Việt, Trường 

ĐHSP-ĐHTN hiện nay có 01 Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục được đào tạo tại 

Hoa Kì; 03 Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục được đào tạo tại Việt Nam; 02 cán bộ 

có thẻ kiểm định viên; 06 cán bộ đã được cấp chứng chỉ kiểm định viên; 07 cán bộ đã 

hoàn thành lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ kiểm định viên (xem Phụ lục 5). Phòng có nhiều 

kinh nghiệm trong công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng qua thực hiện đúng chức năng 

của Phòng trong tổ chức các kỳ thi và đảm bảo chất lượng đào tạo của các chương trình 

đào tạo. Phòng có nhiều kinh nghiệm qua 02 lần triển khai thực hiện kiểm định Trường 

theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ GD&ĐT; 01 lần tự đánh giá 

năng lực trường sư phạm theo bộ chỉ số TEIDI (thuộc Chương trình ETEP) và kiểm định 

07 chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT. Năm 

2017, Trường được nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học 

do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội cấp với tỷ lệ 

các tiêu chí đạt yêu cầu là 85,2% và là 01 trong 02 trường sư phạm của cả nước đạt mức 

tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu trên 85% (xem Phụ lục 5). 

 Phòng có nhiều kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động thi Ngoại ngữ, Tin học 

theo Chuẩn đầu ra của Trường và tổ chức thi công chức, viên chức, nâng hạng chức danh 

nghề nghiệp giáo viên theo đặt hàng của Sở Nội vụ các tỉnh như: Ninh Bình, Lào Cai, 

Bắc Giang, Hòa Bình, Quận Hoàng Mai (Hà Nội),… Ngoài ra, Phòng phối hợp với Trung 
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tâm Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục của Đại học Thái Nguyên tổ chức các kỳ thi 

đánh giá năng lực ngoại ngữ, tin học, chuẩn đầu ra của sinh viên tốt nghiệp và năng lực 

tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài. 

1.4. Nguồn lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện chương trình bồi dưỡng 

Trường ĐHSP-ĐHTN được xây dựng trên diện tích 15,8 ha, bao gồm: 04 tòa nhà 

làm việc quy mô từ 3 tầng đến 11 tầng với tổng số 228 phòng làm việc; 05 tòa nhà giảng 

đường và 01 tòa nhà thí nghiệm với 140 phòng học, 58 phòng thực hành, thí nghiệm; 01 

tòa nhà 07 tầng Trung tâm Phát triển kỹ năng sư phạm với gần 20 phòng làm việc, phòng 

hội thảo, phòng họp trực tuyến, hội trường; 01 Trường THPT thực hành với 16 phòng 

học, 03 phòng thực hành; Ký túc xá gồm 08 tòa nhà gồm 476 phòng được xây dựng độc 

lập trong khuôn viên có diện tích 4,3 ha. 

Trang thiết bị, tài liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng luôn được Trường chú trọng đầu 

tư. Trường ĐHSP-ĐHTN đã chi kinh phí gần 60 tỷ đồng mua sắm mới trang thiết bị hiện 

đại để đáp ứng yêu cầu đào tạo, phát triển chương trình đào tạo và bồi dưỡng trực tuyến, 

hợp tác quốc tế, đổi mới phương pháp giảng dạy. Trang thiết bị được đầu tư đa dạng và 

dễ dàng chuyển đổi về công năng, phòng học được trang bị bảng tương tác, máy chiếu đa 

vật thể, camera, thiết bị trợ giảng di động, bảng viết ray trượt nhiều lớp, bộ phát sóng 

wifi,... hệ thống bàn ghế đơn giúp người học có thể nhanh chóng tạo nhóm, chuyển đổi 

hình thức tổ chức dạy học. Các phòng máy tính sử dụng chung được bố trí ngay tại tòa 

nhà Giảng đường B3, phục vụ linh hoạt cho đào tạo tiếng Việt, ngoại ngữ, thi, kiểm tra 

đánh giá năng lực... Tại tòa nhà làm việc của giảng viên và Trung tâm Phát triển kỹ năng 

sư phạm cũng bố trí phòng học, phòng sinh hoạt, chuyên môn, phòng trực tuyến có thể 

kết nối với trường phổ thông, phòng Studio để sản xuất các bài giảng e-Learning phục vụ 

đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến. Năm học 2018-2019, Trường đã xây dựng thêm 14 bài 

giảng e-Learning để dạy trực tuyến. Đặc biệt, năm 2018 Bộ GD&ĐT đã phê duyệt kinh 

phí đầu tư thư viện điện tử của Trường với kinh phí 80 tỷ đồng. Ngoài ra, Thư viện của 

Trường còn phối hợp với Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin (ĐHTN) để khai 

thác nguồn giáo trình, sách tham khảo và học liệu điện tử. Đây là một trong những thư 

viện điện tử lớn nhất cả nước và được dùng chung trong toàn ĐHTN. Thư viện có hệ 
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thống mạng LAN, phần mềm quản lý ILIB và phòng máy với 146 máy tính cho phép cán 

bộ, giảng viên và người học có thể sử dụng máy tính để truy cập tài liệu phục vụ các hoạt 

động học tập, giảng dạy và NCKH. 

1.5. Kinh nghiệm tổ chức và triển khai các hoạt động bồi dưỡng 

Trường ĐHSP-ĐHTN có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức và triển khai các 

hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ QLGD cho các tỉnh khu vực trung du miền núi 

phía Bắc và trong cả nước như: Bồi dưỡng thay sách giáo khoa mới cho các tỉnh Thái 

Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu,…; Bồi dưỡng 

nâng cao năng lực Ngoại ngữ cho giáo viên theo Đề án 2020 cho giáo viên tỉnh Điện 

Biên, Yên Bái, Thái Nguyên, Hà Giang; Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên tập 

sự của các tỉnh trong toàn quốc năm 2010; Phối hợp với Cục Nhà giáo và Cán bộ QLGD 

tổ chức bồi dưỡng về phát triển chương trình đào tạo giáo viên cho giảng viên các trường 

đại học, cao đẳng sư phạm trong toàn quốc (tổ chức tại Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần 

Thơ); Phối hợp với trường CĐSP của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào bồi dưỡng 

phát triển chương trình giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non cho 08 trường Cao đẳng Sư 

phạm cho nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào. 

  Trường ĐHSP-ĐHTN có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức và triển khai các 

hoạt động bồi dưỡng, được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ bồi dưỡng và cấp chứng chỉ cho 

nhiều chương trình bồi dưỡng dành cho giáo viên và cán bộ QLGD phổ thông, mầm non. 

* Các chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ: Trường ĐHSP-ĐHTN tổ chức đào 

tạo và cấp chứng chỉ cho các khoá học sau đây: 

- Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên phổ thông với chương trình đào tạo gồm 

420 tiết lý thuyết và 150 tiết thực hành (TTSP tại trường phổ thông) dành cho đối tượng 

đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc giáo viên phổ thông chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm.  

- Nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy nghề và TCCN (bậc 1, bậc 2) dành cho đối 

tượng là giáo viên các Trung tâm dạy nghề và trường TCCN chưa được bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm hoặc những người tốt nghiệp đại học có nguyện vọng trở thành giáo viên các 

trường TCCN. 
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- Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học dành cho giảng 

viên các trường đại học, cao đẳng. Chương trình gồm 20 tín chỉ được xây dựng trên cơ sở 

chương trình khung bồi dưỡng NVSP được ban hành tại Thông tư số 12/TT-BGD&ĐT 

ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục dành cho cán bộ quản lý sở/phòng giáo 

dục và đào tạo, cán bộ quản lý trường mầm non, cán bộ quản lý trường phổ thông, cán bộ 

quản lý trường trung cấp chuyên nghiệp, cán bộ quản lý trung tâm giáo dục thường 

xuyên, cán bộ quản lý khoa/phòng của trường đại học, cao đẳng. Nội dung chương trình 

gồm: Phần thứ nhất gồm kiến thức, kỹ năng về lãnh đạo và quản lý 315 tiết (Chương 

trình kèm theo Quyết định số 382/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/01/2012 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT) và phần thứ hai gồm nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận cuối khoá 30 tiết. 

- Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giảng viên và giáo viên 

các cấp dành cho đối tượng là giảng viên các trường đại học, cao đẳng và giáo viên phổ 

thông, mầm non chưa được bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp. Tính đến nay, 

Trường đã tổ chức bồi dưỡng cho hơn 170 lớp với tổng số giáo viên tham gia học tập là 

hơn 30.000 người tại các địa phương trong cả nước như: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Hòa 

Bình, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hà Giang, Cao Bằng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc 

Ninh, Ninh Bình, Lai Châu, Sơn La, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng,... 

- Bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh dành cho 

đối tượng là giáo viên, cán bộ quản lý ở trường phổ thông làm công tác tư vấn tâm lý, tư 

vấn học đường cho học sinh. Chương trình gồm 240 tiết tương đương 16 tín chỉ (Chương 

trình theo Quyết định số 1876/QĐ-BGDĐT ngày 21/5/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT). 

Tính đến nay, Trường đã tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ cho giáo viên phổ thông 

của các tỉnh Hải Dương và Cao Bằng. 

* Các chương trình bồi dưỡng khác:  

- Trường tổ chức các khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo 

viên phổ thông với hơn 30 chuyên đề được thiết kế với tài liệu giảng dạy giúp giáo viên 

thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.  
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- Trường tổ chức các khóa bồi dưỡng về nâng cao năng lực phát triển chương trình 

đào tạo giáo viên phổ thông cho 133 cơ sở đào tạo giáo viên trong cả nước. Ngoài ra, 

trong giai đoạn 2013-2017, Trường đã cử các chuyên gia tập huấn trực tiếp về phát triển 

chương trình cho các cơ sở đào tạo giáo viên như: Trường ĐHSP Hà Nội 2, Trường Đại 

học Đồng Tháp, Trường Đại học Thủ đô, Trường CĐSP Điện Biên, Trường Cao đẳng 

Ngô Gia Tự Bắc Giang, Trường CĐSP Lạng Sơn, Trường CĐSP Vĩnh Phúc, Trường 

CĐSP Hà Giang, Trường CĐSP Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh,... Đặc biệt, năm 

2016, Trường đã cử chuyên gia bồi dưỡng phát triển chương trình giáo dục tiểu học, 

chương trình giáo dục mầm non cho giảng viên 08 trường CĐSP của nước Cộng hoà Dân 

chủ nhân dân Lào. 

- Trường tổ chức các khóa bồi dưỡng kỹ năng cho sinh viên như: Giáo dục kỹ 

năng sống cho sinh viên; Bồi dưỡng kỹ năng mềm; Thiết kế và tổ chức hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo; Bồi dưỡng kỹ năng viết chữ đẹp; Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

dạy học; Kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; Dạy học tích 

hợp khoa học tự nhiên; Phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng ở trường phổ thông; 

Bồi dưỡng công tác Đoàn, Đội ở trường phổ thông,... 

2. NHU CẦU TRIỂN KHAI BỒI DƯỠNG 

2.1. Đối với học viên nước ngoài theo học tại đơn vị hàng năm 

Trường đã có 23 biên bản hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước về đào tạo, 

bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Việt cho lưu học sinh tại Trường với tổng số nhu cầu 

đào tạo khoảng 822 lưu học sinh (xem Phụ lục 2). Dựa trên nội dung hợp tác với các đối 

tác, hằng năm nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt tại Trường với số lượng khoảng 150 

lưu học sinh đến từ các nước Trung Quốc, Thái Lan, Mông Cổ, Đài Loan, Nhật Bản, 

Mô-Dăm-Bích, CHDCND Lào,… Số lượng lưu học sinh đến học tập tại Trường bao gồm 

cả các đối tượng được nhận học bổng Hiệp định giữa Việt Nam và các nước hoặc đối 

tượng tự túc kinh phí. 

2.2. Đối với học viên nước ngoài theo học tại các đơn vị khác 

Hằng năm, Trường cũng phối hợp với các đối tác trong nước như Trường Cao 

đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc, Trường Đại học Việt Bắc, Trường Đại học Kinh tế và 



11 
 

Quản trị Kinh doanh (Đại học Thái Nguyên), Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái 

Nguyên, các trường CĐSP của Lào,… để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt hệ dự bị 

đại học và cấp chứng nhận năng lực theo khung năng lực tiếng Việt của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt của các đơn vị này tại Trường với tổng số 

khoảng 262 lưu học sinh. 

Ngoài ra, nhu cầu tổ chức đánh giá năng lực và cấp chứng chỉ tiếng Việt theo 

khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài tại Trường ước tính khoảng trên 

500 người/năm. 

3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ TÀI LIỆU GIẢNG DẠY 

3.1. Mô tả chương trình đào tạo 

3.1.1. Giới thiệu về chương trình đào tạo 

 Chương trình đào tạo tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người 

nước ngoài (dưới đây gọi tắt là chương trình) được xây dựng dựa trên các văn bản pháp lí 

sau đây: 

 - Thông tư 17/2015/TT-BGDĐT về Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người 

nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành 

 - Thông tư 28/2018/TT-BGDĐT về Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam 

ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành 

 - Quyết định số 2097/QĐ-BGDĐT về Ban hành Định dạng đề thi đánh giá năng 

lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài 

 Đây là những căn cứ pháp lí đáng tin cậy để chương trình đảm bảo tính thiết thực, 

hiệu quả, phù hợp, dễ tiếp cận với người học.   

3.1.2. Quan điểm xây dựng chương trình 

3.1.2.1. Quan điểm toàn diện 

 Quan điểm toàn diện của chương trình được hiểu là mức độ sử dụng thành thạo 

tiếng Việt ở nhiều phương diện khác nhau. Chương trình phải bảo đảm đánh giá mức độ 

thành thạo của người học thông qua việc đánh giá năng lực của họ một cách toàn diện. 

Cụ thể là: 
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 - Có năng lực giao tiếp bằng tiếng Việt, hiểu và vận dụng những hiểu biết về văn 

hóa Việt Nam vào cuộc sống; 

 - Có khả năng kết nối, sử dụng tiếng Việt trong những phạm vi ngành, lĩnh vực 

khác nhau; 

 - Hiểu biết, phát triển năng lực tiếng Việt và những hiểu biết về văn hóa Việt Nam 

qua so sánh, đối chiếu với bản ngữ và văn hóa ở đất nước của học; 

 - Có khả năng sử dụng tiếng Việt trong học tập, làm việc, nghiên cứu cũng như 

đáp ứng các nhu cầu cá nhân khác. 

3.1.2.2. Quan điểm hệ thống 

 Quan điểm hệ thống của chương trình được hiểu là việc xây dựng và phát triển 

chương trình dựa trên một chuỗi các thành tố về năng lực tiếng Việt. Đó là năng lực ngôn 

ngữ (tiếng Việt), năng lực văn bản (tạo sinh và tiếp nhận văn bản), năng lực thực hiện 

hành vi ngôn ngữ, năng lực thực hiện chiến lược giao tiếp, năng lực ngôn ngữ xã hội. Các 

năng lực này được trình bày trong khung năng lực tiếng Việt dành cho người nước ngoài. 

Các năng lực cụ thể như sau: Năng lực ngôn ngữ (kiến thức tiếng Việt); Năng lực tổ chức 

và xử lí văn bản tiếng Việt; Năng lực nghe hiểu; Năng lực đọc hiểu; Năng lực tương tác 

lời nói miệng; Năng lực tương tác viết; Năng lực tạo lập lời nói; Năng lực tạo lập văn bản 

viết bằng tiếng Việt; Năng lực về chiến lược giao tiếp bằng tiếng Việt; Năng lực giao tiếp 

và ngôn ngữ xã hội. 

3.1.3. Nguyên tắc xây dựng chương trình 

3.1.3.1. Nguyên tắc giao tiếp 

 Hoạt động giao tiếp bao gồm hai quá trình tạo lập và tiếp nhận văn bản. Mỗi quá 

trình được thực hiện ở các hình thức nghe - nói và đọc - viết. Từ lí thuyết giao tiếp, 

chương trình được xây dựng nhằm hình thành cho người học đầy đủ các kĩ năng cần thiết 

để thực hiện hoạt động giao tiếp bằng tiếng Việt ở cả 4 kĩ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. 

3.1.3.2. Nguyên tắc hệ thống và nhất quán 

 Chương trình phải có tính hệ thống và phải nhất quán trong nội bộ các học phần. 
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3.1.3.3. Nguyên tắc phù hợp 

 Chương trình phải phù hợp với xu thế phát triển năng lực ngôn ngữ của các nước 

trong khu vực và trên thế giới, đồng thời phải phù hợp với việc học tiếng Việt như ngôn 

ngữ thứ 2 của người nước ngoài ở Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài. 

3.1.3.4. Nguyên tắc khả thi 

 Chương trình phải dễ áp dụng trong điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của người học. 

Theo nguyên tắc này, việc giảng dạy, đánh giá năng lực tiếng Việt của người học cần 

theo hướng gọn, nhẹ và dễ thực hiện. Chương trình phải phù hợp với bối cảnh đào tạo. 

Tuy nhiên, không nên chỉ phụ thuộc vào tính hệ thống mà còn cần hướng tới sự hoàn 

thiện theo các chuẩn mực và thông lệ quốc tế để dễ thực hiện liên thông quốc tế. 

3.1.3.5. Nguyên tắc định hướng 

 Chương trình phải thể hiện được định hướng trong việc rèn luyện các kĩ năng 

ngôn ngữ. 

3.1.3.6. Nguyên tắc tích hợp 

 Tích hợp là tổ hợp trong một đơn vị học nhiều lĩnh vực kiến thức và kĩ năng liên 

quan nhằm tăng cường hiệu quả giáo dục và tiết kiệm thời gian. Chương trình tiếng Việt 

cho người nước ngoài được xây dựng theo hướng tích hợp các mảng kiến thức về tự 

nhiên, văn hóa, xã hội... theo nguyên tắc đồng quy; đồng thời tích hợp các kĩ năng như 

nghe, nói, đọc, viết trong một đơn vị kiến thức. 

3.1.3.7. Nguyên tắc trọng tâm 

 Trên cơ sở quan điểm toàn diện, chương trình phải phản ánh những vấn đề quan 

trọng có tính quyết định đến năng lực của người học và phải chú ý thích đáng đến tính 

đặc thù của tiếng Việt. Trọng tâm học tập và kiểm tra đánh giá trong chương trình tiếng 

Việt cho người nước ngoài là việc thực hiện các hoạt động giao tiếp. 

3.1.3.8. Nguyên tắc phân loại 

 Để đảm bảo nguyên tắc có khả năng phân loại, chương trình chia thành 6 cấp độ 

gọi tến theo thứ tự từ bậc 1 đến bậc 6. Mỗi bậc có những tiêu chí riêng về năng lực. 
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3.1.3.9. Nguyên tắc tích cực hóa hoạt động của người học  

 Theo nguyên tắc này, chương trình được xây dựng không chỉ có phần nội dung 

kiến thức lí thuyết mà còn chú ý xây dựng hệ thống các bài tập thực hành để người học 

thực hiện các hoạt động nhằm chiếm lĩnh tri thức và phát triển các kĩ năng. 

3.1.4. Mục tiêu đào tạo của chương trình 

3.1.4.1. Mục tiêu chung 

 Chương trình đào tạo tiếng Việt dùng cho người nước ngoài được xây dựng nhằm 

tạo cơ sở định hướng cho công tác giảng dạy tiếng Việt, kiểm tra, đánh giá, cấp chứng chỉ 

năng lực tiếng Việt một cách thống nhất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

3.1.4.2. Mục tiêu cụ thể 

M1. Hiểu, sử dụng được các cấu trúc ngôn ngữ quen thuộc; biết sử dụng các từ 

ngữ cơ bản đáp ứng được nhu cầu giao tiếp cụ thể: tự giới thiệu bản thân và người khác; 

trình bày được những thông tin cơ bản về bản thân như: nơi sinh sống, người thân/ bạn bè 

và những người khác; có khả năng giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói chậm, rõ 

ràng và sẵn sàng hợp tác. 

M2. Hiểu các câu và cấu trúc ngôn ngữ được sử dụng thường xuyên, liên quan đến 

nhu cầu giao tiếp cơ bản như: thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, 

việc làm; có khả năng trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hàng 

ngày; mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu 

thiết yếu. 

M3. Hiểu được ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng về 

những chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí; có khả năng xử lí được hầu 

hết các tình huống xảy ra khi đến nơi có sử dụng tiếng Việt; viết được đoạn văn đơn giản 

liên quan đến những chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân mình quan tâm; mô tả được những 

kinh nghiệm, sự kiện, mong muốn và trình bày được ngắn gọn lí do, giải thích ý kiến 

hoặc kế hoạch của mình. 

M4. Hiểu được ý chính của một văn bản tương đối phức tạp về các chủ đề khác 

nhau, kể cả những trao đổi có nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn của bản thân; có khả 

năng giao tiếp trôi chảy, tự nhiên với người Việt; viết được những văn bản rõ ràng, chi 
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tiết với nhiều chủ đề khác nhau và nêu được quan điểm của mình về một vấn đề; chỉ ra 

được những ưu điểm, nhược điểm của các phương án lựa chọn khác nhau. 

M5. Nhận biết và hiểu được hàm ý của những văn bản dài, có phạm vi nội dung 

rộng; có khả năng diễn đạt trôi chảy, tức thì, không khó khăn khi tìm từ ngữ diễn đạt; sử 

dụng ngôn ngữ linh hoạt và hiệu quả phục vụ các mục đích quan hệ xã hội, mục đích học 

thuật và chuyên môn; viết rõ ràng, chặt chẽ, chi tiết về các chủ đề phức tạp; thể hiện khả 

năng tổ chức văn bản, sử dụng tốt từ ngữ nối câu và các công cụ liên kết trong văn bản. 

M6. Dễ dàng hiểu hầu hết các văn bản nói và viết. Có khả năng tóm tắt được các 

nguồn thông tin nói hoặc viết, sắp xếp lại và trình bày lại một cách logic; diễn đạt rất trôi 

chảy và chính xác, phân biệt được những khác biệt tinh tế về ý nghĩa trong các tình 

huống phức tạp. 

3.1.5. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

 Chương trình được thiết kế để đảm bảo sinh viên tốt nghiệp đạt được các chuẩn 

đầu ra sau đây: 

3.1.5.1. Kiến thức 

C1. Hiểu được những kiến thức cơ bản và nâng cao về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp 

tiếng Việt 

C2. Hiểu được những kiến thức cơ bản về đất nước, con người, văn hóa, văn 

học Việt Nam 

C3. Hiểu được hệ thống từ vựng tiếng Việt và những kiến thức cơ bản liên quan 

tới chuyên ngành khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội 

3.1.5.2. Kĩ năng 

A. Kĩ năng nghe 

a. Hình thành kĩ năng nghe ở bậc 1 (trình độ A1) 

C4. Theo dõi được lời nói rất chậm và có quãng tạm dừng dài để xử lí thông tin. 

b. Hình thành kĩ năng nghe ở bậc 2 (trình độ A2) 

C5. Hiểu khá đầy đủ thông tin để thực hiện một yêu cầu cụ thể sau khi nghe một 

phát ngôn chậm và rõ. Hiểu được các cụm từ và câu đơn giản liên quan đến những lĩnh 
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vực như thông tin cơ bản về cá nhân và gia đình, thông tin mua sắm, địa lí địa phương, 

việc làm khi người nói diễn đạt rõ ràng và chậm. 

c. Hình thành kĩ năng nghe ở bậc 3 (trình độ B1) 

C6. Hiểu được những thông tin thực tế đơn giản về các chủ đề chung, có liên quan 

đến cuộc sống hàng ngày hoặc công việc cụ thể, những tin tức chung và tin tức chi tiết 

của bài phát biểu được trình bày rõ ràng bằng một giọng nói quen thuộc. 

C7. Hiểu được những điểm chính của bài phát biểu rõ ràng về những vấn đề quen 

thuộc, thường gặp trong công việc, trường học, khu giải trí, kể cả những câu chuyện ngắn 

và đơn giản. 

d. Hình thành kĩ năng nghe ở bậc 4 (trình độ B2) 

C8. Nghe và hiểu được bài phát biểu, diễn văn sử dụng ngôn từ chuẩn, trực tiếp 

hoặc phát triên sóng phát thanh, truyền hình về các chủ đề khác nhau thường gặp trong 

cuộc sống cá nhân, xã hội, trong khoa học và giáo dục đào tạobao gồm cả các cuộc thảo 

luận có nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn của người học; chỉ gặp khó khăn khi bị 

nhiễu, có tiếng ồn xung quanh, cấu trúc văn bản không đầy đủ hoặc có sử dụng thành ngữ 

ảnh hưởng đến khả năng nghe hiểu. 

C9. Theo dõi được bài phát biểu có mở rộng thêm ngoài nội dung chính và cuộc 

thảo luận có chủ đề hợp lí, quen thuộc và có cấu trúc rõ ràng. 

đ. Hình thành kĩ năng nghe ở bậc 5 (trình độ C1) 

C10. Theo dõi và hiểu được những bài nói dài về những chủ đề phức tạp và trừu 

tượng khi cấu trúc bài nói không rõ ràng và mối quan hệ giữa các ý không tường minh. 

Theo dõi và hiểu được các cuộc trò chuyện tự nhiên, linh hoạt giữa những người Việt. 

Theo dõi và hiểu được những cuộc thảo luận hay tranh luận trừu tượng. Hiểu được những 

thông tin cần thiết khi nghe thông báo qua các phương tiện thông tin đại chúng. 

e. Hình thành kĩ năng nghe ở bậc 6 (trình độ C2) 

C11. Theo dõi và hiểu được các bài giảng hay thuyết trình chuyên ngành có sử 

dụng nhiều lối nói thông tục có những yếu tố văn hóa hoặc những thuật ngữ không quen 

thuộc. Hiểu được những vấn đề tinh tế, phức tạp hoặc dễ gây tranh luận (như các quy 
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định, tài chính); thậm chí có thể đạt tới trình độ hiểu biết của nhà chuyên môn. Nghe hiểu 

được mọi điều một cách dễ dàng theo tốc độ của người Việt. 

B. Kĩ năng nói 

a. Hình thành kĩ năng nói ở bậc 1 (trình độ A1) 

C12. Phát âm tương đối rõ ràng, tương đối đúng các thanh điệu trong các từ/ câu 

ngắn với tốc độ rất chậm. Sử dụng được các câu rất ngắn, biệt lập, chủ yếu là những cấu 

trúc đơn giản đã học, tuy vẫn còn nhầm lẫn cao độ của các thanh điệu khi phát âm và 

ngập ngừng khi diễn đạt. 

C13. Sử dụng được một số ít cấu trúc ngữ pháp tương đối đơn giản đã học. Sử 

dụng được các nhóm từ, cách diễn đạt lịch sự đơn giản nhất hàng ngày như chào hỏi, giới 

thiệu, lời mời, cảm ơn, xin lỗi. 

C14. Nói một cách dễ dàng, chấp nhận được, trong những bối cảnh cụ thể và 

những cuộc hội thoại ngắn, với điều kiện có người khác giúp nếu cần thiết. Có khả năng 

điều hành các cuộc trao đổi đơn giản thường gặp mà không phải cố gắng quá nhiều. Có 

khả năng hỏi và trả lời câu hỏi, trao đổi ý kiến và thông tin về các chủ đề quen thuộc 

trong sinh hoạt hàng ngày. 

b. Hình thành kĩ năng nói ở bậc 2 (trình độ A2) 

C15. Phát âm rõ ràng, tương đối đúng các thanh điệu khi sử dụng câu ngắn, nhưng 

đôi khi người đối thoại vẫn phải yêu cầu nhắc lại. Có khả năng làm cho người đối thoại 

hiểu ý mình bằng cách bổ sung các chi tiết nhỏ mặc dù còn ngập ngừng, cắt ngắn ý và 

khó khăn khi tìm cách diễn đạt lại. Sử dụng được nhiều cấu trúc ngữ pháp đơn giản, một 

số cách nói lịch sự có dùng từ xin, vâng, dạ, ạ; sử dụng được một số cách diễn đạt phù 

hợp liên quan đến các chủ đề hàng ngày; có khả năng giao tiếp phù hợp với tình huống 

đơn giản trong gia đình, lớp học, công việc thông thường. 

C16. Nói được một cách dễ dàng, chấp nhận được, trong những bối cảnh cụ thể và 

những cuộc hội thoại ngắn, với điều kiện có người khác giúp nếu cần thiết. Có khả năng 

điều hành các cuộc trao đổi đơn giản thường gặp mà không cần phải cố gắng quá nhiều. 

Có khả năng hỏi và trả lời, trao đổi ý kiến và thông tin về các chủ đề quen thuộc trong 

sinh hoạt thường ngày.  
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C17. Có khả năng giao tiếp về những vấn đề đơn giản, trao đổi thông tin đơn giản 

và trực tiếp về những vấn đề quen thuộc liên quan tới công việc và cuộc sống hàng ngày 

nhưng chưa thể duy trì hội thoại theo cách riêng của mình. Có khả năng giao tiếp dễ dàng 

bằng những hội thoại ngắn trong những tình huống giao tiếp xác định mà không phải quá 

cố gắng. 

c. Hình thành kĩ năng nói ở bậc 3 (trình độ B1) 

C18. Phát âm rõ ràng, đúng các thanh điệu, phân biệt được các phụ âm khó như g, 

t, th, kh, ng và các nguyên âm đôi, âm đệm, các âm tiết, mặc dù đôi lúc giọng vẫn chưa tự 

nhiên và thỉnh thoảng còn phát âm sai. Sử dụng được tương đối chính xác vốn từ vựng, 

ngữ pháp căn bản nhưng còn gặp khó khăn khi cố gắng diễn đạt những suy nghĩ phức tạp 

hoặc những chủ đề, tình huống không quen thuộc. Sử dụng tương đối chính xác những 

cách nói lịch sự và có cách ứng đáp phù hợp với tình huống giao tiếp hàng ngày ở trường 

và nơi làm việc. 

C19. Nói một cách tự tin về các vấn đề quen thuộc và không quen thuộc có liên 

quan đến sở thích, học tập, việc làm. Trao đổi, kiểm tra và xác nhạn thông tin, xử lí được 

những tình huống ít khi gặp và giải thích được lí do của các vấn đề. Bày tỏ được suy nghĩ 

về các chủ đề trừu tượng, chủ đề văn hóa (phim ảnh, sách báo, âm nhạc). Dùng được 

ngôn ngữ đơn giản để xử lí các tình huống phát sinh trong sinh hoạt. Tham gia vào cuộc 

trò chuyện về chủ đề quen thuộc không chuẩn bị trước, thể hiện được ý kiến cá nhân, sự 

quan tâm của bản thân về các chủ đề gia đình, sở thích, công việc, du lịch và các sự kiện 

hiện tại.  

C20. Có khả năng sử dụng ngôn ngữ đơn giản để giải quyết hầu hết các tình huống 

thường phát dinh trong khi đi du lịch. Có khả năng bắt đầu một cuộc hội thoại về chủ đề 

quen thuộc mà không cần chuẩn bị trước, thể hiện những quan điểm cá nhân và trao đổi 

thông tin về những chủ đề quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Giao tiếp tương đối tự 

tin về những vấn đề quen thuộc hoặc không quen thuộc liên quan đến lĩnh vực chuyên 

môn hoặc lĩnh vực quan tâm của mình. Trao đổi, kiểm tra, xác nhận được thông tin và xử 

lí những tình huống ít gặp. Bày tỏ được suy nghĩ về những chủ đề văn hóa, có tính trừu 

tượng như phim ảnh, âm nhạc. 
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d. Hình thành kĩ năng nói ở bậc 4 (trình độ B2) 

C21. Phát âm rõ ràng, đúng cao độ, ngữ điệu tương đối tự nhiên. Giao tiếp dễ dàng 

và tương đối lưu loát, kể cả khi nói những đoạn dài và phức tạp. Sử dụng tốt vốn từ vựng, 

cấu trúc ngữ pháp tương đối phức tạp trong giao tiếp. Diễn đạt được ý của mình một cách 

tự tin, rõ ràng và lịch sự bằng ngôn ngữ trang trọng cũng như thông tục, phù hợp với tình 

huống giao tiếp. 

C22. Nói thành thạo, có hiệu quả về nhiều chủ đề chung, chủ đề học thuật, nghề 

nghiệp hoặc giải trí, Nói một cách tương đối trôi chảy, mạch lạc, tự nhiên, kiểm soát ngữ 

pháp tốt, không có nhiều dấu hiệu bị hạn chế về những gì muốn nói. 

C23. Giao tiếp khá lưu loát, tự nhiên với người Việt. Giải thích được nội dung 

quan trọng thông qua trải nghiệm, giải thích và giữ quan điểm một cách rõ ràng bằng 

những lập luận và minh chứng liên quan. Sử dụng ngôn ngữ thành thạo, chính xác và 

hiệu quả về các chủ đề chung, chủ đề giải trí, nghề nghiệp và học tập, giữa các ý có liên 

kết rõ ràng. Giao tiếp một cách tự nhiên, sử dụng tốt các cấu trúc ngữ pháp và không gặp 

khó khăn khi diễn đạt cho phù hợp với hoàn cảnh. 

đ. Hình thành kĩ năng nói ở bậc 5 (trình độ C1) 

C24. Có khả năng thay đổi ngữ điệu tự nhiên gần giống nhau như người Việt để 

thể hiện các sắc thái ý nghĩa tinh tế. Diễn đạt trôi chảy, tự nhiên ý của mình, gần như 

không gặp khó khăn, trừ một số chủ đề có những khái niệm khó. Sử dụng chính xác, tự 

tin và hiệu quả cách phát âm, vốn từ vựng rộng, cấu trúc ngữ pháp phức tạp trong giao 

tiếp; tuy nhiên đôi khi vẫn phải ngừng câu, chuyển ý và tìm cách diễn đạt khác. Nhận 

diện được nhiều cách diễn đạt kiển thành ngữ hoặc thông tục, cảm nhận được những thay 

đổi về cách giao tiếp; tuy nhiên đôi khi vẫn phải hỏi lại các chi tiết, đặc biệt khi nghe 

giọng không quen, tốc độ nhanh. 

C25. Nói một cách trôi chảy và tự nhiên, hầu như không gặp khó khăn. Sử dụng 

tốt một vốn từ lớn và các cấu trúc ngữ pháp phức tạp, để không cần phải lảng tránh hoặc 

nói vòng, dài dòng. 
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C26. Giao tiếp một cách trôi chảy, tự nhiên với người Việt mà không cần phải quá 

cố gắng. Làm chủ được vốn từ vựng rộng, dễ dàng xử lí được những tình huống phức tạp 

về ngôn ngữ mà không cần phải cố tìm cách diễn đạt hoặc lảng tránh câu hỏi. 

e. Hình thành kĩ năng nói ở bậc 6 (trình độ C2) 

C27. Diễn đạt được ý của bản thân một cách tự nhiên, liên tục, không ngập ngừng, 

trừ khi muốn lựa chọn từ ngữ, ví dụ hoặc chọn lời giải thích phù hợp nhất. Sử dụng được 

chính xác, phù hợp và hiệu quả cách phát âm, từ vựng rất rộng và nhiều cấu trúc ngữ 

pháp khó trong giao tiếp theo lối nói tự nhiên của người Việt. Sử dụng được cách diễn đạt 

bằng thành ngữ hoặc lối nói thông tục và phân biệt được các cấp độ nghĩa. Cảm thụ được 

các tác động về mặt ngôn ngữ - xã hội, văn hóa - xã hội của người Việt.  

C28. Sử dụng tốt các cấu trúc ngôn ngữ, hiểu được các cấp độ ý nghĩa của thành 

ngữ, tục ngữ đặc biệt. Nói một cách dễ dàng và thay đổi được lối nói một cách tự nhiên 

khi độc thoại, gồm cả những nội dung thuộc chuyên môn được đào tạo. 

C29. Sử dụng được các phương tiện biểu hiện tình thái ngôn ngữ để thể hiện 

những sắc thái ý nghĩa chính xác và hợp lí. 

C. Kĩ năng đọc 

a. Hình thành kĩ năng đọc ở bậc 1 (trình độ A1) 

C30. Hiểu được những đoạn văn bản rất ngắn và đơn giản về các chủ đề như bản 

thân, gia đình, trường lớp, bạn bè. Nhận ra được tên riêng, các từ quen thuộc, các cụm từ 

cơ bản trên các ghi chú đơn giản, thường gặp trong các tình huống giao tiếp hàng ngày. 

Hiểu được các thông điệp ngắn, đơn giản trên bưu thiếp. Hiểu được và đi theo đúng các 

bản chỉ đường đơn giản. 

b. Hình thành kĩ năng đọc ở bậc 2 (trình độ A2) 

C31. Hiểu được các đoạn văn bản ngắn và đơn giản đề các vấn đề quen thuộc, cụ 

thể; có khả năng sử dụng những từ ngữ thường gặp trong công việc hoặc đời sống hàng 

ngày.  

C32. Tìm được các thông tin cụ thể, dễ đoán trong các văn bản đơn giản thường 

gặp như quảng cáo, thực đơn, danh mục tham khảo và thời gian biểu. Định vị được thông 

tin cụ thể trong các danh sách và tìm được thông tin cần tìm. Hiểu được các kí hiệu 
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thường gặp, các biển báo, thông báo ở nơi công cộng (trên đường phố, trong nhà hàng, 

bến xe, nhà ga) hoặc ở nơi làm việc (biển chỉ đường, biển hướng dẫn, biển cảnh báo nguy 

hiểm). 

C33. Hiểu được các loại thư từ và văn bản điện tử cơ bản (thư hỏi đáp, đơn đặt 

hàng, thư xác nhận) về các chủ đề quen thuộc. Hiểu được các loại thư từ cá nhân ngắn 

gọn. Hiểu được quy định diễn đạt bằng ngôn ngữ đơn giản. Hiểu được hướng dẫn đơn 

giản sử dụng các thiết bị trong đời sống hàng ngày như điện thoại công cộng. 

c. Hình thành kĩ năng đọc ở bậc 3 (trình độ B1) 

C34. Đọc hiểu được các văn bản chứa đựng thông tin rõ ràng về các chủ đề liên 

quan đến chuyên ngành và lĩnh vực yêu thích, quan tâm của mình. 

C35. Nhận ra và hiểu được những thông tin có liên quan trong các văn bản, tài liệu 

sử dụng hàng ngày như thư từ, thông tin quảng cáo và các văn bản ngắn. 

C36. Hiểu được các đoạn mô tả sự kiện, cảm xúc và lời chúc trong các thư từ cá 

nhân đủ để đáp lại người viết. Hiểu được các hướng dẫn sử dụng được viết rõ ràng, mạch 

lạc cho một thiết bị cụ thể. 

d. Hình thành kĩ năng đọc ở bậc 4 (trình độ B2) 

C37. Đọc được một cách tương đối độc lập, điều chỉnh được cách đọc và tốc độ 

đọc theo từng dạng văn bản và mục đích đọc cũng như sử dụng có chọn lọc các nguồn 

tham khảo phù hợp. Có vốn từ vựng lớn chủ động phục vụ quá trình đọc, nhưng vẫn còn 

gặp khó khăn với những thành ngữ ít xuất hiện. 

C38. Xác định được thông tin và kết luận chính trong các văn bản nghị luận rõ 

ràng, không nhất thiết phải chi tiết. 

C39. Đọc được thư từ liên quan đến sở thích của mình và dễ dàng nắm bắt được ý 

nghĩa cốt yếu. Hiểu được các bản hướng dẫn dài, phức tạp thuộc lĩnh vực chuyên môn 

của mình, bao gồm cả những chi tiết về điều kiện và cảnh báo, với điều kiện được đọc lại 

các đoạn khó. 

đ. Hình thành kĩ năng đọc ở bậc 5 (trình độ C1) 

C40. Hiểu được chi tiết những văn bản dài, phức tạp, kể cả những văn bản không 

thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình, với điều kiện được đọc lại các đoạn khó. 
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C41. Hiểu được những bài báo và báo cáo liên quan đến các vấn đề thời sự, trong 

đó tác giả thể hiện rõ lập trường hoặc quan điểm cụ thể. 

C42. Hiểu được các loại thư từ viết bằng tiếng Việt, tuy đôi lúc phải dùng từ điển. 

Hiểu rõ các bản hướng dẫn dài, phức tạp về một loại máy móc hay quy trình mới (kể cả 

không liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của mình), tuy nhiên, vẫn cần đọc lại các đoạn 

khó. 

e. Hình thành kĩ năng đọc ở bậc 6 (trình độ C2) 

C43. Hiểu, lựa chọn và sử dụng có phê phán, đánh giá được hầu hết các thể loại 

văn bản, bao gồm các văn bản có cấu trúc và nội dung phức tạp, hay các tác phẩm văn 

học và các thể loại khác. Hiểu được nhiều loại văn bản dài và phức tạp, cảm thụ được 

những nét khác biệt giữa nghĩa đen và nghĩa bóng, các loại văn phong. 

C44. Hiểu được nhiều loại văn bản dài, phức tạp. Có khả năng đọc lấy thông tin và 

lập luận cả những nội dung thuộc chuyên môn được đào tạo. 

C45. Dễ dàng hiểu được hầu hết các thư từ, văn bản giao dịch gồm cả những thư 

từ văn bản giao dịch thuộc nội dung chuyên môn được đào tạo. 

D. Kĩ năng viết 

a. Hình thành kĩ năng viết ở bậc 1 (trình độ A1) 

C46. Viết được những cụm từ, câu đơn ngắn về bản thân, gia đình, trường lớp, nơi 

làm việc. Trình bày hoặc cung cấp được thông tin cá nhân bằng văn bản.Viết, trả lời được 

một tấm bưu thiếp. Viết và điền được các con số, ngày tháng, tên riêng, quốc tịch, địa chỉ, 

tuổi, ngày sinh… Chép lại được các từ đơn hay các văn bản ngắn được trình bày ở dạng 

in chuẩn. 

b. Hình thành kĩ năng viết ở bậc 2 (trình độ A2) 

C47. Viết được các mệnh đề, câu đơn nối với nhau bằng các liên từ như và, nhưng, 

vì. Viết được chuỗi cụm từ hay những câu đơn giản về bản thân, gia đình của mình, về 

điều kiện sống, quá trình học tập và công việc hiện tại hoặc công việc gần đây nhất của 

mình. Viết được một tiểu sử giả tưởng ngắn gọn. 

C48. Viết được những ghi chú ngắn, sử dụng được biểu mẫu về những vấn đề 

thuộc lĩnh vực quan tâm.Viết được thư cá nhân đơn giản để cảm ơn hoặc xin lỗi. Viết 
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được tin nhắn ngắn, đơn giản. Viết được các ghi chú ngắn, đơn giản liên quan tới những 

vấn đề thuộc lĩnh vực quan tâm. 

c. Hình thành kĩ năng viết ở bậc 3 (trình độ B1) 

C49. Viết được đoạn, bài đơn giản, có tính liên kết về các chủ đề quen thuộc hoặc 

lĩnh vực mà mình quan tâm theo trật tự logic nhất định. Miêu tả được chi tiết, dễ hiểu về 

những chủ đề quen thuộc trong lĩnh vực mình quan tâm. Viết được bài đơn giản, có liên 

kết về các trải nghiệm, miêu tả cảm xúc và phản ứng của mình. Miêu tả được một sự 

kiện, một chuyến đi gần đây (thật hoặc giả tưởng). Viết để kể lại được một câu chuyện. 

C50. Viết được những bài luận ngắn gọn, đơn giản về những chủ đề quan tâm. 

Tóm tắt báo cáo và trình bày được ý kiến đánh giá của mình đối với những thông tin thu 

được từ thực tế hoặc tích lũy được về những vấn đề quen thuộc hàng ngày. Viết được 

những báo cáo ngắn gọn theo định dạng chuẩn, cung cấp những thông tin thực tế và nêu 

lí do cho những kiến nghị đưa ra trong báo cáo. 

C51. Truyền đạt được thông tin, ý kiến về những chủ đề cụ thể hoặc trừu tượng, 

kiểm tra thông tin và giải thích được vấn đề một cách hợp lí. Có khả năng viết thư, ghi 

chép cá nhân theo yêu cầu hoặc truyền đạt thông tin đơn giản có liên quan trực tiếp với 

các luận điểm được cho là quan trọng. 

C52. Viết được thư cá nhân mô tả chi tiết kinh nghiệm, cảm xúc, sự kiện. Viết 

được thư từ giao dịch ở mức cung cấp thông tin cá nhân, trình bày suy nghĩ về những chủ 

đề liên quan đến công việc, học tập và các chủ đề về văn hóa, âm nhạc, phim ảnh.  

C53. Viết được những thông báo đơn giản có nội dung liên quan tới bạn bè, nhân 

viên dịch vụ, giáo viên và những người thường gặp hàng ngày, đồng thời làm rõ được các 

đặc điểm quan trọng trong thông báo. Viết được thông báo có nội dung yêu cầu hoặc giải 

thích một vấn đề cụ thể. 

d. Hình thành kĩ năng viết ở bậc 4 (trình độ B2) 

C54. Viết được bài chi tiết, rõ ràng về các chủ đề quen thuộc, nhiều lĩnh vực quan 

tâm khác nhau, biết tổng hợp, đánh giá thông tin và lập luận từ một số nguồn khác nhau. 

Miêu tả rõ ràng, chi tiết được về các sự kiện hay những trải nghiệm thật hoặc giả tưởng, 

thể hiện được sự kết nối logic giữa các ý trong bài theo quy ước của thể loại văn bản. 
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Miêu tả được rõ ràng, chi tiết những chủ đề mà mình quan tâm. Viết được bài bình luận 

về một bộ phim, một cuốn sách hay một vở kịch. 

C55. Viết được bài luận hoặc báo cáo kiểu lập luận nêu lí do tán thành hay phản 

đối một quan điểm nào đó và giải thích được những lợi thế và bất lợi của các giải pháp 

đó. Tổng hợp được thông tin và lập luận từ nhiều nguồn khác nhau. Truyền đạt được 

thông tin, trình bày quan điểm của mình và của người khác một cách hiệu quả bằng văn 

bản.  

C56. Viết được thư từ giao dịch để biểu thị cảm xúc, thái độ, trình bày ý kiến cá 

nhân, trả lời và bình luận về ý kiến và quan điểm của người nhận thư. Ghi chép và viết 

được những thông báo có nội dung rõ ràng, chi tiết về nhiều chủ đề khác nhau, nêu được 

quan điểm của mình về một vấn đề, chỉ ra được những ưu điểm, nhược điểm của các 

phương án khi cần lựa chọn. 

đ. Hình thành kĩ năng viết ở bậc 5 (trình độ C1) 

C57. Viết được bài chi tiết, rõ ràng, bố cục chặt chẽ về các chủ đề phức tạp, biết 

làm nổi bật những ý quan trọng, biết mở rộng và củng cố quan điểm ở một số đoạn bằng 

những chứng cứ, ví dụ cụ thể và kết thúc bài viết với một kết luận phù hợp. Viết được 

những bài văn miêu tả mang tính sáng tạo, rõ ràng, chi tiết với cấu trúc chặt chẽ, văn 

phong tự nhiên, có cá tính, phù hợp với độc giả. 

C58. Viết được bài bình luận rõ ràng, có cấu trúc chặt chẽ về những chủ đề phức 

tạp, nhấn mạnh được những điểm quan trọng có liên quan. Có khả năng viết triển khai ý 

và củng cố quan điểm của mình ở một số đoạn với độ dài nhất định bằng những ý kiến, lí 

do và minh chứng cụ thể. 

C59. Thể hiện được bản thân một cách rõ ràng, chính xác và linh hoạt với đối 

tượng nhận thông tin; sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và hiệu quả. Ghi chép và viết được các 

thông báo rõ ràng, chặt chẽ, chi tiết về các chủ đề phức tạp, thể hiện khả năng tổ chức văn 

bản, sử dụng tốt từ ngữ, công cụ liên kết trong văn bản. 

e. Hình thành kĩ năng viết ở bậc 6 (trình độ C2) 
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C60. Viết được bài rõ ràng, bố cục logic, chặt chẽ, văn phong phù hợp, trôi chảy 

về nhiều lĩnh vực phức tạp, giúp người đọc nhận ra những điểm quan trọng trong bài một 

cách dễ dàng. 

C61. Viết được những bài miêu tả kinh nghiệm và những câu chuyện một cách rõ 

ràng, rành mạch, ý tứ phong phú, lôi cuốn, có văn phong phù hợp với thể loại đã lựa 

chọn. Viết được báo cáo và tiểu luận với một cơ cấu hợp lí, hiệu quả, giúp người đọc thấy 

được những luận điểm quan trọng. Viết được một cách rõ ràng, rành mạch các báo cáo, 

bài báo hoặc tiểu luận phức tạp, nội dung phong phú về một vấn đề nào đó hoặc đưa ra 

được những đánh giá sắc bén về những đề xuất hay bình luận tác phẩm văn học. 

C62. Viết mạch lạc và chính xác, phân biệt được những khác biệt tinh tế về ý 

nghĩa trong các nội dung thuộc chuyên môn được đào tạo. Viết được thư từ giao dịch một 

cách mạch lạc, chính xác, phân biệt được những khác biệt tinh tế về ý nghĩa trong các 

giao dịch, gồm cả giao dịch về chuyên môn được đào tạo. Dễ dàng ghi chép và viết được 

các loại thông báo. Có khả năng tóm tắt được các nguồn thông tin nói hoặc viết, sắp xếp 

và tình bày lại một cách logic; diễn đạt trôi chảy và chính xác, phân biệt được những 

khác biệt tinh tế về ý nghĩa trong thông tin phức tap, gồm cả thông tin thuộc lĩnh vực 

chuyên môn được đào tạo. 

3.1.5.3. Thái độ 

C63. Trân trọng tính đa dạng văn hóa 

C64. Trân trọng và yêu quý đất nước, con người, ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam 

C65. Có ý thức tìm tòi, học hỏi, nghiêm túc, sáng tạo 

3.1.6. Ma trận mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Mục tiêu cụ thể M1 M2 M3 M4 M5 M6 

 

 

 

 

Chuẩn 

Kiến 

thức 

C1 x x x x x x 

C2 x x x x x x 

C3 x x x x x x 

 

 

C4 x      

C5  x     
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Mục tiêu cụ thể M1 M2 M3 M4 M5 M6 

đầu 

ra  

của 

chương 

trình 

đào 

tạo 

 

 

 

 

Kĩ 

năng 

C6   x    

C7   x    

C8    x   

C9    x   

C10     x  

C11      x 

C12 x      

C13 x      

C14 x      

C15  x     

C16  x     

C17  x     

C18   x    

C19   x    

C20   x    

C21    x   

C22    x   

C23    x   

C24     x  

C25     x  

C26     x  

C27      x 

C28      x 

C29      x 

C30 x      

C31  x     

C32  x     
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Mục tiêu cụ thể M1 M2 M3 M4 M5 M6 

C33  x     

C34   x    

C35   x    

C36   x    

C37    x   

C38    x   

C39    x   

C40     x  

C41     x  

C42     x  

C43      x 

C44      x 

C45      x 

C46 x      

C47  x     

C48  x     

C49   x    

C50   x    

C51   x    

C52   x    

C53   x    

C54    x   

C55    x   

C56    x   

C57     x  

C58     x  

C59     x  
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Mục tiêu cụ thể M1 M2 M3 M4 M5 M6 

C60      x 

C61      x 

C62      x 

Thái 

độ 

C63 x x x x x x 

C64 x x x x x x 

C65 x x x x x x 

 

3.1.7. Phương pháp tiếp cận, phương pháp/chiến lược dạy – học và phương pháp kiểm 

tra đánh giá 

3.1.7.1. Phương pháp tiếp cận 

 - Tiếp cận dựa trên chuẩn đầu ra. Cách tiếp cận này dựa trên một số nội dung sau: 

 + Xây dựng khung chương trình, trong đó vạch ra được những nội dung chính về 

kiến thức và kĩ năng mà người học cần đạt được. 

 + Đo lường kiến thức và năng lực ngôn ngữ phải dựa trên các tiêu chí có liên 

quan. 

 + Yêu cầu cao trong một số bài thi chính. Áp dụng định dạng đề do Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành. 

 + Xây dựng các tiêu chuẩn chi tiế và cụ thể để đo lường được trong một khung 

chương trình tích hợp. Tất cả các tiêu chuẩn đánh giá được áp dụng cho tất cả học viên. 

 - Tiếp cận giảng dạy ngôn ngữ dựa trên khung năng lực tiếng Việt và định dạng đề 

kiểm tra, đánh giá do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Cách tiếp cận này có những nội 

dung sau: 

 + Làm cho người học trở thành những cá nhân có khả năng đáp ứng yêu cầu của 

cuộc sống. 

 + Giảng dạy được định hướng thực hành hoặc nhiệm vụ. Đó là hoạt động ngôn 

ngữ chứ không phải là kiến thức về ngôn ngữ hay về các kĩ năng. 
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 + Người học được kiểm tra trước để xác định họ thiếu những kĩ năng gì và kiểm 

tra những kĩ năng đó sau khi dạy. Nếu họ không đạt được mức độ làm chủ như mong 

muốn, thì họ sẽ phải tiếp tục học để đạt đích và được kiểm tra lại. 

 + Xây dựng trách nhiệm giáo dục nhiều hơn bằng cách mô tả những gì mà học 

viên cần phải đạt được sau khóa học. Chuyển sự chú ý từ phương pháp hay quy trình lớp 

học sang kết quả học tập. 

3.1.7.2. Phương pháp/chiến lược dạy – học 

 - Phương pháp thích nghi với người học, đặt trọng tâm ở người học. Lấy người 

học là trung tâm, đáp ứng được nhu cầu cạnh tranh của thị trường lao động, tập trung vào 

việc đo lường khả năng thực hiện và trải nghiệm của học viên (đầu ra);  

  - Giảng dạy ngôn ngữ dựa trên quan điểm giao tiếp. Dạy cách dùng ngôn ngữ làm 

công cụ giao tiếp. Người học được dạy những hình thức ngôn ngữ/ những kĩ năng cần 

thiết cho những tình huống mà ở đó họ sẽ hoạt động. Các hình thức dạy học thường 

được xác định qua phân tích nhu cầu của người học. 

  - Nhấn mạnh vào khả năng vận dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá, giảng dạy 

theo xu hướng tạo dụng kiến thức và khuyến khích nhiều cách tiếp cận, dựa trên cơ sở 

giảng dạy các sự kiện và những phương pháp chuẩn, kết hợp chặt chẽ với những ý 

tưởng và mô hình sư phạm tiên tiến, không bắt buộc hoặc yêu cầu bất kì một phong 

cách giảng dạy và học tập cụ thể nào, giáo viên có quyền quyết định về việc học tập đối 

với môn học mà mình đảm nhiệm. 

  - Việc kiểm tra, đánh giá nhấn mạnh vào việc thực hành của người học, yêu cầu 

các học viên phải chứng minh được rằng họ đã học được, làm được những nội dung và 

kĩ năng theo yêu cầu như thế nào. 

  - Các phương pháp được sử dụng chủ yếu: thuyết trình, seminar, bài tập, thảo luận, 

thí nghiệm, thực tế, thực hành, E-learning, lớp học đảo ngược. 

3.1.7.3. Phương pháp kiểm tra đánh giá 

a) Thang điểm đánh giá 

Sử dụng thang 10 điểm cho tất cả các hình thức đánh giá trong học phần. 

b) Hình thức, tiêu chí đánh giá và trọng số điểm 
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TT 
Hình 

thức 

Trọng 

số  

điểm 

Tiêu chí đánh giá 

CĐR 

của 

HP 

Điểm 

tối đa 

Đánh giá quá trình (trọng số 50%) 

1.  
Chuyên 

cần  
10% 

- Tính chủ động, mức độ tích cực chuẩn bị 

bài và tham gia các hoạt động trong giờ học 

 
5 

- Thời gian tham dự buổi học bắt buộc 5 

2.  

Bài tập 

thực 

hành 

 

15% 

- Thời gian tham gia thực hành  1 

- Thái độ tham gia 1 

- Ý kiến đóng góp 2 

- Thời gian giao nộp sản phẩm 1 

- Chất lượng sản phẩm giao nộp 5 

3.  

Bài 

kiểm tra 

định kì 

25% Theo đáp án, thang điểm của giảng viên 

 

10 

Thi kết thúc học phần (trọng số 50%)   

 

3.2. Mô tả chương trình dạy học (Curriculum) 

TT Trình độ Mã 

môn 

học 

Tên môn Số 

tín 

chỉ 

Tổng 

số tiết 

quy 

chuẩn 

LT TH Tự 

học 

1  

 

Sơ 

cấp 

 

A1 

 Nghe tiếng Việt sơ cấp A1 4 60 30 30 30 

2  Nói tiếng Việt sơ cấp A1 4 60 30 30 30 

3  Đọc tiếng Việt sơ cấp A1 4 60 30 30 30 

4  Viết tiếng Việt sơ cấp A1 4 60 30 30 30 

5  

 

 Nghe tiếng Việt sơ cấp A2 4 60 30 30 30 

6  Nói tiếng Việt sơ cấp A2 4 60 30 30 30 
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7 A2  Đọc tiếng Việt sơ cấp A2 4 60 30 30 30 

8  Viết tiếng Việt sơ cấp A2 4 60 30 30 30 

9  

 

 

 

Trung 

cấp 

 

 

B1 

 Nghe tiếng Việt trung cấp B1 4 60 30 30 30 

10  Nói tiếng Việt trung cấp B1 4 60 30 30 30 

11  Đọc tiếng Việt trung cấp B1 4 60 30 30 30 

12  Viết tiếng Việt trung cấp B1 4 60 30 30 30 

13   

 

B2 

 Nghe tiếng Việt trung cấp B2 4 60 30 30 30 

14  Nói tiếng Việt trung cấp B2 4 60 30 30 30 

15  Đọc tiếng Việt trung cấp B2 4 60 30 30 30 

16  Viết tiếng Việt trung cấp B2 4 60 30 30 30 

17  

 

Cao 

cấp 

 

 

C1 

 Nghe tiếng Việt cao cấp C1 4 60 30 30 30 

18  Nói tiếng Việt cao cấp C1 4 60 30 30 30 

19  Đọc tiếng Việt cao cấp C1 4 60 30 30 30 

20  Viết tiếng Việt cao cấp C1 4 60 30 30 30 

21  

 

C2 

 Nghe tiếng Việt cao cấp C2 4 60 30 30 30 

22  Nói tiếng Việt cao cấp C2 4 60 30 30 30 

23  Đọc tiếng Việt cao cấp C2 4 60 30 30 30 

24  Viết tiếng Việt cao cấp C2 4 60 30 30 30 

 


