
NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN &

 SỐ 144 - THÁNG 9/2017 • 29

1. Đặt vấn đề
Tiếng Việt là ngôn ngữ quốc gia, ngôn ngữ chính 

thức được giảng dạy trong nhà trường ở tất cả các 
cấp học, đang được hơn 90 triệu người Việt sống trên 
đất nước Việt Nam và hơn 4 triệu người Việt hoặc gốc 
Việt ở nước ngoài sử dụng. Tại một số quốc gia như Mĩ, 
Australia, Lào, Hàn Quốc... tiếng Việt được coi là một 
trong số những ngôn ngữ của cộng đồng thiểu số được 
sử dụng nhiều nhất. Theo xu hướng phát triển và hội 
nhập quốc tế của đất nước, tiếng Việt đang trở thành 
một ngoại ngữ được nhiều người nước ngoài theo học. 

Đề án Hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt cho người 
Việt Nam ở nước ngoài (2006) đã xây dựng và ban hành 
Chương trình (CT) dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở 
nước ngoài (CT dành cho thanh thiếu niên, CT dành cho 
người lớn) và hai bộ sách giáo khoa (SGK) Tiếng Việt vui 
và Quê Việt; đồng thời có một số CT và SGK Tiếng Việt 
cho người nước ngoài do các trường đại học, tổ chức, cá 
nhân trong và ngoài nước biên soạn. Tuy nhiên, do đối 
tượng học sinh (HS) nước ngoài học tiếng Việt hết sức đa 
dạng nên việc vận dụng CT và SGK trong tổ chức dạy học 
(DH) ở từng quốc gia gặp nhiều khó khăn. 

CT dạy tiếng Việt cho HS Lào tại nước Cộng hòa 
Dân chủ Nhân dân Lào được biên soạn trong khuôn khổ 
Đề án Nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt - Lào 
trong lĩnh vực giáo dục (GD) và phát triển nguồn nhân lực 
giai đoạn 2011 - 2020, theo thỏa thuận giữa Chính phủ 
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ 
nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào kí ngày 22 tháng 
4 năm 2011, nhằm thực hiện chủ trưởng của hai Đảng, 
hai Nhà nước, hai Chính phủ về tăng cường hợp tác song 
phương giữa Việt Nam và Lào trong lĩnh vực GD; giúp 
HS Lào, trước hết là HS Lào gốc Việt, sử dụng tiếng Việt 

thành thạo để giao tiếp đời sống, giao lưu văn hóa và 
thiết lập quan hệ kinh tế, xã hội giữa hai nước. Việc xây 
dựng thành công mô hình bài học tiếng Việt (MHBHTV) 
như một ngoại ngữ dành cho người nước ngoài là yếu tố 
quyết định sự thành công của CT này. 

2. Giới thiệu về chương trình dạy tiếng Việt cho 
học sinh Lào tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 
Lào 

CT được biên soạn cho đối tượng là HS đang học ở 
các trường phổ thông của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 
Lào chọn học Tiếng Việt như ngoại ngữ thứ hai. Trong 
giai đoạn thực nghiệm, CT được biên soạn cho những HS 
Lào gốc Việt, HS Lào học tại các trường của cộng đồng 
người Việt và các trường do Việt Nam giúp xây dựng 
tại Lào. 

CT được biên soạn nhằm hình thành và phát triển 
các kĩ năng (KN) giao tiếp bằng tiếng Việt cho HS, giúp 
các em tự tin trong giao tiếp và học tập. CT cung cấp 
một số kiến thức cơ bản về ngôn ngữ Việt Nam cho HS 
Lào. Thông qua việc DH tiếng Việt, CT cũng giúp HS có 
hiểu biết về con người và văn hóa Việt Nam, có tinh thần 
tương thân tương ái trong cộng đồng dân tộc, có tình 
cảm thân thiện với Việt Nam. 

Để đạt được những mục tiêu trên, CT được xây 
dựng dựa trên các quan điểm đảm bảo tính khoa học, 
gắn kết chặt chẽ với thực tiễn giảng dạy ngôn ngữ nói 
chung và ngoại ngữ nói riêng. Qua việc rèn luyện các KN 
nói, nghe, đọc, viết, trên cơ sở các kiến thức ngôn ngữ 
nhằm đạt được mục tiêu hình thành và phát triển năng 
lực (NL) giao tiếp bằng tiếng Việt cho HS. Theo đó, nội 
dung CT là sự phối hợp giữa hệ thống chủ đề, chủ điểm, 
hệ thống kiến thức tiếng Việt, văn hoá với các hành vi, 
nhiệm vụ giao tiếp. Mỗi chủ đề, chủ điểm học tập tạo 
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một môi trường giao tiếp để HS phát triển NL giao tiếp. 
Nội dung DH các chủ đề, chủ điểm được thiết kế theo 
nguyên tắc tích hợp, đồng tâm và phát triển, có tính thực 
tiễn, tính văn hóa. CT xác định HS là chủ thể của quá 
trình học tập. HS được tham gia tích cực vào các hoạt 
động nghe, nói, đọc, viết thông qua các bài tập phù hợp 
với những tình huống giao tiếp tự nhiên. Đồng thời, CT 
đảm bảo tính liên thông giữa cấp Tiểu học, Trung học 
cơ sở với Trung học phổ thông; các yêu cầu cần đạt sau 
khi học hết mỗi cấp học, dựa trên Khung NL tiếng Việt 
dùng cho HS nước ngoài. Đặc biệt, CT được thiết kế linh 
hoạt theo các trình độ để thích hợp với sự đa dạng về đối 
tượng và điều kiện học tập. 

Nội dung DH của CT bao gồm: Hệ thống chủ đề, 
chủ điểm và NL giao tiếp thể hiện ở những hành vi, 
nhiệm vụ giao tiếp trên cơ sở kiến thức Tiếng Việt, văn 
hoá. CT được triển khai theo các chủ đề, mỗi chủ đề được 
cụ thể hoá thành các chủ điểm, liên quan đến mối quan 
hệ và môi trường giao tiếp của HS ở mỗi lớp học, cấp 
học; cung cấp các ngữ cảnh giao tiếp giúp HS sử dụng 
kiến thức ngôn ngữ để thực hành giao tiếp. Trong từng 
cấp học, hệ thống chủ đề được xác định theo hướng 
cung cấp các ngữ cảnh và môi trường giao tiếp mở rộng 
dần, phù hợp với các mối quan hệ giao tiếp của HS trong 
gia đình, nhà trường, xã hội. Định hướng xác định chủ đề 
trong từng cấp học thể hiện trong Bảng 1. Sau mỗi cấp 
học, HS đạt được các mức độ nói, nghe, đọc, viết theo 
những yêu cầu cụ thể. Yêu cầu cần đạt này được phân 
chia làm 3 bậc: Bậc A1 tương đương với cuối cấp Tiểu 
học, bậc A2 tương đương cuối cấp Trung học cơ sở, bậc 
B1 tương đương cuối cấp Trung học phổ thông. 

Với nội dung và yêu cầu cần đạt như trên, hoạt 
động đánh giá (ĐG) sẽ tập trung vào xác nhận NL sử 
dụng tiếng Việt của HS ở từng trình độ thông qua 4 KN 
để giúp HS biết được mức độ NL của bản thân. Trong 
ĐG, cả hai hình thức ĐG thường xuyên và ĐG định kì, 
tổng kết đều được coi trọng. Với từng KN, các chuyên gia 
sẽ thiết kế những công cụ ĐG riêng. Kết quả trong ĐG 
thường xuyên hỗ trợ HS thay đổi cách học để nâng cao 
mức độ đạt được trong thời gian tiếp theo; hỗ trợ giáo 
viên (GV) biết được HS đã học tốt, học chưa tốt nội dung 

nào để kịp thời điều chỉnh cách dạy nhằm hỗ trợ HS học 
tốt hơn. Kết quả trong ĐG định kì, tổng kết hỗ trợ HS 
biết NL của mình đang ở mức nào và làm thế nào để cải 
thiện kết quả, nâng cao NL; hỗ trợ GV và quản lí trường 
học biết cần phải có những thay đổi gì trong phương 
pháp DH, tổ chức việc học, cung ứng các tài liệu hoặc 
những dịch vụ GD như thế nào để nâng cao kết quả của 
HS trong giai đoạn tiếp theo.

Ở các trình độ A1.1, A1.2, CT đề cao quan điểm giao 
tiếp qua phương pháp DH truyền khẩu. Từ trình độ A1.3, 
A1.4, A1.5 và các trình độ sau đó, khi HS được rèn luyện 
đủ các KN nghe, nói, đọc, viết, vai trò của kênh hình có 
thể giảm so với các trình độ trước nhưng tình huống nào 
có thể sử dụng tranh ảnh, sơ đồ, biểu bảng... để giúp HS 
hiểu hơn nội dung học thì kênh hình vẫn cần được tận 
dụng tối đa. CT thực hiện quan điểm tích hợp theo cả 
chiều dọc và chiều ngang. Tích hợp theo chiều dọc là 
tích hợp ở một đơn vị kiến thức và KN mới với những 
kiến thức, KN đã học trước đó theo nguyên tắc đồng tâm, 
cụ thể là kiến thức và KN của bài học sau bao hàm kiến 
thức và KN của bài học trước nhưng cao hơn, sâu hơn. 
Tích hợp theo chiều ngang là tích hợp kiến thức tiếng 
Việt với các mảng kiến thức về văn hoá, lịch sử, địa lí, 
phong tục tập quán và con người Việt Nam theo nguyên 
tắc đồng quy. Hướng tích hợp này được thực hiện thông 
qua hệ thống chủ đề, chủ điểm học tập với trọng tâm là 
các bài hội thoại, bài đọc. Theo nguyên tắc tích hợp, các 
nhiệm vụ trang bị kiến thức và rèn luyện KN cũng gắn bó 
chặt chẽ với nhau. Do đối tượng tiếp nhận CT có trình độ 
tiếng Việt khác nhau nên CT được thiết kế mềm dẻo theo 
các trình độ để thích hợp với sự đa dạng về đối tượng và 
điều kiện học tập. 

Thời lượng DH cần thiết cho mỗi trình độ: Khoảng 
420 tiết cho bậc A1 (hết cấp Tiểu học), 350 tiết cho bậc 
A2 (hết cấp Trung học cơ sở), 250 tiết cho bậc B1 (hết 
cấp Trung học phổ thông). Trong giai đoạn thực nghiệm, 
mỗi lớp (12 lớp) học chính thức 68 tiết/1 năm học. Phân 
bổ thời lượng: 2 tiết/1 tuần; 34 tuần/1 năm. Tổng thời 
lượng thực hiện CT: 816 tiết/12 năm. Bên cạnh đó, tuỳ 
theo điều kiện cụ thể, các trường có thể bố trí thêm thời 
lượng trong kế hoạch DH mỗi lớp để đảm bảo thực hiện 

Bảng 1: Hệ thống chủ đề, chủ điểm trong CT tiếng Việt cho người Lào

Chủ đề         Tôi và bạn bè Tôi và gia đình Tôi và trường học Tôi và thế giới xung quanh 

Tiểu học Bản thân, bạn bè, sở 
thích, trò chơi, ngày 
sinh...

Các thành viên trong gia 
đình, đồ dùng, đồ chơi...

Trường, lớp, thầy cô, các 
hoạt động ở trường, môn 
học, thời khoá biểu...

Những con vật, loài cây, 
loài hoa, thời gian, thời 
tiết...

Trung 
học cơ sở

Làm quen, kết bạn, 
cùng nhau học tập, vui 
chơi, mừng sinh nhật...

Người mình yêu quý, 
những việc làm hàng 
ngày, món ăn...

Ngày khai trường, hoạt 
động học tập, thể thao...

Thiên nhiên, nông thôn, 
thành thị, lễ hội, giao 
thông, nghệ thuật...

Trung 
học phổ 

thông

Gặp bạn mới, bạn cũ, 
giao lưu, văn nghệ, dã 
ngoại, cùng làm việc....

Gia đình Việt Nam, người 
thân xa gia đình, những 
ngày kỉ niệm, chọn nghề 
nghiệp...

Cuộc sống ở trường, học 
ở thư viện, học thực địa, kì 
thi, kỉ niệm mái trường...

Phong tục, di sản, bảo vệ 
môi trường, thể thao, nghệ 
thuật, thủ đô hai nước Việt 
- Lào...
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có hiệu quả CT. 
Từ các chủ đề và chủ điểm, CT của mỗi lớp sẽ xác 

định những biểu hiện của NL giao tiếp, được cụ thể hoá 
thành các hành vi, nhiệm vụ giao tiếp dựa trên những 
kiến thức về tiếng Việt và văn hóa như một gợi ý về 
khung nội dung DH cốt lõi, giúp các tác giả biên soạn 
SGK và GV có thể chủ động, linh hoạt trong việc triển 
khai các nội dung DH từng lớp. CT là sản phẩm của một 
đề án hợp tác nhưng có thể là CT được sử dụng cho HS 
nước ngoài học tiếng Việt.

3. Mô hình bài học tiếng Việt như một ngoại ngữ 
dành cho học sinh nước ngoài - nghiên cứu sách giáo 
khoa Tiếng Việt cho học sinh Lào cấp Trung học phổ 
thông

Bộ SGK Tiếng Việt cấp Trung học phổ thông gồm 
SGK, sách SV, sách bài tập của 3 lớp (10,11, 12). Mỗi cuốn 
SGK Tiếng Việt cho HS Lào cấp Trung học phổ thông 
gồm 17 bài học, mỗi bài 4 tiết, sau 3 bài học có bài ôn 
tập, bài cuối cùng là bài ôn tập và kiểm tra. Những nhân 
vật chính tham gia vào các ngữ cảnh giao tiếp gồm các 
nhân vật người Lào (Nitmina, Vammy, Thiphon, Suthep) 
và Việt Nam (An, Cường, Liên, Trung, cô giáo Hằng) sinh 
sống tại Lào. Hệ thống nhân vật này sẽ xuyên suốt và 
phát triển trong các cuốn sách Tiếng Việt 10, 11, 12. Theo 
đó, cuốn sách được coi như những câu chuyện nhỏ về 
cuộc sống và việc học tập của các bạn HS trong giai đoạn 
học Trung học phổ thông. 

Mô hình bài học của SGK được thể hiện theo cấu 
trúc chung, thống nhất từ các lớp Tiểu học và Trung học 
cơ sở. Bên cạnh đó, có những nét riêng ở một số nội 
dung phù hợp với đối tượng HS ở cấp học này. Mô hình 
bài học được thể hiện ở Hình 1.

Nhìn vào mô hình trên, chúng ta có thể thấy tên của 

bài học chính là tên chủ điểm. Mỗi bài phải đảm bảo 3 
mục tiêu: Kiến thức, hành vi giao tiếp và văn hóa. Trong 
đó, mục tiêu về kiến thức phải đảm bảo cung cấp cho HS 
các kiến thức về từ ngữ mới (theo chủ điểm), ngữ pháp, 
cách dùng các từ, cụm từ thông dụng trong tiếng Việt. 
Mục tiêu về hành vi giao tiếp phải đảm bảo cung cấp cho 
HS NL và hành vi giao tiếp phù hợp với chủ điểm của bài 
học. Mục tiêu về văn hóa nhằm cung cấp cho HS những 
hiểu biết về văn hóa của hai dân tộc Việt - Lào. Mỗi bài 
học bao gồm 4 nội dung: Nói, nghe, đọc, viết. Toàn bộ 
nội dung của bài học gắn liền và thực hiện được các mục 
tiêu trên. 

Nội dung Nói cung cấp một số từ ngữ, mẫu giao 
tiếp thông qua bài hội thoại và các hoạt động thực hành, 
giúp HS làm quen với các ngữ cảnh giao tiếp tự nhiên, 
gắn với chủ điểm. Để đáp ứng mục tiêu trên, bài Hội 
thoại xây dựng một ngữ cảnh giao tiếp có liên quan đến 
chủ điểm nêu trong tên của bài học. Nhân vật tham gia 
vào hội thoại và tình huống hội thoại cần gần gũi, quen 
thuộc với HS theo lứa tuổi. Mỗi hội thoại sẽ cung cấp 
cho HS một số từ ngữ mới theo chủ đề. Các hiện tượng 
ngữ pháp cũng xuất hiện ở hội thoại (nhắc lại ở các phần 
luyện tập tiếp theo). Kênh hình không chỉ dùng để minh 
họa cho kênh chữ mà cũng là một nội dung học tập, 
cung cấp cho HS những hiểu biết sinh động về văn hóa, 
lịch sử, địa lí, ý nghĩa của những hoạt động được trình 
bày ở kênh chữ. Đồng thời, HS phải vận dụng các KN và 
kinh nghiệm thực tế để gắn kết kênh hình với kênh chữ. 
Bảng từ ngữ và khung kiến thức xuất hiện ngay sau bài 
hội thoại để giúp HS nắm được nội dung bài. Sau khi 
cho HS đọc bài hội thoại, GV sẽ hướng dẫn HS tìm hiểu 
về từ ngữ mới và giải thích các hiện tượng ngữ pháp có 
trong bài. Sau khi luyện đọc (đóng vai) theo nội dung bài 

hội thoại, HS sẽ có các bài 
thực hành. Hệ thống bài 
thực hành được sắp xếp 
theo một dụng ý: Bài thực 
hành (1) giúp HS nhận diện 
những nội dung chính của 
bài; bài thực hành (2) mở 
rộng hoặc đi sâu (thảo 
luận nhóm) vào một nội 
dung được nêu ra ở bài; 
bài thực hành (3) nhằm rèn 
luyện kiến thức ngữ pháp; 
bài thực hành (4) mở rộng 
theo ngữ cảnh tương tự. 
Mục đích cao nhất là giúp 
HS có thể giao tiếp trong 
ngữ cảnh tương tự của hội 
thoại sau khi hoàn thành 
nội dung nói. 

Nội dung Nghe cung 
cấp các bài nghe, rèn luyện 
khả năng nắm bắt thông 
tin và thực hành giao tiếp. Hình 1: MHBHTV như một ngoại ngữ 
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Bài nghe có thể là một văn bản thông tin, một bài hội 
thoại, một bài thơ hay lời bài hát... Tuy nhiên, ngôn ngữ 
cần dễ hiểu, không có từ mới, dung lượng khoảng 150-
200 chữ. Nội dung bài nghe cung cấp thêm cho HS một 
số hiểu biết về chủ điểm, có thể nhắc lại hiện tượng ngữ 
pháp hoặc không. Các bài thực hành sau bài nghe cần 
tập trung vào việc giúp HS rèn luyện khả năng nắm bắt 
các thông tin trong bài; hình thức thường là trắc nghiệm 
nhiều lựa chọn, điền khuyết, ghép nối, đúng - sai.

Nội dung Đọc giúp HS có thêm hiểu biết về những 
nội dung liên quan đến chủ điểm, gắn với văn hóa, lịch 
sử, địa lí, đất nước và con người của hai dân tộc Việt Nam 
và Lào, bổ sung thêm vốn từ ngữ và ngữ pháp tiếng Việt 
qua bài đọc. Để đáp ứng mục tiêu trên, bài đọc cung cấp 
một văn bản ngắn có nội dung phù hợp với chủ điểm, 
dễ hiểu, gần gũi với nhận thức của HS. Các hiện tượng 
ngữ pháp cần xuất hiện ở bài đọc. Kênh hình cần hỗ trợ 
tốt cho kênh chữ. Sau khi luyện đọc (đóng vai) theo nội 
dung bài hội thoại, HS sẽ có các bài thực hành. Hệ thống 
bài thực hành được sắp xếp theo một dụng ý: Bài thực 
hành (1) giúp HS nhận diện những nội dung chính của 
bài; bài thực hành (2) mở rộng hoặc đi sâu (thảo luận 
nhóm) vào một nội dung được nêu ra ở bài; bài thưc 
hành (3) nhằm rèn luyện kiến thức ngữ pháp; bài thực 
hành (4) mở rộng theo ngữ cảnh tương tự.

Hoạt động Viết nhằm tăng cường khả năng sử 
dụng tiếng Việt trong tạo lập câu, đoạn văn, bài văn của 
HS. Theo đó, các bài tập được thiết kế yêu cầu HS viết 
lại câu, sắp xếp lại câu, đặt câu, viết đọan văn theo mục 
tiêu của bài đọc. Do đặc trưng của hoạt động này nên 
HS chủ yếu rèn luyện khả năng viết. Trong quá trình DH, 
GV có thể cho HS trao đổi kết quả các bài thực hành để 
tăng cường sự tương tác và kiểm tra lại đáp án cho mỗi 
bài thực hành.

4. Giảng dạy hiệu quả mô hình bài học tiếng Việt 
như một ngoại ngữ theo quan điểm giao tiếp 

Để giảng dạy hiệu quả MHBHTV như một ngoại 
ngữ theo quan điểm giao tiếp, GV cần có phương pháp 
sử dụng SGK và giảng dạy tiếng Việt theo quan điểm 
giao tiếp thành thạo. 

Trước hết, việc phát huy tính tích cực, chủ động của 
mỗi HS theo quan điểm lấy người học làm trung tâm là 
một trong những phương pháp để phát huy hiệu quả 
của mô hình bài học này. Theo đó, việc giới thiệu với HS 
về nội dung, phương pháp sử dụng SGK và sách bài tập 
là cần thiết. Tùy theo điều kiện cụ thể, GV nên thu thập 
phản hồi của HS theo từng bài học, giai đoạn hoặc học kì 
để điều chỉnh phương pháp giảng dạy hiệu quả. 

Tiếp theo, kết hợp nhuần nhuyễn và linh hoạt các 
tài liệu, phương tiện giảng dạy sẽ mang lại hiệu quả cao. 
Mỗi bộ sách của từng lớp đều có 3 cuốn: SGK, sách GV, 
sách bài tập. Trong đó, sách GV là tài liệu hướng dẫn cụ 
thể về cách thức tổ chức DH của GV cho từng hoạt động, 
có đưa ra hướng dẫn giải các bài tập. Sách bài tập là các 
bài tập mới, bổ sung. Tổng số bài của sách bài tập là 8 bài, 
trong đó có 3 bài nói, 1 bài nghe, 3 bài đọc và 1 bài viết, 

hạn chế sự xuất hiện của từ ngữ và ngữ pháp mới. Trong 
khi giảng dạy, GV cần sử dụng kết hợp hài hòa 3 cuốn 
sách của mỗi bộ sách để đạt được hiệu quả cao nhất, 
nhằm tạo ra tính linh hoạt trong quá trình triển khai bài 
dạy. Sách bài tập là một trong những tài liệu có thể làm 
mềm quá trình giảng dạy. GV có thể lựa chọn, tăng hoặc 
giảm số lượng bài tập tùy theo điều kiện cụ thể. 

Để có một tiết dạy hiệu quả, GV cần có sự chuẩn bị 
chu đáo, nhất là việc soạn giáo án. Hệ thống bài tập thực 
hành được thiết kế theo quan điểm giao tiếp và có tính 
“mở” cao. Tính "mở" này được thể hiện ở việc xây dựng 
các câu hỏi có đáp án mở nhằm khuyến khích sự sáng 
tạo của HS và những tình huống giao tiếp phong phú, đa 
dạng, gắn với thực tiễn cuộc sống giúp HS trải nghiệm. 
Vì thế, soạn được bộ giáo án “mở” là một trong những 
yếu tố quyết định thành công của GV trong quá trình 
giảng dạy. Trong giáo án, GV cần phải dự kiến được các 
tình huống giao tiếp phát sinh trong thực tiễn với mỗi 
bài tập thực hành, đồng thời khuyến khích HS tương tác 
tối đa. 

Trong quá trình giảng dạy, GV nên sử dụng đa dạng 
các phương pháp nhằm giúp HS phát huy tối đa NL và 
mức độ tương tác với nhau. Việc chú ý cho HS giao tiếp, 
trải nghiệm trong không khí văn hóa giao tiếp thực tiễn 
để phát triển các KN, điều chỉnh giao tiếp trong thực 
hành. Qua đó, GV khéo léo tạo môi trường, nhu cầu, nội 
dung, phương tiện và thao tác giao tiếp trong mỗi bài 
thực hành. Điều quan trọng là GV phải tạo cơ hội để HS 
có thể thực hành thành thạo trong ngữ cảnh giao tiếp 
tương tự. Đây chính là mục đích cao nhất cần đạt đến 
của hoạt động nói. GV nên có những phương pháp để 
tạo cơ hội cho HS tự ĐG, tự nhận xét để có thể giao tiếp 
thành thạo hơn trong mỗi bài thực hành. 

5. Kết luận
Với mong muốn giữ gìn, phát huy, giới thiệu và 

giảng dạy thành công tiếng Việt đến bạn bè quốc tế, 
chúng tôi xây dựng MHBHTV như một ngoại ngữ dành 
cho HS nước ngoài trong CT Việt - Lào. Cùng với một số 
điều chỉnh thích hợp, CT này có thể dùng để biên soạn 
tài liệu DH tiếng Việt cho người nước ngoài ở tuổi trưởng 
thành. Để thực hiện thành công và phát huy hiệu quả 
mô hình này đòi hỏi sự cố gắng nỗ lực của mỗi GV để 
vận dụng sáng tạo các phương pháp giảng dạy tiếng 
Việt theo quan điểm giao tiếp, phát huy tính tích cực, 
chủ động của HS trong quá trình giảng dạy. Đồng thời, 
quá trình này đòi hỏi sự tìm tòi, thu thập phản hồi của GV 
và HS để điều chỉnh, hoàn thiện CT đảm bảo tính khoa 
học, thực tiễn, giao tiếp của các nhóm tác giả. 
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Abstract: Developing Vietnamese lessons as a foreign language for foreign students is a factor contributing to the 
effective implementation of Vietnamese language teaching program for Laos students in framework of Project: Improving 
Quality and Effectiveness of Vietnam-Laos cooperation in education and human resources development in the period of 
2011 - 2020. The article introduces the Vietnamese language program for Laos students in Laos, model of Vietnamese 
lessons as a foreign language for foreign students and methods to maximize the effectiveness of this model in teaching 
Vietnamese as a foreign language towards communicative approach. To get successful and effective implementation 
of this model, each teacher needs to effort and creatively apply Vietnamese teaching methods towards communicative 
approach, promote student's pro-activeness in teaching process.
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