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TRÌNH ĐỘ A1
200 Tiết/ 4 Khóa/ 32 Tuần

THỜI GIAN HỌC

✐ Thứ Tư và Thứ Sáu

14:15 đến 16:45

MỤC TIÊU

✐ Giúp học viên làm quen với cách phát âm đánh vần tiếng Pháp 
(phonétique) trước khi bước vào giáo trình A1 

✐ Nguyên tắc viết đúng từ vựng tiếng Pháp
✐ Giúp xây dựng cấu trúc câu đơn giản 
✐ Giúp làm quen các cụm danh - động từ và các mẫu câu đơn giản 
✐ Học các mẫu câu hỏi thông thường
✐ Luyện phát âm và cung giọng dựa trên hội thoại ngắn
✐ Học và thực hành tiếng Pháp giao tiếp căn bản qua các chủ đề 

thông dụng trong đời sống hàng ngày.
✐ Giới thiệu bản thân: làm quen với tên Thánh và tên gọi của các 

Cộng đoàn dòng tu   
✐ Tập suy nghĩ phản ứng và trả lời trực tiếp bằng tiếng Pháp 
✐ Đọc các bản văn ngắn

BAN GIẢNG HUẤN

✐ Giáo viên có kinh 
nghiệm trong việc 
giảng dạy tiếng Pháp

LỚP PHÁP NGỮ CĂN BẢN
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✐ Giúp làm quen các từ đồng nghĩa trong tiếng Pháp
✐ Học và thực hành các giới từ của danh và động từ khác nhau
✐ Học các mẫu câu phức
✐ Đọc văn xuôi : củng cố phát âm và cung giọng đọc

✐ Thứ Tư và 
Thứ Sáu

14:15 đến 16:45

✐ Mỗi lớp không 
quá 15 người

✐ Tiếp tục học các mẫu câu hỏi với giới từ
✐ Biết giới thiệu đầy đủ bản thân, nghề nghiệp, cộng đoàn và gia đình
✐ Làm quen với việc trình bày quan điểm cá nhân dựa trên các để tài

thông dụng
✐ Học viết thư thăm hỏi
✐ Áp dụng các cụm danh-động từ tiếng Pháp

✐ các giáo viên có kinh 
nghiệm trong việc giảng 
dạy tiếng Pháp

THỜI GIAN HỌC

SỐ LƯỢNG 
HỌC VIÊN

BAN GIẢNG HUẤN

MỤC TIÊU

TRÌNH ĐỘ

A2

LỚP

PHÁP NGỮ 

CĂN BẢN

-

200 Tiết/

4 Khóa/

32 Tuần



MỤC TIÊU

Phát triển các kỹ năng Nghe – Nói - Đọc - Viết qua việc:

✐ Làm quen với từ vựng Triết - Thần
✐ Đọc các bản văn Kinh Thánh và Thần học
✐ Cử hành phụng vụ và tham dự thánh lễ tiếng Pháp
✐ Ứng dụng từ ngữ tôn giáo qua việc chia sẻ Lời Chúa để phát huy kỹ

năng thuyết trình, soạn bài giảng bằng tiếng Pháp
✐ Hướng đến việc dịch thuật các tài liệu tôn giáo
✐ Củng cố văn phạm tiếng Pháp qua việc phân tích các bản văn tôn giáo

TIẾNG PHÁP CHUYÊN BIỆT 
(50 Tiết/ Khóa và tiếp tục các khoá

nâng cao) 

Thời Gian Học: 
✐ Thứ Tư và Thứ Sáu
14:15 đến 16:45

Ban Giảng Huấn
✐ Giáo viên có kinh nghiệm trong

việc giảng dạy tiếng Pháp

YÊU CẦU: Trình độ tương đương A2 trở lên

Số lượng học viên: ✐ Mỗi lớp không quá 15 người 
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LƯU Ý CHUNG

✐ Học viên mới có thể đăng ký các lớp vào đầu các
khóa học trong năm:

§ Khóa 1: 1/3/2021- 29/4/2021
§ Khóa 2: 5/5/2021- 30/6/2021
§ Khóa 3: 2/7/2021- 1/8/2021
§ Khóa 4: 3/9/2021- 29/10/2021
✐ Chương trình dành cho Tu sĩ - Giáo dân, không

phân biệt tôn giáo
✐ Yêu cầu: Kiểm tra trình độ xếp lớp đầu khóa và

cuối mỗi khóa học
✐ Chương trình sẽ tạo điều kiện cho học viên có

những buổi ngoại khóa, mục đích để gặp gỡ với
người Pháp, để tiếp xúc và làm quen với Văn hóa
Pháp

GHI DANH & ĐỊA ĐIỂM HỌC 

Ghi danh:
từ 10 / 01 đến hết 25 / 02 năm 2021 
tại Văn Phòng Học Viện Công Giáo

Địa điểm học:
Học Viện Công Giáo Việt Nam
25 Đường Số 9, Bình Thọ, Tp. Thủ Đức

hocvienconggiao@gmail.com

093 890 5015 - 096 725 7483

KHAI GIẢNG 01 / 03 / 2021


