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Khoá Huấn Luyện & Tu Nghiệp Sư Phạm Kỳ 21 
Hè 2009 

 

Tóm lược nội dung các đề tài 
 
I. CÁC ĐỀ TÀI HUẤN LUYỆN.  Các đề tài huấn luyện có nội dung bao gồm phần lý thuyết và 

thực hành và có liên quan trực tiếp đến việc giảng dạy các môn học khác nhau trong trường Việt 
ngữ. Mỗi đề tài huấn luyện dài 2 tiếng với 15 phút giải lao giữa giờ. 

 

SÁNG THỨ BẢY, 8 tháng 8, 2009 
 

1. (HL01) Phương pháp điều hành lớp học: (10:15 – 12:30) Để việc dạy học được hiệu 

quả, thầy cô giáo đứng lớp cần hiểu ba điểu căn bản (i) Mỗi lứa tuổi có một khả năng học 

hỏi, thâu đạt khác biệt dựa trên tiến trình phát triển của lứa tuổi ấy. (ii) Sự giáo dục sẽ có 

hiệu quả hơn nếu cách thức dạy và chương trình học phù hợp với tiến trình trưởng thành 

của học sinh. (iii) Sự liên hệ giữa thầy cô và học sinh sẽ tốt đẹp hơn nếu thầy cô ý thức 

được sự thay đổi của học sinh theo tâm lý và tâm tình của từng lứa tuổi. Lớp Huấn Luyện 

này sẽ tạo cơ hội cho thầy cô thực tập, đóng vai hoạt cảnh (role-play) các trường hợp khó 

khăn cần phải giải quyết trong một lớp học Việt ngữ cuối tuần và cũng như trao đổi một 

số phương thức để tạo một môi trường học hứng thú và thoải mái cho học sinh. 
 
2. (HL02) Phương pháp dạy lớp đặc biệt: (10:15 – 12:30) Dạy Việt ngữ cho các con em 

Việt ở hải ngoại không phải là một công việc dễ dàng. Dạy các lớp Việt ngữ “đặc biệt” 

lại càng không dễ dàng gì. Đây là nơi bao gồm học sinh đủ mọi thành phần, lứa tuổi, 

trình độ và nguồn gốc. Giảng viên sẽ chia sẻ những kinh nghiệm và những khó khăn gặp 

phải trong việc dạy lớp đặc biệt và sẽ cùng khoá sinh đưa ra những đề nghị để giải quyết 
những khó khăn đó, cũng như để việc dạy và học một lớp đặc biệt trở nên sinh động và 

có hiệu quả hơn.   
 

3. (HL03) Phương pháp dạy môn Giảng văn: (10:15 – 12:30)  Tại sao khi giảng một bài 

kim văn hay bài cổ văn, thầy cô cần phải tìm hiểu tiểu sử tác giả, hoàn cảnh sinh sống, 

xuất xứ bài văn, đại ý, chủ đích...? Phân tích về hình thức hay nội dung bài văn phải theo 

những diễn tiến nào để đạt được kết quả mong muốn? Cấu trúc, mỹ từ pháp, điển tích liên 

hệ thế nào trong việc tìm hiểu bài văn, thơ? Tất cả thắc mắc này sẽ được trình bày đầy đủ 

trong giờ “Phương pháp dạy môn giảng văn”.  
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CHIỀU THỨ BẢY, 8 tháng 8, 2009 

 
4. (HL04) Phương pháp dạy môn chính tả và tập làm văn: (2:00 – 4:15) Dựa vào bộ 

sách giáo khoa của Ban Đại Diện các TTVN, khoá sinh sẽ được hướng dẫn cách dạy môn 

chính tả và tập làm văn theo phương pháp thực hành, dễ hiểu và gây thích thú cho các 

em. Mục đích của lớp học là giúp các em viết những bài luận văn đúng chính tả, văn 

phạm, ý tứ rõ ràng và có bố cục chặt chẽ. 
 

5. (HL05) Dùng sử để dạy Việt ngữ: (2:00 – 4:15) Chúng ta dùng tiếng Việt để dạy lịch 

sử Việt, nhưng có bao giờ chúng ta nghĩ đến việc dùng sử Việt để dạy tiếng Việt chưa? 

Khi dạy sử và đồng thời dùng sử như là một phương tiện để phát triển khả năng ngôn ngữ 

của các em, chúng ta cần phải làm những gì? Cách soạn một bài dạy sử trong chiều 

hướng này bao gồm những phần nào? Từ việc chuẩn bị bài đến việc thể hiện bài soạn 

trong lớp cần làm những bước gì? Lớp huấn luyện với đề tài này sẽ trình bày phần lý 

thuyết cũng như có phần thực hành cho mục đích thiết thực đó. 

 

SÁNG CHỦ NHẬT, 9 tháng 8, 2009 
 

���� Chương trình phân tích dạy mẫu qua phim: Chiếu phim video do một số thầy cô 

ở các trung tâm Việt ngữ dạy mẫu qua các đề khác nhau. Khoá sinh tham dự một trong 

những đề tài này sẽ cùng nhau góp ý và thảo luận về phương pháp giảng dạy để rút ra 

những kinh nghiệm cần thiết cho việc giảng dạy tiếng Việt trong lớp học của cá nhân 

mình. Những đề tài dạy mẫu video bao gồm: 

 

6. (HL06) Dạy mẫu qua video: Ráp vần (9:30 – 11:45). 
7. (HL07) Dạy mẫu qua video: Tập làm văn (9:30 – 11:45). 
8. (HL08) Dạy mẫu qua video: Lịch sử (9:30 – 11:45). 

9. (HL09) Phương pháp dạy văn phạm Việt Nam: (9:30 – 11:45) Lớp học sẽ trình bày 

những chủ đề sau đây (bao gồm thảo luận và thực hành): Định nghĩa: Sơ lược về hai loại 
ngữ pháp: thực hành và khuôn phép; Từ pháp: Chú trọng đến hai từ loại quan trọng trong 

tiếng Việt: danh từ ghép và tính từ ghép; Cách dùng một số từ vai phụ: như, mà, ấy, thì 

sao,...; Cú pháp: Thảo luận về 7 mẫu câu căn bản của tiếng Việt. Phép chấm câu: Cách 

dùng các dấu phẩy, hai chấm, chấm phẩy, ngoặc đơn, ngoặc kép... 

 
 
II. CÁC ĐỀ TÀI TU NGHIỆP. Các đề tài tu nghiệp có nội dung nhằm mở rộng kiến thức tổng 

quát trong nhiều lãnh vực khác nhau, nhưng vẫn nhằm mục đích hỗ trợ cho việc dạy Việt ngữ 

thêm phong phú và hiệu quả.  Mỗi đề tài tu nghiệp dài 1 tiếng và cách nhau 15 phút. Đặc biệt, đề 
tài Một số điểm khác nhau giữa hai nền văn hoá Việt Nam và Trung Hoa, liên quan trực tiếp 

đến chủ đề chính của Khoá TN&HLSP năm nay, được dành hai tiếng đồng hồ vì ý nghĩa quan 

trọng của nó. 
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SÁNG THỨ BẢY, 8 tháng 8, 2009 
 

10. (TN10) Luyện trí nhớ: (10:15 – 11:15) Lý thuyết và thực hành về 18 phương pháp 

luyện trí nhớ, bảo đảm giúp tăng trí nhớ từ 100% đến 1000% cho học sinh và thầy cô. 

Hướng dẫn cách áp dụng tâm lý học vào việc luyện trí nhớ. 

 

11.  (TN11) Cách phát âm tiếng Việt: (10:15 – 11:15) Là người Việt, chúng ta thường nghĩ 
rằng việc phát âm đúng tiếng Việt là một chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, chỉ khi đứng 

trước lớp giảng dạy tiếng Việt, gặp phải nhiều trường hợp đòi hỏi sự chính xác trong việc 

phát âm, chúng ta mới nhận thấy còn nhiều vấn đề cần phải làm cho minh bạch. Hưu và 

hươu, chìu và chiều đọc khác nhau như thế nào? Ra, da và gia phải phân biệt ra sao? Lớp 

học sẽ bàn đến những trường hợp thông thường nhưng cũng là những vấn đề quan trọng 

nhất trong việc phát âm tiếng Việt cho chuẩn xác để dạy các em cái đẹp và cái đúng của 

tiếng mẹ. 
 

12. (TN12) Dùng âm nhạc để dạy Việt ngữ: (11:30 – 12:30) Ai cũng công nhận âm nhạc là 

phương tiện hữu hiệu và thông dụng để giúp cho lớp học hứng thú, sinh động. Nhưng có 

phải bắt buộc phải biết nhạc, biết đánh đàn mới có thể dùng âm nhạc để dạy Việt ngữ 

không? Lớp tu nghiệp này đưa ra một phương pháp dễ dàng đến độ không ngờ để Thầy, 

Cô dùng âm nhạc khi dạy Việt ngữ. Có phần thực tập vui tươi, sinh động.  

 

13. (TN13) Vai trò của thanh trong tiếng Việt: (11:30 – 12:30). Tiếng Việt là một trong 

những thứ tiếng có thanh (hay dấu giọng). Thanh thường được xem là quan trọng trong 

việc phân biệt ý nghĩa của từ ngữ. Tuy nhiên, nếu đi sâu vào cơ cấu của sáu thanh trong 

tiếng Việt, chúng ta sẽ có một cái nhìn bao quát về hệ thống thanh trong những tiếng địa 

phương chính trong tiếng Việt; tính kết hợp của thanh với từ ngữ như thế nào; sự gộp hai 

thanh với nhau trong trường hợp một phần của từ ngữ bị lược bỏ; việc góp phần biến đổi 

ý nghĩa từ ngữ một cách tinh tế của thanh, v.v. Lớp tu nghiệp này giúp thầy cô hiểu rõ 

một phần quan trọng của tiếng Việt để có thể cảm thấy tự tin và thoải mái trong việc 

giảng dạy cũng như càng thấy yêu tiếng mẹ đẻ của mình hơn. 

 

CHIỀU THỨ BẢY, 8 tháng 8, 2009 
 

14.  (TN14) Nhận thức của chúng ta ngày nay: (2:00 – 3:00) Hai chữ “nhận thức” có một 

ý nghĩa vô cùng bao quát, nhưng cũng là biểu hiện của những gì hết sức gần gũi trong 

cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Diễn giả sẽ cùng khoá sinh định nghĩa, phân tích nhận 

thức dựa trên căn bản triết lý, dân tộc tính, xã hội, v.v. Từ đó, những điều thiết thực và 

hữu ích nhất về nhận thức có thể rút ra để làm cuộc sống cá nhân và sinh hoạt cộng đồng 

của chúng ta mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp hơn. 

 

15.  (TN15) Bền bỉ và nhiệt thành trong sứ mạng giáo dục trẻ em: (2:00 – 3:00) Thế giới 

của trẻ em là một thế giới rất khác biệt đối với thế giới của người lớn. Tâm lý trẻ em gắn 

liền với thể chất của các em và sự phát triển hầu như hằng ngày của thể chất đó. Trẻ em 

Việt Nam lớn lên ở hải ngoại lại càng có một tâm lý phức tạp hơn trẻ lớn lên ở một môi 

trường thuần nhất về văn hoá ở trong nước. Vì thế, việc dạy dỗ các em nói chung và dạy 
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Việt ngữ nói riêng ở hải ngoại đòi hỏi sự bền bỉ cũng như lòng nhiệt thành trong sứ mạng 

này. Thuyết trình viên sẽ cùng khóa sinh thảo luận về những điều cần làm để giữ sự bền 

bỉ và lòng nhiệt thành đó.  

 
16.  (TN16) Một số điểm khác nhau giữa hai nền văn hoá Việt Nam và Trung Hoa: 

(2:00 – 4:15) Xưa nay chúng ta thường có một quan niệm không đúng đắn là người Việt 
có nhiều điểm tương đồng với người Trung Hoa về mặt văn hoá, do ảnh hưởng của Trung 

Hoa về nhiều phương diện qua hơn ngàn năm đô hộ. Tuy nhiên, một cái nhìn khách quan 

và chính xác hơn vào nhiều khía cạnh của văn hoá hai quốc gia sẽ cho thấy rằng, ngoài 

những điểm tương đồng bề mặt, còn có nhiều nét dị biệt căn bản giữa đôi bên. Nhiều ví 

dụ rút ra từ thực tế sẽ được đưa ra để minh hoạ cho những nhận xét này. 
 

17. (TN17) Tiếng Việt/tiếng Hán: yếu tố độc lập qua các thời đại: (3:15 – 4:15) Tiếng 

Hán có một chỗ đứng quan trọng trong ngôn ngữ Việt. Tuy nhiên, người Việt khi sử dụng 

tiếng Hán luôn có ý thức độc lập, không quá lệ thuộc vào nó. Việc sử dụng tiếng Hán chỉ 
tùy theo hoàn cảnh nhất định chứ không bừa bãi, tùy tiện. Những ví dụ cụ thể về tinh thần 

độc lập trong việc dùng tiếng Hán qua các thời đại ở Việt Nam này sẽ được thuyết trình 

viên đưa ra để chứng minh cho luận điểm đó. 
 

18. (TN18) Một vài gợi ý trong việc giải mã một bài thơ: (3:15 – 4:15) Thi ca thường kín 

đáo, tinh tế hơn văn xuôi. Việc tìm hiểu một bài thơ cũng không khác gì việc giải trình 

một bản mật mã vì ý tưởng của một bài thơ thường lẩn khuất sau âm thanh, từ ngữ, tiết 
tấu và vần điệu của bài thơ đó. Thuyết trình viên sẽ gợi ý và thảo luận với khoá sinh 

những bước cần thiết trong việc nắm bắt ý nghĩa kín đáo của một bài thơ hay. 
 
 

SÁNG CHỦ NHẬT, 9 tháng 8, 2009 
 

 

19. (TN19) Động từ tiếng Việt – Thì hay thức? (9:30 – 10:30) Động từ, một trong những 

thành tố chính của câu, là một hình thức ngữ pháp quan trọng trong mọi ngôn ngữ trên 

thế giới. Lớp học này sẽ phân tích một số điểm khác biệt trong động từ tiếng Việt đối với 

những thứ tiếng khác. Đặc biệt, chúng ta sẽ thảo luận về khả năng thể hiện thời gian hoặc 

dạng thức của động từ cùng những thành tố đi kèm. Trong tiếng Việt, những từ như đã, 

đang, sắp, sẽ, v.v. là những “chỉ dấu về thì” (tense markers) hay “chỉ dấu về thức” 

(aspect markers)? Với đề tài trên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và phân tích những nét 

độc đáo này của động từ trong ngôn ngữ Việt.   

20.  (TN20) Văn chương bình dân và quá khứ dân tộc: (10:45 – 11:45) Có nhiều cách để 

tìm hiểu lịch sử - quá khứ của một dân tộc, nhưng cách tìm hiểu phổ quát và dễ dàng nhất 
là thông qua kho tàng văn chương bình dân (hay văn chương truyền khẩu) của dân tộc. 

Văn chương bình dân chính là phương tiện hữu hiệu và bền vững nhất với vai trò vừa 

truyền bá kiến thức về một quá khứ hào hùng của dân tộc Việt Nam, vừa bảo tồn những 

dữ kiện lịch sử một cách sống động để các thế hệ tiếp nối của chúng ta có thể học hỏi và 

quý trọng. 


