Khóa học tiếng Việt cho người nước ngoài
“Chào Việt Nam!”
Ban quản lý dự án của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam cung cấp các khóa đào tạo dành
cho đối tượng là người nước ngoài có nhu cầu, mong muốn được học tiếng Việt, tìm hiểu và
khám phá nền văn hóa cũng như cuộc sống tại Việt Nam như:





Nhân viên Đại sứ quán, nhân viên dự án thuộc các tổ chức phi chính phủ
Khách du lịch
Người nước ngoài sống và làm việc tại Hà Nội
Học sinh, sinh viên quốc tế hiện đang theo học tại Hà Nội

Học viên có thể lựa chọn cho mình khóa học phù hợp với trình độ, nhu cầu, khả năng. Đan xen
trong khóa học là các buổi học thực tế, các hoạt động dã ngoại, cắm trại. Sau khi kết thúc khóa
học, học viên sẽ được nhận một Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học tiếng Việt với đầy đủ
thông tin do UNESCO Việt Nam cấp.
Giáo viên là những người Việt bản ngữ trẻ tuổi có trình độ sư phạm, am hiểu về tiếng Việt và có
kiến thức sâu rộng về văn hóa, con người Việt Nam.
Thời gian biểu:
 2 – 3 giờ/tuần
 Học vào ban ngày, ngày thường hoặc cuối tuần.
Địa điểm:


Lớp học do chương trình cung cấp.

Học phí: 2$/giờ/người (cho một lớp học từ 10 đến 16 học viên)

Các khoá học chính:

“Làm quen với tiếng Việt”:
“Tiếng Việt căn bản”:
“Sống & làm việc tại Việt Nam”
“Việt Nam – đất nước & con người”
“Ngôn ngữ tiếng Việt trong gia đình”:

“Vietnamese
Survival”

“Vietnamese
Foundation”

(VS)

(VF)

Thời lượng

1 tháng

2 tháng

Mục đích

Đi du lịch khám
phá Việt Nam

Kết bạn và hoà
nhập với cuộc
sống một cách
đơn giản nhất

►Xác định được
đồ vật và mua
bán đơn giản
►Có thể đọc
được bảng biển,
tên đường

►Thiết lập
những đoạn hội
thoại đơn giản,
giao tiếp với
người Việt

“Vietnamese for
living and
working”

“Vietnam – a new
hometown”

“Vietnamese
marriage”

(VH)

(VM)

3 tháng

6 tháng

1 năm +

Sống và làm việc
một cách hiệu quả
tại Việt Nam

Khám phá vẻ đẹp con
người, văn hoá
truyền thống Việt
Nam

Sống như người Việt
với một sự thấu hiểu
trọn vẹn

► Đọc & viết ở
mức sơ cấp

►Đọc và viết các
đoạn văn

►Giao tiếp qua
điện thoại và lưu
ghi chú

►Hoà nhập với văn
hoá Việt Nam ở mức
độ cơ bản

(VW)

Liên hệ với người phụ trách:
Chị Thúy
Mobile: +8494760118 or Tel: +84435683918
Email: pmd.unesco@gmail.com
Website: unescovietnam.vn

►Sống và giao tiếp
như người bản xứ
►Đọc và viết ở mức
cao cấp

