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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI SẮP RA MẮT KÊNH ĐÀO TẠO   
 TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Dạy và học Tiếng Việt cho các thế hệ người Việt Nam ở nước
ngoài là một vấn đề được Đảng và Nhà nước hết sức lưu tâm
nhằm giữ gìn, củng cố và phát triển ngôn ngữ, bản sắc văn hóa
dân tộc Việt Nam; khơi dậy và phát huy tinh thần hướng về quê
hương, đất nước; góp phần quảng bá tiếng Việt và văn hóa Việt
Nam ở nước ngoài. Với vai trò là đầu tàu dẫn dắt hệ thống giáo
dục tại Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) luôn
tiên phong xây dựng các chương trình đào tạo, các dự án tầm
vóc lớn của quốc gia và dân tộc, trong đó, ĐHQGHN đã giao
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
(ĐHKHXH&NV) triển khai Kênh đào tạo tiếng Việt cho người
Việt Nam ở nước ngoài. Theo đó, Trường ĐHKHXH&NV đã
giao Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt là đầu mối triển khai
các hoạt động đẩy mạnh công tác giảng dạy Tiếng Việt và Văn
hóa Việt Nam cho kiều bào, người nước ngoài và đã đạt được
những kết quả đáng khích lệ. 

Trong đó, Nhà trường đã hợp tác với Ủy ban Nhà nước
về Người Việt Nam ở nước ngoài triển khai một số hoạt
động như tham gia giảng dạy cho lớp tập huấn Kiều bào
về phương pháp dạy tiếng; Tham gia vào đội ngũ tổ chức
Đề án Ngày tôn vinh tiếng Việt; Xây dựng Bộ giáo trình
gồm 11 hợp phần (giai đoạn 1 và 2) hoàn tất vào tháng
12 năm 2021. Các sản phẩm có thể đưa vào sử dụng
trong năm 2022 khi ĐHQGHN và Trường
ĐHKHXH&NV hoàn thiện xong nền tảng trực tuyến,
với sự phối hợp của Ủy ban Nhà nước về Người Việt
Nam ở nước ngoài. Đặc biệt, Nhà trường sẽ hoàn thành
hợp phần bộ 30 đề thi hoàn toàn mới và cập nhật cùng
bộ hướng dẫn cho giáo viên, phụ huynh dành riêng cho
kiều bào. Ngoài ra, cũng trong khuôn khổ các hoạt động
xây dựng Kênh đào tạo tiếng Việt cho người Việt Nam ở
nước ngoài, Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt và
Trường ĐHKHXH&NV còn hợp tác với Bộ Giáo dục và
Đào tạo, VTVLive và Kênh Truyền hình đối ngoại
VTV4 để chuẩn bị ghi hình, sản xuất các chương trình
giảng dạy. 
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