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DẪN NHẬP 

Tên gọi của khung tham chiếu CEFR phản ánh ý định của các nhà soạn thảo châu Âu. 
Trước tiên, khái niệm “khung” (framework, cadre) thể hiện ý định xây dựng một bộ tài liệu 
‘khung’ nhằm tạo điều kiện cho các quốc gia thực hiện một chính sách ngôn ngữ - với tư 
cách là sinh ngữ - một cách mạch lạc và có khả năng phối hợp giữa các quốc gia thành viên 
nhằm đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng của các chương trình giảng dạy. Khung tham 
chiếu CEFR không cổ xúy cho một học thuyết cụ thể nào trong việc dạy học, song nó hoàn 
toàn đề cao hướng tiếp cận “hành động” và “giao tiếp” trong dạy và học sinh ngữ vì một 
ngôn ngữ trước tiên là một phương tiện giao tiếp.  

Khung CEFR đưa ra những đường hướng khả dụng cho tất cả các bối cảnh học. Khung 
CEFR được thiết kế dành cho các chuyên gia trong lĩnh vực giảng dạy ngôn ngữ và cũng là 
cơ sở để soạn thảo những tài liệu liên quan khác dành cho người học. Việc miêu tả các trình 
độ cho phép xác định và đánh giá các cấp độ năng lực ngôn ngữ của người học.  

 Khung CEFR đưa ra cơ sở tham chiếu xoay quanh ba mục tiêu: học – dạy – đánh giá. 
Điều quan trọng cần nhớ là CEFR không phải là một chương trình dạy học. Nó cung cấp một 
cơ sở chung nhằm giúp xây dựng các chương trình dạy học ngôn ngữ, soạn thảo sách giáo 
khoa, xây dựng giáo án… Các nhà soạn thảo khung CEFR muốn đạt đến một quan điểm 
chung về việc dạy học ngôn ngữ khi đặt ra hàng loạt câu hỏi cơ bản về học, dạy và đánh giá 
năng lực ngôn ngữ. Trên cơ sở đó, khung CEFR đã trở thành khung tham chiếu chung. 

 Với tên gọi là “The Common European Framework of reference for language 
learning, teaching and assessment”, khung CEFR cho thấy nó không chỉ áp dụng để hoạch 
định việc học, dạy và đánh giá năng lực ngôn ngữ của người châu Âu mà qua các loại năng 
lực, các nhà soạn thảo nhắm đến một trong những năng lực đó là năng lực “nhận biết và 
hành động theo ngôn cảnh”.  

1. Bối cảnh ra đời của khung CEFR 

Trên phương diện dạy học ngôn ngữ, khung CEFR ra đời trong bối cảnh có nhiều thay 
đổi cơ bản diễn ra trong triết lý và phương pháp dạy học ngôn ngữ. Một trong những thay 
                                                 
*  Tiến sĩ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM. 
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đổi quan trọng trong phương pháp luận là sự dịch chuyển từ hướng tiếp cận dịch-ngữ pháp 
(grammar-translation) sang hướng tiếp cận chức năng và hướng tiếp cận giao tiếp. Khung 
CEFR ra đời phản ánh những thay đổi quan trọng này. 

Sự ra đời của CEFR cho thấy có một thay đổi quan trọng trong triết lý: có sự thay đổi 
từ quan niệm nắm bắt hoàn toàn một hay nhiều ngôn ngữ sang quan niệm tương tác giữa 
các ngôn ngữ khác nhau, mà không cần quan tâm đến trình độ thành thạo. Theo ý nghĩa 
này, CEFR là một công cụ thúc đẩy hiện tượng đa ngữ như chúng tôi trình bày ở phần trên. 

2. Nội dung khung CEFR 

Khung CEFR là một bộ công cụ được sử dụng để phân tích các nhu cầu của người học 
ngôn ngữ thứ hai (L2), xác định mục tiêu của việc học L2, định hướng xây dựng các hoạt 
động, tài liệu học tập liên quan đến L2 cũng như cung cấp những tiêu chí đánh giá kết quả 
học L2. Khung tham chiếu dựa trên “sự phân tích việc sử dụng ngôn ngữ về mặt các chiến 
lược được người học sử dụng để kích hoạt năng lực chung và năng lực giao tiếp với mục 
đích thực hiện các hoạt động và quá trình liên quan đến việc tiếp nhận và sản sinh văn bản 
và cấu trúc diễn ngôn về những chủ đề cụ thể, cho phép người học, trong những điều kiện 
và những hạn chế cụ thể, giải quyết những nhiệm vụ trong các tình huống giao tiếp xuất 
hiện trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội1 (Council of Europe, 2001a, tr.xv). 

Bộ công cụ này miêu tả việc sử dụng ngôn ngữ theo cả chiều dọc lẫn chiều ngang. Ở 
trục dọc, các tham số “có thể làm” (can do) xác định sáu trình độ trong năng lực giao tiếp 
được chia thành ba cấp: A1, A2 – người sử dụng cơ bản; B1, B2 – người sử dụng độc lập; 
C1, C2 – người sử dụng thành thạo. Sở dĩ có sáu trình độ là do “có sự đồng thuận cao về số 
lượng và nội dung của các trình độ thích hợp với việc tổ chức dạy học ngôn ngữ và sự công 
nhận chung về kết quả học tập”. (Council of Europe, 2001a, tr.22f.). 

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ bao gồm tiếp nhận, sản sinh, tương tác và cầu nối 
(mediation). Do đó, khung tham chiếu đưa ra các thang độ đánh giá các kỹ năng tiếp nhận 
(nghe và đọc), các kỹ năng sản sinh (nói và viết), và các kỹ năng tương tác (trao đổi thông 
tin). Các thang độ theo trục dọc được xây dựng theo định hướng lấy người sử dụng/người 
học làm trung tâm: vì những thang độ này miêu tả hành vi giao tiếp – điều người học có thể 
thực hiện bằng ngôn ngữ đích hay ngôn ngữ L2. Những thang độ này hoàn toàn dễ hiểu và 
khả thi đối với người học, cũng như những người xây dựng giáo án, tác giả sách giáo khoa, 
giáo viên và giám khảo.  

Ở trục ngang, khung tham chiếu nhấn mạnh đến các năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ 
và các chiến lược được sử dụng như cầu nối giữa những năng lực này (kiến thức ngôn ngữ) 
và các hoạt động giao tiếp (người học có thể làm gì với những kiến thức ngôn ngữ đó). 
Tương tự các hoạt động giao tiếp, năng lực và chiến lược cũng được miêu tả trên thang độ, 
nhưng việc miêu tả này không quan trọng bằng việc thang độ hóa các hành vi giao tiếp.  
                                                 
1  Những từ ngữ in nghiêng biểu thị những tham số miêu tả việc sử dụng ngôn ngữ và năng lực sử dụng ngôn 

ngữ của người sử dụng/người học. 
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Do không mang tính chất định chuẩn nên khung tham chiếu không định ra phương 
pháp cụ thể giảng dạy một ngôn ngữ. Tuy nhiên, trong các nội dung về hành vi năng lực 
giao tiếp được xác định rõ ràng theo định hướng dạy và học dựa trên nhiệm vụ và quan 
điểm này được củng cố thông qua một phân tích chi tiết về nhiệm vụ và vai trò của nó trong 
việc dạy tiếng. Khung tham chiếu cũng không áp đặt khung đánh giá năng lực giao tiếp của 
người học mặc dù hướng tiếp cận giảng dạy theo lý thuyết hành động nói chung và những 
bàn luận chung quanh việc đánh giá loại năng lực này như thế nào hoàn toàn dựa trên định 
hướng giao tiếp. Một điểm quan trọng nữa, đó là bộ công cụ miêu tả trong khung tham 
chiếu thể hiện chính sách của châu Âu về tính đa dạng ngôn ngữ và chương trình giảng dạy 
ngôn ngữ. 

3. Mục đích và nguyên tắc của khung CEFR 

Khung tham chiếu được soạn thảo nhằm mục đích cung cấp một cơ sở chung cho việc 
xây dựng giáo án, bộ hướng dẫn chương trình giảng dạy, thi cử, biên soạn sách giáo khoa, 
v.v. ở châu Âu (Council of Europe, 2001a, tr.1) và, do đó, nó phục vụ cho các chương trình 
nghị sự liên quan đến chính trị, văn hóa và giáo dục của châu Âu.  

Học ngôn ngữ nhất thiết phải là một nhiệm vụ lâu dài, điều này có nghĩa là khung tham 
chiếu phải bao quát tất cả các lĩnh vực liên quan đến việc học ngôn ngữ. Mục tiêu chung mà 
các nhà soạn thảo nhắm đến là một xã hội châu Âu đa ngữ, đa văn hóa, xã hội này không chỉ 
nhằm phục vụ cho giáo dục mà còn nhằm phục vụ cho cuộc sống của mọi công dân châu Âu, 
do đó, khung tham chiếu không đề cập đến “năng lực tuyệt đối” của người học, vì trong thực 
tế rất nhiều người chỉ quan tâm đến việc phát triển một vài kỹ năng, chẳng hạn kỹ năng nghe 
và kỹ năng nói, hoặc chỉ phát triển kỹ năng đọc… khi học một ngôn ngữ nào đó.   

4. Các cấp độ và thang độ trong khung tham chiếu 

Mặc dù mục đích của khung tham chiếu không phải là xác định các cấp/thang độ trong 
việc sử dụng ngôn ngữ nhưng đây vẫn là một bộ phận trọng yếu trong hệ thống miêu tả. Do 
đó, việc tìm hiểu các cấp/thang độ trong khung tham chiếu mang đến nhiều ích lợi quan trọng.  

Đầu tiên, các thang độ mang tính đa diện (multidimensional): thang độ toàn diện, thang 
độ tự đánh giá và các thang độ minh họa các hoạt động ngôn ngữ: nghe, đọc, nói, tương tác – 
nói, viết, tương tác – viết, ghi chép và xử lý văn bản liên quan đến hành vi giao tiếp: người sử 
dụng/người học có thể làm gì với ngôn ngữ đích. Tuy nhiên, xét về phương diện lý luận lẫn 
thực tiễn, những thang độ này không thể tách rời khỏi thang độ năng lực ngôn ngữ (hiểu biết 
chung về ngôn ngữ, số lượng, phạm vi từ vựng, sử dụng từ vựng, độ chính xác về ngữ pháp, 
độ chính xác về phát âm, độ chính xác về chính tả, kiến thức về ngôn ngữ học xã hội, độ linh 
động, khả năng chuyển đổi vai giao tiếp, khả năng phát triển chủ đề, tính liên kết và mạch lạc 
trong ngôn ngữ sử dụng, khả năng nói lưu loát, tính chính xác về nội dung) và thang độ chiến 
lược giao tiếp. Hướng tiếp cận hành động của khung tham chiếu dựa trên nguyên tắc khi thực 
hiện một hành vi giao tiếp chúng ta sử dụng các chiến lược để làm thế nào có thể sử dụng một 
cách hiệu quả nhất, thích hợp nhất nguồn lực ngôn ngữ của mình.  
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Thứ hai, các cấp độ và thang độ miêu tả kết quả học tập. Tiến trình bắt đầu từ những 
cấp độ thấp hơn phản ánh các yêu cầu của việc dạy học thể hiện trong giáo án và sách giáo 
khoa; cần phải nhớ đó không phải là yêu cầu thụ đắc ngôn ngữ, mà đó là sự miêu tả bản 
thân quá trình thụ đắc. Do đó, kết quả học tập là sự mở rộng phạm vi/nội dung giao tiếp mà 
người sử dụng/người học có thể thực hiện được chứ không chỉ là sự tiến bộ trong cùng một 
phạm vi, lĩnh vực giao tiếp. Quan điểm này được các nhà soạn thảo đề cập đến trong nội 
dung khung tham chiếu: 

Thứ ba, cấp độ và thang độ không phải là hệ thống xếp hạng trình độ vì trong cùng một 
lớp học tiếng người ta hoàn toàn có thể bắt gặp một vài người học có trình độ C2, số khác 
có trình độ C1, số khác nữa có trình độ B2… mà, ngược lại, hệ thống này miêu tả một chuỗi 
các kết quả học tập cần đạt được sau nhiều năm học tập.  

Thứ tư, khía cạnh hành vi thuộc các cấp độ cao nhất bao gồm độ chín chắn của người 
học, thành tích học tập chung, kinh nghiệm nghề nghiệp. Kỹ năng nói ở trình độ A1, theo 
miêu tả trong thang độ tự đánh giá, là kỹ năng mà người học có thể đạt được ở bất kỳ độ 
tuổi nào: “Tôi có thể sử dụng những ngữ đoạn và câu đơn giản để miêu tả nơi sống của tôi, 
người quen của tôi” (Council of Europe, 2001a, tr.26), nhưng kỹ năng nói ở trình độ C2 lại 
hoàn toàn khác: “Tôi có thể miêu tả một đối tượng hay trình bày một bài tóm tắt một cách 
rõ ràng, trôi chảy với một văn phong phù hợp với ngôn cảnh giao tiếp và với một cấu trúc 
logic hiệu quả giúp người nghe lưu ý và nắm bắt những điểm quan trọng” (Council of 
Europe, 2001a, tr.27). Hoạt động phức tạp này nằm ngoài khả năng nhận thức của người 
học thuộc cấp tiểu học hay trung học cơ sở, và một vài nội dung thuộc phạm vi kinh nghiệm 
ở trình độ C2 nằm ngoài khả năng của phần lớn học sinh phổ thông trung học. Tình hình 
cũng tương tự với những hoạt động giao tiếp khác. Chính vì vậy, hệ thống các cấp độ/thang 
độ trong khung tham chiếu có thể điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu và hoàn cảnh của 
người học nhỏ tuổi theo một mức độ nhất định nào đó. Do đó, cần phải thấy rằng đạt năng 
lực giao tiếp thành thạo không nhất thiết đòi hỏi phải đạt trình độ năng lực ngôn ngữ cao. 

5. Cơ sở của CEFR 

Hướng tiếp cận theo tín chỉ trong việc dạy học ngoại ngữ cho người lớn lần đầu tiên 
được đề cập trong Systems development in adult language learning (Council of Europe 
1973 bổ sung thêm tài liệu này vào TLTK) là bước khởi đầu trong việc phân tích nhu cầu 
của người học, được xác định trên cơ sở những yêu cầu này sinh từ việc sử dụng ngôn ngữ 
trong nhiều tình huống giao tiếp liên quan đến đời sống xã hội của các cá nhân hay nhóm cá 
nhân (Hội đồng châu Âu: 32) (Council of Europe, năm, tr.32). Phân tích nhu cầu người học 
theo quan điểm khách quan này là nền tảng cho việc xây dựng các đơn vị học trình và, do 
đó, nó là vấn đề liên quan đến phát triển hệ thống (sytems development). Nhu cầu ở đây 
hoàn toàn khác với động cơ. Nhu cầu hình thành trong đời sống xã hội của cá nhân và 
nhóm cá nhân (Council of Europe, 1973, tr.32). Chấp nhận nhu cầu của người học là đa 
dạng, hướng tiếp cận tín chỉ đã lấy “tính cách cá nhân” của người học làm trung tâm, trên 
cơ sở đó, quan điểm dạy học “lấy người học làm trung tâm” ra đời.  
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Làm cho quá trình học ngôn ngữ dân chủ hơn thông qua việc cung cấp các công cụ 
mang tính khái niệm nhằm giúp việc lên kế hoạch, xây dựng và điều hành chương trình học 
sao cho nó có thể đáp ứng nhu cầu, động cơ cũng như phù hợp với các đặc điểm của người 
học và qua đó tạo điều kiện cho người học điều chỉnh và kiểm soát sự tiến bộ của mình.   

6. Khung CEFR và việc xây dựng chương trình giảng dạy L2 

6.1. Trước khung CEFR 

Ngôn ngữ từ hàng thế kỷ này được dạy ở khắp nơi trên thế giới bằng rất nhiều phương 
pháp khác nhau, từ đó cũng có rất nhiều cách thức miêu tả các cấp độ học tập cũng như 
cách đánh giá năng lực thành thạo ngôn ngữ của người học. Đó là điều được chứng minh 
qua lịch sử của giáo dục ngôn ngữ nói chung và ngoại ngữ nói riêng. Ngày nay, những nơi 
dạy học ngôn ngữ, từ trường tiều học, trường phổ thông, các trung tâm ngoại ngữ cho đến 
các trường đại học vẫn tiếp tục “truyền thống” này. Năng lực thành thạo ngoại ngữ được 
miêu tả và hệ thống hóa theo nhiều cách tiếp cận khác nhau tùy theo quan điểm, triết lý về 
giáo dục ngôn ngữ của những người quản lý giáo dục, những người thiết kế, giáo viên và cả 
người học ngôn ngữ. Chẳng hạn, trình độ trung cấp ở quốc gia này lại có thể là trình độ 
trung cấp cao (upper-intermediate level) ở quốc gia khác, thậm chí trong một quốc gia, hay 
một thành phố… mỗi nơi đào tạo ngôn ngữ đề ra những cấp độ thành thạo khác nhau.  

Thực tế cho thấy việc xây dựng chương trình giảng dạy từ trước cho đến trước khi 
khung tham chiếu châu Âu ra đời, những miêu tả cấp độ ngôn ngữ, đánh giá năng lực người 
học… hoàn toàn dựa trên quan điểm chủ quan của các nhà quản lý giáo dục ngôn ngữ cũng 
như nhà thiết kế chương trình. Các cấp độ năng lực ngôn ngữ không được định nghĩa hoặc 
miêu tả trên một cơ sở khoa học hay nói chính xác là không dựa trên bản chất của ngôn ngữ 
là một phương tiện giao tiếp. Chẳng hạn, trình độ trung cấp (intermediate level) là trình độ 
như thế nào? Người học ở trình độ trung cấp phải có những kỹ năng gì? Những kỹ năng này 
được miêu tả như thế nào? Và việc đánh giá người học đạt trình độ trung cấp dựa trên 
những tiêu chí gì nếu như bản thân khái niệm “trung cấp” chưa được xác định? Ngoài ra, 
việc so sánh trình độ năng lực ngôn ngữ càng trở nên khó khăn khi so sánh năng lực của 
người học tiếng Anh và người đang học tiếng Pháp hoặc tiếng Đức. Như vậy, việc so sánh 
trực tiếp năng lực của người học những ngôn ngữ khác nhau có thực hiện được hay không? 

6.2. Sau khi khung CEFR ra đời 

Nhằm tạo điều kiện cho cả việc dạy và học, khung tham chiếu đã xác định khả năng 
người học có thể làm gì ở từng cấp độ. Giáo viên cũng cần biết những cấp độ mà khung 
CEFR đưa ra sẽ định hướng công tác giảng dạy của họ thế nào, cũng như phương pháp lựa 
chọn sách giáo khoa và các tài liệu khác. Nói chung, giáo viên cần có một tiếng nói chung 
để có thể miêu tả quá trình dạy, học và đánh giá năng lực ngoại ngữ của người học. Và 
khung CEFR đã cung cấp những nền tảng quan trọng nhằm phục vụ các công tác trên. 
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Khung CEFR ra đời với mục đích, ở cấp độ ngôn ngữ và văn hóa, phát triển năng lực 
giao tiếp “xuyên ngôn ngữ và xuyên văn hóa” giữa các công dân châu Âu và điều này đòi 
hỏi phải có một nỗ lực lâu dài và bền vững. Khung CEFR còn nhắm đến việc giảm thiểu 
các nguy cơ có thể nảy sinh từ việc “đào thải những ai thiếu các kỹ năng cần thiết để giao 
tiếp trong một châu Âu tương tác (CEFR: 3-4) (Council of Europe, năm, tr.3-4). Đối với 
Council of Europe, học các ngôn ngữ nhằm mục đích giao tiếp và trao đổi thông tin là một 
sự ưu tiên mang tính chính trị và trên cơ sở đó nó trở thành sự ưu tiên trong giáo dục.  

Một điều quan trọng cần nhớ khung CEFR không phải là một tài liệu định chuẩn. Mục 
đích mà các nhà soạn thảo nhắm đến là cung cấp “một cơ sở chung để miêu tả một cách 
tường minh mục tiêu, nội dung và phương pháp” cũng như thúc đẩy “sự hợp tác quốc tế 
trong lĩnh vực giảng dạy ngôn ngữ hiện đại” (CEFR:1) (Council of Europe, năm, tr.1). Như 
vậy, khung tham chiếu không đặt ra các mục tiêu buộc người sử dụng phải đạt được hay các 
phương pháp buộc phải áp dụng. Trong chương 6 của khung tham chiếu có nhấn mạnh đến 
tính trung lập của khung tham chiếu trên phương diện phương pháp luận: 

Hướng tiếp cận của khung tham chiếu về mặt phương pháp luận học và dạy cần phải 
bao quát, giới thiệu một cách tường minh tất cả lựa chọn nhằm tránh sự áp đặt hay sa vào 
chủ nghĩa giáo điều. Khung tham chiếu đưa ra nguyên tắc cơ bản về phương pháp luận là 
các phương pháp sử dụng trong học, dạy và nghiên cứu ngôn ngữ được xem là các phương 
pháp hiệu quả nhất nếu những phương pháp này giúp đạt được các mục tiêu đã thỏa thuận 
dựa trên nhu cầu của người học trong bối cảnh xã hội của họ. Tính hiệu quả phụ thuộc vào 
các nguồn phương tiện được triển khai trong quá trình dạy học. Việc áp dụng nguyên tắc cơ 
bản này một cách xuyên suốt chắc chắn sẽ dẫn đến một sự đa dạng về mục tiêu cần đạt và 
một sự đa dạng về mặt phương pháp và tài nguyên học tập2 (CEFR:142) (Council of 
Europe, năm, tr.142). 

Tuy nhiên, lập trường này không có nghĩa là bất kỳ hướng tiếp cận nào trong việc học 
và dạy ngôn ngữ đều phù hợp với khung CEFR. Cơ sở lý thuyết của khung tham chiếu là 
“dựa trên nhu cầu giao tiếp của người học và việc sử dụng các tài nguyên hay áp dụng 
phương pháp tạo điều kiện cho người học thỏa mãn được nhu cầu giao tiếp của họ và thích 
hợp với đặc trưng cá nhân của người học” (CEFR: 142) (Council of Europe, năm, tr.142): 

Người học trong thực tế là những người liên quan trực tiếp đến sự thụ đắc ngôn ngữ và 
quá trình học tập. Chính họ phải phát triển năng lực và chiến lược và thực hiện các nhiệm 
vụ, hoạt động và thao tác xử lý cần thiết để tham gia một cách hiệu quả vào quá trình giao 
tiếp. Tuy nhiên, không nhiều người học chủ động đưa ra sáng kiến trong việc lên kế hoạch, 
tổ chức và thực hiện quá trình học tập của bản thân. Trái lại, phần lớn người học lại thụ 
động thực hiện các hoạt động chỉ dẫn của giáo viên hay sách giáo khoa. Song, một khi việc 
dạy không tiếp tục, việc học tiếp cần phải được thực hiện theo cách “tự học”. Tự học có thể 
được thúc đẩy nếu như “học để biết cách học” được xem là một phần không thể tách rời quá 
                                                 
2  Những đoạn in nghiêng là do người viết thực hiện nhằm nhấn mạnh quan điểm của CEFR 
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trình học ngôn ngữ, vì vậy, người học ngày càng chú ý đến phương pháp học của họ, mọi 
sự lựa chọn đều nằm trong tay họ và họ cần lựa chọn cái gì phù hợp với họ nhất.  

Hướng tiếp cận dựa trên hành động (action-based approach) trong khung CEFR được 
tóm tắt một cách đầy đủ và sâu sắc ngay đầu chương 2 mà chúng tôi tạm dịch như sau: 

Sử dụng ngôn ngữ, kể cả việc học ngôn ngữ, bao gồm một loạt các hành động do 
những người với tư cách cá nhân và thực thể xã hội thực hiện nhằm phát triển một loạt các 
năng lực, trong đó có năng lực chung và năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ. Họ sử dụng 
những năng lực này theo ý muốn trong những ngôn cảnh khác nhau với những điều kiện 
khác nhau và những ràng buộc khác nhau khi tham gia các hoạt động ngôn ngữ bao gồm 
việc xử lý ngôn ngữ để sản sinh hay tiếp nhận văn bản liên quan đến những chủ đề trong 
những lĩnh vực cụ thể, lựa chọn những chiến lược hợp lý nhất để hoàn thành nhiệm vụ. 
Những hành động này được các cá nhân tham gia trong quá trình sử dụng ngôn ngữ giám 
sát và điều này dẫn đến việc củng cố hoặc thay đổi những năng lực này. (CEFR:9 Council 
of Europe, năm, tr.9) (những từ in đậm là của bản gốc). 

Quan điểm dạy và học ngôn ngữ theo hướng giao tiếp là hướng lấy người học làm 
trung tâm (learner-centred) khuyến khích người học học ngôn ngữ đích (target language) 
thông qua việc xây dựng và mở rộng kiến thức và kinh nghiệm của người học. Người học 
sẽ tập trung vào những chủ đề liên quan và lựa chọn những nhiệm vụ nhằm đạt được các 
mục tiêu mà giáo án đề ra. Năng lực giao tiếp của người học phát triển khi họ tham gia vào 
một số nhiệm vụ mang tính thực tế, có ý nghĩa, hữu ích và có thể đạt được. Việc thực hiện 
thành công những nhiệm vụ đó giúp người học thỏa mãn nhu cầu giao tiếp của mình và tự 
tin hơn. 

Vì vậy, việc dạy ngôn ngữ theo hướng giao tiếp cốt nhằm phát triển năng lực cũng như 
ý muốn của người học trong việc sử dụng ngôn ngữ đích một cách thích hợp và chính xác 
giúp hoạt động giao tiếp hiệu quả. Để đạt được mục đích phát triển năng lực giao tiếp, theo 
van Ek (1986), giáo án và sách giáo khoa cần phải chú trọng đến các kỹ năng cấu thành 
năng lực giao tiếp của người học: 

a. Năng lực ngôn ngữ (linguistic competence), bao gồm kiến thức về từ vựng, có khả 
năng sử dụng các cấu trúc để thực hiện các phát ngôn có nghĩa; 

b. Năng lực ngôn ngữ học xã hội (socio-linguistic competence), bao gồm khả năng sử 
dụng và lý giải các hình thức ngôn ngữ trong các ngôn cảnh thích hợp; 

c. Năng lực diễn ngôn (discourse competence), bao gồm năng lực nắm bắt và thực 
hiện các phát ngôn một cách mạch lạc khi giao tiếp; 

d. Năng lực đưa ra chiến lược (strategic competence), bao gồm năng lực sử dụng các 
chiến lược giao tiếp bằng ngôn ngữ hay phi ngôn ngữ nhằm bù đắp sự thiếu hụt 
trong mã giao tiếp; 

e. Năng lực văn hóa-xã hội (socio-cultural competence), là mức độ hiểu biết bối cảnh 
văn hóa-xã hội trong đó ngôn ngữ được sử dụng; 
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f. Năng lực xã hội, bao gồm ý muốn và sự tự tin trong tương tác với những người 
khác cũng như năng lực nhập thân và năng lực xử lý các tình huống xã hội. 

Các năng lực (a-f) là những năng lực quan trọng cấu thành năng lực giao tiếp của người 
học. Dễ dàng nhận thấy nếu một trong những năng lực này kém, giao tiếp của người học sẽ 
bị ảnh hưởng. Mỗi loại năng lực đảm nhận một khía cạnh của quá trình giao tiếp. Vì vậy, 
giáo án, sách giáo khoa cần phải được thiết kế nhằm phát triển một cách cân bằng và toàn 
diện những năng lực này. Phát triển năng lực giao tiếp và nhu cầu của người học không thể 
tách rời nhau. Người học có nhiều loại nhu cầu khác nhau, chẳng hạn nhu cầu trước mắt và 
nhu cầu tiềm năng hay trong tương lai. Họ cần biết cách thức diễn đạt những suy nghĩ của 
mình tại lớp học khi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, các mối quan tâm, tình cảm, v.v. với 
những người khác và chấp nhận vai trò của mình trong lớp học, có khả năng đánh giá các 
hoạt động học tập tại lớp. Ở giai đoạn đầu, người học có thể sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình, 
tuy nhiên người học cần thụ đắc các phương tiện để giao tiếp trong những tình huống thật 
trong lớp học với những người học khác hay với giáo viên. 

Ngoài ra, người học cũng có nhu cầu được chuẩn bị nhằm sử dụng ngôn ngữ trong 
các các tình huống giao tiếp thật ngoài lớp học và trong quá trình này người học cần sự 
trải nghiệm để nhận ra sự tương đồng và khác biệt giữa văn hóa của bản thân với văn hóa 
của ngôn ngữ đích, và quá trình giao tiếp trở nên dễ dàng hơn nhờ sự hiểu biết “liên văn 
hóa” này. 

Gắn với nhu cầu giao tiếp là nhu cầu tự hoàn thiện mình của người học. Người học 
cần biết phải làm gì khi các kỹ năng ngôn ngữ chưa đầy đủ, khả năng đánh giá năng lực 
và sự tiến bộ của mình, năng lực nhận diện và giải quyết vần đề liên quan đến việc học 
tập. Phát triển tính tự lập của người học là một quá trình lâu dài cần có kế hoạch khuyến 
khích và củng cố. Và đây có thể là thách thức lớn nhất mà một giáo viên ngôn ngữ cần 
giải quyết nhằm tìm ra cách thức hiệu quả nhất để hướng dẫn người học nâng cao tinh 
thần tự lập của mình. 

Để hình thành một lớp học giao tiếp chúng ta cần phải có thời gian. Một lớp học như 
vậy đòi hỏi phải có bầu không khí mang tính xã hội và cảm xúc, và người học dự phần 
trong đó một cách năng động và hoàn toàn mang tính cá nhân, anh ta biết mình được tôn 
trọng với tư cách một cá nhân với quan điểm và các mối quan tâm riêng, các mặt mạnh, mặt 
yếu và cách học yêu thích của riêng anh ta. Bầu không khí trong lớp học gắn liền với một 
tinh thần hợp tác với tinh thần ấy việc học ngoại ngữ là một kinh nghiệm được chia sẻ về 
mặt xã hội.  

Giáo viên cần nắm rõ quá trình tương tác trong quá trình giảng dạy thường được khơi gợi 
bằng việc người học hiểu đúng hoặc hiểu nhầm vấn đề đang được nói đến, sự thảo luận về ý 
nghĩa hay tầm quan trọng của các chủ đề, văn bản và cả các khía cạnh tình cảm của người học 
là lý do quan trọng và vững chắc nhất để thực hiện các kỹ năng ngôn ngữ như nói, đọc, nghe, 
viết để thực hiện các hành động ngôn ngữ như trao đổi, khẳng định hay lập luận. 
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6.2.1. Hướng tiếp cận giao tiếp và vai trò của giáo viên 

Dạy ngôn ngữ theo hướng giao tiếp dựa trên quan điểm học ngôn ngữ là một quá trình 
chỉ có thể được thực hiện một cách hiệu quả khi người học sử dụng ngôn ngữ nhằm mục 
đích giao tiếp. Điều này chi phối nội dung giảng dạy của giáo viên tại lớp. Giáo viên cần 
phải quyết định xem nội dung nào hay hoạt động nào tạo điều kiện cho việc thiết lập môi 
trường học nhằm mục đích giao tiếp. Krumm (1984) đưa ra một số vần đề cốt lõi nhằm 
giúp giáo viên xác định nội dung hay hoạt động họ thực hiện tại lớp có giúp kích hoạt quá 
trình giao tiếp không, nếu có thì ở mức độ nào. 

• Xác định thái độ của giáo viên có hỗ trợ hành vi giao tiếp của người học 
hay không 

Hỗ trợ sự hợp tác và tự lập 

− Giáo viên có cho người học nhiều hơn một chủ đề hay một văn bản để thảo luận 
hay không? 

− Người học có quan tâm đến chủ đề hay văn đó hay không? 
− Người học có gợi ý lựa chọn chủ để nào hay văn bản nào hay không? 
− Người học có ý kiến riêng của mình về việc lựa chọn hay không? 
− Giáo viên có giải thích tại sao đưa ra những gợi ý của mình cho người học  

hay không? 
− Giáo viên có bình phẩm gì về ý kiến của người học không? 
− Giáo viên có đề xuất phân tích chủ đề hay văn bản theo những khác biệt giữa văn 

hóa đích và văn hóa của người học hay không? 
− Người học có tham gia thảo luận dựa theo kinh nghiệm cá nhân và cảm xúc của 

mình không? 
− Giáo viên có giúp người học bày tỏ (nói hoặc viết) phản ứng của mình về chủ  

đề không? 
− Giáo viên có tạo điều kiện cho người học hợp tác và thảo luận những nhận định của 

họ một cách độc lập hay không? 
− Người học có tham gia tích cực trong nhóm để đưa ra nhận định hay quan điểm 

riêng của mình không? 

Giáo viên có xem người học là đối tác của mình không? 

–  Người học có dám bày tỏ ý kiến “phi quy ước” trong lớp học không? 
–  Giáo viên có chấp nhận những phát ngôn như vậy và cố gắng đưa vào trong cuộc 

thảo luận ở lớp không? 
– Người học có dám nói ngay cả khi không chắc là đúng hay không? 
–  Giáo viên có giúp người học bày tỏ quan điểm của mình và có chấp nhận quan điểm 

đó của người học không? 
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–  Người học có lắng nghe và chấp nhận quan điểm của nhau không? 
–  Giáo viên có chú ý đến những tích cách khác nhau của sinh viên không? 
–  Giáo viên và người học có cùng nhau sử dụng những kinh nghiệm hay ý kiến khác 

biệt của nhau không? 

Phản hồi của giáo viên và sự tự tin của người học đối với việc sử dụng ngôn ngữ đích 

–  Người học có cố gắng đưa ra các vấn đề hay cảm giác của mình về ngôn ngữ đích 
mặc dù còn nhiều hạn chế về khả năng trong ngôn ngữ đích hay không? 

–  Giáo viên có giúp họ diễn đạt chính xác hay không? 
–  Giáo viên có khuyến khích người học giúp nhau hay không? 
– Người học có giúp nhau diễn đạt chính xác trong ngôn ngữ đích hay không? 
– Giáo viên có khuyến khích người học tự học, học theo cặp đôi và giúp sửa lỗi cho 

nhau hay không? 
–  Người học có thể sử dụng từ điển hay những tài liệu khác mà không cần trợ giúp 

hay không? 
–  Giáo viên sửa lỗi trong khi người học đang nói hay chờ đến khi người học 

nói xong? 
–  Giáo viên có bày tỏ sự vui mừng khi người học thành công hay không? 

Giáo viên lựa chọn thái độ như trên sẽ không còn là người phân phát kiến thức, người 
quyết định ai nói tiếp, người “phân phối” các loại đánh giá. Khi đã thụ đắc một số kiến thức 
và kỹ năng, chẳng hạn kỹ năng trong ngôn ngữ đích, kiến thức về văn hóa đích, nhạy bén 
với nhu cầu và quan tâm của người học, nhận thức được bản chất của quá trình học ngôn 
ngữ, một giáo viên dạy ngôn ngữ theo hướng giao tiếp là: 

– người quản lý các hoạt động trong lớp 
– người trợ giúp việc học 
– người cùng học với người học 
– chuyên gia “đàm phán” 
– người kích hoạt quá trình học 
– người tư vấn 
– người khuyến khích 
– người cung cấp kiến thức và kỹ năng 
– người phản hồi nỗ lực giao tiếp của người học bằng ngôn ngữ đích 
– diễn giả có năng lực trong ngôn ngữ đích 
– người biết lắng nghe 
– người quan sát/theo dõi 
– nhà nghiên cứu 
– một người kiên nhẫn 
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Quan điểm về người dạy theo hướng giao tiếp như vậy đòi hỏi rất nhiều ở giáo viên. 
Họ phải nắm vững các nguyên tắc và các khái niệm cơ bản của hướng tiếp cận giao tiếp để 
có thể đảm bảo sự nhất quán trong công việc giảng dạy của mình. Giáo viên theo hướng 
giao tiếp phải luôn không ngừng học tập và nâng cao trình độ. Điều này đòi hỏi giáo viên 
phải cởi mở, linh động, phải liên tục cập nhật phương pháp, tham dự các hội thảo, lắng nghe 
đồng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm và không nên tránh né những rủi ro có thể có. Giáo viên 
theo hướng giao tiếp cần kiên nhẫn vì mọi chuyện trong lớp học có thể diễn ra không theo 
đúng giáo án hay kế hoạch giảng dạy, bản thân hay đồng nghiệp chậm thay đổi, quy chế của 
trường học sẽ đặt ra một số vấn đề cho giáo viên. Vai trò cơ bản của giáo viên là giao tiếp 
và hỗ trợ người khác. Không ai nắm độc quyền về kiến thức hay kinh nghiệm. Giúp đỡ và 
chia sẻ với đồng nghiệp và với người học là điều quan trọng trong hướng tiếp cận giao tiếp. 

Một vấn đề quan trọng nữa là năng lực giao tiếp của giáo viên trong ngôn ngữ đích 
(cũng là ngoại ngữ của giáo viên). Giáo viên phải có năng lực giao tiếp trong ngôn ngữ đích 
và khi giáo viên cảm thấy “bất an” với năng lực này của mình, họ cần được giúp đỡ để hoàn 
thiện năng lực đó. 

6.2.2. Hướng giao tiếp và vai trò của người học 

Hướng tiếp cận giao tiếp khuyến khích người chia sẻ trách nhiệm học tập của bản thân 
với những người học khác và với giáo viên. Người học kiểu này thường trao đổi, hợp tác 
với người học khác và với giáo viên trong việc xác định mục tiêu học tập và cách thức đạt 
được những mục tiêu đó, song song với điều đó, người học cần tìm kiến cách thức hiệu quả 
nhất đối với mình trong việc sử dụng và phát triển kiến thức và kỹ năng hiện có. Như vậy, 
dựa trên quan điểm giao tiếp, có thể phác họa “chân dung” của người học theo hướng giao 
tiếp như sau: 

– tận dụng mọi cơ hội để giao tiếp dù trong lớp hay ngoài lớp. 
– chủ động và cá nhân hóa các hoạt động học tập 
– trao đổi, đề xuất các bài đọc, các nhiệm vụ và phương pháp thực hiện 
– biết dung hòa 
– sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, cảm giác, phản ứng… với người khác 
– tôn trọng “cái tôi” của người khác, tức chấp nhận sự khác biệt trong giao tiếp 
– sẵn sàng chấp nhận rủi ro và những cái chưa chắc chắn (khi giao tiếp) 
– học trong nỗ lực giao tiếp 
– sẵn sàng nghe sự góp ý của giáo viên và bạn học 
– tìm kiếm sự hướng dẫn, tư vấn 
– tìm kiếm các mô hình trong ngôn ngữ đang học 
– tìm cách ghi nhớ ngôn ngữ mới 
– sử dụng các tài nguyên học tập (sách tham khảo, thư viện, báo chí,…) 
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– thảo luận các vần đề mình gặp trong khi học 
– chia sẻ các giải pháp với những người gặp cùng vấn đề với mình 
– đánh giá các bài đọc cũng như nhiệm vụ phải thực hiện 
– đánh giá sự thông thạo và sự tiến bộ của bản thân 

Như vậy, người học với mục đích giao tiếp phải là người chủ động, tức học nhằm đáp 
ứng nhu cầu (giao tiếp) của bản thân, biết đặt ra nhiệm vụ, đặt ra một loạt mục đích cần đạt 
và biết cách lựa chọn những pháp (với sự tư vấn của giáo viên) hiệu quả nhất để thực hiện 
những gì bản thân đang hướng đến. Đó là điều cần thiết giúp người học có khả năng tương 
tác thành công với những người học khác hay với người bản ngữ. Tính thụ động “truyền 
thống” sẽ dần dần bị loại bỏ mặc dù điều này không thật sự dễ thực hiện do sự can dự của 
nhiều yếu tố trong đó yếu tố văn hóa có thể được coi là yếu tố quyết định. 

6.2.3. Hướng giao tiếp và giáo trình, tài liệu và các hoạt động học tập 

Chất lượng của quá trình học tập phụ thuộc rất nhiều vào tài liệu. sách vở, trong đó có 
sách giáo khoa. Sách giáo khoa, tài liệu học tập thích hợp thì việc học tập dễ dàng và hiệu 
quả hơn. Vì vậy, việc lựa chọn tài liệu hay sách giáo khoa suy tính kỹ càng, đánh giá mọi 
khía cạnh tác động của nó với người học. Tương tự, việc tổ chức các hoạt động giao tiếp 
cũng phải dựa trên nhiều yếu tố, song cần tuân thủ nguyên tắc đáp ứng nhu cầu của người 
học (từ đây về sau gọi chung là tài liệu). Như vậy, khi xây dựng tài liệu, giáo trình hay tổ 
chức các hoạt động tương tác trong lớp học, cần chú ý đến một số vấn đề sau: 

– Tài liệu có thu hút người học, có giúp họ cố gắng và đặc biệt là có liên quan đến 
người học không? 

– Tài liệu có xây dựng và phát triển trên cơ sở kiến thức và kinh nghiệm của 
người học không? 

– Mục đích hàng đầu có nhằm để giao tiếp không? 
– Mục tiêu và phương tiện hướng đến thành công có rõ ràng, thực tế, hữu ích và phù 

hợp với người học không? 
– Tài liệu có cung cấp các mô hình sử dụng ngôn ngữ tự nhiên, chẳng hạn nghĩa, hình 

thức và việc sử dụng có quan yếu với ngôn cảnh không? 
– Tài liệu có mang lại sự chọn lựa về nội dung, nhiệm vụ và phương pháp học 

tập không? 
– Nó có phù hợp với các mối quan tâm khác nhau của người học, cách và tốc độ học 

khác nhau hay không? 
– Nó khuyến khích sự hợp tác và chia sẻ hay sự cạnh tranh? 
– Nó có được xây dựng dựa trên nhiệm vụ hay không?  
–  Nó có đủ đa dạng để tránh sự đơn điệu, nhàm chán hay không? 
–  Nó có khuyến khích người học đánh giá bài đọc và nhiệm vụ không? 
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–  Nó có tác dụng hướng dẫn người học giải quyết những khó khăn trong học 
tập không? 

–  Nó có tạo ra cơ hội để người học ôn tập và củng cố kiến thức, kỹ năng đã học 
hay không? 

–  Nó có được giới thiệu, trình bày theo cách thức nào đó có thể cho phép người 
tự học hay không? Và nếu cần, nó có giúp người học đánh giá sự tiến bộ của 
bản thân hay không? 

– Nó có thuận lợi cho việc tự đánh giá một cách đều đặn hay không? 

Như vậy, giáo viên phải luôn luôn điều chỉnh tài liệu giảng dạy tùy theo đối tượng 
người học cũng như tình huống giao tiếp mà người đối mặt, trong bất kỳ tình huống nào tài 
liệu giảng dạy cần được thiết kế cẩn thận. Sự gia giảm về số lượng tài liệu hay sự thay đổi 
kiểu loại tài liệu thường dẫn đến những thay đổi trong việc tổ chức thực hiện các kỹ năng. 
Không có bất kỳ tài liệu nào được sử dụng cho mọi kỹ năng, mà việc phát triển từng loại kỹ 
năng hay năng lực đòi hỏi phải có một dạng tài liệu thích hợp. Do đó, giáo viên phải đối 
mặt với việc hàng ngày phải định hướng cho người học chọn lựa các văn bản cũng như tổ 
chức các hoạt động phù hợp với người học. 

7. Khung CEFR và khả năng ứng dụng vào việc xây dựng chương trình dạy học tiếng 
Việt cho người nước ngoài 

Khung CEFR không dành riêng cho bất kỳ ngôn ngữ hay nhóm ngôn ngữ nào vì nó 
không phải là một công cụ định chuẩn hay một phương pháp dạy ngoại ngữ. Khung CEFR 
chỉ đưa ra những khuyến nghị dành cho việc dạy, học và đánh giá năng lực ngoại ngữ như thế 
nào để cho người học một ngôn ngữ nào đó có thể giao tiếp, có thể đáp ứng nhu cầu của bản 
thân ở nhiều cấp độ khác nhau. Chính vì vậy, khung CEFR cũng có thể làm cơ sở của một 
chương trình dạy học tiếng Việt như một ngoại ngữ. Tất nhiên, các nhà soạn thảo một chương 
trình như thế không thể áp dụng khung CEFR mà không có bất kỳ sự điều chỉnh nào.  

Một chương trình tiếng Việt như thế cần phải dựa trên triết lý của Hội đồng châu Âu về 
giảng dạy ngôn ngữ. Hoạt động giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ theo quan điểm 
của khung CEFR được thực hiện thông qua hai nội dung chính: thực hiện nhiệm vụ và tạo 
ra sự tương tác giữa người học. Việc sử dụng ngôn ngữ nói chung, việc học ngôn ngữ nói 
riêng được xem là một hoạt động có mục đích bao gồm quá trình truyền đạt, trao đổi thông 
tin nhằm đạt được mục đích giao tiếp. Việc học ngôn ngữ sẽ hiệu quả hơn nếu ngôn ngữ 
được sử dụng có mục đích. Do đó, việc dạy và học ngôn ngữ cần dựa trên một nhiệm vụ cụ 
thể. Đây chính là hướng tiếp cận mới trong việc giảng dạy ngôn ngữ (task-based approach) 
mà CEFR chủ trương phát triển.   

Nhiệm vụ và sự tương tác được thiết kế thành nhiều cấp độ khác nhau và việc đánh giá 
năng lực ngôn ngữ của người học cũng dựa trên hệ thống tiêu chí này. Hướng tiếp cận dạy 
học theo nhiệm vụ và tương tác cho phép người dạy đánh giá được mức độ thành thạo của 
người học cũng như khả năng thực hiện các nhiệm vụ có những mức độ khó phù hợp với 
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năng lực của từng người học. Mặc dù giao tiếp có mục đích là một nội dung quan trọng 
trong việc sử dụng ngôn ngữ trong lớp học nhưng vẫn không xem nhẹ việc giảng dạy cái 
phương tiện giao tiếp – ngôn ngữ với tư cách là một hệ thống mã. CEFR cũng đưa ra những 
tiêu chí để đánh giá nội dung “ngôn ngữ” ở từng cấp độ năng lực của người học như bản 
miêu tả dưới đây: 

 
 

Người sử 
dụng ngôn 
ngữ thành 

thạo 
(Proficient 

User) 

 
 

C2 

Có thể hiểu một cách dễ dàng hầu hết văn nói và viết. Có thể tóm tắt 
thông tin từ các nguồn thông tin nói hoặc viết, sắp xếp lại thông tin và 
trình bày lại một cách logic. Có thể diễn đạt tức thì, trôi chảy và chính 
xác, phân biệt được các ý nghĩa tinh tế khác nhau trong các tình huống 
phức tạp. 

 
 

C1 

Có thể hiểu được các văn bản dài với phạm vi rộng và nhận biết được 
hàm ý. Có thể diễn đạt trôi chảy và tức thì mà không gặp nhiều khó 
khăn trong việc tìm từ ngữ diễn đạt. Có thể sử dụng ngôn ngữ linh hoạt 
và hiệu quả phục vụ các mục đích xã hội, học thuật và chuyên môn. Có 
thể viết rõ ràng, chặt chẽ, chi tiết về các chủ đề phức tạp, thể hiện được 
khả năng sử dụng tốt bố cục văn bản, từ ngữ nối câu và các công cụ 
liên kết từ ngữ. 

 
 

Người sử 
dụng ngôn 
ngữ độc lập 
(Independent 

User) 

 
 

B1 

Có thể hiểu ý chính của văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu 
tượng kể cả những trao đổi kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn của 
mình. Có thể giao tiếp ở mức độ trôi chảy và tự nhiên để có thể giao 
tiếp thường xuyên với người bản ngữ mà không làm cho bên giao tiếp 
nào bị căng thẳng. Có thể viết văn bản rõ ràng, chi tiết với nhiều chủ đề 
khác nhau và có thể giải thích quan điểm của mình về một vấn đề, nêu 
ra được những ưu điểm, nhược điểm của các phương án lựa chọn khác 
nhau. 

 
 

B2 

Có thể hiểu được các ý chính của một diễn ngôn tiêu chuẩn (standard 
input), rõ ràng về các vấn đề quen thuộc trong công việc, trường học, 
giải trí, v.v. Có thể xử lý hầu hết các tình huống có thể xảy ra khi đi đến 
nơi sử dụng ngôn ngữ. Có thể viết đơn giản nhưng liên kết về các chủ 
đề quen thuộc hoặc cá nhân quan tâm. Có thể mô tả được những kinh 
nghiệm, sự kiện, giấc mơ, hy vọng và hoài bão và có thể trình bày ngắn 
gọn các lý do, giải thích cho ý kiến và kế hoạch của mình. 

 
 
 
 
 

Người sử 
dụng NN cơ 

bản 
(Basic User) 

 
 

A2 

Có thể hiểu được các câu và cấu trúc thường xuyên được sử dụng liên 
quan đến nhu cầu giao tiếp tối cần thiết (chẳng hạn như các thông tin về 
gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm. Có thể giao tiếp 
về những chủ đề giao tiếp đơn giản, sự vụ cần trao đổi thông tin về 
những vấn đề quen thuộc hàng ngày. Có thể mô tả đơn giản về bản thân 
mình, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu. 

 
 

A1 

Có thể hiểu và sử dụng các cấu trúc quen thuộc thường nhật và các từ 
ngữ cơ bản đáp ứng nhu cầu giao tiếp cụ thể. Có thể tự giới thiệu bản 
thân và người khác và có thể trả lời những thông tin về bản thân mình 
như sống ở đâu, biết ai và có cái gì. Có thể giao tiếp đơn giản nếu người 
đối thoại nói chậm và rõ ràng và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ. 
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7.1. Sử dụng khung CEFR để xác lập mục đích 

Điều quan trọng là cần phải nhớ rằng CEFR là một khung tham chiếu và vì vậy phải 
điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh NN của người sử dụng. Kết nối với CEFR nghĩa là đặt 
các đặc thù của bối cảnh ngôn ngữ (người học, mục đích học, v.v.) trong quan hệ với 
CEFR, đưa những khía cạnh này vào trong nội dung văn bản miêu tả trình độ cần đạt. 
Không phải nội dung nào trong CEFR cũng quan trọng với bối cảnh ngôn ngữ của người sử 
dụng, có thể có những nội dung quan trọng với bối cảnh NN của người sử dụng nhưng 
không được đề cập đến trong CEFR. 

Dựa trên sự phân chia cấp độ năng lực trên, ta có thể thấy khung CEFR rất phong phú 
về phương diện miêu tả có liên quan đến những mục tiêu ở từng cấp độ, từ thấp đến cao. Nó 
cho phép người sử dụng xác định được cấp độ nào theo CEFR là cần thiết để đạt được 
những mục tiêu này, và qua việc đối sánh cấp độ CEFR với trình độ của người học để đưa 
những mục tiêu này vào giáo án. 

Việc áp dụng CEFR phải xuất phải từ những mục tiêu và mục đích như vừa nêu trên, 
những yếu tố này phải được triển khai một cách cụ thể gắn với bối cảnh liên quan. Xác định 
các thang độ  và tiêu chí miêu tả liên quan trong CEFR, người thiết kế học trình có thể cho 
rằng mức độ thành thạo NN được chờ đợi của người học là có năng lực thực hiện những 
mục tiêu và mục đích trên. Các hình mẫu gắn với CEFR về mức độ hiệu quả có thể được 
dùng để giám sát và đánh giá trình độ thực chất của người học. Trình độ này cho phép giáo 
viên hướng sinh viên mình đến các trình độ NN được quốc tế thừa nhận theo một cấp độ 
nào đó có thể đạt được theo khung CEFR. 

7.2. Sử dụng CEFR trong hoạt động ở lớp và xây dựng giáo án 

Xuất phát từ quan điểm ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp, các nhà soạn thảo khung 
CEFR nhấn mạnh đến nhu cầu giao tiếp của người học. Nhu cầu này bao gồm giao tiếp 
trong sinh hoạt hàng ngày, trao đổi thông tin, quan điểm, hiểu một cách sâu rộng những 
thông tin mang tính liên văn hóa trong quá trình giao tiếp. Để thực hiện được điều này, việc 
dạy và học NN cần thực hiện dựa trên nhu cầu, động cơ và tiềm năng của người học. Do 
vậy, việc xây dựng giáo án và tổ chức các hoạt động tương tác tại lớp theo khung CEFR 
phải tuân thủ quan điểm “ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp” và phát triển năng lực của 
người học của khung CEFR. Việc xây dựng giáo án tiếng Việt như một ngoại ngữ, cần tập 
trung phát triển đều các kỹ năng ngôn ngữ ngữ theo hướng giao tiếp và cần xác định mục 
tiêu cần thực hiện cho mỗi kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết). CEFR đề xuất cách phát triển 
từng kỹ năng thông qua các hoạt động cụ thể. Chẳng hạn việc dạy kỹ năng nghe, giáo án 
cần phải có ba hoạt động: hoạt động trước khi nghe – hoạt động trong khi nghe – hoạt 
động sau khi nghe. Mỗi loại hoạt động như trên gắn với những mục tiêu cụ thể. Tương tự, 
việc phát triển kỹ năng hiểu của người học theo khung CEFR phải gắn liền với việc xác 
định bản chất của kỹ năng hiểu là gì, các yếu tố liên quan đến kỹ năng này (kiến thức về thế 
giới nói chung, kiến thức về chủ đề, kiến thức ngôn ngữ liên quan đến văn bản, ngữ 
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cảnh,…), lựa chọn văn bản (nội dung, phong cách,…), tính nguyên bản của văn bản, sự 
tham dự của người học vào việc lựa chọn văn bản, xác định nhiệm vụ… 

Nói tóm lại, khung CEFR vạch ra những đường hướng chủ yếu của hoạt động dạy, 
học và đánh giá năng lực trên cơ sở phát triển năng lực giao tiếp, trong đó có năng lực 
ngôn ngữ. Học ngôn ngữ là sử dụng ngôn ngữ, chứ không phải là quá trình tích lũy đủ 
mới sử dụng. 

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng có sự khác biệt lớn về mục đích mà khung CEFR nhắm đến: 
mục đích ngôn ngữ và mục đích phi ngôn ngữ. Trong đó, mục đích phi ngôn ngữ (chính trị, 
kinh tế, văn hóa – xã hội) là nền tảng quyết định trong việc thực hiện mục đích ngôn ngữ. 
Khung CEFR nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển di của công dân trong Liên 
minh và sự công nhận quốc tế về bằng cấp và năng lực ngôn ngữ trong môi trường đa văn 
hóa và đa ngôn ngữ. Vì vậy, chương trình tiếng Việt theo hướng tiếp cận của CEFR chỉ giới 
hạn ở hướng tiếp cận của quá trình dạy học và đánh giá năng lực ngôn ngữ của người học 

8. Kết luận 

Khung CEFR ra đời góp phần vào việc tái định hướng, tái cấu trúc hoạt động dạy, học 
và đánh giá năng lực ngôn ngữ ở châu Âu và đang trở thành cơ sở tham khảo quan trọng 
cho việc xây dựng những chương trình giảng dạy ngôn ngữ ở nhiều quốc gia khác trên thế 
giới, trong đó có Việt Nam. 

Khung CEFR lấy hoạt động giao tiếp và quá trình tương tác giữa các cá nhân trong một 
thế giới mà ranh giới văn hóa, ngôn ngữ, … đang ngày càng hẹp lại. Vì vậy, nó buộc các 
nhà quản lý, các tác giả sách giáo khoa, giáo viên và cả người học phải thay đổi tư duy, 
cách tiếp cận để quá trình học ngôn ngữ hiệu quả hơn. 
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