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Ngữ pháp luôn đóng vai trò quan trọng trong dạy-học tiếng Pháp ở Việt Nam. Tuy nhiên, trước tình hình ngày 

càng nhiều người học tiếng Pháp để du học, phương pháp giảng dạy ngữ pháp cần được điều chỉnh. Báo cáo 

mô tả thực trạng của việc giảng dạy ngữ pháp ở các cơ sở đào tạo của Việt Nam. Hiện nay, việc dạy-học ngữ 

pháp vẫn mang nặng tính truyền thống: ngay từ những giờ học đầu tiên đã chủ yếu là ngữ pháp tường minh; 

quá nhiều kiến thức về siêu ngôn ngữ; nhiều nội dung còn gây tranh cãi như "mạo từ xác định/không xác định", 

"các động từ chỉ sự chuyển động chia ở thời quá khứ với trợ động từ être", "thời tương lai đơn giản của các 

động từ nhóm một được hình thành trên cơ sở động từ nguyên thể", v.v. Thực tế cho thấy những nội dung này 

không hoàn toàn chính xác.  

Báo cáo cũng phân tích nguyên nhân của những hạn chế này: trước đây học ngoại ngữ chủ yếu để dịch văn học, 

sau năm 1954, học tiếng Pháp chủ yếu là để trở thành giáo viên dạy tiếng Pháp cho người Việt Nam, để nói 

tiếng Pháp với người Việt Nam. Mặt khác, dạy ngữ pháp tường minh dễ kiểm tra đánh giá; chữa các bài tập 

cấu trúc dễ hơn là chữa các bài tập ngữ pháp theo đường hướng tri nhận, trong tình huống cụ thể, v.v... Từ kết 

quả của phân tích nguyên nhân, báo cáo đề ra một số giải pháp: ưu tiên giảng dạy ngữ pháp trong tình huống, 

giảm bớt kiến thức siêu ngôn ngữ, tăng cường cơ hội quan sát cho người học, nhấn mạnh tầm quan trọng của 

việc nắm bắt giá trị ngữ nghĩa của các hiện tượng ngữ pháp, v.v… 
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Grammar always plays a critical role in French teaching/learning in Vietnam. However, given increasing 

numbers of people who learn French for a clear purpose of overseas study, the methods for grammar teaching 

must be adjusted. This paper presents an account of the current grammar teaching situation in Vietnam’s 

training providers, in which traditions continue to prevail: the first lessons are dedicated to explicit grammar 

instruction with excessive meta-language, controversial issues in “definite/indefinite articles”, “motion verbs in 

the past tense with être as an auxiliary”, “simple future tense with Group 1 verbs derived from infinitives”, and 

the like. These may not be totally accurate concepts due to various causes as analyzed in the subsequent parts 

of the paper. One major cause to this situation is that previously, foreign language learning in general served 

the only purpose of literary translation; then, after 1954, French learning was directed at the target to become 

teachers of French to the Vietnamese, or to speak French solely among the Vietnamese. Furthermore, explicit 

grammar instruction made it easy for assessment; correcting structural mistakes was easier than clearing 

cognitive or conceptual confusion or teaching grammar in specific communicative contexts, to name just a few. 

With the causes having been identified, the paper proposes a number of solutions: priority be given to 

contextualized grammar instruction, reduction of the use of meta-language, provision of increased 

opportunities for the learner to observe and internalize gramamtical rules, and importance of semantic values 

of grammatical phenomena, amongst others. 
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