
TRẦN ĐÌNH BÌNH. 2012. Nghiên cứu thành ngữ, tục ngữ thông dụng Pháp Việt, xét trên bình diện ngôn ngữ, 

văn hoá. NXB ĐHQGHN. 

Đây là công trình nghiên cứu nhằm giúp sinh viên hiểu rõ hơn vị trí, vai trò của thành ngữ, tục ngữ thông dụng 

Pháp Việt trong quá trình dạy học giao tiếp, dịch song ngữ.   

Trần Đình Bình. 2012. Research on popular French-Vietnamese idioms and proverbs in the aspect of 

language and culture. VNU Press. 

This is the research project that aims to help students better understand the position and role of popular French-

Vietnamese idioms and proverbs in the process of teaching bilingual communication and translation. 

 

TRẦN ĐÌNH BÌNH. 2012. Nhập môn lí luận dạy tiếng Pháp ngoại ngữ (Introduction à la didactique du 

français, langue étrangère), NXB ĐHQGHN. 

Đây là giáo trình về lí luận dạy tiếng Pháp như một ngoại ngữ dùng cho sinh viên ngành sư phạm tiếng Pháp. 

Giáo trình giới thiệu các khái niệm cơ bản, các lí thuyết, trường phái, các phương pháp dạy học tiếng Pháp 

ngoại ngữ theo quan điểm lịch đại từ phương pháp truyền thống (Méthode traditionnelle) đến đường hướng 

hành động (Approche actionnelle) 

Trần Đình Bình. 2012. Introduction to French teaching methodology as a foreign language, VNU Press. 

This coursebok is on French teaching methodology as a foreign language applied for students majoring in 

French pedagogy. The coursebook introduces basic concepts, theories, schools of thoughts, French teaching 

methodology in diachronic perspective from traditional to action approach.  
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