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trừ nhừng cứ nhíìn ró I;n nâng, trái qua
quá trinh tự học thành rông. f)ội ngũ can
bộ và chuyên gia ngoại ngừ thực hiện ba
loại công việc chính bao gồm: giáng dạy
tiêng nước ngoài, chuyển ngữ (biên và
phiên dịch), nghiên cứu ngón ngữ. vãn hóa
các nước khác. Việc đào tạo dội ngũ chuvên
gia giỏi vế ngoại ngữ. theo chủng tỏi. cần

l . ỉ . C ù n i ’ với sự giiầ làng vai trò cua hệ
thống thõng tm dạ 1 chung. sự phát tri én vù
bão cua cùng nghệ thõng tin. sự khỏi dầu
cu;i nền kinh té tri thức vã xu hướng toàn
cầu hoa, những thập ky cuôi cùng của thè
ky XX mang một dấu hiệu (lặc trưng là sự
táng cư ơ n g giao tỉèp bằng ngôn ngữ trong

phái được xem xét trong mối tưring quan
với nền giáo dục ngoại ngữ nói chung. Vói
cách nhìn trên dãv chung tòi bưóc đầu tìm
hiểu một sô chinh sách về giáo dục ngoại
ngũ, hiện trạng díio tạo nhÂm tlẽ xuất một
số giâi pháp Xíìy dựng đội ngủ chuyên giíỉ
ngoại ngữ ró trình dộ rao.

xả hội loài ngiểíti (Rakhmanculova) [5. tr.5].
Việc hợp tác, giao lưu giữa các dán tộc, các
quốc gia phát triển mạnh mỏ theo cá chiểu
rộng, c\ì bể sâu. Việt Nam là nước đang
phát triển, rhủ triírtng thực hiện chính
sách mờ cửa. hợp tác (!a phương, "di tát
đón dầu", hộ] nhập với khu vực và thô giới.
Nhu cẩu cần phai có nguồn nhãn lực (cán
bộ) ngoại ngừ nói chung và dội ngủ chuyên
gia hàng dầu vố tiỏng nước ngoài nói riêng
mang tính chất cấp thiốt và hỏt sức quan
trọng trong các lĩnh vực kinh tố, ngoại
giao, khoa học, công nghệ, văn hóa, an
ninh. Can bò ngoai ngữ la người sứ dụng

1.2.
Xác định dược vai trò dặc biệt cúa
ngoại ngữ trong xâ hội Việt Nam ngày nay.
nơi mà ngôn ngừ chinh thức duy nhất là
tiếng Việt. Nhà nước dành sự quan tâm
đặc biột cho giáo dục ngoại ngừ, thỏ hiện
trong những qiiyêt định, chi thị của Chính
phủ (Chi thị sô 4 2 /T T g cùa Thù tưởng
chinh phu ngày 11 / 4 /1 9 6 8 về việc đấy
mạnh công tác d ạ y và hoc ngoại ngừ trong
các trường phô thòng, các trường chuyên
nghiệp, trong cân bộ khoa học, kỹ thuật,
kinh tr và trong còng nhàn kỹ thuật; Quyết
đinh sò 251 /TTịỊ cùa Thù tướng chinh phú
ngày 7 / 9 ỉ 1972 vé việc cài tiến va tăng
cường công tóc d ạ y ■ học ngoại ngữ trong
các trường phò thông, Quyết định sỏ 8 5’CT
ngày 1 3 / 4 / 1 9 8 9 cùa Chù tịch Hội đồng Bộ
trường vé việc giữo nhiệm vụ đào tao trên
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tir rách là một hoại dộng nghe nghiệp, thực
hiện những công việc theo yêu cẩu cùa xà
hội và điíỢc thụ hưỏng những phúc lợi vặt
chất vã linh thán tương ứng. Chuyên gici
ngoai ngữ hang đầu phíii dạt mức ngang
bàng người bân ngũ trong việc n;im vững
tiếng nước ngoài như một công cụ giao tiếp
hữu hiệu với dại diện cùa rộng đổng ngôn
ngừ ván hóa thuộc một quốc gia khác; vế
mật văn bảng phải từ thạc sỹ trỏ lên. ngoại
TSKH
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dai học cho Trường D H SP N N Hà Nộỉ) và
cún Bộ (ìiáo dục v;i D.IO tạo (Quyết đinh sỏ
9 4 3 /Q D cua Bộ trường Rộ Giao dục va Dào
tạo ngày 141911983 về việc náng cao chát
lương d ạ y - học mòn ngoại ngừ; Quyết định
sỏ 3 7 2 2 1QĐ-ĐT cùa Rộ trường Bỏ Giáo
dục và Dào tạo ngày 1 0 /2 /1 9 9 4 vé các
môn thi tuyển sinh vào các trường đai học
và cao đắng). Sự quan lâm dặc biệt cùa
Nhà nước dành cho ngoại ngừ với tư cách
là một môn học trong nhà trường phù hợp
với nguyện vọng cùa người dân theo kết
quả điêu tra của chúng tỏi. Chúng tôi đà
tiến hành phóng vấn về sô lượng học sinh
phô thông học thêm các môn học tại 10 vãn
phòng môi giới gia sư ỏ các quặn nội thành
Hà Nội là Hai Bà Trưng (3), Dông Da (2),
Hoàn Kiếm (2) và c ầ u Giấy (3). Kết quả
cho thấy môn ngoại ngử chiếm vị trí thử 2
sau môn toán học.
Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định danh
mục và tý lộ các ngoại ngữ cho trường phố
thòng như sau: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng
Pháp, tiếng Hán; trong đó tiếng Anh 70%,
các thứ tiếng còn lại 30%. Thực tê theo sô
liệu thòng kê nàm học 1998-1999 đả không
đáp ứng yêu cẳu cúa Bộ:
- Sô học sinh ỏ bậc tiểu học dược học
ngoại Iigử là 799.424/10.250.21 1 (chiếm
7.8%); trong dó tiếng Anh chiếm 7,66%,
tiêng Pháp chiêm 0.14%;
- Sô học sinh rí bậc PTCS được học
ngoại ngữ là 3.ổ 13.103/5.564.888 (chiếm
68,52%); trong dó tiêng Anh chiêm 67,64%,
tiếng Pháp chiếm 0,81%; tiếng Nga chiếm
0,05%, tiếng Hân chiếm 0,01%;
- Sô học sinh ỏ bậc PTTH được học
ngoại ngủ là 1.522.388/1.657.708 (chiêm
91.83%); trong dỏ tiêng Anh chiêm 86,29%.
tiếng Pháp chiêm l,07°o; tiếng Nga chiêm

1,46%, tiếng llán chiỏm 0,01% (sô liệu
thống kẽ dược dần theo \'\, tr. 171).
Tình trạng không lành mạnh vế ty lộ
giữa các thứ tiông trong trường phố thông
cho đốn nay vẫn chưa được khác phục. Sau
đây là sô liệu thống kê của nám học 20012002: tiêng Anh chiếm 96,97%, tiếng Pháp
chiếm 1.69%, còn tiếng Nga chi đạt 0,32%,
tiếng Hán vẫn chưa thóat khòi tình
bị xoá số, chi chiếm 0,03% [6. tr. 211.
Tinh hĩnh ỏ các trường đại học không
chuyên củng lập lại bửc tranh về tý lệ
không cân dôi giữa các thử tiêng euà
trường phổ thông. Tuy nhiên, trong các
trường và các khoa chuyên ngoại ngữ thi
tiếng Anh khỏiìÉỊ chiếm vị tri độc tôn như
trên, mã chì chiếm khoáng một nửa, còn
lại các tiếng nước ngoài khác chiếm một tý
lệ thích hợp. Sự mất cân đôì trong tý lộ dạy
và học tiếng nước ngoài ỏ trường phổ thông
đã tác động tiêu cực đến việc đào tạo
chuyên gia ngoại ngừ ớ bậc đại học. Sô
lượng sinh viên chuyên tiếng Nga, Hán ...
trong các cd sỏ dào tạo phài băt đầu từ zêro
đang có chiểu hướng gia tàng (các lóp này
được một sỏ cơ sỏ đ ào tạ o d ặ t tên là cac lớp
tiền đ ể ). Ngành giáo dục, các cơ quan báo
chí. truyền h ìn h , các C(J q u a n dịa phương
cần t u y ê n truyền làm chơ người dãn hiểu
rỏ chù trương của Nhà nước về giáo dục
ngoại ngừ, thấy lợi irh của việc sử dụng cơ
hội đê lựa chọn ngoại ngừ phù hợp với cá
nhân và thời cuộc, tránh tinh trạng chi học
tiêng Anh. Theo quan sát chù quan của
chúng tỏi, trong những năm gần dây
những người lốt nghiệp ngành tiếng Hán
có cơ hội kiêm việc làm lớn nhất. Mặt khác,
các cơ quan quân lý giáo dục có thể diều
chình bằng cách tạm thời điía ra một sô ưu
tiên cho những người học các thử tiếng
Hán. Nga. Pháp như: giảm sì sô học sinh
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truntỉ lóp, ‘ VI giáo viên giói CÍIC môn hnr
(jn;m tinMỊí Itonn học, v;m họ<’ va tiêng
Vló 1. ho .1 hor ) cho CÍỈC 1 (1 )> tì.iv Minh
<hum: 111-»11 u tinh thuvci |>hụ< cho biện
pháp n»\ í ỉa ihíọt k h ã n K <hnh trong V1 (V
Iriến kh.il dự án ílạy lâng cường tiêng
Ph.-IỊ trnnu hộ thông giáo dụr Việt Xam ỏ
(•;» 1t.i* Ị»h< t h ỏ n g , ( ;i ỈKU
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Nh.m đáy chủng tôi xin kiên nghị V Ớ I
CMC nh;i iỊiián lý gino dục cấỊ) vi mỏ vế quy
hoạch dạy vã học tiếng 11 Ước ngoài () bậc
phô thòng th(»o tý lệ sô học sinh học r;\r thử
tiêng như sau: tiếng Anh chiếm khoáng
65( 'f, tĩvììiị Han chiêm khoáng lr>( '(. tiếng
Nị*o chỉèm khoang 10(r. tiếng Pháp chiêm
khoáng 10<;. Nhu cầu xã hội vê liếng Pháp
dô được xac định và lương dối ôn định
ĩYiìnự, những thập ký vừa quo ỏ Việt Nam.
Tiếng Sụ:\ trong những nAm 70 vã 80 thê
ky trươc dà thay thê vị tri hàng dầu mà
tníỏc (lo thuộc vồ tiỏng ll.m, lừ dầu thập
ky 90 hi thu hẹp với tôc đõ lớn. hiện nay (lã
co khuynh hướng khỏi sác, trong khoang
ihói gian 15-20 nà IU tới nôn giữ ỏ mức
10V Tiếng Hán vốn là cầu nối Việt Nam
vđi IIUỚC láng giềng Trung Quốc hàng
nghi 11 lùim nay Hệ thống kiĩìh tè và xã
hội. ngôn ngữ v.i vân hóa, khoa học và công
nghệ v.ủiì hni niíớc rỏ duiiK lượng trao dôi
clồ so (1 . 1 1 )1 » gin tàng mạnh mẽ và ĩ lốm ân
hước clộl ph;í vào thập kỳ tới, khi thành lặp
khối thị Irường chung ASKAN - Trung
Quốc. Ngoài ra, tiếng Hán còn là ngôn ngữ
củ.i CỘI1 R đồng người Hoa sinh sống ỏ
nhừng quốc gia và vùng lành thò dang có
qu.in hệ vế nhiều mặt VỚI Việt Nam:
Singapore, Thái Lan, Malaixia. Đài Loan.
Tiếng Hán và vAn hóa Trung Quốc còn có
quan hộ đặc biệt với ngôn ĩìgử, lịch sử. văn
hỏa <‘ủ;i người Việt. Nhu cầu sử dụng tiếng
Hán với tư cách một ngoại ngữ ỏ Việt Nam
sẻ chi dửng sau tiếng Anh.
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Việc xác (.lịnh ty lệ sô lượng chuyên fíi;i
ntĩoíii ngứ cỏ trinh (.lộ C.-1.0 không phụ thuộc
Irựr tiôp vào tý lộ sô lượng hục >mh phô
thông hcM* rac tiéng nước ngoài m;t. theo V
kiên PtỉS TS Bui Hiến, cẩn cAn rù v;i() .1 )
vị trí c hinh trị, kinh tế, vãn hỏa, khoa học,
kỷ thuậi rủa qtiõi* gia có tiêng nói ;Yy trên
thê giới: b) nh\i rau riêng của nước minh
đôi với nhửng ngoại ngữ cắn học; c) khá
nâng cỏ thê khai ihác được nhiều thông tin
nhất; và theo y kiên chung tôi. d) sự cõng
nhận rù:\ cộng (lổng quốc tế (ví (lụ các ngôn
ngừ ciựííc sứ dụng chính thức lại Liên hiệp
quốc). Chủng tòi dế nghi tý lệ về sô lượng
chuvên gia ngoại ngử hàng đẩu như sau
tiếng Anh chiếm khoáng 50c;f. tiếng Nga
I0(;f. tiêng Pháp 10(r, tiêng Han Ỉ 0 c/t, cac
ngoại ngữ khác 20* f. Cần đào tạo với quv
mô theo từng giai doạn cụ thê vừa ciũ đê
dáp ứng nhu cầu xà hội đối với chuyên gia
giỏi các thứ tiếng: Tây Ban Kha, ỉ)ử(\
Nhật, À Hập, Bổ Đào Nha. Italia, Triều
Tiên, Indônêxia, Thái Lan, Ilindu
Nhiệm vụ chú yếu rua chuvỏn gia các thứ
tiếng nhóm sau là biên dịch, phiên dịch và
n g h iê n cứ u ngôn ngữ, v ả n hóa các míớc*
bân ngữ. Tỳ lệ trôn dây tương đổng với chi
tiêu tuyên sinh vào học dại học tại cár
trưòng. khoa chuyôn ngoại ngữ tr o n g cà
nước. Tuy nhiên, đào tạo ch u yên gia trinh
độ cao vi> căn hãn được thực hiện ớ bậc sau
đại học. ơ l)ặc học cao nhất này hệ t h ốn g
giáo dục ngoại ngữ Việt Nam chưa có đủ
nảng lực đổ dáp ửng nhu cầu xà hội về tý
lệ sô lượng chuyên gia như trên do hai
nguyên nhân chinh là: a) Các cơ sỏ dào tạo
sau đại học mới chi dào tạo -ị ngành tiếng
(Anh. Nga, Pháp, 1ỉân); b) ('ủng giông nhií
trào lưu chung trong xả hội do ảnh hường
củ a cd chế thị trường, ngưòi dân có XII
hưổng chi học tiếng Anh.
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1.3.
Tình hình đào tạo chuyên gia đầu
ngành ngoại ngữ ỏ Việt Nam trong thập ký
qua dã có bước tiến nhảy vọt, đáng khích
lệ. Trước nám 1990 Việt Nam chỉ đào tạo
được trinh độ cứ nhân ngoại ngừ. Những
người có trình độ cao đểu do Nhà nước gửi
di đào tạo ỏ nước Iìgoà] hoặc bàng con
dường tự đào tạo. Chính vì lè đó, việc
phong chức danh giáo sư, phó giáo sư cho
n h ữ n g c h u y ê n gia k h ô n g có học vị phó tiến
sỷ, tiến sỹ là hợp lỹ và phù hợp với diếu
kiện mang tính chất lịch sử. Quá trình tích
lũy về lượng đã chuyển thành chất. Bát
đầu từ cuối IIhừng năm 80 các trường và
một sô khoa chuyên ngoại ngữ có đầy dù
điểu kiện tiến hành đào tạo trình dộ thạc
sỹ, tiến sỹ các chuyên ngành ngoại ngừ. Hệ
thông đào tạo chuyên gia ngoại ngừ trở
nôn hoàn chình từ các cấp phố thòng đến
cấp nghiên cửu sinh tiến sỷ. Hiện nay, các
trường đại học dào tạo trình dộ thạc sỷ 8
chuyên ngành bao gồm:
Thạc sỷ chuyên ngành lý luận ngôn
ngử Anh;
Thạc sỹ chuyên ngành phương pháp
giảng dạy tiếng Anh;
Thạc sỷ chuvÊn ngành lý luận ngôn
ngữ Xlavơ (tiếng Nga);
Thạc sỷ chuyên ngàn tì phường pháp
giảng dạy tiếng Nga;
Thạc sỹ chuyên ngành lý luận ngôn
ngữ Pháp;
Thạc sỹ chuyên ngành phương pháp
giang dạy tiếng Pháp;
Thạc sv (huyên ngành lý luận ngôn
ngữ Hán;
Thạc sv chuyên ngành phương pháp
giảng dạy tiếng Hán; và tiến sỷ 4 chuyên
ngíMìh tiên sỹ như sau:
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Tiến sỹ chuyên ngành lý luận ngôn ngử
Xlavơ (tiếng Nga);
Tiến sỹ chuyên ngành phương pháp
giảng dạy tiếng Nga;
Tiến sỹ chuyên ngành lý luận ngôn
ngữ Anh;
Tiến sỹ chuyên ngành phương pháp
giảng dạy tiếng Pháp.
Trong các cơ sở đào tạo sau đại học các
chuyên ngành ngoại ngử có hai trường
chiếm vị trí hàng đầu là Trường ĐHNN
trực thuộc ĐHQGHN (trước dây là
Đ H SP N N Hà Nội) và Trường ĐHNN Hà
Nội, riẽng Đ H N N - ĐHQGHN cho đến thòi
điểm hiện nay là cơ sỏ duy nhất trong cả
nước đào tạo đầy đú các chuyên ngành liệt
kê trên. Hai cơ sở dào tạo này dang phàn
đấu tiến tới dào tạo sau đại học các chuyên
ngành còn lại cúa nhóm các ngoại ngữ cơ
bàn (Anh, Nga, Pháp, Hán). Trong khoảng
10 năm tới các trường dại học Việt Nam
cùng chưa dủ khà năng đào tạo sau đại học
các chuyên ngành ngoại ngữ thuộc nhóm
thử hai (Tây Ban Nha, Đức, Nhật, Ả-Rập,
Bổ Đào Nha ... ).
v ể quy mỏ đào tạo trình độ tiến sỹ,
trong các cơ sỏ dào tạo ngoại ngũ từ 1989
đến nay mới chỉ có 10 nghiên cửu sinh tốt
nghiệp và nhận bàng phó tiến sỷ, tiến sỌ.
Sô lượng nghiên cứu sinh hiện nay cùng
chi hơn 20, ờ mức chưa đáp ứng được nhu
cầu ngày càng tăng của xà hội. Mặc dù có
một số chuyên gia ngoại ngừ hàng dầu đã
và đang được dào tạo tại các cơ sở đào tạo
sau đại học các chuyên ngành ngón ngử
học, vản học như Viện ngôn ngử học,
Trường Đại học Khoa học Xả hội và Nhân
văn. việc táng quy mô và chất lượng đào
tạo trình độ tiến sỹ các chuyên ngành
ngoại ngữ vẫn dang và sẽ là ván dế nổi
cộm ở Việt Nam.
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Võ quy mỏ íl.ío tạo thạc sỹ. trong
n h ữ n g n ;im íiâ n ila v d iẻ n r n sự m ;i l.in t * (lỏ t

biên x.im họr 200« - 2003 su v ớ ) nám học
1999 - liõOO làng khoảng 3 lẩn trôn (ỊUV mó
toỉin <ịii<v Xin minh họa bàng sỏ liệu

______________________

luvỏn sinh rao học từ 1997 clí'11 2002 cu;i
Trương f);u học Ngoại ngữ.
học Qiiỏr
gia 11.i Nội:

1997

1998

1999

2000

Ng.-iiih

A

A

A

A

Tiếng Anh

29

33

25

42

45

Tiếng \'g:i

10

4

5

4

10

18

l>HNN-t>IỈQG

Tiếng Pháp

5

5

11

7

4

21

IU Liên kết Vííi

15

M

19

m i Vinh

Nãm

Tiếng ỉ lan

44

42

41

68

Việc lăng quy mỏ đào tạo gắn với
nhũng có gang có hiệu qu a trong điếu kiện
c ho phép cúa học viên và đội ngủ cán bộ
giáng dạy, qu;in ly và lành dạo ở tất các cơ
sờ đào tạo s a u đại học. Đ iể u này dà được
khnng (linh t : 11 Hội thào các trưòng dại học
với chu dề “Đảm bão và nàng cao chài
lượng đào tạo sau dai học các chuyên
ngành n g o ạ i n g ừ ' tổ chức n g à v 26-1 0-200 1
tíii Hà Nội.
Tuy nhiên, chỉVl lượng dào tạo sau đại
học rần được xom xét, đánh giá trong hệ
thông tống thê, xuyên suối các bậc học của
nền giáo dục ngoại ngừ của cá nước, ('húng
tỏi XIII phép chi nêu 2 yêu tô dược định
lượng là thdi lượng và .sĩ sỏ người học trong
một lớp học thực híiiìh tiếng.
Bậc học phố thông:
- ('hương trinh 3 năm dành cho học
sinh PTCS & TU (lỏp 10, 11 và 12): 297
tiết/15 (phủt). tiết học/tuần. Sì sò khoáng
f)0 học sinh/lớp;
- Chương trinh 7 nftm dành cho học
sinh PTTII (lớp 6. 7, 8, 9, 10. 11 và 12): 696
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2002

2001

76
Tông sô

n

m

A

B2

13

71

20

13
89

129

20

1 19

<ỉhi chủ

A: Đào tạo tại

B2: Liên kết với
f ) l i Hài Phòng

tiết, 3 tiết học/tu ẩn. nóng lớp sáu
tiết/tuần. Sĩ sỏ khoáng f)0 học sinh/lớp;

1

Ngoài ra, còn cỏ một số chường trình
tàng cường dạy học tiêng nước ngoài (TNN)
như chương trình dàuh cho các trường, lớp
phổ thông chuyên ngoại ngử với thòi lượng
6-8 tiết/tuần và sĩ sỏ ‘2 5-30 học sinh/lớp.
Kiêng tiêng Pháp có hệ song ngữ vói thòi
lượng -HK) phúưtuần ỏ tiếu học. 540 phút/tuần
ỏ T l i m và TIIPH, có dạy toán học, vật ly
học hoẠc* sinh vật học bÀng tiếng Pháp.
Bậc học dại học chuyên ngoại ngử vỏi
hai hộ SIÍ phạm và phiên dịch (chưa có
chương trinh đào tạo hệ nghiôn cứu): thực
hành tiêng khoảng 70 (Ivht x l 5 tiết = 1050
tiết, sì sỏ 20-30 sinh viẽn/lớp; ngoài ra khỏi
các môn lý thuyết tiếng, vữn hỏa, vàn học,
giáo học pháp dạy và học* bàng TNN. Một
điểm r;Vt dáng lưu ý là gần dâv các cơ sờ
đào tạo cử nhân ngoại ngữ tiến hành đào
tạo hệ cứ nhản chất lượng cao.
Bậc học sau dại học:
-

Cao học: thực hành tiêng 4-6 đvht

((50-90 tiỏt), sĩ số 10-30 học viên/lớp; ngoài

14

ra các môn rrt Síí và c h u y ê n n g à n h h a u hét

dạy họe bằng tiêng nước ngoài, luận văn
viêt và hì\õ vệ l)Àng‘TNN;
Nghiên cửu sinh không học thực
hành tiếng, nhưng 3 chuyên đế X 3 lìvht =
9 đvht (135 tiết) và luận án 80 dvht (1200
tiốt) đêu thực hiện bầng TNN
Nhin một cách dại thế, ỏ bậc học phô
thông các chương trình trtng cường TNN
tạo dược kiên thửc và kỷ nàng nền móng
tốt hơn cho việc đào tạo chuyên gia ngoại
ngừ ỏ nhừng bậc học tiếp theo. Chi tiếc
rằng ỉ rong thực tế, có quá nhiều học sinh
tốt nghiệp phố thông chuyên ngữ không dự
thi vào các trường, khoa ngoại ngừ. Hiện
tượng này có thê đặt tên là “sự chảy máu
chàt xam ” của hệ thòng dao tạo chuycn gia
ngoại ngừ ò Việt Nam. Nếu so sánh với
ngành toán học, chúng ta thấy da sô các
chuyên gia hàng đầu vê toán học học lên tử
các lớp phô thông chuyên toán; trong khi ở
ngành ngoại ngữ những chuyên gia giòi
ngoại ngử xuất thân từ các trưòng, lớp phô
thông chuyên ngoại ngừ chiếm tỳ lộ rất thấp.
Nghiên cửu các vân để về nội dung,
hình thức, phương pháp, phương tiện, diểu
kiện và dặc biệt là tính hệ thông, chúng tôi
thấy còn có không ít việc cần cai tiến đê
nâng cao. chất lượng đào tạo đội ngũ
chuyên gia ngoại ngừ đầu ngành.
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nhàm đáp ứng nhu cầu của cóng cuộc xảy
dựng Việt Nam thàỉih một nước công
nghiệp phát triển, hội nhập thành công VỚI
các nưỏc trong khu vực và thỏ giới. Quy
hoạch Nhà nước về dào tạo chuyên gia
ngoại ngữ hàng đầu là cơ sỏ pháp lý tỉể
triển khai xây dựng hệ thông dào tạo trong
hệ thông giáo dục quốc dân trên quy mô
toàn quốc, vì lợi ích quốc gia. tiến hành các
giải pháp, chương trình tông ihể và dồng
bộ từ trung ương đèn địa phương. Sự việc
này còn cỏ ý nghía quyết định trong việc
hình thành nhận thửc của n h â n dân vê vai
trò. vị trí của đội ngủ chuyên gia này trong
sự nghiệp chung của đất nước.
2 .2 . Xảy dưng chuẩn chuyên gia ngoại
ngừ đẩu nganh. Muôn xác định số lượng
chuyên gia hiện có, thiêl kế chương trình
và tô chức dào tạo chuvôn gia dầu ngành
vê ngoại ngừ, cần sớm xây dựng chuẩn
kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ của loại
chuyên gia này. Chuyên gia ngoại ngừ
hàng dầu phải nắm vừng lý thuyết, có
trình độ cao về thực hành, giao tiếp hữu
hiệu VỚI người bản ngữ, có nàng lực dộc
lặp, sáng tạo giải quyết các vấn để vế giảng
dạv, phiên dịch và nghiên cứu ngôn ngừ và

văn hỏa nước ngoài, tham gia hướng dẫn
hoạt dộng chuyên môn. Việc xây dựng các
chuan chuyên gia ngoại ngừ hàng đầu là
tiền đe dể đánh giá, rà soát, thông kẽ,
quàn ly. sù dụng cán bộ hiện có, để tiên
2. Một s ô k iế n n g h ị và g iả i p h á p
hành tô chức bối đường, dào tạo họ đạt
2.1.
Xây clưng một quy hoach N hà nước
chuẩn. Việc xây dựng các chuàn chuyên
H' dào rao chuyên tfici ngoại ngừ hang đ á u .
gia ngoại ììtfừ hàng đầu cỏ ý nghĩa đặc biệt
trong do quy định danh mục các ngoại ngừ,
quan trọng trong việc phát triển và xây
sò lượng chuyên gia hàng dầu cần có theo
dựng mỏi mạng lưới đào tạo chuyên gia
tửng ngoại ngữ cho giai doạn từ nay dến
hàng dầu.
2010 và d ên 2020. C ầ n đ á n h giá h iệ n tr ạ n g
2.3.
Kết hớp s ử dụ n g với bồi dường. Sứ
dội ngủ chuyên gia ngoại ngữ dang cỏ, khá
dụng và bồi dưỡng những chuyên gia ngoại
nâng dào tạo Hia hệ thống giáo dục theo
ngữ hiện cỏ nhằm một mặt vừa phát huy
bối cánh phát triển chung của ílât nưốc
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thửr In trường, lớp dành cho họr sinh rò
nàng khiêu ám nhạc, toán học. ('húng tõi
úng hộ cách gọi tên “trướng (lớp) nâng
khiêu" cỏn lã vi, nó góp phần hình thành y
thử<\ dộng rơ học t;ip. lòng tự hào v:i Síiv
mề nghe nghiệp trong tương 1.11 (Vu* nhã

nẹhế nghiệp

tâm

lìẽt kh.i n.-inu «U.I ho phục vụ xà hội. <!;)<•
biri tr<»n Lì viộr <Ỉ«I() tạo dội ngũ kõ cận trong

r;ir nghiộp vu ngoại ngữ. rnẠt khỉic tránh
tỉnh lr:m»ỉ l»Ị mni mọi hoặc tụt lùi, 1:10 điếu
kiộn tôi >1.1 cho họ cập nhíit kiên ihửr.
l lơ n nừii. c h u v v n um ngoại

n.eií h a n " <l;m c u a c h ủ n g ta c h ư a c!;11 ( h u â n

iịUÔi' lê vô mộl >ỏ mật. cho nên tiếp lục <ỉào
tại), hồi t.lưòng cliíởi n h iề u h in h th ư r khíic
nhau (thực lập khoa học <) nước ngoài,
t h a m cỉụ hội n g h ị , hội t h á o quô c té...) là

một giíii phãp cino lạo đội ngũ ran 1>Ộ ngoại

ly

học

vii g i á o

học

luận

để

XIIất

sử

dụng phương pháp test nhàm phát hiện
nàng khiếu ngoại ngừ bao gổnv 1) kha
nâng nhận líiỏl. bát chuóc vã lưu giữ trong
tri nhớ cãr tài liệu ngữ ám; 2) 1ri nhận các
Vhức năng cùa tư trong câu (độ nhậy cam
ngữ pháp): .‘ỉ) ghi nhớ va lói hiện một sỏ

lượng tu nhất định; A) phái hiện và khái
P h a t t r i ôn VCỈ h o a n c h in h h ộ thòng quát hóa các quy tác Iigỏn ngừ ([ 11. tr. 87).

n g ừ tláu ng.-inh.

2.4.

g i a o cỉuc n g o ạ i n i ỉ ừ c h ấ t Ỉỉ/Ợ n g c a o x u y ê n

suối các bậc học Việc đào tạo chuvẽn gia
ngoại ngữ trinh (lộ cao đòi hói một quá
trinh lâu dai gồm nhiều giai đoạn. cấp. bậc
học khác nhau, nhưng mang tinh chinh
thế. tính hộ thông rao. r ỗ máy tỏt nhất
dùng đê ilào lạo chuyên gia giòi ngoại ngừ
gốm: trườn# (lớp) phò thòng năng khiêu
ngoai n g ữ

hè d a o tạ o c ử n h à n c h á t lư ơ n g

cao + đao tciỉ) sau đại học. Cách tô chức vã
gọi tên ‘ trưòn^ (lớp) phô thông nảng khiếu
ngoại ngữ" re thỏ khác nh.iu: "tníõĩiK (lốp)
phô t hông chuyên ngoni ngữ*’, “tníòng (lớp)
phò thõng t:\ng eơòng ngoại ngữ”. “trường
(kíp) phô thõng chàt lượng m o vổ ngoại
ngừ" Phươim hiírtng đào tạo lìAng khiếu
ngoại n g ữ d«*m lại h iệ n q u ả cao hrtn. bới vì
khíi nông học tập rủa con ngiíời không
hoàn toàn giống nhau, con người có thiên
hướng. S(J nguyện khác nhau Tôn gọi
“t r ư ờ n g (kíp) n;vm g k h i ế u " g â y ấ n t ư ợ n g vế

sự không binh dàiiỉí trong cập so sánh với
trường bình thường, nhưng trường đào tạo
ảm nhạc ỏ nước ta tuyẻn trẻ em 8 tuôi vào
học hay ngay cà lớp chuyên toán với bất kv
cách gọi lên nào vẫn dược người dãn nhận
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Phá! triến và hoàn chình hộ thống
giáo dục ngoại ngữ chất lượng cao xuyên
suốt các bậc học là công việc hết sức lổn
lao, liên quan đốn dầu tư nhản lực, điếu
kiện vật chất. R ở t buộc p h ả i chi nh ly LO
xảy dựng mới các chương trinh, sách gicío
khoa cho các trường (lớp) nàng khiêu ngoại
ngừ à bậc phó th ò n g . Phen thiết hè chương
trinh, biên soạn sách giáo khoa cho hệ đại
học chu ven ngoại ngữ chát lượng cao (cứ
nhàn tài nồng). Hiện nay, ơ bậc dại học
mứt có hai hè đào tạo ỉa sư phạm và phiên
dị ch với tòng thời lượng 210 đvht, 4 năm
học, 8 học kỳ với 70 đvht thực hành tiếng.
Cấn xây dự ng L'à triển khai chương trinh
đào tạo cừ nhân hệ nghiên cứu f)ỏi vói tlíio
tạo sau (lạ 1 học phái điếu ch ỉ n h , càp nhát
va hiện đ ạ i hỏa chương trinh (tao tao sau
đại học vác chuyên ngành ngoại ngừ dưa
trên hicn tra n g và đặc thu Việt Nam trên
cơ sá hướng tới hòi nhập quốc tế. Toàn bộ
hệ thống từ bậc phô thông cho dên sau dại
học dòi hôi tập hợp. bồi dường, đào tạo và
sắp xếp hợp lý dội ngũ giáo viên, giáng
viên, cán bộ khoa học. Lớp học TNIN trong
hệ t h ố n g dào tạo chuvên gia hàng đầu về
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ngoại ngữ (/ bậc phò thông nên đè ừ mức
15-20 học sin h /lớp , ờ bậc đại học 10-15
sinh uiẽn/lớp, à bàc sau đai học 7-10 hoc
viên llờp. Việc bô trí chỗ học cùng với trang
tlìiêt bị di kèm đòi hỏi những chi phí vật
chất rất lớn.
2.5.
Tảng cường hơp tác quốc tê trong
dao tạo chuyên gia ngoai ngừ hàng đấu.
Việc hợp tác quốc tế trong giáo dục ngoại
ngữ là hiện tượng phô biến trên thô giới.
Việt Nam có nhiều thành tựu và kinh
nghiệm trong lĩnh vực này. Một bộ phận
đòng đảo trong s ố cán bộ đầu ngành tiếng
Nga, Pháp, Anh ... của Việt Nam được đào
tạo diíới nhiểu hình thức và thời hạn khác
nhau tại các nước bân ngữ. Hiện nay, tuy
Việt Nam có thô dào tạo tiêng nước ngoài
từ tiêu học đến sau dại học, nhưng chưa
phủ kín các ngoại ngữ. các chuyên ngành
cần thiết. Hơn nửa, quá trình dào tạo
chuyên gia dầu ngành vể ngoại ngử rất cần
môi trường bản ngữ. Việc hợp tác với nước
ngoài trong dào tạo chuyên gia hàng dầu

theo quy hoạch, ké hoạch tổng thế của Nhà
nước sẽ đem lại nhiều lợi ích thiết thưr và
lâu dài.
3. T h a y lời k ế t lu ậ n
Nhà nước Việt Nam thực hiện chủ
trương giáo dục là quốc sách hàng đầu và
đã thu .được những thàiìh tựu dáng khích
lệ, dược thê giói công nhận và dánh 5 lá
cao. Trong thập ký 90 giáo dục ngoại ngữ
có những bước* tiến đáng kể. đang vươn tới
đáp ứng nhu cầu xã hội vế cán bộ ngoại
ngữ nói chung, chuyên gia hàng đẩu nói
riêng, góp tiếng nói xứng đang vào quá
trình phát triển đất nước theo hướng hội
nhập với khu vực và thè giới. Việc xảy
dựng chuẩn và quy hoạch Nhà nước về đào
tạo đội ngủ chuyên gia ngoại ngừ đầu
ngành là cần thiết. Một trong những giải
pháp quan trọng nhất là phát triển và
hoàn chỉnh hệ thống giáo (lục ngoại ngừ
chất lượng cao xuyên suốt các bậc học.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
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Quyết định, chì thị của Chính phú và Bộ Giáo dục và Đào tạo:
- Chì thị sô 42/TTg của Thù tướng chính phù ngày 11/4/1968 về việc đáy mạnh công tác dạy
và học ngoại ngừ trong các trư ờng phô thông, các trường chuyên nghiệp, trong cán bộ khoa
học. kỹ thuật, kinh tê và trong công nhân kỹ thuật;
- Quyết định số 251/TTg của Thủ tướng chính phũ ngày 7/9/1972 về việc cãi tiến và tâng
cường công tác dạy-học ngoại ngữ trong các trường phò thông;
- Quyết định sỏ* 943/QĐ cùa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đàotạo ngày 14/9/1983
cao chất lượng dạy - học môn ngoại ngử;

về việcnâng

- Quyết định sô 3722/QĐ-ĐT của Bộ trướng Bộ Giáo dục vàDào tạo ngàv10/2/1994 về
môn thi tuyển sinh vào các trường ciại học và cao đẳng.
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2. Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010. NXB Giáo dục. Hà Nội. 2002.
3

Vụ PTTH - Bộ f)T & GD. Hiên trạng dạy và học tiếng nước ngoài trong các nhà trường phố
thông V iệ t N a m h iện nay. T ro n g K ỳ yếu H T K H Quốc gia 'Đáo tao giáo viên ngoại n g ừ cho
thàp kỳ dấu thê kỷ x x r . tr. 14-17
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Vvíitiulnev M N . Lý iuon sách giảo khoa tiếng Nga danh cho người nước ngoai (In bíing
liêiiK Nga). NXH Tiêng Nga. Moscva. 1984

r> Kỉikhmiinculỏva N K . Vai trò cùa ngàn ngừ vớt tư cách lo phương tĩèn ịỉỉcio tiếp va nhàn
tò hmh thanh nhàn cách (In hàng tiêng Nga) NXB Đại học Tống hợp Lômônòxóv.
M o s rv a . 1989.
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Bui Hiển. Ngoại ngừ trung sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tố quốc Tạp chỉ Khoa Giáo. số
5(200*2). tr. 19-21

7 Chương trinh môn (lông Nga các lớp 6-12.
8 Chương trinh đào tạo cữ nhản ngành tiếng Nga hệ sư phạm và phiôn dịch, trường Đại học
Ngoai ngữ, Hà Nội, 2002.
9.

Chiíring trình khung đào tạo thạc sỷ các chuyên ngành ngoại ngữ của Trường Đại học Ngoại
ngừ. DIỈQG lỉà Nội (Bàn tháo).
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TRAI NI NG O F F O R E IG N L A N G U A G E E X P E H T S
O F H I G H E S T Q U A L IT Y IN V IE T N A M
N g u y ê n T r o n g Do
Departm ent o f Post * G raduate Education
Collcge ofForeign Languages • VNƯ
Based on liational policy of íoreign language education and some practice analysis, tht*
article proposes some percentages of foroign language experts of highest quality as follow:
English 50%, Russian
10%, French - 10%, Chinese - 10%, the rest languages (Spanish,
(ĩerman, Japanese, Arabic, Portuguese, Italian. Korean, Javanese, Thai , ỉỉindu. ...) - 20%.
Tho article also ohserves the training in its relation vvith the vvhole language educating
System and puts forwards the following decisions:
1

To bmld a national plan for th(* training of íoreign language experts of highest quality.

2.

To build the national standards of íoreign language experts of highcst quality.

3.

To combine exploitation vvith qualitv improvement as a way to maintain and devolop
the present íorce of ioreign langiiage experts.

4

To develop and períect the educating system of high quality ioroign langiiage experts
through all levels of training, namely foreign language special schools (or classes), high
qualitv íoreign language tertiarv training system and post - gradnate education.

5.

To enhance international collaboration in the training of foreign language experts of
highest quality.
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