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au Vietnam 

(Xây dựng khung tham chiếu đánh giá năng lực viết của sinh viên tiếng Pháp trong các trường đại học 

ngoại ngữ ở Việt Nam theo đường hướng phát triển năng lực) 

8. Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Pháp           

9. Mã số:……… 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Quang Thuấn 

                    PGS.TS Vũ Văn Đại                

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

- Về phương diện lý luận : Luận án đóng góp thêm một cách quan niệm, một hướng tiếp cận 

khác cho khái niệm « năng lực giao tiếp bằng ngôn ngữ » nói chung và « năng lực viết » tiếng Pháp 



nói riêng. Luận án cũng góp phần nghiên cứu bản chất và đặc trưng của năng lực viết cũng như kiểm 

tra đánh giá năng lực này theo đường hướng phát triển năng lực. 

- Về phương diện thực tiễn: Luận án đã xây dựng được một điển mẫu (prototype) khung tham 

chiếu đánh giá năng lực viết của sinh viên Việt Nam học tiếng Pháp ở các trường đại học ngoại ngữ. 

Khung tham chiếu này gồm 48 trang, được chia thành 3 phần, xác định các nguyên tắc của kiểm tra 

đánh giá theo đường hướng phát triển năng lực, các bước thực hiện cũng như các mẫu đánh giá 

năng lực viết tiếng Pháp của sinh viên các trường đại học ngoại ngữ ở Việt Nam. 
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       - Nghiên cứu góp phần xác định hiện trạng của việc kiểm tra đánh giá năng lực viết tiếng Pháp ở 

các trường đại học ngoại ngữ ở Việt Nam, từ đó xây dựng một khung tham chiếu đánh giá kỹ năng 

viết, theo đường hướng phát triển năng lực. 

        - Các kết quả của nghiên cứu có thể giúp ích cho các giáo viên trong công tác kiểm tra đánh giá, 

gợi ý cho các nhà quản lý và biên soạn chương trình, giáo trình những đề xuất nhằm góp phần nâng 

cao chất lượng giảng dạy/học tập và kiểm tra đánh giá năng lực giao tiếp viết bằng tiếng Pháp của 

sinh viên Việt Nam.  

        - Các kết quả nghiên cứu của luận án cũng sẽ góp phần giúp sinh viên Việt Nam khắc phục khó 

khăn trong việc tự đánh giá năng lực viết của mình. 
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Việt Nam theo đường hướng phát triển năng lực. 
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