
. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

• 5-12 người trong một lớp học nhỏ, phân lớp theo năng lực 

• Giáo viên chuyên ngành tiếng Trung 

• Phòng học sử dụng thiết bị kỹ thuật số 

• Tài liệu âm thanh và video hỗ trợ giảng dạy 

• Cung cấp hoạt động liên quan trải nghiệm tập tục dân gian, kỹ nghệ và văn hóa 

• Miễn phí phòng học sử dụng máy tính mạng, sử dụng sách, thiết bị nghe nhìn vân 

vân. 
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GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HỌCKhóa học thông thường: dựa vào 
trình độ phân lớp.

Mỗi khóa 3 tháng, tổng cộng 11 
tuần, một năm có 4 khóa (12 tháng), 
mỗi khóa khai giảng vào tháng 3, 6, 

9 và 12.

Thời gian lên lớp: 3 giờ/ngày, mỗi 
tuần 15 giờ.

Lớp tập trung mùa hè: dựa vào 
trình độ phân lớp.

Mỗi khóa 4 tuần, khai giảng tháng 7 
hàng năm. Hệ thống lớp học nhỏ, 

dưới 15 người mỗi lớp.

Thời gian lên lớp: 5 giờ/ngày, mỗi 
tuần 25 giờ.

Khóa học văn hóa: dựa vào trình độ 
phân lớp.

Khóa học này bao gồm thành ngữ và 
truyện ngụ ngôn, thư pháp, lịch sử 

văn hóa Trung Hoa, ngoài ra còn kết 
hợp với khoa thiết kế, khoa du lịch 
khách sạn và làm bánh của trường 

cùng nhiều câu lạc bộ chuyên nghiệp 
cùng tổ chức các hoạt động trải 

nghiệm văn hóa đặc sắc, ví dụ: trải 
nghiệm văn hóa trò chơi thiếu nhi 
(đá cầu, nhảy dây, chơi Yoyo), làm 

gốm, đồ trang sức kim loại, làm 
điểm tâm kiểu Hoa.

Số giờ lên lớp: mỗi tuần 3 giờ.

Chương trình học miễn phí:

Cung cấp bảng đối chiếu cách học Ký 
hiệu chú âm và Phiên âm Hán ngữ.

Số giờ lên lớp: mỗi khóa 9 tiếng. 

Để gia tăng sự tiếp xúc nhiều 
phương pháp giảng dạy của những 
giáo viên khác nhau cho học sinh, 
mỗi lớp sẽ được sắp xếp hai giáo 
viên giảng dạy kỹ năng ngôn ngữ. 
Đồng thời, sẽ có trợ giảng tiếng 

Trung luân phiên phụ đạo, hỗ trợ 
học sinh học tập. 

 

Nhất định phải thông qua kỳ thi 

năng lực Hoa ngữ (TOCFL), phải 

có chứng chỉ  trình độ A1 trở lên. 

Ngoài ra, đã tốt nghiệp trung học 

phổ thông và kết quả học tập trung 

bình mỗi năm phải đạt từ 6.0 trở 

lên.  
 

GIỚI 

THIỆU 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

HỌC 

 

Đối tượng ghi danh 
 

 
MÙA THỜI GIAN LÊN LỚP

（2020~2021） 

SỐ TIẾT 

LÊN LỚP 

MỖI TUẦN 

HẠN CHÓT NỘP ĐƠN 

BÁO DANH Ở 

ĐÀI LOAN 

NỘP ĐƠN TỪ NƯỚC 

NGOÀI 

LỚP MÙA 

XUÂN 

2/3/2020 ~ 26/5/2020 15 tiết 3/2/2020 6/1/2020 

LỚP MÙA HÈ 1/6/2020 ~ 25/8/2020 15 tiết 1/5/2020 1/4/2020 

LỚP MÙA THU 31/8/2020 ~ 25/11/2020 15 tiết 31/7/2020 30/6/2020 

LỚP MÙA 

ĐÔNG 

30/11/2020 ~ 2/3/2021 15 tiết 30/10/2020 25/9/2020 
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