
 

PROGRAMME DE FRANÇAIS A1 
CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG PHÁP A1 

 

Giáo trình sử dụng: LE NOUVEU TAXI! A1 đủ 4 kỹ năng được kết hợp các chủ đề  
Giáo trình Le nouveau taxi! được biên soạn theo Chuẩn Khung Ngôn Ngữ Châu Âu CEFR – Common 

European Framework of Reference nhằm giúp người học dễ dàng rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết 
từ trình độ cơ bản đến nâng cao. Các bài học được trình bày ngắn gọn với minh họa sinh động và cấu trúc 
khoa học giúp người học dễ học và nhớ lâu. Giáo trình được GGV biên soạn đặc biệt, kết hợp với các chủ đề 
văn, xã hội được cập nhật thường xuyên để tối ưu áp dụng ngôn ngữ trong nhiều bối cảnh khác nhau. 

Khóa học được chia thành 3 cấp độ: A1.1, A1.2, A1.3 với nội dung như sau: 

STT Nội dung bài học Ghi chú 
Cấp độ: A1.1  

1 Chào hỏi và giới thiệu họ tên, quốc tịch. 

Nội dung chuyên đề về Công dân 
toàn cầu (văn hóa, xã hội, thời 

sự) và Tiếng Pháp trong Công việc 
sẽ được đưa vào trong 4-6 buổi 

học tùy thuộc theo nhu cầu 
chung của học viên trong từng 

lớp học của GGV. 
 

Kết thúc cấp độ sẽ có một bài 
kiểm tra trình độ với phản hồi 
đánh giá riêng cho từng học 

viên. 

2 Giới thiệu nghề nghiệp, nơi ở, làm quen với người khác. 

3 Hỏi thăm sức khỏe, hỏi địa chỉ, số điện thoại, email. 

4 Tìm bạn qua email theo sở thích cá nhân. 

5 Miêu tả vị trí các đồ vật trong căn phòng. 

6 Miêu tả ngoại hình, quần áo. 

7 Mua sắm, sở thích, hỏi giá sản phẩm. 

8 Những nghệ sĩ Pháp. 

9 Giới thiệu địa điểm, miêu tả tổng thể căn hộ, phòng ốc. 

10 Chỉ đường và các phương tiện giao thông để đi chuyển. 

11 Đọc bản đồ, chọn khách sạn, cho lời khuyên về du lịch. 

12 Tham quan các thành phố của nước Pháp. 

Cấp độ: A1.2 

13 Đặt vé tàu tốc hành, hỏi người lạ giờ và thông tin. 

Nội dung chuyên đề về Công dân 
toàn cầu (văn hóa, xã hội, thời 

sự) và Tiếng Pháp trong Công việc 
sẽ được đưa vào trong 4-6 buổi 

học tùy thuộc theo nhu cầu 
chung của học viên trong từng 

lớp học của GGV. 
 

Kết thúc cấp độ sẽ có một bài 
kiểm tra trình độ với phản hồi 
đánh giá riêng cho từng học 

viên. 

14 Gặp gỡ và trò chuyện trên đường đi du lịch. 

15 Các hoạt động cuối tuần, môn thể thao yêu thích. 

16 Một ngày của Laure Manaudou – nhà vô địch bơi lội Châu Âu. 

17 Thực phẩm và các đơn vị đo lường. 

18 Tường thuật lại những sự kiện trong quá khứ. 

19 Kể về những chuyện đã xảy ra với các mốc thời gian và thời điểm. 

20 Những ngày lễ phổ biến tại Pháp. 

21 Cấm đoán và đề nghị lịch sự. 

22 Tuyển dụng và các yêu cầu đối với ứng viên. 

23 Tặng và nhận quà. 

24 Chuẩn bị khi phỏng vấn xin việc. 



 

 

Cấp độ A1.3 

25 Nói về sở thích và mức độ yêu thích. 

Nội dung chuyên đề về Công dân 
toàn cầu (văn hóa, xã hội, thời 

sự) và Tiếng Pháp trong Công việc 
sẽ được đưa vào trong 4-6 buổi 

học tùy thuộc theo nhu cầu 
chung của học viên trong từng 

lớp học của GGV. 
 

Kết thúc cấp độ sẽ có một bài 
kiểm tra trình độ với phản hồi 
đánh giá riêng cho từng học 

viên. 

26 Nêu ý kiến và phản biện. 

27 Nói về kỳ nghỉ và những niềm vui, đưa ra lời khuyên. 

28 Kỳ nghỉ, các chyến du lịch của người Pháp. 

29 Kể về sự kiện mới xảy ra và các thói quen tuổi thơ. 

30 Kể về sự kiện trong quá khứ và miêu tả lại bối cảnh khi đó. 

31 Kể về sự kiện trong quá khứ và nói về mục tiêu khi đó. 

32 Tìm hiểu những biểu tượng của nước Pháp theo dòng thời gian. 

33 Nêu nhận định chắc chắn hoặc dự báo, phỏng đoán về tương lai. 

34 Diễn tả mong muốn / kế hoạch trong tương lai. 

35 Nói về các giả định và sự thay đổi. 

36 Tìm hiểu về bánh mì với người Pháp và nêu các giả thuyết. 

 
Sau khóa học bạn có thể: 
1. Tự giới thiệu về bản thân (nghề nghiệp, sở thích, nơi ở…) và bắt chuyện với người mới gặp. 
2. Thuộc và sử dụng tốt lượng từ vựng cơ bản về: các con số, màu sắc, ngoại hình, tính cách, sở thích, địa 
điểm, hoạt động, thể thao... 
3. Hiểu những gì bạn nghe thấy trong các tình huống giao tiếp đơn giản và cơ bản như: đi mua sắm, trong 
nhà hàng, thông báo công cộng và các cuộc trò chuyện ngắn. 
4. Nắm được 1 số thì cơ bản của tiếng Pháp như: Présent de l’indicatif, Passé Composé, Imparfait, Futur 
Proche, Passé Récent, Futur Simple, Conditionnel Présent. 
5. Biết cách để ra lệnh lịch sự, yêu cầu, thể hiện mong muốn của bản thân. 
6. Có thể hỏi ngày, giờ, vị trí, phương hướng, giá cả... 
7. Nói về các hoạt động của bản thân ngày cuối tuần, khi rảnh rỗi. 
8. Kể chuyện trong quá khứ, kế hoạch, phỏng đoán về tương lai. 
 

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chu đáo và lựa c đăng ký khóa học: 

 
Hotline: 0382145459 

Email: center@gg-vietnam.com 
Passer une bonne journée et à bientôt! 

Chúc bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp bạn trong một ngày gần đây! 


