Hướng dẫn về Quá trình chính quy tiếng Hàn học kỳ mùa hè năm 2021

1. Thời khoá biểu hàng tuần
Sơ cấp
Phân loại

Tiết 1

Tiết 2

Trung cấp

Cao cấp

Lớp Garam

Lớp Narae

Lớp Dasom

Lớp Laon

(cấp 1)

(cấp 2)

(cấp 3)

(cấp 4)

Đọc.Viết(10h)

Đọc.Viết(10h)

Đọc.Viết(8h)

Đọc hiểu(4h)

Đọc hiểu(4h)

Văn học Hàn Quốc(4h)

Nghe.Nói(8h)

Nghe.Nói(8h)

Nghe.Nói(10h)

Từ vựng.Ngữ pháp(4h)

Từ vựng.Ngữ pháp(4h)

Viết văn lý luận(4h)

Phát âm(2h)

Phát âm(2h)

Topik(2h)

Viết(4h)

Viết văn lý luận(4h)

Truyền thông tiếng

Hội thoại(4h)

Hội thoại(4h)

Hàn(4h)

Thời sự(2h)

Các vấn đề thời sự(2h)

Thảo luận tiếng Hàn(4h)

Project(2h)

Project(2h)

Hàn Quốc học(2h)

Tiết 3

Lớp Maeum(cấp 5)

Project(2h)

Tiết 4
※ Quá trình chính quy trên cũng sẽ mở khoá học Online nếu có đủ thành viên đăng ký

2. Các môn học
Sơ cấp
Lớp Garam
Tên môn học

Lớp Bada(cấp 6)

Số giờ

Lớp Narae
Nội dung đào tạo

10tiếng

Tiết học đọc và viết lấy văn hóa làm trọng tâm với các hình thức đa dạng như nhật ký, viết thư, giới thiệu,thư mời.

Đọc.Viết
Nghe.Nói

8tiếng

Nghe những nội dung liên quan đến bài tập và lấy điều này làm cơ sở để thự c hành nói về các chủ đề như giới thiệu bản
thân, mua hàng, lên lịch hẹn.

2tiếng

Phát âm

Các lớp học phát âm chuẩn cho người học dựa trên nền tảng hệ thống dạy phát âm một cách độc lập bằng việc kết hợp
với các trò chơi, bài hát.

Trung cấp
Lớp Dasom
Tên

Tên môn
Số giờ

Nội dung đào tạo

học

môn

Số giờ

Nội dung đào tạo

học
Lớp học đọc các tác phẩm văn học có nội dung đơn
Đọc hiểu

Đọc.Viết

8tiếng

4tiếng

giản, và các bài viết có tính trừu tượng, tính xã hội

Lớp học đọc và viết lấy văn hóa làm trọng tâm với

cần thiết cho học sinh ở trình độ trung.cao cấp.

các hình thức đa dạng như văn giải thích, văn ký

Lớp học viết văn theo giai đoạn trước-giữa-sau của

hành, văn cảm tưởng, văn nghị luận.
Viết văn

4tiếng

một bài viết, viết văn theo thể loại, chức năng, viết
đoạn văn và cấu trúc câu tiếng Hàn cần thiết cho
học sinh ở trình độ trung.cao cấp.

Nghe.Nói

10tiến

Nghe những nội dung liên quan đến bài tập và lấy điều

này làm cơ sở để thực hành nói các chủ đề như miêu tả, vựng.Ng
g

diễn đạt cảm xúc, chia sẻ kinh nghiệm.

Lớp học về mẫu câu, cách diễn đạt và từ vựng liên

Từ

ữ pháp

4tiếng

quan đến chủ đề đọc hiểu để giúp học sinh hiểu
được nội dung bài giảng.

Lớp học hội thoại nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp
Hội thoại

4tiếng

mang tính trang trọng và không trang trọng dựa
theo tình huống hội thoại cần thiết cho học sinh ở
trình độ trung.cao cấp.
Lớp học nhằm nâng cao khả năng hiểu và bày tỏ

Các vấn
Lớp học nâng cao kỹ năng làm đề thi Topik cho học
Topik

2tiếng

đề thời

2tiếng

suy nghĩ của bản thân về những tin tức mới nhất
mang tính xã hội hoặc tin tức quen thuộc hàng

sự

sinh bằng cách phân tích các xu hướng mới nhất và

ngày.

qua đó sử dụng các tài liệu phù hợp.

Lớp học bao gồm nghiên cứu tài liệu và thuyết trình
Project

2tiếng

để hoàn thành bài tập được giao thông qua hình
thức học nhóm lấy người học làm trọng tâm.

