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Tóm tắt: 
 

Bài viết giới thiệu tài liệu giảng dạy lập thể, nguyên tắc và các bước xây dựng tài liệu giảng dạy 
lập thể môn tiếng Trung cho khối chuyên ngữ bao gồm chọn tài liệu chính, xây dựng tài liệu học 
tập, tài liệu trực tuyến… Thông qua việc khảo sát thực trạng dạy và học tiếng Trung trong khối 
chuyên ngữ tại trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, có thể thấy việc xây dựng tài 
liệu giảng dạy lập thể là cần thiết vì trước tiên là phù hợp với nhu cầu dạy và học của giáo viên 
và sinh viên hiện nay, sau đó là phù hợp với xu hướng lấy người học làm trung tâm. Tài liệu 
giảng dạy lập thể giúp cho cả giáo viên và sinh viên chủ động hơn trong việc dạy và học, cung 
cấp nguồn tài liệu tham khảo phong phú và mang tính hệ thống hơn cho sinh viên, nâng cao khả 
năng tự học của sinh viên, giúp cho sinh viên tiếp cận được nhiều kiến thức mới và tăng cường 
môi trường giao lưu trao đổi và học hỏi lẫn nhau giữa các sinh viên 
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Abstract: 
 

The article introduces stereoscopic teaching materials, guidelines and documentation of steps to 
build up to the goal of teaching Chinese to selected terminology block which include the main 
document, building learning materials and online materials. .. Through the survey of teaching and 
learning situation in Chinese terminology block in Ho Chi Minh City Pedagogical University, we 
can see that the construction of stereoscopic teaching materials is necessary because the it is in 
line with teaching and learning needs of teachers and students at present, as well as it is 
consistent with learner-centered model. Stereoscopic teaching materials help both teachers and 
students to be more active in teaching and learning, provide rich and systematic reference 
sources for students, enhance self-learning ability of students, helps students access new 
knowledge and enhance exchange environment and mutual learning among students .   
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