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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

Đặt vấn đề : Lựa chọn đề tài và địa bàn thực hiện  

Nằm trên thềm lục địa của một trong những đầu mối giao thông lớn ở 

châu Á, giữa tiểu lục địa Ấn Độ và các quốc gia vùng Viễn Đông, Việt Nam là 

một quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng của các nước láng giềng và được xem là 

bàn đạp để một số quốc gia tiếp cận với các đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương. 

Là thủ đô của đất nước ở thời điểm người Pháp xuất hiện vào thế kỷ 

XVII, Huế đương nhiên là nơi diễn ra những sinh hoạt chính trị sôi động bậc 

nhất của quốc gia, cả đối nội lẫn đối ngoại. Chính tại nơi này của miền Trung 

Việt Nam, những tiếp xúc, đàm phán và trao đổi quan trọng với phương Tây 

nói chung và nước Pháp nói riêng đã diễn ra từ trước thời điểm 1 tháng 9 năm 

1858, ngày mà thực dân Pháp tấn công Đà Nẵng để từ đó áp đặt chế độ thuộc 

địa hàng trăm năm của họ lên quốc gia Đông Nam Á này. Lịch sử của mối 

quan hệ giữa người Huế với ngôn ngữ và văn hóa Pháp cũng bắt đầu từ thời kỳ 

này, trải qua nhiều biến động của đất nước. 

Việc lựa chọn Huế như là một điển hình để từ đó khái quát và nêu bật 

những đặc tính của việc phát triển tiếng Pháp và cộng đồng Pháp ngữ tại Việt 

Nam trước hết xuất phát từ gắn bó cá nhân, bên cạnh những đặc thù của Huế, 

một thành phố có xu hướng sử dụng tiếng Pháp không điển hình, kế thừa từ 

lịch sử phát triển của nó, cùng với những nỗ lực phát triển kinh tế-xã hội và hội 

nhập quốc tế. Đề tài này là kết quả của những quan sát cá nhân, của nghiên cứu 

về đa ngôn ngữ, về những dịch chuyển địa chính trị gần đây của cộng đồng 

Pháp ngữ trên thế giới và về vai trò và vị trí của các quốc gia Pháp ngữ hoặc có 

xu hướng yêu thích ngôn ngữ và văn hóa Pháp do kế thừa lịch sử như trường 

hợp của Việt Nam. Ngoài ra, cũng cần lưu ý những đóng góp của các định chế 

quốc gia và địa phương trong việc phổ biến ngôn ngữ này cũng như việc thúc 

đẩy phát triển cộng đồng Pháp ngữ ở một mức độ cao hơn, ngày càng tập trung 

vào chất lượng tăng trưởng, xuất phát từ những đặc thù ngôn ngữ của khu vực 

Đông Nam Á so với các khu vực khác trên thế giới. 

Công trình này là một nghiên cứu đa ngành, bao gồm xã hội học, ngôn 

ngữ xã hội học và nhân học. Nó đề cập đến các lĩnh vực và đối tượng khác 

nhau để đi đến một cách tiếp cận và một công cụ phân tích phù hợp với đối 

tượng nghiên cứu. 

 

Mục đích, vấn đề và phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này đặt mục tiêu phác thảo nên chân dung của một cộng 

đồng Pháp ngữ địa phương ở một khu vực của châu Á, nơi mà mật độ và tần 

suất sử dụng tiếng Pháp khá thấp so với các khu vực khác trên thế giới, từ đó 

thử lồng chân dung đó vào trong bối cảnh của đa ngôn ngữ ở Việt Nam và châu 

Á để làm nổi bật các khía cạnh về ứng dụng ngôn ngữ, về văn hóa xã hội và địa 

chính trị của cộng đồng Pháp ngữ. Để làm được điều này, điều quan trọng là 



 

 

phải làm nổi bật những đặc thù của khái niệm cộng đồng Pháp ngữ, trong bối 

cảnh toàn cầu và theo nghĩa thuần túy ngôn ngữ của khái niệm này, bên cạnh 

các giá trị địa chính trị và văn hóa mà nó bao hàm. 

Logic tham chiếu đó đã gợi lên các câu hỏi nghiên cứu sau: Đâu là 

chìa khóa để đảm bảo một sự phát triển cân bằng của cộng đồng Pháp ngữ, có 

tính đến đặc thù của các khu vực địa lý có sự hiện diện của tiếng Pháp? Đối với 

các khu vực không phải là khu vực truyền thống hoặc tiềm năng cho việc sử 

dụng tiếng Pháp, liệu có cách nào để cải thiện tình hình và theo định hướng 

nào? Nếu đa ngôn ngữ là một thực tế, làm thế nào để vận dụng chính sách ngôn 

ngữ vào thúc đẩy việc sử dụng ngôn ngữ? Những nỗ lực và phương tiện nào 

cần huy động để triển khai? 

Với nghiên cứu này, chúng tôi chủ yếu dựa vào các phương pháp mô 

tả, đi kèm với các phương pháp nghiên cứu tài liệu và phương pháp thực 

nghiệm: bảng câu hỏi, quan sát, phỏng vấn và nghiên cứu các trường hợp cụ 

thể. Sự bổ sung của các phương pháp nghiên cứu giúp làm phong phú thêm 

thông tin để có thể đáp ứng tốt hơn mục đích và vấn đề nghiên cứu. 

Việc tham khảo các nghiên cứu đã được thực hiện trước đây có liên 

quan đến lĩnh vực và/hoặc địa bàn nghiên cứu hoặc có mối liên hệ về mặt nhận 

thức luận với luận án này đã giúp chúng tôi định vị tốt hơn nghiên cứu của 

mình trong bối cảnh chung của những vấn đề mong muốn giải quyết thông qua 

đề tài nghiên cứu. Điều này cho phép chúng tôi nhìn ra được những vấn đề 

tương tự đã được các nhà nghiên cứu khác tiếp cận như thế nào để tìm ra một 

hướng tiếp cận phù hợp cho công trình của chúng tôi. Với logic đó, chúng tôi 

đã tham khảo các luận án của Gilles Forlot ("Con đường di cư và thực hành 

ngôn ngữ - Ngôn ngữ xã hội học và nhân học về di dân của người Pháp ở 

Toronto (Canada)", Đại học Công giáo Louvain, 2005, được chuyển thành 

sách dưới nhan đề "Với ngôn ngữ bỏ túi : Hành trình của những người di cư 

Pháp ở Canada (1945-2000)", Nhà xuất bản Đại học Louvain, 2008) ; của 

Nguyễn Thụy Phương ("Trường Pháp tại Việt Nam từ năm 1945 đến 1975: từ 

sứ mệnh khai sáng văn hóa đến ngoại giao văn hóa", Đại học Paris Descartes, 

2013) ; của François Torrel ("Cộng đồng Pháp ngữ tại châu Á – Chuyên khảo 

về Không gian Pháp ngữ ở Huế (1999-2001)", Đại học Lille III, 2004) và của 

Phạm Thị Hoài Trang ("Cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam, từ thực tế thuộc 

địa đến toàn cầu hóa: một vấn đề về bản sắc", Đại học Jean Moulin Lyon 3, 

2005) ; 

 

Cấu trúc của luận án 

Để giải quyết các vấn đề nghiên cứu, chúng tôi đề xuất tập trung vào 

bốn chủ đề chính: 1. Bối cảnh của cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam (Chương 

I); 2. Khung lý thuyết, liên quan đến lý thuyết về thực hành và biểu trưng xã 

hội, mô hình lực hấp dẫn ngôn ngữ và lý thuyết trò chơi và ra quyết định cũng 

như mối quan hệ của chúng với xã hội học (Chương II); 3. Nghiên cứu thực địa 

với các mục tiêu, công cụ và phương pháp thu thập dữ liệu (Chương III) và kết 



 

 

quả khảo sát thực tế việc thực hành tiếng Pháp tại Huế được quan sát và phân 

tích từ các dữ liệu quá khứ và hiện tại (Chương IV, V và VI); và 4. Kết quả thu 

được từ nghiên cứu thực địa, đi kèm với những phản ánh và đề xuất để lan tỏa 

việc thực hành tiếng Pháp ở Huế và ở Việt Nam trong bối cảnh đa ngôn ngữ 

hiện nay ở trong nước và trên thế giới (Chương VII). 

 

 



 

 

 

PHẦN MỘT 

BỐI CẢNH CỦA CỘNG ĐỒNG PHÁP NGỮ VÀ KHUNG LÝ THUYẾT 

 

CHƯƠNG I. CỘNG ĐỒNG PHÁP NGỮ Ở VIỆT NAM 

Nói đến cộng đồng Pháp ngữ trước hết là nói đến lịch sử của một thực 

thể ngôn ngữ không đồng nhất, cả về chính trị, ý thức hệ lẫn kinh tế, văn hóa-

xã hội và tất nhiên là cả về mặt ngôn ngữ. Đối với một số quốc gia và cộng 

đồng lãnh thổ, tiếng Pháp có thể được xem như là phương tiện cho phép các 

thực thể này thuộc về một cộng đồng không còn đơn thuần là văn hóa và ngôn 

ngữ. Cộng đồng Pháp ngữ với chữ F được in hoa đại diện cho các định chế trực 

thuộc Tổ chức Quốc tê Pháp ngữ (OIF), tập hợp gần 70 Nhà nước và Chính 

phủ với tư cách khác nhau (thành viên chính thức, quan sát viên…), trong khi 

cộng đồng Pháp ngữ với chữ f in thường đề cập đến 175 triệu người nói tiếng 

Pháp được phân bố trên khắp thế giới, bao gồm 110 triệu người sử dụng hoàn 

toàn Pháp và 65 triệu người sử dụng tiếng Pháp một phần. 

Từ lúc tiếng Pháp được du nhập vào Việt Nam cho đến nay, chúng ta 

có thể phân chia sự phát triển của nó theo 5 giai đoạn: 1. Khúc dạo đầu với việc 

truyền bá đạo Công giáo; 2. Triển khai rộng rãi cùng với chế độ thuộc địa; 3. 

Suy thoái cùng với những thay đổi về chính trị, kinh tế và xã hội trong nước; 4. 

Phục hồi trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế; và 5. Thực hành ngôn ngữ 

trong bối cảnh đa ngôn ngữ ngày nay. Năm giai đoạn này tương ứng với tình 

hình giảng dạy, thực hành và vị trí của tiếng Pháp ở trong nước, kể từ khi xuất 

hiện trên lãnh thổ Việt Nam cho đến ngày nay, trong đó đặc biệt phải kể đến 

giai đoạn mở cửa trong những năm 1980-1990. 

Được du nhập vào Việt Nam ở thế kỷ XVII, tiếng Pháp đã tạo ra một 

lịch sử ngôn ngữ mới của quốc gia. Giai đoạn phát triển đầu tiên này của tiếng 

Pháp được coi là khúc dạo đầu cho việc truyền bá Công giáo và được đánh dấu 

bằng những tiếp xúc đầu tiên của Việt Nam với phương Tây để từ đó khai sinh 

ra chữ Quốc Ngữ với ký tự La Tinh. Mặc dù sự hiện diện của tiếng Pháp chưa 

phổ biến nhiều trong giai đoạn đầu mở cửa với bên ngoài này, có thể nói rằng 

đó là một trong những bước đi đầu tiên để giới thiệu văn hóa và các giá trị 

phương Tây và của nước Pháp vào Việt Nam. Trên thực tế, sự ra đời của chữ 

Quốc Ngữ đã ít nhiều làm thay đổi cục diện ngôn ngữ của người dân bản địa và 

cũng là nguồn gốc của sự tách dần khỏi ảnh hưởng của chữ Hán trong văn hóa 

và đời sống hàng ngày của người Việt.  

Nếu giai đoạn đầu gắn với việc truyền giáo, thì giai đoạn thứ hai được 

đánh dấu bằng việc xâm chiếm và áp đặt thuộc địa của Pháp, từ năm 1858 đến 

năm 1945. Với sự hiện diện của thực dân Pháp, một cú sốc văn hóa đã xảy ra 

trong giai đoạn này, được lịch sử gọi tên là thời kỳ Tây hóa. Đó cũng chính là 

giai đoạn hiện đại hóa thực sự đối với một nước Việt Nam vẫn còn mang nặng 

các giá trị truyền thống, trước hết đến từ thay đổi trong hệ thống chữ viết và 

sau đó là trong hệ thống giáo dục và hành chính. Những thay đổi này đã kéo 



 

 

theo những chuyển biến về mặt tri thức thông qua việc du nhập những nội dung 

và phương pháp học tập hoàn toàn khác với hệ thống cũ, vốn tập trung vào xây 

dựng những tinh hoa để quản lý xã hội, chịu ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo 

qua hàng nghìn năm Bắc thuộc. Bất chấp sự thù địch của người bản địa chống 

lại sự hiện diện của người Pháp, sự bồi đắp văn hóa Pháp-Việt này cũng đã để 

lại những tác động văn hóa tích cực ở mỗi bên, từ đó sinh ra cộng đồng Pháp 

ngữ và cộng đồng những người yêu nước Pháp, văn hóa Pháp và các giá trị 

Pháp trong lịch sử Việt Nam đương đại. 

Giai đoạn thứ ba được đánh dấu bằng sự suy yếu của tiếng Pháp tại 

Việt Nam. Có ba sự kiện được xem là nguồn gốc của sự suy thoái này: sự khởi 

đầu của các phong trào cách mạng vào năm 1945, sự rút lui của người Pháp 

vào năm 1954 và sự thống nhất đất nước vào năm 1975. Tiếng Pháp, từ vị trí 

của ngôn ngữ chính thức trong hành chính và giáo dục ở khắp mọi miền của 

đất nước đã trở thành một ngoại ngữ thuần túy trong giai đoạn đất nước bị chia 

cắt bởi cuộc chiến tranh chống Mỹ. Ảnh hưởng của tiếng Pháp trên khắp Việt 

Nam bắt đầu giảm dần, cùng với các phong trào cách mạng trong nước. Trong 

khi miền Nam có xu hướng thân Pháp và thân Mỹ tiếp tục sử dụng tiếng Pháp 

trong quản lý và giáo dục, thì miền Bắc gắn liền với Liên Xô và các nước 

XHCN đã loại bỏ nó gần như hoàn toàn ra khỏi hành chính và hệ thống giáo 

dục. Sau ngày thống nhất đất nước vào năm 1975, tiếng Pháp được giảng dạy 

trở lại "một cách nhỏ giọt" ở một vài địa phương nhưng không có bất kỳ một 

chỉ thị định hướng nào ở cấp quốc gia. Tiếng Nga và tiếng Anh được ưu tiên 

phổ biến từ mong muốn của các cấp chính trị và ngành giáo dục ở địa phương. 

Ngoài ra, sự phát triển dần của tiếng Anh như một ngôn ngữ quốc tế về thương 

mại và ngoại giao cũng đã làm suy yếu vị thế của tiếng Pháp trong nước. 

Sự hồi sinh của Pháp ngữ trong nước chính là giai đoạn thứ tư và diễn 

ra nhanh chóng với việc tăng cường quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và 

Pháp, phát triển giao lưu văn hóa và kinh tế giữa hai nước, đặc biệt là sau khi 

Việt Nam thực hiện chính sách đổi mới về kinh tế và chính trị. Theo đánh giá 

của Hội đồng Tối cao về Pháp ngữ, số người nói tiếng Pháp ở Việt Nam vào 

năm 1990 là 70.000, tương đương với 0,1% dân số. Con số này đã tăng mạnh 

trong những năm đầu tiên sau khi Việt Nam tái tham gia vào các hoạt động của 

Cộng đồng Pháp ngữ, từ hiệu quả của việc thực hiện các dự án song phương 

với Pháp và các dự án đa phương với Cộng đồng Pháp ngữ nhằm thúc đẩy việc 

phát triển tiếng Pháp ở Việt Nam và Đông Nam Á. 

Giai đoạn thứ năm gắn liền với sự tham gia tích cực và sâu sắc của 

Việt Nam vào các định chế của Cộng đồng Pháp ngữ, song song với việc tăng 

cường quan hệ với các quốc gia thành viên của cộng đồng này. Với chính sách 

Đổi Mới của mình, Việt Nam đã tham gia tích cực vào các tổ chức đa phương 

quốc tế. Như vậy, xuất phát từ các yếu tố lịch sử và chính trị, việc Việt Nam 

tham gia vào các tổ chức nói tiếng Pháp không còn đơn thuần mang yếu tố văn 

hóa và ngôn ngữ. Gia nhập các tổ chức đa dạng này cũng đã cho phép các cơ 

quan chức năng phía Việt Nam đóng góp tích cực và hiệu quả vào mạng lưới 



 

 

các nước có sử dụng tiếng Pháp để ngày càng trở thành một trong những quốc 

gia có vai trò thúc đẩy phát triển Cộng đồng Pháp ngữ ở châu Á-Thái Bình 

Dương. Thành công của Hội nghị thượng đỉnh nguyên thủ quốc gia của các 

nước có sử dụng tiếng Pháp tại Hà Nội vào tháng 11 năm 1997 là một ví dụ 

thuyết phục về sự tham gia tích cực của Việt Nam vào các tổ chức nói tiếng 

Pháp, góp phần vào việc phát triển của cộng đồng này nói chung và vào sự trỗi 

dậy của tiếng Pháp tại Việt Nam và châu Á nói riêng. Tại Hội nghị thượng đỉnh 

lần thứ 7 này, tiếng Pháp đã trở lại chính thức với giáo dục Việt Nam và dần 

lấy lại vị thế của ngoại ngữ thứ hai được giảng dạy trong nhà trường. Tuy vậy, 

cũng cần thấy rằng việc giảng dạy tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp đã sút giảm 

nhiều ở trong nước kể từ năm học 2010-2011. Theo « Đề án dạy và học ngoại 

ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 » của chính phủ 

Việt Nam, chỉ có một ngoài ngữ là tiếng Anh được xem là bắt buộc giảng dạy 

trong trường học. Điều này đã dẫn đến nhiều hệ lụy đối với việc giảng dạy 

tiếng Pháp vốn từ nhiều thập kỷ nay đã chiếm một vị trí quan trọng trong hệ 

thống giáo dục ở Việt Nam. 

Với mục tiêu cuối cùng là nghiên cứu mối liên hệ giữa tiếng Pháp và 

Việt Nam, từ lịch sử thuộc địa đến phát triển hiện tại, nhằm đưa ra một logic 

phát triển của ngôn ngữ này ở Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á ngày 

nay, chúng tôi sẽ đánh giá sự vận động của việc thực hành và giá trị biểu trưng 

xã hội của ngôn ngữ này ở cấp độ địa phương nhờ vào các lý thuyết ngôn ngữ 

và tâm lý xã hội học, cũng như các phương pháp nghiên cứu về khoa học xã 

hội và nhân văn, để từ đó tìm ra con đường dẫn đến hiểu biết thông qua các yếu 

tố giáo dục-xã hội, kinh tế và chính trị. Tất cả các yếu tố này vẫn đang phát 

triển trong bối cảnh đa ngôn ngữ ngày càng gia tăng ở Việt Nam cùng những 

trao đổi và hợp tác nội khối trong Cộng đồng các nước nói tiếng Pháp ngày 

càng được các tổ chức thành viên trong cộng đồng và cả những người đứng đầu 

của các quốc gia thành viên ưu tiên phát triển. 

 

 

CHƯƠNG II. BIỂU TRƯNG XÃ HỘI CỦA NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG 

LÝ THUYẾT ÁP DỤNG CHO CHÍNH SÁCH NGÔN NGỮ  

Khái niệm biểu trưng xã hội, ban đầu được vay mượn từ tâm lý học xã 

hội, ngày nay hiện diện phổ biến hơn trong các lĩnh vực khoa học xã hội và 

nhân văn. Nó cũng được áp dụng trong các nghiên cứu về ngôn ngữ học và cụ 

thể hơn là trong ngôn ngữ xã hội học. 

Khái niệm biểu trưng xã hội đã được khởi xướng và hoàn thiện theo 

thời gian với các nhà xã hội học và tâm lý học xã hội như Durkheim, 

Moscovici, Chombart de Lauwe, Farr, Jodelet, Abric, Herzlich và Bourdieu ; 

các nhà nhân chủng học và sử học như Laplantine, Ariès và Duby. Sang đến 

thế kỷ XX, nó thêm lần nữa thu hút sự quan tâm trong tất cả các ngành khoa 

học nhân văn: nhân chủng học, lịch sử, ngôn ngữ học, tâm lý học xã hội, phân 

tâm học, xã hội học… Là một dạng kiến thức đặc thù, được phát triển và chia 



 

 

sẻ rộng rãi trong xã hội, biểu trưng xã hội được xem là hệ thống biểu đạt nhận 

thức, suy nghĩ và mối quan hệ của chúng ta với những người khác và với thế 

giới nói chung, đồng thời có khả năng dẫn dắt truyền thông và hành vi xã hội 

của chúng ta. Do đó, khái niệm này cũng góp phần phổ biến, đồng hóa tri thức 

và chuyển đổi xã hội. 

Theo Bonardi & Roussiau (1999, tr.25), « phân tích một biểu trưng xã 

hội chính là cố gắng hiểu và giải thích bản chất của các mối quan hệ xã hội 

giúp hợp nhất các cá nhân, các thực tiễn xã hội mà các mối quan hệ này phát 

triển, cũng như các mối quan hệ nội bộ và giữa các nhóm xã hội với nhau ». 

Nghiên cứu này sẽ cho phép chúng tôi giải thích tầm quan trọng của những 

biểu trưng xã hội này trong lĩnh vực ngôn ngữ và đặc biệt là những biểu trưng 

của tiếng Pháp đối với người nói tiếng Pháp nói chung và người Huế nói riêng. 

Trong thời đại toàn cầu hóa, sử dụng thành thạo ngoại ngữ đóng một 

vai trò quan trọng trong phát triển và hội nhập của mọi người trên khắp thế 

giới. Về mặt chính sách ngôn ngữ, việc lựa chọn ngôn ngữ để giảng dạy trong 

hệ thống giáo dục quốc dân của các quốc gia khác nhau, bao gồm cả Việt Nam, 

vì vậy rất cần thiết. Điều này liên hệ chặt chẽ với sự phát triển của xã hội nói 

chung, trong bối cảnh giao lưu và trao đổi ngày càng gia tăng. Tiếng Pháp, vốn 

đã đứng chân trong nước từ rất lâu, nay không còn là ngoại ngữ có tầm quan 

trọng hàng đầu như trước đây và vì thế trở thành một trường hợp nghiên cứu 

thú vị, trong bối cảnh đa ngôn ngữ vốn nhiều thay đổi và cạnh tranh. 

Chính thông qua quan sát trật tự và những dịch chuyển vị trí của các 

ngôn ngữ trong lịch sử mà Calvet (2002) đã đề xuất một mô hình quan hệ giữa 

các ngôn ngữ mà ông gọi là mô hình hấp dẫn ngôn ngữ. Theo ông, xuất phát từ 

nguyên tắc các ngôn ngữ được liên kết với nhau bởi chính những người có khả 

năng song ngữ (nói hai thứ tiếng) và các hệ thống song ngữ được phân cấp, 

được xác định bằng các mối quan hệ quyền lực, chúng ta sẽ đi đến thống nhất 

biểu trưng về mối quan hệ giữa các ngôn ngữ trên thế giới theo các lực hấp dẫn 

được xây dựng xung quanh những ngôn ngữ quan trọng với các cấp độ khác 

nhau. 

Theo mô hình lực hấp dẫn này của Calvet, những người song ngữ sẽ 

thụ đắc ngôn ngữ « siêu trung tâm » là tiếng Anh hoặc ngôn ngữ « trung tâm » 

ở cùng cấp độ với ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Mô hình này có giá trị đồng thời với 

cả ngôn ngữ quốc gia và ngôn ngữ quốc tế, qua đó cho chúng ta thấy khía cạnh 

toàn cầu hóa của ngôn ngữ, cụ thể là tiếng Anh như đề cập ở trên. Cơ chế này 

đưa đến hai xu hướng song ngữ ở những người sử dụng: song ngữ theo "chiều 

ngang", với đặc trưng là sử dụng thêm một ngoại ngữ cùng cấp với ngôn ngữ 

mẹ đẻ và song ngữ theo "chiều dọc", nghĩa là sử dụng một ngôn ngữ ở cấp độ 

cao hơn ngôn ngữ mẹ đẻ. 

Tất nhiên, trọng lượng và vị trí của một ngôn ngữ trên quy mô toàn 

cầu sẽ không cố định theo mô hình này. Chúng sẽ luôn thay đổi và phụ thuộc 

vào tình hình thế giới vốn chịu sự tác động của nhiều yếu tố, trong đó quan 

trọng nhất là kinh tế. Hơn nữa, để đo lường tầm quan trọng tương đối của các 



 

 

ngôn ngữ, chúng ta không thể chỉ dựa vào số lượng người sử dụng ngôn ngữ. 

Trọng lượng của các ngôn ngữ là không đồng đều, đó là lý do tại sao vị trí của 

mỗi ngôn ngữ thay đổi theo từng quốc gia, từng khu vực và bối cảnh quốc tế. 

Theo logic đó, tiếng Anh ngày nay là một ngôn ngữ chính, ngôn ngữ « siêu 

trung tâm », nhưng cũng phải công nhận rằng thực tế này vẫn đang thay đổi 

theo thời gian và một ngày nào đó, có thể sẽ có một ngôn ngữ khác thay thế vị 

trí của nó trong tương lai. Chính dựa vào logic này mà các quốc gia tiến hành 

các chính sách ngôn ngữ để đảm bảo vị trí cho ngôn ngữ quốc gia của họ, đồng 

thời lựa chọn những ngoại ngữ để phổ biến ở đất nước mình, căn cứ vào những 

mối quan tâm, lợi ích xã hội, chính trị, kinh tế và để đảm bảo một sự đa dạng 

về mặt ngôn ngữ. 

Trong trường hợp của Việt Nam, việc lựa chọn một ngoại ngữ để học 

của một học sinh, ngoài các chương trình ngoại ngữ bắt buộc ở hầu hết các 

trường tiểu học và trung học, đương nhiên sẽ dựa vào lời khuyên cũng như 

định hướng của chính cha mẹ học sinh. Hành vi lựa chọn ngôn ngữ, như chúng 

ta đã thấy ở trên, ít nhiều bị ảnh hưởng bởi chính những hình ảnh mà các ngôn 

ngữ này tạo ra với người học và xã hội nói chung. Những tác động này vì thế 

cũng đến từ những đánh giá xã hội gợi lên ở những người sử dụng một ngoại 

ngữ cụ thể thông qua những biểu trưng xã hội của chính ngôn ngữ đó. 

Đa dạng hóa trong giảng dạy ngoại ngữ cùng với đa ngôn ngữ là 

những đề tài gắn liền với bối cảnh xã hội. Đó cũng là những lựa chọn chính trị 

nhằm tránh tình trạng thống trị của một ngôn ngữ duy nhất và đảm bảo sự cân 

bằng giữa các ngôn ngữ được giảng dạy trong các hệ thống giáo dục. Tất nhiên, 

giải quyết vấn đề học ngoại ngữ trong bối cảnh của một chính sách không có 

nghĩa là tạo nên một chính sách ngôn ngữ. Chính sách này chỉ tồn tại khi có 

một quyết định được đưa ra về vấn đề này và khi các chủ thể chính trị đều hành 

động dựa trên một tập hợp các nguyên tắc và mục tiêu được xác định và được 

chấp nhận về việc quản lý các vấn đề này. Mô hình lực hấp dẫn của ngôn ngữ 

và lý thuyết trò chơi áp dụng cho các chính sách ngôn ngữ do Louis-Jean 

Calvet khởi xướng có thể hữu ích trong trường hợp này, theo nghĩa chúng được 

dùng làm cơ sở tham chiếu cho các quyết định của các bên liên quan, cả về 

chính trị lẫn thuần túy kỹ thuật. 

Tiếng Pháp cần được quan sát và đánh giá ở quy mô tổng thể cả trong 

thực tiễn lẫn ở góc độ giá trị biểu trưng của nó, cũng như trong mối quan hệ 

cạnh tranh và hợp tác giữa ngôn ngữ này với các ngoại ngữ khác được sử dụng 

trong nước và ở Huế. Đối mặt với những thách thức của đa ngôn ngữ vốn ngày 

càng xuất hiện nhiều hơn, tất cả các khía cạnh phải được xem xét, đánh giá một 

cách chính xác để một mặt có thể nêu bật các giá trị cốt lõi và lý do tồn tại của 

ngoại ngữ này cả ở hiện tại và trong tương lai, và mặt khác để giải quyết những 

thách thức cho việc bám rễ và phổ biến một cách hài hòa ngôn ngữ này trong 

xã hội dựa vào chất lượng sử dụng của nó. 
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CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu của chúng tôi liên quan đồng thời cả thực tiễn và biểu 

trưng xã hội của tiếng Pháp và cộng đồng Pháp ngữ tại Huế. Các nội dung này 

được giải quyết ở hai cấp độ: vi mô, liên quan đến biểu trưng xã hội gắn với 

tiếng Pháp cũng như các giá trị phái sinh như văn hóa Pháp và tình yêu với 

tiếng Pháp và văn hóa Pháp ; và vĩ mô, khi đề cập đến cộng đồng Pháp ngữ nói 

chung, bao gồm việc giảng dạy và sử dụng tiếng Pháp, cũng như những vấn đề 

có tính thực tế và chiến lược ở cấp độ địa phương. 

Ý tưởng của đề tài này là xuất phát từ cấp độ vi mô, bằng cách tập hợp 

tất cả các yếu tố chứng minh sự hiện diện của Pháp cho đến ngày hôm nay và 

bằng những tìm hiểu, nghiên cứu với người dân để phân tích những gì gắn bó 

Huế với yếu tố gần gũi và yêu mến văn hóa Pháp, các giá trị Pháp. Dựa trên 

những quan sát này, chúng ta có thể tiếp cận cấp độ vĩ mô, tức là cộng đồng 

Pháp ngữ. Đây chính là một sự tiếp nối hợp lý của lịch sử Việt Nam, đặc biệt là 

với Huế, nơi hiện diện nhiều yếu tố giải thích cho việc thành phố này là một 

trường hợp điển hình trong việc duy trì cả yếu tố yêu mến văn hóa Pháp lẫn 

cộng đồng Pháp ngữ, trải qua những biến động về mặt chính trị và xã hội. Cấp 

độ vĩ mô này cũng sẽ nêu bật yếu tố khác biệt của Cộng đồng Pháp ngữ nói 

chung với tư cách là một tổ chức chính trị toàn cầu và đặt Việt Nam trong mối 

quan hệ với tổ chức này cùng với những đặc thù cần được xem xét để thúc đẩy 

cộng đồng những người nói tiếng Pháp về mặt chiến lược, trong đó bao gồm 

giảng dạy và sử dụng tiếng Pháp. 

Dựa vào nghiên cứu thực địa dân tộc học và phương pháp quy nạp 

theo kinh nghiệm, chúng tôi sẽ đưa ra những phân tích thực tế chặt chẽ, đồng 

thời duy trì đầy đủ tính khách quan để không diễn dịch thực tế theo kiểu "ấn 

tượng về vấn đề". Nghiên cứu này đã huy động các phương pháp như bảng câu 

hỏi, quan sát tình huống và phỏng vấn, kết hợp với phân tích nội dung các tài 

liệu đang có và phân tích thống kê. 

Bảng câu hỏi tập trung vào việc sử dụng tiếng Pháp hàng ngày ở Huế 

để phác họa chân dung Pháp ngữ của thành phố từ nhiều góc độ. Mục đích là 

để có thêm nhiều yếu tố đáng tin cậy và thuyết phục hơn cho nghiên cứu để 

xem xét mọi thứ một cách khách quan và tổng thể. Kết quả thu được từ bảng 

câu hỏi đã được bổ sung thêm bằng hai phương pháp khác được chọn cho 

nghiên cứu này: quan sát và phỏng vấn. 

Là một bổ sung cần thiết cho các kỹ thuật phỏng vấn và bảng câu hỏi, 

quan sát bao gồm nghiên cứu các đối tượng liên quan trong việc thực hiện các 

nhiệm vụ của họ để thu thập dữ liệu về hành vi và hiệu suất công việc của họ. 

Chúng tôi đã quan sát trực tiếp và tham gia vào hoạt động mong muốn quan sát 

nhưng không can thiệp. Quan sát được thực hiện tại địa bàn, nhờ vào công việc 



 

 

chuyên môn và sự tham gia của người nghiên cứu vào các hoạt động Pháp ngữ, 

bên cạnh việc sử dụng các tài liệu sẵn có về việc dạy và học tiếng Pháp ở Huế, 

các chính sách trong lĩnh vực này và việc sử dụng tiếng Pháp trong xã hội. Các 

chất liệu để quan sát đầu tiên là chương trình giảng dạy của các cơ sở đào tạo, 

phương pháp giảng dạy, báo cáo về việc giảng dạy và thực hành tiếng Pháp, 

tiếng Pháp trong bối cảnh nghề nghiệp. 

Đối với quan sát có sự tham gia của người nghiên cứu, kỹ thuật này đã 

cho phép chúng tôi "thực sự tham gia vào đời sống và hoạt động của các đối 

tượng được quan sát" và do đó chứng kiến các hiện tượng đến từ thực địa như 

nó vốn có để hiểu sâu hơn về ý nghĩa và tầm vóc của những hiện tượng này. 

Nhằm đảm bảo tính hợp lý về phương pháp trong quá trình triển khai và tránh 

những rủi ro do chủ quan, khi vừa là người tham gia, vừa là người quan sát từ 

bên ngoài và cần giữ khoảng cách, chúng tôi đã cố gắng tham gia một cách vừa 

phải, cân bằng giữa tham gia và giữ khoảng cách, một sự tham gia vừa đủ để 

quan sát, nghĩa là "tham gia ở nơi công cộng và quan sát một cách riêng tư. " 

Ngoài hai kỹ thuật khảo sát ở trên, các cuộc phỏng vấn có định hướng 

một phần với người được phỏng vấn có chọn lọc cũng đã được thực hiện. Đây 

là một phương pháp thu thập các thảo luận có sự tương tác trực tiếp giữa người 

nghiên cứu và người được phỏng vấn. Kỹ thuật nghiên cứu này giúp thiết lập 

đối thoại với người trả lời phỏng vấn để có được những thông tin chung, định 

tính, nhưng đồng thời cũng là ý kiến chủ quan về những trải nghiệm cá nhân 

của họ, những ý kiến, trông chờ, mong muốn, dự định của cá nhân họ, cũng 

như những biểu trưng xã hội của các yếu tố này trong tâm trí và hành vi của họ. 

Các cuộc phỏng vấn được thực hiện với một bản hướng dẫn phỏng 

vấn được lập ra trước đó và những câu hỏi soạn sẵn có thể điều chỉnh, tập trung 

vào các chủ đề như giảng dạy tiếng Pháp ở Huế, mối liên hệ giữa văn hóa Huế 

và văn hóa Pháp, đa ngôn ngữ, tiếng Pháp tại địa phương… Các nội dung này 

được sử dụng một cách linh hoạt, tùy thuộc vào chủ đề thảo luận với người 

được phỏng vấn, vào mức độ năng động của cuộc phỏng vấn cũng như mức độ 

tham gia tích cực của họ đối với các chủ đề do cuộc khảo sát đặt ra. Chính vì 

tính chất phỏng vấn đó mà tầm nhìn của những người được phỏng vấn là rất 

quan trọng và phải được cân nhắc trong mối quan hệ của họ với các ngôn ngữ 

khác được giảng dạy và sử dụng trong thành phố và trong nước, trong bối cảnh 

phát triển xã hội đa chiều, luôn thay đổi và trong môi trường đa ngôn ngữ. 

Những người được phỏng vấn đa phần có quan hệ với cộng đồng Pháp ngữ ở 

Huế thông qua hiểu biết về ngôn ngữ, những trải nghiệm cá nhân hoặc mối 

quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp của họ với việc duy trì hoặc phát triển việc 

giảng dạy và sử dụng ngôn ngữ này. Đối tượng phỏng vấn chủ yếu là giáo viên 

và sinh viên tiếng Pháp, những người có trách nhiệm trong việc giảng dạy 

ngoại ngữ và tiếng Pháp, những chính trị gia, những người có quan hệ nghề 

nghiệp hoặc xã hội với tiếng Pháp và cộng đồng nói tiếng Pháp tại Huế. 

 



 

 

Các cuộc phỏng vấn diễn ra trong thời gian hai năm, từ 2018 đến 2019, xoay 

quanh hai trục chính: giảng dạy và sử dụng tiếng Pháp ở Huế và tiềm năng thúc 

đẩy và phát triển bền vững cộng đồng nói tiếng Pháp tại Huế. Chúng tôi không 

phân biệt hai nội dung chính là "thực hành" và "biểu trưng" trong bản hướng 

dẫn phỏng vấn vì ý thức rằng tách biệt hai nội dung này trong phỏng vấn sẽ 

không mang lại nhiều giá trị và lợi ích cho nghiên cứu và rất dễ khiến cho các 

cuộc phỏng vấn bị đóng khung trong một không gian hẹp. Ngoài ra, chúng tôi 

cũng khuyến khích một tinh thần trao đổi cởi mở từ người được phỏng vấn. 

Tổng cộng chúng tôi đã thực hiện 55 phỏng vấn, bao gồm 51 phỏng vấn với các 

cá nhân và 4 phỏng vấn với các nhóm tập trung. Phần lớn những người được 

phỏng vấn là người nói tiếng Pháp, với đa phần là giáo viên tiếng Pháp đang 

làm việc hoặc đã nghỉ hưu, phần còn lại là những người làm các ngành nghề 

như phiên dịch, luật sư, chuyên viên quan hệ quốc tế, nhà báo, sinh viên, bác sĩ, 

nhân viên văn phòng, quản lý văn phòng du lịch và hướng dẫn viên du lịch. 

Nói chung, việc lựa chọn phương pháp và kỹ thuật để thu thập dữ liệu 

được thực hiện trên cơ sở các mục tiêu khai thác, phục vụ cho đề tài nghiên 

cứu: hiểu và giải thích các sự việc. Việc phân bổ và phối hợp các phương pháp 

nghiên cứu được tính toán cụ thể trong suốt quá trình nghiên cứu để tận dụng 

tối đa các kỹ thuật được sử dụng và phát huy hiệu quả của chúng. Ở mỗi giai 

đoạn nghiên cứu, một số công cụ sẽ được ưu tiên hơn các công cụ khác, tùy 

thuộc vào tính chất của thông tin sẽ được khai thác. 

 

 

CHƯƠNG IV. THỰC HÀNH VÀ BIỂU TRƯNG CỦA TIẾNG PHÁP Ở 

HUẾ TRONG QUÁ KHỨ 

Trong chương này, chúng tôi giới thiệu và phân tích biểu trưng cũng 

như việc thực hành tiếng Pháp ở Huế trong quá khứ, đặc biệt là sự phát triển 

của việc giảng dạy và sử dụng ngôn ngữ này sau giai đoạn mở cửa kinh tế và 

chính trị của Việt Nam vào cuối những năm 1980. Trong khoảng thời gian 

mười lăm năm, ngôn ngữ này đã trở lại vị trí ngoại ngữ thứ hai ở Huế như giai 

đoạn trước khi thống nhất đất nước. Đó hẳn nhiên là kết quả của nhiều nỗ lực 

của các tác nhân liên quan đến việc thúc đẩy phát triển ngôn ngữ này trong 

thành phố cũng như của vai trò và giá trị của chính ngôn ngữ này trong phát 

triển kinh tế xã hội ở quy mô địa phương và quốc gia. 

Nhu cầu tiếng Pháp trong các tầng lớp xã hội ở Huế trong những năm 

2000 ngày càng cao và đa dạng, đặc biệt là trong bối cảnh hợp tác và giao lưu 

quốc tế ngày càng tăng trên tất cả các lĩnh vực. Những kết quả đáng khích lệ cả 

về chất lượng và số lượng thu được từ quá khứ trong dạy, học và sử dụng tiếng 

Pháp ở trong thành phố giúp chúng ta có thể nghĩ đến một triển vọng phát triển 

tốt đẹp của ngôn ngữ này. Đóng góp đáng kể của các định chế Pháp ngữ được 

xây dựng trong thành phố và các định hướng địa phương đã giúp củng cố thêm 

nhận định này. Chính vì điều này, rất cần xác định và vượt qua những hạn chế 

và khó khăn của thực tế để biến nhận định này trở thành hiện thực. 



 

 

Trong cuộc điều tra bằng bảng câu hỏi được thực hiện vào năm 2000, 

nghĩa là cách đây 20 năm, chúng tôi đã đưa ra những kết luận sau, liên quan 

đến vị trí của tiếng Pháp và các biện pháp để thúc đẩy phát triển ngôn ngữ này: 

 

Tăng cường giảng dạy tiếng Pháp là một yếu tố quan trọng nhưng 

tạo ra một môi trường sử dụng vừa năng động, vừa đa dạng cho ngôn 

ngữ này vẫn là một nhu cầu thiết yếu nhằm tạo ra một nền tảng vững 

chắc để tiếng Pháp có lý do để tồn tại và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự 

phát triển của các lĩnh vực hoạt động khác nhau của thành phố. Vì vậy, 

cần đẩy mạnh việc giảng dạy tiếng Pháp song song với nỗ lực phát triển 

các lĩnh vực là thế mạnh của thành phố như du lịch, văn hóa, đào tạo đại 

học và y tế, qua đó củng cố thêm cho những lợi thế cạnh tranh này. 

Về quan hệ quốc tế, Huế luôn là đối tác chiến lược của Pháp tại 

Việt Nam. Do đó, các trục hợp tác có thể được định hướng theo hướng 

đẩy mạnh đào tạo và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực vốn là 

thế mạnh của Pháp và phù hợp với nhu cầu của Việt Nam và của Huế: y 

tế, bảo vệ môi trường, du lịch, kiến trúc cảnh quan, bảo vệ di sản vật 

chất và phi vật chất, v.v. Ngoài ra, cũng cần kích hoạt các mối quan hệ 

hợp tác này trong các lĩnh vực khác như thương mại và công nghệ mới, 

nhằm đa dạng hóa đầu ra cho tiếng Pháp. 

Về việc dạy và học tiếng Pháp, trên cơ sở các kết quả đạt được, cần 

đưa ra một chính sách phát triển cụ thể và bền vững nhằm cải thiện chất 

lượng của hoạt động này và đa dạng hóa các loại hình đào tạo. Chính 

sách này cần được dựa trên những lợi ích lâu dài và trên hết phải gắn 

liền với các mục tiêu của hệ thống giáo dục quốc gia. Theo kết quả khảo 

sát, việc sử dụng tiếng Pháp trong xã hội vẫn còn rất hạn chế. Thực tế 

này về cơ bản là do ảnh hưởng của xu hướng chung coi tiếng Anh là 

ngôn ngữ làm việc chính, thậm chí là ngôn ngữ duy nhất trong các công 

ty và cơ quan, ngay cả trong các công ty Pháp. Tuy vậy, học ngoại ngữ 

không ngoài mục đích là để thực hành. Do đó, tiếng Pháp chỉ có thể phát 

triển nếu như khía cạnh văn hóa và giao tiếp của nó được ghi nhận. Từ 

đó, vai trò phổ biến và can thiệp của các cơ sở đại học, các định chế 

Pháp ngữ và các cơ quan nhà nước địa phương có liên quan đến tiếng 

Pháp hơn bao giờ hết cần được chú ý. 

 

Gần 20 năm đã trôi qua kể từ thời điểm thực hiện nghiên cứu trên, 

thực tế ngày nay cũng đã có nhiều thay đổi, cả với tiếng Pháp và xã hội nói 

chung, cũng như môi trường cho việc thực hành ngôn ngữ này. Việc cập nhật 

là cần thiết để đo lường trọng lượng và vị trí của ngôn ngữ này trong xã hội 

ngày nay, một xã hội mà trong đó các giá trị mới, các vấn đề và thách thức xã 

hội mới đã và đang nảy sinh và phát triển với một tốc độ nhanh hơn nhiều so 

với trước đây. 



 

 

CHƯƠNG V. TIẾNG PHÁP TRONG MÔI TRƯỜNG GIẢNG DẠY 

NGÀY NAY  

Việc giảng dạy tiếng Pháp ở Huế và ở một số địa phương có xu hướng 

sử dụng tiếng Pháp ở Việt Nam, sau một thời gian dài phục hồi trong những 

năm 1990 và 2000, đã có dấu hiệu suy giảm. Chúng ta có thể đưa ra một số lý 

do cho hiện tượng này: thiếu sự hỗ trợ từ các đối tác trong các dự án giảng dạy 

tiếng Pháp tăng cường ở bậc tiểu học, trung học và đại học ; sự xuất hiện của 

các ngôn ngữ khu vực và ngôn ngữ quốc tế mới có ảnh hưởng lớn và đang có 

nhiều sức hút ; các vấn đề nội tại của việc giảng dạy tiếng Pháp ở tất cả các cấp 

học liên quan đến trình độ của giáo viên, phương pháp giảng dạy và sách giáo 

khoa, cũng như việc thiếu sự thích ứng của các chương trình đào tạo với nhu 

cầu của thị trường. Song song với hội nhập tích cực của nền kinh tế Việt Nam 

ở khu vực Đông Nam Á và trong các định chế đa phương toàn cầu, tiếng Anh 

đã trở thành một ngôn ngữ quốc tế quan trọng không chỉ ở trong nước mà cả 

trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Riêng đối với Việt Nam, sự cởi mở 

của nền kinh tế quốc dân và những điều kiện chính trị xã hội tương ứng đã 

mang đến cho người dân nói chung và người học ngoại ngữ nói riêng nhiều lựa 

chọn về các ngôn ngữ quốc tế cũng như môi trường thuận lợi cho việc học tập. 

Trong chương này, chúng tôi trình bày và phân tích những lợi thế và 

vấn đề được rút ra từ kết quả nghiên cứu được thực hiện trên thực địa trong 

khuôn khổ của nghiên cứu này. Một số cuộc phỏng vấn được thực hiện với các 

chuyên gia và những người làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực Pháp ngữ: 

giáo viên tiếng Pháp, nhà giáo dục, cán bộ quản lý dự án, chuyên viên và 

chuyên gia về quan hệ quốc tế, dịch giả, phiên dịch viên, nhân viên quản lý lữ 

hành và khách sạn, luật sư, bác sĩ, kỹ sư…, đại diện cho hầu hết những tác 

nhân có liên quan đến đời sống của tiếng Pháp ở Huế và Việt Nam. Những 

phản ánh, đánh giá và cả cảm giác của họ về sự phát triển và tương lai của 

tiếng Pháp đã được chúng tôi thu thập và trình bày dưới dạng trích dẫn để phân 

tích và dự đoán. Các yếu tố này được sử dụng để minh họa hoặc chứng minh 

các luận điểm liên quan đến việc thực hành và/hoặc biểu trưng xã hội của tiếng 

Pháp qua thời gian. 

Quan sát và nghiên cứu việc giảng dạy tiếng Pháp tại Huế trong bối 

cảnh hiện tại ở tất cả các cấp học, từ tiểu học đến đại học, đã cho phép chúng 

tôi nhìn ra được những biến động và thăng trầm trong giảng dạy ngôn ngữ này 

giống như bất kỳ địa phương nào khác trước những thay đổi của bối cảnh kinh 

tế xã hội hiện tại: tiếng Pháp đã thụt lùi và gần như biến mất trong các trường 

học trước khi quay trở lại vào cuối những năm 1980; tiếp đó là chương trình 

tiếng Pháp tăng cường được đưa vào giảng dạy thông qua các lớp song ngữ từ 

tiểu học đến trung học và các chương trình học chuyên ngành bằng tiếng Pháp 

ở đại học, được triển khai trong khuôn khổ việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội 

nghị Thượng đỉnh Nguyên thủ các Quốc gia có sử dụng tiếng Pháp tại Hà Nội 

vào năm 1997; cuối cùng là việc phát triển rộng rãi tiếng Pháp ngoại ngữ 2 đã 



 

 

đánh dấu sự kết thúc của chương trình các lớp song ngữ và các lớp học chuyên 

ngành bằng tiếng Pháp ở bậc đại học. 

Như vậy, so với những năm 1990-2000, tiếng Pháp trong giáo dục phổ 

thông ở Việt Nam và ở Huế hiện đã bộc lộ một số thiếu sót nhất định về chất 

lượng giảng dạy, do một số thay đổi bất lợi trong chính sách đối với việc giảng 

dạy ngôn ngữ này nói riêng. Tác động của bối cảnh kinh tế xã hội và các yếu tố 

ngôn ngữ xã hội khác cũng là một trong những lý do chính của sự trì trệ này. 

Xu hướng trong giai đoạn hiện tại ở Huế là phổ biến tiếng Pháp ngoại ngữ 2, 

đồng thời cố gắng duy trì hoặc hạn chế việc cắt giảm tiếng Pháp ngoại ngữ 1 

trong các trường học trước đây có giảng dạy tiếng Pháp. 

Đối mặt với những thay đổi không thể đảo ngược này, tiếng Pháp, vốn 

được công nhận là ngoại ngữ thứ hai sau tiếng Anh trong hệ thống giáo dục, 

đang mất dần vị thế trước sự cạnh tranh đến từ các ngôn ngữ khác đang thịnh 

hành trong nước. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên nếu nhìn nhận vấn đề 

từ quan điểm của quy luật thị trường và rộng hơn là quy luật sinh tồn, giống 

như trường hợp của tiếng Nga trước đây, dựa trên cơ chế quan hệ giữa cung và 

cầu. Một ngôn ngữ chỉ tồn tại nếu chứng minh được tính hữu dụng của nó đối 

với cộng đồng những người sử dụng và, trong bối cảnh xã hội hiện đại, điều 

này được thể hiện rõ thông qua thực tiễn và biểu trưng xã hội của chính ngôn 

ngữ đó. 

Qua chương này, chúng ta thấy được tác động mang tính quyết định 

của việc học một ngoại ngữ trong bối cảnh Việt Nam ngày nay. Đó là học 

ngoại ngữ cho các mục đích cụ thể và để đáp ứng nhu cầu trước mắt, trong điều 

kiện kinh tế xã hội của một quốc gia đang chuyển đổi. Đối mặt với vô số ngôn 

ngữ được giảng dạy, điều quyết định lựa chọn ngôn ngữ để học ở những người 

học là hình ảnh tích cực mà đất nước có ngôn ngữ được giảng dạy này sẽ để lại 

trong tâm trí mọi người. Đó là văn hóa và kinh tế của đất nước đó, cũng như 

tầm quan trọng của đầu tư nước ngoài đến từ các nước đó tại địa phương cũng 

như trên quy mô cả nước, qua đó mang đến những triển vọng tốt đẹp về công 

ăn việc làm và cơ hội nghề nghiệp to lớn cho những sinh viên tốt nghiệp trong 

tương lai. 

Đa ngôn ngữ trong bối cảnh của những biến động kinh tế-xã hội này 

sẽ rất cần thiết và hoàn toàn phù hợp với những lập luận đưa ra trong mô hình 

lực hấp dẫn ngôn ngữ, lý thuyết về trò chơi và ra quyết định, cũng như lý 

thuyết về biểu trưng xã hội. Ngoại ngữ được dạy trong nhà trường rõ ràng rất 

cần một môi trường xã hội để được thực hành hoặc sử dụng, một môi trường 

năng động và bền vững. 

 

 



 

 

CHƯƠNG VI. TIẾNG PHÁP TRONG MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI VÀ VĂN 

HÓA 

Đề cập đến sự hiện diện của tiếng Pháp tại Huế theo thời gian, chúng 

ta có thể chỉ ra ba trong số những yếu tố đặc thù liên quan đến lịch sử phát triển 

của đất nước, đồng thời cũng đại diện cho những đặc trưng riêng của Huế: 1. 

Di sản văn hóa được sinh ra từ giao thoa văn hóa Đông-Tây, Việt-Pháp; 2. 

Viện Pháp tại Huế với các hoạt động xúc tiến, giao lưu văn hóa và ngôn ngữ; 3. 

Festival Huế, một sản phẩm của hợp tác phi tập trung Việt - Pháp, một đặc 

trưng văn hóa nghệ thuật của Huế do người Pháp khởi xướng và hỗ trợ thông 

qua trao đổi kỹ thuật và hỗ trợ công nghệ tổ chức các lễ hội theo phong cách 

Pháp. Ba yếu tố này là sự pha trộn giữa lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ, nghệ thuật 

nói chung và nghệ thuật sống của Huế nói riêng, do những tiếp xúc và trao đổi 

của vùng đất cố đô này với văn hóa Pháp. Đó cũng là một sự tiếp nối giữa tinh 

hoa văn hóa phương Tây mà Pháp là đại diện ưu tú và bản sắc phương Đông 

được Huế đại diện với tất cả những đặc trưng của văn hóa cung đình và văn 

hóa đại chúng, của cũ và mới, cùng song song tồn tại và phát triển theo thời 

gian. 

Qua chương này, chúng tôi đã phân tích những điểm chính liên quan 

đến tình hình phát triển tiếng Pháp tại Huế hiện nay trong xã hội, những thuận 

lợi và bất cập của các hoạt động được tổ chức hoặc nhận được hỗ trợ từ các tổ 

chức xã hội hoặc trong các lĩnh vực liên quan. Chúng tôi thấy dư địa cho việc 

phổ biến ngôn ngữ này ở cấp độ địa phương còn rất lớn, từ du lịch, văn hóa đến 

hợp tác quốc tế, chưa kể y khoa, một đầu ra rất phù hợp với ngoại ngữ này. 

Ngoài môi trường giáo dục, tiếng Pháp đã đóng một vai trò quan trọng trong 

phát triển kinh tế, xã hội và chính trị của Huế trong quá khứ và cho đến ngày 

nay, mặc dù địa hạt ứng dụng của nó ngày nay đang dần bị thu hẹp. 

Ngoài các tổ chức xã hội và nghề nghiệp có liên quan ở địa phương, 

việc tạo ra các cơ chế mới để phát triển tiếng Pháp như Nhà tri thức Pháp ngữ 

và Ban hỗ trợ Pháp ngữ đã mang lại những hỗ trợ cần thiết cho việc phổ biến 

ngôn ngữ này, trong bối cảnh mà các nguồn lực truyền thống đang ngày càng 

suy giảm. Các cơ sở của người Pháp và cộng đồng Pháp ngữ được thành lập 

trong thành phố và những nỗ lực chung của các tác nhân liên quan cần được 

phát huy hiệu quả nhằm đảm bảo sự hồi sinh của cộng đồng những người nói 

tiếng Pháp ở địa phương, qua đó tạo động lực mới cho sự phát triển của ngôn 

ngữ này để nó tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của Huế. 

Nước Pháp, thông qua các mối quan hệ đặc biệt được thiết lập theo 

thời gian với Việt Nam, đã và vẫn có thể đóng một vai trò quan trọng trong các 

trao đổi và hợp tác quan trọng giữa hai nước. Ngoài việc hỗ trợ, giúp đỡ Việt 

Nam tham gia tích cực và hiệu quả vào các sinh hoạt của Cộng đồng Pháp ngữ, 

Pháp vẫn là quốc gia đầu tiên cần nhắc đến khi đề cập đến việc hỗ trợ giảng 

dạy tiếng Pháp tại Việt Nam, để Việt Nam vẫn là một trong số ít các quốc gia 

nói tiếng Pháp rất năng động ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Như vậy, từ 



 

 

những lý do lịch sử ban đầu, Việt Nam đã biến tiếng Pháp thành một công cụ 

hữu hiệu để tăng cường hội nhập vào đời sống chính trị quốc tế với vị thế ngày 

càng được đánh giá cao. Những kết quả đạt được có thể tiếp thêm sinh lực và 

giúp đa dạng hóa quan hệ giữa hai nước và giữa Việt Nam với cộng đồng các 

nước nói tiếng Pháp trên toàn cầu. Điều này cũng sẽ giúp tăng cường sự hiện 

diện của tiếng Pháp trong nước và ở Huế, một thành phố có xu hướng sử dụng 

tiếng Pháp nhưng hiện đang gặp khó khăn trong việc quảng bá ngôn ngữ này. 



 

 

 

PHẦN BA 

SUY NGHĨ VỀ VIỆC PHỔ BIẾN TIẾNG PHÁP Ở VIỆT NAM TRONG 

BỐI CẢNH ĐA NGÔN NGỮ NGÀY NAY 

 

CHƯƠNG VII. ĐA NGÔN NGỮ NHƯ MỘT XU HƯỚNG TẤT YẾU VÀ 

NHU CẦU TẠO RA MỘT SỰ NĂNG ĐỘNG PHÁP NGỮ NHẰM LAN 

TỎA TIẾNG PHÁP TẠI VIỆT NAM 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, cùng với các kỹ năng khác, 

việc sử dụng một ngoại ngữ được xem là một kỹ năng quan trọng giúp giới trẻ 

hội nhập. Giải thích được đưa ra là thị trường vốn nhân lực đang phát triển 

nhanh chóng và rằng ngôn ngữ ngày càng cần thiết hơn để cho phép con người 

giao tiếp với nhau khắp toàn cầu. 

Những tiến bộ kinh tế vượt bậc đang thúc đẩy Việt Nam, vốn đã gia 

nhập nhóm các nước thu nhập trung bình vào năm 2010, hướng tới giải quyết 

những thách thức cốt lõi mới như môi trường, y tế, giáo dục và văn hóa, khoa 

học và công nghệ để giải quyết không chỉ các vấn đề ở tầm quốc gia mà còn ở 

quy mô toàn cầu. Cộng đồng Pháp ngữ, nhân tố của đoàn kết và phát triển quốc 

tế không thể nằm ngoài bối cảnh này. Chính vì lý do đó mà tại Hội nghị thượng 

đỉnh khối Pháp ngữ ở Hà Nội năm 1997, vấn đề phát triển kinh tế lần đầu tiên 

được các quốc gia thành viên của cộng đồng đưa ra bàn thảo nhằm xây dựng 

các hành động đoàn kết của mình. Tiếng Pháp, ngôn ngữ của cộng đồng, vì vậy 

cần đóng vai trò sáng tạo và kết nối cho sự phát triển hài hòa và bền vững của 

các quốc gia thành viên, bao gồm cả Việt Nam, một quốc gia Pháp ngữ không 

điển hình. 

Pierre Bandon (1979) đã mô tả một "sự đan xen chặt chẽ giữa ngôn 

ngữ và chính trị" trong bài viết của mình về tình hình tiếng Pháp tại ba nước 

thuộc Đông Dương xưa. Ông nhấn mạnh rằng tại bán đảo Đông Dương, 

"những dòng chảy ngôn ngữ từ nhiều thế kỷ nay chỉ là một trong những hình 

thức phát sinh từ các phong trào xâm chiếm hoặc giải phóng: ở đây, hơn cả 

mọi nơi khác, ngôn ngữ không chỉ được sử dụng để ‘nói’ với thế giới, mà là để 

làm thay đổi nó" (Bandon, tr.663). Tất nhiên, bối cảnh của Pháp ngữ ngày nay 

không thể so sánh với thời kỳ Đông Dương thuộc địa ở thế kỷ trước, nhưng bản 

chất hay mục đích chính trị với nội hàm phát triển kinh tế và xã hội của khu 

vực này và đặc biệt là của Việt Nam vẫn còn mang tính thời sự. 

Đa cực là một xu thế không thể đảo ngược trong toàn cầu hóa, ở đó 

độc quyền không có lý do để tồn tại. Với bản chất phục vụ giao tiếp và hiểu 

biết, ngôn ngữ nói chung có cả hàm ý thực dụng và đó là lý do tại sao một số 

ngôn ngữ sẽ vượt qua những ngôn ngữ khác để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa 

dạng của con người, trong một một thế giới hiện đại hơn và cũng làm nảy sinh 

thêm nhiều nhu cầu mới. 



 

 

Với hơn 97 triệu dân, độ tuổi trung bình là 31 và hơn 35% sống ở khu 

vực thành thị, Việt Nam cũng đã trở thành một thị trường lớn cho các ngôn ngữ 

vốn tìm thấy ở đây một vùng đất màu mỡ để bám rễ lâu dài và mang lại nhiều 

lợi ích. Nhờ vào vị thế lịch sử thuận lợi và một hình ảnh xuất sắc, tiếng Pháp có 

thể xây dựng tương lai của mình với những hy vọng chính đáng, dựa vào thế 

mạnh đang có của nó như là ngoại ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục quốc 

gia, đồng thời tự đặt mình trong một khối Pháp ngữ đa phương với các giá trị 

chung cùng chia sẻ và truyền tải. Tất nhiên, giống như bất kỳ ngoại ngữ nào 

khác, sự phát triển của tiếng Pháp ở Huế và Việt Nam phải dựa trên hai trụ cột 

chính: giảng dạy trong hệ thống giáo dục và môi trường để thực hành trong xã 

hội. Hai hoạt động này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố trong bối cảnh hiện tại. 

Nhiều sáng kiến nhằm làm gia tăng giá trị của ngôn ngữ này trong giảng dạy đã 

được đưa ra: thúc đẩy việc giảng dạy tiếng Pháp ngoại ngữ 2 ở trường phổ 

thông, cải tiến phương pháp giảng dạy, đào tạo nghề bằng tiếng Pháp cho các 

lĩnh vực đặc thù, triển khai đào tạo cùng cấp bằng bằng tiếng Pháp, hợp tác đào 

tạo tại chỗ của các chương trình đào tạo nước ngoài… 

Trong bối cảnh Việt Nam và chủ nghĩa đa phương đang diễn ra, ngoài 

việc ưu tiên phát triển tiếng Anh, ngôn ngữ siêu trung tâm, quốc gia này cũng 

cần thúc đẩy các ngôn ngữ trung tâm khác để đảm bảo một hệ sinh thái lành 

mạnh và bền vững, bằng cách ưu tiên cho những lựa chọn cá nhân và cho định 

hướng phát triển địa phương của các tỉnh, thành dựa trên đặc thù của địa 

phương. Những ưu tiên này bao gồm các chính sách hỗ trợ và đồng hành, từ 

học tập trong nhà trường đến thực hành trong môi trường công việc và ngoài xã 

hội. Đó là một kế hoạch dài hạn, đòi hỏi những nỗ lực nhiều mặt, với những 

hành động cụ thể. Cũng với tinh thần đó và dưới góc độ thể chế, lợi ích và 

trách nhiệm giữa Việt Nam, Pháp, các nước nói tiếng Pháp có vai trò quan 

trọng trong Cộng đồng Pháp ngữ và bản thân Cộng đồng Pháp ngữ nên được 

cân bằng và thể chế hóa bằng các quy định và hành động cụ thể, để đồng hành 

lâu dài và mang lại lợi ích cho tất cả các bên. 

Những vấn đề mà Pháp và cộng đồng Pháp ngữ đang gặp phải ở Việt 

Nam không khác nhiều so với 20 năm trước: sử dụng tiếng Pháp và cộng đồng 

Pháp ngữ làm kênh ngoại giao để đa dạng hóa và cân bằng các mối quan hệ, 

gia tăng và tạo lợi thế trong quan hệ song phương trong các cơ chế đa phương. 

Tất nhiên, trong bối cảnh mới, sẽ có những vấn đề không chờ đợi nhưng lại 

xuất hiện, nhưng về cơ bản, các trụ cột kia vẫn luôn hiện diện. Đưa ngôn ngữ 

và các giá trị văn hóa Pháp đến gần hơn với giới trẻ Việt Nam, điều này có thể 

được thực hiện thông qua các đại diện của cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam 

như Viện Pháp, các Trung tâm kỹ thuật số Pháp ngữ…, sẽ giúp giới trẻ Việt 

Nam có ý niệm rõ hơn về văn hóa và ngôn ngữ Pháp. Những người chịu trách 

nhiệm phát triển tiếng Pháp ở Việt Nam cũng có thể rút ra kinh nghiệm từ 

những thành công có được với thế hệ các lớp song ngữ trong những năm 1990-



 

 

2000 để suy nghĩ và tìm ra các phương pháp tiếp cận mới cho phép họ giảng 

dạy ngôn ngữ này tốt hơn cho thế hệ những người học trẻ ngày nay. Kinh 

nghiệm thành công trong việc quảng bá văn hóa và các giá trị Pháp ngữ thông 

qua các sự kiện văn hóa như Festival Huế có thể giúp suy nghĩ để tìm ra những 

giải pháp cần thiết nhằm tăng cường sự hiện diện và hình ảnh của cộng đồng 

này. Các chương trình hợp tác phi tập trung Pháp-Việt cũng có thể là những ví 

dụ điển hình để tăng cường sức hấp dẫn của tiếng Pháp đối với chính quyền địa 

phương và giới trẻ Việt Nam. 

 

 



 

 

 

KẾT LUẬN CHUNG  

 

"Tương lai của tiếng Pháp tại Việt Nam rất ảm đạm" là lời bình luận 

thường được nghe thấy trong các cuộc phỏng vấn mà chúng tôi được thực hiện 

trong khuôn khổ của nghiên cứu này và cả ngoài xã hội. Sau khi đi qua tất cả 

các chương của đề tài này, câu hỏi đặt ra cho chúng tôi về việc giảng dạy và 

thực hành tiếng Pháp ở Huế và ở Việt Nam là: thực tế ở Việt Nam có ảm đạm 

như vậy không? Liệu có một tương lai tươi sáng nào cho việc giảng dạy tiếng 

Pháp ở phổ thông và đại học, trong bối cảnh mới của đất nước mà ngoại ngữ 

thường được sử dụng với hy vọng tìm được một công việc tốt và giúp phát 

triển sự nghiệp chứ không còn được xem như một cách đơn giản để giao tiếp 

và tiếp cận tri thức như trước đây? 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã cố gắng phác thảo hình ảnh của 

Huế, một thành phố nói tiếng Pháp không điển hình ở Việt Nam. Tiếng Pháp 

đã và sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của thành phố 

này, đặc biệt là sau thời kỳ mở cửa kinh tế và chính trị. Giống như tại các tỉnh, 

thành khác của Việt Nam, tiếng Pháp ở Huế cũng đã từng được sử dụng như 

một phương tiện tích cực và hiệu quả để hội nhập quốc tế trong giai đoạn đầu 

mở cửa, nhờ vào các sáng kiến chính trị và các cam kết tự nguyện của lãnh đạo 

địa phương và của ngành giáo dục. Việc nâng cao giá trị các yếu tố đặc thù và 

lợi thế của riêng Huế và tiếng Pháp là một lựa chọn chiến lược để khai thác tốt 

hơn các tiềm năng và cơ hội mà ngôn ngữ này và thành phố cố đô này có thể 

chia sẻ và nâng tầm cho nhau. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, với nhiều cơ hội 

hợp tác và thách thức cạnh tranh phát sinh từ quan hệ đối ngoại đa dạng của 

Huế, tiếng Pháp không còn giữ được vị thế như trước đây. Ngoài giai đoạn phát 

triển nhanh chóng vào cuối những năm 1990, đầu những năm 2000, chúng ta 

đang ghi nhận một sự sụt giảm rõ rệt trong việc giảng dạy tiếng Pháp ở tất cả 

các cấp học ở Huế và Việt Nam. Hiện tượng này là hệ quả của việc cắt giảm tài 

chính hỗ trợ từ phía Pháp và cộng đồng Pháp ngữ cho các chương trình phát 

triển ngôn ngữ này. Sự thay đổi này, vì thế, đã tạo ra một khoảng cách lớn về 

mặt tổ chức, tự chủ tài chính ở địa phương cũng như động lực chung để phát 

triển việc giảng dạy và sử dụng tiếng Pháp trong thành phố và trong nước. 

Ngôn ngữ này vì vậy đã gặp không ít khó khăn và nhiều nhân tố trước đây vốn 

được xem là thuận lợi cho sự phát triển của nó nay đang dần sa sút hoặc biến 

mất. 

Ở quy mô quốc gia, cộng đồng Pháp ngữ ở Việt Nam ngày nay vẫn 

còn giữ một vị trí quan trọng ở khu vực Đông Nam Á, nhờ vào việc duy trì số 

lượng người nói tiếng Pháp được thống kê trong các báo cáo của Trung tâm 

Quan sát tiếng Pháp thuộc Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ. Ngày này, sẽ có nhiều lý 

do hơn để học và sử dụng tiếng Pháp, một mặt do Việt Nam ngày càng hội 

nhập sâu rộng vào các sinh hoạt quốc tế và mặt khác do sự trỗi dậy của chủ 



 

 

nghĩa đa phương. Đồng thời, chúng ta đang chứng kiến một sự phát triển đáng 

kể của việc giảng dạy và thực hành tiếng Anh, vốn đã trở thành ngôn ngữ hàng 

đầu ở Việt Nam, bên cạnh các ngôn ngữ mới nổi của Châu Á. Sự tự tin và động 

lực của các tác nhân liên quan đến phát triển Pháp ngữ địa phương và quốc gia 

vì thế đã bị lung lay. Bên cạnh sự thống trị tuyệt đối của tiếng Anh, sự hiện 

diện và ảnh hưởng của các ngôn ngữ khác như tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng 

Hàn trong xã hội và trong hệ thống giáo dục đang ngày càng gia tăng. Trong 

thực tế, việc quảng bá tiếng Pháp đang phải đối mặt với nhiều vấn đề, đặc biệt 

là liên quan đến trình độ của giáo viên, chất lượng chương trình, cũng như việc 

thiếu đầu ra cho sinh viên học tiếng Pháp hoặc học chuyên ngành bằng tiếng 

Pháp. 

Việt Nam ngày nay đã bước vào một giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi 

một chính sách phù hợp cho việc đào tạo ngoại ngữ. Nhiều học sinh và sinh 

viên không có hứng thú học ngoại ngữ trong chương trình giảng dạy chính 

khóa. Họ sẵn sàng đầu tư cho các lớp học tư ở bên ngoài nhà trường. Đây là 

một vấn đề khiến chúng ta phải suy nghĩ về nội dung và cách triển khai các 

chương trình ngoại ngữ chính thức. Ngoài quan sát này, chúng tôi cũng đã thấy 

vai trò và đóng góp của các trung tâm hoặc lớp học ngoại ngữ tư nhân. Từ góc 

nhìn của những người chịu trách nhiệm xây dựng các chính sách ngôn ngữ và 

triển khai thực hiện các chính sách này tại địa phương, cần phải hiểu lý do của 

những lựa chọn không cân xứng này của người học, giữa giáo dục chính quy và 

học tập bên ngoài nhà trường. 

Cần phải đổi mới cả giáo dục phổ thông và đào tạo đại học bằng tiếng 

Pháp. Trong bối cảnh này, ngoài đào tạo ngôn ngữ truyền thống, cần phải phát 

triển đào tạo nghề nghiệp, nhằm mục đích giúp cho các sinh viên tốt nghiệp có 

thể tham gia dễ dàng hơn vào thế giới việc làm. Các điều kiện vật chất xã hội 

và con người của Việt Nam ngày nay cho phép thực hiện tất cả những điều 

chỉnh đó. Việc đưa tiếng Pháp ngoại ngữ 2 vào giảng dạy trong hệ thống giáo 

dục quốc dân cũng là một cách tốt để một mặt thể hiện cam kết của Việt Nam 

đối với các hành động nhằm thúc đẩy phát triển tiếng Pháp và mặt khác, để cải 

thiện việc giảng dạy tiếng Pháp vốn đang ngày càng mất dần vị trí trong giáo 

dục phổ thông, và để thúc đẩy đa ngôn ngữ, một xu thế đã trở nên phổ biến trên 

khắp thế giới. 

Ví dụ thành công của việc giảng dạy tiếng Nhật trong nhà trường cho 

chúng ta thấy rằng vẫn có những giải pháp để phát triển việc thực hành ngoại 

ngữ. Điều này đòi hỏi phải có đầu tư từ các đối tác của cộng đồng Pháp ngữ 

dành cho Việt Nam, thông qua việc tạo ra các doanh nghiệp tại địa phương, qua 

đó tạo ra việc làm cho những sinh viên trẻ tốt nghiệp đại học bằng tiếng Pháp. 

Cần củng cố những gì tạo nên thành công và sức hấp dẫn của tiếng Pháp bằng 

cách tạo ra các hoạt động văn hóa mới dựa trên nền tảng tiếng Pháp và đòi hỏi 

sự tham gia của giới trẻ Việt Nam. Ngoài ra, những người chịu trách nhiệm về 

Pháp ngữ địa phương phải tìm ra những hình thức tài trợ mới, ví dụ bằng cách 



 

 

yêu cầu sự giúp đỡ của các công ty tư nhân nói tiếng Pháp dưới hình thức "tài 

trợ". Đổi lại, hình ảnh của họ sẽ được quảng bá rộng rãi hơn ở Việt Nam. 

Cộng đồng Pháp ngữ ngày nay đã trở thành một cộng đồng mang yếu 

tố chính trị nhiều hơn là ngôn ngữ, trong đó các giá trị được các quốc gia thành 

viên chia sẻ rất phong phú: đoàn kết, nhân quyền hoặc các vấn đề thời sự như 

biến đổi khí hậu toàn cầu. Để phát triển một cách chiến lược, cả về ngôn ngữ 

và chính trị, cần phải tính đến các yếu tố mà nghiên cứu này đã xác định cho 

các quốc gia nói tiếng Pháp không điển hình như Việt Nam. Tiếng Pháp nếu 

muốn mở rộng và phát triển ở Việt Nam, phải có sức thu hút đối với người học 

hoặc những người yêu chuộng văn hóa Pháp, nghĩa là phải cho họ thấy những 

lợi thế cụ thể, qua đó tạo cho ngôn ngữ này một lý do mới để tồn tại và phát 

triển trong một bối cảnh mới. Lý do này là gì? Khẩu hiệu "Tiếng Pháp, ngôn 

ngữ giúp thành công ở Châu Á-Thái Bình Dương" mà Văn phòng Châu Á-Thái 

Bình Dương của Cơ quan Đại học Pháp ngữ đã phát động phải đi kèm với 

những hành động cụ thể. Những hành động này có thể đến từ Pháp và cũng có 

thể đến từ Cộng đồng Pháp ngữ, nhằm đảm bảo sự phát triển hài hòa và bền 

vững của ngôn ngữ này trong xu hướng phát triển đa ngôn ngữ đang ngày một 

gia tăng. Những hành động này cũng có thể đến từ chính Việt Nam, một quốc 

gia thành viên của Cộng đồng Pháp ngữ, và phải phù hợp đồng thời với các giá 

trị của cộng đồng Pháp ngữ và với nhu cầu phát triển của đất nước này, bằng 

cách kết hợp hài hòa lợi ích quốc gia và của Cộng đồng Pháp ngữ, gắn trách 

nhiệm của quốc gia thành viên vào trong đó. 

Nghiên cứu này bắt nguồn từ những quan sát và suy nghĩ của chúng 

tôi về hiện trạng và tương lai của việc phát triển tiếng Pháp tại Huế và ở Việt 

Nam. Dù chỉ giới hạn ở Huế và bổ sung thêm ví dụ của các địa phương khác ở 

Việt Nam có giảng dạy bằng tiếng Pháp, nhằm có thêm chất liệu để phân tích 

và luận giải, nghiên cứu này có thể có ích cho những ai tham gia vào việc phát 

triển tiếng Pháp tại Huế và tại Việt Nam. Việc phân tích các khía cạnh khác 

nhau của việc giảng dạy và sử dụng ngôn ngữ này ở Huế qua thời gian có thể 

được dùng làm ví dụ và tư liệu tham khảo để hỗ trợ cho suy nghĩ về việc phổ 

biến ngôn ngữ này ở Huế cũng như tại các tỉnh, thành khác ở Việt Nam. 

Ngoài ra, vì rằng một ngôn ngữ cũng có thể liên quan đến tất cả các 

khía cạnh của cuộc sống, các lợi thế và vấn đề tồn tại được nêu lên trong 

nghiên cứu này cũng có thể được lưu ý hoặc phân tích sâu hơn dưới các lăng 

kính khác để làm nổi bật hơn các tiềm năng chưa được khai thác hoặc được 

khai thác nhưng còn hạn chế của việc giảng dạy ngoại ngữ nói chung và tiếng 

Pháp nói riêng, vì sự phát triển bền vững của thành phố Huế và của Việt Nam. 

 Đó có thể là những đóng góp khả dĩ của nghiên cứu này cho sự phát 

triển của tiếng Pháp ở trong nước. 
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