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PREFACE

This book reports the Proceedings of the National Conference on “Innovations in
Teaching and Learning English at universities and Colleges” which is organized by Vietnam
National University of Agriculture (VNUA) on December 11, 2021.
The purpose of this conference is to contribute to the improvement of the quality
of teaching and learning foreign languages in general and English teaching and learning at
Vietnam National University of Agriculture in particular to meet the requirements of
foreign language proficiency for students in the new development stage and training high
quality human resources to meet social needs and to create a chance for both domestic and
international managers, employers, lecturers, and scientists to share experiences and
publish research results on innovative English teaching and learning across Vietnam.
The conference had about 120 participants from 15 universities and colleges
including Vietnam National University of Agricuture, University of Languages and
International studies–VNU, Hanoi University of Business and Technology, Academy of
Journalism and Communication, Political Academy, Air Defence – Air Force Academy,
Can Tho University, Thanh Dong University, University of Economics – Technology for
Industries, Hai Phong University of Management and Technology, Hanoi Metroplitan
University, Bac Ninh Teacher Training College, Ngo Gia Tu College, Bac Giang Province,
Political Officers College, Viet Thanh Vocational College and Center of International
Training and Education, VNUA; more than 20 research papers have been submitted from
universities, colleges and research institutes in order to be considered for presentation at
the conference. The selection of papers included in this Proceedings was based on the
national peer review procedure.
We acknowledge Vietnam National University of Agriculture and Faculty of
Education & Foreign Languages for the financial support; the invited speakers for their
acceptance to give keynote presentations on their respective fields of expertise; the
participants for joining us and sharing your valuable experience and ideas.
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TRIẾT LÝ GIÁO DỤC - KIM CHỈ NAM CHO VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
EDUCATIONAL PHILOSOPHY – A GUIDELINE FOR PROGRAM DESIGN

TS. Phạm Lan Anh
Đại học Thủ Đô

Tóm tắt
Một chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh nhất quán, có tính hệ thống luôn chịu sự
chi phối của một hệ tư tưởng hay các triết lý giáo dục nhất định. Mục đích và mục tiêu của
chương trình giảng dạy thể hiện qua các khái niệm, chủ đề và cách suy nghĩ từ một góc
nhìn hay còn gọi là triết lý giáo dục. Hiểu được nền tảng triết lý giáo dục có thể giúp định
hướng các chương trình đào tạo cũng như xác định mục tiêu giáo dục chung và đặc thù của
các chương trình đó. Bài viết đưa ra một số kết quả rà soát sơ bộ việc thể hiện triết lý giáo
dục và mức độ nhất quán của triết lý giáo dục trong việc xây dựng chương trình đào tạo
giáo viên tiếng Anh ở một số trường đại học sư phạm trong phạm vi toàn quốc. Bài viết
cũng đưa ra một số gợi ý cho việc lựa chọn triết lý giáo dục.
Từ khóa: Triết lý giáo dục, xây dựng chương trình tiếng Anh, thuyết kiến tạo trong xây
dựng chương trình

1. Triết lý giáo dục
Quá trình giáo dục hay đào tạo là một quá trình tương tác giữa các yếu tố như nội
dung, đối tượng, chủ thể và phương pháp giáo dục như hoạt động học, hoạt động dạy.
Các triết lý giáo dục chủ yếu đưa ra các quan niệm khác nhau về trọng tâm của quá trình
đào tạo, giáo dục.
Ảnh hưởng từ triết lý giáo dục của thuyết hành vi, trọng tâm của quá trình đào tạo được
đặt vào nội dung kiến thức, trong đó vai trò của giáo viên là người truyền thụ tri thức còn
học sinh là người lĩnh hội. Giáo viên đóng vai trò chủ thể còn học sinh đóng vai trò khách
thể. Hoạt động học không được quan tâm bằng hoạt động dạy (Roth, 1990). Theo thuyết
hành vi, đường hướng xây dựng chương trình là xây dựng các mô hình giúp hình thành các
hành vi tốt ở người học. Mục tiêu đào tạo tổng quát được chia nhỏ thành các hành vi, tiểu
năng lực được dạy dần dần theo một lộ trình nhất định. Theo đường hướng này, nội dung
dạy học được chia nhỏ và dễ dàng được giáo viên và học sinh thực hiện thông qua các quy
trình giảng giải, làm mẫu và bắt chước. Trong dạy học ngoại ngữ, phương pháp nghe nói là
một ví dụ điển hình của dạy học theo đường hướng này. Tuy nhiên, triết lý giáo dục theo
thuyết hành vi bị chỉ trích vì một số lý do sau. Thứ nhất, thuyết hành vi loại bỏ giá trị của tư
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duy trong việc giải thích hành vi. Trong tự nhiên khi quan sát các hành vi của con người và
các loại động vật bậc cao cho thấy tư duy vẫn chi phối hoạt động và hành vi, và các hành vi
đều có tính tương tác qua lại chứ không phải chỉ mang tính bị động và ứng phó. Thứ hai, các
hành vi xã hội phức tạp như dạy, học, và thụ đắc ngôn ngữ không thể chỉ được giải thích
bằng cách dập khuôn máy móc mà vẫn phải có yếu tố định hướng của tư duy. Thứ ba, các
hành vi đã được hình thành ít có khả năng điều chỉnh khi điều kiện, hoàn cảnh thực hiện
khác với các điều kiện ban đầu. Cuối cùng, khái niệm học tập là sự hình thành hành vi theo
tiêu chuẩn của xã hội đã vi phạm nhân quyền vì con người cần có quyền tự quyết và tự thể
hiện bản thân.
Đối lập với triết lý giáo dục theo thuyết hành vi là triết lý giáo dục theo thuyết kiến tạo.
Nguyên tắc cốt lõi của thuyết kiến tạo là con người tự kiến tạo tri thức của bản thân khi có
sự hỗ trợ của xã hội và tự nhiên. Thuyết kiến tạo bao gồm một hệ thống các lý thuyết dựa
trên quan điểm con người thực hiện các hoạt động tương tác với tự nhiên và xã hội thông
qua nhận thức và nhận thức thay đổi khi con người học được một điều mới. Theo đó, việc
học diễn ra khi cá nhân hình thành các tri nhận tư duy về các đối tượng, sự việc hoặc các ý
tưởng (Bell và Gilbert, 1995). Quan điểm này cho rằng tất cả việc học đều đòi hỏi việc học
lại, cấu trúc lại các hiểu biết sẵn có về thế giới (Dewey, 1938).
Thuyết kiến tạo giải thích chu trình học tập gồm ba bước chính. Thứ nhất, người học có
nhu cầu trang bị kiến thức mới theo sự kỳ vọng và dựa trên hiểu biết sẵn có của người học
về thế giới. Tiếp theo, người học kiến tạo kiến thức mới thông qua việc luận giải các tình
huống học tập. Nếu việc luận giải phù hợp và đúng với hiểu biết sẵn có của người học,
người học sẽ khẳng định những gì họ đã biết là đúng. Nếu không, họ sẽ phải thừa nhận
những gì họ đã biết là chưa đúng và họ tích lũy kinh nghiệm mới. Như vậy, người học chủ
động kiến tạo và thử nghiệm xem hiểu biết của họ có đúng không, và sau đó kiến thức mới
sẽ được hòa nhập vào phông kiến thức có sẵn của người học. Nội dung kiến thức và kinh
nghiệm mới có thể ảnh hưởng đến việc nhìn nhận thế giới của người học ở hai khía cạnh
để giúp họ khẳng định hoặc phủ định những gì họ đã biết.
Thuyết kiến tạo cũng giải thích rất thuyết phục về quá trình thụ đắc ngôn ngữ, và điều
này cũng ảnh hưởng lớn đến việc thiết kế chương trình học ngôn ngữ. Theo thuyết kiến
tạo, đường hướng xây dựng chương trình là xây dựng các tình huống, nhiệm vụ học tập
cho phép người học trải nghiệm và kiến tạo tri thức với sự hướng dẫn hỗ trợ của giáo viên.
Mục tiêu đào tạo tổng quát là đào tạo những con người có khả năng tự quyết và cá thể hóa,
tự quyết định cho mình việc tiếp nhận một tri thức nào đó dựa trên một phông kiến thức
sẵn có.
Nếu coi quá trình giáo dục gồm hai mảng chính là Nội dung (The What) và Cách thức (The
How) thì triết lý giáo dục theo thuyết hành vi nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Nội dung dạy
học còn triết lý giáo dục theo thuyết kiến tạo lại nhấn manh đến Cách thức dạy học.
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Bảng sau đây so sánh các khía cạnh của hai hệ triết lý giáo dục này (White, 1988)
Khía cạnh

Thuyết hành vi

Thuyết kiến tạo

Trọng tâm

Nội dung

Con người

Vai trò của - Là người can thiệp, chỉ đạo việc - Là người tương tác, hỗ trợ người
giáo viên
học
học
- Là người truyền thụ kiến thức

- Là người đồng kiến tạo kiến thức
với người học
- Là người học, người nghiên cứu

Vai trò của - Khách thể
học sinh

- Chủ thể

Nội
dung - Do nhà trường quy định
- Cân đối giữa nhu cầu xã hội và nhu
học tập
- Bên ngoài mong muốn của người cầu người học, trong đó lựa chọn,
quyết định hoặc người học được bày
học
tỏ nguyện vọng để nhà trường xem
- Môn học có nội dung mà người xét
học bắt buộc phải hoàn thành
- Tri thức mà người học muốn thành
thạo, đáp ứng nhu cầu xã hội
Mục tiêu học - Được quy định trước
tập

- Được xác định sau khi người học
quyết định học tập

Mục
đích - Đo lường mức độ nắm bắt và độ - So sánh với các tiêu chí mà người
kiểm
tra phủ kiến thức
học mong muốn thành công
đánh giá
Cách thức - Thiết kế nội dung phương pháp - Thiết kế nội dung và phương pháp
thực
hiện theo cách thức áp đặt cho người học theo nhu cầu người học và có sự
chương trình
tương tác, phản hồi từ người học
- Thiết kế nội dung và phương pháp
theo nhu cầu xã hội và có sự tương
tác, phản hồi từ xã hội
Quan điểm - Chú trọng vào các môn học
về xây dựng
chương trình

- Chú trọng vào quá trình, quy trình
đào tạo
- Chú trọng vào hình thành và phát
triển năng lực, kỹ năng thực hành
nghề nghiệp trong môi trường đa
văn hóa, trong xã hội biến động để
bắt kịp sự thay đổi của xã hội

3

2. Kết quả khảo sát
Dưới đây là kết quả rà soát các nội dung triết lý đào tạo, đề cương môn học, đảm bảo
chất lượng đào tạo và kết quả đào tạo được tổng hợp từ các số liệu thu thập qua các nguồn
như tài liệu về chương trình, phiếu tự đánh giá của nhà trường về xây dựng chương trình
do hơn 40 cơ sở đào tạo giáo viên tiếng Anh trên toàn quốc công bố, và khảo sát thực địa
kết hợp phỏng vấn chuyên sâu tại một số cơ sở đào tạo điểm.
2.1. Triết lý đào tạo chưa được thể hiện rõ và nhất quán với chuẩn đầu ra, khung
chương trình và đề cương môn học
Để xác định các trường có triết lý đào tạo hay không, nhóm nghiên cứu thu thập số
liệu từ văn bản chương trình của cơ sở đào tạo và từ phần tự đánh giá của nhà trường qua
phiếu khảo sát cũng như qua phỏng vấn chuyên sâu. Để kiểm chứng các triết lý đó có
được cơ sở đào tạo thực thi hay không, nhóm nghiên cứu tiếp tục đối chiếu các tuyên bố
về triết lý đào tạo với mục tiêu đào tạo, với các chuẩn đầu ra, với chương trình khung và
cụ thể hóa ở các đề cương môn học thông qua nội dụng môn học, phương pháp dạy học
và kiểm tra đánh giá
Trong số 40 trường có 15 trường không công bố bất cứ thông tin về triết lý đào tạo hoặc
đường hướng, phương châm đào tạo. Có 6 trường tự nhận xét cơ sở đào tạo không có triết
lý giáo dục và triết lý đào tạo. Như vậy, chỉ có 19 trường tuyên bố có triết lý đào tạo khi
xây dựng và triển khai chương trình. Trong nhóm các trường có nêu triết lý, có thể thấy hai
xu hướng nổi trội. Xu hướng thứ nhất đề cập đến các triết lý giáo dục toàn diện, phục vụ
mục đích xã hội như “Học để làm việc, làm người, để thành công trong cuộc sống”
(DHTB3), Đào tạo người lao động có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng
yêu cầu nguồn nhân lực xã hội góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh X và một số địa
phương khác (TN-CĐ1), Học cho bản thân- học vì đất nước- học để đổi mới, sáng tạo và
hội nhập" (TN1), Hợp tác và sáng tạo (ĐBSH4), Chất lượng, hiệu quả, chuyên nghiệp, hội
nhập (BTB1), hay Chất lượng -Hiệu quả - Sáng tạo -Vì cộng đồng (Đại học Phú Yên –
chưa có code). Xu hướng thứ hai đề cập các triết lý trong dạy học như Lấy người học làm
trung tâm. (ĐBSH-CĐ2), Phát huy năng lực sử dụng ngôn ngữ và năng lực dạy học của
sinh viên (ĐB-CĐ2), Chương trình đào tạo tích hợp CDIO (hình thành ý tưởng- thiết kế ý
tưởng- thực hiện và vận hành. (TB-CĐ4), Tăng tính thực hành phát huy năng lực người
học, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng nước ngoài (Đại học Hải Phòng – chưa thấy code),
Kiến tạo, khai phóng (TNB1). Các trường còn lại nêu triết lý còn mơ hồ, trùng lặp với mục
tiêu đào tạo nhưng không nêu được con đường giúp đạt mục tiêu; ví dụ có trường nêu triết
lý đào tạo là Đào tạo cử nhân ngành Sư phạm tiếng Anh trình độ đại học có phẩm chất
chính trị, đạo đức, có kiến thức, kỹ năng, có phương pháp tư duy khoa học, tác phong nghề
nghiệp và sức khỏe tốt để thực hiện những nhiệm vụ thuộc chuyên ngành được đào tạo và
có khả năng học tập ở bậc cao hơn (BTB1)
Khi tiếp tục rà soát các cơ sở đào tạo đưa ra tuyên ngôn triết lý theo xu hướng thứ
nhất, nhóm nghiên cứu xem xét kỹ các chuẩn đầu ra và chương trình khung để kiểm
chứng chương trình đào tạo có thực sự phát triển các mục đích giáo dục toàn diện, phục
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vụ mục đích xã hội hay không. Với triết lý phát triển các mục đích giáo dục toàn diện,
phục vụ mục đích xã hội, chúng tôi kỳ vọng chuẩn đầu ra tại các cơ sở đào tạo này ngoài
các năng lực chuyên môn về ngôn ngữ tiếng Anh, phương pháp dạy học, hiểu biết người
học phải nêu bật các năng lực xã hội, chịu trách nhiệm xã hội như nhóm các năng lực xác
định bối cảnh để có cái nhìn bao quát hơn về sự phát triển giáo dục trong xã hội và vai
trò của giáo viên tiếng Anh trong sự phát triển đó, hay các nhóm năng lực như hợp tác,
sáng tạo, tư duy phản biện và các phẩm chất như có tình yêu thương đối với học sinh, sẵn
sàng quan tâm và hỗ trợ sự phát triển toàn diện của học sinh; nhận thức và quan tâm đến
hiệu quả công việc của giáo viên tiếng Anh đối với sự tiến bộ của gia đình, cộng đồng và
đất nước, trách nhiệm với nghề nghiệp, thực hành các giá trị nghề nghiệp một cách nhất
quán, thái độ công bằng, vô tư. Chúng tôi cũng kỳ vọng tìm thấy các môn học trực tiếp
phát triển các năng lực xã hội toàn diện, trách nhiệm xã hội, năng lực giao tiếp ứng xử sư
phạm trong chương trình khung.
Tuy nhiên, khi xem xét chuẩn đầu ra và chương trình khung trong văn bản chương trình
của các cơ sở đào tạo này, chúng tôi không thấy các đặc điểm nêu trên. Hầu hết chuẩn đầu
ra của các cơ sở đào tạo có triết lý theo xu hướng phát triển toàn diện vẫn lặp lại các nội
dung liên quan đến kiến thức, kỹ năng môn học cụ thể gắn với đào tạo môn học tiếng Anh
một cách riêng biệt, tách khỏi việc đào tạo năng lực phẩm chất toàn diện cho học sinh theo
chương trình phổ thông mới.
Khi rà soát các cơ sở đào tạo đưa ra tuyên ngôn triết lý theo xu hướng thứ hai – triết lý
về đổi mới dạy học, nhóm nghiên cứu xem xét kỹ các chuẩn đầu ra, chương trình khung và
đặc biệt là các đề cương môn học để kiểm chứng chương trình đào tạo có thực sự tuân thủ
các đường hướng dạy học lấy người học làm trung tâm, kiến tạo, khai phóng hay không.
Với nhóm triết lý theo xu hướng đổi mới dạy học, có thể thấy hướng tiếp cận chung là phát
huy năng lực người học, tăng tính chủ động người học, tăng tính thực hành, chuẩn bị cho
người học khả năng thích ứng thị trường lao động, kĩ năng làm việc và hiểu biết về môi
trường làm việc, có các phương án lựa chọn đối với nghề nghiệp của mình và có phương
hướng rõ ràng cùng thái độ tích cực đối với việc đào tạo nghề, giáo dục chuyên sâu, học
tập lâu dài. Do đó, chuẩn đầu ra cần phải đề cập đến các nhóm năng lực như dạy học, giáo
dục, đánh giá, đổi mới và phát triển. Đặc điểm của đường hướng lấy người học làm trung
tâm cũng được thể hiện qua cách triển khai chương trình như tạo cơ hội cho sinh viên được
lựa chọn nội dung học tập thông qua các môn học tự chọn, biến quá trình dạy học thành
quá trình đồng kiến tạo, tự học có hướng dẫn, tăng cường hoạt động thực hành xã hội cho
sinh viên, sáng tạo xây dựng nội dung học tập phù hợp đối tượng sinh viên, đưa ra nhiều
cơ hội học tập chủ động cho sinh viên, thường xuyên liên kết giữa lí thuyết với thực tiễn,
đáp ứng một cách có hiệu quả những kì vọng chính đáng của sinh viên ngay từ đầu, cung
cấp cho sinh viên cơ hội để có một tiến trình học tập linh hoạt, đảm bảo rằng sự hồi đáp
trong đánh giá được thực hiện kịp thời và đúng trọng tâm, và cung cấp những dịch vụ quản
lí và hỗ trợ nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên, giúp sinh viên kiến tạo tri thức và tích lũy
kinh nghiệm. Hơn nữa, triết lý lấy người học làm trung tâm, kiến tạo, khai phóng đòi hỏi
phải tuân thủ các phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá nhất định. Theo đó, phương
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pháp dạy học phải cho phép người học trang bị kiến thức mới theo sự kỳ vọng và dựa trên
hiểu biết sẵn có của họ. Nghĩa là, thay vì truyền đạt kiến thức mới, giảng viên phải có
nhiệm vụ tìm hiểu kiến thức sẵn có của người học, giúp người học đồng kiến tạo kiến thức
mới. Các bước dạy học phải là Khám phá –Trải nghiệm – Đồng kiến tạo – Thực hành
trong bối cảnh. Như vậy, người học kiến tạo kiến thức mới thông qua việc luận giải các
tình huống học tập. Nếu việc luận giải phù hợp và đúng với hiểu biết sẵn có của người học,
người học sẽ khẳng định những gì họ đã biết là đúng. Nếu không, họ sẽ phải thừa nhận
những gì họ đã biết là chưa đúng và họ tích lũy kinh nghiệm mới. Như vậy, người học chủ
động kiến tạo và thử nghiệm xem hiểu biết của họ có đúng không, và sau đó kiến thức mới
sẽ được hòa nhập vào phông kiến thức có sẵn của người học. Nội dung kiến thức và kinh
nghiệm mới có thể ảnh hưởng đến việc nhìn nhận thế giới của người học ở hai khía cạnh
để giúp họ khẳng định hoặc phủ định những gì họ đã biết. Theo triết lý lấy người học làm
trung tâm, đường hướng dạy học và kiểm tra đánh giá cần phải xây dựng các tình huống,
nhiệm vụ học tập cho phép người học trải nghiệm và kiến tạo tri thức với sự hướng dẫn hỗ
trợ của giáo viên. Mục tiêu đào tạo tổng quát là đào tạo những con người có khả năng tự
quyết và cá thể hóa, tự quyết định cho mình việc tiếp nhận một tri thức nào đó dựa trên
một phông kiến thức sẵn có. Hơn nữa, trọng tâm của quá trình dạy học và kiểm tra đánh
giá theo triết lý này là chuyển từ nội dung đào tạo tiếng Anh sang yếu tố đào tạo con người
tức là đào tạo người giáo viên tương lai có kiến thức tiếng Anh với các năng lực và giá trị
nhất định. Khi trọng tâm đã thay đổi, nhiệm vụ của các trường đại học phải chuyển từ nội
dung trang bị kiến thức về bộ môn ‘Tiếng Anh' cũng như kiến thức về giảng dạy tiếng
Anh, sang yếu tố con người, tức là làm thế nào để người giáo sinh thực sự chủ động và học
được cách trở thành người giáo viên tiếng Anh. Triết lý này đề cao tư tưởng quá trình học
là quá trình trải nghiệm (experience) và chiêm nghiệm (reflect), do đó, quá trình học tập
hoặc đào tạo cũng phải thay đổi bằng cách tạo môi trường cho người học được trải nghiệm
thực tế dạy học, được hỗ trợ hướng dẫn trực tiếp trong các môi trường dạy học cụ thể, từ
đó người học chiêm nghiệm và rút ra những kinh nghiệm cần thiết. Ngoài ra, để phát triển
con người, thì bên cạnh các khối kiến thức về năng lực ngôn ngữ tiếng Anh và phương
pháp dạy học tiếng Anh, trong quá trình đào tạo giáo viên còn có sự đóng góp của các
ngành học khác nhau - ví dụ: ngôn ngữ học, tâm lý học và văn học, cảm thụ nghệ thuật,
vv., để làm cho một sinh viên trở thành một 'giáo viên tiếng Anh' với những phẩm chất,
năng lực và giá trị được xã hội khuyến khích.
Tuy nhiên, khi xem xét chương trình khung của nhóm các cơ sở đào tạo này, chúng tôi
chưa thấy các môn học giúp hình thành và phát triển các nhóm năng lực như đánh giá,
đổi mới và phát triển. Mặc dù các chương trình khung của các cơ sở đào tạo đều có các
môn học tự chọn nhưng các môn tự chọn chưa đa dạng, chưa cập nhật và việc sắp xếp
các môn tự chọn không có tính khoa học và hệ thống. Ví dụ trường TB-CĐ4 chỉ có 12 tín
chỉ tự chọn để sinh viên chọn 6 tín chỉ; và trong cùng một khối kiến thức, các môn tự
chọn mang tính rời rạc, phân nhánh cao, không thấy được định hướng đào tạo (Ví dụ:
Sinh viên trường TB-CĐ4 chọn 4/8 tín chỉ từ 4 môn như sau: Khoa học phát triển
chương trình, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Phương pháp công tác Đội TNTP, Ứng
dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ngoại ngữ; sinh viên trường BTB3 chọn 6/24
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tín chỉ từ 8 môn như sau Kỹ năng thuyết trình, Tiếng Anh thương mại, Tiếng Anh du
lịch, Tiếng Anh kỹ thuật, Tiếng Anh CNTT, Ngữ dụng học, Ngôn ngữ học đối chiếu,
Phiên dịch 1, Phân tích diễn ngôn.
Khi xem xét chương trình khung và đề cương môn học, chúng tôi quan tâm đến các yếu
tố thúc đẩy, phát huy năng lực người học, tăng tính chủ động người học, tăng tính thực
hành, chuẩn bị cho người học khả năng thích ứng thị trường lao động, kĩ năng làm việc và
hiểu biết về môi trường làm việc, có các phương án lựa chọn đối với nghề nghiệp của mình
và có phương hướng rõ ràng cùng thái độ tích cực đối với việc đào tạo nghề, giáo dục
chuyên sâu, học tập lâu dài. Nhưng, hệ thống môn học trong chương trình khung và các
phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá được miêu tả trong đề cương môn học vẫn đi
theo cách tiếp cận nội dung truyền thống. Phần mô tả môn học đều lặp đi lặp lại các cụm từ
như Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức về …; phần phương pháp dạy học chiếm
đến 70-80% là các phương pháp thuyết trình của giáo viên dựa trên một lịch trình cố định
về mặt nội dung, không cho phép sinh viên được phát huy khả năng chủ động sáng tạo.
2.2. Đề cương môn học chưa phản ánh triết lý đào tạo, chưa thể hiện quá trình
hình thành các năng lực chuẩn đầu ra cho sinh viên
Đề cương môn học mô tả cấp độ cụ thể của chương trình. Tuy nhiên trong quá trình rà
soát, chúng tôi chỉ nhận được đề cương môn học từ 17 trường, do đó các phân tích chưa
thể mang tính chất khái quát, mô tả bức tranh đầy đủ về việc xây dựng đề cương môn học.
Phần phân tích trong mục này bao gồm các kết quả từ phân tích tài liệu đề cương môn học,
phiếu khảo sát và phỏng vấn giáo viên xây dựng đề cương.
Trước tiên, dựa trên việc phân tích cấu trúc và nội dung của các đề cương bài giảng,
chúng tôi nhận thấy một số vấn đề cơ bản sau đây:
Đa số các đề cương bài giảng chưa nêu rõ vị trí của môn học trong việc thực hiện mục
tiêu chung của toàn bộ chương trình. Các mục tiêu trong các đề cương chưa được đối sánh
với chuẩn đầu ra của toàn bộ chương trình. Vì quan niệm chất lượng giáo dục là sự phù
hợp với mục tiêu đào tạo, do đó, khi mục tiêu chưa được xác định rõ, cụ thể, có tính khả thi
thì sẽ khó triển khai các phương pháp kỹ thuật tổ chức dạy học và khó đo đếm chính xác
để làm căn cứ đánh giá chất lượng đào tạo.
Ý nghĩa của việc xác định mục tiêu dạy học có tầm quan trọng đặc biệt. Tuy nhiên, khi
phân tích các đề cương môn học, có thể thấy thực trạng dạy học đang tồn tại một số hiện
tượng như giảng viên xác định không trúng mục tiêu dạy học, hoặc xác định một cách
chung chung, hình thức chiếu lệ, không kiểm tra xem việc thực hiện mục tiêu dạy học như
thế nào, bằng hình thức nào; sau một tiết học không đánh giá, đối chiếu với mục tiêu để
xác định những điểm nào đạt tốt, chưa tốt.
Ví dụ, với mục tiêu của môn học Nghe-Nói 1 (Trường ĐBSH-CĐ2) được trình bày một
cách chung chung như sau:
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a. Kiến thức
Củng cố và phát triển cho sinh viên những kiến thức cơ bản tiếng Anh thực hành hiện đại
mà các em đã đạt được sau khi kết thúc học phần nghe nói 1, rèn luyện và phát triển 4 kĩ
năng thực hành ngôn ngữ: nghe, nói, đọc, viết trong đó chú trọng đến hai kỹ năng chính là
nghe và nói. Qua nội dung các chủ đề có trong chương trình các em sinh viên được trang
bị thêm những hiểu biết và cách giao tiếp, ứng xử các tình huống có thật trong cuộc sống
hàng ngày như: mua sắm, gặp bác sỹ khám bệnh, mất đồ và cần báo cảnh sát, tường thuật
lại các vụ tai nạn giao thông, hỏi đường……
b. Kỹ năng
Nghe: Nghe hiểu được nội dung thông tin, dữ kiện có trong các bài học dưới dạng độc
thoại, hội thoại giữa hai hoặc ba người trở lên với các chủ đề liên quan và gắn liền với các
tình huống có thật trong cuộc sống hàng ngày như: mua sắm, gặp bác sỹ khám bệnh, mất
đồ và cần báo cảnh sát, tường thuật lại các vụ tai nạn giao thông, hỏi đường…… và giao
tiếp xã hội từ đơn giản đến phức tạp.
* Nói: Từ những hiểu biết về các lĩnh vực đã tiếp thu được từ kỹ năng nghe, các em sinh
viên sẽ được rèn và phát triển kỹ năng diễn đạt tự nhiên và lưu loát qua lời nói. Các em sẽ
có khả năng áp dụng ngôn ngữ Tiếng Anh vào trong lĩnh vực giao tiếp với các tình huống
thực tế trong cuộc sống.
* Đọc: Cũng như học phần nghe nói 1, đọc không phải là kỹ năng chủ đạo của học phần
nghe nói 2. Tuy nhiên khi học ngôn ngữ mới thì bốn kỹ năng đều được rèn luyện và phát
triển. Kỹ năng đọc của các em sẽ được rèn luyện qua việc đọc các đoạn hội thoại, đọc các
bài độc thoại, đọc hiểu các mẫu câu khó trong Tiếng Anh, đọc đoán nghĩa của từ trong
ngữ cảnh có trong nội dung các bài trong học phần.
* Viết: Có thể viết về các vấn đề cá nhân và xã hội, mô tả, kể lại sự việc/thông tin, viết
tóm tắt lại nội dung đã nghe/nói/đọc về các vấn đề quen thuộc trong cuộc sống có trong
các tình huống được đưa ra trong các bài học của học phần bằng văn phong phù hợp và cơ
bản đúng ngữ pháp, chính tả.
c. Thái độ, hành vi và năng lực
Hình thành và phát triển ở sinh viên những kiến thức, kĩ năng cơ bản về tiếng Anh và
những phẩm chất trí tuệ cần thiết để tiếp tục học hoặc phục vụ các nhu cầu nghề nghiệp
sau này. Hình thành kĩ năng học tiếng và phát triển tư duy sẽ có tác động đến khả năng sử
dụng tiếng mẹ đẻ và năng lực ngôn ngữ toàn diện.

Theo quan điểm đổi mới giáo dục, mục tiêu là “đầu ra”, là cái đích cụ thể của một quá
trình dạy học, xác định mục tiêu có trúng, cụ thể thì mới có căn cứ để đánh giá chất lượng.
Do đó, viết mục tiêu cho môn học phải áp theo chuẩn đầu ra. Như ví dụ minh họa nêu trên,
giảng viên cần phải sử dụng các chỉ báo năng lực đầu ra cho kỹ năng Nghe Nói theo
Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam (tương đương Khung tham chiếu Ngôn
ngữ châu Âu CEFR). Ngoài ra, mục tiêu về thái độ và phẩm chất cũng cần được viết lại
theo các chuẩn phẩm chất của giáo viên nói riêng, và của công dân Việt nam và toàn cầu
nói chung.
Mục tiêu đề ra là đích đến cho sinh viên, do đó phải có lộ trình cho sinh viên thực hiện
thông qua hệ thống cấu trúc nội dung, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá.
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Giảng viên phải hình dung ra sau một bài, một học phần, người học cần nắm được kiến
thức, kĩ năng gì, hình thành thái độ gì, ở mức độ nào để có thể hình thành năng lực và
phẩm chất nhất định. Nhìn chung, các đề cương môn học chưa nêu được phương pháp dạy
học và kiểm tra đánh giá hiệu quả, giúp sinh viên hình thành năng lực. Khi nhìn vào các
mục tiêu cụ thể và hình thức tổ chức dạy học, gần như toàn bộ các đề cương đều liệt kê các
nội dung dạy học từ một nguồn học liệu có sẵn và phương pháp dạy học chính đều là giáo
viên thuyết trình. Các hình thức học theo dự án, học qua thực địa, trải nghiệm thực tế gần
như không được nêu trong các đề cương môn học. Tiếp theo, hình thức kiểm tra đánh giá
đều chia thành ba mức kiểm tra đánh giá thái độ, và kiểm tra đánh giá định kỳ như giữa kỳ
và cuối kỳ mà chưa chú ý đến các hình thức đánh giá trong suốt quá trình theo các nội
dung dạy học xuyên suốt môn học.
Song song với viêc phân tích các đề cương môn học, nhóm nghiên cứu cũng tiến hành
khảo sát và phỏng vấn sâu một số giáo viên ở một số cơ sở đào tạo. Nhóm nghiên cứu
quan tâm đến quy trình xây dựng đề cương và sự chỉ đạo của nhà trường, khoa đào tạo đối
với việc xây dựng đề cương này. Đa số các giáo viên được phỏng vấn đều khẳng định việc
xây dựng đề cương được giao cho một nhóm giáo viên thực hiện theo các mẫu có sẵn của
nhà trường. Tuy nhiên, các nhóm giáo viên xây dựng đề cương một cách độc lập, không có
sự chỉ đạo chung hoặc tập huấn của nhà trường, do đó khi được hỏi về đường hướng hay
cách tiếp cận xây dựng chương trình thì các giáo viên đều tỏ ra lúng túng. Khi được hỏi về
việc xác định mục tiêu chung và mục tiêu chi tiết của môn học, đa số giáo viên trả lời rằng
nhóm giáo viên được phân công làm đề cương sẽ thảo luận để chọn ra một giáo trình phù
hợp cho môn học và nội dung chi tiết của môn học được viết theo nội dung của giáo trình
được chọn. Với các môn thực hành tiếng, các giáo trình đa phần đều được viết theo các
khung năng lực chuẩn đầu ra quốc tế, nên khi giáo viên chọn một giáo trình cập nhật và
hiện đại, các mục tiêu chung về ngôn ngữ văn hóa và các mục tiêu cụ thể về năng lực ngôn
ngữ giao tiếp tiếng Anh đều có thể được đảm bảo. Tuy nhiên, với các môn lý thuyết tiếng
hoặc các môn về phương pháp dạy học, nếu giảng viên chọn một cuốn giáo trình thì đa
phần các nội dung đều mang nặng lý thuyết, rất khó để tổ chức thành các hoạt động dạy
học nếu giảng viên chưa nắm chắc các kỹ thuật dạy học bậc đại học. Điều này có thể lý
giải vì sao rất nhiều môn học lý thuyết tiếng hay các chuyên môn đặc thù đều mang tính
hàn lâm và phương pháp dạy học chủ yếu là thuyết trình.
Trong các trường khảo sát, đáng chú ý có trường ĐBSH4 đã có quy trình xây dựng đề
cương môn học khá bài bản, xuất phát từ việc thống nhất trong khoa đào tạo về các năng lực
cốt lõi cần hình thành và phát triển cho ngành sư phạm tiếng Anh các cấp. Từ các năng lực cốt
lõi đó, nhóm chuyên môn trao đổi để đưa ra các chỉ báo cụ thể, và kết nối đến các nội dung dạy
học có thể hình thành và phát triển năng lực, nhóm năng lực. Các hình thức kiểm tra đánh giá
cũng được cân nhắc sao cho có thể theo dõi được các chỉ báo cụ thể của năng lực.
Như vậy, qua khảo sát và trong thực tiễn xây dựng đề cương môn học ở một số cơ sở
đào tạo, có hai hình thái chính. Hình thái thứ nhất là cách xây dựng đề cương theo hướng
tiếp cận nội dung. Theo đó, xây dựng đề cương dựa trên nội dung thông qua việc cung cấp
hệ thống chủ đề, kiến thức và kĩ năng. Việc xác định mục tiêu và nội dung giáo dục trong
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từng đề cương theo định hướng tiếp cận nội dung chủ yếu dựa trên kinh nghiệm chủ quan
của giảng viên xây dựng môn học. Theo cách tiếp cận này, giáo dục là một quá trình truyền
thụ nội dung kiến thức, do đó đề cương môn học được coi là một bản kế hoach tương đối
chi tiết về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ cho người học. Hình thái thứ hai là xây
dựng đề cương bằng cách bám sát các năng lực cốt lõi hay các chuẩn đầu ra quốc tế về
năng lực hoặc nhóm năng lực nhất định, khuyến khich khả năng thích ứng và linh hoạt
trong việc chọn lựa nội dung sao cho phù hợp với mục đích học tập của đối tượng người
học. Theo cách tiếp cận này, mục tiêu đào tạo sẽ quyết định việc lựa chọn môn học và nội
dung, phương pháp đào tạo cũng như đánh giá kết quả học tập sao cho đảm bảo người học
đạt được các năng lực cốt lõi. Mục tiêu ở đây được thể hiện là mục tiêu chuẩn đầu ra
(learning outcome), do đó nội dung được xếp xuống hàng thứ hai sau mục tiêu đào tạo.
Cách tiếp cận này chú trọng đến tính hiệu quả của sản phẩm đào tạo, do đó mục tiêu đào
tạo phải được xây dựng rõ ràng để làm tiêu chí đánh giá môn học, góp phần hình thành
năng lực cho người học.
3. Thảo luận và kết luận
Trong bối cảnh các trường đại học đào tạo giáo viên tiếng Anh, có thể thấy trọng tâm
của quá trình dạy học đại học đã chuyển từ nội dung đào tạo tiếng Anh sang yếu tố đào tạo
con người tức là đào tạo người giáo viên tương lai dạy tiếng Anh (giáo sinh) có kiến thức
tiếng Anh với các năng lực và giá trị nhất định. Khi trọng tâm đã thay đổi, nhiệm vụ của
các trường đại học phải chuyển từ nội dung trang bị kiến thức về bộ môn‘Tiếng Anh' cũng
như kiến thức về giảng dạy tiếng Anh, sang yếu tố con người, tức là làm thế nào để người
giáo sinh thực sự học được cách trở thành người giáo viên tiếng Anh. Thuyết kiến tạo đã lý
giải được quá trình học là quá trình trải nghiệm (experience) và chiêm nghiệm (reflect), do
đó, quá trình học tập hoặc đào tạo cũng phải thay đổi bằng cách tạo môi trường cho người
học được trải nghiệm thực tế dạy học, được hỗ trợ hướng dẫn trực tiếp trong các môi
trường dạy học cụ thể, từ đó người học chiêm nghiệm và rút ra những kinh nghiệm cần
thiết. Ngoài ra, để phát triển con người, thì bên cạnh các khối kiến thức về năng lực ngôn
ngữ tiếng Anh và phương pháp dạy học tiếng Anh, trong quá trình đào tạo giáo viên còn có
sự đóng góp của các ngành học khác nhau - ví dụ: ngôn ngữ học, tâm lý học và văn học,
cảm thụ nghệ thuật, vv., để làm cho một sinh viên trở thành một 'giáo viên tiếng Anh' với
những phẩm chất, năng lực và giá trị được xã hội khuyến khích.
Một số chương trình sư phạm tiếng Anh đã lựa chọn triết lý kiến tạo làm nền tảng cho
việc xây dựng chương trình vì những ưu điểm vượt trội của triết lý này so với triết lý
truyền thống theo thuyết hành vi. Đặc điểm nổi trội của chương trình này thể hiện ở hai
khía cạnh, Thứ nhất, chương trình cố gắng cân đối giữa các khối kiến thức, kỹ năng, giúp
phát triển năng lực cho người giáo viên tiếng Anh năng động, tự chủ, sáng tạo, linh hoạt,
có khả năng thích ứng với các môi trường giáo dục khác nhau, thay vì xây dựng một
chương trình chuyên sâu, nặng về nội dung kiến thức cho một cấp học nhất định. Thứ hai,
chương trình khuyến khích chuyển đổi mô hình đào tạo với sự kết hợp chặt chẽ từ các cơ
sở giáo dục phổ thông, dần dần xóa khoảng cách giữa môi trường học thuật ở trường đại
học và thực tế đa dạng ở phổ thông.
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Abstract
A consistent, systematic English teacher training program is always governed by a
certain ideology or educational philosophy. The aim and objectives of the curriculum are
expressed through concepts, themes and ways of thinking from a perspective or philosophy
of education. Understanding educational philosophy can help guide the training program as
well as identify the general and specific educational goals of the program. This article
presents some preliminary review results on the expression of educational philosophy and
the consistency of educational philosophy in designing English teacher training program in
a number of pedagogical universities in Vietnam national scope. The article also gives
some suggestions for choosing the right educational philosophy.
Key words: Educational philosophy, English curriculum development, constructivist
theory in curriculum development

11

STAKEHOLERS’ ASSESSMENTS OF BA ENGLISH PROGRAMS’ EXPECTED
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CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐÁNH GIÁ CHUẨN ĐẦU RA
NGÀNH NGÔN NGỮ ANH TẠI HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
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Abstract
The development of Expected Learning Outcomes (ELOs) in each training unit requires
rigorous testing and evaluation criteria. We mainly design quantitative research, with the
addition of qualitative research elements, in order to find out the current status of ELOs of the
English language curriculum at Vietnam National University of Agriculture through surveys
and interviews with stakeholders such as employers, scientists, lecturers and students who are
working and/or learning at universities and businesses in Hanoi, Bac Ninh, Bac Giang, Hung
Yen and Hai Duong. On the basis of the research results, the authors make a number of
proposals to improve the training quality of English majors to meet social needs.
Key words: ELOs, learning results, English language, VNUA

1. Introduction
The output standards of each foreign language training institution are based on the 6level Foreign Language Framework of the Ministry of Education and Training, so that
students, teachers, schools and employers can evaluate foreign language proficiency of
students after graduation. However, it is not easy to get an overall, comprehensive and
accurate view of the foreign language proficiency of students at a university.
In order to find out the ability of foreign language students to meet the job requirements
after graduation, we conducted a questionnaire survey and interview with students,
lecturers, employers, and alumni of the university so that the study could reveal the
feelings of these subjects about the school's foreign language ELOs, the students'
performance level, and the employer's satisfaction with the students' actual qualifications.
The regulation on the 6-level foreign language framework of the Ministry of Education
and Training is the unified basis for the competency requirements for all foreign languages
taught in the national education system, the basis for formulating programs, compiling or
selecting curricula, textbooks, teaching plans and other foreign language teaching materials
and developing criteria for testing, examination and evaluation at each level of education,
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training level, ensuring the connection in foreign language training between educational
levels and training levels. It also serves as a basis for teachers and lecturers to select and
deploy contents and methods of teaching, testing and evaluating so that learners can meet
the requirements of the training program; help learners understand the content and
requirements for each level of foreign language ability and self-assess their ability;
creating favorable conditions for cooperation, educational exchange, recognition of
diplomas and certificates with countries applying the Common European Framework of
Reference (CEFR).
Based on that standard, Vietnam National University of Agriculture (VNUA) has
developed a set of ELOs for English majors. The actual purpose of this paper is to find out
what the stakeholders assess the 12 ELOs of English graduates at VNUA and propose
some suggestions to improve the quality of teaching English majored students to meet the
increasing demands of society in the period of international and regional integration.
In order to achieve the above-mentioned aim, the study seeks to answer the following
questions:
(i). How do the stakeholders assess BA English program’s Expected Learning
Outcomes at VNUA?
(ii). What suggestions should be made to improve the quality of teaching English to
English majored students at VNUA?
2. Theoretical background
According to Circular No. 17/2021/TT-BGDĐT-Regulations on standards of training
programs; developing, evaluating and promulgating training programs at higher education
levels, “Output standards are the requirements to be met in terms of the quality and
competence of learners after completing a training program, including both the minimum
requirements on knowledge, skills, autonomy and responsibility of learners upon
graduation”. The Expected Learning Outcomes (ELOs) in English Language at VNUA are
developed based on understanding the needs and requirements of stakeholders for
graduates in the field of knowledge, skills, professional competence, autonomy and
responsibility and benchmarking against similar programs from domestic and foreign
educational institutions. The ELOs of BA English program at VNUA includes 12
standards, of which 05 knowledge standards (ELO1, ELO2, ELO3, ELO4 & ELO5), 05
skill standards (ELO6, ELO7, EOL8, ELO9 & ELO10) and 02 standards of autonomy and
responsibility (ELO11 & ELO12). The ELOs serve as the starting point for program design
(curriculum). The number of credits in the program is 130, the program duration is 8
regular semesters, and on average student takes 14-17 credits per semester. The duration
and time allocation are compatible with that of other domestic and foreign programs, and
ensures that students can achieve all ELOs right after completing the program.
BA English program’s ELOs started for K62 students majoring in English from the
academic year 2017-2018 and so far this program has been completed for one cycle. The
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improvement of ELOs is usually done every 4 years based on feedback, evaluation, needs
and requirements of stakeholders.
3. Methodology
The study was carried out with a combination of qualitative research and quantitative
research to find out the current status of English language ELOs through survey
questionnaires and interviews with stakeholders including 15 employers, 15 scientists, 20
lecturers and 50 students who are working and / or studying at universities and businesses
in the provinces of Hanoi, Bac Ninh, Bac Giang, Hung Yen and Hai Duong.
The questionnaire consists of two parts and two open-ended questions asking
stakeholders about their suggestions (if any) to improve the English Language program to
better meet social needs and requirements. Part 1- The curriculum consists of 12 standards
and Part 2 - The competency of graduates includes 12 statements about their ability to
access work after graduating from the BA English program on a scale of 1 to 5, where 1:
Dissatisfied, 2: Temporarily satisfied, 3: Confused, 4: Satisfied, 5: Very satisfied.
The interview consists of 3 open-ended questions to ask 20 stakeholders (including 3
employers, 3 scientists, 3 lecturers, and 11 students) about their thoughts on the
curriculum, duration, and contents of the BA English program. The interview questions are
as follows: (i). Regarding the duration (currently 130 credits for the whole course), how
should it be increased/decreased? Why? (ii). Regarding the content of the courses and
subjects, should there be anything added/ removed? Why? And (iii). Concerning the ELOs,
what should the program add?
4. Findings
4.1. From the employers
The results from the interviews show that employers believe the students need to have
solid practical knowledge, comprehensive theoretical knowledge of the social and natural
sciences at a certain level to support them in their teaching English and translating and
interpreting from English to Vietnamese and from Vietnamese to English. The students
need to know how to apply practical knowledge of life to the profession, especially know
how to apply it creatively. It is necessary for the students to have good professional
knowledge, good teaching methods which are suitable for teaching English, and good
skills in applying and imparting knowledge; need to be rich in vocabulary in all areas of
society and nature; need to have love for the job, enthusiasm and responsibility at work,
always be progressive, eager to learn to improve themselves, need to be creative and
flexible when dealing with situations in work and life.
We also use the questionnaire to survey the satisfaction of employers about the
outcomes, training programs and job accessibility of graduates from BA English programs
on a scale of 1 to 5, in which 1: Dissatisfied, 2: Temporarily satisfied, 3: Confused, 4:
Satisfied, 5: Very satisfied.
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Table 1: Level of employers’ satisfaction about the output standards and the
quality of new graduates from the English program

Level of satisfaction (%)
No

Contents
1

I

2

3

4

5

Expected Learning Outcomes

ELO1: Apply knowledge of languages, cultures,
social sciences, humanities, economics, politics,
1
understanding of contemporary and international 3.3
issues to English Language major;

23.3 20

50

3.3

10

30

50

6.7

6.7

4.7

23.3 40

10.3

ELO4: - Translating and interpreting
4 orientation: Analyze and evaluate products in
6.7
translation and interpretation activities;

6.7

10.3 60

10.3

- English language teaching orientation:
5 Evaluate documents, curricula, lectures and products
in teaching and research activities;

3.3

10

76.7 10

ELO5: - Translating and interpreting
orientation: Become creative and flexible when
6
performing translation work based on basic and
advanced interpreting theory;

6.7

10

70

ELO2: Analyze theoretical knowledge of
2 English and Vietnamese language to perform
3.3
professional work;
3

ELO3: Evaluate English
documents used in work;

and

Vietnamese

- English language teaching orientation:
Become creative in teaching and scientific research
7
based on knowledge of theories and methods of
teaching English and information technology;
ELO6: Apply critical and creative thinking in
solving skills of analysis, synthesis, evaluation of
information, presentations, writing letters, writing
8
scientific reports in English; Coordinate teamwork
and proficiently implement office computer
applications at work;

15

10.3

16.7 10

66.7 6.6

16.7

53.3 10

20

ELO7: Use English at level 5 according to the 6level foreign language competency framework for
Vietnam; Coordinate skills (Listening, Speaking,
9
Reading and Writing) to use language flexibly and
effectively for different social, academic and
professional purposes;

10

ELO8: Use foreign language 2 at level 3
according to the 6-level foreign language
competency framework for Vietnam (TT
01/2014/TT-BGDĐT);
Apply
multimedia
communication skills with stakeholders in the
diverse multicultural environments, read and
understand simple documents on familiar topics in
foreign language 2;

11

ELO 9: - Translating and interpreting
orientation: Creatively implement and develop
interpreting and interpreting skills related to the
fields of Agriculture, Economy, Culture, Society,
Education;

12

- English language teaching orientation:
Creatively implement teaching-learning activities
and scientific research;

13

ELO 10: - Translating and interpreting
orientation: Apply skills in transaction, negotiation,
office administration, problem solving in domestic
and international problems in English;

14

- English language teaching orientation: Apply
skills in designing, adjusting and developing
teaching materials professionally while applying a
variety of teaching methods and techniques to
improve training efficiency and quality;

15

ELO11: Develop the spirit of entrepreneurship
and be motivated by lifelong learning motivation.
Implement social responsibility, respect and uphold
professional ethics;

16

ELO12: Promote collective intelligence; always
have an incentive to promote the capacity to
evaluate and improve professional activities; Adapt
to different working environments.

16

6.7

10

70

3.3

10

73.3 10.3

10

23.3 56.7 10

6.7

16.7 70

10

10

3.3

16.7 73.3 6.7

6.7

16.7 56.7 20

6.7

10.3

6.7

66.7 6.7

76.6 16.7

II.

Competencies of Graduates
Can express language fluently, immediately
without difficulty in finding words to express. Use
language flexibly and effectively for social,
1 academic, and professional purposes. Write clearly,
concisely, and in details on complex topics,
demonstrating the ability to organize text, make
good use of linking words and linking tools.

6.7

Can perform translation and translation work
2 from English to Vietnamese and from Vietnamese to
English.
3
4
5

Can teaching English.
Can evaluate translation and interpretation
products and activities.
Can research in the field of language.

13.3 60

20

13.3 73.3 13.3
6.7

6.7

6.7

13.3 66.7 13.3

20

13.3

6

Can implement and handle transactions,
negotiations, and office administration.

13.3 3.3

7

Can design, adapt and develop instructional
materials.

6.7

73.3 13.3

60

6.7

60

6.7

20

66.7 6.7

8

Can have human-to-human connection

10

80

9

Can have critical thinking and logical thinking.

3.3

73.3 13.3

10

Can use technology, techniques, and equipment.

11
12

6.7

10

6.7

60

26.7

Can have lifelong learning.

6.7

73.3

20

Have good moral qualities.

13.3 66.7

20

Notably, regarding criteria No. 7 and No. 8, related to the orientation of English
teaching and the application of critical thinking, the rate of temporary satisfaction is quite
high (16.7%). It is possible that due to being in an environment where there is no longterm tradition of training English majors to graduate as foreign language teachers, the
employer's satisfaction level for this target group is not high. Similarly, the graduates’
ability to apply critical thinking to be able to perceive problems and solve problems related
to professional knowledge is not so high. Regarding language research of fresh graduates,
up to 20% of employers are only temporarily satisfied with them.
4.2. From the students
Satisfaction with the outcome standards, training programs and job accessibility of
graduates from English bachelor's programs is assessed on a scale of 1 to 5, in which 1:
unsatisfied, 2: Temporarily satisfied, 3: Confused, 4: Satisfied, 5: Very satisfied.
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The survey results of 50 students majoring in English about the expected learning
outcomes of BA English progam are as follows:
Table 2: Level of students’ satisfaction about the output standards and the quality
of new graduates from the English program
Levels of satisfaction (%)
No

Contents
1

2

3

4

5

I.

Expected Learning Outcomes

1

ELO1: Apply knowledge of languages, cultures,
social sciences, humanities, economics, politics,
understanding of contemporary and international
issues to English Language major;

24

20

48

8

2

ELO2: Analyze theoretical knowledge of English
and Vietnamese language to perform professional
work;

8

24

56

4

3

ELO3: Evaluate English
documents used in work;

20

30

44

6

4

ELO4:
Translating
and
interpreting
orientation: Analyze and evaluate products in
translation and interpretation activities;

20

72

8

5

- English language teaching orientation: Evaluate
documents, curricula, lectures and products in
teaching and research activities;

16

20

60

4

6

ELO5:
Translating
and
interpreting
orientation: Become creative and flexible when
performing translation work based on basic and
advanced interpreting theory;

16

20

56

8

7

- English language teaching orientation: Become
creative in teaching and scientific research based on
knowledge of theories and methods of teaching
English and information technology;

16

40

36

8

8

ELO6: Apply critical and creative thinking in
solving skills of analysis, synthesis, evaluation of
information, presentations, writing letters, writing
scientific reports in English; Coordinate teamwork
and proficiently implement office computer
applications at work;

12

40

44

4

and

Vietnamese

18

9

ELO7: Use English at level 5 according to the 6level foreign language competency framework for
Vietnam; Coordinate skills (Listening, Speaking,
Reading and Writing) to use language flexibly and
effectively for different social, academic and
professional purposes;

8

24

56

8

10

ELO8: Use foreign language 2 at level 3 according
to the 6-level foreign language competency
framework for Vietnam (TT 01/2014/TT-BGDĐT);
Apply multimedia communication skills with
stakeholders
in
the
diverse
multicultural
environments, read and understand simple
documents on familiar topics in foreign language 2;

12

24

60

4

11

ELO 9: - Translating and interpreting orientation:
Creatively implement and develop interpreting and
interpreting skills related to the fields of Agriculture,
Economy, Culture, Society, Education;

56

52

12

12

- English language teaching orientation:
Creatively implement teaching-learning activities
and scientific research;

16

24

52

8

13

ELO 10: - Translating and interpreting
orientation: Apply skills in transaction, negotiation,
office administration, problem solving in domestic
and international problems in English;

28

20

44

8

14

- English language teaching orientation: Apply
skills in designing, adjusting and developing
teaching materials professionally while applying a
variety of teaching methods and techniques to
improve training efficiency and quality;

20

36

40

4

15

ELO11: Develop the spirit of entrepreneurship and
be motivated by lifelong learning motivation.
Implement social responsibility, respect and uphold
professional ethics;

32

48

20

16

ELO12: Promote collective intelligence; always
have an incentive to promote the capacity to
evaluate and improve professional activities; Adapt
to different working environments.

16

68

4

19

8

II.

Competencies of Graduates

1

Can express language fluently, immediately without
difficulty in finding words to express. Use language
flexibly and effectively for social, academic, and
professional purposes. Write clearly, concisely, and
in details on complex topics, demonstrating the
ability to organize text, make good use of linking
words and linking tools.

4

24

60

12

2

Can perform translation and translation work from
English to Vietnamese and from Vietnamese to
English.

4

24

64

8

3

Can teaching English.

24

60

12

4

Can evaluate translation and interpretation products
and activities.

8

40

52

4

5

Can research in the field of language.

4

24

64

4

6

Can
implement
and
handle
transactions,
negotiations, and office administration.

8

24

60

8

7

Can design, adapt and develop instructional
materials.

4

28

64

4

8

Can have human-to-human connection

24

60

16

9

Can have critical thinking and logical thinking.

12

20

24

16

10

Can use technology, techniques, and equipment.

8

8

78

12

11

Can have lifelong learning.

24

52

24

12

Have good moral qualities.

8

60

16

4

One positive thing can be seen from the results of this survey is that the satisfaction
level of the employer is higher than the actual perception of the students. This may be
because students evaluate the problem in a very rational way, with a heavy emphasis on
the quality of teaching and learning, while employers consider employees from the
perspective of completing the workload.
The level of students rated as temporarily satisfied in a rather large survey also shows
that new teaching methods and new interactions need to be deployed to help students gain
more positive satisfaction, be more active in teaching and learning foreign languages at the
university. In particular, some of the criteria with a relatively high percentage of students
who are only temporarily satisfied: ELO1: 24%, ELO3: 28%, ELO5: 16%, ELO10: 28%,
require in-depth research to find out the real reason for these unsatisfied students so that
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they can create a motivation to teach and study well at the university as well as help the
training institution to build reasonable logical and scientific output standards.
4.3. From the scientists
The scientists’ satisfaction with the outcome standards, training programs and job
accessibility of BA English program graduates is assessed on a scale of 1 to 5, in which 1:
unsatisfied, 2: Temporarily satisfied, 3: Confused, 4: Satisfied, 5: Very satisfied.
Table 3: Level of scientists’ satisfaction about the output standards and the quality
of new graduates from the English program
Level of Satisfaction (%)
No

Contents
1

I.

Expected Learning Outcomes

1

ELO1: Apply knowledge of languages,
cultures, social sciences, humanities,
economics, politics, understanding of
contemporary and international issues
to English Language major;

2

ELO2: Analyze theoretical knowledge
of English and Vietnamese language to
perform professional work;

3

ELO3:
Evaluate
English
and
Vietnamese documents used in work;

4

ELO4: - Translating and interpreting
orientation: Analyze and evaluate
products
in
translation
and
interpretation activities;

5

English
language
teaching
orientation:
Evaluate
documents,
curricula, lectures and products in
teaching and research activities;

6

ELO5: - Translating and interpreting
orientation: Become creative and
flexible when performing translation
work based on basic and advanced
interpreting theory;
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2

6.7

6.7

3

4

5

6.7

66.6

26.7

6.7

66.6

20.0

20.0

60.0

20.0

86.7

13.3

13.3

73.3

6.7

6.7

93.3

7

English
language
teaching
orientation: Become creative in
teaching and scientific research based
on knowledge of theories and methods
of teaching English and information
technology;

6.7

8

ELO6: Apply critical and creative
thinking in solving skills of analysis,
synthesis, evaluation of information,
presentations, writing letters, writing
scientific reports in English; Coordinate
teamwork and proficiently implement
office computer applications at work;

13.3

13.3

53.3

20.0

9

ELO7: Use English at level 5
according to the 6-level foreign
language competency framework for
Vietnam; Coordinate skills (Listening,
Speaking, Reading and Writing) to use
language flexibly and effectively for
different
social,
academic
and
professional purposes;

6.7

13.3

66.7

13.3

10

ELO8: Use foreign language 2 at level
3 according to the 6-level foreign
language competency framework for
Vietnam (TT 01/2014/TT-BGDĐT);
Apply multimedia communication
skills with stakeholders in the diverse
multicultural environments, read and
understand simple documents on
familiar topics in foreign language 2;

6.7

80.0

13.3

11

ELO
9:
Translating
and
interpreting orientation: Creatively
implement and develop interpreting and
interpreting skills related to the fields of
Agriculture,
Economy,
Culture,
Society, Education;

6.7

93.3

12

English
language
teaching
orientation: Creatively implement
teaching-learning
activities
and
scientific research;

22

93.3

6.7

80.0

13.3

13

ELO 10: - Translating and
interpreting orientation: Apply skills
in transaction, negotiation, office
administration, problem solving in
domestic and international problems in
English;

6.7

86.7

6.7

14

English
language
teaching
orientation: Apply skills in designing,
adjusting and developing teaching
materials professionally while applying
a variety of teaching methods and
techniques
to
improve
training
efficiency and quality;

6.7

86.7

6.7

15

ELO11: Develop the spirit of
entrepreneurship and be motivated by
lifelong learning motivation. Implement
social responsibility, respect and uphold
professional ethics;

6.7

13.3

66.7

13.3

16

ELO12:
Promote
collective
intelligence; always have an incentive
to promote the capacity to evaluate and
improve professional activities; Adapt
to different working environments.

6.7

6.7

66.7

20.0

II.

Competencies of Graduates

1

Can
express
language
fluently,
immediately without difficulty in
finding words to express. Use language
flexibly and effectively for social,
academic, and professional purposes.
Write clearly, concisely, and in details
on complex topics, demonstrating the
ability to organize text, make good use
of linking words and linking tools.

6.7

26.7

66.7

2

Can perform translation and translation
work from English to Vietnamese and
from Vietnamese to English.

26.7

73.3

3

Can teach English.

93.3

23

6.7

4

Can
evaluate
translation
and
interpretation products and activities.

5

Can research in the field of language.

6

Can implement and handle transactions,
negotiations, and office administration.

7

Can design, adapt
instructional materials.

8

Can have human-to-human connection

9

26.7

66.7

6.7

26.7

53.3

13.3

33.3

66.7

6.7

6.7

80.0

6.7

6.7

86.6

Can have critical thinking and logical
thinking.

6.7

86.6

6.7

10

Can use technology, techniques, and
equipment.

13.3

80.0

6.7

11

Can have lifelong learning.

6.7

80.0

13.3

12

Have good moral qualities.

6.7

86.6

6.7

and

develop

6.7

6.7

No scientists felt unsatisfied with the BA English program’s ELOs at VNUA, which
means that most scientists (from 73.3% to 93.3%) are satisfied and/or very satisfied with
output standards of BA English program’s ELOs. However, there are some scientists
(6.7% - 20%) still feeling confused whether ELO1, ELO2, ELO3, ELO4, ELO5, ELO6,
ELO7, ELO9, ELO10, ELO11 & ELO12 of the graduates meet the needs of the
stakeholders, especially the employers and the society. This raises awareness for the
lecturers, students to improve teaching & learning English language at the faculty of
Education Foreign & Languages, VNUA.
4.4. From the Lecturers
The lecturers’ satisfaction with the outcome standards, training programs and job
accessibility of graduates from English bachelor's programs is assessed on a scale of 1 to 5, in
which 1: unsatisfied, 2: Temporarily satisfied, 3: Confused, 4: Satisfied, 5: Very satisfied.
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Table 4: Level of lecturers’ satisfaction about the output standards and the quality of
new graduates from the English program
Level of satisfaction (%)
No

Contents
1

2

3

4

5

5.6

16.7

66.7

11.1

5.6

72.2

22.2

I.

Expected Learning Outcomes

1

ELO1: Apply knowledge of languages,
cultures, social sciences, humanities,
economics, politics, understanding of
contemporary and international issues to
English Language major;

2

ELO2: Analyze theoretical knowledge of
English and Vietnamese language to perform
professional work;

3

ELO3: Evaluate English and Vietnamese
documents used in work;

5.6

11.1

72.2

11.1

4

ELO4: - Translating and interpreting
orientation: Analyze and evaluate products
in translation and interpretation activities;

5.6

5.6

77.8

11.1

5

- English language teaching orientation:
Evaluate documents, curricula, lectures and
products in teaching and research activities;

88.9

11.1

6

ELO5: - Translating and interpreting
orientation: Become creative and flexible
when performing translation work based on
basic and advanced interpreting theory;

94.4

5.6

7

- English language teaching orientation:
Become creative in teaching and scientific
research based on knowledge of theories and
methods of teaching English and information
technology;

77.8

22.2

83.3

11.1

8

ELO6: Apply critical and creative thinking
in solving skills of analysis, synthesis,
evaluation of information, presentations,
writing letters, writing scientific reports in
English;
Coordinate
teamwork
and
proficiently implement office computer
applications at work;
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5.6

8

9

10

11

12

13

14

ELO7: Use English at level 5 according to
the 6-level foreign language competency
framework for Vietnam; Coordinate skills
(Listening, Speaking, Reading and Writing)
to use language flexibly and effectively for
different social, academic and professional
purposes;
ELO8: Use foreign language 2 at level 3
according to the 6-level foreign language
competency framework for Vietnam (TT
01/2014/TT-BGDĐT); Apply multimedia
communication skills with stakeholders in
the diverse multicultural environments, read
and understand simple documents on
familiar topics in foreign language 2;
ELO 9: - Translating and interpreting
orientation: Creatively implement and
develop interpreting and interpreting skills
related to the fields of Agriculture, Economy,
Culture, Society, Education;
- English language teaching orientation:
Creatively implement teaching-learning
activities and scientific research;
ELO 10: - Translating and interpreting
orientation: Apply skills in transaction,
negotiation, office administration, problem
solving in domestic and international
problems in English;
- English language teaching orientation:
Apply skills in designing, adjusting and
developing teaching materials professionally
while applying a variety of teaching methods
and techniques to improve training efficiency
and quality;
ELO11:
Develop
the
spirit
of
entrepreneurship and be motivated by
lifelong learning motivation. Implement
social responsibility, respect and uphold
professional ethics;
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5.6

11.1

72.2

11.1

11.1

22.2

50.0

16.7

5.6

5.6

66.7

22.2

72.2

22.2

11.1

72.2

11.1

11.1

66.7

22.2

61.1

38.9

5.6

5.6

15

ELO12: Promote collective intelligence;
always have an incentive to promote the
capacity to
evaluate and improve
professional activities; Adapt to different
working environments.

88.9

11.1

II.

Competencies of Graduates

1

Can express language fluently, immediately
without difficulty in finding words to
express. Use language flexibly and
effectively for social, academic, and
professional purposes. Write clearly,
concisely, and in details on complex topics,
demonstrating the ability to organize text,
make good use of linking words and linking
tools.

16.7

83.3

2

Can perform translation and translation work
from English to Vietnamese and from
Vietnamese to English.

22.2

77.8

3

Can teaching English.

11.1

83.3

4

Can evaluate translation and interpretation
products and activities.

16.7

83.3

5

Can research in the field of language.

16.7

77.8

6

Can implement and handle transactions,
negotiations, and office administration.

16.7

83.3

7

Can design, adapt and develop instructional
materials.

16.7

83.3

8

Can have human-to-human connection

11.1

77.8

11.1

9

Can have critical thinking and logical
thinking.

16.7

72.2

11.1

10

Can use technology,
equipment.

11.1

72.2

16.7

11

Can have lifelong learning.

5.6

11.1

66.7

16.7

12

Have good moral qualities.

5.6

11.1

66.7

16.7

5.6

techniques,

and

5.6

5.6

The results from the surveyed lecturers show that no lecturers felt unsatisfied with the
graduates’ ELOs, which means that most lecturers (from 66.7% to 94.4%) are satisfied
and/or very satisfied with the graduates’ ELOs. However, when interviewed, they still
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show a lot of concern about how to increase the quality of teaching and learning English at
VNUA so as to meet the society and the stakeholders’ needs.
5. Conclusion and recommendations
The study of the English language output standards through a survey of 4 main target
groups, namely employers, scientists, lecturers and students, has shown that teaching and
learning English at VNUA is approaching to meet the requirements of the actual demand
for the graduates. Students tend to take problems seriously, giving strict marks, and
employers highly appreciate the abilities of fresh graduates from the Vietnam National
University of Agriculture.
Because there is a big difference between the perceptions of students and employers
about the satisfaction with the output standards of students majoring in English, in the
future, there should be more in-depth research on this issue with larger survey sample,
paying attention to the in-depth interview method to find out the underlying and core
causes.
In order to improve the English proficiency of English-majored students, we offer the
following recommendations:
(i). For the training program: The Presentation subject needs to be taken up in the
2nd semester of the first year instead of in the 5th and 7th semesters as currently.
Stakeholders recognized that presentation skills were essential and that students applied
them to a wide range of subjects during their four years of study. Therefore, in order to
have the right knowledge and presentation skills, students should study in the second
semester of the first year. Moreover, in the second semester, the level of English is close to
B1, so the conditions for language practice are also met to study presentations. The
Management subject should be taught before Human Resource Management subject
and Project Management subject because the Management subject is the basic
knowledge for the other two subjects.
(ii). For the Department of Professional English, Faculty of Foreign Languages
and VNUA: It is necessary to connect with other universities in the city to help students be
more active and expand their potential; Organize activities between students and
businesses; Create more activities to consult students; give more resources; Organize more
extracurricular activities such as English speaking clubs and/or field trips for students to
share experiences.
Students’ applying for credits should be adjusted in a positive way especially for the
final year students. VNUA should improve the website as there are many network errors.
There should be more foreign exchange programs for students majoring in English
language. The faculty should add more elective subjects related to the field of study. More
information about the scholarship, soft skills courses and English extra-curricular activities
should be provided for the students.
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(iii). Regarding facilities and living conditions: The university should give free
drinking machines to the students, provide more learning equipments, facilities, Wi-Fi, and
better facilities for the dormitory.
(iv). For the Teaching Methods: Lecturers need to better combine theory and practice;
update knowledge, apply more project-based teaching methods.
(v). For the students: Students need to increase self-study, and participate in all
compulsory courses and optional courses. Students should actively participate in
extracurricular sessions, especially English-speaking clubs, field trips and Englishspeaking contests. Students should practice lifelong learning.
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Tóm tắt
Việc xây dựng chuẩn đầu ra của sinh viên trong từng đơn vị đào tạo đòi hỏi phải có
những tiêu chí kiểm tra, đánh giá nghiêm ngặt. Chúng tôi chủ yếu thiết kế nghiên cứu định
lượng, có bổ sung thêm yếu tố nghiên cứu định tính, nhằm tìm hiểu thực trạng chuẩn đầu
ra của Ngành Ngôn ngữ Anh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông qua khảo sát và
phỏng vấn nhà tuyển dụng, nhà khoa hoc, giảng viên và sinh viên đang làm việc và/hoặc
học tập tại các trường đại học và doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh: Hà Nội, Bắc Ninh,
Bắc Giang, Hưng Yên và Hải Dương. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đưa ra
một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh
đáp ứng nhu cầu xã hội.
Từ khóa: Chuẩn đầu ra, Kết quả học tập, Ngôn ngữ Anh, HVNNVN
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ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CỬ NHÂN NGÔN NGỮ ANH TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY

PROFESSIONAL ORIENTATION IN BACHELOR PROGRAMS OF ENGLISH
LANGUAGE IN VIETNAM TODAY
TS. Nguyễn Thị Việt Nga1
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tóm tắt
Quá trình hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng 4.0 đã và đang đặt ra không ít những khó
khăn thách thức, đòi hỏi các cơ sở đào tạo phải thường xuyên nâng cao chất lượng, đổi mới
phương thức giảng dạy, điều chỉnh chương trình đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất để đào tạo
những sinh viên tốt nghiệp vừa có kiến thức, vừa có kỹ năng thực tế. Trước tình hình nhiều
sinh viên ra trường không đáp ứng được các yêu cầu của nhà tuyển dụng lao động, việc
tăng cường định hướng nghề nghiệp trong chương trình đào tạo là một nhiệm vụ tất yếu
của các trường đại học. Bài viết sử dụng phương pháp khảo sát, so sánh, tổng hợp để tìm
hiểu về các đặc trưng của chương trình giáo dục theo định hướng nghề nghiệp, so sánh một
số chương trình đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Anh hiện đang được triển khai tại Việt Nam và
đưa ra một số giải pháp để thực hiện chương trình đào tạo Ngôn ngữ Anh theo định hướng
nghề nghiệp một cách có hiệu quả.
Từ khóa: chương trình ngôn ngữ Anh, định hướng nghề nghiệp, giải pháp, so sánh

1.

Đặt vấn đề

Trong bối cảnh sinh viên sau khi tốt nghiệp tìm kiếm việc ngày càng khó khăn, các
trường đại học đã và đang nỗ lực đưa ra nhiều biện pháp nhằm giúp sinh viên tăng khả
năng có việc làm sau khi tốt nghiệp. Từ góc độ của nhà tuyển dụng, họ cũng rất mong
muốn có được nguồn nhân lực chất lượng, có kiến thức, thái độ, kỹ năng phù hợp với
ngành nghề nghiệp cụ thể. Với cùng chung mục tiêu như vậy, có thể nói sự gắn kết giữa
Nhà trường và đơn vị sử dụng lao động đã trở thành yêu cầu tất yếu trong giáo dục đại học
hiện nay.
Theo điều 9 Luật Giáo dục Đại học 2012 và Điểm d Khoản 2 Điều 77 Luật Giáo dục
nghề nghiệp 2014, các cơ sở giáo dục đại học cần được phân tầng để phục vụ công tác quy
hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
Theo đó, có 3 nhóm cơ sở giáo dục đại học theo 3 định hướng khác nhau là: a) định hướng
nghiên cứu; b) định hướng ứng dụng và c) định hướng thực hành. Căn cứ vào việc phân
1
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tầng này, các trường đại học sẽ quyết định việc xây dựng, phát triển chương trình đào tạo
các ngành của trường mình để phù hợp với xu thế và sự phát triển kinh tế xã hội của đất
nước, phù hợp với thị trường lao động.
Ở thời kỳ trước, giáo dục đại học của Việt Nam chủ yếu đi theo hướng hàn lâm. Tuy
nhiên, những năm gần đây, bắt kịp với xu thế của giáo dục hiện đại trên thế giới, nhiều
trường đại học đã chuyển đổi dần từ mô hình đào tạo đại học hàn lâm sang đại học mang
tính ứng dụng và thực hành – một mô hình đào tạo tiên tiến được áp dụng phổ biến tại các
nước phát triển.
Giáo dục định hướng nghề nghiệp (Professional Oriented Higher Education) đề cập đến
chương trình giáo dục áp dụng cho bậc đại học với nội dung định hướng nghề nghiệp và
ứng dụng. Mục đích của chương trình này nhằm mang đến cho cá nhân người học một
chương trình đào tạo có yếu tố thực hành rõ rệt khi thể hiện được tính chất liên kết chặt chẽ
giữa kiến thức học trong trường đại học và thực tế của thị trường. Nguyên lý vận hành của
mô hình này là mối quan hệ mật thiết giữa lý luận và thực hành, học đi đôi với hành, tăng
cường thực hành cho sinh viên bên cạnh quá trình học lý thuyết từ đó giúp sinh viên tích
lũy trải nghiệm, nâng cao kỹ năng và được làm quen sớm với thực tiễn nghề nghiệp ngay
khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.
Ngôn ngữ Anh là một ngành học có tính thực hành và ứng dụng cao, tuy nhiên việc
định hướng nghề nghiệp trong các chương trình Ngôn ngữ Anh tại Việt Nam vẫn còn
nhiều bất cập. Với phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, khảo sát, bài viết tìm hiểu
các đặc trưng của chương trình giáo dục theo định hướng nghề nghiệp, so sánh tính định
hướng nghề nghiệp thể hiện trong các chương trình đào tạo cử nhân ngôn ngữ Anh tại một
số trường đại học ở Việt Nam, từ đó nêu lên một số ý kiến đề xuất để các bên liên quan cân
nhắc, xem xét áp dụng nhằm tăng cường hơn nữa định hướng nghề nghiệp trong các
chương trình Ngôn ngữ Anh tại Việt Nam.
2.

Những đặc trưng của chương trình giáo dục định hướng nghề nghiệp

Chương trình đào tạo được coi là một trong những yếu tố có vai trò quan trọng nhất
trong hoạt động đào tạo của một cơ sở giáo dục đại học. Ở các cấp học bậc phổ thông,
chương trình đào tạo gần như giống nhau về tài liệu và nội dung. Tuy nhiên chương trình
đào tạo của các trường đại học lại có độ khác biệt rõ rệt dù có các ngành hay chuyên ngành
giống nhau. Một chương trình đào tạo tốt có thể cung cấp động lực để việc giảng dạy và
học tập được chất lượng hơn. Ngược lại, chương trình đào tạo không phù hợp có thể gây ra
những trở ngại cho người dạy và người học, làm giảm chất lượng của sản phẩm đầu ra.
Theo Wentling (1993), “chương trình đào tạo là một bảng thiết kế tổng thể cho một hoạt
động đào tạo (đó có thể là một khóa học kéo dài vài giờ, một ngày, một tuần hoặc một vài
năm). Bảng thiết kế tổng thể đó cho biết toàn bộ nội dung cần đào tạo, chỉ rõ ra những gì
có thể trông đợi ở người học sau khóa học. Nó phác họa ra quy trình cần thiết để thực hiện
nội dung đào tạo, cho biết các phương pháp đào tạo và các cách thức kiểm tra đánh giá kết
quả học tập, và tất cả các vấn đề này được sắp xếp theo một thời gian biểu chặt chẽ”
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Theo Oliva (2005) để phát triển chương trình đào tạo mang tính tiên tiến và hiện đại,
cần chú ý đến một số nguyên tắc cơ bản, trong đó nhấn mạnh việc chương trình đào tạo
luôn thay đối gắn với sự thay đổi của xã hội, mang tính thời đại. Giáo dục là sản phẩm của
con người, được sáng tạo trong quá trình phát triển của nhân loại; và do đó giáo dục luôn
phải đáp ứng những thay đổi trong tiến trình phát triển kinh tế - chính trị - xã hội. Mỗi thời
đại đều có những vấn đề cần phải giải quyết mang bản chất của xã hội đó. Những thay đổi
của xã hội ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến giáo dục từ triết lý giáo dục cho tới
phương pháp thực hiện.
Theo Judy McKimn (2003), thực hiện chương trình đào tạo là một trong 4 khâu quan
trọng của chu trình phát triển chương trình đào tạo (gồm Đánh giá nhu cầu; Thiết kế
chương trình; Thực hiện chương trình và Đánh giá kết quả đầu ra). Trong các khâu này,
việc thực hiện chương trình đào tạo là khâu mang tính chất quyết định và cốt lõi vì có sự
tham gia trực tiếp của tất cả các bên liên quan như giảng viên, sinh viên, nhà tuyển dụng.
Một chương trình đào tạo có tính định hướng nghề nghiệp cao là chương trình tiếp cận
đào tạo dựa trên nhu cầu của thị trường lao động; định hướng xây dựng nội dung chương
trình dựa theo tính chất và vị trí công việc của các loại hình và tổ chức, đơn vị dự kiến sẽ
tiếp nhận sinh viên sau tốt nghiệp. Vì vậy, chương trình có các đặc điểm sau:
Thứ nhất, chương trình phải thể hiện được sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực
hành, tích hợp với các kỹ năng, thái độ phù hợp cho đối tượng được đào tạo. Chương trình
cần được xây dựng dựa theo yêu cầu đặc thù ngành nghề, đáp ứng sự thay đổi của đời sống
kinh tế xã hội, xu thế của thị trường lao động, thay đổi trong lĩnh vực nghề nghiệp và vị trí
việc làm trong môi trường làm việc.
Thứ hai, chương trình đào tạo lấy người học làm trung tâm với các phương pháp học tập
tích cực, tập trung phát triển năng lực và kỹ năng nghề nghiệp. Các khâu kiểm tra đánh giá
cũng cần chú trọng đánh giá năng lực và kỹ năng thực hành.
Thứ ba, trong quá trình thực hiện chương trình đào tạo với định hướng nghề nghiệp, cần
có sự tham gia tích cực của các thành phần quan trọng như:
- Bộ phận quản lý đào tạo: đảm nhiệm việc xây dựng, điều phối và triển khai quá
trình dạy và học; hỗ trợ hành chính khi thực hiện các thủ tục cho sinh viên đi kiến tập, thực
tập.
- Người học: sinh viên phải có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, có ý thức chủ động
học hỏi và cầu thị, học cách giải quyết vấn đề một cách độc lập thông qua các tình huống
giả định hoặc thực tế trong quá trình thực hành, kiến tập, thực tập.
- Giảng viên: tăng cường trau dồi kỹ năng và chuyên môn nghề nghiệp, cập nhật
thường xuyên các kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng thực hành nghề nghiệp để
có thể trở thành các “huấn luyện viên” chuyên nghiệp cho sinh viên.
- Các cơ sở đào tạo: cần trang bị cơ sở vật chất phù hợp với đặc thù các chương trình
đào tạo nhằm giúp sinh viên làm quen với tình huống nghề nghiệp theo hình thức mô
phỏng thực tế.
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- Đơn vị sử dụng lao động: Sự tham gia của nhà tuyển dụng là một yếu tố vô cùng
quan trọng. Nhà tuyển dụng là người thực sự hiểu biết về thị trường lao động và về các yêu
cầu thực tế đối với sinh viên sau tốt nghiệp.
3. Khảo sát tính định hướng nghề nghiệp trong một số chương trình cử nhân
Ngôn ngữ Anh tại Việt Nam
Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa như hiện nay, tiếng Anh trở
thành một phương tiện ngày càng quan trọng. Tiếng Anh không chỉ là công cụ hữu hiệu
cho người lao động trong việc khai thác thông tin tiếp thu thành tựu khoa học kỹ thuật cao
và học hỏi kinh nghiệm tốt của các nước trên thế giới về lĩnh vực chuyên ngành mà còn là
một phương tiện hữu ích trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần
của con người.
Ngành Ngôn ngữ Anh nói riêng và nhóm ngành đào tạo ngoại ngữ nói chung luôn được
đánh giá là có tiềm năng do nhu cầu về nguồn nhân lực ngoại ngữ là rất lớn với cơ hội việc
làm đa dạng như biên phiên dịch, giáo viên ngoại ngữ, nhân viên văn phòng, hướng dẫn
viên, tiếp viên hàng không, nhân viên marketing, xuất nhập khẩu... Cơ hội việc làm rộng
mở và đa dạng như vậy cũng đặt ra thách thức cho các trường đại học khi xác định định
hướng nghề nghiệp cụ thể khi xây dựng chương trình đào tạo, lựa chọn cách tiếp cận nào
để giúp người học vừa đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng mà vẫn đảm bảo được sứ
mệnh, tầm nhìn, triết lý giáo dục của từng trường.
Khảo sát sơ bộ 07 chương trình Ngôn ngữ Anh ở 07 trường Đại học tại Việt Nam
(Đại học Công nghiệp Hà Nội, ĐH Luật Hà Nội, Học viện Ngoại giao, ĐH Thương mại,
Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ĐH Sài Gòn và Đại học Ngoại ngữ-Tin học Tp HCM)
cho thấy các chương trình phân bổ lượng kiến thức toàn khóa tương đối giống nhau
(khoảng 130 tín chỉ, không tính số tín chỉ của môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc
phòng). Chương trình được chia thành các mảng kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức
giáo dục chuyên nghiệp (gồm kiến thức ngành, cơ sở ngành và chuyên ngành). Trong đó
số lượng tín chỉ dành cho 4 kỹ năng thực hành tiếng cơ bản nhất là Nghe Nói Đọc Viết dao
động từ 8-40 tín chỉ (nhiều nhất là chương trình của Đại học Công nghiệp với 40 tín chỉ
dành cho thực hành tiếng).
Tuy nhiên, hầu hết các chương trình được khảo sát chưa thể hiện tính định hướng rõ
ràng cho sinh viên về kỹ năng nghề nghiệp cụ thể. Các vị trí công việc dự kiến sinh viên
tốt nghiệp ra trường có thể đảm nhiệm đều khá dàn trải, chưa tập trung. Các học phần
trong chương trình cũng chưa thể hiện được tính định hướng nghề nghiệp tương ứng với vị
trí công việc dự kiến sau tốt nghiệp. Chỉ có 1-2 chương trình có định hướng tương đối rõ
ràng trong tên chương trình (Chương trình ngôn ngữ Anh của Đại học Luật, Đại học Đại
học Ngoại ngữ-Tin học Tp HCM, Học viện Ngoại giao). Việc có tính định hướng nghề
nghiệp rõ ràng trong chương trình sẽ giúp xác định rõ hơn các yêu cầu về chuẩn đầu ra bao
gồm kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp khác nhau thể hiện trong các nội dung học
phần theo định hướng nghề nghiệp tương ứng.
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Các chương trình cũng chưa dành thời lượng hợp lý và phù hợp cho thực tế nghề
nghiệp. Hầu như chỉ có 1 học phần kiến tập và 1 học phần Thực tập với số lượng tín chỉ
còn ít, chưa thể hiện được sự tham gia của đơn vị sử dụng lao động trong đào tạo trừ 2 học
phần này. Số lượng tín chỉ dành cho các kiến tập, thực tập dao động từ 6-11 tín chỉ. Trong
các trường khảo sát, Đại học Sài Gòn phân bổ nhiều tín chỉ nhất cho các học phần này với
05 tín chỉ cho 02 học phần thực tế chuyên môn và 06 tín chỉ cho học phần thực tập tốt
nghiệp.
Khảo sát trên trang web của các trường, có thể thấy hoạt động hợp tác hiện nay của các
cơ sở đào tạo với đơn vị sử dụng lao động chưa thực sự chặt chẽ. Trên thực tế, trên các
trang web có rất ít thông tin về những mối hợp tác mang tính cam kết lâu dài và bền vững
được thực hiện thông qua các cam kết, hợp đồng hay các bản ghi nhớ giữa các bên. Tính
hiệu quả của mối quan hệ hợp tác giữa các trường đại học, các cơ sở đào tạo với đơn vị sử
dụng lao động liên quan đến các ngành nghề đào tạo vẫn chưa rõ nét. Theo tác giả Lưu
Xuân Công và Vũ Tiến Dũng “sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp ở nước ta chủ
yếu tồn tại ở hai loại hình chủ yếu sau: một là, phối hợp xây dựng kỹ năng thực hành cho
sinh viên trong thời gian thực tập, thực tế; hai là, doanh nghiệp tuyển dụng, tạo việc làm
cho sinh viên tốt nghiệp, nhưng đóng vai trò “khai thác”, “săn bắt” hơn là “nuôi dưỡng”,
“nuôi trồng” nguồn nhân lực chất lượng cao”. Hiện nay vẫn chưa có một cơ chế, chính
sách cụ thể nào để khuyến khích và thúc đẩy mối hợp tác hiệu quả giữa cơ sở đào tạo và
đơn vị sử dụng lao động trong quá trình thực hiện chương trình đào tạo. Điều này dẫn đến
việc các trường khó có thể đảm bảo tốt các mục tiêu đào tạo cho phù hợp với yêu cầu tính
chất nghề nghiệp của ngành Ngôn ngữ Anh và của đơn vị sử dụng lao động.
4. Một số giải pháp nhằm tăng cường định hướng nghề nghiệp trong các chương
trình đào tạo cử nhân ngôn ngữ Anh
Trên cơ sở đánh giá một số chương trình Ngôn ngữ Anh đang được thực hiện tại Việt
Nam, tác giả đề xuất một số giải pháp sau nhằm tăng cường định hướng nghề nghiệp trong
các chương trình này, đáp ứng yêu cầu của ngành và của xã hội
4.1. Tăng cường sự tham gia của nhà tuyển dụng lao động trong quá trình đào tạo
Sự tham gia của đơn vị sử dụng lao động là yếu tố cốt lõi của chương trình đào tạo
theo định hướng nghề nghiệp. Nhà tuyển dụng cần tham gia ngay từ khâu thiết kế
chương trình để có một cái nhìn thực tế và giúp lồng ghép các yếu tố thực tiễn vào
chương trình đào tạo. Nếu sinh viên không được tiếp cận với thực tế tại các đơn vị nhà
nước, các công ty, doanh nghiệp thì những kiến thức trong chương trình sẽ chỉ mang tính
hàn lâm và thiếu thực tiễn. Đặc biệt, các chương trình Ngôn ngữ Anh yêu cầu tính thực
hành rất cao. Chẳng hạn, với các chuyên ngành định hướng nghề biên phiên dịch, sinh
viên cần được trực tiếp trải nghiệm quá trình biên dịch và phiên dịch với các loại văn
bản, tài liệu và tình huống thực tế đa dạng như dịch văn bản chuyên ngành, phiên dịch
hội thảo, phiên dịch cabin. Với chuyên ngành định hướng nghề du lịch khách sạn, sinh
viên cần được tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tham gia dẫn tour
(đặt vé, đặt phòng, lên lịch trình...)….
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Nhà trường cần hợp tác chính thức với đại diện thị trường lao động và thậm chí mời họ
tham gia vào quá trình đào tạo. Việc tiếp cận sớm với các nhà tuyển dụng sẽ giúp sinh viên
chủ động, sáng tạo, có tinh thần thái độ nghề nghiệp chuẩn mực đối với ngành nghề, điều
mà bất kì một nhà tuyển dụng nào cũng đánh giá cao. Để tăng tính hiệu quả trong khâu kết
nối giữa cơ sở đào tạo và đơn vị sử dụng lao động, các khoa/trường đào tạo ngành Ngôn
ngữ Anh cần có bộ phận tổ chức và duy trì sự kết nối mật thiết này, thường xuyên liên hệ
để trao đổi với đơn vị sử dụng lao động về việc cập nhật nội dung chương trình, liên hệ cho
sinh viên tới các đơn vị tham quan, quan sát, học hỏi và được hướng dẫn thực hành công
việc thực tiễn. Ngoài ra, cơ sở đào tạo có thể mời các chuyên gia từ các đơn vị tuyển dụng
tham gia các buổi giao lưu, tư vấn nghề nghiệp.
Có thể nói sự đồng hành của đơn vị sử dụng lao động trong quá trình đào tạo là yếu tố
quan trọng nhất trong việc tăng cường định hướng nghề nghiệp của chương trình đào tạo.
Có được sự tham gia của nhà tuyển dụng, sinh viên sẽ cảm thấy tự tin hơn, có cơ hội được
rèn luyện và thực hành các kỹ năng làm việc cần thiết và có thái độ nghề nghiệp đúng đắn,
không gặp khó khăn khi tham gia thị trường lao động sau khi tốt nghiệp.
4.2. Chương trình giáo dục tập trung vào người học, tăng cường tính thực hành
Đối với các ngành Ngôn ngữ Anh, 2 năm đầu của chương trình đào tạo thường dành
cho việc trau dồi và củng cố các kỹ năng thực hành tiếng Nghe Nói Đọc Viết. Ngay sau đó,
sinh viên nên bắt đầu được định hướng rõ ràng hơn về ngành nghề như theo định hướng
biên phiên dịch hay theo định hướng giảng dạy…qua đó có thể lựa chọn các học phần phù
hợp theo năng lực, sở trường và định hướng của cá nhân.
Các học phần trong chương trình nên được phân chia và sắp xếp thời gian học hợp lý,
xen kẽ giữa thời gian học trực tiếp trên giảng đường và thời gian thực hành tại đơn vị sử
dụng lao động. Việc kết hợp giảng dạy theo hình thức trợ giảng hoặc thỉnh giảng của các
biên dịch, phiên dịch viên chuyên nghiệp, các trưởng phòng ban, bộ phận ở các doanh
nghiệp nên được lồng ghép trong các môn học mang tính thực hành và thực tiễn như tiếng
Anh văn phòng, tiếng Anh thương mại, thực hành biên dịch, thực hành phiên dịch. Ngoài
việc cung cấp kiến thức, các học phần cũng cần phải tăng cường kỹ năng mềm như kỹ
năng làm việc nhóm, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng xây
dựng kế hoạch, kỹ năng trình bày.
Người học là trung tâm của quá trình giáo dục. Vì vậy trên cơ sở xác định được nguyện
vọng, phẩm chất và năng lực của người học, cơ sở đào tạo sẽ kết hợp với đơn vị sử dụng
lao động tập trung phát triển các khối kiến thức, kỹ năng và ý thức nghề nghiệp hay năng
lực phù hợp với đối tượng, xây dựng được bộ năng lực nghề nghiệp gồm: kiến thức, kỹ
năng nghề, thái độ đối với nghề nghiệp tương ứng.
Chẳng hạn, với chương trình Ngôn ngữ Anh định hướng biên dịch, cần xác định được
các kỹ năng cần thiết của một biên dịch viên như:
-Kỹ năng ngôn ngữ: đây là điều kiện đầu tiên cần đáp ứng nếu muốn bắt đầu sự nghiệp
của một biên dịch viên. Họ cần có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh để diễn tả chính
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xác và đầy đủ nội dung cần chuyển ngữ, nhưng cũng phải rất am hiểu tiếng mẹ đẻ để có
thể vận dụng linh hoạt ngôn từ và diễn đạt để người tiếp nhận hiểu đúng nội dung văn bản.
- Kỹ năng quan sát, tìm hiểu: Trong quá trình dịch thuật, không phải từ hay cách diễn
đạt nào cũng có trong từ điển. Vì vậy, biên dịch viên cần phải có kỹ năng quan sát, tìm
hiểu để học từ các nguồn tài liệu thực tế khác như phim ảnh, sách báo, truyền
hình….Ngoài ra, khi chuyển thể nội dung từ ngôn ngữ này sang một ngôn ngữ khác, người
dịch sẽ phải đối mặt với những rào cản liên quan đến sự khác biệt văn hóa. Tìm hiểu kiến
thức về văn hóa sẽ giúp họ tìm được cách diễn đạt khéo léo và uyển chuyển hơn, bản dịch
của bạn sẽ chính xác và dễ hiểu hơn.
-Kỹ năng tin học: trong thời đại công nghệ hiện nay, biên dịch viên rất cần kỹ năng tin
học để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Để nhanh chóng và chính
xác họ cần sử dụng những phần mềm dịch, biết chuyển đổi các định dạng văn bản...
Ngoài ra còn nhiều kỹ năng khác mà biên dịch viên cần có để đảm bảo chất lượng cho
sản phẩm dịch. Xác định được các bộ kỹ năng cần thiết là rất quan trọng để lồng ghép định
hướng nghề nghiệp vào trong chương trình đào tạo.
Để nâng cao tính thực hành và định hướng nghề nghiệp, các tín chỉ dành cho kiến tập và thực
tập tốt nghiệp cũng cần phải được tăng cường hơn nữa so với thời lượng ít ỏi hiện nay.
4.3. Đa dạng hóa các hoạt động dạy -học và kiểm tra đánh giá theo định hướng nghề nghiệp
Để sinh viên có thể thực hiện thành thạo các kỹ năng nghề nghiệp, giảng viên cần phải
lựa chọn và đa dạng hóa các hoạt động dạy học, phương pháp dạy học và các hình thức
kiểm tra đánh giá.
Trên thực tế, không có một phương pháp dạy học nào là lý tưởng, do đó giảng viên cần
kết hợp nhiều phương pháp đa dạng để phát huy hết ưu điểm của phương pháp đó, phù hợp
với mục tiêu bài dạy, với chuẩn năng lực người học cần đạt được sau khi học xong bài học
và học phần. Một số phương pháp dạy học tích cực thường được áp dụng khi dạy tiếng
Anh bao gồm thảo luận nhóm, lập sơ đồ tư duy, đóng vai, giải quyết vấn đề, dạy học theo
dự án...cần được áp dụng linh hoạt. Ví dụ, trong học phần Giao thoa văn hóa, sinh viên có
thể được giao làm việc theo nhóm, nghiên cứu về một vấn đề liên quan đến trải nghiệm
văn hóa ở các quốc gia khác nhau. Mỗi nhóm sẽ tìm hiểu, thuyết trình về kết quả nghiên
cứu của nhóm mình, đánh giá kết quả của các nhóm khác, cuối cùng giảng viên đánh giá
kết quả làm việc của từng nhóm.
Kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng nghề nghiệp chú trọng vào khả năng
vận dụng sáng tạo tri thức trong các tình huống thực tế khác nhau của ngành nghề. Đây
cũng chính là hình thức kiểm tra đánh giá theo cách tiếp cận năng lực. Để đánh giá người
học có năng lực nghề nghiệp ở một mức độ nào, cần tạo cho họ cơ hội được giải quyết vấn
đề theo tình huống mang tính thực tiễn hoặc mô phỏng thực tiễn. Khi đó, người học vừa
phải vận dụng kiến thức, kỹ năng học được trên giảng đường, vừa phải vận dụng kinh
nghiệm bản thân học được từ xã hội để giải quyết tình huống.
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Việc kiểm tra đánh giá theo định hướng nghề nghiệp của ngành Ngôn ngữ không nên
chỉ được thực hiện trong một bài kiểm tra trên giấy vào cuối học phần mà cần đa dạng
nhiều hình thức như kiểm tra đánh giá qua thực hành, qua sản phẩm dự án, đánh giá cá
nhân, đánh giá theo nhóm... Trong các giờ giảng, thay vì chỉ dạy lý thuyết hoặc cho sinh
viên tự nghiên cứu tài liệu, giảng viên cần chú trọng xây dựng các bài giảng thú vị, tăng
tính giao tiếp, kết nối giữa giảng viên và sinh viên, khuyến khích sinh viên trao đổi, thảo
luận, tăng khả năng làm việc nhóm, thúc đẩy sự ham học hỏi, khám phá, qua đó giúp sinh
viên làm chủ kiến thức và kỹ năng.
Các hình thức kiểm tra đánh giá cần có tiêu chí rõ ràng và cần chú trọng vào quá trình
thực hiện, phương pháp làm việc, năng lực áp dụng lý thuyết vào thực tiễn của cá nhân
chứ không chú trọng đến các hoạt động mang tính nhớ và hiểu đơn thuần. Ví dụ, đối với
học phần Thực hành biên dịch, sinh viên hoàn toàn có thể đánh giá chéo nhau hoặc đánh
giá các bản dịch của người khác. Điều này giúp rèn luyện tư duy phản biện và giúp người
học tự nhận thức được năng lực của mình, không phụ thuộc hoàn toàn vào đánh giá của
giảng viên.
Trong khâu kiểm tra đánh giá cuối khóa học, vẫn cần có sự tham gia của nhà tuyển
dụng nhằm đánh giá sinh viên có đủ năng lực thực hiện các công việc thực tế tại các đơn vị
sử dụng lao động hay chưa.
4.4. Tăng cường các hoạt động ngoại khóa, giao lưu trao đổi
Trong khóa học, các khoa và nhà trường cũng cần tổ chức nhiều hoạt động khác nhau
như giao lưu với sinh viên quốc tế, sinh viên các trường khác, tổ chức các chuyên đề kỹ
năng, hội thảo khoa học cùng hoạt động của các câu lạc bộ Ngoại ngữ, đội, nhóm, các hội
thi Ngôn ngữ, thi nghiệp vụ... tạo nhiều cơ hội để sinh viên thực hành, phát triển kỹ năng
mềm, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.
Các sự kiện hướng nghiệp như Tuần lễ hướng nghiệp, Ngày hội hướng nghiệp, các
chương trình tọa đàm về Chuyện nghề…là vô cùng cần thiết, nhằm hỗ trợ sinh viên trong
việc lựa chọn nghề. Trong các chương trình này người học sẽ được kết nối với với một
chuyên gia trong lĩnh vực ngành nghề họ đang lựa chọn, có cơ hội gặp gỡ với đại diện các
công ty và cựu sinh viên để tìm lời khuyên, giải đáp thắc mắc liên quan đến nghề nghiệp
và khám phá những cơ hội tuyển dụng.
Các khoa/trường cũng cần xây dựng các diễn đàn, fanpage, website để thường xuyên
cung cấp cho sinh viên thông tin về cơ hội việc làm, tổ chức hội thảo nghề nghiệp và các
buổi tọa đàm nghề nghiệp. Đây là nơi sinh viên có thể nhận được hướng dẫn về cách tìm
việc làm một cách thuận tiện nhất.
Các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động tình nguyện, cộng đồng cũng đóng góp
rất lớn trong quá trình định hướng nghề nghiệp, giúp người học hiểu hơn về bản thân,
khám phá nghề nghiệp và lập kế hoạch thực hành nghề nghiệp...

37

Kết luận
Trong thời đại 4.0, các nhà tuyển dụng ngày càng chú trọng hơn tới kiến thức và kỹ
năng thực tế của người ứng tuyển. Với xu thế đó, việc tăng cường tính định hướng nghề
nghiệp trong các chương trình đào tạo, lấy nhu cầu của thị trường lao động làm trung tâm
là một bước đi tất yếu và đúng đắn. Việc tăng cường tính định hướng nghề nghiệp trong
các chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh cũng không nằm ngoài xu thế đó.
Khảo sát sơ bộ chương trình Ngôn ngữ Anh tại 7 trường Đại học ở Việt Nam cho thấy
các chương trình chưa thể hiện rõ ràng tính định hướng nghề nghiệp, thời lượng dành các
học phần thực tế, thực tập còn quá ít, sự phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp còn
chưa bền chặt. Từ đó tác giả đề ra 4 nhóm giải pháp nhằm tăng cường tính định hướng
nghề nghiệp trong các chương trình Ngôn ngữ Anh.
Với những điều kiện về cơ chế chính sách và năng lực của các trường đại học ở Việt
Nam, quá trình xây dựng và quản lý môi trường học tập ngành Ngôn ngữ Anh theo định
hướng ứng dụng nghề nghiệp một cách bài bản và chuyên nghiệp sẽ còn gặp nhiều khó
khăn và thách thức. Tuy nhiên, việc tìm hiểu, học tập kinh nghiệm và có những bước đi
dần để thích ứng với các yêu cầu mới sẽ giúp các trường có được sản phẩm đầu ra có chất
lượng và đáp ứng yêu cầu xã hội. Khi có được sự quyết tâm, thực hiện đồng bộ các giải
pháp thì việc đảm bảo tính định hướng nghề nghiệp trong chương trình đào tạo ngành
Ngôn ngữ Anh nói riêng và các ngành đào tạo khác nói chung sẽ đạt được kết quả như
mong muốn.
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Phụ lục: Khảo sat Chương trình cử nhân Ngôn ngữ Anh của 07 Trường đại học tại
Việt Nam
STT Tên chuyên Trường Số tín
ngành/ngành
chỉ
(không
kể
Giáo
dục thể
chất và
Giáo
dục
quốc
phòng).

Định hướng nghề Điểm đặc thù của
nghiệp của người học CTĐT/Số tín chỉ dành
sau tốt nghiệp (được cho kiến tập/thực tập
công bố trong chương
trình đào tạo)

1

Ngôn
Anh

ngữ Đại học 130
Công
nghiệp
HN

Người học sau tốt
nghiệp có thể làm việc ở
các lĩnh vực sau: Biên
dịch; Phiên dịch; Giảng
dạy tiếng Anh; Lễ tân;
Hướng dẫn du lịch; Trợ
lý/thư ký; Điều phối dự
án; Hợp tác quốc tế;

Thực tập doanh nghiệp
06 tín chỉ (không có
kiến tập). Có các môn
đặc thù như: Tiếng Anh
chuyên ngành Du lịchkhách sạn, thương mại,
Điện-điện tử, ô tô, Công
nghệ thông tin, Hóa-Môi
trường, May-thiết kế
thời trang

2

Ngôn
ngữ ĐH
126
Anh, chuyên Luật Hà
ngành Tiếng Nội
Anh pháp lý

Giảng dạy, công tác
biên - phiên dịch hay
các lĩnh vực hoạt động
khác liên quan tới pháp
luật, có thể đảm đương
các công việc đối ngoại
và hợp tác quốc tế phù
hợp tại các bộ, ban,
ngành trung ương, địa
phương, các tổ chức xã
hội và các doanh nghiệp
v.v.

Tiếng Anh pháp lý; Biên
phiên dịch pháp lý; kĩ
năng thuyết trình, đàm
phán, thư tín trong lĩnh
vực luật. 24 tín chỉ kiến
thức bổ trợ ngành: bao
gồm các môn học luật
bằng tiếng Anh và tiếng
Việt

3

Ngành chính: Học
Ngôn
ngữ viện
Anh
Ngoại
Ngành phụ: giao

Cán bộ ngoại giao, Cán
bộ đối ngoại, Thư ký,
trợ lý giám đốc, Cán bộ
kinh doanh, nhân sự,
pháp lý, truyền thông,
quan hệ công chúng của
các doanh nghiệp trong
nước và nước ngoài, cán

18 tín chỉ kiến thức bổ
trợ về quan hệ quốc tế,
ngoại giao

Quan hệ quốc
tế

120
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Ngoài các học phần
Biên dịch, sinh viên học
16 tín chỉ Tiếng Anh
chuyên ngành Ngoại
giao Kiến thức hướng

bộ chương trình, dự án nghiệp (2 tín chỉ), thực
của các tổ chức quốc tế; tập cuối khóa (3 tín chỉ)
phiên dịch, biên dịch
viên của các tổ chức
quốc tế, các cơ quan
thông tấn báo chí;
nghiên cứu viên trong
các viện nghiên cứu về
ngôn ngữ Anh, văn hóa
và văn chương các nước
nói tiếng nói tiếng Anh;
hướng dẫn viên tiếng
Anh tại các công ty du
lịch và lữ hành; Giáo
viên tiếng Anh
4

Tiếng Anh ĐH
thương mại
Thương
mại

120

đảm nhận các công việc
liên quan đến sử dụng
tiếng Anh trong các
doanh nghiệp, các tổ
chức kinh tế và tài chính
trong nước hoặc quốc
tế, các cơ quan hoặc các
văn phòng đại diện
nước ngoài tại Việt
Nam và văn phòng đại
diện Việt Nam ở nước
ngoài, các tổ chức chính
phủ và phi chính phủ;
có thể đảm nhiệm công
tác giảng dạy và nghiên
cứu tiếng Anh tại các cơ
sở đào tạo khác nhau
như trường đại học, cao
đẳng, trung cấp chuyên
nghiệp, phổ thông, các
trung tâm ngoại ngữ sau
khi đã bổ sung kiến thức
và kỹ năng sư phạm; có
khả năng đảm nhận vị
trí biên dịch viên, phiên
dịch viên và biên tập
viên trong các công ty,
cơ quan ngoại giao, các
tổ chức kinh tế, xã hội
của Việt Nam và quốc
40

Thêm các học phần bổ
trợ như Tiếng Anh
thương mại, thư tín
thương mại, đàm phán
thương mại quốc tế,
quản trị đa văn hóa,
marketing căn bản, kinh
doanh quốc tế, thương
mại điện tử căn bản….
Thực tập và làm tốt
nghiệp khóa học:10 tín
chỉ

tế, các nhà xuât bản,
trung tâm phát hành
sách, báo, tạp chí.
5

6

Biên
dịch Học
130
Tiếng Anh
viện
Báo chí
và
Tuyên
truyền

Biên tập viên, biên dịch
viên tại các cơ sở biên,
phiên dịch tiếng Anh
như các đài phát thanh,
truyền hình, nhà xuất
bản, thư viện, các sở,
ban, ngành, viện nghiên
cứu, hãng hàng không,
cơ quan ngoại giao, các
công ty liên doanh với
nước ngoài, các công ty
nước ngoài kinh doanh
tại Việt Nam, các cơ
quan đơn vị có sử dụng
tiếng Anh. Cán bộ
chuyên môn tại các cơ
sở nghiên cứu ngôn
ngữ, văn hoá, văn học.
Cán bộ tại các cơ sở
giáo dục, đào tạo có liên
quan đến ngoại ngữ

Thêm các môn liên quan
đến Báo chí như Kỹ
năng viết tin, kỹ năng
phỏng vấn, Biên dịch
báo chí.

Ngôn
Anh

-Nhân viên văn phòng,
nhân viên trong các bộ
phận chức năng trong
các công ty, doanh
nghiệp: lễ tân, chăm
sóc khách hàng, nhân
sự, kinh doanh, truyền
thông,
dự
án,
marketing, tổ chức sự
kiện, ... và trong các cơ
quan tổ chức sử dụng
tiếng Anh như một
công cụ giao tiếp với
đối tác nước ngoài.

Có nhiều học phần về du
lịch, Tiếng Anh trong
nhà hàng khách sạn,
Quản trị văn phòng, Thư
tín thương mại

ngữ Đại học 132
Sài Gòn

-Tiếp viên hàng không,
hướng dẫn viên du lịch,
cộng tác viên, biên tập
viên tiếng Anh cho các
tạp chí song ngữ, nhà
xuất bản,...
41

Kiến tập 03 tín chỉ,
Thực tập 04 tín chỉ

Thực tế chuyên môn (2
tín) giúp sv tiếp xúc với
các lĩnh vực thuộc hoạt
động du lịch
Thực tế chuyên môn 2
(3 tín) giúp sv tiếp xúc
với các lĩnh vực thuộc
hoạt động du lịch,
thương mại

Thực tập tốt nghiệp (6
tín)

-Nhân viên đại sứ
quán, các cơ quan
ngoại giao, các tổ chức
quốc tế, cơ quan đại
diện, văn phòng thương
mại, các tổ chức chỉnh
phủ và phi chính thủ.
-Phóng viên, biên tập
viên tại các cơ quan báo
chí, các hãng thông tấn.
-Phiên dịch viên cho các
công ty truyền thông,
viện nghiên cứu ngôn
ngữ, kỉnh tế.
-Nghiên cứu hoặc phục
vụ công tác nghiên cứu
văn hóa Anh, Mỹ,... tại

7

Nhiều định Đại học 133
hướng:
Ngoại
-Biên phiên ngữ-Tin
học Tp
dịch
HCM
-Nghiệp vụ
văn phòng
-Sư phạm
-Tiếng Anh
thương mại
-Song
ngữ
Anh-Trung

-giảng dạy tiếng Anh tại Các môn đặc thù cho
các trường phổ thông cơ từng định hướng chuyên
sở, phổ thông trung học ngành
hoặc các cơ sở giáo dục
có đào tạo tiếng Anh
như trường ngoại ngữ,
trung tâm ngoại ngữ,
trường mẫu giáo, trường
mầm non, trường tiểu
học...
-biên dịch và phiên dịch
tiếng Anh trong các văn
phòng công ty, doanh
nghiệp và các tổ chức xã
hội trong nước và nước
ngoài có sử dụng tiếng
Anh
-làm nhân viên, chuyên
viên hành chánh, thư ký
trong các văn phòng
công ty, doanh nghiệp
và các tổ chức xã hội
trong nước và nước
ngoài có sử dụng tiếng
Anh.
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-tham gia làm việc trong
các lĩnh vực ngành nghề
cần vận dụng kỹ năng
sử dụng tiếng Anh kèm
tiếng
Trung
Quốc/Pháp/Nhật/Hàn
theo nhu cầu của nhà
tuyển dụng.

Abstract
The process of international integration and the 4th revolution has been posing many
difficulties and challenges, requiring educational institutions to regularly improve quality,
innovate teaching methods, adjust curricula and invest in infrastructure to train graduates
who have both knowledge and practical skills. Facing the fact that many graduates do not
meet the requirements of employers, developing professional-oriented training programs is
an essential task for universities. The article is a comparative synthesis, exploring the
characteristics of Professional Oriented Higher Education, comparing some Bachelor
programs of English Language currently implemented in Vietnam and offering solutions to
effectively enhance professional orientation for those programs.
Keywords: Bachelor programs of English Language, comparative synthesis,
professional oriented higher education, solutions
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PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN
QUA GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM
IMPLEMENTING EXPERIENTAL LEARNING METHOD TO ENHANCE
STUDENTS’ ENGLISH SPEAKING SKILLS

TS. Nguyễn Tất Thắng, ThS. Bùi Thị Hải Yến
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tóm tắt
Giáo dục trải nghiệm là phương pháp đưa người học vào các hoạt động trải nghiệm thực
tế. Qua đó, người học có thể rút ra kiến thức hoặc ứng dụng kiến thức đã học vào giải
quyết vấn đề trong cuộc sống. Đối với việc rèn luyện kỹ năng nói thì giáo dục trải nghiệm
giúp sinh viên (SV) đạt được sự tự tin và hiệu quả trong giao tiếp. Đây là vấn đề luôn được
giảng viên và SV quan tâm trong dạy học ngoại ngữ. Bài viết này nhằm trình bày một số
cơ sở lý luận về giáo dục trải nghiệm trong dạy học và đưa ra một số ví dụ minh họa về
cách áp dụng phương pháp dạy học này trong rèn luyện kỹ năng nói Tiếng Anh cho SV ở
Học viện Nông nghiệp Việt Nam nói riêng và ở bậc Đại học nói chung.
Từ khóa: Giáo dục trải nghiệm, kỹ năng nói, tiếng Anh, sinh viên.

1. Đặt vấn đề
Tư tưởng giáo dục qua trải nghiệm đã xuất hiện từ thời cổ đại và dần dần được phát
triển bởi các nhà giáo dục trên thế giới. Khổng Tử (551 – 479 TCN) đã nói “Những gì tôi
nghe, tôi sẽ quên. Những gì tôi thấy, tôi sẽ nhớ. Những gì tôi làm, tôi sẽ hiểu” Còn nhà triết
học Hy Lạp, Xôcrat (470 – 399 TCN) cũng nêu quan điểm “Người ta phải học bằng cách
làm một việc gì đó; Với những điều bạn nghĩ là mình biết, bạn sẽ thấy không chắc chắn
cho đến khi làm nó”. Còn đối với người Việt Nam từ xa xưa vẫn quan niệm: “Trăm hay
không bằng tay quen”. “Học đi đôi với hành”, “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” để
nhấn mạnh yếu tố thực hành và vận dụng thực tế. Như vậy, giáo dục trải nghiệm là một
trong những phương pháp dạy học đã xuất hiện và phát triển từ lâu trên thế giới nhưng ở
Việt Nam thì đây vẫn còn là một hình thức mới mẻ, đang dần được áp dụng trong quá trình
dạy học bởi khả năng phát huy tối đa năng lực người học trong các tình huống nhận thức
và thực tiễn. (Lê Thị Nga, 2015).
Khi học Tiếng Anh, mỗi người học đều được trang bị cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc,
viết. Tuy nhiên, kỹ năng nói dường như được xem là quan trọng nhất vì nó giúp người học
sử dụng được Tiếng Anh để giao tiếp, thể hiện được quan điểm và ý kiến trong các tình
huống của cuộc sống. Trên thực tế, kỹ năng nói Tiếng Anh của đa số SV ở các trường đại
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học còn yếu. SV thiếu tự tin khi giao tiếp bằng ngôn ngữ này mà chỉ chú trọng vào các kĩ
năng đọc, viết. Nguyên nhân của vấn đề này có thể do khi SV ở bậc đại học ít có môi
trường để rèn luyện kỹ năng giao tiếp vì thế mà kỹ năng nói còn nhiều hạn chế (Trương
Trần Minh Nhật, 2018). Dẫn đến, sau khi tốt nghiệp, tiếp cận với môi trường làm việc đặc
biệt có sự tiếp xúc với đối tác người nước ngoài, SV gặp cản trở lớn về khoảng cách ngôn
ngữ làm ảnh hưởng tới công việc và giao tiếp. Vì thế, trong dạy học Tiếng Anh ở bậc Đại
học cần thiết phải được quan tâm đến việc cho SV trải nghiệm để nâng cao kỹ năng nói
Tiếng Anh.
Trong bài viết này, chúng tôi muốn đưa ra một số cơ sở lý luận về giáo dục trải nghiệm
cũng như ví dụ minh họa cho việc áp dụng giáo dục trải nghiệm để phát triển kỹ năng nói
Tiếng Anh cho SV ở bậc Đại học, từ đó nâng cao khả năng giao tiếp và đáp ứng được yêu
cầu của nhà tuyển dụng.
2. Cơ sở lý thuyết
2.1. Khái niệm giáo dục trải nghiệm
Thuật ngữ “Trải nghiệm” được hiểu là những gì con người đã kinh qua thực tế, từng
biết, từng chịu giúp con người thu được những kiến thức và kinh nghiệm sống riêng cho
bản thân, từ đó hình thành phẩm chất và năng lực của con người.
Giáo dục trải nghiệm là hoạt động giáo dục trong đó từng người học tham gia trực tiếp
hoạt động thực tiễn trong nhà trường hoặc trong xã hội dưới sự hướng dẫn và tổ chức của
nhà giáo dục, qua đó phát triển tình cảm, đạo đức, các kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm
riêng của người học. (Nguyễn Hoàng Anh, 2016)
2.2. Hình thức tổ chức giáo dục trải nghiệm trong dạy học
Giáo dục trải nghiệm trong dạy học có thể được thể hiện dưới một số hình thức như:
- Hoạt động câu lạc bộ (CLB): Tạo nhóm người học cùng sở thích, nhu cầu, năng
khiếu…để người học được chia sẻ kiến thức, hiểu biết của bản thân về các lĩnh vực người
học đang quan tâm, qua đó phát triển kĩ năng giao tiếp (thuyết trình, lắng nghe, thương
lượng, ra quyết định, giải quyết vấn đề).
- Tổ chức trò chơi: Tổ chức các hoạt động vui chơi với nội dung kiến thức thuộc nhiều
lĩnh vực khác nhau, có tác dụng giáo dục “học mà chơi, chơi mà học”. Thông qua đó,
người học được phát huy tính sáng tạo, sự tương tác, tác phong nhanh nhẹn và tiếp thu kiến
thức một cách tự nhiên.
- Tham quan, dã ngoại: Tổ chức học tập thực tế để tạo điều kiện cho người học được
tìm hiểu, học hỏi kiến thức và áp dụng các kiến thức đã học vào chính thực tiễn cuộc sống.
- Tổ chức hội thi/cuộc thi: Tổ chức các cuộc thi đua giữa các cá nhân và tập thể. Từ
đó, lôi cuốn, thúc đẩy người học tham gia một cách chủ động, tích cực vào hoạt động học
tập để vươn lên đạt được mục tiêu mong muốn thông qua việc tìm ra người hoặc đội
thắng cuộc.
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- Tổ chức sự kiện: Giúp cho người học rèn được khả năng tổ chức, khả năng thiết lập
mối quan hệ, khả năng làm việc nhóm và giải quyết tình huống. Đây là các kỹ năng thúc
đẩy khả năng giao tiếp của người học. (Lê Văn Thủy, 2017).
2.3. Kỹ năng nói trong dạy học ngoại ngữ
Theo Brown (1994) và Burns & Joyce (1997), nói là quá trình tương tác nhằm tạo
nên ý nghĩa liên quan đến việc tiếp nhận, xử lý thông tin. Hình thức và ý nghĩa của lời
nói phụ thuộc vào các yếu tố bối cảnh bao gồm bản thân những người tham gia, kinh
nghiệm sống của họ, môi trường và mục đích của việc nói. Kỹ năng nói là bao gồm quá
trình tạo ra âm thanh, trọng âm, nhịp điệu và ngữ điệu của lời nói một cách rõ ràng, cấu
trúc ngữ pháp chính xác, biết lựa chọn từ vựng phù hợp với bối cảnh, kết hợp sử dụng cử
chỉ hoặc ngôn ngữ cơ thể. Người nói tốt được xem là người biết cách tổng hợp các kỹ
năng và kiến thức để truyền đạt thông tin một cách hiệu quả. (Hoàng Thị Kim Oanh,
Nguyễn Thị Hồng Vân, 2020).
3. Minh hoạ sử dụng giáo dục trải nghiệm phát triển kỹ năng nói Tiếng Anh cho
sinh viên
SV của Học viện Nông nghiệp Việt Nam nói riêng và SV của các trường đại học nói
chung là lứa tuổi có tự ý thức cao, có năng lực và tình cảm trí tuệ phát triển (khát khao đi
tìm cái mới, thích tìm tòi, khám phá,…) nên việc càng đa dạng hóa các hình thức trải
nghiệm sẽ càng giúp cho người học được trải nghiệm, thử thách và tìm ra những năng lực
của cá nhân. Dưới đây là một số hình thức của giáo dục trải nghiệm đã được sử dụng ở một
số trường đại học để phát triển kỹ năng nói Tiếng Anh cho SV như:
Ví dụ 1. Tổ chức các CLB nói Tiếng Anh:
Thông qua các CLB, những SV có cùng sở thích, mong muốn giao tiếp bằng Tiếng
Anh có môi trường để rèn luyện kỹ năng nói của bản thân. Hơn nữa, các CLB được hoạt
động theo một lịch trình cố định và có những chủ đề xác định (theo ngày, theo tuần, theo
tháng,…), vì thế SV được tăng cường tần suất sử dụng Tiếng Anh, có thói quen sử dụng
Tiếng Anh cũng như nâng cao được từ vựng, ngữ pháp và tự tin hơn trong giao tiếp. Để đa
dạng hoạt động, CLB có thể tạo các buổi nói chuyện có sự tham gia của các vị khách mời
là những người bạn nước ngoài và các Thầy Cô có kinh nghiệm hay các CLB Tiếng Anh
ngoài trường; cũng có thể tổ chức những buổi thưởng thức âm nhạc nhẹ nhàng với những
chủ đề khác nhau từ dòng nhạc nước ngoài. Trong các buổi hoạt động CLB, các SV vừa
được học Tiếng Anh, vừa sử dụng kỹ năng nói Tiếng Anh, vừa được giao lưu với nhau.
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Hình 1. CLB Tiếng Anh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Hình 2. Acoustic English Show và English zone Coffee Talks
tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
Ví dụ 2. Tổ chức trò chơi ngôn ngữ để phát triển kỹ năng nói Tiếng Anh
Trong dạy học giảng viên sẽ sử dụng trò chơi có thể tạo ngữ cảnh thực hành Tiếng Anh
cho SV. Chẳng hạn như:
- Miêu tả tranh (Picture description): Sử dụng tranh ảnh luôn đem lại hứng thú cho
người học, chỉ một bức tranh đơn giản cũng có thể trở thành chủ đề nói hấp dẫn và khích lệ
người học sử dụng ngôn ngữ hiệu quả. Giảng viên có thể đưa ra một bức tranh, cho SV cả
lớp đứng thành vòng tròn. Sau đó giảng viên giao bóng cho 1 SV và yêu cầu người đó nói
một câu hoàn chỉnh mô tả chi tiết của bức tranh. Tiếp theo, SV tung bóng cho 1 SV khác
bất kỳ. Quả bóng đến tay SV nào thì người đó phải nói câu tiếp theo, làm như vậy cho đến
hết lượt chơi. Giảng viên sẽ điều khiển trò chơi và sửa lỗi sai SV.
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Hình 3. Một số tranh dùng để miêu tả cho chủ đề Môi trường và Sức khỏe
- Kể chuyện và chia sẻ tin tức: Những câu chuyện hay những mẩu tin tức là những
thông tin thú vị đối với người nói và người nghe. Vì thế, giảng viên cũng có thể dùng công
cụ này để rèn luyện kỹ năng nói Tiếng Anh cho SV.
SV lựa chọn tin tức và những câu chuyện đơn giản từ một số trang mạng như Stone
Soup, Little Chicken, BBC Learning English, Words in the News, VOA Learning
English,… để tự luyện tập tại nhà. Sau đó, SV được họp với nhóm để chia sẻ và trao đổi
lại những thông tin đã chuẩn bị. Hoạt động này duy trì ít nhất 3 lần một tuần và được
ghi chép một cách cụ thể trong biên bản họp nhóm. Giảng viên cho SV thực hành hoạt
động liên tục trong vòng 2 tháng, sau đó sẽ thăm từng nhóm để kiểm tra kết quả cũng
như giúp nhóm giải quyết các khó khăn trong quá trình luyện kỹ năng nói.
Hộp 1. Sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp nâng cao kỹ năng nói Tiếng Anh
bằng phương pháp kể chuyện và chia sẻ tin tức
- Mô phỏng cuộc phỏng vấn (Interview): Giảng viên yêu cầu SV hỏi bạn mình những
câu hỏi liên quan về một chủ đề được giao. Ví dụ: chủ đề về “your company” sẽ hỏi về
location, employers, activities, như sau:
SV 1: Where is your company/where is your company based?
SV 2: It is in Hanoi
SV 1: How many people do you employ?
SV 2: It is about 1200 people.
SV 1: What does your company do?
SV 2: It produces and sells mobile telephones.
- Mô phỏng cuộc tranh biện: Đây là một hoạt động sôi nổi, thu hút được nhiều SV tham
gia. Giảng viên cần đưa ra các vấn đề với những ý kiến trái chiều rõ nét để tạo hứng thú
cho cuộc tranh luận. Lớp học được chia thành hai nhóm, một nhóm ủng hộ và một nhóm
phủ nhận một quan điểm hay một vấn đề nào đó. Các nhóm thảo luận để tổng hợp những
lập luận ủng hộ cho quan điểm của nhóm mình sau đó trình bày trước lớp.
- Đóng vai cho các nhân vật trong phim: Giảng viên phân vai cho SV tương ứng với các
nhân vật trong phim. Sau đó, SV xem phim để bắt chước đọc lại, học thuộc các lời hội
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thoại của nhân vật sao cho cách phát âm, cách nói chuyện tự nhiên nhất. Cuối cùng, các
SV lên sân khấu để thể hiện vai diễn của mình.
Ví dụ 3. Tổ chức tham quan dã ngoại để phát triển kỹ năng nói Tiếng Anh
Một trong những hoạt động tham quan, dã ngoại được sinh viên yêu thích đó là
thực hành giao tiếp Tiếng Anh với người nước ngoài. Hoạt động này nên được tổ chức
dưới dạng các buổi dã ngoại nhỏ do giảng viên giảng dạy hướng dẫn.

Hình 4. Thực hành nói tiếng Anh với người nước ngoài của sinh viên trường ĐH FPT
Ngoài ra, các hoạt động thực tập ngắn cho SV tiếp xúc và trải nghiệm ở môi
trường làm việc có sử dụng Tiếng Anh cũng là hoạt động nên tổ chức để tăng cơ hội
giao tiếp cho SV.

Hình 5. Tham gia tiếp đoàn chuyên gia Hình 6. Tham gia phỏng vấn bằng Tiếng
thuộc dự án JICA thăm Bệnh viện thú y Anh tại hội chợ việc làm của SV Học
của SV Học viện nông nghiệp Việt Nam
viện nông nghiệp Việt Nam
Ví dụ 4. Tổ chức hội thi/cuộc thi, sự kiện để phát triển kỹ năng nói Tiếng Anh
- Tổ chức một số cuộc thi như: Các gameshow tương tự như các chương trình
truyền hình nổi tiếng (Rung chuông vàng, Ai là triệu phú, Chiếc nón kỳ diệu,…), hùng
biện Tiếng Anh, Festival Tiếng Anh, hát tiếng Anh, diễn kịch Tiếng Anh,... theo lớp, theo
khoa hoặc toàn trường hoặc giữa các trường với nhau.
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Hình 7. Cuộc thi “Rung chuông vàng” Tiếng
Anh của SV Trường ĐH Kinh doanh và công
nghệ Hà Nội

Hình 8. Festival Tiếng Anh của SV Học
viện nông nghiệp Việt Nam

- Tổ chức lễ hội văn hóa thưởng thức tinh hoa văn hóa phương Tây với mục tiêu
mang đến cho SV một môi trường đậm chất phương Tây với nhiều gian hàng văn hóa của
các quốc gia hoặc nhóm quốc gia khác nhau. Tại đây, mọi thứ đều được truyền đạt bằng
Tiếng Anh. Với việc sở hữu cho mình một chiếc “Passport” thông hành, mỗi quốc gia sinh
viên trải qua đều được đóng dấu xác nhận vào passport của mình. Khi nhận đủ các ấn ký từ
các quốc gia sinh viên sẽ nhận được một món quà đặc biệt từ Ban Tổ chức.
- Tổ chức cuộc thi xây dựng video Tiếng Anh trên các ứng dụng mạng xã hội phổ
biến như Tiktok, Vlog,…tạo cảm hứng sáng tạo cho SV, cũng như giúp SV rèn luyện kỹ
năng nói mọi lúc, mọi nơi, tại một thời điểm và địa điểm thuận lợi cho mình, mà không
nhất thiết là phải ở môi trường lớp học.

Tại Đại học Điện lực Hà Nội, các giảng viên đã khai thác ứng dụng Flipgrid cùng
với SV hợp tác để thiết kế, phát triển và thực hiện 6 chủ đề rèn luyện kỹ năng nói dựa
trên các chủ đề của giáo trình đang được sử dụng giảng dạy tại trường. SV sẽ chuẩn bị
ở nhà, tự luyện tập, sau đó quay video và tải lên Flipgrid và nhận phản hồi từ phía các
bạn trong lớp và giảng viên. Sau 1 tuần giao nhiệm vụ, SV rất hào hứng và nỗ lực để
thực hiện video đầu tiên của mình, có 87% SV đã upload bài đúng hạn. Quan sát các
video tiếp theo thấy SV đã tìm cách cải thiện chất lượng và sửa những lỗi sai khi nói ở
các video trước như biết cách phát âm những âm tiết cuối /t/, /d/, /s/, /k/, SV mạnh dạn,
tự nhiên hơn, tốc độ nói nhanh hơn và trôi chảy hơn và có ngữ điệu khi nói tiếng Anh,
thành thạo với các câu đơn. (Hoàng Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Hồng Vân, 2020)
Hộp 2. Phát triển kỹ năng nói Tiếng Anh bằng Vlog của SV trường ĐH Điện lực Hà Nội
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Đối với SV của Học viện Nông nghiệp Việt Nam phần lớn xuất phát từ các vùng nông
thôn hay vùng có kinh tế khó khăn nên cơ hội được tiếp cận với kiến thức Tiếng Anh và
thể hiện các kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh còn hạn chế ngay từ khi học ở bậc phổ thông nên
giáo dục trải nghiệm để phát triển kỹ năng nói Tiếng Anh càng cần được các giảng viên
giảng dạy chú trọng. Giáo dục trải nghiệm này nên được bắt đầu từ hoạt động trải nghiệm
kỹ năng nói Tiếng Anh trong môi trường lớp học để người học làm quen và tích lũy kiến
thức, sau đó đến các hoạt động trải nghiệm ở môi trường nhóm lớn hơn như câu lạc bộ, lễ
hội, cuộc thi,...để giúp người học tự tin và chủ động hơn. Cuối cùng SV sẽ tiếp cận và trải
nghiệm kỹ năng nói Tiếng Anh với người nước ngoài sẽ giúp các em xóa bỏ được rào cản
tâm lý e ngại trong giao tiếp và tự tin sử dụng kỹ năng nói Tiếng Anh của bản thân.
4. Kết luận
Giáo dục trải nghiệm có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành, phát triển
năng lực và phẩm chất cho người học, phát huy tối đa khả năng, tính sáng tạo và kỹ năng
cần thiết cho nghề nghiệp sau này. Thông qua hoạt động trải nghiệm kiến thức lí thuyết
được gắn liền với thực tiễn, hoạt động học gắn liền với thực hành; người học được học tập
vượt ra khỏi phạm vi “bốn bức tường” của lớp học, có điều kiện tiếp xúc, tương tác với
môi trường đa dạng của cuộc sống. Do đó, hoạt động học tập không còn mang nặng tính lí
thuyết, hàn lâm, sách vở mà có ý nghĩa thực sự đối với cuộc sống của sinh viên. Kỹ năng
nghe nói Tiếng Anh có nhiều thuận lợi để tổ chức hoạt động trải nghiệm bởi đây là kỹ
năng giao tiếp thường xuyên trong cuộc sống. Các trường đại học trong đó có Học viện
Nông nghiệp Việt Nam đã quan tâm đến giáo dục trải nghiệm trong dạy học Tiếng Anh
nhưng trên thực tế mới chỉ tập trung cho SV ngành ngôn ngữ Anh. Vì thế, trong thời gian
tới cần được mở rộng hình thức học tập này cho SV ở các khoa khác trong Học viện. Để
giáo dục trải nghiệm diễn ra hiệu quả, giảng viên cần có kiến thức và kỹ năng của phương
pháp dạy học này. Việc thiết kế, tổ chức các hoạt động nói tiếng Anh cho các lớp với sĩ số
đông luôn đặt ra những khó khăn, thách thức cho người giảng dạy. Tuy nhiên, dựa trên nhu
cầu, hứng thú, đặc điểm của SV thì giảng viên hoàn toàn có thể thiết kế được hoạt động
trải nghiệm phù hợp với đối tượng giảng dạy, giúp đạt được các mục tiêu đề ra của bài học,
nâng cao được kỹ năng nói Tiếng Anh cho SV trong Học viện.
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Abstract
Experiential learning is an engaged learning process whereby students learn by doing.
So, they may have chances to interact with real world to gain knownledge or to show their
problem solving skills in the real life. This method helps learners to practice English
speaking skills in order to achieve a certain level of confidence and effective
communication. This is an important matter and both teachers and learners are seriously
concerned about. The article presents some theoretical framework of Experiential Learning
and some examples of applying this method at Vietnam National University of Agriculture
and at university in general.
Key words: Experiential learning, speaking skill, English, student.
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TRUYỀN TẢI THÔNG ĐIỆP THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÁC VĂN BẢN BÁO
TIẾNG ANH TRONG GIẢNG DẠY BIÊN DỊCH
TRANSMITTING MESSAGES THROUGH THE USAGE OF ENGLISH
ARTICLES IN TEACHING TRANSLATION
PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Hương,
ThS. Dương Thị Hào
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tóm tắt
Không chỉ chuyển nghĩa của văn bản từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, trong các
ngữ cảnh cụ thể, dịch thuật còn phải thực hiện một trong những nhiệm vụ quan trọng là
truyền tải các thông điệp từ một nền văn hoá này sang một nền văn hoá khác. Trong thời
kì hội nhập, các bài báo tiếng Anh, được cập nhật liên tục với số lượng thông tin đa dạng
về các quốc gia ở khắp mọi vùng miền trên thế giới, có thể được sử dụng một cách hiệu
quả làm tư liệu trong giảng dạy dịch thuật. Bài viết này hướng sự chú ý đến các kĩ năng
cần thiết trong giảng dạy biên dịch nhằm không chỉ hướng dẫn hình thành các kĩ năng
dịch văn bản báo tiếng Anh chính xác về nghĩa, mà còn giúp truyền tải các thông điệp
đến người học.
Từ khoá: ngữ cảnh, truyền tải thông điệp, giảng dạy dịch thuật, kĩ năng dịch.
1.

Giới thiệu chung

Trong dạy ngoại ngữ nói chung, và Ngôn ngữ Anh nói riêng, dạy dịch là một công việc
mà không phải giáo viên nào cũng dám thử sức, do giáo viên dạy môn môn Thực hành
dịch cần đáp ứng nhiều tiêu chí: vốn từ vựng của cả 2 ngôn ngữ - ngôn ngữ nguồn và ngôn
ngữ đích - phong phú, kiến thức nền tảng sâu, cùng khả năng sử lí tình huống tốt và sử
dụng linh hoạt các kĩ năng dịch thuật.
Trong thời đại công nghệ, việc tiếp cận với các sản phẩm văn hoá trong đó có các
tác phẩm báo chí tiếng Anh trở nên vô cùng dễ dàng, tiện lợi. Các văn bản báo tiếng
Anh về các chủ đề đa dạng, phong phú luôn là sự lựa chọn của nhiều giáo viên khi dạy.
Ngoài những thông tin cung cấp cho độc giả, mỗi văn bản báo đều chứa ít nhất một
thông điệp phóng viên muốn gửi đến độc giả. Nhiệm vụ của giáo viên dạy dịch không
chỉ là giúp sinh viên chuyển nghĩa của văn bản từ tiếng Anh sang tiếng Việt, mà còn
phải giúp người học phát hiện thông điệp và truyền tải thông điệp đó vào văn bản ngôn
ngữ đích. Kĩ năng này cũng được coi là một bước quan trọng trong quá trình phân tích
văn bản trước khi dịch.
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2. Một số khái niệm liên quan
2.1. Khái niệm về thông điệp
Theo từ điển Cambridge dictionary, thông điệp là ý tưởng quan trọng nhất trong một cuốn
sách, bộ phim hoặc vở kịch hoặc một ý tưởng mà bạn muốn nói với mọi người, hoặc là ý
tưởng chính mà một nghệ sĩ, nhà văn, diễn giả hoặc nhóm người đang cố gắng truyền đạt. [4]
Từ điển Collins dictionary quan niệm: Thông điệp là ý tưởng mà ai đó đang cố gắng
truyền đạt, chẳng hạn như trong một cuốn sách hoặc vở kịch, là ý tưởng hoặc quan điểm
mà họ đang cố gắng truyền đạt. hoặc là quan điểm, đạo đức hoặc ý nghĩa của một cử chỉ,
lời nói, tiểu thuyết, hình ảnh chuyển động, v.v. [5]
Từ các định nghĩa trên đây có thể thấy thông điệp là ý tưởng quan trọng nhất của một
ngôn bản mà tác giả cố gắng truyền đạt đến người tiếp nhận thông tin của ngôn bản đó.
Thông điệp có thể được thể hiện một cách rõ ràng, ngắn gọn, công khai, nhưng cũng có thể
gián tiếp, kín đáo thông qua các phương thức được tác giả lựa chọn.
2.2. Một số quan điểm về dịch thuật
Khi nêu ý kiến phản bác quan điểm ‘Dịch dễ và nhanh hơn viết.’, Barbin F. (2014) cho
rằng ‘Dịch thuật là một quá trình lâu dài, bao gồm kỹ năng ngôn ngữ, kiến thức dựa trên
nội dung, trung thành với cơ sở lý luận và ý tưởng của tác giả, và viết lại toàn bộ bài viết,
dịch giả trở thành đồng tác giả của văn bản.’ [3]
Quan điểm trên đây ban đầu khiến cho mọi người thiên về hướng suy nghĩ rằng dịch
thuật chủ yếu là công việc của ngôn ngữ. Trên thực tế, để có được một bản dịch có chất
lượng các dịch giả còn cần chú trọng đến yếu tố văn hoá.
Theo Karamanian A. P., dịch thuật, liên quan đến việc chuyển đổi các ý nghĩ được thể
hiện bằng một ngôn ngữ của một nhóm xã hội thành biểu hiện thích hợp của một nhóm
khác, đòi hỏi một quá trình giải mã văn hóa, mã hóa lại và mã hóa. [10]
Komissarov V. N. (1991) quan niệm rằng dịch thuật là một phương tiện quan trọng tạo
nên các quan hệ liên văn hóa. Dịch từ văn hóa sang văn hóa có nghĩa là, trước hết, mang
đến cho người tiếp nhận thông tin về sự kiện và ý tưởng mới vốn có trong văn hóa ngôn
ngữ nguồn để mở rộng chân trời văn hóa của họ, giúp họ nhận ra rằng những người khác
có thể có những phong tục, biểu tượng và niềm tin khác nhau. [11]
2.3. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ, văn hoá và dịch thuật
Theo Komissarov V. N. (1991), ngôn ngữ và văn hóa rõ ràng là hai yếu tố chi phối
khiến dịch thuật trở thành một loại hoạt động trí tuệ không thể thiếu và phức tạp nhất. [11]
Ảnh hưởng của các yếu tố văn hóa trong dịch thuật rất rõ ràng. Giao tiếp không thể thực
hiện được trừ khi thông điệp được người tham gia giao tiếp hiểu rõ. Nhưng các thông tin
trong các đơn vị ngôn ngữ luôn có mối liên quan hoặc dựa trên kiến thức nền tảng về các
sự kiện được đề cập trong thông điệp. Những kiến thức phổ biến về địa lý, lịch sử, khí hậu,
thể chế chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa, quy chuẩn đạo đức, những điều cấm kỵ, v.v.
Có thể là điều hiển nhiên đối với những người dân của cùng một đất nước, một cộng đồng
văn hoá, nhưng lại hoàn toàn xa lạ với cộng đồng văn hoá khác.
Sự khác biệt của các nền văn hoá, nếu không được giải thích, sẽ là một trở ngại cho sự
hiểu biết, hạn chế hoạt động giao tiếp giữa các thành viên của hai nền văn hóa. Nói cách
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khác, thông điệp được dịch không chỉ được chuyển sang ngôn ngữ khác mà còn chuyển
sang văn hóa khác.
Heidary J. (2009) đưa ra sơ đồ về các yếu tố thiết yếu ảnh hưởng đến tính tương đương
trong dịch thuật trong đó những ảnh hưởng của ngôn ngữ và văn hoá được mô tả như bộ
lọc thẩm thấu các tư liệu của ngôn ngữ nguồn khi được mà hoá sang ngôn ngữ đích.

Sơ đồ 1. Các yếu tố thiết yếu ảnh hưởng đến tính tương đương trong dịch thuật
(nguồn Heidary J. [6])
2.4. Toàn cầu hóa và dịch thuật
Theo Han B. O. (2008), dịch thuật trở thành một phương tiện hội nhập của một nền văn
hóa dưới mọi hình thức: ngôn ngữ, văn học, nghệ thuật, v.v. Rõ ràng là, dịch thuật có thể
được coi là công cụ trong quá trình toàn cầu hóa văn hóa.’
Việc đưa một số từ vào ngôn ngữ đích với tư cách là từ vay mượn là một khía cạnh
quan trọng của dịch thuật. Khi quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn
bao giờ hết, xu thế hiện tại có một lựa chọn giữ lại nhiều từ nước ngoài hơn, đồng nghĩa
với giữ các yếu tố văn hoá ngôn ngữ nguồn trong các văn bản đích.
Sự bùng nổ của của các phương tiện thông tin đại chúng cũng giúp các nền văn hóa tiếp
xúc với nhau nhiều hơn, dễ dàng hơn, dẫn đến các yếu tố đa văn hóa được hình thành với
mức độ ngày càng tăng. Ngoài các từ, câu chữ được viết trong một thời gian, không gian
và bối cảnh chính trị xã hội nhất định, dịch giả phải luôn tính đến khía cạnh "văn hóa" của
văn bản. Quá trình chuyển giao thông điệp được coi là mã hóa lại giữa các nền văn hóa. [6]
3. Các vấn đề liên quan đến truyền tải thông điệp khi dịch văn bản báo chí tiếng
Anh sang tiếng Việt
3.1. Mục đích của việc sử dụng các văn bản báo chí tiếng Anh trong giảng dạy thực
hành biên dịch
3.1.1. Cung cấp kiến thức nền tảng cập nhật
Báo chí được coi là kho tư liệu vô tận cung cấp thông tin và kiến thức của nhân loại. Trong
thời kì hội nhập, cùng với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, việc tiếp cận nguồn tư liệu này trở
nên dễ dàng và thuận tiện. Ngoài các giáo trình giảng dạy tiếng Anh phổ biến ở Việt Nam, việc
sử dụng tư liệu từ các ngôn bản báo tiếng Anh ở mọi thể loại trong việc tiếng cho sinh viên
chuyên ngữ có thể đem lại hiệu quả cao do đáp ứng được các mục đích: cung cấp thông tin cập
nhật về mọi phương diện của cuộc sống, đồng thời khắc phục được những khó khăn do sự
thiếu nguồn sách dạy và học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng.
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Hiện trên thế giới có hàng ngàn trang báo mạng điện tử, trong đó ngoài các trang báo
viết bằng tiếng Anh đa số các báo mạng đều có phiên bản tiếng Anh. Điều này cho thấy
Internet là một kho tư liệu vô tận. Mỗi trang báo có nhiều mục (section) khác nhau, điều
mà không có cuốn sách dạy tiếng Anh nào có thể đáp ứng được cả về số lượng cũng như
độ chuyên sâu. Không chỉ có chức năng lưu trữ, các ấn phẩm báo chí điện tử, còn được cập
nhật liên tục với tần suất trung bình 2 phút/lần.
3.1.2.

Cập nhật hệ thuật ngữ

Trong thời đại công nghệ 4.0, mọi việc có thể diễn ra hoặc thay đổi nhanh chóng, nhất
là trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, các sự kiện trong các lĩnh vực kinh tế,
chính trị, xã hội cũng diễn ra khắp nơi trên thế giới. Tất cả thông tin về các sự kiện quan
trọng đều được cập nhật trên các phương tiện thông tin đại chúng cùng với các từ, ngữ
phản ánh chính xác nhất các chi tiết liên quan. Những khái niệm mới, hiện tượng, dấu hiệu
về sự thay đổi trong xã hội đương nhiên kèm theo các từ, ngữ, thuật ngữ mới để mô tả, gọi
tên, nhận diện những cái mới trong xã hội. Có thể thấy rằng, các phương tiện thông tin đại
chúng, đặc biệt là ngôn bản báo chính là nơi các thuật ngữ về mọi lĩnh vực được cập nhật
nhanh nhất, điều mà không có cuốn sách, giáo trình hay từ điển nào có thể làm được. Việc
sử dụng các văn bản báo trong dạy dịch sẽ giúp làm giàu vốn từ vựng nói chung và vốn
thuật ngữ chuyên ngành nói riêng cho cả người dạy và người học.
3.2. Truyền tải thông điệp thông qua lựa chọn các văn bản báo tiếng Anh làm ngữ liệu
khi dạy biên dịch
Lựa chọn các văn bản báo tiếng Anh làm ngữ liệu khi dạy biên dịch được coi là bước
đầu tiên thể hiện quan điểm của người dạy, qua đó truyền tải thông điệp đến người học.
Văn bản sử dụng làm tư liệu được lựa chọn từ số lượng rất lớn các báo điện từ hoặc báo in
với các chuyên mục khác nhau trên mỗi trang báo phần nào cho giúp truyền thông điệp của
phóng viên đến độc giả, bởi lẽ dù không có chủ định trước, khi là một dịch giả, sinh viên
sẽ là một độc giả tiếp nhận thông điệp dựa trên sự gợi ý của giáo viên, người lựa chọn văn
bản báo cụ thể.
Việc lựa chọn văn bản báo để dịch thường bắt đầu và bị ảnh hưởng bởi những thông
điệp chưa đựng trong các tiêu đề báo (headline) xuất hiện ngay trên các trang đầu – front
page đối với báo in và homepage đối với báo mạng điện tử. Với cấu trúc ngắn gọn, nhưng
chứa đựng vô số thông tin được nén trong số lượng từ ngữ giới hạn, các tiêu đề báo không
chỉ là dạng tóm tắt của nội dung bài báo, mà ít nhiều còn ẩn chứa trong nó thông điệp mà
phóng viên muốn gửi đến độc giả. Với một loạt tiêu đề báo xuất hiện trên homepage, giáo
viên có thể lựa chọn văn bản báo cho bài dịch ngay khi đọc lướt qua các tiêu đề dựa trên 2
tiêu chí: nội dung cần cung cấp và thông điệp cần chuyển tới người học. Trên thực tế, việc
lựa chọn một bài trong hàng loạt tiêu đề trên trang chủ và trong các chuyên mục - trang
homepage của The Guardian thường có khoảng gần 100 tiêu đề, và 90 tiêu đề trên CNN
đồng thời xuất hiện tại bất kì thời điểm truy cập nào - không phải là điều có thể quyết định
ngay trong thời gian ngắn.
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Về nguyên tắc, mặc dù thông điệp có thể được nhận diện trong bất kì phần nào trong văn
bản báo, nhưng nếu xét ở cấp độ toàn bộ văn bản, thông điệp thường xuất hiện ở tiêu đề và
phần kết (ending). Nếu tiêu đề với những thông điệp ẩn dấu sau nó, thì thông điệp chính của
bài báo được thể hiện rõ ràng trong phần kết (ending) của bài báo. Và chính thông điệp này
là định hướng cho tác giả khi viết bài, đồng thời cũng chính là đích cuối cùng mà tác giả
muốn đạt được, nhưng không muốn thể hiện ra một cách trực tiếp, đặc biệt là trong báo tiếng
Anh, nơi yếu tố tính khách quan (objectiveness) được coi là yêu cầu số một.
Vd1.
Tiêu đề:

Americans own the most guns in the world. But who stacks up next?
How US gun culture stacks up with the world

Đoạn kết:

Thông điệp:
Vd2.

Many countries around the world have been able to tackle gun
violence. Yet, despite the thousands of lost lives in the US, only around
half of US adults favor stricter gun laws, according to the recent Pew
survey, and political reform remains at a standstill. The deadly cycle of
violence seems destined to continue. [21]
It is essential for stricter gun laws to be applied in US

Tiêu đề:

Opinion: Prince William's overpopulation remarks will do women no
favors.

Đoạn kết:

It should be obvious to all that panic about population growth in
Black, brown and Indigenous parts of the world is underpinned by race
and class prejudice. It should be equally obvious that what every
woman needs is the freedom to choose for herself if, when and how
many children she will have. If despite years of talking about
conservation Prince William has not considered that his concern for
Africa's wildlife could stigmatize Africa's women, perhaps now is the
time for him to do so. [16]

Thông điệp:
Vd3.

Prince William should be careful while making remarks

Tiêu đề:

Channel crossings: who would make such a dangerous journey –
and why?

Đoạn kết:

The UK offers for many the hope of freedom and potential economic
security, especially those who have faced traumatic journeys in other
countries such as Libya, where HRW has documented abuse of migrants
in detention. [14]

Thông điệp:

Migrants from countries such as Libya may not find freedom and
potential economic security in UK as they hoped
Ba ví dụ trên đây cho thấy, thông điệp có thể được nhận thấy dễ dàng khi chúng được
thể hiện dưới dạng lời khuyên, hoặc lời bình với những dấu hiệu rõ ràng – điều không dễ
tìm thấy trên báo tiếng Anh, nơi luôn cố gắng đảm bảo sự khách quan – như trong ví dụ 2:
-

It should be obvious to all that …
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-

It should be equally obvious that …
Perhaps now is the time for him to do so

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, nhất là đối với các vấn đề nhậy cảm, thông điệp có
thể được thể hiện qua cách nói bóng gió, gián tiếp hoặc phải kết hợp cả câu hỏi được đặt ra
ở tiêu đề với thông tin ở phần kết – ngầm hiểu là câu trả lời cho câu hỏi đã được nêu ở tiêu
đề - mới có được một thông điệp trọn vẹn. Khi khai thác những văn bản báo này, giáo viên
cần chủ động định hướng, gợi mở để người học nhận ra điều họ cần tìm.
Trong nhiều văn bản báo, thông điệp xuất hiện trong phần kết dưới dạng câu trích dẫn
trực tiếp câu nói của nhân vật, do vậy khó nhận biết hơn và cần sự phân tích sâu hơn của
giáo viên.
Vd.
Tiêu đề:

Michael Cohen: prosecutors could ‘indict Trump tomorrow’ if
they wanted

Đoạn kết:

Cohen was asked if he believed the Trump Organization was “a
criminal enterprise”.
“Let’s just say that they committed crimes,” he said. [25]

Thông điệp:
Trump and his Organization are in a danger.
Cũng chính thông điệp sẽ góp phần định hướng cho cả người dịch trong quá trình
dịch, cụ thể là trong chọn từ, chọn chi tiết nhấn mạnh, quyết định xem văn bản dịch nên sử
dụng cho mục đích gì: cung cấp thông tin xác thực, công bố trên một trang báo cụ thể, làm
tư liệu tham khảo, v.v.
Kể cả khi văn bản báo chỉ được sử dụng làm học liệu thì việc phát hiện ra thông điệp
của bài báo cũng phải luôn được coi trọng, vì đó chính là yếu tố làm thên linh hồn của bài
báo. Nếu không chú trọng đến điều này, các văn bản báo dịch sẽ không khác nhiều so với
các văn bản được dịch do sử dụng các phần mềm dịch tự động.
3.3. Truyền tải thông điệp văn hoá, xã hội khi gặp những khác biệt trong lối sống và tập
quán xã hội
Các văn bản báo luôn phản ánh mọi khía cạch của đời sống xã hội. Nhận diện được các
thông điệp đã khó, nhưng truyền tải được thông điệp đó vào văn bản dịch còn khó hơn, đặc
biệt là khi gặp những khác biệt trong lối sống và tập quán xã hội, do bản dịch phải đáp ứng
được cùng một lúc 2 tiêu chí trong dịch thuật: chính xác về mặt thông tin và diễn đạt tự
nhiên bằng ngôn ngữ đích. Trên thực tế, không dễ để các văn bản dịch đáp ứng được đồng
thời cả 2 tiêu chí này. Tuy nhiên, khả năng đáp ứng được các tiêu chí này của một văn bản
báo dịch Anh-Việt có thể tương đối cao, do một số nguyên nhân sau:
- Mục đích của các văn bản báo là cung cấp thông tin cho đại chúng, nên phong cách
diễn đạt không quá phức tạp như trong văn học, với các thông điệp được diễn đạt khá rõ
ràng.
Toàn cầu hoá và internet giúp rút ngắn đáng kể khoảng cách trong khả năng tiếp
cận thông tin của các quốc gia. Điều này dẫn đến kiến thức nền tảng của người đọc được
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nâng lên, trong đó gồm cả kiến thức về văn hoá, xã hội của các nước trên thế giới nói
chung, và các nước nói tiếng Anh nói riêng.
Trong quá trình dịch, không hiếm khi người dịch phải xử lý các ngữ cảnh có sự khác biệt
trong lối sống và tập quán xã hội, như cách xưng hô, các quan điểm về chuẩn mực hay các mối
quan hệ trong xã hội, những điều cấm kị, các xu thế trong sinh hoạt cộng đồng, v.v.
Một trong những ví dụ điển hình về sự khác biệt là cách xử dụng tên riêng trên báo
tiếng Anh và tiếng Việt.
Trong các văn bản báo tiếng Anh, tên riêng có thể xuất hiện ở dạng đầy đủ hoặc rút gọn;
trong tiếng Việt, ngoài tên ra còn cần thêm các từ thể hiện vị trí, chức tước, mối quan hệ
của người được nêu tên (kể cả khi đã được nhắc tới trước đó). Thông điệp ở đây có thể là
sự khác biệt trong quan niệm về tầm quan trọng của vị thế, quan hệ, chức danh khi sử dụng
tên riêng.
Vd. MPs should not use personal companies to avoid tax, says Starmer. [27]
Khi thiếu các thông tin về vị thế, quan hệ, chức danh, tên riêng có thể gây khó khi dịch
sang tiếng Việt và có thể gây khiếm nhã theo thói quen của người Việt.
Vd.
Tiêu đề:

Rescue me: why Britain’s beautiful lockdown pets are being
abandoned

Đoạn kết:

The cats and dogs that helped us through the pandemic are
increasingly being dumped in the street or handed over to charities –
and shelters are dealing with the fallout.
There’s potentially good news, too, from All Dogs Matter, a few
days after my visit. A nice working-from-home couple from
Hertfordshire are coming back to meet Spike for the third time. I hope
he doesn’t get too nervous. If it goes well, they’ll take him home.
Fingers crossed. [28]

Thông điệp:

Due to pandemic English people have to abandon their beloved
pets. Pandemic may change the most stable things
Trong văn bản báo trên có 2 thông điệp chính:
Thông điệp về mức độ trầm trọng của đại dịch Covid-19 khiến những người dân Anh,
những người vốn nổi tiếng vì yêu quý thú cưng - nhiều khi còn hơn cả một nửa của mình điều này khác biệt với thói quen của người Việt nam khi nuôi các con vật chủ yếu vì mục
đích kinh tế.
Thông điệp về liên quan đến thành ngữ ‘Fingers crossed’, hay một cử chỉ - không nhất
thiết phải đi kèm với thành ngữ này - bao gồm việc bắt chéo ngón tay giữa lên ngón trỏ
như một sự mê tín được cho là mang lại may mắn hoặc xua đuổi vận đen. Điều này cũng
khác với văn hoá của người Việt.
Vd.
Tiêu đề:

I almost died trying to get an abortion. I'm terrified my students
could face a similar fate
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Đoạn kết:

Whether or not Roe survives, the lesson we must all learn is that
preserving our rights -- be they in speech, citizenship, privacy or
reproduction -- requires constant vigilance. [19]

Thông điệp:
Women have rights in speech, citizenship, privacy or reproduction
Xuất phát từ đạo luật cấm hầu hết các ca phá thai sau 15 tuần và việc các thẩm phán có
thể sẽ vô hiệu hóa quyết định của Roe v. Wade năm 1973 liên quan đến hạn chế quyền sinh
sản của phụ nữ, bài báo đưa ra thông điệp về quyền tự do của phụ nữ trong các vấn đề xã
hội cũng như cuộc sống riêng tư.
Việc phát hiện thông điệp không phải lúc nào cũng dễ dàng nhất là khi liên quan tới
những vấn đề tế nhị hay có nguồn gốc trong quá khứ.
3.4. Truyền tải thông điệp văn hoá khi dịch các tục ngữ, thành ngữ
Tuy không phổ biến như trong các văn bản văn học, tục ngữ, thành ngữ cũng xuất hiện
trong các văn bản báo, thường ở dạng trích dẫn bộ phận (partly quotation). Khó khăn nhất
trong việc truyền tải thông điệp xuất phát từ sự khác biệt về quy chiếu trong các câu tục
ngữ, thành ngữ Anh-Việt.
Vd. I hope he doesn’t get too nervous. If it goes well, they’ll take him home. Fingers
crossed. [28]
Thành ngữ ‘Fingers crossed’, được dùng như một lời bình kết hợp với thông điệp khi
nói về số phận của những con thú cưng đã từng được mua với giá £4,000, hiện đang bị
đưa đến các trung tâm từ thiện (rehoming charity) với hy vọng tìm được chủ mới. Thành
ngữ này còn chứa đựng thông điệp về thưc tế đang xảy ra ở Anh:
“Everything seems to be going up at the moment. Bills, food, all reasons why people are
unable to cope with a dog.” Others have lost jobs, or had to move. “With the end of the
eviction ban we did see a number of people coming forward: they were having to move
house and the new accommodation wasn’t dog-friendly so they had to make the
heartbreaking decision to give up the dog.” [28]
Trong những tình huống này, phương pháp dịch thành ngữ (idiomatic translation) phải
được sử dụng kết hợp với những giải thích cần thiết. Kết hợp với thông tin về khả năng tìm
được chủ mới cho con chó, qua đó đưa ra thông điệp ‘Living conditions are realy worring
even in the richest and most developed countries, like UK’
Vd. Vincent Kompany says football boardrooms are a 'hotbed of inequality' in new
FIFPro anti-racism report [22]
Thành ngữ 'hotbed of inequality' mang thông điệp về sự phân biệt chủng tộc ngay trong
ban lãnh đạo của câu lạc bộ bóng đá.
Vd. Couple who met on a bus shunned by family for their 22 year age gap
Laura Kreuzter, 20, from Selm, Germany, first met 'the love of her life' three years ago
on a bus that she took every day.
She tracked him down on Facebook and a couple of days later, the pair met for a coffee
and fell head-over-heals.
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"It was love at first sight. Laura loved my looks and personality right from the start and
the same goes for me. We were attracted to each other from the start. [20]
Trong các câu trên đây, 2 thành ngữ 'the love of life' và ‘love at first sight’ không quá
khó để phát hiện được thông điệp của chúng do có cách thể hiện tương đương trong tiếng
Việt. Tuy nhiên, thành ngữ ‘love at first sight’ (tình yêu sét đánh) và nhất là (fall) ‘headover-heals’ (madly in love - say nhau như điếu đổ) có thể khiến người dịch khó khăn trong
việc phát hiện thông điệp trong các câu trên do có sự khác nhau trong quy chiếu của 2
ngôn ngữ Anh và Việt, để từ đó phát hiện ra thông điệp của cả văn bản: hãy dũng cảm để
sống với cảm xúc của chính mình.
Vd. Newly discovered Covid-19 variant B.1.1529 is 'red flag' but US needs to learn
more, Fauci says [24]
Trong tiêu đề trên có thành ngữ 'red flag' (a sign of danger) nhằm thể hiện thông điệp
‘US needs to be careful in dealing with a danger ahead’
3.5. Truyền tải thông điệp văn hoá thông qua các từ vay mượn
Việc sử dụng các từ vay mượn (borrowings) là một trong những giải pháp hữu hiệu đối
với các yếu tố ‘không dịch được’ hoặc không nên dịch. Những vật, khái niệm được biểu
hiện bằng các từ vay mượn thường mang các yếu tố đặc trưng, đại diện cho các nền văn
hoá cụ thể, chứa đựng trong nó nhiều thông điệp văn hoá, chính trị, xã hội của một đất
nước hay nền văn hoá.
Vd. Livestream gamers who get cash tips from fans get part of the way there. [23]
Ngoài các thuật ngữ liên quan đến internet, từ ‘tip’ được sử dụng ở dạng từ vay mượn
thể hiện thông điệp về văn hoá thưởng tiền để tán thưởng một ai đó khi làm vừa lòng người
khác.
Vd. There have been some really heartwarming images from the Black Lives Matter
protests from around the world recently.
While the husband and wife shared an intimate moment, crowds around them could be
seen holding signs saying ‘Black Lives Matter’ and ‘Black Lives > White Feelings’. [17]
Các ngữ ‘Black Lives Matter’ và ‘Black Lives > White Feelings’ sẽ được sử dụng ở
dạng từ vay mượn – có thể kèm theo lời giải thích - để thể hiện thông điệp ở người viết
muốn truyền tải là: Equality between Black and White must be maintained.
Vd. #MeToo changed Hollywood – but what about our schools, workplaces and homes?
To me, it seems that sexual harassment is still happening, the only difference is that now
we’re much more aware of it. But awareness is perhaps the first step in eradicating the
threat of sexual assault that many of us feel daily, and in slowly dismantling the dangerous
culture created by decades of silence. [18]
Trong ví dụ trên có cụm từ ‘#MeToo’, tên của một phong trào nhằm nỗ lực tạo ra sự
thay đổi xã hội, được tổ chức chủ yếu thông qua phương tiện truyền thông xã hội vào cuối
năm 2017. Kể từ đó, phong trào đã tạo ra sự đoàn kết cho những phụ nữ thuộc mọi thành
phần từng bị quấy rối tình dục.
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Tên của phong trào này - #MeToo – là một ví dụ cho các yếu tố không nên dịch, nhưng
người dịch nên cố gắng để giải thích thông điệp của văn bản báo dựa trên các chi tiết liên
quan đến kiến thức nền về khái niệm này. Với sự trợ giúp của internet, thông tin về phong
trào này cũng không quá xa lạ đối với người Việt, tuy sự khác biệt về văn hoá phương
Đông và phương Tây vẫn là rào cản lớn để độc giả người Việt Nam tìm thấy sự ủng hộ đối
với những thông tin liên quan đến mục tiêu của phong trào này. Giáo vên có ý định khai
thác của văn bản báo nên hướng dẫn để sinh viên chú ý đến 2 yếu tố liên quan đến thông
điệp của bài: khác biệt trong lối sống và từ vay mượn.
Vd. It is also a sign of the times, as the Tory party reflects on the changed social
composition of its support. Having polled extensively among first-time Tory voters in “red
wall” areas, the CSJ recommends that an emphasis on building affordable rented housing
should be a central part of the government’s levelling-up programme. [26]
Cụm từ “red wall” cũng chứa một thông điệp chính trị liên quan đến cuộc cạnh tranh
giữa 2 Đảng ở Vương quốc Anh, khi được thể hiện trên bản đồ về kết quả bầu cử, khối ghế
do đảng nắm giữ giống hình một bức tường, có màu đỏ, theo truyền thống được sử dụng để
đại diện cho đảng Lao động. Thông điệp được truyền tải là: Election in UK is, in fact, the
struggle between two political parties Labour and Conservative.
4. Một số đề xuất liên quan đến truyền tải thông điệp văn hoá khi dịch văn bản
báo chí tiếng Anh sang tiếng Việt
Khi khai thác các văn bản báo viết bằng tiếng Anh trong dạy dịch Anh - Việt, người dạy
không nên chỉ tập trung vào các hiện tượng ngôn ngữ mà nên đầu tư một lượng thời gian
cần thiết vào các bước chuẩn bị trước khi dịch, cụ thể là phân tích văn bản được lựa chọn
làm tư liệu. Trong các bước chuẩn bị này nên hướng dẫn cho người dịch xác định bối cảnh
của bài báo, độc giả định hướng của bài báo (target audience) và thông điệp mà tác giả bài
báo muốn gửi đến độc giả. Những điều này sẽ giúp người dịch xác định được văn phong
phù hợp của bản dịch. Nếu xác định được văn bản báo dịch sẽ được sử dụng cho mục đích
nào thì người dịch sẽ dễ dàng xác định được những thông điệp nào nên được lựa chọn để
làm tâm điểm chú ý của độc giả.
Bản thân người dạy cũng phải tưởng tượng ra các giả thiết khác nhau về điểm đến của
các văn bản báo dịch được cho là sản phẩm của mình và sinh viên mình hướng dẫn, nhằm
không chỉ định hướng cho sinh viên trong việc sử dụng văn phong cần thiết cho văn bản
dịch, mà còn truyền tải chính xác thông điệp của tác giả bài báo (người sử dụng ngôn ngữ
nguồn) đến độc giả (người sử dụng ngôn ngữ đích)
Tuy nhiên, việc lựa chọn các văn bản bản báo với các thông điệp cụ thể cũng cần phải
tính đến sự phù hợp với thuần phong, mĩ tục, các vấn đề liên quan đến chuẩn mực đạo đức,
lối sống, v.v. của người Việt Nam, những người sẽ tiếp nhận các sản phẩm dịch thuật ở
dạng ngôn ngữ đích, để thông điệp của các văn bản báo dịch thực sự đem lại không chỉ
kiến thức mà còn những tác động tích cực cho xã hội.
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5.

Kết luận

Được coi là một kĩ năng khó trong việc dạy và học tiếng Anh, dịch thuật tích hợp nhiều
bước trong quá trình chuyển tải thông tin từ ngôn ngữ nguồn sang ngôn ngữ đích. Việc
giảng dạy môn Thực hành dịch không chỉ đơn thuần là dạy kĩ năng dịch Anh-Việt, ViệtAnh, mà còn giúp cung cấp vô số những kiến thức văn hoá, xã hội cho người học. Việc sử
dụng các văn bản báo làm ngữ liệu trong giảng dạy Thực hành dịch là hợp lí, do lựa chọn
này mang đến đồng thời nhiều lợi ích: không chỉ hỗ trợ cho giáo viên giúp sinh viên có
được những thông tin cập nhật về thế giới, tránh được sự nhàm chán khi phải sử dụng các
giáo trình với các thông tin không mang tính thời sự, mà còn truyền tải được những thông
điệp chính trị, văn hoá, xã hội đến người học. Cùng với các mục đích trong việc sử dụng
sản phẩm của quá trình dịch, những thông điệp từ văn bản báo dịch này quyết định việc
giáo viên sẽ định hướng cho sinh viên thực hành các bước cơ bản khi dịch một văn bản
báo, trong đó quan trọng nhất là phân tích văn bản trước khi dịch. Từ đó quyết định việc sử
dụng các dạng thức, phương pháp dịch phù hợp, đặc biệt là khi gặp những khác biệt trong
lối sống và tập quán xã hội, dịch các tục ngữ, thành ngữ hay lựa chọn từ, ngữ phù hợp
trong ngôn ngữ đích.
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Abstract
Not only transfering texts’ meaning from one language to another, in certain contexts,
conveying messages from one culture to another is considered to be one of translation’s
important duties. In period of integration, articles in English, being continuously updated
with great quantity of various information about countries and regions on the globe, may
be effectively used as materials for teaching translation. This piece of writing focuses on
necessary skills in teaching translation in order not only to form students’ skills in
translating English articles, but also to help to transmit messages to learners.
Key words: context, transmitting messages, teaching translation, translating skills
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Abstract
The role of technology in enhancing learner autonomy in language class has been
discussed and proven by a number of researchers (Schemenk, 2005; Thorne, 2006; LarsenFreeman, 2011; Godwin-Jones, 2011; Melviana, Lengkanawati, &Wirza, 2020; Nguyen &
Habok, 2020). These scholars all have come to a consensus that computer technology can
improve learner autonomy through the abundant resources available which facilitate
learner self-study. As computer technology is too broad a field for an EFL teacher to
explore and figure out how it may affect learner autonomy, the researcher aims to examine
the role of some technological platforms in promoting learner self-efficacy in EFL online
class in a university in Vietnam. An exploratory survey research was conducted at four
universities in a northern city of Vietnam with the participation of 120 students. A 32 item
questionnaire was designed to get students’ perspectives of learner autonomy from four
dimensions: the technical, the psychological, the political and the social one. Results
showed that the used platforms could support to develop learner autonomy. However,
some obstacles remained and required much attention and they were mainly about
students’ motivation, students’ engagement, support from the persons in charge, and virtual
school disciplines.
Key words: technological platforms, learner autonomy, EFL class

Introduction
The advent of the Internet has transformed educational setting especially language
learning approaches. According to Speck (2019), English language learners will benefit if
they approach technology. Himmelsbach (2019) stated that with the internet connection
students can access and collect information 24 hours a day and therefore they can easily
find their study materials and tap into the open resources from universities worldwide.
Moreover, thanks to it, learners can communicate with others and immerse themselves in
the language they are learning (Zazulak, 2016), stay in touch with their teachers and debate
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with peers (Motteram (2014). This means that students can gain in certain level of
autonomy when working on the internet or in other words, the internet can motivate
learners to study Arifah (2014). With smart devices, computer technology has been
considered a tool which supports learners to study smoothly and effectively (Campbell,
2006; Ahmadi (2018); Stockwell, 2010) and therefore promoting an unconventional way of
learning named mobile learning (Wexler et al (2007; Aljuaid et al, 2014). LarsenFreeman and Anderson (2011) even believed that technology enabled learners to broaden
their study extent.
The importance of computer technology has also been observed in virtual learning. To
support this novel educational approach, a world of technological applications and
platforms have been invented and designed including Facebook, Zalo, Zoom Meeting,
Google Meet, Microsoft Teams and there have been also a plethora of researches
examining the effectiveness of technological supports in language learning for example
Stockwell (2010) using mobile phones for vocabulary activities, Laouini (2021)
researching networked smart gadgets to enhance learning autonomy, Melani (2020) relying
on Google classroom and learning listening, Carol Girón-García (2013) associating
Cybertasks with reading skills, or BENABIDA (2020) examining the application of
YouTube and Facebook to Encourage EFL students’ Learning Autonomy.
All of the previously conducted studies have revealed findings about the benefits and
shortcomings of using technological application in language learning and fostering learner
autonomy; however, in Vietnam, these studies are not sufficient. This situation drove me to
have a closer look at how technological platforms supported to promote learner autonomy
in an EFL class in Vietnam. The first reason for my conducting this research is my belief
and observation that the students who demonstrated high degree of autonomy can achieve
better results in language learning and this belief was consolidated via the conclusion that
developing some degree of autonomy is essential in educational settings as this helps to
bring about effective learners (Breen, 1984; Littlewood, 1996; Nunan, 1997; Benson,
1997; Le, 2018; Truong et al., 2019; Hermagustiana & Anggriyani, 2019). The second
reason is when online learning has been made mandatory or has gained in more popularity
than ever before, learners need to get adapted to the changing wheel of history and
developed their autonomy in cyber-learning in cyber worlds. The evaluation of learners on
how the use of some common platforms could promote learner autonomy in English ecourses can yield better insight into this subject matter.
Literature Review
Online learning technology
The advent of technology in industrial revolution 4.0 has brought about the
development of School Management Learning System (LMS) which enabled learning to
take place in virtual spaces. This internet operated system allows users to explore
information and knowledge from many various open resources worldwide and prompts the
development and application of various new learning models such as flipped classroom,
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and blended learning, or extensive reading. The more e-learning develops, the more
sophisticated the supporting technology is. Tech-savvy teachers therefore know how to
make e-courses content and delivery more interactively (Bentley, Y., Selassie, H., &
Shegunshi, A., 2012) and good preparation and delivery are likely to help improve the
quality of learning and teaching in online system (Dwi Ratnasari, D.E, Saputra, N, &
Rahmana, F., 2021).
There are many kinds of LMS that are now popularly used such as Google Classroom,
Zoom, Microsoft Team, Blackboard, Schoology, etc., and each of them has its own
strengths and weaknesses in terms of provided features and specifications. In Vietnam,
both exported and locally made technological platforms have been used but the two most
common are Zoom and Microsoft Teams. The former is a cloud-based video conferencing
service you can use to virtually meet with others - either by video or audio-only or both, all
while conducting live chats - and it lets you record those sessions to view later. When
people are talking about Zoom, you'll usually hear the following phrases: Zoom Meeting
and Zoom Room. A Zoom Meeting refers to a video conferencing meeting that's hosted
using Zoom. You can join these meetings via a webcam or phone. Meanwhile, a Zoom
Room is the physical hardware setup that lets companies schedule and launch Zoom
Meetings from their conference rooms. Zoom's core features include Collaboration which
allows collaboration with up to 300 UR and external non-UR individuals, including chat,
annotation, whiteboarding, and breakout rooms; Screen and application
sharing supporting presenters to share their whole desktop or individual applications;
Dynamic voice detection allowing primary camera view to automatically toggle to the
active speaker; Scheduling empowering browser, client, and plugin scheduling options,
including delegation for co-hosts and schedulers; Recording making it possible to record
the meetings locally and upload them to Blackboard Learn, Box, OneDrive Video, or
Youtube; Large room and webinar being expanded to allow larger groups, up to 500
interactive participants in Large Rooms or 10,000 viewers via Zoom Webinars; and Mobile
devices or Feature-rich mobile apps for iOS and Android. The latter is a persistent chatbased collaboration platform which is completed with document sharing, online meetings,
and many more extremely useful features for business communications. Microsoft Teams
features which make it stand out from other collaboration software include Teams and
channels showing that teams are made up of channels, which are conversation boards
between teammates; Conversations within channels and teams which allow all team
members to view and add to different conversations in the General channel and to use an
@ function to invite other members to different conversations; a chat function commonly
found within most collaboration apps and can take place between teams, groups, and
individuals; Document storage in SharePoint consisting a default document library folder,
enabling users to share files across all conversations and automatically save them to this
folder; Online video calling and screen sharing supporting seamless and fast video calls;
Online meetings, a feature helping enhance communications, company-wide meetings, and
even training with an online meetings function that can host up to 10,000 users, inside or
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outside a business; Audio conferencing which allows meeting via phone.; full telephony
replacing your business’ existing phone system.
Within this study, these two platforms, together with Zalo apps, were examined to find
out how their application affected learner autonomy in EFL online class in Vietnam.
Definition of learner autonomy
Holec (1981) as cited in Nunan (1997, p.193) defined learner autonomy as “the ability
to take charge of one’s own learning”. In other words, learners should be well aware of
their learning purpose, share in the setting of learning goals, take initiatives in planning and
executing learning activities and regularly review their learning and evaluate its
effectiveness. Sharing this viewpoint, Smith (2008) propose that automonous learners are
those responsible for their learning success. They are known to have the ability to selfcontrol their learning with or without others’ sources of help (Dickinson, 1987; Nunan,
1997; Benson, 2001; Freire, 1997; Palfreyman, 2003). With a similar interpretation, other
terms have been used to define learner autonomy including “independence” (Sheerin,
1991), “self-direction” (Candy, 1991), or “andragogy” (Knowles, 1980). This usage further
consolidates the general belief that training for learner autonomy is to bring about active
learners, focus on learner-centredness, and direct students towards independence from
other people in their thinking, learning and behavior (Littlewood, 1996). However as
Benson (2001) proposes, learner autonomy can hardly be achieved in the constraint of
students’ sole responsibility. It is, in my point of view, better nurtured and developed with
the help from teachers and in both an online and off-line environment; therefore, learner
autonomy needs to be considered in the light of its “relatedness” (Sanparsert, 2009 cited in
Muhammad, 2020), or the needs of being related including “need of support, contact, and
need to be in community or being part of group” (Muhammad, 2020) and autonomous
learning should be viewed more as a decision making process (Little, 1991; Dickinson,
1987) than purely as a learning method or a teaching strategy. Littlewoood (1999) when
doing research in an Asian country considered relatedness as a part in Asia society learning
habit and this concept confirmed the need to be autonomous and to be part of a
community. In classroom context, the sense of relatedness became a prerequisite for
teacher and learner (Andrade and Bunker, 2009)
Within this study, learner autonomy is understood to be not just within the constraint of
self-control but in the communication with other related individuals.
Learner autonomy in EFL class
According to Yildiz & Yucedal (2021), there is an association between learner
autonomy and language learning and should learners have the ability to manage their own
learning, they will be better prepared and accomplish their learning targets with ease.
Oxford (1990) proposes that language use and language learning are “highly social
practices”, which require interdependence from other language users and learners. To
promote learner autonomy in an EFL class, Esch (2010) stresses on the practice of
providing “circumstances and contexts for language learners which will make it more
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likely that they take charge - at least temporarily - of the whole or part of their language
learning programme and which are more likely to help rather than prevent learners from
exercising their autonomy” (p.37). Benson (2011) highlights six different approaches
including resource-based, technology-based, learner-based, classroom-based, curriculumbased and teacher-based approaches. While the first two weigh importance on the learner
autonomy outside the classroom, the last four refer to promoting learner autonomy within a
classroom context. Also approaching autonomy as a “multidimensional capacity”,
Littlewood (1996) developed a framework for developing this individual power in foreign
language teaching. He proposed autonomy as a communicator (autonomy on a task level),
as a learner (autonomy on learning level), and as a person (autonomy on a personal level).
He concluded that in order to be autonomous in any of the three domains, learners are
required to have the “ability into knowledge and skills”, and the “willingness into
motivation and confidence”. Later on, Dam (2011) suggests a more detailed framework
which describes the development of learner autonomy as “a move from teacher-directed
teaching environment to a learner-directed learning environment” (p.41). He shared with
Littlewood (1996) a point that fostering learner autonomy is to empower learners to be
“willing” and “capable” to take over the responsibility of learning. Apparently. we are
autonomous when we are ‘fully willing to do what [we] are doing and [we] embrace the
activity with a sense of interest and commitment’ (Deci, 1996, p. 2)
In Vietnam, both Le (2018) and Truong et al. (2019) examined learner autonomy based
on a four-aspect framework despite some differences. While the former study focused on
the awareness of learning responsibilities, the ability and willingness to create learning
plans and identify objectives, the selection of methods, strategies, and resources to perform
learning activities with and without the assistance of teachers, and the evaluation of
learning processes and outcomes, the latter tapped into the importance of learner
autonomy, the responsibilities of learner autonomy, the abilities of learner autonomy and
the behaviors of learner autonomy. Both studies stressed on the importance of developing
learner autonomy in EFL class and concluded that students were aware of their
responsibilities in developing learner autonomy. Tuan (2021) shared with the previous
published papers about the significance of promoting learner autonomy in English
language learning and concluded that contrary to what people had assumed about students
coming from the teacher-centered education system, students involved in his study could
develop their autonomy when being asked and instructed to do so.
Within this study, learner autonomy was examined from four dimensions the technical
dimension which focused on students’ ability to use the online platform in learning; the
psychological dimension which emphasized students’ willingness to get involved in the
lessons and their capability to take responsibility for their own learning; the political
dimension which highlighted the conditions in which students take control over the content
and process of their learning; and the social dimension which stressed on the roles of
cooperation and social interaction both inside and outside virtual classes
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Technology and learner autonomy
The role of technology in enhancing learner autonomy in language class has been
discussed in a number of research (Schemenk, 2005; Thorne, 2006; Larsen-Freeman, 2011;
Godwin-Jones, 2011) and technology is believed to empower language learners to take
responsibility over their learning and to enhance the learner’s freedom of choosing (Benson,
2011; Reinders & White, 2016). These researchers believed that learner autonomy can be
improved firstly thanks to the abundant available resources which can assist learners’ selfstudy or “teaching resources” such as film strips, audios and video recordings (LarsenFreeman, 2011). In other words, the extensive range of online learning materials helps
learners to choose what they really need. Moreover, educational technologies can support
learners with “enhanced language experiences”, enabling them to get access to a “digital,
social environment where they could engage in the real world and meaningful interactions
with native speakers” (Zhong, 2018) before using language for meaningful communications
beyond purely practice or learning (Thorne, 2006).
Although these scholars and researchers have confirmed the advantage of techsavvies over their peers in the language learning process, they have not much
concentrated on the role of technological tool in promoting learner autonomy through
their active participation in online lessons and the problems likely to be borne out from
the web use.
In the context when E-learning is made compulsory, learner autonomy development
has been even more important. Wedawati, et.al. (2020) conclude that learners could
develop certain degree of autonomy via online education and training and they felt
satisfied with Zoom, the platform used for online lesson delivery. Zhong (2018)
suggests that students, with technological assistance, can be critical users of multiple
online resources, collaborative online learners, and more capable manager and
organizer of their online learning. These built-up qualities are what we can find in
autonomous learners. Beside its role in promoting learner’s engagement in learning,
online learning can provide both linguistic and non-linguistic input (Benson, 2011)
which helps to improve learners’ language ability. This form of learning has even been
more popular since the the COVID-19 hit the world since it encourages “studentfaculty contact, cooperation among students, and active learning” (Baldwin & Jesus,
2017, p. 1). However, there remained a question regarding how autonomous learners
are when attending an online class and whether learner autonomy can be promoted in
the virtual settings as online learning environment may impede the development of
self-regulated capacities of learners, and even learners who are capable of selfcontrolling their learning may face difﬁculties in engaging this process (Dabbagh &
Kitsantas, 2004). In fact, the engagement of learners plays a pivotal role in yielding
good academic outcomes and secures performance of active learning and the quality of
education (Carini, Kuh, & Klein, 2006; Robinson & Hullinger, 2008).
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Research Methodology
Research question
The study aims to examine the effects of using technological platforms in promoting
learner autonomy in EFL class in Vietnam from learners’ perspective. Therefore, the
following research question needs to be answered:
(1) What are the effects of using technological platforms in promoting learner
autonomy in EFL class?
Research method
An exploratory survey research was selected with a hope to find out the students’
perspectives on the use of some technological platforms to promote learner autonomy in
EFL class in Vietnam. Accordingly Nunan (1992), a survey is used to “collect data in most
areas of social inquire” (p.140), and Kasunic (2005) concludes that a survey enables the
researcher to “generalize about the beliefs and opinions of many people by studying a
subset of them” (p.3). Kerlinger (1986) proposes three main types of survey research
including descriptive survey, exploratory survey, and explanatory survey. Although
exploratory survey research does not have a fixed model as it is quite flexible and can be
adapted throughout the process of researching (Cohen, et.al, 2007), it is capable of laying
foundation for future studies and does not require any prior works.
In order to carry out a survey research, there were a number of models and procedures
proposed by researchers such as Nunan (1991), Kasunic (2005) or Brown (2011); however,
in this study, Kasunic’s procedure was made use of with 7 separate steps including (1)
identify the research objectives, (2) identify and characterize the target audience, (3) design
the sampling plan, (4) design and write the questionnaire, (5) pilot test the questionnaire,
(6) distribute the questionnaire and (7) analyse the results and write a report. This choice
was believed to help the research achieve her research objectives because this model with
specific stages made the study process easily manageable and questionnaire piloting could
secure the validity and reliability of the survey and its findings.
Research setting
The study was conducted in four different universities in a northern city of Vietnam,
Haiphong. In these universities, English is a compulsory subject and it is assigned 15
credits totally. Graduate students are required to get at least B1 English proficiency level.
Due to the Covid-19 pandemic, online classes are made mandatory. The online platforms
used for lesson delivery are Zoom Meeting and Microsoft teams. These platforms have
been assessed by the universities’ administrators and education practitioners and also got
approval from the city’s authorities.
The study involved the total participation of 120 students and in each university 40
students were randomly selected. This sample size was big enough to generate reliable
statistical findings for an educational research (Cohen et al., 2007; Griffee, 2012).

72

Data collection and data analysis
A 32 item questionnaire was designed and distributed to gauge students’ perspectives of
the use of the technological platforms and their impacts on developing learner autonomy in
EFL class. The total of 32 statements is listed in the following table.
Four dimensions of learner autonomy were examined. Statements (S1 – S8) were to
find out if the students could use the online platforms provided. Statements from S9 to S20
helped the researcher have better insight into learners’ willingness to use the platforms for
their online learning and their capability to develop learner autonomy in virtual learning.
Statements S21 to S27 were used to get students’ perception of the conditions in which
students were supported in their online classes. Statements S28 to S32 were those asking
for the students’ opinions regarding their social interaction and their ability to self-study
well after the online classes.
Table 1
Statements to get students’ perspectives on the use of technological platforms
Code

Statement
Technical dimension

S1

I spent time exploring all the features provided in the provided platforms

S2

I know how to use most of the features provided

S3

I used most of the features provided

S4

I found the platforms user friendly

S5

I found the platforms a highly interactive tool

S6

I used the platforms to submit my home assignment

S7

I could design learning activities in these platforms

S8

I had no technical problems when using the platforms
Psychological dimension

S9

I logged in the virtual meetings in time

S10

I had a camera on when attending the virtual meetings

S11

I asked questions while attending the virtual classes

S12

I had open discussions with my peers and teachers comfortably online

S13

I dropped a message on the chat box for my teachers and/or peers

S14

I kept a note when learning online

S15

I found online learning activities monotonous
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S16

I found my peers actively engaged in the virtual lessons

S17

I felt my teachers’ enthusiasm in their virtual lessons

S18

I could understand the lecture easily

S19

I was motivated to learn with these platforms

S20

I could self-study with the provided platforms
Political dimension

S21

I got much support from my teachers in my virtual lessons

S22

I got much support from my peers in my virtual lessons

S23

I got much support from my school’s administrators in my virtual lessons

S24

I got technical supports from professional teams

S25

I found the learning materials and resources readily available online

S26

I had distraction when attending the virtual meetings

S27

I found the virtual classroom’s discipline strict enough
Social dimension

S28

I found peer collaboration easy during the online classes

S29

I found student-teacher interaction easy during the online classes

S30

I often contacted my peers after the virtual meetings for study-related topics

S31

I often contacted my teachers after the virtual meetings for further learning
supports

S32

I often well prepared for the online lessons in advance

The questionnaire was designed using five-point Likert scale items, ranging from
strongly disagree, disagreed, neutral to agree and strongly agree. The participants and
statements were coded to support the process of statistical analysis. Both the teachers and
students were explained about the content of each statement and the purpose and the
procedure of the questionnaires.
The questionnaire was first piloted with the involvement of 10 students from the
researcher’s university before it was distributed to the remaining participants. The pilot
stage revealed no problem concerning the comprehension of the statements and assisted in
improving the validation of the methods and findings in this study (Creswell, 2008a). The
collected data were analysed with the help of the EPSS 2.0 software.
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Findings
Students’ perspectives of learner autonomy from technical dimension
Table 2
Statements to get students’ perspectives of learner autonomy from technical dimension
Statement

N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

S1

120

1

2

1.21

.408

S2

120

3

4

3.09

.290

S3

120

1

3

1.97

.330

S4

120

3

4

3.21

.408

S5

120

1

3

1.84

.430

S6

120

2

5

3.92

.460

S7

120

1

3

1.42

.574

S8

120

1

4

2.09

.410

As shown in Table 2, most of the students surveyed disagree that they spent time
exploring the features of the provided platforms (M=1.21; SD=0.41). Although they know
how to use the platforms (M=3.09; SD=0.29), they did not tap into most of the features
offered (M=1.91; SD=0.33). The surveyed participants largely agreed that the platforms
were user friendly and they often submitted their home assignment via their offered
functions (M=3.92; SD=0.46) but there was a total disagreement that the platforms
provided were an educational tool which allowed interactive classroom activities and that
the students did not use to these platforms to design their learning activities. They also
agreed that they did encounter technological problems when using these platforms.
Students’ perspectives of learner autonomy from psychological dimension
Table 3
Statements to get students’ perspectives of learner autonomy from psychological
dimension
Statement

N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

S9

120

3

5

3.87

.429

S10

120

1

3

1.23

.514

S11

120

2

4

2.95

.407

S12

120

2

4

2.16

.449

S13

120

3

5

4.04

.328

75

S14

120

2

4

2.17

.473

S15

120

2

5

3.09

.410

S16

120

1

3

1.34

.628

S17

120

2

5

3.12

.434

S18

120

3

5

4.03

.341

S19

120

1

4

2.10

.438

S20

120

2

4

3.08

.413

According to the data presented in Table 3, the surveyed population strongly agreed that
they interacted with their teachers or classmates by dropping a message on the chat box
and they could grasp the lectures with ease with the mean core being larger than 4 and
standard deviation being slightly higher than 0.3. While the participants also agreed that
they found the online learning activities boring, they still complied with the virtual class’
punctuality and could develop their self-regulated learning after the online lessons.
In stark contrast, these students strongly disagreed that they had their camera on when
attending the virtual meetings and found the active engagement of their peers in the virtual
classes. The mean scores of these two aspects were a bit higher than 1 and the standard
deviations ranged from more than 0.5 to 0.6. They disagreed that asking questions and
having discussions were the activities that they were keen on during the online meetings
and that they could hardly find themselves instilled while learning online.
Students’ perspectives of learner autonomy from political dimension
Table 4
Statements to get students’ perspectives of learner autonomy from political dimension
Statement

N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

S21

120

2

4

3.14

.395

S22

120

3

5

4.05

.363

S23

120

1

4

1.99

.510

S24

120

1

3

1.23

.493

S25

120

2

5

3.15

.403

S26

120

3

5

4.07

.444

S27

120

1

3

1.40

.525

Table 4 indicates that the surveyed students strongly agreed that they got considerable
amount of support from their peers. They also agreed that their teachers provided them
with a certain degree of support and that the online resources and materials were easily
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accessible. However, they admitted being distracted while learning online and that they
hardly received support from the schools’ administrators and professional teams to use the
technological platforms and have online lessons. A notable point worth mentioning is that
the students strongly disagreed that the virtual class’ discipline was strict enough.
Students’ perspectives of learner autonomy from political dimension
Table 5
Statements to get students’ perspectives of learner autonomy from social dimension
Statement

N

Minimu
m

Maximu

Mean

Std.
Deviation

m

S28

120

3

5

4.08

.380

S29

120

2

4

3.82

.485

S30

120

2

4

3.07

.347

S31

120

1

4

2.13

.477

S32

120

1

4

1.25

.638

When it comes to learner autonomy from social dimension, it is clearly seen from Table
5 that the used platforms made it easy for the surveyed participants to work collaboratively
with peers (M=4.1; SD=0.38) and to interact with their teachers online (M= 3.8; SD=0.48).
Although these students had a habit of contacting their peers after the online lessons for
study-related topics, they did not contact their teachers for further supports. The survey
students also did not agree that they logged on the online class with good preparation for it.
Discussion
The research was conducted to examine the role of technological platforms in
promoting learner autonomy in EFL class in Vietnam from learners’ perspective. The
study looked into learner autonomy from four dimensions: the technical, psychological,
political, and social.
Regarding the first aspect, the technical dimension, the results indicated that though the
students admitted facing some technological problems, they found the provided platforms
user-friendly. This conclusion was also supported by the fact that the students did not
spend much time exploring it but still knew almost all of the features provided. The finding
was in line with Wedawati, Subandi & Fanani (2020)’s conclusion that Zoom was an easy
to use platform. The students could use the provided platforms to fulfill some learning
requirements such as homework submission; however, they did not find them the highly
interactive educational tool.
Turning to the psychological dimension, the finding first showed that the students could
promote their learning autonomy when learning online and this agreed with Kashefian &
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Kouhpeyma (2020), Yosintha, &Yunianti (2021), Wedawati, Subandi & Fanani (2020) that
learner autonomy could be promoted in the virtual educational setting. They agreed that
they joined the virtual class in time, could understand the lectures, and could self-control
their learning process. This means the course objective was fulfilled and the sense of
discipline was felt and this is a factor indicating learner autonomy development (Benson,
2001, Littlewood, 2006). Another finding was that the students was not willing to turn their
camera on, just dropped a message on the chat box to communicate and did not ask
question or had open discussion. They also found out that their peers did the same. This
fact indicated certain hesitation or unwillingness of the students to join in the virtual class
and it contradicted with the general belief that learners’ engagement indicated certain
degree of their autonomy. This finding partly contradicted Baytak, Tarman, & Ayas (2011)
whose students believed technology made their learning interesting, enjoyable, and
interactive and that using technology in classrooms could help increase student motivation,
facilitate social interactions, enhance student engagement and therefore improve their
overall performance. Moreover, the surveyed students agreed they found the learning
activities monotonous and they were not motivated to learn and this fact could be
explained by looking at the way the teachers prepared for their online lessons. If the
conventional method of teaching such as lecturing was copied and put online, it would be
impossible for the learners to find interest in learning especially when they were kept
indoor and faced the machine’s rather than hunam’s face. This fact went against the
conclusions made in the previous studies including Yosintha, &Yunianti (2021) which
proposed that the students have positive attitude towards online learning and they were
highly motivated, and Wedawati, Subandi & Fanani (2020), Melvina, Lengkanawati, Wiza
(2020), and Yosintha & Yunianti (2021) which all concluded that learners were motivated
with their online learning.
Findings from the political dimension elucidated that the students got much support
from the teachers and peers and found the learning materials sufficient. This strengthened a
fact that learner autonomy could be promoted not only intrinsically (by the learners’
efforts) but also extrinsically (with the support from the outside resources) and this
concurred Benson (2001)’s conclusion that learner autonomy could hardly be achieved in
the constraint of students’ sole responsibility and Sanparsert, (2009)’s cited in Muhammad
(2020) that learner autonomy needs to be considered in the light of its “relatedness”
(Sanparsert, 2009 cited in Muhammad, 2020), or the needs of being related including
“need of support, contact, and need to be in community or being part of group”
(Muhammad, 2020). That the students did not get much support from the school
administrators or the technical staffs indicated a fact in Vietnam currently. Most of the
schools and universities have made compulsory online courses and even the MOET has
issued a number of documents regulating the employment of online learning, not much
effort has been made regarding technological education and training. Students’ technical
skills are taken for granted. The finding concerning the online materials further supported
what had been concluded in Wedawati, Subandi & Fanani (2020) that the learning
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materials provided in the whole online learning could fulfill learners’ expectation and they
were really good.
As regards the social dimension, the surveyed participants strongly agreed that they
found peer collaboration and student-teacher interaction easy and effective and this finding
further consolidated that the students could develop certain degree of autonomy through
their online lessons with the provided platforms as collaboration is an important factor in a
language learning class and also a crucial indicator of learner autonomy (Benson, 2001,
Gilakiani, 2014, Rinekso & Kuriniawan, 2020). However, what really mattered was the
fact that the students did not contact their teachers for further learning support and were
not well prepared for the upcoming lessons. This result obviously indicated that the
students could not fully develop their learning autonomy as an important component of
learner autonomy is the ability to take control of their learning process, their willingness to
get engaged in the process of planning, organizing and assessing (Benson, 2001), the
responsibility to determine the learning objectives (Holec, 1981).
Conclusion
This study was carried out with the involvement of 120 students randomly selected from
4 universities in a northern city of Vietnam. An exploratory survey was designed to
examine learners’ perspectives on the use of technological platforms to promote learner
autonomy in online EFL classes.
Findings stated that the used platforms were user friendly and could support the students
to develop certain degree of learner autonomy. The surveyed students agreed that they
could achieve the learning objectives, self-study, and develop the habit of searching
information and materials online. This conclusion was in concurrence with the research of
Durriyah and Zuhdi (2018) in which they found the use of popular digital technologies
such as Facebook, blogs, Skype, and WhatsApp helped to facilitate and improve language
learning or the findings from Agustina (2017) which confirmed that the use of Facebook,
BBM, and Twitter along with other internet applications such as e-mail, and short
messages could help to promote students’ autonomous learning. Furthermore, the students
agreed that peer collaboration or teacher interaction is not a difficult task to do online with
the provided platforms. They also received support from both teachers and peers and this
was an important aspect of any learning process let alone online learning.
However, there were some obstacles that should be dealt with. First, the surveyed
students did not feel motivated when learning online and found the online learning
activities tedious and this problem could only be handled provided that teachers improve
their teaching methods, have better insight into their online working environment,
condition and requirements. Second, they did not actively participate in the online learning
activities especially the highly interactive ones such as questions and answers, or
discussions and were not well-prepared for their online lessons. This is not an easy
question to answer and only when all the stakeholders got involved could the learning be
made more effective. The students are required to show their learning responsibility, the
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teachers make their teaching more intriguing and the administrators impose stricter virtual
school regulations. Third, they could not find much support from the persons in charge
such as the school administrators or technicians who appeared on the screen in time to help
them solve the arisen technical problems or provided them with appropriate training about
online learning and the used platforms.
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Tóm tắt
Ứng dụng công nghệ trong giảng dạy ngoại ngữ và nâng cao tính chủ động của người
học đã từ lâu trở thành một đề tài được đông đảo các nhà nghiên cứu quan tâm (Schemenk,
2005; Thorne, 2006; Larsen-Freeman, 2011; Godwin-Jones, 2011; Melviana,
Lengkanawati, &Wirza, 2020; Nguyen & Habok, 2020). Phần lớn các học giả đều khẳng
định tác động tích cực của công nghệ đối với giảng dạy ngoại ngữ và giúp tăng tính chủ
động của người học. Nghiên cứu này được thực hiện với mong muốn tìm hiểu về vai trò
của nền tảng công nghệ trong nâng cao tính tự chủ của người học ngoại ngữ nhìn từ góc độ
của người học. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu khảo sát, tập trung vào 4 yếu tố
tác động đến tính chủ động của người học gồm kỹ thuật, tâm lý, chính trị và xã hội để tìm
hiểu quan điểm của người học đối với việc sử dụng các nền tảng công nghệ này. Kết quả
nghiên cứu cho thấy sự tương đồng với các nghiên cứu trước đó về tác động tích cực của
các nên tảng công nghệ được sử dụng trong việc dạy và học ngoại ngữ. Tuy nhiên vẫn còn
tồn tại một số vấn đề liên quan đến động lực của người học, sự tham gia của người học, sự
hỗ trợ từ các bên liên quan và tính kỷ luật của lớp học trực tuyến.
Từ khóa: Nền tảng công nghệ, tính tự chủ của người học, lớp học ngoại ngữ
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UNIVERSITY OF AGRICULTURE
ThS. Bùi Thị Là
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tóm tắt
Để giúp sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đạt chuẩn
đầu ra của mỗi học phần thực hành tiếng nói riêng và của chương trình đào tạo ngành
Ngôn ngữ Anh nói chung, bài viết này tập trung vào việc phân tích, đánh giá chương trình
học của các môn thực hành tiếng đặc biệt là khía cạnh phân bổ thời lượng, nội dung và bố
cục của giáo trình các môn học này đồng thời so sánh, đối chiếu với khung thời lượng quy
định của Tổ chức giáo dục Cambridge để chỉ rõ cho người học biết thời lượng cần phải chủ
động học tập ngoài giờ lên lớp. Bên cạnh đó, kết quả khảo sát trình độ tiếng Anh đầu vào
của sinh viên K66 cũng được thu thập và phân tích để thấy được năng lực tiếng Anh đầu
vào của sinh viên còn thấp và không đồng đều. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất những thay
đổi cần thiết về việc phân bổ thời lượng và tổ chức dạy học giúp sinh viên đáp ứng được
chuẩn đầu ra theo quy định, yêu cầu của thị trường lao động và xu thế hội nhập quốc tế.
Từ khóa: Chuẩn đầu ra, Ngôn ngữ Anh, thực hành tiếng.

1. Đặt vấn đề
Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, tiếng Anh với vai trò ngôn ngữ quốc tế đã
trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho hội nhập, hợp tác để phát triển và là cầu nối mỗi cá
nhân với cả thế giới. Không những vậy, tiếng Anh còn là chiếc khóa vàng giúp chúng ta
mở kho tàng tri thức của toàn nhân loại mà ở đó hầu như các nguồn tư liệu đều sử dụng
tiếng Anh. Chúng ta sẽ không thể tiếp cận kịp với thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến
của thế giới và sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề có tính chất toàn cầu nếu thiếu
tiếng Anh. Để tiếp cận được với kho tàng tri thức của toàn nhân loại vừa đa dạng phong
phú vừa chuyên sâu theo các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống thì trình độ tiếng Anh của
chúng ta không chỉ dừng lại mức độ giao tiếp thông thường mà phải được nâng cao,
chuyên sâu vào các lĩnh vực học thuật chuyên ngành. Chính vì vậy, việc cải tiến chương
trình để nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh cho sinh viên các ngành nói chung và
ngành Ngôn ngữ Anh nói riêng tại các trường đại học là rất cần thiết.
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Căn cứ vào tình hình dạy và học các môn thực hành tiếng (Nghe, Nói, Đọc, Viết) của
ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong những năm học vừa qua
và đồng thời ý thức được tầm quan trọng của việc đánh giá và cải tiến chương trình đào
tạo, bài viết tập trung vào phân tích chương trình học của các môn thực hành tiếng đặc biệt
là khía cạnh phân bổ thời lượng, giáo trình của các môn học này và đề xuất những thay đổi
cần thiết như phân bổ thời lượng hợp lý cho việc học trong và ngoài lớp học của người
học, thiết kế thêm chương trình tiếng Anh tăng cường, chương trình người học tự học ở
nhà, bổ sung thêm các hoạt động dạy học trên lớp, tích cực chia sẻ các nguồn học liệu tham
khảo nhằm tăng cường các kỹ năng thực hành tiếng: Nghe, Nói, Đọc, Viết cho người học
giúp sinh viên đáp ứng được chuẩn đầu ra của Học viện, yêu cầu của thị trường tuyển dụng
và xu thế hội nhập quốc tế. Những thay đổi tích cực trên sẽ góp phần nâng cao chất lượng
dạy và học tiếng Anh của chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh nói riêng và các
chương trình tiếng Anh nói chung tại Học viên Nông nghiệp Việt Nam.
2. Cơ sở lí luận
2.1. Đánh giá chương trình học
Ngày nay, nhiều chuyên gia đã chỉ rõ việc đánh giá một chương trình học có vai trò
quan trọng to lớn và hỗ trợ đắc lực trong việc nâng cao chất lượng của chương trình đào
tạo. John MacAllister (2014:120) cho rằng việc đánh giá chương trình sẽ làm nội dung
chương trình học luôn tươi mới và gần gũi với người học. Còn chuyên gia Gronlund, 1981
(trích dẫn bởi Nunan, 1994) đưa ra nhận định rằng việc đánh giá được xem như là một quá
trình mang tính hệ thống nhằm xác định rõ những phạm vi mà ở đó người học đáp ứng
được những mục tiêu môn học. Tomlinson, B (2012) cũng đề cập tới tầm quan trọng của
việc đánh giá tài liệu giảng dạy môn học, ông cho rằng, để sử dụng tài liệu hiệu quả hơn,
việc phát triển tài liệu giảng dạy bằng hình thức đánh giá và cải tiến chúng là cần thiết và
tài liệu ngôn ngữ cần phải phù hợp với hoàn cảnh, môi trường giáo dục mà chúng được sử
dụng. Một trong những quan điểm về đánh giá trong giáo dục được nhiều người biết đến
đó là quan điểm của Brown (trích dẫn bởi Nunez, 2009). Brown chỉ rõ rằng đánh giá là sự
thu thập thông tin mang tính hệ thống đồng thời phân tích tất cả những thông tin cần thiết
và liên quan để nâng cao sự cải thiện chương trình học, khai thác được tính hữu hiệu và
hiệu quả của chương trình học cũng như cải thiện được quan điểm, thái độ của người học
trong những cơ sở giáo dục liên quan. Quan điểm của Brown đã được áp dụng vào trong
bài viết của tôi. Bên cạnh đó, khi thực hiện việc đánh giá chương trình giáo dục, điều cần
thiết nữa là phải xem xét đến những yếu tố ảnh hưởng như bối cảnh cơ sở giáo dục, mục
tiêu của chương trình, nhà thiết kế, nhà quản lý, giáo viên và dữ liệu nguồn từ đó đưa ra
một hệ thống những câu hỏi nghiên cứu mà Lilley, 2013 đã gợi ý dưới đây:
- Cái gì cần được đánh giá? Người dạy, người học hay tài liệu giảng dạy?
- Khi nào thì việc đánh giá được tiến hành? Cuối khóa học, giữa khóa học hay một số lần?
- Ai là người đánh giá? Nhà tài trợ, giáo viên, những viên chức bộ ngành, cán bộ có
thâm niên hay các nhà tư vấn bên ngoài?
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- Tại sao việc đánh giá lại cần thiết diễn ra trong hoàn cảnh này? Sự đánh giá hướng
tới mục đích phát triển, làm rõ hay đo lường ấn định?
- Việc đánh giá được tiến hành như thế nào? Dùng phương pháp gì?
2.2. Chuẩn đầu ra Ngành ngôn ngữ Anh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Chuẩn đầu ra Ngành ngôn ngữ Anh gồm 12 chuẩn, trong đó 05 chuẩn kiến thức, 05
chuẩn kỹ năng và 02 chuẩn về năng lực tự chủ và trách nhiệm, cụ thể như sau:
Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và
trách nhiệm sau:
a. Kiến thức
* Kiến thức chung
CĐR 1: Áp dụng kiến thức ngôn ngữ, văn hóa, khoa học xã hội, nhân văn, kinh tế,
chính trị, quản lý, quản trị, pháp luật, môi trường, sự hiểu biết về các vấn đề đương đại và
quốc tế vào ngành ngôn ngữ Anh;
CĐR 2: Phân tích kiến thức về lý thuyết tiếng Anh và tiếng Việt để thực hiện được công
việc chuyên môn;
CĐR 3: Đánh giá được các văn bản tiếng Anh và tiếng Việt sử dụng trong công việc;
* Kiến thức chuyên môn
CĐR4:
- Định hướng biên, phiên dịch: Đánh giá sản phẩm trong hoạt động biên phiên dịch
- Định hướng giảng dạy tiếng Anh: Đánh giá tài liệu, giáo trình, bài giảng và các sản
phẩm trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu
CĐR 5:
- Định hướng biên, phiên dịch: Sáng tạo, linh hoạt khi thực hiện công việc dịch thuật
dựa trên lý thuyết biên phiên dịch cơ bản và nâng cao
- Định hướng giảng dạy tiếng Anh: Sáng tạo trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học
dựa trên kiến thức về lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh và công nghệ thông tin
b. Kỹ năng
* Kỹ năng chung
CĐR 6:Vận dụng tư duy phản biện, sáng tạo vào giải quyết các kĩ năng phân tích, tổng
hợp, đánh giá thông tin, thuyết trình, viết thư tín, viết báo cáo khoa học bằng tiếng Anh;
Phối hợp làm việc nhóm và thực hiện thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng trong
công việc;
CĐR 7: Sử dụng tiếng Anh đạt trình độ bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc
dùng cho Việt Nam: Phối hợp các kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc và Viết) để sử dụng ngôn ngữ
linh hoạt và hiệu quả phục vụ các mục đích xã hội, học thuật và chuyên môn.
CĐR 8: Sử dụng ngoại ngữ 2 đạt trình độ bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc
dùng cho Việt Nam (TT 01/2014/TT-BGDĐT): Vận dụng kĩ năng giao tiếp đa phương tiện
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với các bên liên quan trong môi trường đa dạng, đa văn hóa, đọc hiểu tài liệu đơn giản về
các chủ đề quen thuộc bằng ngoại ngữ 2.
* Kỹ năng chuyên môn
CĐR 9:
- Định hướng biên, phiên dịch: Thực hiện sáng tạo và phát triển các kỹ năng biên
phiên dịch liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp, Kinh tế, Văn hóa,Xã hội, Giáo dục…;
- Định hướng giảng dạy tiếng Anh: Thực hiện sáng tạo các hoạt động dạy-học và
nghiên cứu khoa học;
CĐR 10:
- Định hướng biên, phiên dịch: Vận dụng các kỹ năng giao dịch, đàm phán, quản trị
văn phòng... giải quyết vấn đề trong công việc bằng tiếng Anh trong nước và quốc tế.
- Định hướng giảng dạy tiếng Anh: Vận dụng các kỹ năng thiết kế, điều chỉnh và phát
triển tài liệu giảng dạy một cách chuyên nghiệp đồng thời vận dụng đa dạng hóa các
phương pháp và thủ thuật dạy học để nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo.
c. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm
CĐR 11: Phát triển tinh thần khởi nghiệp và thôi thúc bởi động cơ học tập suốt
đời.Thực hiện trách nhiệm xã hội, tôn trọng và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp;
CĐR 12: Phát huy trí tuệ tập thể; luôn có động cơ thúc đẩy năng lực đánh giá và cải
tiến các hoạt động chuyên môn; thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau.
3. Phuơng pháp nghiên cứu
Trước hết, dữ liệu được thu thập từ cuộc khảo sát nhóm giảng viên giảng dạy các môn
thực hành tiếng. Tác giả sử dụng bảng hỏi để tiến hành khảo sát 10 giảng viên giảng dạy
các môn thực hành tiếng về mức độ hài lòng của giảng viên với mục tiêu, hình thức kiểm
tra đánh giá, bố cục và nội dung của giáo trình các môn thực hành tiếng theo thang điểm từ
1 đến 5, trong đó 1: Không hài lòng, 2: Phân vân, 3: Tạm hài lòng, 4: Hài lòng, 5: Rất hài
lòng.
Bảng hỏi được xây dựng dựa trên danh mục các tiêu chí đánh giá giáo trình học (trong
phần phụ lục 1của bài viết) được trích dẫn từ nguồn Activity 18, Face to Face Class
Resources, 2014 và thông tin từ đề cương chi tiết của các môn thực hành tiếng gồm thời
lượng, mục tiêu, chuẩn đầu ra và nội dung môn học.
Song song với việc thu thập dự liệu trên, những yêu cầu về thời lượng để đạt chuẩn đầu
ra cho mỗi trình độ từ A2 đến C1 của Tổ chức giáo dục Cambridge cũng được lựa chọn để
so sánh, đối chiếu với thời lượng phân bổ của các môn thực hành tiếng nhằm làm rõ thời
lượng cần thiết sinh viên phải học ngoài giờ lên lớp để đạt chuẩn đầu ra theo quy định.
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Kết quả bài kiểm tra khảo sát năng lực tiếng Anh đầu vào của sinh viên K66 cũng được
thu thập để chỉ ra khó khăn về rình độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên thấp và không đồng
đều.
Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là sự phân tích, đánh giá những dữ liệu thu thập
được từ việc khảo sát, đồng thời kết hợp với việc so sánh, đối chiếu các dữ liệu đã được
thu thập dựa trên khung thời lượng yêu cầu của Tổ chức giáo dục Cambridge và danh mục
các tiêu chí đánh giá đã đề cập trên để tìm ra những khó khăn trong việc giảng dạy các
môn thực hành tiếng và hướng khắc phục.
Ngoài việc tập trung vào những yếu tố quan trọng kể trên, tôi lựa chọn loại hình đánh
giá diễn ra trong suốt quá trình thực hiện chương trình bởi vì theo Nunez (2009: 421) hình
thức đánh giá này sẽ giúp giáo viên nhận thấy rõ những nhược điểm của chương trình.
4. Kết quả và thảo luận
Căn cứ vào việc phân tích, đánh giá những dữ liệu thu tập được cùng với việc so sánh
đối chiếu với những yêu cầu đạt chuẩn của Tổ chức giáo dục Cambridge, kết hợp với
những quan điểm và lý thuyết đúng đắn về đánh giá, cải tiến chương trình đào tạo nhằm
nâng cao chất lượng giáo dục của các tác giả nổi tiếng như Brown, Lilley, Tomlinson đã
được đề cập trong phần cơ sở lý luận của bài viết. Tôi đã tiến hành việc đánh giá chương
trình học của các môn thực hành tiếng và thu được kết quả như sau:
4.1. Ưu điểm của chương trình
Kết quả khảo sát 10 giảng viên giảng dạy các môn thực hành tiếng về mức độ hài lòng
của họ với mục tiêu, hình thức kiểm tra đánh giá, nội dung và bố cục của giáo trình các
môn thực hành tiếng theo thang điểm từ 1 đến 5, trong đó 1: Không hài lòng, 2: Phân vân,
3: Tạm hài lòng, 4: Hài lòng, 5: Rất hài lòng, cụ thể như sau:
Bảng 1: Kết quả lấy ý kiến giảng viên
TT

Mức độ đạt yêu cầu (%)

Nội dung lấy ý kiến

1

2

3

3

4

Mục tiêu của các môn thực hành tiếng được xây dựng
rất cụ thể, rõ ràng giúp người học xác định những yêu
cầu cần đạt được sau khi hoàn thành khóa học.

0

0

0

60

40

2

Hình thức kiểm tra đánh giá phù hợp với nội dung môn
học.

0

0

0

60

40

3

Tài liệu giảng dạy được bố trí hợp lý để thúc đẩy việc
học tập

0

0

0

80

20

4

Tài liệu có trọng tâm ngôn ngữ rõ ràng

0

0

0

70

30

5

Tài liệu được sắp xếp theo trình tự hợp lý để phương
pháp giảng dạy Scaffolding có thể diễn ra.

0

0

10

70

20

1

90

6

Nội dung của tài liệu có khả năng thu hút sự quan tâm
của người học dự kiến.

0

0

10

70

20
0

7

Tài liệu bao gồm một loạt các kỹ năng phù hợp được
sắp xếp theo cách hợp lý.

0

0

0

80

20

8

Tài liệu phù hợp với kết quả mong đợi của bài học và
chương trình học.

0

0

0

70

30

9

Tài liệu chứa đựng nội dung phù hợp về mặt tư tưởng.

0

0

0

60

40

10

Tài liệu thể hiện được mặt đạo đức và thúc đẩy việc
học tập có đạo đức.

0

0

0

80

20

11

Tài liệu được thiết kế các dạng bài tập khác nhau cho
những phong cách học tập khác nhau của người học.

0

0

0

70

30

12

Tài liệu được thiêt kế thực hành cả phạm vi hẹp và
phạm vi rộng.

0

0

0

60

40

13

Cách trình bày của tài liệu gắn kết rõ ràng đến các bước
thực hành tiếp theo.

0

0

0

70

30

14

Hướng dẫn rõ ràng cho người học.

0

0

0

60

40

15

Tài liệu giúp người học thấy được họ đã học được
những gì và họ đã học như thế nào.

0

0

0

70

30

16

Tài liệu chứa đựng ngôn ngữ dễ tiếp cận hoặc cung cấp
ngữ cảnh để giải thích ngôn ngữ không quen thuộc.

0

0

30

60

10

Bảng trên cho thấy điều đáng chú ý ở đây là 60% các giảng viên hài lòng và 40% giảng
viên rất hài lòng với mục tiêu và hình thức kiểm tra đánh giá các môn thực hành tiếng và
không có giảng viên nào không hài lòng với các nội dung trên. Về bố cục và nội dung của giáo
trình liên quan đến nội dung đánh giá từ 3 đến 16, tỷ lệ giảng viên hài lòng với những nội dung
này cũng rất cao chiếm 60% - 80%, số giảng viên rất hài lòng với những nội dung trên chiếm
tỷ lệ 20% - 40% và không có giảng viên nào đánh giá những nội dung trên không đạt yêu cầu.
Ở nội dung đánh giá 5 và 6 có 10% giảng viên tạm hài lòng với 2 nội dung này chiếm tỷ lệ
thấp. Riêng nội dung đánh giá 16 có 30% giảng viên tạm hài lòng với nội dung này với lý do
giáo trình chưa cung cấp nhiều ngữ cảnh giải thích từ ngữ không quen thuộc.
4.2. Hạn chế của chương trình
Thời lượng
Có thể nói một trong những hạn chế lớn nhất của chương trình học các môn thực hành
tiếng là yếu tố thời lượng. Thời gian được phân bổ học chính khóa trên lớp của các môn
học này ít hơn nhiều so với thời gian yêu cầu để đạt chuẩn đầu ra của các môn học. Điều
này đòi hỏi người học phải nhận thức được rất rõ đặc thù này để chủ động lên kế hoạch và
bố trí thời gian học ngoài giờ lên lớp nghiêm túc để đạt được chuẩn đầu ra theo yêu cầu
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của môn học. Kết quả thống kê thời lượng và yêu cầu chuẩn đầu ra của các môn thực hành
tiếng được thể hiện cụ thể trong bảng sau:
Bảng 2: Chương trình đào tạo chính khóa các môn thực hành tiếng, ngành Ngôn
ngữ Anh

Học kỳ

Học kỳ 1

Học kỳ 2

Học kỳ 3

Học kỳ 4

Tổng cộng

Tên học
phần

Số
tiết

Mức điểm tối thiểu

Số
TC

Đầu vào

Đầu ra

CEFR

CEFR

Nghe 1

30

2

Tương đương A1

Tương đương A2

Nói 1

30

2

Tương đương A1

Tương đương A2

Đọc 1

30

2

Tương đương A1

Tương đương A2

Viết 1

30

2

Tương đương A1

Tương đương A2

Nghe 2

30

2

Tương đương A2

Tương đương B1

Nói 2

30

2

Tương đương A2

Tương đương B1

Đọc 2

30

2

Tương đương A2

Tương đương B1

Viết 2

30

2

Tương đương A2

Tương đương B1

Nghe 3

30

2

Tương đương B1

Tương đương B2

Nói 3

30

2

Tương đương B1

Tương đương B2

Đọc 3

30

2

Tương đương B1

Tương đương B2

Viết 3

30

2

Tương đương B1

Tương đương B2

Nghe 4

30

2

Tương đương B2

Tương đương C1

Nói 4

30

2

Tương đương B2

Tương đương C1

Đọc 4

30

2

Tương đương B2

Tương đương C1

Viết 4

30

2

Tương đương B2

Tương đương C1

480

32

Bảng chương trình các môn học thực hành tiếng trên cho thấy mỗi học kỳ sinh viên
được học các kỹ năng thực hành tiếng: Nghe, Nói, Đọc và Viết với thời lượng 100 tiếng
(tương ứng với các môn học và số tín chỉ trong chương trình đào tạo). Điều đáng chú ý ở
đây là khi so sánh thời lượng được phân bổ trên với thời lượng yêu cầu để đạt một trình độ
(A1, A2, B1, B2, C1, C2) của Tổ chức giáo dục Cambridge thì thấy các em sinh viên cần
phải dành rất nhiều thời gian học ngoài lớp học để đạt yêu cầu của mỗi học phần và chuẩn
đầu ra, cụ thể như trong bảng sau:
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Bảng 3: Hướng dẫn phân bổ thời lượng để đạt chuẩn các trình độ tiếng Anh: A1-C1
Số TT

Trình độ tiếng Anh

Số giờ học đạt chuẩn

1

C2

1,000 - 1,200

2

C1

700 - 800

3

B2

500 - 600

4

B1

350 - 400

5

A2

180 - 200

6

A1

90-100

Nguồn: Common European Framework Guided Learning Hours, Cambridge
Bảng phân bổ thời lượng trên cho thấy:
Để đạt trình độ A2 theo chuẩn đầu ra yêu cầu ở học kỳ 1, sinh viên cần có 180 - 200
giờ học tập hiệu quả. Tuy nhiên, thời gian học tập trên lớp của sinh viên chỉ được phân bổ
100 giờ. Như vậy, sinh viên cần dành 80-100 giờ học ngoài lớp học để đạt chuẩn đầu ra
A2.
Ở học kỳ 2, chuẩn đầu ra B1 yêu cầu sinh viên cần có 350 - 400 giờ học tập hiệu quả.
Tuy nhiên, sinh viên chỉ có 100 giờ học tập trên lớp nên các em cần dành 250 - 300 giờ
học tập ngoài lớp học để đạt chuẩn đầu ra B1.
Đối với trình độ B2 ở học kỳ 3, sinh viên cần có 500 - 600 giờ học tập hiệu quả để đạt
chuẩn B2. Như vậy, ngoài 100 giờ học tập trên lớp, thời lượng học tập ngoài lớp học của
các em cần có là 400 -500 giờ.
Chuẩn đầu ra C1 là một trong những chuẩn đầu ra quan trọng nhất của chương trình
ngành Ngôn ngữ Anh. Chuẩn đầu ra C1 yêu cầu thời lượng học tập là 700 - 800 giờ học
hiệu quả trong khi đó thời lượng học tập trên lớp không đổi, vẫn là 100 giờ. Điều này đòi
hỏi người học phải học tập nghiêm túc ngoài giờ lên lớp với thời lượng lớn là 600 -700
giờ. Như vậy, càng học lên trình độ cao của các kỹ năng thực hành tiếng, người học càng
cần dành nhiều thời gian học ngoài lớp học.
Sinh viên
Bên cạnh khó khăn về thời lượng phân bổ trên lớp thấp hơn nhiều so với thời lượng yêu
cầu đạt chuẩn, còn một khó khăn khác nữa là trình độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên
ngành Ngôn ngữ Anh thấp và không đồng đều được thể hiện qua bài kiểm tra khảo sát
năng lực tiếng Anh đầu vào của sinh viên K66:
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Bảng 3: Kết quả thi khảo sát năng lực tiếng Anh đầu vào của sinh viên K66, ngành
Ngôn ngữ Anh.
STT

Trình độ tiếng Anh

Số sinh viên

Tỷ lệ (%)

1

Đầu trình độ A1

41

22

2

Giữa trình độ A1

27

14

3

Cuối trình độ A1

18

10

4

Đầu trình độ A2

42

23

5

Giữa trình độ A2

25

13

6

Cuối trình độ A2

15

8

7

Đầu trình độ B1

9

5

8

Giữa trình độ B1

7

3.5

9

Cuối trình độ B1

3

1.5

Bảng trên cho thấy số sinh viên có trình độ tiếng Anh đầu vào A1 chiếm tỷ lệ cao nhất
với 46%. Tiếp theo là 44% sinh viên đạt trình độ tiếng Anh đầu vào A2 và chỉ có 10 %
sinh viên có trình độ tiếng Anh đầu vào B1. Như vậy, điều đáng lưu tâm ở đây là tỷ lệ sinh
viên có trình độ tiếng Anh đầu vào thấp ở đầu và giữa trình độ A1 chiếm tỷ lệ trên 1/3 tổng
số sinh viên, tương đương 36%. Để những sinh viên ở trình độ này đạt được trình độ A2 ở
ngay học kỳ đầu, các em cần có 200 - 300 giờ học tập hiệu quả cả trong và ngoài lớp học
để củng cố trình độ A1 và đạt chuẩn trình độ A2. Số sinh viên ở cuối trình độ A1 và đầu
trình độ A2 cần có 180 - 200 học tập hiệu quả để đạt trình độ A2. Số sinh viên còn lại có
thể hoàn thành các môn học thuận lợi với thời lượng ít hơn thời lượng chuẩn trên vì kiến
thức nền tảng của các em đã ở mức độ khá và tốt.
Giảng viên
Giảng viên giảng dạy các lớp ngành Ngôn ngữ Anh rất vất vả trong việc biên soạn giáo
trình, tìm kiếm tài liệu tham khảo và chuẩn bị bài giảng cho những môn học thực hành
tiếng nhưng thù lao giảng dạy cho các lớp này thấp hơn thù lao giảng dạy các lớp tiếng
Anh cơ bản vì các lớp ngành Ngôn ngữ Anh không được tính hệ số lớp đông. Ngoài ra, do
thời lượng hạn chế, kỹ năng và kiến thức nền tảng tiếng Anh đầu vào của sinh viên còn
kém, tính tự giác của sinh viên chưa cao, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên giảng viên gặp
không ít khó khăn trong việc đôn đốc và hỗ trợ sinh viên cả trong và ngoài lớp học để các
em hoàn thành môn học, đạt chuẩn đầu ra theo quy định.
Cơ sở vật chất
Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy ngành Ngôn ngữ Anh đang trong quá trình trang bị lại
và hoàn thiện dần nên còn hạn chế. Phòng học tiếng Anh chưa đạt chuẩn, thiết bị chưa
đồng bộ, chưa có đủ phòng thực hành chuẩn để thực hành kỹ năng nghe-nói, biên, phiên
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dịch. Trung tâm Thông tin thư viện của Học viện hầu như không có tài liệu tham khảo
tiếng Anh cho giảng viên và sinh viên.
4.3. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo
Xuất phát từ tình hình thực tế của việc phân bổ nội dung và thời lượng các môn Thực
hành tiếng như trên, để giúp sinh viên đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh của mỗi học phần nói
riêng và của chương trình ngành Ngôn ngữ Anh nói chung, các hình thức hỗ trợ sinh viên
kịp thời khi tổ chức dạy và học các môn Thực hành tiếng và sự chủ động cũng như ý thức
trách nhiệm của sinh viên đối với môn học là rất cần thiết, cụ thể như sau:
Giảng viên
Ngay từ đầu mỗi khóa học, giảng viên cần hướng dẫn và tư vấn cho sinh viên hiểu rõ về
nội dung và thời lượng yêu cầu để đạt được mỗi trình độ tiếng Anh. Từ đó giúp sinh viên
lên kế hoạch học tập hiệu quả trong và ngoài lớp học. Bên cạnh đó, giảng viên nên giúp
các em có định hướng cụ thể cho việc lựa chọn hình thức học ngoài lớp học như tự học,
học nhóm hoặc học tăng cường tại các trung tâm uy tín. Giảng viên cũng nên chia sẻ
những nguồn tài liệu tham khảo và đôn đốc sinh viên theo thời gian quy định.
Để giúp sinh viên hoàn thành kế hoạch học tập của môn học, đảm bảo đạt chuẩn đầu ra,
đội ngũ cố vấn học tập nên hỗ trợ các em xây dựng 1 kế hoạch học tập phù hợp và đôn đốc
các em thực hiện, cụ thể như sau:

BẢNG KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

Họ và tên:……………………………………

Mã sinh viên:………………….

Lớp: ……………………………………………. Khóa học: ……………………...
Học kỳ……………Năm học ……………………………
I. Kế hoạch chung
Stt

Mã HP

Tên HP

Mục tiêu

Hình
Kế hoạch Sinh viên Kết quả
thức
học tập
tự đánh học tập
kiểm tra,
giá
đánh giá

1
2
3

95

II. Kế hoạch cụ thể
Tuần 1
Nhiệm
vụ Thứ
(nêu rõ từng 2
nội
dung,
nhiệm
vụ,
cách
thức
thực hiện)

Thứ
3

Thứ
4

Thứ
5

Thứ
6

Thứ
7

Chủ Sinh
viên
Nhật nhận xét ( kết
quả đạt được
và vấn đề cần
khắc phục)

Học trên lớp
Học ở nhà
Tham
gia
hoạt
động
ngoại khóa
Tham gia các
hoạt
động
khác
Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ
Khoa cần phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế xây dựng và giảng dạy
những chương trình tiếng Anh tăng cường phù hợp dựa trên chương trình chính khóa và
thời lượng yêu cầu, cụ thể như sau:
Bảng 4: Chương trình tiếng Anh tăng cường cho các môn Thực hành tiếng

Học
kỳ

Tên học
phần tiếng
Anh tăng
cường

Số
tiết

Số
TC

Thời
gian học
trên lớp
tăng
cường
(tiết)

Thời
gian
học tại
nhà
(tiết)

Trình độ đầu vào và đầu
ra
Đầu vào

Đầu ra

CEFR

CEFR

Học kỳ Tiếng Anh
1
tăng cường 1

75

5

75

150

Tương
đương A1

Tương đương
A2

Học kỳ Tiếng Anh
2
tăng cường 2

105

7

105

210

Tương
đương A2

Tương đương
B1

Học kỳ Tiếng Anh
3
tăng cường 3

135

9

135

270

Tương
đương B1

Tương đương
B2

Học kỳ Tiếng Anh
4
tăng cường 4

180

12

180

360

Tương
đương B2

Tương đương
C1
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Chương trình tiếng Anh tăng cường cần được tổ chức dưới sự giám sát chặt chẽ của
Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ và Trung tâm ngoại ngữ. Những chương trình tiếng Anh tăng
cường trên cần có sự bố trí giảng dạy của 50% giảng viên Việt Nam và 50% giảng viên
nước ngoài, với mức kinh phí hợp lý và những chương trình học bổng hấp dẫn nhằm
khuyến khích và động viên sinh viên tham gia học các lớp tiếng Anh tăng cường.
Sinh viên
+ Lên kế hoạch tự học một cách nghiêm túc: Theo mẫu hướng dẫn trên.
+ Tham gia các lớp học tăng cường tại Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế của
Học viện để được hỗ trợ kịp thời đảm bảo đạt chuẩn đầu ra của mỗi học phần.
+ Sinh viên có thể học tăng cường tại những cơ sở đào tạo uy tín ngoài Học viện và thi
chứng chỉ quốc tế để được chuyển đổi điểm tương đương.
+ Sinh viên cần khai thác hiệu quả các nguồn học liệu tham khảo của giảng viên phụ
trách môn học và Trung Tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế chia sẻ trong quá trình học
chính khóa và tăng cường.
+ Tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học để phát triển kỹ năng tự nghiên
cứu và viết báo cáo khoa học.
+ Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa như sinh hoạt CLB tiếng Anh, Field trip
(đi thực tế theo nhóm), English Fest (thi tìm kiếm tài năng thể hiện bằng tiếng Anh: Kịch,
hát, múa, kể chuyện…).
+ Tích cực tham gia các chương trình trao đổi sinh viên để mở rộng phạm vi giao lưu,
học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm học tập.
5. Kết luận và đề xuất
Kết luận
Việc đánh giá và cải tiến những chương trình tiếng Anh dành cho sinh viên đại trà nói
chung và các môn Thực hành tiếng của ngành Ngôn ngữ Anh nói riêng sẽ góp phần nâng
cao chất lượng dạy và học các môn học này giúp người dạy và người học nắm bắt rõ đặc
thù của chương trình học từ đó chủ động lên kế hoạch cho những nội dung và hoạt động
học tập trong và ngoài lớp học, phân bổ thời lượng dạy và học sao cho phù hợp hơn, nâng
cao tình thần tự học và nghiên cứu của người dạy và người học, có sự điều chỉnh và bổ
sung kịp thời các nguồn học liệu v.v. giúp người học có hứng thú với môn học hơn và điều
quan trọng hơn nữa là trang bị cho sinh viên đầy đủ kỹ năng và kiến thức để đáp ứng yêu
cầu của chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy định của Đề án 2020 (Người học phải đạt năng
lực tiếng Anh chuẩn đầu ra của cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết ở trình độ B1 đối với
sinh viên hệ đại trà, B2 đối với sinh viên lớp Tiên tiến và Chất lượng cao, C1 đối với sinh
viên ngành Ngôn ngữ Anh) và thiết thực hơn nữa là đáp ứng yêu xã hội, học tập, nghiên
cứu ở trình độ cao hơn cũng như việc hướng nghiệp của sinh viên. Song, sự cải tiến
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chương trình dù có phù hợp và hiệu quả đến đâu thì cũng vẫn rất cần đến vai trò chủ động
và sáng tạo của người thầy trong việc tổ chức các hoạt động dạy học. Việc đánh giá và cải
tiến chương trình sẽ đạt được hiệu quả cao nếu nó được vận dụng một cách linh động và
phù hợp với năng lực người học và bối cảnh của cơ sở đào tạo.
Trong bài viết này, do hạn chế về nội dung và thời lượng, tác giả chưa có điều kiện
nghiên cứu sâu về một số yếu tố khác như bối cảnh cơ sở giáo dục, hoạt động học tập trong
và ngoài lớp học của người học. Vì vậy, những nghiên cứu khác có thể tiếp tục phát triển
hướng nghiên cứu đánh giá chương trình học của các môn thực hành tiếng ngành Ngôn
ngữ Anh nhằm tìm ra những khó khăn và hướng khắc phục để giúp người học đạt chuẩn
đầu ra theo quy định.
Kiến nghị và đề xuất
- Không ngừng nâng cao năng lực tiếng Anh của giảng viên, góp phần cải tiến và nâng
cao chất lượng đào tạo.Thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn và đào tạo ngắn, trung và
dài hạn để giảng viên học hỏi, trau dồi kinh nghiệm và nâng cao trình độ.
- Không ngừng thúc đẩy quá trình đổi mới phương pháp dạy-học nhằm nâng cao hiệu
quả giảng dạy các môn học ngành Ngôn ngữ Anh và phù hợp với hình thức đào tạo theo
học chế tín chỉ để đáp ứng được nhu cầu của các đơn vị tuyển dụng.
- Đổi mới phương pháp kiểm tra và đánh giá năng lực ngoại ngữ đảm bảo tính thống
nhất, chính xác và khách quan.
- Tăng cường tổ chức các hội thảo để tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo
Tiếng Anh trong Học viện nói chung và ngành Ngôn ngữ Anh nói riêng nhằm giúp sinh
viên tốt nghiệp đạt chuẩn tiếng Anh đầu ra.
- Nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế
trong việc hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho các đối tượng sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh. Phối
hợp với Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế thiết kế và xây dựng chương trình ôn
luyện đầu vào, đầu ra, xây dựng các chương trình bổ trợ kiến thức phù hợp với nội dung
giảng dạy chính khoá để có thể ôn tập, củng cố, mở rộng kiến thức cho sinh viên ngành
Ngôn ngữ Anh.
- Học viện nên có định hướng hỗ trợ khoa Sư phạm và Ngoại ngữ kinh phí để mua giáo
trình gốc, phần mềm hỗ trợ học tập, xây dựng hệ thống phòng thực hành tiếng đạt chuẩn
cũng như kinh phí tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực định kỳ cho giảng viên giảng dạy
các môn học ngành Ngôn ngữ Anh.
- Thay đổi chế độ đãi ngộ cho giảng viên giảng dạy các môn học mới ngành Ngôn ngữ
Anh.
- Ban hành các quy định thi đầu vào cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh để đảm bảo
chất lượng và sự đồng đều về trình độ tiếng Anh của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh.
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Phụ lục 1: Evaluating Materials
Checklist
1. Materials are logically laid out to promote learning
2. Materials have clear language focus
3. Materials are sequenced logically so that scaffolding occurs
4. Content of materials is likely to capture the interest of intended learners
5. Materials cover a suitable range of skills in a suitable way
6. Materials match lesson and programme outcomes
7. Materials contain ideologically appropriate content
8. Materials are obtained ethically and promote ethical learning
9. Materials embody a range of exercise types and allow for a range of learner styles
10. Materials allow for both restricted and free practice
11. Presentation stage of materials relates clearly to the practice stages that follow
12. Instructions are clear for target learners
13. Materials enable learners to see what they have learned and how they have learned
14. Materials contain accessible language or provide contexts to explain language that
could be unfamiliar.
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Abstract
To support English majors at Vietnam National University of Agriculture to achieve
their learning outcomes of each subject of language skills in particular and the English
language training program in general, the paper focuses on analyzing, evaluating the
syllabuses of the subjects in terms of time allocation, structures, and contents of the
textbooks, comparing and contrasting with the number of guided learning hours suggested
by Cambridge Education Association to make learners aware of the amount of time they
need to actively study outside class. In addition, the survey results of K66 students’ entry
English levels were also collected and analyzed to show that the students' entry English
levels were considerably low and greatly different. Based on the findings, some necessary
changes in time allocation and teaching and learning activities should be proposed to help
students meet their learning outcomes, the requirements of the labor market, and
international integration.
Keywords: Learning outcomes, English language, language skills
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Abstract
This paper focuses on the investigation of the differences in multiple intelligences,
learning styles, motivation and language learning strategies used by a successful and an
unsuccessful foreign language learner. The study finds that the successful language
learner has verbal/linguistic, intrapersonal and interpersonal intelligences while the
unsuccessful one owns naturalistic intelligence. The study indicates that the successful
learner was intrinsically motivated and the unsuccessful one studied English as foreign
language to pass examination. It was also found that the successful leaner used a wider
range of language learning strategies for significantly learning English as a foreign
language more frequently than the unsuccessful one. The former mostly used
metacognitive strategies, compensation strategies, cognitive strategies, memory
strategies and social strategies while the latter rarely used the language learning
strategies.
Key words: successful learner, unsuccessful learner, multiple intelligences, learning
styles, motivation, language learning strategies

1. Introduction
Ever since the seminal works of Rubin (1975) and Stern (1975), the passion for
researching the good language learner has shown no sign of waning. Starting from the
assumption that “if we knew more about what the successful learners did, we might be able
to teach these strategies to poorer learners to enhance their success record” (Rubin, 1975,
p.42), earlier studies focused mainly on language learning strategies. Up to date, research
in the field has covered both learner variables (for example: multiple intelligences, learning
styles, motivation, attitude, aptitude, personality, gender, culture, context, beliefs,
metacognition and autonomy), learning variables (for example: vocabulary, grammar,
pronunciation, function, listening, speaking, reading and writing) as well as training
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language learning expertise, teaching expertise, teacher cognition and teacher education
(Brown, 2006; Rubin & Thompson, 2009).
In Asia, the case studies of successful language learners have been conducted by a large
number of researchers on different cases in EFL environment from many countries such as
China, Taiwan, Japan, Iranian, and so forth. Although English as a foreign language has
taught for few decades in Vietnam and more and more Vietnamese people try to learn
English for working or studying and not everyone is successful in their language
acquisition, Vietnamese successful and unsuccessful language learners have not received
many deep looks from linguists as well as researchers. Therefore, it would appear to be
desirable to investigate the characteristics and strategies found in successful and
unsuccessful English learners in Vietnam. This study is hoped to be an attempt to bridge
this gap in the literature. Hopefully, the findings would be specific and relevant to the
learners and language learning environment in Vietnam.
More specifically, the study works to gain the explanation for the following questions:
1. How do multiple intelligences, learning styles and motivation affect the successful
and unsuccessful English learner?
2.

What learning strategies do the learners employ in their English learning?

Ho Thi Van considered as a successful English learner and Pham Thi Thanh Huyen
considered as an unsuccessful one were selected to do research. They allow me to use
their real name in my paper. Van got 6.5 IELTS when she was at grade 11. After gaining
bachelor of Business Administration at Thanh Dong University, she took part in IELTS
examination organized by IDP Education again and got 7.5. She was a lecturer of Thanh
Dong University in 2 years and then she obtained scholarship in Australia. At present, she
is studying MA course in Australia.
Pham Thi Thanh Huyen was a classmate of Van. at Thanh Dong University, students
must get 450-score TOEIC to graduate. Although she tried her best, she failed 3 times in
getting this score. Thus, she tried her best to gain 450-score TOEIC in fourth time to
graduate.
2. Theoretical framework
2.1. Good Language Learners
A number of recent studies on language learning styles and strategies have
attempted, tried to define the good language learner. During the 1970s, teachers and
researchers reached conclusion that no single method of language teaching and research
findings would end to the universal success in teaching a second language (Brown,
2006). It seems that learners would be successful in language learning regardless of
methods or teaching techniques. In this regard, Brown (2006, p.132) says that,
“Certain people appeared to be endowed with abilities to succeed; other slacked those
abilities”. Many observations and research studies (Rubin, 1975; Rubin & Thompson,
2009; Stern, 1975) try to describe good language learners in terms of personal
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characteristics, styles, and strategies. In this regard, Rubin and Thompson (2009) believe
that a good language learner possesses some of the 14 characteristics.
Good language learners (1) find their own way, take responsibility for their own
learning; (2) organize information about the language and their own program of study;
(3) are creative, and try to feel the language by experimenting its grammar and words; (4)
create their own opportunities to practice in using the language inside and outside the
classroom; (5) learn to live with uncertainty by not getting confused and by continuing
to talk or listen without understanding every word; (6) use memory strategies to bring
back what has been learned; (7) make errors work for them and not against them
(don’t stop talking for fear of errors); (8) use linguistic knowledge, including knowledge
of the first language, in learning a second language; (9) use contextual cues to help them
in comprehension; (10) learn to make intelligent guesses; (11) learn chunks of language
as wholes and formalized routines to help them perform “beyond their competence”;
(12) learn to use certain tricks to keep conversations going; (13) learn certain
production strategies to fill in gaps in their own competence; (14) learn different styles
of speech and writing and learn to vary their language regarding the formality of the
situation.
The studies on defining the good language learner provide a basis for the understanding
of what good language learners do in order to learn a second language. Finding and
clarifying the strategies of successful language learners helps the teachers and
researchers to teach these strategies to less successful learners. On the other hand, the
methods and criteria of determining a good language learner is unclear and under
question. It seems easy to classify a language learner as a good one: if he/she has
developed the four basic skills and can use them successfully, he/she is considered as a
good language learner. The problem is to decide about a learner who has only learned
one or two of these skills. Speed of acquisition, learner’s previous exposure to
English, learner’s goal, and student’s level of proficiency should be taken into account
in determining the good language learner (Sewell, 2003). However, understanding and
knowing the strategies and techniques t h a t good language learners use, can help them
enhance learning efficiency.
2.2. Multiple intelligences
In 1989, Howard Gardner proposed the Multiple Intelligences (MI) theory with 7 types
of intelligences which many teachers and educators have known. In 1996, he added an
eighth intelligence called naturalist. The Multiple Intelligence (MI) theory offers teachers a
way to examine and adopt the best teaching techniques and strategies in light of
student’s individual differences. It also encourages educators to view learners as equals
regardless of quotient produced from a traditional intelligence exam. Teachers are aware
of the fact that every classroom is full of students with different areas of interest,
different ways of expressing themselves, different strengths and weakness and recognize
that an effective teaching and learning is to help students appreciate their strengths and
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improve their weakness. Without doubt that Gardner deserves everyone’s gratitude, in
particular, language teachers appreciate how well the theory applies in the languagelearning process. With the help of the theory, language teachers can create activities
flexible, reflective, logical, and creative for diverse students’ individual differences.
These intelligences can be clearly described as follows:
Logical/Mathematical Intelligence-The ability to use numbers effectively and reason
well. Sample skills are understanding the basic properties of numbers, the principles of
cause and effect, and the ability to predict.
Verbal/Linguistic Intelligence-The ability to use words effectively, both orally and
in writing. Sample skills are remembering information, convincing others to help, and
talking about language itself.
Visual/Spatial Intelligence-The ability to sense form, space, color, line, and shape.
Sample skills include the ability to represent visual or spatial ideas graphically.
Bodily/Kinesthetic Intelligence-The ability to use the body to express ideas and
feelings, and to solve problems. Sample skills are coordination, flexibility, speed, and
balance.
Musical/Rhythmic Intelligence-The ability to sense rhythm, pitch, and melody.
Sample skills are recognizing simple songs and being able to vary speed, tempo, and
rhythm in simple melodies.
Interpersonal Intelligence-The ability to understand another person’s moods,
feelings, motivations, and intentions. Sample skills are responding effectively to other
people, problem solving, and resolving conflict.
Intrapersonal Intelligence-The ability to understand yourself, your strengths,
weakness, moods, desires, and intentions. Sample skills are understanding how one is
similar to or different from others, reminding oneself to do something, knowing about
oneself as a language learner, and knowing how to handle ones’ feelings.
Naturalist Intelligence-The ability to recognize species of plants or animals in one’s
environment.
2.3. Learning Styles
According to Gardner (1985), learning styles refer to a range of competing and
contested theories that aim to account for differences in individuals' learning. These
theories propose that all people can be classified according to their 'style' of learning,
although the various theories present differing views on how the styles should be defined
and categorized. A common concept is that individuals differ in how they learn.
Felder (2005) divides learning styles into 4 couple types: active and reflective learners;
sensing and intuitive learners; visual and reflective learners; and sequential and global
learners.
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Active and reflective learners: Active learners tend to retain and understand
information best by doing something active with it--discussing or applying it or explaining
it to others. Reflective learners prefer to think about it quietly first. Active learners tend to
like group work more than reflective learners, who prefer working alone. Everybody is
active sometimes and reflective sometimes.
Sensing and intuitive learners: Sensing learners tend to like learning facts; solving
problems by well-established methods; be patient with details and good at memorizing
facts; and dislike complication and surprise; intuitive learners often prefer innovating;
discovering possibilities and relationships; may be better at grasping new concepts; and
dislike repetition.. Sensors tend to be more practical and careful than intuitors; intuitors
tend to work faster and to be more innovative than sensors. Everybody is sensing
sometimes and intuitive sometimes.
Visual and verbal learners: Visual learners remember best what they see--pictures,
diagrams, flow charts, time lines, films, and demonstrations. Verbal learners get more out
of words--written and spoken explanations. Everyone learns more when information is
presented both visually and verbally.
Sequential and global learners: Sequential learners tend to gain understanding in linear
steps, with each step following logically from the previous one. Global learners tend to
learn in large jumps, absorbing material almost randomly without seeing connections, and
then suddenly "getting it." Sequential learners tend to follow logical stepwise paths in
finding solutions; global learners may be able to solve complex problems quickly or put
things together in novel ways once they have grasped the big picture, but they may have
difficulty explaining how they did it.
2.4. Motivation
2.4.1.
Definitions of motivation
Motivation is very hard to define. As Gardner (2006, p.242) states “motivation is a
very complex phenomenon with many facets (…) Thus, it is not possible to give a simple
definition”. Therefore, there are many different definitions of motivation, especially in
language learning.
Lightbown, Spada, Ranta, and Rand (2013) note that motivation in second language
learning is quite complicate to study which can be explained in terms of two factors: learner’s
communicative needs and their attitudes towards the second language community.
In addition, Parsons, Hinson, and Sardo-Brown (2001) define motivation as an
important component or factor in the learning process. Learning and motivation have
the same importance in order to achieve something. Learning makes us gain new
knowledge and skills; and motivation pushes us or encourages us to go through the
learning process.
Gradner (1985), in his socio-educational model, notes that motivation is perceived to be
composed of three elements. These are effort, desire and affect. Effort refers to the time
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spent studying the language and the drive of the learner. Desire indicates how much the
learner wants to become proficient in the language, and affect means the learner’s
emotional reactions related to language study.
2.4.2. Classification of Motivation
Brown (2006) asserts that studies of motivation of second/foreign language learners
often refer to a distinction between two types of motivation namely, instrumental versus
integrative motivation. Gardner (1985, p. 203) defines instrumental motivation as
"learning a language because of someone or less clearly perceived utility it might have
for the learner". More specifically, a learner is instrumentally motivated when he/she
wants to learn a language "to pass an examination, to use it in one's job, to use it in
holiday in the country, as a change from watching television, because the educational
system requires it" (Wilkins, 1972, p.184).
On the other hand, integrative motivation was defined as "learning a language
because the learner wishes to identify himself with or become integrated into the
society” of the target language (Gardner, 1985, p.203). Therefore, a learner is
integratively motivated when he/she learns a language because he/she wants to "know
more of the culture and values of the foreign language group (…) to make contact with
the speakers of the languages (…) to live in the country concerned" (Wilkins, 1972,
p.184).
The motivation is also classified into two main categories as the following:
Extrinsic motivation refers to a desire to get a reward and avoid punishment. It
emphasizes external need to persuade the learner to take part in learning activity (Arnold,
1999), such as homework, grade, or doing something to please teachers. Both integrative
and instrumental motivations are also grouped under the branch of the extrinsic motivation
(Harmer, 2009).
As extrinsic motivation is based on external outcomes such as rewards and
punishment. This motivation could bring a negative impact to the students, because
with extrinsic motivation, students do not learn with their strong intention or will but they
study it because they are pushed by the interest in the rewards or the punishment. When
a student is learning because he is promised rewards or because he wants the rewards, he
will be highly motivated to come to classes and learn and achieve the goal that is set
for him. But when these rewards are taken away, or sometimes even if they do not see
any punishment, the student will not be interested in coming to class and learn the
language any longer.
Intrinsic motivation refers to learning itself having its own reward (Arnold, 1999). It
means the learners are willingly and voluntarily (not compulsorily) try to learn what they
think it is worth or important for them. When students have intrinsic motivation, they
have the internal desire to learn and they do not have the need for external outcomes.
There are no negative impacts in having intrinsic motivation. In addition, intrinsic
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motivation pushes the student to learn without rewards, because the need is innate or
come from inside or depends on their own will. Lightbown et al. (2013) mention that
teachers do not have many effects on students’ intrinsic motivation since the students are
from different backgrounds and the only way to motivate students is by making the
classroom a supportive environment.
2.5. Language Learning Strategies
2.5.1. Definition of Language Learning Strategies
In studies of good language learners, researchers mentioned lots of various behaviors
that they referred to globally as strategies; some managed to describe strategies more
specifically. Learning strategies have been described (Wenden and Rubin, 1987, p.19)
as “any sets of operations, steps, plans, routines used by the learner to facilitate the
obtaining, storage, retrieval, and use of information”. It was argued that learning
strategies are intentional behavior and thoughts that learners make use of during learning
in order to better help them understand, learn, or remember new information. Learning
strategies were also illustrated as special thoughts or behaviors that individuals use to
help them comprehend, learn, or retain new information. Hence, learning strategies
were seen as special ways of processing information that improve comprehension,
learning, or retention of the information.
Whereas prior descriptions of learning strategies paid more attention to products of
learning and behaviors reflecting unobservable cognitive processes, definitions eventually
provided clearer understanding of what learners think and do during language learning.
Furthermore, it was stated that learning strategies are processes which are consciously
selected by learners and which may result in actions taken to enhance the learning or
use of a second or foreign language through the storage, retention, recall, and application
of information about that language.
One of the most applicable definitions which have been cited most frequently in the
literature was provided by Oxford (1990). She defines language learning strategies as
“specific actions taken by the learner to make learning easier, faster, more enjoyable, more
self-directed, more effective, and more transferable to new situations” (Oxford, 1990, p. 8).
It is, indeed, a reflection of what the learner intends to do and the specific actions
he can take. She also, prominently, includes how context plays a crucial role in the
language learning process.
2.5.2. Classification of Language Strategies
By referring to the literature, it seems that the most inclusive taxonomy of language
learning strategies is provided by Oxford's (1990). Oxford divided language learning
strategies into two main categories, direct and indirect strategies which are also
subdivided into six classes.
Direct strategies, which involve the new language directly, are divided into Memory,
cognitive and compensation strategies. As Oxford's (1990, p.37) says, “all direct
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strategies require mental processing of the language”. Memory strategies entail the
mental processes for storing new information in the memory and for retrieving them when
needed. These strategies consist of four sets that include creating mental linkages; applying
images and sounds; reviewing well; and employing action. Cognitive strategies entail
conscious ways of handling the target language and fall into four sets which include
practicing; receiving and sending messages; analyzing and reasoning; and creating
structure for input and output. Compensation strategies enable learners to use the
language either in speaking or writing despite knowledge gaps. These strategies are
divided into two sets: guessing intelligently and overcoming limitations in speaking and
writing. According to Oxford's (1990), compensation strategies are employed by
learners when facing a temporary breakdown in speaking or writing.
Indirect strategies include metacognitive, affective and social strategies. Indirect
strategies provide indirect support for language learning by employing different strategies
such as focusing, arranging, evaluating, seeking opportunities, and lowering anxiety
Oxford's (1990). Metacognitive strategies enable learners to control their own cognition.
They are strategies which entail overviewing and linking with material already known,
paying attention, delaying speech production, organizing, setting goals and objectives,
planning for a language task, looking for practice opportunities, self-monitoring and
self- evaluating. Affective strategies assist students to manage their emotions,
motivation, and attitudes associated with learning. They can be achieved through lowering
anxiety, encouraging oneself, and taking emotional temperature. Social strategies facilitate
language learning through interactions with others. Language is a form of social
behavior and learning it involves other people, and it is extremely important that
learners employ appropriate social strategies in this process Oxford's (1990). These
strategies are divided into three sets, namely as asking questions, cooperating, and
empathizing with others.
Sixty- two strategies have been illustrated which include every strategy that is
referred to in previous studies conducted in language learning strategies. In fact, this
effort provided a basis for an instrument, The Strategy Inventory for Language
Learning (SILL), designed to obtain information concerning strategy use of language
learners in learning a second language as well as a foreign language (SILL version 7.0).
Even though Oxford’s classification system is defined plainly, but she highlights that
the present understanding of learning strategies is still in its primary stages, and “it is
only a proposal to be tested through practical classroom use and through research”
(Oxford, 1990, p. 16).
3. Methods
3.1. Research questions
The present research mainly aims to describe the multiple intelligences, learning styles,
motivation and language learning strategies of one successful and one unsuccessful foreign
language learner. Thus, two questions will be employed as following:
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(1) How do multiple intelligences, learning styles and motivation affect the successful
and unsuccessful English learner?
(2) What learning strategies do the learners employ in their English learning?
3.2. Data collection instruments
In this study, the data were collected through questionnaires for multiple intelligences,
learning strategies and language learning strategies; interview for motivation and learning
conditions.
The multiple intelligences model based on Gardner’ theory was adapted from the website
www.mypersonality.info (retrieved on 10th May 2021). The participants were asked to
answer 80 questions by ticking rarely (less than 40% of time), sometimes (40-70% of time),
usually (more than 70% of time).
The author employed the questionnaire of Dr. Richard Felder (2005) from the website
http://www.engr.ncsu.edu/learningstyles/ilsweb.html (retrieved on 10th May 2021). The
participants were asked to answer 40 questions. To answer question, participants need to tick
(a) or (b).
The Strategy Inventory for Language Learning (SILL) by Oxford (1990) was used to
assess the frequency use of language learning strategies. In the SILL, language learning
strategies were grouped into six categories for assessment: compensation strategy (9
items), cognitive strategy (14 items), compensation strategy (6 items), metacognitive
strategy (8 items), affective strategy (6 items) and social strategy (6 items). The response
options used a five-point Likert Scale ranging from “strongly disagree” to “strongly
agree”. In other words, participants were asked to indicate whether they “strongly
disagree”, “disagree”, “neutral”, “agree” or “strongly agree”. Each response was given a
score from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree).
“Questionnaire for Interviews with L2 Learners” (Naiman et al., 1978) was adapted as
interview questions to find out the motivation and learning conditions of the successful and
the unsuccessful foreign language learner. The interview with Van had done via skype
because the participant lives oversea. For Huyen, the face-to-face interview had done.
3.3. Participants’ background
The participants of the study are two Vietnamese learners in learning English as a foreign
language, one learner has achieved very high level of proficiency in English and one is
reverse, unsuccessful. Both of them are female, belong to the age of 25. They allow me to
use their real name in my paper. As discussed in Introduction, their names are Ho Thi Van,
who is considered to be the successful learner, and Pham Thi Thanh Huyen, considered as
the less successful one.
Van is the only child, was born and lives in Hai Duong city with her parents. Her father is
a lecturer at Thanh Dong University and her mother is an English teacher at a high school in
Hai Duong city. She started learning English when she was at grade 3. Because of her
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mother being an English teacher, she was familiar with English environment when she was
small. There were many pictures with English words put on the wall in her house by her
mother. Moreover, from the candle, she wallowed in English songs. When she was a high
school student in grade 11, she got 6.5 IELTS. After gaining bachelor of Business
Administration at Thanh Dong University, she took part in IELTS examination organized by
IDP Education again and got 7.5. She worked as a lecturer at Thanh Dong University in 2
years and then she obtained scholarship in Australia. At present, she is studying MA course
in Australia.
Pham Thi Thanh Huyen (unsuccessful learner) comes from Hoa Binh province. Her
parents are cultivators. She started learning English when she was at grade 6 at a local school
in her hometown but she did not pay much attention to this subject. Mathematics, Physics
and Chemistry are her favorite subjects and she just concentrated on them when she was a
high school student. She and Van were classmates at Thanh Dong University. At Thanh
Dong University, students must get 450-score TOEIC to graduate. Although she tried her
best, she failed 3 times in getting this score. Thus, she tried her best to gain 450-score
TOEIC in fourth time to graduate.
4. Findings
4.1. Research question 1
4.1.1. Multiple Intelligences
In order to check multiple intelligences of Van and Huyen, the author employed the
questionnaire from the website www.mypersonality.info. This questionnaire is a free version
based on closely on Gardner’s Multiple Intelligence Theory. The result of Van shows that
her intelligences are intrapersonal, verbal/linguistic and interpersonal with 85%, 83% and
82% respectively. It means that Van has the ability to understand herself, knows
thoroughly her strengths, weaknesses, desires to make up suitable plan to develop her
strong points and improve her weak points. In addition, she owns the ability to use words
effectively both oral and written language. She is also good at interact with other people
The result of Huyen indicates that she has naturalistic intelligence with 65%. It means
that she is more in tune with nature and is interested in nurturing, exploring the
environment and learning about other species. The result also shows that her verbal/
linguistic and interpersonal intelligence is quite low with 25% and 23% respectively.
After analyzing the results, it can be said that with high verbal/linguistic, intrapersonal
and interpersonal intelligences, Van has more opportunities to become successful foreign
language learner than Huyen who owns naturalistic one.
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4.1.2. Learning styles
Table 1: The results of learning styles of Van
ACT X
REF
11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11
<-- -->
SEN
X
INT
11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11
<-- -->
VIS
X
VRB
11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11
<-- -->
SEQ
X
GLO
11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11
(ACT: active, REF: reflective, SEN: sensing, INT: intuitive, VIS: visual, VRB: Verbal,
SEQ: Sequential, GLO: global)
As shown in the table 1, Van got 7/11 of active factor. It means that she is active
learner. She can retain and understand information best by discussing it, applying it or
explaining it to others. She is active in acquiring foreign language. For sensing and
intuitive learning styles, she gained 1/11 of intuitive factor, quite balanced, which means
she can balance between solving problems by well-established methods and surprises; and
she is practical, careful and innovative in learning. For visual and verbal learning styles,
she got 1/11 of visual factor, quite balanced. It represents that she is capable of processing
information presented either visually or verbally, which is a characteristic of good learner.
Van achieved 7/11 of global factor, which means she tends to learn in large jumps,
absorbing material almost randomly without seeing connections, and then suddenly getting
it and she is able to solve complex problems quickly or put things together in novel ways
once they have grasped the big picture
Table 2: The results of learning styles of Huyen
ACT
X REF
11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11
<-- -->
SEN
X
INT
11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11
<-- -->
VIS
X
VRB
11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11
<-- -->
SEQ
X
GLO
11 9 7 5 3 1 1 3 5 7 9 11
(ACT: active, REF: reflective, SEN: sensing, INT: intuitive, VIS: visual, VRB: Verbal,
SEQ: Sequential, GLO: global)
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As shown in the table 2, Huyen achieved 9/11 of reflective factor, which means she can
gain understanding most thoroughly and effectively when she is allowed the freedom to
take time to reflect on the information and instruction she has been given; and she needs
thinking time during lectures. For sensing and intuitive learning styles, she got 2/11 of
sensitive factor, quite balanced. She shares some common points with Van in this type of
learning styles but she seems to be more comfortable with mathematical formulations with
2/11 of sensitive factor. For visual and verbal learning styles, she gained 7/11 of visual
factor, which means that she remembers best what they see – pictures, diagrams, flow
charts, time lines. However, in her class, very little visual information is presented, she
mainly listens to lectures and reads material written on chalkboards and in textbooks and
handouts. Huyen got 5/11 of sequential factor. It represents that she can gain understanding
in linear steps, with each step following logically from the previous one and may not
understand material fully but are still able to solve problem and pass tests.
After analyzing the learning styles of Van and Huyen, it can be clearly seen that Van is
more active than Huyen in acquiring new knowledge and in solving problem. She is
balanced in visual and verbal learning styles, which helps her accommodate easily to
varied teaching styles and gain knowledge. Huyen is quite passive in learning and usually
does follow plan and feels hard when meeting surprises. In addition, she just learns better
when teacher uses visual tools while in her schools, her teachers applied grammar
translation methods, which did not create more motivation for her in learning English.
4.1.2.

Motivation

The author adapted the interview questions of Naiman et al. (1978) to find out the
motivation of the successful and the unsuccessful foreign language learner.
When being asked about the reason of learning English, Van said “I learn English
because of loving it, not because of examination or something like that. I extremely adore
British and American culture and music. Britney Spears, Justin Timberlake, One Direction
are my idols, I want to learn English to understand lyrics of my favorite songs. Moreover, I
want to have an ear for poetry and novel in original copy.” Thanks to the love of English
language, she spends a lot of time leaning new English words, to read favorite books, to
watch British and American TV shows, and listening to English songs, radio, which makes
her English ability increasingly better. Huyen answered “I learn English because of
examination. I must learn it to pass all examinations.” Thus, she just learns English when
examination comes.
To answer the question “what motivated you to study English”, Van said “I study
English to gain more knowledge; to travel around the world and to communicate with
other people over the world. Studying English enables me to better understand and
appreciate the ways of life of native English speakers”. Huyen responded that “high scores
motivated me to study English but I rarely get them, which makes me so sad”.
About the goal of studying English, Van shared “My childhood dream is becoming a
tour guide and an English teacher. Becoming a tour guide, I can present the hidden charm
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of Vietnam to tourists over the world. Being an English teacher, I can transfer my
knowledge to other people and participate freely in academic, social and professional
activities among other cultural groups”. As for Huyen, her goal of studying English is “to
get a good job with high salary with English after graduation”.
The importance of motivation in learning a foreign language was often indicated by
several researchers. Gardner (2006) found that motivation affects foreign language
achievement, and positive attitudes and motivation are related to success in foreign
language learning. If the learner has little motivation there is no reason to take risks in
using the language. The information discussed above indicates that Van is really interested
in studying English and she herself is aware of necessity of acquiring English. She has the
internal desire to learn and does not have the need for external outcomes. Van has intrinsic
motivation. As discussed in literature review, intrinsic motivation pushes her to learn
without rewards, because the need is innate or come from inside or depends on her own
will. Intrinsic motivation is one of the important factors to contribute to her success in
learning English as foreign language. About Huyen, she studies English because of
avoiding punishment and passing examinations. She owns extrinsic motivation. She is very
easy to lose heart or give up when she fails in trouble in learning English, which is one
factor to make her unsuccessful in learning foreign language.
4.2. Research question 2
4.2.1.
Language Learning Strategies
The result from Strategy Inventory for Language Learning (SILL) is shown as
following:
TABLE 3: The results of Memory strategy on SILL of participants (Full score is 5)
Part A

Huyen

Van

1.
I think of relationships between what I already know and new
things I learn in the SL.

3

4

2.

I use new SL words in a sentence so I can remember them.

2

5

3.
I connect the sound of a new SL word and an image or picture of
the word to help me remember the word.

1

5

4.
I remember a new SL word by making a mental picture of a
situation in which the word might be used.

2

4

5.

I use rhymes to remember new SL words.

3

4

6.

I use flashcards to remember new SL words.

2

3

7.

I physically act out new SL words.

1

2

8.

I review SL lessons often.

2

4

1

5

1.89

4

9.
I remember new SL words or phrases by remembering their
location on the page, on the board, or on a street sign.
Average
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This memory strategy includes 9 sub-strategies as shown in Table 3. Those
statements represent very important strategies for vocabulary learning particularly within
the Communicative Language Teaching approach. According to data shown above the
employment of this strategy by two students is awfully different; on an average, V a n
mostly uses this type of strategies more often with more variables than Huyen. In
addition, Van tends to remember vocabulary in specific contexts. In particular, the way of
learning new English words by using pictures or images; putting new words in sentences;
and remembering new English words or phrases by remembering their location on the
page, on the board, or on a street sign of Van, the successful language learner is
remarkable while Huyen never or almost never do like that. Both of them never or almost
never physically act out new English words.
Table 4: The results of Cognitive Strategy on SILL of participants (Full score is 5)
Part B

Huyen

Van

1.

I say or write new SL words several times.

4

4

2.

I try to talk like native SL speakers.

1

3

2

5

3.

I practice the sounds of SL.

4.

I use the SL words I know in different ways.

3

4

5.

I start conversations in the SL.

2

5

6. I watch SL language TV shows spoken in SL or go to movies
spoken in SL.

1

5

7.

I read for pleasure in the SL.

1

5

8.

I write notes, messages, letters, or reports in the SL.

1

5

9. I first skim an SL passage (read over the passage quickly) then
go back and read carefully.

3

4

10. I look for words in my own language that are similar to new
words in the SL.

3

2

11. I try to find patterns in the SL.

2

4

12. I find the meaning of an SL word by dividing it into parts that I
understand.

3

4

13. I try not to translate word for word.

1

4

14. I make summaries of information that I hear or read in the SL.

3

4

2.14

4.14

Average

This cognitive strategy includes 14 sub-strategies as shown in Table 4. The use of
this type of strategies of Huyen and Van is extremely different and Van mostly uses these
types of strategies more than Huyen. The successful language learner generally use each
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statement at high level. She highly report that her strategies on watching English language
TV shows and programs; reading English newspapers, English magazines, English books
for pleasure; and writing notes, letters or reports in English. She can use information
received from TV shows or programs that she watched or newspapers, books that she read
to write reports, notes or diary. It is good way to improve reading and listening
comprehension and make writing skill better. Huyen, the unsuccessful foreign language
learner, does not use those strategies. Meanwhile Van tries to understand a word in context
and sentence, Huyen usually looks for words in Vietnamese that similar to new words in
English and tries to translate words for words. However, Van and Huyen share a common
point, they say and write new English words in several times to learn vocabulary.
Table 5: The results of Compensation Strategy on SILL of participants
(Full score is 5)
Part C
1. To understand unfamiliar SL words, I make guesses.
2. When I can't think of a word during a conversation in the SL, I
use gestures.
3. I make up new words if I do not know the right ones in the SL.
4. I read SL without looking up every new word.
5. I try to guess what the other person will say next in the SL.
6. If I can't think of an SL word, I use a word or phrase that means
the same thing.
Average

Huyen
2
4

Van
5
4

2
1
2
3

3
4
5
4

2.33

4.17

This compensation strategy includes 6 sub-strategies as shown in Table 5. As
shown in the above table, Van takes advantages of the types of strategies more than Huyen
and the difference is remarkable. When Huyen reads English texts, she does not guess the
meaning of new words, almost always looks up them in dictionary or she rarely guess what
the other person will say next in English. Van has an opposite point of view. She uses
making guesses in order to understand unfamiliar English words and tries to guess the
other person will say next in English. Both of them usually use gestures when they cannot
think of a word during a conversation.
Table 6: The results of Metacognitive Strategy on SILL of participants
(Full score is 5)
Part D

Huyen

Van

3

5

2.
I notice my SL mistakes and use that information to help me
do better.

3

4

3.

I pay attention when someone is speaking SL.

1

3

4.

I try to find out how to be a better learner of SL.

4

4

1.

I try to find as many ways as I can to use my SL.
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5.

I plan my schedule so I will have enough time to study SL.

3

4

6.

I look for people I can talk to in SL.

4

4

7.

I look for opportunities to read as much as possible in SL. `

3

5

8.

I have clear goals for improving my SL skills.

2

4

9.

I think about my progress in learning SL.

3

5

2.89

4.22

This metacognitive strategy includes 9 sub-strategies as shown in Table 6. Beside
some differences in metacognitive strategies, Van and Huyen share two same points. They
usually try to find out how to be a better learner of English and look for people can talk to
in English to become better English learner. However, Huyen does not pay attention when
someone is speaking English and is not clear about goals for improving her English skills.
Meanwhile, Van mostly tries to find as many ways as she can to use English and looks for
opportunities to read as much as possible in English. Furthermore, she always thinks about
her progress in learning English and learns from her mistakes, which helps her English
ability better.
Table 7: The results of Affective Strategy on SILL of participants (Full score is 5)
Part E

Huyen

Van

2

3

2.
I encourage myself to speak SL even when I am afraid of
making a mistake.

3

5

3.

I give myself a reward or treat when I do well in SL.

3

5

4.
I notice if I am tense or nervous when I am studying or
using SL.

3

3

5.

I write down my feelings in a language learning dairy.

2

2

6.
SL.

I talk to someone else about how I feel when I am learning

4

4

2.83

3.67

1.

I try to relax whenever I feel afraid of using SL.

This affective strategy includes 6 sub-strategies as shown in Table 7. Their uses of
these strategies are quite close. They somewhat notice if they are tense or nervous when
studying English, and usually talk to someone else about how they feel when they are
learning English the most, but normally do not write down her feelings in a language
learning diary. However, Huyen is usually afraid of make mistakes when speaking English.
Van mostly encourages herself to speak English even when she makes mistakes and when
doing well in English, she gives herself a reward to foster herself.
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Table 8: The results of Social Strategy on SILL of participants (Full score is 5)
Part F

Huyen

Van

1.
If I do not understand something in SL, I ask the other person
to slow down or say it again.

4

4

2.

I ask SL speakers to correct me when I talk.

4

4

3.

I practice SL with other students.

2

4

4.

I ask for help from SL speakers.

2

4

5.

I ask questions in SL.

2

4

6.

I try to learn about the culture of SL speakers.

2

4

2.67

4

This social strategy includes 6 sub-strategies as shown in Table 8. Two participants use
this strategy differently. Van uses these types of strategies much more than Huyen. Both
of them usually ask others for help when having troubles in learning English. They share
the idea that learners should usually ask English speakers to correct their mistakes. Van
usually uses all the rest of social strategies. In opposite opinion, Huyen rarely cares about
practicing English with other students, asking question in English or asking for help from
English speakers or learning about the culture of English speakers.
Table 9: The result on SILL of participants
No.

Strategy on SILL

Huyen

Van

1

Memory Strategy (remembering more effectively)

1.89

4

2

Cognitive Strategy (using all your mental process)

2.14

4.14

3

Compensation Strategy (compensating for missing
knowledge)

2.33

4.17

4

Metacognitive Strategy (organizing and evaluating your
learning)

2.89

4.22

5

Affective Strategy (managing your emotions)

2.83

3.67

6

Social Strategy (learning with others

2.67

4

Average

2.46

4.03

Table 9 shows the participants’ score on the strategies used. The table indicates that the
average use of language learning strategies of Van, the successful foreign language
learner, and Huyen, the unsuccessful one is 4.03, and 2.46 respectively. This outcome is
consistent with previous studies in that more proficient language learners use more
language learning strategies in language learning (O’Malley & Chamot, 1990).
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As can be seen from the table, Van usually uses almost the following strategies:
metacognitive strategy, compensation strategy, cognitive strategy, memory strategy and
social strategy at level 4 or slightly higher level and she use affective strategy the least at
3.67. She uses metacognitive strategy the most at 4.22, which implies that she is able to
“plan” for effective learning, “select” proper strategies for the task, “monitor” her learning
process, “orchestrate various strategies” for the target task and finally she would
“evaluate” the process and her strategy use of her language learning (Anderson, 2008).
Metacognitive knowledge relates closely with enhancement in academic performance, and
by using this strategy, Van can not only do better in school but further advance her English
proficiency. It should also be noted that the successful learner also reported high use of
compensation and cognitive strategies. It suggests that she not only knows how to choose
proper strategies for the task (metacognitive strategy) but she knows what she should do to
improve her English sub-skills (cognitive strategies). In addition, the high use of
compensation knowledge implies that she has bigger polls of lexis which can help her
guess intelligently in reading and listening and convey their intended meaning in speaking
and writing.
Regarding Huyen, she also employs the learning strategies but not frequently. She
employs memory strategy the least at 1.89 and sometimes applies metacognitive strategy,
affective strategy and social strategy. Rarely using learning strategies makes Huyen more
difficult in planning for effective learning.
4.2.2.

Learning conditions

Learning conditions are also one important factor influenced on the foreign language
acquisition. In this paper, the author adapted the model of Naiman et al. (1978) to analyze
the formal and informal language learning setting of two participants. For formal setting,
as the author described in participants, Van started learning English when she was 8 years
old. She had many opportunities to communicate with English native speakers because
she had some periods with them in her primary school. Classrooms are modernly
equipped with projector, screen, computer, air conditioner. Her high school in Hai Duong
city also has good learning environment and Van felt satisfied with almost things
provided by these schools. She also said “the English teachers are extremely nice,
enthusiastic and friendly all the time. Students can raise their hands and share their
opinions anytime, which motives them in learning English a lot.” She majored in
Business Administration at Thanh Dong University. The environment of Thanh Dong
University is really great for her. She feels like a duck in water. She tries to employ
English everywhere. About informal language learning setting, she followed some
courses in Apolo English center where all teachers are English native speakers. She has
ten American friends with whom she struck up friendship when she took part in summer
camp in United States of American at the age of 14. One more very important factor is
her mother is an English teacher and her mother creates English environment in her home.
In contract, Huyen started learning English when she was at grade of 6 in local school.

118

Her class consisted of 50 students due to lack of equipment, classroom. In addition,
before being an English teacher, her teacher was a French teacher. Due to lack of English
teachers, she participated in training course to teach English. Thus, her teacher negatively
influenced in English pronunciation. Moreover, teachers in her junior and senior high
school applied only grammar translation method and focused on test-orientation. She and
her classmates did not have opportunities to speak English or use English. When she was
a student of Thanh Dong University, she had very good opportunities to improve her
English ability. Unfortunately, she could not catch the opportunities and failed in learning
English. About informal one, she did not have any foreign friends or follow any English
courses outside her schools. Her parents are cultivators and they have 4 children. They
work a lot and cannot guide her in learning English.
5. Discussion and Implications
It has been found that multiple intelligences, learning styles, motivation and learning
strategies influence a lot to foreign language learners. They may contribute to the success
of Van in learning English as well as make Huyen fail in learning English. From the
Behaviorist’s point of view, which underlines the significance of the environment, Van
has had a great environment for learning English. She had lived in English environment
that her mother has created and she has had a lot of opportunities to communicate with
English native speakers. Furthermore, she likes listening British and American music and
singing these songs when listening them. Watching TV shows like American Idol, The
Voice of American, Britain’s Got Talent and other TV shows; and reading novels, talking
with her American friends are good habit when learning English. Moreover, in learning
English progress, she has tried to learn words in context or in sentences to avoid
influencing by mother tongue. According to Behaviorists, that would improve language
proficiency both in quantity and quality. Meanwhile, the English learning environment of
Huyen is not good. In schools, her teachers used grammar translation methods and she
just focused on grammar, structure and did not have opportunities to speak or listen. She
does not like foreign TV shows or international music. About Constructive Analysis
Hypothesis (CAH), English and Vietnamese are different language family. As for Van,
that is a good condition to learn new language but for Huyen, in contrast, that is a big
challenge. Unlike Van, Huyen usually looks up new words and translate words for words
when studying English. She feels ashamed if she makes mistakes when speaking.
According to the followers of Behaviorism, that is the reason of Van’s success in learning
foreign language and why Huyen is unsuccessful.
Regarding the Critical Period Hypothesis of Innatism theory, Van attended English
classes at the age of 8, which is strong foundation to learn English well. Huyen started
learning English when being 11 years old which is also good period to learn English well
but many other factors negatively influenced on her study and made her unsuccessful.
About the input hypothesis of Krashen’s “monitor model”, Van has learned and
developed 4 macro skills: listening, speaking, reading and writing. For listening skill, she
listened to songs and watched TV programs, focused on spoken language. For speaking
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skill, she has made conversation with her American friends and her mother also has tried
to speak with her in English at home. She has read a lot of books, magazines and tried to
write reflection after reading. She usually write diary in English. Meanwhile, Huyen just
focused on grammar and vocabulary. When she studied at Thanh Dong University, she
did not spend a lot of time to practice speaking or listening. About the affective filter
hypothesis, intrinsic motivation makes Van have positive side and overcome easily
difficulties in learning English progress while Huyen has just learned because of passing
examination, she is easy to give up when facing difficulties.
Another school of language learning theories is called Interactionism which focuses
obviously on interactions. As discussed in the results of multiple intelligence, one of
intelligence of Van is interpersonal and Huyen is not good at interpersonal skill. Van
interacts with strong motivation with her American friends. She actively interacts with
them and can learn a lot from her foreign friends. In contrast, good interaction with other
people is a challenge for Huyen. Van is good language proficiency because according to
Comprehensible Output Hypothesis, Van can produce and notice things in order to be
understandable while Huyen usually fails in making conversation and English.
To help teachers in teaching and students in learning, the author would like to draw out
some implications in teaching and learning as well. Firstly, the teachers need to deeply
understand the multiple intelligences, learning styles, motivation and learning strategies of
students. There are some mixed intelligences and learning styles in one class and teachers
should not push them to do what teachers want. Teachers need to learn their intelligences,
their learning styles to design proper lesson plans and activities. Teachers should use more
visual aids like photos, pictures, flash cards, posters, brochures and ICT in teaching to
involve students in lessons because a lot of students have visual learning styles. Moreover,
the results of this study remind that teachers must continuously learn to improve their
ability because learners need a good English environment and good learning conditions.
Thus, teachers need to learn and create better environment to engage them to lessons. In
addition, teachers try to be enthusiastic, devoted and passionate ones to support students
and help them create intrinsic motivation in learning. Furthermore, teachers can help
unsuccessful or less successful students to become successful in language learning by
supplying them with a variety of strategies, training programs, such as awareness training,
strategy workshop and strategies-based instruction in order to heighten learner awareness
of their own strengths and weaknesses in language learning and the range of strategies
which they can choose to help them learn the target language most efficiently and to
develop responsibility for their own learning; in short, to develop autonomy.
For learners, they should know what their learning styles are and find suitable learning
strategies. They should be aware of their own strong points and weak points in language
learning to choose the suitable learning strategies to help them learn the target language
most efficiently. Besides, they should try to adjust in different environment. They should
try as much as they can to have more oral activities. The more they can use English, the
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more motivation they will have. Learners should spend time learning English and make a
habit of learning every day.
6. Conclusion
The purpose of this paper is to find how multiple intelligences, learning styles,
motivation and language learning strategies might differentiate successful and unsuccessful
learners. The findings of this case study show that the successful learner has high
verbal/linguistic, intrapersonal and interpersonal intelligences, which is a good condition
for her in acquiring the foreign language. Active, global learning styles and balanced
between sensing and intuitive; visual and reflective learning styles contribute to the success
of Van in acquiring English. The unsuccessful one, Huyen, however, owns naturalistic
intelligence, which means she is interested in nurturing, exploring the environment and
learning about other species. About learning styles, Huyen is quite passive and usually
does follow plans and feels hard when meeting surprises, she just learns better when
teacher uses visual aids. Teachers who usually use written and spoken explanations is a big
challenge for her in learning.
Another difference between the successful and unsuccessful students observed in this
study concerns motivation. The successful learner has been learning English for loving
English, from inside her. She is intrinsically motivated. Meanwhile, the unsuccessful one
has been studying English for passing the exams, for scores. She is extrinsically motivated.
There is also a big gap in employing learning strategies between the successful and the
unsuccessful learner. The successful learner highly uses metacognitive strategies,
compensation strategies, cognitive strategies, memory strategies and social strategies while
the unsuccessful one rarely uses the strategies. Greatly employing these strategies helps
Van, the successful learner, to become efficient EFL learner in planning, organizing,
monitoring, evaluating and orchestrating different strategies for different language tasks; to
be clear about what strategies to use; and to have good command of knowledge to make
intelligent guesses in facilitating her comprehension of the language.
Although the results of the present study are not claimed to be exhaustive, the study
highlights the significance of multiple intelligences, learning styles, motivation and
learning strategies in learning process. Identifying multiple intelligences of students and
understanding their learning styles by asking them for doing multiple intelligences and
learning styles test help teachers to design suitable activities to engage their students in
participating in lessons. For example, if almost students have visual styles, teachers should
use visual aids in teaching to help them learn better. In addition, teachers can help students
by clearly teaching and modeling learning strategies matched with the learning tasks in the
language classroom. For example, teachers instruct students to learn words in context or
sentences, try to guess the meaning of new words or use gestures in conversation and so
forth. Teachers try to help students gain or maintain intrinsic motivation.
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Tóm tắt
Nghiên cứu này tập trung vào tìm ra sự khác biệt trong đa trí tuệ, phong cách học tập,
động cơ và chiến lược học ngôn ngữ được sử dụng bởi một người học ngoại ngữ thành
công và một người không thành công. Nghiên cứu chỉ ra ra rằng người học ngôn ngữ thành
công có trí thông minh bằng lời nói / ngôn ngữ, nội tâm và giữa các cá nhân trong khi
người không thành công sở hữu trí thông minh tự nhiên. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng
người học ngôn ngữ giỏi có động cơ học thực chất còn người học kém hơn lại học ngoại
ngữ để vượt qua kỳ thi. Ta cũng dễ dàng nhận thấy rằng người học ngoại ngữ tốt thường
xuyên sử dụng đa dạng chiến lược học ngôn ngữ hơn người học kém hơn. Họ chủ yếu sử
dụng các chiến lược siêu nhận thức, chiến lược nhận thức, chiến lược ghi nhớ và chiến
lược xã hội trong khi người học kém hơn hiếm khi sử dụng các chiến lược học ngôn ngữ.
Từ khóa: người học ngoại ngữ thành công, người học ngoại ngữ không thành công, đa
trí tuệ, phong cách học, chiến lược học ngôn ngữ
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STIMULATING EFL STUDENTS’ ENGAGEMENT WITH DIGITAL
TECHNIQUES: A CASE STUDY IN VIETNAM
KÍCH THÍCH TƯƠNG TÁC CỦA SINH VIÊN VỚI ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SỐ
TRONG GIỜ HỌC TIẾNG ANH: TÌNH HUỐNG TẠI VIỆT NAM
Tran Hai Yen1, MA, Nguyen Thi Thanh Ha1, MA
Faculty of Foreign Languages, University of Economics – Technology for Industries
Abstract
The case study aims to examine the impacts of employing digital technology on student
collaboration in an EFL class at a Vietnamese institution. The data was gathered via semistructured interviews with teacher and students, observations, and questionnaires. The
findings analyzed from quantitative and qualitative data indicated that both teacher and
students were using various digital technologies. Participants responded that they use
digital technology to provide content, arrange class activities, upload and download
materials, interact with peers, and participate in collaborative learning. The study reveals
that students felt motivated and stimulated as a consequence of the classroom innovative
use of technology, raising their confidence in interacting with collaborative learning
networks and accessing online activities through digital technologies. Additionally, it is
proven that cooperative teaching approaches have an effect on institutional practices in
professional development and learning aid programs.
Keywords: digital techniques, motivation, student engagement, technology.
1. Introduction
A significant number of educational academics have focused on the importance of
student involvement throughout the last decade. Deciphering the relevance of students'
behaviors in relation to the teaching and learning process was the major emphasis of
Coates (2005). Every aspect of our lives, including education, has been affected by the
proliferation of digital technology. There has also been a drive by educators and
governments to use technology in education. There is a major shift in how students
approach their education nowadays. These people have access to a vast amount of
knowledge since they are always surrounded by technology. Despite the widespread use of
digital technology in education, several studies show that its utilization is limited and
unevenly distributed (Corner, 2010; Flanagan et al., 2013; Coates, 2010, Chuang et al.
2015; Ho Thi Thu Huong, 2019; Nguyen Thi Thang, 2020; Manca & Ranieri, 2016;
Henderson et al., 2015). Numerous research indicate that technology should be employed
for administrative purposes rather than instructional purposes (Ho Thi Thu Huong, 2019;
Nguyen Thi Thang, 2020; Pham Thu Tra, 2019). Digital technology in education has its
challenges, but the importance of embracing and utilizing it in classrooms cannot be
emphasized enough. Moreover, few academics think that the breakout of COVID-19 was a
major influence in introducing digital technology into classrooms (Teo, 2010; Thomas et
al. 2013; Ho Thi Thu Huong, 2019; Nguyen Thi Thang; 2020; Pham Thu Tra, 2019; Van
Kieu Lam et al., 2021; Hoang Ngoc Tue & Le Duc Hanh, 2021). However, in order to
meet student expectations, teachers and school officials must adapt their teaching methods
and modify the learning environment. According to Wyatt et al. (2010), school leaders and
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authorities have made it a requirement of instructors to use digital technology into
classroom education.
It is doubtful how Vietnamese professors make use of technology in the classroom.
Instructors in colleges and universities are expected to have the knowledge and abilities
necessary to teach students using digital technologies (Nguyen Thi Thang, 2020). Despite
this, teachers are still reluctant to use technology in their classrooms, even if they are
aware of its potential benefits. This raises the issue of educational institutions' ability to
effectively employ digital technology to enhance the teaching and learning environment.
Furthermore, instructors' and students' attitudes toward technology-enhanced classroom
activities provide a substantial challenge. Using a public university in Hanoi as a case
study, the researcher looked at how professors and students utilize digital technology to
improve teaching and learning, as well as their attitudes towards the usage of digital
technologies in general. Hence, two research questions were addressed:
 What and how are digital techniques used in EFL classes?
 What are teachers' and students' perspectives towards the implementation of digital
techniques in EFL classes?
2. Literature review
In the context of education, student engagement is characterized as a spirit of
teamwork and mutual respect that permeates every aspect of the classroom and curriculum
(Bui et al., 2021). Academic lecturers' ability to elicit active participation from their
students is one of the most important factors in developing a curriculum that would help
their pupils study more effectively.
According to Fredricks, Blumenfeld & Paris, student engagement may be described
as behavioral, cognitive, and emotional engagement. Students' observable and desired
showing of behavioral involvement was proved by Tour (2015). To be more specific, it is a
way of gauging students' involvement in school and class policies and procedures. In
addition, it may reveal how dedicated and focused pupils are at work. Fredricks,
Blumenfeld & Paris (2004) describe cognitive engagement as the extent to which students
put in the necessary time, effort, and energy to learn. Rather than testing students' ability to
think critically, the study focused on how well they were able to apply what they had
learned in the classroom. The learning process requires students to be actively involved in
their cognitive processes and to be motivated to practice self-control. One of the most
important factors in student participation is their level of emotional involvement.
Activation of the cognitive-emotional system corresponds to emotional reactions to
educational challenges, such as schools or classrooms, teachers or other classmates (Tour,
2015). The overarching theme of negative should be applied to the students' responses to
the task's completion. Positivity is often related to words like "enthusiastic," "interested,"
"motivated," and "excited"; meanwhile, "angry, disappointed, worried, stressed, or afraid"
are among the unpleasant emotions that people experience in the negative distributions.
The importance of student collaboration in the classroom has long been emphasized as a
subject that all educators should be familiar with. When evaluating and measuring student
engagement, a more effective syllabus may be created by using instructional resources,
course material, and techniques to convey the needed data.
When it comes to understanding linguistic change, the digital age has elevated
technology to a major position. The unparalleled entry of digital technology has drastically
altered English language education and learning. For a wide range of educational purposes,
educators are increasingly turning to digital technology. In order to achieve these goals,
teachers and students will benefit greatly from the use of appropriate digital technology.
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Educators use technology for a wide range of reasons, including: increasing student
achievement (Bond et al. 2018), increasing student motivation to learn (Ho Thi Thu
Huong, 2018), increasing student involvement (Coates, 2015; Nguyen Thi Thang, 2020;
Pham Thu Tra, 2019), facilitating student collaboration (Nguyen Thi Thang, 2020; Pham
Thu Tra, 2019), and facilitating communication between students (Nguyen Thi Thang,
2020; Pham Thu Tra 2019, Fredricks et al., 2004). With the aim of achieving these varied
objectives, a variety of focused instructional approaches for utilizing technology must be
developed (Pham Thu Tra, 2019). Educators' use of digital technology is increasingly
being studied as a consequence of this necessity.
There has been an increasing use of digital gadgets in classrooms to help students
learn and teach better. Learner management systems and presentation software are two of
the most often used classroom technology tools for educational purposes, according to Liu
(2016); Chow & Armatas (2018; 2018; 2018) and Yin (2018). Graphic and visualization
tools, communication technology tools, and social media tools are all categorized by
Chuang, Weng & Huang (2015). Like the previous author, Cubeles and Riu (2016) favor
first-hand learning experiences equivalent to those described in the previous study,
followed by social media and mobile devices, then learning management system
technologies. There are several factors that contribute to a student's academic achievement,
motivation and interest, and social interactions.
By Hoang Ngoc Tue et al. in 2021, the mandated COVID-19 online education and
learning shift has matured into an essential part of all students' lifelong learning. No matter
how proficient they are with technology, teachers will have to change the way they educate
if they want to keep up with the times. This requirement must be met by all instructors.
Professional knowledge and abilities are essential for teachers to face the difficulties of the
job. Thus, a number of investigations into the use of digital tools in the context of teaching
and learning English in Vietnam have been conducted (Ho Thi Thu Huong, 2019; Pham
Thu Tra, 2019; Nguyen Thi Thang, 2020; Hoang Ngoc Tue & Le Duc Hanh, 2021; Van
Kieu Lam et al., 2021).
Ho Thi Thu Huong (2019) led a study to examine whether Quizlet is more effective than
conventional methods like paper flashcards in helping English learners. Four weeks of
training and testing followed by immediate and delayed posttests were all part of the study.
Pre-test, training, and post-testing were all part of the trial. In a single classroom, each and
every kid was examined. For the sake of organization, they were split up into two separate
groups. Weekly, students were given twenty new words to learn from a book they read.
Group B used paper flashcards for the first two weeks. In the weeks that followed, students
in group A utilized paper flashcards, while those in group B took a quiz on Quizlet. This
was mitigated by the availability of two distinct tools. Prior training sessions were shown
on videos, screenshots, and questionnaires were provided to six individuals. Technological
advancements seem to improve vocabulary development. When it comes to learning new
words, Quizlet looks to be superior than flashcards. Furthermore, Quizlet meets the needs
of students who want to improve their language skills. Paper flashcards inspire pupils to
enhance their pronunciation, but Quizlet's flashcards do not. Because of the high need for
exposure to American English in Vietnamese classrooms, it seems that apps are a better
option for students learning English as a second language.
An investigation of how people felt about mobile-assisted language learning was
conducted by Pham Thu Tra (2019). As a primary means of collecting data, survey
questionnaires were used in this research. It was shown that participants viewed mobileassisted language positively in both qualitative and quantitative terms. In order to achieve

126

the study's objectives, the questionnaire was developed. The poll was taken by 95 people.
Findings from the study's mixed-method design were particularly important. The majority
of students regarded mobile devices to be useful in the classroom. They praised the
usefulness and simplicity of mobile-assisted language learning. Additionally, they become
more enthused while in class while utilizing their mobile devices to learn. Because of this,
future language-learning exercises make sense. Learning a new language with the use of
mobile devices is considered a cutting-edge method of teaching and learning. In addition,
teachers and students alike should work to improve their digital literacy levels.
Kahoot, a mobile-assisted application and successor of "Personal Response Systems," was
used in a case study by Nguyen Thi Thang (2020). The purpose of this research is to
investigate how Kahoot's influence is quantified. Survey results collected on a Likert scale
revealed students' opinions on Kahoot. Open-ended questions were more prevalent in
Kahoot quizzes than closed-ended ones were. According to past research, kids may benefit
from Kahoot's improved classroom engagement with the instructor. This helps students
learn in a more personalized and dynamic way, resulting in a higher level of participation.
Kahoot is a quick and painless way to gauge a student's progress in class. These findings
suggest that using Kahoot in the classroom is a good idea.
In a study conducted by Hoang Ngoc Tue and Le Duc Hanh (2021), English
instructors at several Vietnamese vocational schools were asked about their attitudes
regarding moving from face-to-face classes to online ones. Data was gathered from 45
English language teachers using a questionnaire survey and nine in-depth interviews. The
Vocational English instructors' attitudes towards employing technology in the classroom
through virtual classrooms were analyzed based on the results. Instructors' favorable
opinions regarding online teaching were found, despite reports that teachers were under
pressure when they were compelled to switch to online mode. During the outbreak of
COVID-19, the authors underlined the need for instructors' awareness and flexibility in
adjusting their teaching environment.
Sharing the same view as the previous authors, Van Kieu Lam et al. (2021)
examined the popularity and effectiveness of employing technology in English instruction
among Van Lang University's third-year EFL students. Data analysis from questionnaires
and interviews indicated technology enabled students to frequently make use of
educational apps, smartphones, and tablets. The authors concluded that using technology to
study English had the potential to encourage students to enhance their language skills and
accelerate their learning process.
The research cited in this section makes numerous important arguments. It is
recognized that the use of technology contributes to students' development of greater selfconfidence, thus boosting motivation and a desire to study. A more sophisticated use of
technology in pedagogy enables instructors to be inclusive of students at all levels.
Recognizing and using this paradigm enables school administrators to work more
effectively with professors and students who use technology in the classroom and in the
real world. Students must be taught in their preferred learning method in order to be more
successful.When teachers are placed in a technology-supported environment that is more
conducive to their students' learning styles, they can utilize a variety of technologies that
have the potential to engage students and support constructivist learning approaches, such
as Google Docs, websites, computer software, LMS, PowerPoint, clicker-based response
systems, and other types of interactive technology. Educators' objective is to integrate
current technology to facilitate effective learning. Digital technology has become a popular
trend across the globe, and Vietnam is not an exception. Most of the studies mentioned
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above have also brought to light the topic of students and instructors using digital methods
in higher education. Additional advantages were identified in the literature review: digital
gadgets or apps were reported with various effects on instructors and students. Most of the
reviewed articles explore vocabulary acquisition or participants' attitudes in general. Very
little is devoted to individual language learning and their habit of using digital techniques.
Hence, the purpose of this research is to determine if students and professors at a higheducation institution have a positive attitude toward learning with high-tech applications
like the University of Economics–Technology for Industries are receptive to utilizing
digital tools, how they utilize technology applications in the teaching and learning process,
as well as their perspectives on specific components, namely behavioral, cognitive, and
emotional engagement towards technology’s usefulness in their interaction in language
classrooms.
3. Research methodology
3.1. Setting and participants
The research was carried out among first-year elementary students in a Vietnamese
setting. Students must master four different language skills in the first English credit at the
institution. Furthermore, the grammar and vocabulary offered in each session supplement
the students' language skills development. It seems that lecturers have attempted to
accommodate a variety of learning styles and study techniques among their university
students in order to better engage them in studying English. As a result, the researchers
decided to do a case study on how instructors and students utilize digital technologies.
Participants were given fake and altered identities to preserve anonymity due to ethical
concerns.
3.2. Research design
According to Stake (2013), a case study examines a particular situation and utilizes
that knowledge to interpret important features. When a topic regarding current events is
given that an investigator has no control over, Stake (2013) recommends using a case
study. This research focused on a typical example at a public university in Hanoi, with the
goal of providing valuable insights and detailed facts before moving on to a more in-depth
understanding. The lecturer, Vy, has approximately 12 years of experience teaching
English as a foreign language, and her 30 students, are involved in the research.
3.4. Research procedure and data collection instruments
For the mixed-method research, the researchers used semi-structured interviews,
observations, and questionnaires to gather data. Prior to the study, participants were given
information about the research, their position in the study, and their ability to withdraw.
This also included permission to film both interviews and classroom activities. In order to
gather data for the COVID-19 pandemic, all researchers and participants had to meet
online using Google Meetings, phone conversations, and other technical methods.
Before and after utilizing digital technologies in the classroom, the instructor was
interviewed. After the semi-structured interview with the instructor, the researcher was
allowed to witness one class lecture. Questionnaires were distributed after a four-week
study to gather information about students' opinions regarding employing digital
technology in online classrooms.
A transcribed version of the semi-structured interview was delivered to the
instructor in question so that he or she could verify the accuracy of the English translation.
It takes anywhere from 45 to 60 minutes to complete the interview. Researchers were able
to refine interviewing techniques and shift the emphasis of their conversations thanks to
the audio recordings. The lecturer's teaching techniques employing digital tools in
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connection to the films watched in class were discussed by the author during a follow-up
interview he did after seeing the lecturer's class. Prior to the data processing, interviewers
were given transcripts of audiotapes to guarantee the accuracy of the information acquired
(Stake, 2020).
As stated by Teo, Luan, and Sing (2008), observation "captures specific events at a
certain time and place in a specific context." A week following the initial interview, a class
observation was carried out. Due to the COVID-19 epidemic, each class lasted 135
minutes on Google Meeting. There were a number of factors that were taken into
consideration while conducting memory interviews with teachers and students. This kind
of close monitoring helped us better understand how the participant was really using
technology in the classroom, as well as any problems that could have arisen. Lecturerstudent interaction, teacher-student interaction, student-teacher interaction, and studentstudent interaction and usage of technology were the main points of the notes that were
discussed.
It is widely agreed that questionnaires are an effective way to gather useful data
from the intended audience in the form of numbers. There were similarities between this
study's goals of assessing the sorts of technology, frequency of use, and students'
impressions of utilizing digital approaches in class, so this questionnaire was adapted to
meet those needs. Quickly assessing the replies, the Likert scale was employed to measure
and evaluate them. Respondents were instructed to choose from one of five options:
strongly disagree, disagree, neutral, agree, or highly agree when rating the 29 issues.
3.5. Data analysis
Firstly, the study used the six-step qualitative data analysis method developed by
Creswell (2008). Pseudonyms were used to segregate the data once it had been translated
and transcribed into text. To minimize misunderstandings, translations and revisions were
made. In order to have a complete grasp of what they had just read, the researcher reread
through the material again. The final phase is categorization. It was then possible to
describe and link together the various data sources in order to show how they were related
to the study's main findings, which included the teaching experience of the teacher
(teaching experience), content knowledge teaching (pedagogical approach, teacher
confidence in content knowledge, reasons for teaching activity selection and perceptions).
It was necessary to conduct this examination in order to determine if the findings of this
study were in agreement with or in disagreement with those of earlier studies.
SPSS was then used to evaluate the quantitative data from the survey. The
Cronbach alpha was also determined to ensure the validity of the questionnaire. Via
numerical data analysis, it was possible to get an understanding of student participation on
three levels: behavioral, cognitive, and emotional. Using Cronbach's alpha coefficient, a
multiple-item questionnaire's internal consistency may well be assessed between .00 and
1.0, the typical range. An alpha of greater than 0.80 indicates that all questions were
created the same. Hence, the questionnaire was trustworthy and reliable.
4. Findings and discussions
4.1. The teacher
Vivan was a teacher in the high-quality program. She honestly felt that teaching
this subject would improve her English because "This education provides me the setting to
often use English. Having taken this lesson, I've never been able to speak English the same
way again. I think my pronunciation is becoming better and better."
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Vivan was comfortable when speaking English in class because she was confident.
Since she had worked on the translation of the major textbook for the course, she assumed
she knew what she was doing.
Although she thought that the usage of English inhibited her teaching, as seen in the
following quote: "If I speak Vietnamese, the story will be hilarious, which may help pupils
remember the content better." "It's a lot of effort."
Adopting English as one's only language may not always be a wise choice. Vivan's
teaching was assisted by the use of digital technologies. In order to prepare lectures,
produce presentations, or draw graphs and charts, she utilized the software she had
installed on her laptop. She was adept at doing research for her classes using a variety of
search engines.
Due to time constraints, she was unable to incorporate digital technology into her
teaching. With the use of Zoom and the LMS platform, Vivan may create lessons, provide
homework, and even collect student feedback via a poll survey on the application. As a
result of her extensive expertise in e-teaching courses, her ICT abilities using PowerPoint,
computer game-based software, or data-searching skills on the Internet were regarded as
excellent. There was little confidence in the instructors' ability to use technology, contrary
to the findings of Hoang Ngoc Tue and Le Duc Hanh (2021). Vivan, on the other hand,
said that the use of digital technology as a teaching aid was still limited and unproductive.
Instructors' experiences were found to be congruent with this finding by Bond et al. (2018),
Cubeles & Riu (2016), and Shelton (2016). It was important for her to instill a sense of
personal responsibility among her pupils. They must start studying English related subjects
with zero previous knowledge and resources, or they may have the material but have no
idea how to present it in English. They haven't made any friends in order to study together.
"She reassured them that students would rapidly acclimate to the new learning
environment if they were given clear instructions on how to utilize online resources and the
importance of working collaboratively with others. The findings are in line with previous
studies by Sweeny (2017), Tour (2015), Ho Thi Thu Huong (2019), and Nguyen (2019).
Vivan, on the other hand, was confident in her abilities to teach English as a result
of her prior experience. While teaching English in the classroom, she found that her lack of
fluency in the target language hindered pupils' comprehension. As part of her overall
teaching techniques, Vivan planned to include digital technologies in her lectures.
However, she was sometimes unable to conduct all classroom activities with some
particular techniques that had been applied to appropriate tasks. The 90-minute length of
each English class may possibly be explained by that. In addition, both students and
instructors may encounter Internet connectivity issues, which increases the time it takes to
connect to the network. Not only will instructors and students in Vy's example have to
overcome this issue, but so will those in Cubeles & Riu (2016), Sweeny (2017), Bond et al.
(2018), Nguyen Thang (2020), and Van Kieu Lam et al. (2021).
4.2. Teaching content knowledge
Vivan has previously worked as a teacher with children with varied levels of
English ability. Consequently, it is clear that she had no difficulty coping with a single
English proficiency course. In addition, she cited this as support for her decision to assume
charge of the course. "I've gone over this subject multiple times, and I'm certain that I
understand it completely. There were also a lot of shared motifs around those issues."
As outlined in the textbook, Vivan used the prescribed course of study and lesson
preparations. A consistent lecture approach was used, beginning with an explanation of
principles followed by examples and encouragement for students to put what they learned
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into practice. For students to comprehend the theory in practice, it concluded with "a case
study for discussion".
She made the assumption that students would be able to grasp and remember
popular illustrations. Vivan was also afraid that the information would be
incomprehensible to students. It is difficult for them to understand what they're reading
since they don't have enough language to do it. They needed a new approach of teaching in
order to get pupils excited about learning English. She said, for example, that she strove to
get to know her pupils better in order to better understand their needs and desires. On a
mid-term exam, she instructed her students to "refresh themselves, examine the lessons,
and reset your objectives for your future exams."
Vivan was concerned about the amount of work students would have to do as well
as their level of engagement due to the complicated knowledge. She added, "I observe
students’ facial expressions and their participation in class. I am aware of their tiredness
and unhappiness". When things are immediately apparent, people become distracted. They
get exhausted and unable to concentrate as a result of being overburdened. "Will I or won't
I?"
Teachers and students benefit greatly from such a diverse curriculum. Vivan said
that there were no opportunities for students to participate in group work in the classroom.
Participants who were shy about approaching the teacher may benefit from group
discussions.However, there was no time for effective group work. Although new students
are so distinct from the rest of the class, he did not want to encourage group work. These
findings align with those found in Wyatt et al. (2010) and Teo (2010).
It was Vivan's goal to help students achieve their course objectives by using a
variety of instructional techniques in the classroom, such as providing students with a list
of questions to help them recall important ideas and phrases, outlining the lesson plan with
lesson objectives to keep students aware of the main topics, and sharing slides via Google
Meets to give students real-world scenarios.
It was more common for people to show up for practice sessions as a group. Peers'
words were comprehended. Debates, on the other hand, need succinct responses supported
by rationale. In this way, the researcher was able to hear the students' responses but not
their answers. There was an expectation that students would ask questions if they didn't
understand. Some participants at the back of the room would look for keywords and jot
them down in their notebooks as they listened. When they were encouraged to utilize
Google or Wikipedia, they defined themselves as information searchers. Flanagan and
Richardson (2013) and Van Kieu Lam et al. (2009) found that students are eager to keep
searching for educational resources on the internet.
Finally, Vivan 's knowledge of her topic and teaching expertise boosted her selfesteem. In order to tailor her teaching, she consulted the curriculum and teacher's manuals.
She provided students with examples and advice on how to better comprehend the material
she was teaching. There are too many subjects to cover, and not enough time to do so.
When designing the lessons, this was not a factor. It was rare for teachers to ask for help
from their students. When they went to the practice, they mostly just listened to the
instructor’s talk.
4.3. The use of digital techniques
Vivan claimed she relied on digital technologies. Each session's objectives and
critical information were conveyed to students through Slide Sharing on Meets, where she
used PowerPoint slideshows. As a result, Vivan had easy access to a wide range of internet
information. Her opinion was that PowerPoint presentations were a good way to convey
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the desired information. With the use of web-based technologies, she discovered a wide
range of perspectives on the subject. The incorporation of technology tools should assist
both students and teachers. Internet-connected PCs were used by study participants to
deliver their assessments. Using Google Forms, she set up a time for students to take the
exam and submit their results. Students’ input and results were limited by the monitor
computer that Vivan had set up. There is another benefit to using computers and the
Internet to conduct exams rather than printing them out: printing costs are reduced.
Computer-based tests were favored by students due to the speed at which the results could
be accessed. “Despite the fact that I wasn't required to grade the exam, I nevertheless used
the test bank to choose questions to answer”.
Students were generally optimistic about the potential of digital assessment. In
Nguyen Thi Thang (2020) and Pham Thu Tra (2019), for example, students were able to
complete their Kahoot tests or take polls online using Kahoot (2019). Classroom
cooperation was boosted by students' improved confidence in using technology as a regular
part of their education (Coates, 2015; Pham Thu Tra, 2019; Nguyen Thi Thang, 2020; Van
Kieu Lam et al., 2021).
On top of that, Vivan had the impression that the school's LMS was underutilized.
She used the LMS to communicate with students about assignments or other essential
information. Additionally, she put the course syllabus online so that students could see
what they were expected to do. To communicate with pupils, Vy has to rely on email and
the Zalo app. In the case of students, for example, instant messaging or alerts popped up on
their digital devices whenever a professor made a new post. However, she believed that the
method was inefficient since the lecturer uploaded lessons including content that she was
unable to review during the Zoom conference. It took some time for the pupils to
participate in the online group discussion. Despite the fact that the university requires it,
many of the professors use a Learning Management System (LMS). She said that teachers
were awarded additional points in their performance system if they used the LMS. She
doubted that pupils were able to grasp online courses as well as they could in person. Some
students found it difficult to use the systems since they were cumbersome and
uncomfortable at times.
4.4. The students
Table 1 below showed that the overall involvement of students was high with a mean score
of 2.75.
Dimensions of student
engagement
Behavioral engagement
Cognitive engagement
Emotional engagement
Average

Mean score
2.80
2.67
2.79
2.75

Ranking:
1.0 – 1.7:
2.0 very low (VL)

Qualitative
(QI)

interpretation
High
High
High
High

1.8 – 2.5:
2.6 – 3.3:
3.4 – 4.0:
low (L)
high (H)
very high (VH)
Table 1: Summary of the level of Student Engagement
Behavioral involvement had the highest mean score of 2.80 out of the three criteria.
Emotional involvement came in second with a mean score of 2.79, while cognitive
engagement came in third with a mean score of 2.67.
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There was a 3.89 mean score for students' attendance, followed by 3.67 for
students' taking notes in class, and a 3.46 mean score for students' assurance of studying on
a regular basis in the behavioral participation category. Most students were required to
attend class owing to university policies about student attendance and absences, so this was
not surprising. According to the instructor, they also had to write down what they learned
in their notebooks every time they went to class. Every student who presented or
performed activities in class got instant feedback from the instructor, depending on the
information gathered. Good grades (2.10), active participation in class (2.12), and
completion of all prescribed activities (2.13) were the three lowest-rated indicators (2.33).
This may be due to the pupils' previous experiences with English learning and their own
personal learning styles or habits. According to Vivan's post-interview with the instructor,
few kids were interested in mastering the English language. Because English was a
required course at the institution, they were obliged to take it. Ho Thi Thu Huong (2020)
claims that pupils spent the same amount of time studying with either digital or flashcard
methods. However, Ho Thi Thu Huong (2019) found that participants' learning frequency
was larger and more effective in terms of learning speed, long-term memory, and language
development than paper-based learning materials. Students who said they performed well
on a test back up the study's conclusions (3.08).
Considering the total mean score of 2.67, it can be ruled out that students' cognitive
involvement was evaluated highly. Students' usage of email, the LMS platform, Zalo,
Facebook/ Twitter/ Instagram, and Meets to contact with the instructor was the most
heavily weighted factor in the calculations (4.00). Using an electronic medium to discuss
and finish an assignment was the second-ranked factor, with a mean score of 3.89;
students' efforts to fulfill professors' standards and expectations was the third. Because of
the COVID-19 epidemic, they may have had to study through Zoom during the
intervention. As a consequence, they were unable to interact with their classmates and
professors in person. Virtual contact using digital technology was the best way to address
these issues. This aligns well with Teo (2010), Liu (2016), and Pham Thu Tra (2019) when
technology was used in the classroom to encourage students to participate in the learning
process. There were significant differences in mean scores of 1.87, 2.03 and 2.21 for the
three least important items: students' thoughts about the study and ways to make it more
interesting, their preparation of two or three drafts of an assignment before turning it in,
and finally applying the learning materials to their everyday lives. In studying English as a
second language, pupils were unable to demonstrate their autonomy or self-esteem. They
just wanted to finish and pass their English classes so that they could go on to the next
stage of their academic career.
The average mean score for students' emotional involvement was 2.79, which was
considered high. As an example, students' different perspectives in class discussion (3.28)
was the most highly rated indicator, followed by students having fun in class (3.22).
According to the interview with Vivan, a variety of viewpoints may have sprung from a
small group of very motivated and engaged individuals. Their participation in class
discussions and raising their hands to answer questions was cited as evidence that they did
it willingly. Another factor contributing to the students' enjoyment in class is the use of
computer games and online quizzes that she instituted in each lesson to pique their
curiosity and keep them engaged. On the other hand, students' ability to have meaningful
discussions with their peers was only scored at 1.76, while their eagerness to acquire new
information was only rated at 2.28. There was a lack of interest in such products among
pupils. Only a few pupils who actively participated in class activities were observed and
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interviewed. Almost all of them had been asked to share their thoughts in front of the class,
which explains why they were so reluctant to speak up even if their views differed from
others. It's also likely that kids are distracted by the use of their own digital gadgets. Class
activities may be interrupted by messages or alerts from social media networks, which is
similar to Ho Thi Thu Huong (2019) and Pham Thu Tra (2019) and Van Kieu Lam et al.
(2021).
5. Conclusion and recommendations
The research aims to examine the effects of digital approaches in an EFL
classroom. According to the investigation, both students and the instructor who revealed
her thoughts through an interview employed digital approaches at a high level during their
English learning process. Students and instructors accessed several digital resources for
learning purposes like laptops, smartphones, search engines, social networks and
messaging apps. Utilizing technology enabled students to increase their English
proficiency while also increasing their participation in classroom activities. Learners
benefited from an additional incentive environment created by learning networks. Students
agree that digital approaches are critical to their English learning success.
Moreover, the researcher thinks that this study will have a significant influence on
the pedagogical field of technology-assisted teaching and learning of English. Instructors
who are interested in the related topic may use their teaching approaches to meet the
curriculum and syllabus requirements. Teachers may make modifications using
technological tools. Experiential educators should use digital tools to aid learners in
obtaining new knowledge, honing their critical thinking skills, and participating in
collaborative activities. If universities are serious about helping students grow
intellectually and emotionally, they should focus on creating a student-centered learning
environment. As a consequence, Vietnamese education is increasingly incorporating
technology-based instruction, particularly at the higher levels.
Furthermore, based on the findings of this study, additional research on digital
approaches to various majors, such as English lecturers with varying backgrounds and
teaching styles, is important. Therefore, these results might be reinforced by a new study
including more parties and organizations. Additionally, both language and content should
be examined to help students better understand how technology is used in class. Further
testing or experimental tools may be introduced to assist in determining the digital learning
environment's capabilities.
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Tóm tắt
Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của việc ứng dụng các công cụ kỹ thuật số lên
tương tác của sinh viên trong lớp học tiếng Anh chất lượng cao một trường đại học ở Việt
Nam. Dữ liệu thu thập qua phỏng vấn giảng viên, quan sát lớp học và khảo sát. Kết quả
phân tích từ dữ liệu định tính và định lượng cho thấy giảng viên và sinh viên sử dụng nhiều
ứng dụng công nghệ nhằm truyền tải nội dung, tổ chức các hoạt động lớp học, tải lên và
xuống tài liệu, giao tiếp, tương tác với nhau. Nghiên cứu cho thấy các ứng dụng kỹ thuật số
tạo động lực cho sinh viên, từ đó nâng cao sự tự tin của họ trong việc tương tác với mạng
lưới học tập, truy cập các hoạt động trực tuyến. Từ đó cho thấy phương pháp giảng dạy sử
dụng công nghệ đem lại hiệu quả tích cực trong việc phát triển nghề nghiệp cũng như các
chương trình hỗ trợ học tập và thực hành giảng dạy.
Từ khóa: Công nghệ kỹ thuật số, động lực, tương tác của sinh viên, công nghệ
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USING LANGUAGE GAMES TO IMPROVE THE FIRST YEAR CADETS'
VOCABULARY MASTERY AT POLITICAL ACADEMY

SỬ DỤNG TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ ĐỂ NÂNG CAO VIỆC NẮM VỮNG TỪ
VỰNG CHO HỌC VIÊN NĂM NHẤT HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ
Ta Van Dinh, MA
Faculty of Foreign Languages – Political Academy

Abstract
This study is aimed at “Using language games to improve the first year cadets' vocabulary
mastery at Political Academy”. The objectives of the study are: (1) To find out the effectiveness
of using language games in vocabulary teaching to the first year cadets at PA. (2) To investigate
cadets’ attitudes towards vocabulary learning through language games at Political Academy.
This study was conducted using action research with four steps: planning, acting, observing, and
reflecting. The participants of this study were 25 cadets of class 56K. The writer got the data
from test, questionnaire and interview. The results of the study showed that there was a
significant difference between the mean scores of pre-test and post-test. The mean score of posttest was greater than the mean score of pre-test. It suggests that there is an improvement of
cadets’ vocabulary mastery achievement from pre-test after being taught by language games.
Another improvement was their motivation and participation to studying English shown through
the questionnaire and interview, the cadets felt comfortable, relaxed and more engaged while
learning new vocabulary using language games. Based on the results, it can be concluded that
the application of language games can improve the first year cadets’ vocabulary mastery at PA. I
hope that this thesis will be of value to those who have great interest in using language games to
improve vocabulary mastery for the cadets.
Key words: language games, vocabulary mastery, action research

1. Introduction
As an effective medium of international communication, to meet the increasing demands
for the development and integration of the country into the greater English-speaking world,
English language teaching and learning have been carried out throughout Vietnam, not only
at primary and secondary, high education but also at tertiary level. However, at the tertiary
educational level, the teaching and learning of English language in general, English
vocabulary in particular are still far from satisfaction as students’ final results in most
English examinations often remain unchanged. Some authors, led by Lewis (1993) argue that
vocabulary should be at the centre of language teaching, because ‘language consists of
grammaticalised lexis, not lexicalised grammar’. It is clear to all of us that one cannot read,
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speak, listen, write, or understand a foreign language without knowing a certain number of
words.
Thus, it is not possible to deny the importance of vocabulary in language learning. Yet,
although the vocabulary teaching and learning issue is currently being addressed by teachers
and students at most universities in Vietnam as well as military schools in the Army, it is still
far from clear how best to teach and learn vocabulary items. Therefore finding out a good
method for teaching English is not easy at all. One of the most recommended activities is
language games. According to them, language games are highly motivating, competitive and
fun. They also bring a relaxed atmosphere and create more opportunities for cadets to
practice and revise their vocabulary. With language games, cadets will enjoy themselves, be
stimulated and get involved in vocabulary learning. As a result, they can learn new lexical
items faster and remember them better. With so many advantages, language games seem to
be an effective way in teaching and learning a foreign language in general and vocabulary in
specific. For those above mentioned reasons, the author chooses the topic:
“Using language games to improve the first year cadets' vocabulary mastery at Political
Academy”
2. Literature review
Definitions of language games
According to Oxford dictionary, a language game is a philosophical concept developed by
Ludwig Wittgenstein, referring to simple examples of language use and the actions into
which the language is woven. In brief, a language game is an activity where students use
language to achieve a goal (usually by exchanging some kind of information), according to
clear rules, in an enjoyably competitive environment.
Types of Language Games
Hadfield (1996) explains two ways of classifying language games. First, language games are
divided into two types: linguistic games and communicative games. Linguistics games focus
on accuracy, such as supplying the antonym. On the other hand, communicative games focus
on successful exchange of information and ideas, such as two people identifying the
differences between their two pictures which are similar to one another but not exactly alike.
Correct language usage, though still important, is secondary to achieving the communicative
goal.
Linguistic games
- Sorting, ordering or arranging games: give cadets a set of cards with months, and they
have to arrange those cards in order.
- Information gap games: the one having information have to exchange it with those who do
not have it to complete a task.
- Guessing games: a student with a flash card must just mime it to others who try to guess
the word.
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- Searching games: everyone is given a clue to find out who the criminal is. They ask and
reply to solve the problem.
- Matching games: participants need to find a match for a word, picture or card.
- Labeling games: a form of matching games, the only difference is that they math labels
and pictures.
- Exchanging games: students barter cards, objectives or ideas.
- Board games: ‘scrabble’ is one of the most popular games in this category.
Communicative games
- Find someone who: The teacher puts a table on the board with “Find Someone Who” and
a list of qualities. Cadets get and ask their friends until they can fit a different name to each
quality
- Chain story/games: teacher writes vocabulary to be revised on the board. Teacher uses the
first item of vocab. In a sentence to start off a story. Cadets continue the story around the class
using vocabulary from board in (or out of)
- Role playing games: cadets play roles that they might not play in real life. They might also
practice dialogues.
Roles of language games in language teaching
With relaxed atmosphere created by games, learners will remember things faster and
better. During playing games, learners are easy to learn new words or new structures since
they do not feel to be forced by their teachers.
Advantages of using language games
According to Richard-Amato (1996) even though language games are often associated
with fun, teachers should not lose sight of their pedagogical values, particularly in second
language teaching. Language games are effective because they provide motivation, lower
students' stress, and give them the opportunity for real communication.
Vocabulary
Vocabulary can be defined as the words of a language, including single items and phrases
or chunks of several words which convey a particular meaning, the way individual words do.
Vocabulary addresses single lexical items - words with specific meaning(s)-but it also
includes lexical phrases or chunks.
The Importance of Vocabulary
Vocabulary is very important to express idea or to ask for certain important. If someone
has a lack of vocabulary knowledge is exactly the largest obstacle for the language learners
to overcome.
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Vocabulary Mastery
It can be said that vocabulary mastery is a complete skill to understand the stock of
words and their meanings of a particular language.
The steps of teaching vocabulary
Step 1: Presenting Vocabulary
Step 2: Checking Vocabulary
Step 3: Practicing Vocabulary
3. Methodology
The study was conducted in the researcher’s class with the participation of 25 cadets
at class 56K who participated in vocabulary lessons using language games. They were all
first-year cadets and at the age of 28 to 40 with different backgrounds.There was a great
variety of participants’ English proficiency level because they come from different
backgrounds. Therefore their opportunities and abilities of using English are not the same.
I this study, I used an action research design.
The main data collection instruments used during the research were pre-test and
post-test, interviews and questionnaire.
4. Findings and Discussion
Findings from the test
Findings from the pre-test
In fact, the researcher carried out a pre-test to know the level of the cadets before he
conducted classroom action research.
The results of the tests were interpreted using the SPSS version 2.0.
Table 1: Pre-test results
No

Cadet’s code

Total of correct answer

Test Score

1

Cadet 1

26

8.6

2

Cadet 2

18

6.0

3

Cadet 3

16

5.3

4

Cadet 4

18

6.0

5

Cadet 5

14

4.6

6

Cadet 6

14

4.6

7

Cadet 7

14

4.6

8

Cadet 8

13

4.33
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9

Cadet 9

14

4.6

10

Cadet 10

18

6.0

11

Cadet 11

26

8.6

12

Cadet 12

13

4.3

13

Cadet 13

24

8.0

14

Cadet 14

18

6.0

15

Cadet 15

23

7.6

16

Cadet 16

18

6.0

17

Cadet 17

18

6.0

18

Cadet 18

18

6.0

19

Cadet 19

23

7.6

20

Cadet 20

18

6.0

21

Cadet 21

18

6.0

22

Cadet 22

14

4.6

23

Cadet 23

18

6.0

24

Cadet 24

23

7.6

25

Cadet 25

19

6.3

∑ (total score)

151.92

Mean

6.0768

From table 3.1, it can be seen the highest score of cadets is 8.6 and the lowest score is
4.3. Besides, this shows that the mean score of cadet’s score in pre-test is 6.0768 (see table
4). To calculate the mean score of cadets’ correct answers, the research calculated it by
using SPSS version 2.0. The result can be presented of pre-test, the data showed that there
were 72% or 18 cadets who had passed the criterion minimum of completeness.
Findings from the post-test
Table 2. Post-test results
No

Cadet’s code

Total of correct answer

Test Score

1

Cadet 1

27

9.0

2

Cadet 2

21

7.0

3

Cadet 3

21

7.0

4

Cadet 4

21

7.0
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5

Cadet 5

16

5.3

6

Cadet 6

17

5.6

7

Cadet 7

17

5.6

8

Cadet 8

17

5.6

9

Cadet 9

16

5.3

10

Cadet 10

21

7.0

11

Cadet 11

28

9.3

12

Cadet 12

16

5.3

13

Cadet 13

26

8.6

14

Cadet 14

22

7.3

15

Cadet 15

24

8.0

16

Cadet 16

22

7.3

17

Cadet 17

23

7.6

18

Cadet 18

23

7.6

19

Cadet 19

25

8.3

20

Cadet 20

22

7.3

21

Cadet 21

22

7.3

22

Cadet 22

17

5.6

23

Cadet 23

22

7.3

24

Cadet 24

25

8.3

25

Cadet 25

23

7.6

∑ (total score)

177.91

Mean

7.1164

The researcher calculated the average cadets’ score as well as the number of cadets who
met the minimum mastery criterion. From the result of post-test, the data showed the mean
score of the post-test was 7.11. There were 25 cadets or 100% who had passed the criterion
minimum of completeness.
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Table 3. Cadets’ score of the post-test and the pre-test
No

Cadet’s code

Pre-test

Post-test

1

Cadet 1

8.6

9.0

2

Cadet 2

6.0

7.0

3

Cadet 3

5.3

7.0

4

Cadet 4

6.0

7.0

5

Cadet 5

4.6

5.3

6

Cadet 6

4.6

5.6

7

Cadet 7

4.6

5.6

8

Cadet 8

4.3

5.6

9

Cadet 9

4.6

5.3

10

Cadet 10

6.0

7.0

11

Cadet 11

8.6

9.3

12

Cadet 12

4.3

5.3

13

Cadet 13

8.0

8.6

14

Cadet 14

6.0

7.3

15

Cadet 15

7.6

8.0

16

Cadet 16

6.0

7.3

17

Cadet 17

6.0

7.6

18

Cadet 18

6.0

7.6

19

Cadet 19

7.6

8.3

20

Cadet 20

6.0

7.3

21

Cadet 21

6.0

7.3

22

Cadet 22

4.6

5.6

23

Cadet 23

6.0

7.3

24

Cadet 24

7.6

8.3

25

Cadet 25

6.3

7.6

∑ (total score)

151.92

177.91

Mean

6.0768

7.1164
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From table 3, it can be seen that the highest score of cadets is 9.3 and the lowest score is
5.3. Besides, this shows that the mean score of cadets in post-test is 7.1164. After
displaying the mean score in the vocabulary tests of the cadets, in this study, the researcher
will also display the cadets' scores on the pre-test and post-test, the total mean score on the
pre-test and post-test, and then compare the two. The results are presented in table form
and descriptive statistics can be seen in table 4.
Descriptive statistics
The results from both tests have been applied to and evaluated. The descriptive data
primarily include statistics such as minimum, maximum, and mean scores.
The results and descriptive data from the pre and post-test can be seen in Table 4.
Therefore, there were substantial variations in absolute and minimum, maximum and mean
scores between the two tests.
Table 4. Descriptive Statistics of pre-test and post-test
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Pre-test

25

4.3

8.6

6.0768

1.313141018

Post-test

25

5.3

9.3

7.1164

1.18645087

Paired Samples Test
Test statistics from the 2-Sample Paired have been used to analyze whether or not the
average variations in before and after tests were meaningful. Paired samples technique for data
processing for statistics was used by SPSS version 2.0. Table 3.5 shows the results of the SPSS
version 2.0 data analysis tool.
Sig 2-tailed was 0.000 (< 0.05) much lower than 0.05 (coefficient α), with a 95%
confidence interval, it has been inferred those discrepancies were made between 2 variable
groups, that is, pre-test and post-test results. In addition, this value demonstrates a trust and
importance of the paired samples test. Second, the average pre-test scoring value was 6.07,
as can be seen in Table 3.4 while one post-test results was 7.11.
The overall post-test scoring is clearly significantly higher statistically than the previous
test scoring by 1.04 points.
Table 5. Paired Sample Test
Paired Differences

Mean

Std.

Std. Error

Deviation Mean

95%
confidence
Interval
of
the t
Difference
Lower

Upper

-1.19890

-88030

df

Sig.

Pair 1
Pre-testPost-test

-103960

.38592

.07718
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-13.469

24

.000

The result from the calculation by using SPSS version 2.0 showed that the mean score of
pre-test result was 6.07 while in the post-test was 7.11 in which the gain was 1.04 points.
The sig 2-tailed was 0.000 (<0.05) which was lower than 0.05. This could be interpreted that
it was at least 95% confident that the mean score of the post-test was statistically
significantly higher than that of the pre-test and that the chances for the mean score to be
higher by chance was smaller than 5%. It suggests that there is an improvement of cadets’
vocabulary mastery achievement from pre-test after being taught by language games.
Findings from the questionnaire
According to the result of the survey, cadets are keen on watching video, playing games
like Bingo, Find someone who…., looking at pictures/Flashcards during the class. They feel
comfortable, cheerful and love to use English. Games are also attractive to the cadets very
much. Taking part in the language games makes them find English useful and interesting, so
they try to learn it better. Language games carried out in pair-work or group-work also help the
cadets be closer and want to share their ideas with each others. Brainstorming basing on the
given subject is also an activity that draws attention of many cadets. These are subjects using
“network”, so the cadets are fantasy to exploit them.
Findings from interview
From the results of the interview, it can be seen that the cadets' attitude towards learning
vocabulary has changed after applying the language games. It is detailed as follows:
Firstly, Cadets have stated that they have become more interested in their studies.
Because they realized how vital it is to learn vocabulary, many of them became more
attentive, confident, and engaged in doing so.
Secondly, Cadets remarked openly that the language games had many benifits for them,
particularly that their learning had become more effective.
Thirdly, the connection between the teacher and the cadets, as well as among the cadets with
one another, improved. Cadets said that having more positive support from their teacher and
classmates made them more engaged in learning.
Discussion
The first part, the writer discussed the result of the cadet’s attitudes toward language
games. The data that have been analyzed above can be discussed in the scope of this
research as follows:
The result of questionnaire and interview reveals that Cadets expressed that they become
more participation in learning vocabulay. Many of them got more attentive, more confident and
more interested in learning vocabulary because they found that learning vocabulary is very
important. There are 17 cadets (68%) denoted that language games should be applied with other
classes/grades. 4 cadets (16%) agreed that it is may be to practiced in other classes/grades. There
were 4 cadets (16%) agreed that it is just practiced in grade 56K. These figures prove that the
cadets need their teacher to use good methods and activities during the lesson. As a research
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prove, 12 cadets (48%) express their interest in language games employed by the teachers in the
class. Even 44% cadets showed their high excitement with language games when saying that
they like language games, 2 cadets (8%) keep the neutral position when feeling normal when
language games done. It can be drawn out that language games helps cadets feel relaxed and
interested in the lesson. Cadets can join the activities and enjoy it, which is very important to
create a language learning environment.
The second part, the writer discussed the result of the cadet’s vocabulary mastery. The data
that has been analyzed above can be discussed as follows:
The result of data analysis showed that there was significance different between pre-test
and post-test. It was based on the fact that the average scores of cadets in the pre-test and
post-test were different. Post-test was greater than pre-test. For pre-test acquired means
score 6.07. In the post-test increased to 7.11. Then, the improvement is 1.104 The result
was proved. The treatment that is given was successful. It can be concluded that the
application of LG can improve the cadets’ vocabulary mastery.
The mean score of the cadets obtain had high achievement in learning vocabulary by
using language games. Thus, based the mean score, it can be inferred that LG was effective
to improve the cadets’ vocabulary mastery of the first year of PA.
In the matter of improving the cadets’ vocabulary mastery of the first year of PA, by
using LG, it can be inferred that LG was effective to use to improve the cadets’ vocabulary
mastery of the first year of PA. This was proved by that that LG was given to the cadets
were interested in learning vocabulary by using LG.
5. Conclusion
There was a significant improvement in the cadets’ vocabulary mastery after being
taught using language games. Language games was applicable to encourage the cadets to
improve their vocabulary mastery. It was proved by the increase of the cadets’ mean score
in the post-test which was higher than in the pre-test.
Another improvement from the cadets could be seen in their motivation and
participation to learn English. Based on the questionnaire and interview during learning
activity, the cadets felt comfortable, enjoyed and relax to learn new vocabularies using
language games, cadets became active and cooperate in the class, they wanted to share
their ideas with friends, and they were able to make sentences in English well.
Suggestions for further studies
Due to the limitations of the research, there exist undiscovered sub-areas which provide a
ground for further studies. Firstly, English teachers are suggested to apply these language games
in teaching vocabulary. Secondly, in order to minimize the cadets’ problem in learning
vocabulary through language games, the teacher should give their full attention to the cadets and
give them feedback at the end of the class. For further researchers, they can make a two cycle to
implementing. Because in this research, the researcher only used one cycle to implementing by
giving pretest and posttest to the students. After that, the other researcher can use the sample of
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this study as many as 50 participant or more, since in this study only used 25 participant as the
sample. Lastly, the study is in form of an action research, which cannot control effects from
factors on participants' improvement. With a view to get more valid data, another study in form
of an experimental research should be of interest. Hopefully, the suggestions from the research
results will be of interest to teachers of English, and then more researches will be done on the
application of language games in teaching the English language.
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Tóm tắt
Nghiên cứu này nhằm mục đích “Sử dụng trò chơi ngôn ngữ để nâng cao khả năng làm
chủ vốn từ vựng của học viên năm thứ nhất tại Học viện Chính trị”. Mục tiêu của nghiên
cứu là: (1) Tìm hiểu hiệu quả của việc sử dụng trò chơi ngôn ngữ trong việc dạy từ vựng
cho học viên năm nhất tại Học viện Chính trị. (2) Điều tra thái độ của học viên đối với việc
học từ vựng thông qua trò chơi ngôn ngữ tại Học viện Chính trị. Nghiên cứu này được thực
hiện bằng cách sử dụng nghiên cứu hành động với bốn bước: lập kế hoạch, hành động,
quan sát và phản ánh. Những người tham gia nghiên cứu này là 25 học viên lớp 56K.
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Người viết lấy dữ liệu từ bài kiểm tra, bảng câu hỏi và phỏng vấn. Kết quả của nghiên cứu
cho thấy có sự khác biệt đáng kể giữa điểm trung bình của bài kiểm tra trước và sau khi
kiểm tra. Điểm trung bình của bài kiểm tra sau lớn hơn điểm trung bình của bài kiểm tra
trước. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng có một sự cải thiện về khả năng làm chủ vốn từ
vựng của học viên so với bài kiểm tra trước (pre-test), sau khi được dạy bằng các trò chơi
ngôn ngữ. Một sự cải thiện khác là động lực và sự tham gia học tiếng Anh của họ được thể
hiện qua bảng câu hỏi và phỏng vấn, các học viên cảm thấy thoải mái, thư giãn và tham gia
nhiều hơn khi học từ mới bằng các trò chơi ngôn ngữ. Dựa vào những kết quả này, có thể
kết luận rằng việc áp dụng các trò chơi ngôn ngữ có thể cải thiện khả năng làm chủ vốn từ
vựng của học viên năm nhất tại Học viện Chính trị. Tôi hy vọng rằng nghiên cứu này sẽ có
giá trị đối với những ai quan tâm đến việc sử dụng trò chơi ngôn ngữ để nâng cao khả năng
làm chủ vốn từ vựng cho học viên.
Từ khóa: Trò chơi ngôn ngữ, làm chủ vốn từ vựng, nghiên cứu hành động
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USING COMMUNICATIVE ACTIVITIES TO DEVELOP SPEAKING ABILITY
FOR FIRST-YEAR AIR DEFENSE ARTILLERY CADETS AT AIR DEFENSE
AND AIR FORCE ACADEMY

SỬ DỤNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP ĐỂ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NÓI CHO
HỌC VIÊN NĂM NHẤT CHUYÊN NGÀNH PHÁO PHÒNG KHÔNG TẠI HV
PHÒNG KHÔNG-KHÔNG QUÂN
Ton Hoang Duc, MA
Air Defence and Air Force Academy

Abstract
This study aimed to use communicative activities to develop the speaking ability of the
first-year air defense artillery (ADA) cadets at Air defense and Air force Academy. The
number of participants was 33 cadets from the class of ADA. In a 10-week classroom
action research, many communicative activities such as role-play, information gap,
conversations, and think-pair-share activities were used to teach the first-year ADA cadets.
The research instruments were speaking pre-test and post-test, questionnaire, observation,
and interview. The speaking pre-test and post-test were used to measure the cadets’
speaking ability before and after implementation. The questionnaire and observation were
also employed to assess the participants’ speaking ability development and their attitudes
toward the communicative activities. The post-test results revealed that the participants
developed their speaking ability dramatically through using communicative activities in
more than two months. The data from the questionnaire and observation showed that
cadets had positive attitudes towards the communicative activities because they found
them interesting, comfortable, and more relaxed. They also wished for more types of
communicative activities in the future. Besides, this research is expected to help cadets
develop their speaking ability, and teachers may have another valuable method to make
their speaking lessons more engaging.
Keywords: communicative activities, speaking ability, action research

1. Introduction
Teaching and learning English plays an essential role in many other core areas of
people’s lives, such as research, business, and commerce. In the past, a proper, standard
medium of international communication has become critically needed for the countries of
the modern world (Aiken, 1934). So far, to immigrate with the world, English is not only
one of the compulsory subjects, but also a graduated exam in higher education. But there is
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the fact that the ability to use foreign languages is not fluent, especially in students’
speaking skills.
Although English was included as a graduation exam in military academies and schools,
speaking skill has revealed many problems because of the limitation of cadets in using words
and expressing ideas. They seem to show their uncertainty and become withdrawn while
communicating with foreigners or people who speak English. Military academies and schools
(hereafter referred collectively to as schools) are no exception. The concentration in
language classrooms is on grammar structures, vocabulary memorization, writing
exercises and, text translation when there is little emphasis on communication practice.
Based on all the information discussed above, the researcher decided to choose this study
for the reasons such as the practice of speaking skills at the Air Defense and Air Force
Academy (ADAFA) needs to be improved, and creating an environment for practice plays an
important role. According to Moss & Ross-Feldman (2003), second language acquisition
(SLA) research shows that more learning occurs when learners are interested in relevant
activities in a dynamic learning environment rather than in traditional ways. Therefore, it is
necessary to have a strategy, and what the researcher chose for this study is to use
communicative activities to improve cadets’ speaking ability.
In order to achieve the above aim, the study attempts to get the answers to the following
questions:
Question 1: To what extent do communicative activities contribute to the improvements
of ADAFA cadets’ speaking ability?
Question 2: What attitudes do the cadets have in using communicative activities to
improve their speaking ability at ADAFA?
2. Literature review
Arsjad and Mukti (1988) described speaking skill as the ability to create the enunciation
of sound and produce sentences, convey, state, and provide thought, concept, and feeling.
According to Harmer (2001), speaking skills have four special language features: (i)
Connected speech is the sounds that change as people speak when making the utterance.
(ii) In communicating by such means, some native speakers of English use expressive
devices, such as adjusting the pitch and stress of specific sections of utterances, varying
volume and speed, and using facial expressions. (iii) When performing such language
functions, the use of common lexical and grammatical characteristics can be found in
accidental expression. And (iv) negotiation is the use of language to express and illustrate
what a speaker means.
Communicative Activities
Communicative activities communicate meaning effectively by enabling a learner to talk to
and listen to other participants. There are many types of communicative activities such as
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information gap activities, questions, and answers, role play, games, telling stories, think-pairshare.
3. Methodology
Action research has been carried out to analyze a particular problem or procedure in a
teacher’s field, where the teacher in charge would like to find a solution. It was performed
with students in a class by the teacher-researcher. The researcher claims, for these reasons,
that action research designed by Kemmis and McTaggart (1998) is acceptable.
This study is conducted on first-year ADA at ADAFA. A series of lectures are currently
being used in the GE program of the subjects of the study. Cadets can practice all skills,
particularly by speaking with their current content, as a GE-level for ADA officials and
staff. To comply with the GE program, the cadets have to attend 12 lessons.
The research subject is the first-year cadets in the class of ADA at ADAFA, which consists
of 33 male cadets. Because every year, there are more than 200 cadets enrolled in the
Academy, and none of them are female. The class’s members were chosen by taking the
entrance examination of group A1 (Mathematics, Physic, and English). All 33 cadets were in
the academic year of 2020-2021, and they are from 18 to 23 years of age. Almost all of them
feel unfamiliar with the military environment, which is very strict and challenging because
they were high-school students from mountainous to suburban areas in Vietnam. Besides, their
discrepancies in locations and forms of entry exam somehow contributed to dramatically
different levels of their English. Their English ability level in the Common European
Reference System is equivalent to A2 - B1 when they finish the GE program. There are
various characteristics of cadets in military institutes as a whole and ADAFA. Twice a day, the
cadets attend the ADAFA class. They have six periods each morning, depending on their
schedule, for two or three different subjects. The afternoon provides four self-study periods in
classrooms under the guidance of a platoon commander, a newly graduated officer. After that,
they have to do other military duties as planned.
Four instruments, such as speaking tests, questionnaires, interviews, and
observation, were deployed to address the problems.
4. Findings and discussion
4.1. Findings from the pre-test and post-test
The results of the tests were interpreted using the Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS) program (version 22.0). The scores of the tests consisted of 5 criteria in
the rubric speaking test of Harris, such as pronunciation, grammar, vocabulary, fluency,
and comprehension.
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Table 4.1. Cadets’ scores in pre-test and post-test
No.

Cadets

Pre-test

Post-test

1

Cadet 01

5.2

5.6

2

Cadet 02

3.6

4.4

3

Cadet 03

6.4

6.0

4

Cadet 04

6.0

6.8

5

Cadet 05

4.8

5.2

6

Cadet 06

4.0

4.4

7

Cadet 07

4.4

4.4

8

Cadet 08

8.0

8.8

9

Cadet 09

6.8

7.6

10

Cadet 10

8.0

9.2

11

Cadet 11

5.2

5.2

12

Cadet 12

6.0

6.8

13

Cadet 13

4.0

4.4

14

Cadet 14

8.4

9.2

15

Cadet 15

7.2

8.0

16

Cadet 16

9.2

9.6

17

Cadet 17

4.8

5.6

18

Cadet 18

5.6

5.2

19

Cadet 19

7.6

8.4

20

Cadet 20

6.0

7.2

21

Cadet 21

3.2

4.0

22

Cadet 22

3.2

4.4

23

Cadet 23

5.2

5.2

24

Cadet 24

6.0

6.8

25

Cadet 25

6.8

7.2

26

Cadet 26

4.4

5.2

27

Cadet 27

4.0

4.4

28

Cadet 28

5.2

5.6

29

Cadet 29

6.4

7.2

30

Cadet 30

9.2

9.2

31

Cadet 31

5.6

6.4

32

Cadet 32

4.0

4.0

33

Cadet 33

3.6

4.0

*(5.0 is the criterion minimum of completeness)
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From the data calculated above, the researcher found that the percentages of cadets who
passed the criterion minimum of completeness in the post-test from the class ADA had
improved compared to the pre-test.
Descriptive statistics
The results from both tests have been applied to and evaluated for the SPSS program.
The descriptive data primarily include statistics such as minimum, maximum, and mean
scores. The results and descriptive data from the pre-test and post-test can be seen in Table
4.2.
Table 4.2. Descriptive Statistics of pre-test and post-test
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Pre-test

33

3.2

9.2

5.69

1.68531986

Post-test

33

4.0

9.6

6.23

1.76360512

In order to understand the progress of cadets who passed the criterion minimum of
completeness, the researcher also measured the percentage of cadets’ speaking scores. In
the pre-test, it was observed that 63.63% of cadets passed the criterion minimum of
completeness. It means that there were twenty-one cadets who graduated and twelve cadets
who had a ranking under the criterion minimum of completeness.
Next, the researcher did a post-test to know if cadets’ speaking ability was improved.
The average post-test score is 6.23, and the cadets’ score from pre-test to post-test is
improved to 0.54.

Figure 4.1. Classification of Test Results in Pre-test and Post-test
According to figure 4.1, the statistics showed that the cadets’ scores improved between
the pre-test and post-test. Fail and pass scores in the post-test were lower than it in the pretest. Similarly, pass scores from pre-test and post-test were changed about 3% (42.42% -
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39.39%). Besides, there were upward trends in results on excellent and fair scores by two
times in post-test compared to the pre-test. Both of these scores increased from 6.06% to
12.12%. Meanwhile, the percentage of cadets who got good marks on both tests remained
the same. This indicated that there are differences in cadets’ scores for the use of
communicative activities.
Paired samples test statistics
In detail, cadets’ scores in terms of five criteria in post-test increased significantly
compared to the pre-test. The researcher also used the SPSS program to analyze these
factors.
Table 4.3. Paired samples test of pronunciation criteria
Criteria

Mean score

N

P1

1.248

33

P2

1.406

33

Sig. (2-tailed)
0.000

Table 4.3 expressed that the mean score of pronunciation criteria in the pre-test (P1),
which constituted 1.248, was considerably less than in post-test (P2) 1.406. The sig. 2tailed showed a difference in pronunciation which was at 0.000 (< 0.05). In other words,
the cadets’ pronunciation ability had been increased between the two tests.
Table 4.4. Paired samples test of grammar criteria
Criteria

Mean score

N

G1

1.127

33

G2

1.248

33

Sig. (2-tailed)
0.002

As shown in table 4.4, the mean score of grammar criteria in the pre-test (G1) was
1.127; meanwhile, the post-test (G2) was 1.248. The sig. 2-tailed was 0.002 (< 0.05);
therefore, it could be concluded that the grammar criteria of cadets were improved in the
post-test.
Table 4.5. Paired samples test of vocabulary criteria
Criteria

Mean score

N

V1

1.224

33

V2

1.297

33

Sig. (2-tailed)
0.032

Table 4.5 showed that the mean score of vocabulary criteria in the pre-test (V1), which
constituted 1.224, was significantly lower than the mean score of vocabulary criteria in the
post-test (V2), accounting for 1.297. Besides, the sig. 2-tailed was 0.032 (< 0.05); hence,
communicative activities for cadets had been effective regarding vocabulary criteria.
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Table 4.6. Paired samples test of fluency criteria
Criteria

Mean score

N

F1

1.079

33

F2

1.152

33

Sig. (2-tailed)
0.012

Table 4.6 indicated that the mean score of fluency criteria in post-test (F2) was 1.152, bigger
by 0.073 compared to fluency criteria mean score in the pre-test (F1), which was 1.079. In
addition, the sig. 2-tailed was 0.012 (< 0.05). It means there is a change in the cadet’s speaking
fluency after the implementation of action research.
Table 4.7. Paired samples test of comprehension criteria
Criteria

Mean score

N

C1

1.018

33

C2

1.115

33

Sig. (2-tailed)
0.003

In table 4.7, it could be seen that the comprehension ability of cadets was developed
between pre-test and post-test as evidenced by the mean score of comprehension criteria in
the pre-test (C1) being 1.018, while in the post-test (C2) was 1.115. The sig. 2-tailed showed
an improvement in comprehension criteria between the two tests, which was at 0.003 (<
0.05).
From the above findings, it could be summarized that all five criteria were increased in
which pronunciation and grammar abilities of the first-year ADA cadets were developed
significantly through using communicative activities.
Test statistics from the Paired sample test have been used to analyze whether or not the
average variations in before and after tests were meaningful. SPSS used paired samples
technique for data processing for statistics. Table 4.8 shows the results of the SPSS data
analysis tool.
Table 4.8. Paired samples test of pre-test and post-test

Firstly, the Sig. (2-tailed) was 0.000 (< 0.05), with a 95% confidence interval, it has
been inferred those discrepancies were made between 2 variable groups: pre-test and posttest results. In addition, this value demonstrates the trust and importance of the paired
samples test. Second, the average pre-test scoring value was 5.69, and the average post-test
result was 6.23. As shown in Table 4.8, the first column, namely Mean, showed that the
data was correlated between pre-test and post-test.
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In summary, the results from both experiments demonstrated that the scores of the two
tests were statistically meaningful.
4.2. Findings from the questionnaire
To ensure that the above tests were accurate, the researcher conducted the post-action
questionnaire survey for the cadets to gather more knowledge about their attitudes toward
using communicative activities to develop their speaking ability.
In question 1, the percentages of cadets chosen are illustrated in Figure 4.2.

Figure 4.2. Cadets’ satisfaction about the action
The chart showed the variation of cadets’ responses after using communicative activities.
Obviously, 75.7 percent of cadets (25 cadets) demonstrated their sense of satisfaction with the
speaking lessons, while 24.3 percent of cadets (8 cadets) had the impression of dissatisfaction.
Through the findings from the questionnaire, the researcher found that using
communication activities in teaching speaking has brought about positive results. For example,
in question 2, 16 cadets, equivalent to 48.5%, confirmed that they have greatly improved in
their speaking ability. This percentage for cadets who admitted that they improved moderately
was 27.3% (9 cadets). However, the number of cadets who did not improve their speaking
ability was eight (24.2%). Besides, the results in question 3 showed that 33.3% of the
participants (11 cadets) thought the communicative activities were effective. There were 36.4%
(12 cadets) who felt this strategy was effective.
In contrast, the percentages of cadets who chose little effective and not effective were the
same at 15.1% (5 cadets) for both. It could be said that the speaking ability and the cadets’
attitude towards these activities have increased, although not much, this is an encouraging
result. Generally, they could speak more words and sentences to answer the questions in the
speaking tasks. Another benefit that communicative activities created was that some of the
cadets at higher levels could respond to questions smoothly. The most valuable advantage they
got after being taught this new method was optimism in further speaking tests. However, they
believed that teachers should add more types of communicative activities and the duration of
the activities needs to be increased.

156

On the other hand, the researcher concluded some reasons made cadets feel dissatisfied
with using communicative activities. Firstly, cadets had little or no improvement in their
speaking ability. Another factor was that the applied communicative activities seemed to
be inappropriate for them. Some cadets at the average or lower levels found it challenging
to keep up with the behaviour of the higher-level ones in a short period.
In order to get better classes in the future, cadets were asked to complete an evaluation
of the speaking lessons based on specific criteria. The result is shown in the table below.
The positive evaluation by the cadets on the implementation action research was shown
in Table 4.9 because of factors such as clear introduced objectives, successful organisation,
and useful exercises. The participants suggested some thoughts that the time for speaking
lessons using communicative activities should be increased to give them more time to train
themselves. They also had the opinion that communicative activities were one of the most
effective techniques to support them in developing their speaking abilities and other
foreign language skills. Furthermore, due to time and space constraints, it was problematic
to choose appropriate activities so that cadets might study successfully in class.

Strongly
disagree

Disagree

Neutral

Agree

Strongly
agree

Table 4.9. Cadets’ Evaluation of Implementing the Research

No

Questions

1

Research objectives were
clearly introduced.

42.42%

33.33%

24.24%

0%

0%

2

The teaching procedure was
well-organized by the
researcher.

54.54%

36.36%

9.1%

0%

0%

3

The teachers guarantee
enough teaching time.

27.27%

45.45%

27.27%

0%

0%

4

The types of communicative
activities that the teacher
provided were relevant and
useful.

48.48%

27.27%

18.18%

6.06%

0%

5

Speaking lessons were
sufficient and suitable for
each level of cadets.

24.24%

42.42%

18.18%

15.15%

0%

In summary, the data from the questionnaire indicated that the first-year ADA cadets’
attitudes toward communicative activities had increased after implementation action.
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5. Discussion
Compared to previous researches on the development of learners speaking ability through
communication activities, these studies have led to a consistent conclusion that students’
speaking abilities can be developed thanks to the use of communication activities. In
addition, cadets’ test results have shown that their pronunciation and speaking ability’s
pronunciation and grammar changed more after this research. There are many benefits of
learning resources that cadets could use. For this study, a teaching method was
communicative activities since they are various methods in real-life environments and
provide a wealth of contextualized language. The study has found whether cadets can learn
the ability to speak and investigate the attitudes of cadets towards learning the ability to
speak through communication activities. The motivation of the first-year ADA cadets has
also been well developed. According to the data from the post-action questionnaire, a
significant number of cadets agreed that they were involved in communication activities.
Moreover, the observation results have shown the optimistic mindset of cadets in the
course of speaking lessons towards communicative activities. Nearly all cadets were
participating, and they were meant to approach. Furthermore, cadets admitted that the
communicative activities in speaking lessons could allow them to retrieve pronunciation,
improve their vocabulary and strengthen their grammar structures.
Besides, communicative activities will be a suitable technique for teaching and learning
speaking skills for first-year ADA cadets and military cadets in general. Most of the cadets
enjoy speaking lessons using communicative activities. In other words, they desired to
have more time to practice more because they realized that their speaking ability was
developed. Besides, most of the participants were optimistic about using communicative
activities to improve their speaking ability. They agreed that using communicative
activities made the lessons more interesting.
In classes, it was worth recommending the implementation of communicative activities
in speaking lessons. It was seen that the importance of communication activities was
strongly shown in developing the speaking ability of cadets. In addition, communicative
activities were also helpful methods for enhancing the engagement and interest of cadets.
However, besides the benefits, the data collected from the questionnaire revealed some
challenges had reported. For instance, teachers need to add more suitable speaking lessons
of communicative activities for different cadets’ levels.
6. Conclusion
The research aimed to use communicative activities to develop 33 first-year ADA
cadets’ speaking skills at ADAFA.
At the Academy, the cadets encountered difficulties when participating in speaking lessons
and speaking tests because of the limitation of vocabulary, grammar, and pronunciation.
Furthermore, they seemingly lacked motivation and interest in learning speaking. Therefore,
this research was intended to suggest using communicative activities to develop the speaking
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ability of the first-year ADA cadets at the ADAFA. The action research results with four
instruments, such as a pre-test and post-test, questionnaire, observation, and interview, show
both benefits and drawbacks in using communicative activities in teaching English language
skills.
To sum up, considering the drawn challenge, the use of communicative activities could
provide cadets with desirable benefits in terms of developing their speaking ability.
Implications
According to the study’s findings, implementing the use of the questions and answers
technique and role-play technique has been shown to enhance the cadets’ speaking ability.
It has helped to strengthen the teaching and learning processes. However, the application
of these methods should correspond to the situation of daily life and the cadets’
background experience so that the cadets’ awareness of the lesson was also enhanced and it
could be implemented in real life.
Limitations of the study
Although the action research was conducted fruitfully, limitations are still inevitable.
Firstly, the research was conducted on a small and selective number of 33 cadets who
were not chosen at random; therefore, the importance and overview of the results can be
limited and may not be indicative of all non-major English cadets at ADAFA.
Secondly, a further limitation that also limits the relevance of the study focuses only on
ways to support the involvement of cadets in those forms of activities. Meanwhile, speaking
ability is evaluated in several other aspects. It could take a long time to cover all these things
that this study could not. It was also the reason why the researcher just took only one cycle of
the action research.
Finally, because the cadets at the Academy have to participate in numerous other
activities, such as shooting, physical fitness, and drilling command of the army, the
research time is not suitable. These practices would affect the success of the cadets in the
class and the examinations.
While there are certain drawbacks of using action research in this study, the feedback
from cadets in the interviews can also substitute for the study’s shortcomings.
Suggestions for further study
In order to achieve a more significant outcome for future study, all the disadvantages
mentioned above should be addressed more effectively. For more analysis, the researcher
would like to make some suggestions as follow:
Firstly, this study only investigated 33 first-year cadets in ADAFA so that researchers or
instructors may experiment with a broader number of cadets to acquire more real evidence
on the impact of improving speaking ability through using communicative activities.
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Secondly, this study was not carried out the cycle two because of the limitation of the study.
Thus, researchers can extend their research limitation to complete the full cycles of the action
research to get more accurate results.
Thirdly, researchers may perform research outsides the classroom. Since they need to
incorporate real-life scenarios to help learners learn the language efficiently by applying
communicative activities. Teachers should take their cadets to go outside the classroom and then
examine how their speaking skills improve.
Finally, teachers and researchers at ADAFA and other educational institutions should bring
more work into studies on using communicative activities in various fields of language learning
in order to generalize the study’s results.
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Tóm tắt
Nghiên cứu này nhằm mục đích sử dụng các hoạt động giao tiếp để phát triển khả năng
nói của học viên chuyên ngành Pháo phòng không năm thứ nhất tại Học viện Phòng không
- Không quân. Số lượng học viên tham dự là 33 học viên chuyên ngành Pháo phòng không.
Nghiên cứu sử dụng nghiên cứu hành động trong lớp học kéo dài 10 tuần, gồm nhiều hoạt
động giao tiếp như đóng vai, hoạt động trao đổi thông tin, hội thoại và các hoạt động suy
nghĩ-ghép cặp-chia sẻ đã được sử dụng để giảng dạy cho các học viên ADA năm thứ nhất.
Công cụ nghiên cứu được sử dụng là kiểm tra nói, bảng câu hỏi, quan sát và phỏng vấn.
Bài kiểm tra nói được sử dụng để đánh giá khả năng nói của học viên trước và sau khi thực
hiện nghiên cứu. Bảng câu hỏi và quan sát cũng được sử dụng để đánh giá sự phát triển
khả năng nói của người tham gia và thái độ của họ đối với các hoạt động giao tiếp. Kết quả
sau bài kiểm tra cho thấy những người tham gia đã phát triển khả năng nói của họ một cách
đáng kể thông qua việc sử dụng các hoạt động giao tiếp trong hơn hai tháng. Dữ liệu từ
bảng câu hỏi và quan sát cho thấy học viên có thái độ tích cực đối với các hoạt động giao
tiếp bởi chúng cho học viên cảm giác thú vị, thoải mái và thư giãn hơn. Học viên cũng
mong muốn có đa dạng loại hình hoạt động giao tiếp hơn nữa trong tương lai. Bên cạnh đó,
nghiên cứu này được kỳ vọng sẽ giúp các học viên phát triển khả năng nói của họ, và các
giáo viên có thể có một phương pháp hữu ích khác để làm cho các bài học nói của họ trở
nên hấp dẫn hơn.
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AN EVALUATION ON THE IMPLEMENTATION OF ROLE PLAYS IN
IMPROVING TECHNICAL COLLEGE STUDENTS’ ENGLISH SPEAKING SKILLS

ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG CỦA KỸ THUẬT ĐÓNG VAI TRONG VIỆC CẢI THIỆN
KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

Bui Trung Kien, MA.
Vietnam National University of Agriculture
Abstract
The actual aim of the research is improving students’ English speaking skills through
the application of role plays by collecting the evidence to demonstrate how engaged the
technical college students. Consequently, the researcher would be able to discover what
was successful and what needed more adjustments in future applications. The results of the
6-week project have shown the innovation’s success in term of providing the students with
an enjoyable and friendly environment to improve their speaking skills through interacting
with many other students. Also, this is hoped to be an effective source for other researchers
who work in other contexts to serve the purposes of education.
Key words: role plays, speaking, skills, evaluation, engagement

1. Introduction
The evidence-based study presents the evaluation of Role Plays innovation, with its
judgments on how well it has worked to improve the teaching and learning process and for
its future development as well. The innovation aims to enhance students’ communication
skills through role plays so as to reduce technical college student’s speaking anxiety, with
its research question
“How do Vietnamese Technical College students respond to the application of role
plays to reduce speaking anxiety in English speaking?”
Due to the limitation of time, the research was conducted for 6 weeks, which means that
the researcher has had a great deal of difficulties in understanding deeply underpinning
aspects. In addition, the students’ understanding about the innovation could still be limited.
However, it will be brought to the on-going research for the development of the innovation
in the future.
On the contrary, the researcher also plays a role as an “insider researcher”, from his
“inside” observation; the context and the students’ learning backgrounds are acknowledged
attentively, it is likely to bring accurate results and appropriate interpretations for the
study. Besides, the number of the students, only 15, is reasonable for a small-scale
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research, which helps the researcher discover each individually carefully. What’s more, the
enthusiasm and sincerity of students, who are 18 years old, made the researcher conduct
the study more feasibly.
In my current teaching context, the class has 15 male students, who are aged at 18 years
old, and their major is Information Technology at a technical college in Hanoi. For the
characteristics of learning IT, very few female students participate in the major, and from
the researcher’s observation, the IT students seem to spend a great deal of time with
computers and lack confidence to communicate with the people around them. They come
from many towns in the north of Vietnam, and have had different learning backgrounds.
However, they all have experienced the common teaching methods, grammar and
translation, in order to deal with only grammar-based exams. As a result, thinking too
much about appropriate grammar structures really slows down their speaking speed,
whenever expressing ideas, they feel nervous and inhibited. Moreover, they find it
unfamiliar with some activities which require interaction such as working in team and
having a project. They expressed that the learner-centered method in higher education is
strange, in which they are supposed to communicate with others considerably, and discover
the knowledge by themselves, while they have been familiar with “feeding knowledge” in
their previous education. In Vietnam, Hoang (2000) also stated that passing the school
exams is the popular goal of learning English in Vietnam, and exams are mostly about
grammar structures, therefore, the limitation of communication practice leads to students’
embarrassment and anxious feelings; a typical weakness of Vietnamese students.
As according to Holiday (1994), the traditional education has impacted on how the
learners learn a language. Lewis and McCook (2002) stressed that Asian traditions have
influenced teaching in Vietnam with the teacher-centered methods, so the students tend to
“receive” the language rather than “construct” it.
Nevertheless, in a research, Tomlinson and Dat (2004) stated that Vietnamese students
were not passive, but the teachers should take consideration about the students’ feelings
and their own teaching methods. Littlewood (2000) also stressed that Asian students are
not really “obedient listeners”, on the other hand; they enjoy group activities in a friendly
classroom atmosphere.
Moreover, they are interested in discovering knowledge by themselves, not only being
“spoon-fed”.
Fortunately, the study was implemented in a private technical college, and the learning
English target is not only reading IT materials, but also improving communication skills
for their future careers. Exams are not grammar structures but all practical skills, especially
in that speaking and listening skills are taken into consideration even more than the other
skills. This is a vital factor which makes the study feasible since the institution is eager for
an innovation to be able to compete with other institutions in a competitive environment,
Hanoi the capital.
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The social context and teaching context have been investigated cautiously before
conducting the study. Moreover, the researcher took into account the recent studies about
the application of role plays in improving speaking skills and reducing speaking anxiety,
which are sorted out with 3 main aspects: the linguistic difficulty, the cognitive challenge,
and the role of teachers.
Regarding the Linguistic Difficulty, Walesko (2000) and Ur (2007) stressed that role
plays require a great deal of repeated practice with vocabulary and structures before the
presentation part. Also, the teachers provide more extra language when needed.
In addition, role plays are able to solve the Cognitive issue. Thanks to the purpose of
role play activities – communication, the mistakes are really necessary only when they
cause misunderstandings (Walesko, 2000). What is more, not only “single structure” could
be used in role playing activities, but also doing actions, body language, and charts which
could help for the communication aims (Epstein & Ormistion, 2007). Plus, Kyriakopoulos
(2008), Epstein and
Ormiston (2007) argued that interesting, challenging and familiar topics will activate
students’ creativity in a cozy and friendly environment.
Teachers’ roles are extremely related to the student-centered teaching method, the
students have great opportunities and freedom to express their own ideas, while teachers’
roles are minor, even if they act as organizers, supporters, facilitators and spectators, who
appreciate the students’ ideas in a enjoyable environment (Walesko, 2000; Dorathy, 2011).
The culture context, teaching context and recent studies about the innovation of role
plays have been analyzed carefully before being applied in my own teaching place. The
study was carried out for 6 weeks. From the second to the fifth week, the application of
role plays were to point out how engaged the students were to improve speaking skills and
reduce speaking anxiety. The textbooks chosen by the facility have been adapted for the
innovation, the topics for role play have been selecting based on the contents from each
unit, new challenging and interesting topics could be extended but in familiar contexts in
Vietnam so as to help the students focus on the language being learnt and to be realistic.
That is why; the application of role play is designed only in a Vietnamese context in
general, and in a technical college in Hanoi in particular, which makes the paper different
from other previous studies about role plays.
2. Literature Review
2.1. Innovation in Role plays
There have a number of recent studies about the application of role plays to improve
speaking skills and to reduce speaking anxiety, which are categorized with the three
factors: the linguistic difficulty, the cognitive challenge, and the role of teachers.
Regarding The Linguistic Difficulty, Ur (2009) and Walesko (2000) stated that role
plays allow the students practice vocabulary and structure before the presentation part. The
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target language also is repeatedly practiced in pairs and groups, in which the teachers have
chance to move around and provide students with vocabulary and the structures they need.
The Cognitive Challenge will be minimized by role plays .Walesko (2000) argued that
only necessary mistakes needed to be corrected by the teachers, because communication is
the highest purpose in role play. Also, teachers really should avoid making notes in front of
students.
Moreover, Ormistion (2007) stated that not only a “single structure” must be used, but
more opportunities should be given for the learners. In addition, Kyriakopoulos (2008),
Epstein and
Ormiston (2007) stated that interesting, familiar, and challenging topics in role plays
will help the students have a comfortable and cozy environment to express their ideas.
In role play, teachers play a supportive part in assisting students with the target
language, but a minor role in role plays activity. Walesko (2000), Dorathy(2011) strongly
stated that teachers ‘roles are as an organizer, a supporter, a facilitator and a spectator, who
respects the students’ ideas in a pleasant environment. Moreover, Kyriakopoulos (2008)
indicated that students have a lot of opportunities to work in pairs and in a group; everyone
can listen to each other and speak their ideas freely, which is a student-centered teaching
method.
2.2. The innovation of role plays and related learning theories
Although the application of using Role plays is not innovative regarding to teaching
activities, the idea is still innovative in my teaching context since it has not been utilized
before. Moreover, role plays strongly related to Social constructivism learning theory by
Vygotsky (1978). He stressed the importance of social interaction with development of
learning; learning occurs in the Zone of Proximal Development (ZPD), where learners are
able to learn something difficult but achievable with the guidance and encouragement from
someone who is “more knowledgeable”. His theories suggested collaborative learning, that
advanced peers can help less advanced ones within the ZPD.
Role plays require a great deal of interactions between learners by repeatedly practicing
and rehearsing in pairs or in a group, as well as presentations parts. Role plays are a great
technique to develop fluency, promote interaction and the sharing between teachers and
students (Ladousse, 1987)
3. Data Collection and Data Analysis
Three collecting data instruments were implemented from the beginning to the end of
the program, namely, direct observation, open ended questionnaires and semi-structure
interviews. The three main themes emerged from the data analysis, which also are strongly
related to the research questions: engagement, cooperation and creativity. The results
showed that most of the students are satisfied with role plays for improving their speaking
skills because of the high level of speaking repetition and interactions between the others,
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plus the motivation and freedom from their own creativity. Besides, there were some issues
which will be examined later on.
From week 2 to 5, an observation was implemented in each class, the researcher only
took notes, and a video recording was not used in order not to affect the student's’
performance. Analyzing data was applied right after each lesson. The method was chosen
since it helped the researcher understand directly the perspectives in his own situation
(Blaxter et al, 2006). It also was the most popular method among 11 examined articles.
Thanks to role plays, the teacher’s role was minor. Thus, taking note and teaching were
possible at the same time; there was quite plenty of time in the period of teamwork and
presentation part. However taking note immediately in front of the students needed to be
avoided. Also, the researcher needed to act naturally as if there was not a research taking
place, which was not easy.
In the last week, the students conducted an open-ended questionnaire within 10 minutes
to discover their own views and experiences about role playing innovation. The collecting
method was chosen for its advantages. First, it helped to provide a variety of information at
one time
(Siniscalco & Auriat, 2005). Secondly, the information could bring unexpected issues,
because the students had a chance to write down more about their feelings, which could be
difficult to tell directly. Lastly, the method was also one of the most popular ones among
recent studies examined earlier. Unexpectedly, before conducting the method, the
questionnaire needed to be translated into Vietnamese in order to make sure the students
fully understood and expressed their ideas properly since their English level was still not
good enough to express everything clearly.
Also in the last week, an interview was implemented within 10 to 15 minutes for each
student.
The students were satisfied in the location of the classroom. Leading questions, as well
as irrelevant or sensitive questions were avoided. Instead of that, a short and friendly
conversation took place before the interview questions in Vietnamese, and then the
transcript was translated into English for the research purpose. The interviews were
conducted with only pens and paper since the students expressed that the audio recording
equipment made them nervous. The semi-structured interview method also was a dominant
one among the articles about role plays; it was also expected to bring more pieces of
unexpected and in-depth information by following- up questions (Smith & Bowers-Brown,
2010) (cited in Dahlberg & McCaig, 2010).Its advantages were considered carefully before
being chosen.
4. Findings
4.1. Engagement
The results from questionnaires have shown that 14 out of 15 students enjoyed the role
play activities; however, the engagement level varied and depended on many different
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aspects. To be more specific, students 1, 3, 4, 8, 9 and 14 strongly expressed that the role
plays were extremely fun and interesting. Student 3 explained that he felt very comfortable
to have a right to choose a character he wanted and came up with some interesting endings.
However, some weaker students such as students 2, 5, 6, 7, 11 and 12 honestly shared that
the role plays were so interesting that they were focused on every activity, but they were
still quite nervous when it came to the presentation part. Student 2 was even too shy to
look directly the audience, while the students 5, 6, and 7 sometimes felt embarrassed when
the audience did not understand what they meant. Student 6 stated that he liked the role
plays, but they were difficult.
“I have a serious problem with my pronunciation and vocabulary, it is embarrassing,
they laugh a lot at me when I pronounce wrongly, but it is ok, we are friends and we
always make jokes and kid but they were not serious.” (Student 6)
The results from interviews showed that all of the students were relieved when they
finished their presentations and relaxed to watch the others. However, less than a half of
them, 6 out of 15 were worried (students 2, 5, 6, 7, 11, and 12), this indicated that the
English proficiency was not the only problems, but also their own life experience and ideas
regard to the each characters in role plays topics, for example a policeman is supposed to
be strict or a waiter should be gentle and patient.
“I do not have much experience in life, I enjoy role plays but being in a role of other
people is not easy. I do not have many ideas, and I need help from others” (Student 2)
Amongst 15 students, there was one student, student 15, who was kind of “neutral”, in
both the interview and questionnaire, he showed that he did not really mind about role
plays, it did not interest him, neither did it cause him any disappointment. He expressed
that he could speak fast by using simple vocabulary and structures, so that he did not need
any helps from the teacher. Although this is the case that role plays were not effective in
term of engagement, it shows that role plays also gives the students an opportunity to
express their ideas without complicated words of phrases.
Observations also have given more information to explain what was happening in the
classroom.
The students’ engagement is shown by their behaviors during role play activities. When
it came to the teamwork part, some students were eager to show their ideas; they also made
jokes and even argued. Moreover, their engagement was shown by their willingness with
the chosen topics.
The topics based on the topics in the textbook “Top Notch 1” compiled by the faculty.
Student 6 expressed that the topics were common to real life, which helped him think
easily and apply the language in the future. However, when being asked how the students
wanted to change the role plays in the future, the students 6 and 7 wanted to have more
interesting topics. Almost the half of the class (students 1, 3, 6, 8, 11, and 14), did not think
the topics were similar to the real life.
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Moreover, students 3 and 7 expressed that making jokes too much made the topics
dissimilar to real life. It seems that the topics in the textbook did not really interest some
students. This should be an improvement in the future development of role plays in the
researcher career.
4.2. Cooperation
The three collecting data instruments have showed that role playing was a great tool
which helped students to have a great deal of opportunities for practicing speaking English
and cooperating with others in the classroom in a friendly and enjoyable environment.
Notably, the results indicated that 15 out of 15 students in a research agreed that they
enjoy interacting with each other and find it beneficial, however with different degrees. In
term of team works, most of the students showed that they were keen to communicating
with each other in a team to have a good performance (students 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14
and 15). Especially, student 1 stressed the significance of teamwork, “No one can work
alone in life”. Students 1, 2, and 5 expressed that thanks to the teamwork part in role plays,
they could help and share with each other, which reduced the speaking anxiety in every
phase of role play. However, student 15 frankly shared in an interviewed that there were
some students who did not talk much, and they did not have many ideas to talk about. To
explain this, in the interview, students 5, 6 and 10 honestly shared that they had realized
that their English proficiency affected how they perform in role plays. Vocabulary and
pronunciation were 2 factors that were mentioned. They shared that they usually felt
embarrassed when the audience laughed at their mistakes or showed incomprehension
whenever they pronounce wrongly. That is why they were regularly quiet in the teamwork
part and asked for helps from the others. Even though they could express their ideas easily
in every part of role plays, they were serious to cooperate with the others.
When it came to the presentation part, students 3, 4, 7, and 12 were confident to act out
in front of the class, while students 1, 2, 5, and 6 felt nervous, stressed before the
presentation part and wondered that if the audience laughed at their mistakes or liked the
ideas. Student 1 shared in his interview that since he was a good student in the class, he felt
quite nervous about his performance because of the expectations of others. While students
5, 6 and 10 had problems with their English proficiency, student 2 demonstrated that he
was confident in the presentation part only if he had practiced a lot with interesting ideas in
the team work phase.
Regarding the interaction between students and the teacher, the teacher mostly worked
as an assistant, instead of the center of the class. Vocabulary and structures provided at the
beginning of the role plays were not enough, a lot of questions about vocabulary in
different fields were raised in the teamwork parts. Students 1, 2, 3, 4, 5 and 10 shared that
they needed the teacher to help them with vocabulary, phrases and structures, the students
3 and 4 mentioned in the interviews that vocabulary was much more important than new
structures. Only student 15 frankly told that he did not need the teachers’ assistance since
he would use simple vocabulary and structure he already knew.

168

Regarding the effectiveness of cooperation in term of improving speaking skills,
notably, all of the students showed that role plays were obvious effective to enhance their
speaking and reduce speaking anxiety. Students 1, 5 and 10 showed that they had a great
deal of opportunities to imagine and express ideas in the role of different characters in
different situations. Students 4, 5, and 6 stressed the repetition of practicing English in role
plays, from speaking with the topic in the book, then working in a team to extend the
topics before presenting them in front of the class.
Student 4 also expressed in the interview that the more he practiced speaking, the more
confident he felt. Moreover, the students 5, 6 and 10, who were weaker than other students,
shared that they learned a lot from the others, thus they were not too embarrassed when
being laughed at, but not too much. They had been friends for a long time.
From the weekly observation, the effectiveness of cooperation in improving speaking
skills was examined to explain his considerations in term of analyzing the interviews and
questionnaires.
The role plays provided the students with repeated practice, especially when working in
a team. The students showed their eagerness to cooperate with each other, even argued for
the better ideas for the same goal. Student 1 was willing to help the others, while the others
were eager to come up with new ideas, especially students 3, 5, 6, and 10. They worked
very hard not only for the team goal but for the competition between other teams. A small
present, which was a reward for the best team, also gave them some motivation to work.
In the presentation part, the students focused on watching other performances. Even
though the students quite often laughed at each other’s mistakes, they gave other teams
respectful compliments, which demonstrated the effectiveness of cooperation regarding the
presentation part.
4.3. Creativity
Creativity is the third theme which emerged when assessing and analyzing the data in
the research. It is interesting that the results revealed that role plays motivated the students
to use their imagination, but the students’ creativity was not based on the student's’ English
proficiency.
The results showed that role plays offered and motivated the students to come up with
new, interesting ideas to present in front of the class. Students 1, 2, 3, 4, and 9 stressed the
importance of ideas in the interview “If you have no ideas, you have nothing to talk about”
(Student 3).
Student 4 shared that when their team had good ideas and rehearsed enough, they felt
very confident to present. Surprisingly, weaker students, students 5 and 6, shared in the
questionnaire and interviews that they always thought about crazy and unpredictable ideas,
such as an angry shop assistant or some gangsters coming to a shop since they did not want
to be “useless” in a team. However, some drawbacks emerged; student 1, who was
considered to be the best student in the class, shared in an interview that he felt stressed
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when thinking too much about his ideas and his performance because of the other students’
expectations. Since role playing did not only require good English but also ideas and
acting. Moreover, lacking experience could affect the effectiveness of role plays as student
2 who found it difficult to be some roles when he did not know much about their
characteristics of a role.
Observing the students use of creativity in the class, it was a big surprise for the teacher
and the researcher. The students seemed to be very “naughty” with their ideas, so they tried
hard to think of interesting endings, which were different from the books. Moreover,
communicating and understanding each other are the main purposes in role plays, thus the
students attempted to apply drawings and behaviors in role plays, the non-verbal actions
could reduce the misunderstanding caused by grammar mistakes and pronunciation
accuracy.
5. Discussion
The current study aims to collect the evidence to demonstrate how engaged the
technical college students were in the role play innovation to enhance their speaking skills.
Consequently, the researcher would be able to discover what was successful and what
needed more adjustments in future applications. This plays a significant and valuable role
for the research and the students regarding the improvements of teaching and studying.
The success of the innovation will be presented with the following aspects:
Firstly, the students were given a friendly and enjoyable environment to speak English.
The data results above have shown that 14 out of 15 students found the role plays activities
enjoyable and beneficial; whereas there was one student who was quite “neutral”.
Moreover, all of them were keen on interacting with others students. It should be explained
that there were some factors which influenced the success. First of all, role plays provided
the students with a chance to come up with interesting ideas, or simply, the ideas which
they were comfortable to talk about.
Secondly, working for the same goals, and being competitive for a small reward also
gave them a motivation to cooperate. Learning took place more effectively when they had
specific reasons to achieve. Lastly, the importance of the relationship between the students
could not be ignored; they had been friends for more than one year, and specially, they
were all males, which made the students act as naturally as they could in the classroom.
Secondly, the innovation was successful in providing the students with a great deal of
opportunities to cooperate with others. Obviously, the more the students speak, the faster
their speaking improves. The results above have shown that all of the students were not
only interested in interacting with the others, but also with the teacher. The success could
be explained with the following factors. Firstly, the role play required the students to
interact with each others in many different phases, especially in the team working and the
presentation parts. Moreover, they were supposed to interact with the teacher for
assistance, mostly in the team working part. Secondly, since the school is a private school,
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and there are only 15 students in each class, which allowed the teacher to divide the class
into some small groups, and to have sufficient time for the presentation parts.
Another strong point of the innovation is that the role play triggered the students’
creativity for fantastic ideas. The results have shown the importance of ideas in role plays,
as student 3 shared:
“If you have no ideas, you have nothing to talk about.” The students were creative in
thinking of interesting and unpredicted endings in role plays. This could be explained by
the following aspects: Besides the requirement of role play regarding creativity, the main
factor could be the characteristics and personalities of the students, at the age of 18, the
students are enthusiastic about study and life. In addition, they dare to take risks and leave
the mistakes behind to move on. It could not be true for all of the students in the research,
but this age is definitely better to apply role plays more than other ages, since the young
students are supposed to be shy to express ideas while the elders could be hesitate to make
mistakes.
Besides the strong points mentioned above, there were some limitations while
implementing the role play innovation.
Firstly, there was a significant issue which emerged while collecting the data, that is, the
role play’s application to the real life. Although, more than half the students agreed that the
role plays activities were similar to the real life conversation (students 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11,
and 15), students 1, 3, 6, and 11 were not sure if they could apply the conversation in the
future. Notably, students 6 and 7 stated that making jokes too much caused their suspicions
about role plays’ application in the future. It was an obviously serious issue for any
innovation when its application is doubted.
Secondly, from the researcher's’ observation, and as student 15 also frankly expressed,
which was mentioned above, there were some students, such as the students 5, 6 and 10
who did not speak as much as other students, it was explained by their poor English
proficiency. Moreover, student 2 could not say anything when he had no ideas. Therefore,
it brings forth a question about the innovation: “Is the innovation successful only if the
students have good English and ideas?”
The third issue- which was raised while conducting the research was about the topics.
Besides the issue of its realism and application mentioned above, the issue was about how
the topics interested the students. The topics were adapted from each unit in the books,
meaning that they researcher had not added any more topics. It could be an advantage,
which it provided the repetition of practicing with the language, but it could also have
made the students get bored and want something more attractive. Students 6 and 7 stated in
the interviews and questionnaires that they wanted to learn with more interesting topics.
The researcher will bear this in mind for future improvement, since the topics directly
interest the students, which is an important aspect in the innovation.
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Lastly, role play was considered a time-consuming process, as students 1, 3, 14 and 15
shared in their interviews and questionnaires. To apply the role play, the researcher
adapted the topics which had just learned in each unit and extended them for the role play
activities. Therefore, there were quite a lot of phases, from presenting new vocabulary,
practicing with the roles from the books, then working in a team and performing. Applying
60 minutes for the innovation in the
120-minute class, which may bring the issue of the students’ performance in the English
exams, since speaking was not the only skill which they were learning. It could be a
serious problem if the students got worse marks in their exams.
These advantages and the limitations of the innovation have been examined carefully
above for its adjustments and improvements in future practice.
6. Conclusion
To conclude, the results of the 6-week project have shown the innovation’s success in
term of providing the students with an enjoyable and friendly environment to improve their
speaking skills through interacting with many other students. Moreover, role playing also
offered the students the freedom to express their own ideas based on their creativity and
imagination, which was definitely a student-centered approach. Although the findings have
demonstrated that role plays could improve the technical students’ speaking and reduce the
speaking anxiety, there have been many issues which came up unexpectedly. The concerns
about its application, students’
English proficiency, topics and the amount of time required for role plays will be
challenges for future practice.
This innovation is a valuable experience for the practitioner- researcher to deal with
every practical problem in order to improve the teaching and learning process, not only
obtaining information from books or articles. In spite of a great deal of the innovation’s
weaknesses, the previous findings were similar to the current findings regarding
improvements in speaking, the project partly contributes its results which were conducted
in the context of an IT technical college, where the majority of students are males.
Therefore, the innovation is hoped to be an effective source for other researchers who
works in other contexts to serve the purposes of education.
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Tóm tắt
Mục đích của nghiên cứu là cải thiện kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên thông qua
việc áp dụng kỹ thuật đóng vai bằng cách thu thập thoong tin về mức độ tham gia của sinh
viên trường Cao đẳng kỹ thuật. Tác giả muốn tìm hiểu xem những thành công của kỹ thuật
đóng vai và những điều cần điều chỉnh thêm trong việc ứng dụng kỹ thuật này trong tương
lai. Sau 6 tuần áp dụng kỹ thuật đóng vai dạy sinh viên trường Cao đẳng kỹ thuật đã cho
thấy kỹ thuật đóng vai đã cung cấp cho người học một môi trường thú vị và thân thiện để
nâng cao kỹ năng nói cho ngươi học. Ngoài ra, kỹ thuật này còn được hy vọng là một
nguồn hữu hiệu cho các nhà nghiên cứu khác, những người làm việc trong các bối cảnh
khác để phục vụ mục đích giáo dục.
Từ khóa: đóng vai, nói, kỹ năng, đánh giá, tương tác
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VẬN DỤNG PHẦN MỀM QUIZLET TRONG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ QUÁ
TRÌNH DẠY HỌC NGOẠI NGỮ

APPLYING QUIZLET IN TESTING AND EVALUATING LEARNING FOREIGN
LANGUAGES PROCESS

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hiền, ThS. Trần Thị Thanh Tâm, ThS. Lê Thị Kim Thư
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tóm tắt
Kiểm tra, đánh giá là khâu then chốt cuối cùng của quá trình dạy học, là khâu quan
trọng tác động lớn đến quá trình nâng cao chất lượng đào tạo. Việc kiểm tra, đánh giá
khách quan, nghiêm túc, đúng cách, đúng hướng sẽ là động lực mạnh mẽ khích lệ sự vươn
lên trong học tập của người học. Thông qua phần mềm Quizlet trong dạy học ngoại ngữ,
giáo viên (GV) có thể tổng hợp, cung cấp thông tin tới HS thông qua nhiều kênh giao tiếp.
Đặc biệt, với tính năng đa dạng về nội dung và hình thức kiểm tra, đánh giá của phần mềm
có thể giúp học sinh (HS) tự nhận biết rõ khía cạnh nào làm tốt, khía cạnh nào cần nỗ lực
hơn, đồng thời giúp GV nhận ra những lỗ hổng trong công tác giảng dạy của mình, có cơ
sở thực tế để thực hiện quá trình tự điều chỉnh, tự hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng và
hiệu quả dạy học.
Từ khóa: Dạy học ngoại ngữ, kiểm tra, đánh giá, giáo viên, học sinh, Quizlet

1. Đặt vấn đề
Kiểm tra, đánh giá được xem là một bộ phận tích hợp trong suốt quá trình dạy học để
điều chỉnh phương pháp dạy của người dạy và phương pháp học tập của người học nhằm
hỗ trợ cho quá trình dạy học đạt hiệu quả. Đánh giá kết quả học tập có vai trò quan trọng
giúp người dạy thu được những thông tin từ người học, phát hiện thực trạng kết quả học
tập cũng như những nguyên nhân cơ bản dẫn tới thực trạng kết quả đó. Đây là cơ sở để
người dạy hướng dẫn người học tự điều chỉnh, tự hoàn thiện hoạt động học. Đồng thời,
giúp người dạy xem xét những yêu cầu đề ra cho người học đã phù hợp chưa; các phương
pháp dạy học có cần cải tiến không và cải tiến như thế nào; chọn lọc được những kĩ năng
giáo dục, giảng dạy cho phù hợp. Đối với người học, kiểm tra, đánh giá cung cấp cho họ
những thông tin để điều chỉnh hoạt động của mình, đồng thời cho biết người học biết họ
làm được những gì, qua đó có tác dụng thúc đẩy việc học tập của họ [1].
Công nghệ thông tin (CNTT) hiện nay đã và đang mở ra triển vọng to lớn trong
việc đổi mới quá trình dạy học nói chung và quá trình kiểm tra, đánh giá nói riêng. Hiện
nay, nhiều thiết bị dạy học tiên tiến đã được giới thiệu và khuyến khích sử dụng trong các
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lớp học ngoại ngữ. Ứng dụng CNTT vào tiến trình giảng dạy, đào tạo ngoại ngữ đang xu
thế mới, phát triển sâu rộng ở các nhà trường. Việc làm này biến quá trình học tập không
chỉ bó gọn trong bốn bức tường của lớp học mà mở rộng khả năng tương tác của người
học. Việc ứng dụng các phần mềm trợ giảng trong quá trình dạy học ngoại ngữ là rất cần
thiết, không chỉ giúp HS có hứng thú trong học tập mà còn giúp cho HS được chủ động,
tích cực học tập [2]. Thông qua phần mềm Quizlet trong giảng dạy ngoại ngữ, GV có thể
tổng hợp, cung cấp thông tin tới HS thông qua nhiều kênh giao tiếp. Đồng thời, thông qua
việc kiểm tra, đánh giá quá trình học ngoại ngữ, giúp HS có thể tự nhận biết rõ khía cạnh
nào làm tốt, khía cạnh nào cần nỗ lực hơn; Giúp GV có cơ sở thực tế để nhận ra những
điểm lỗ hổng trong công tác giảng dạy của mình, tự điều chỉnh, tự hoàn thiện nhằm nâng
cao chất lượng và hiệu quả dạy học. Chính vì vậy, Quizlet là một trong những phần mềm
hữu hiệu giúp hỗ trợ người dạy và người học ngoại ngữ bởi rất nhiều những ứng dụng đa
dạng, đặc biệt trong kiểm tra đánh giá quá trình học tập
2. Các khái niệm cơ bản
2.1. Kiểm tra
Theo từ điển Tiếng Việt: Kiểm tra là xem xét tình hình thực tế để đánh giá, nhận xét [3].
Theo từ điển Bách khoa Việt Nam: Kiểm tra (về mặt kiến thức): Là hình thức đánh giá
kết quả học tập có tác dụng củng cố, ôn tập hệ thống hóa tri thức nhằm kích thích sự học
tập của HS. Có nhiều loại hình kiểm tra kiến thức: Kiểm tra thường xuyên (có thể sử dụng
các phương pháp kiểm tra miệng như phát vấn, vấn đáp theo phiếu), kiểm tra viết, kiểm tra
bằng phiếu trắc nghiệm, kiểm tra thực hành (làm thí nghiệm, vẽ bản đồ, mô hình…) [4].
Một số nhà nghiên cứu cho rằng, kiểm tra là thuật ngữ chỉ cách thức hoặc hoạt động
giáo viên sử dụng để thu thập thông tin về biểu hiện kiến thức, kĩ năng và thái độ học tập
của người học trong học tập nhằm cung cấp dữ kiện làm cơ sở cho việc đánh giá. Kiểm tra
được hiểu theo nghĩa rộng như là theo dõi quá trình học tập và cũng có thể được hiểu theo
nghĩa hẹp là công cụ kiểm tra hoặc một bài kiểm tra trong các kì thi [5].
Như vậy có thể hiểu, việc kiểm tra là công cụ thu thập những dữ kiện, những thông tin
cần thiết làm cơ sở cho việc đáng giá người học.
2.2. Đánh giá
Có nhiều khái niệm về đánh giá được nêu trong các tài liệu của nhiều tác giả khác nhau.
Theo từ điển Tiếng Việt: Đánh giá được hiểu là nhận định giá trị [3]. Theo Trần Bá Hoành
(1995): Đánh giá là quá trình hình thành những nhận định, phán đoán về kết quả của công
việc, dựa vào việc phân tích những thông tin thu được, đối chiếu với những mục tiêu, tiêu
chuẩn đã đề ra nhằm đề xuất những quyết định thích hợp để cải thiện thực trạng, điều
chỉnh nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc [6].
Trong Giáo dục - Đào tạo, đánh giá là một quá trình được tiến hành có hệ thống để xác
định mức độ đạt được của người học về các mục tiêu đào tạo. Nó có thể bao gồm những sự
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mô tả (liệt kê) về mặt định tính hay định lượng những hành vi (hoạt động) của người học
cùng với những sự nhận xét, những hành vi này đối chiếu với sự mong muốn đạt được về
mặt hành vi đó.
Đánh giá người học bao gồm các mặt: trình độ kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo, nhân cách,
quá trình phấn đấu, tu dưỡng, thái độ, …Đánh giá kết quả học tập của người học là: Xác
định trình độ lĩnh hội tri thức, kĩ năng, kĩ xảo của người học trong sự tương ứng với các
yêu cầu của chương trình. Đánh giá đòi hỏi GV phải đưa ra những nhận định, phán đoán về
thực chất trình độ của người học trước vấn đề được kiểm tra, đồng thời đề xuất những định
hướng bổ khuyết sai sót hoặc phát huy kết quả. Để thực hiện điều đó, khi chấm bài, người
dạy không chỉ cho điểm mà còn phải có những nhận xét để người học nhận biết được các
điểm mạnh, yếu của mình và cách khắc phục.
Trong Giáo dục - Đào tạo thường áp dụng các loại hình đánh giá cơ bản, tương ứng với
chúng có các phương pháp và chuẩn đánh giá (chỉ số đo) nhất định: đánh giá quá trình (sự
diễn biến); đánh giá đầu vào đầu ra; đánh giá kết quả (sản phẩm).
2.3. Phần mềm Quizlet
Quizlet là dịch vụ giáo dục trực tuyến phổ biến nhất tại Hoa Kỳ. Quizlet cũng là cộng
đồng học trực tuyến lớn nhất thế giới dành cho HS và GV. Mỗi tháng có trên 50 triệu HS
đến từ 130 quốc gia tham gia rèn luyện và nắm vững hơn 300 triệu học phần về mọi chủ đề
và đề tài có thể học.
Trên trang web chính thức [7] (Quizlet.com) giới thiệu: Quizlet ra đời cách đây 10 năm
khi Andrew Sutherland, một HS mới 15 tuổi tự tạo nên một công cụ giúp ôn luyện cho bài
kiểm tra từ vựng tiếng Pháp ở trường trung học, và đã luôn đạt điểm tuyệt đối, nên các bạn
bè xin phép sử dụng công cụ đó. Sự chia sẻ rộng rãi của người dùng giúp cho Quizlet lớn
mạnh không ngừng. Hơn 10 năm sau, người học trên khắp thế giới đã hoàn thành hơn 3 tỷ
phiên học.
Sứ mệnh của Quizlet là giúp người học hiểu sâu và chắc nội dung. Quizlet giúp tổ chức
nhiều hoạt động tùy biến hấp dẫn nhờ sự đóng góp của mọi người trên khắp thế giới.
Quizlet hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt.
Quizlet sử dụng thẻ học làm công cụ giảng dạy và kiểm tra, đánh giá quá trình học tập.
Người dùng Quizlet tự tạo bộ thẻ học cho riêng mình tùy theo nhu cầu học. Ngoài ra,
người dùng có thể chia sẻ thẻ học của mình cho người khác hoặc tìm các thẻ học từ kho dữ
liệu khổng lồ do người dùng khác chia sẻ. Cách học mà Quizlet gợi ý chủ yếu là thông qua
các trò chơi với thẻ học. Người học có thể học bằng cách lật các thẻ học truyền thống, hoặc
chơi những trò chơi với các nội dung kiến thức và ghi nhớ chúng từ đó.
Hình thức sử dụng Quizlet trên máy vi tính hoặc điện thoại có hỗ trợ iOS và Android,
có kết nối internet hoặc chế độ ngoại tuyến khi người học không có quyền truy cập
internet, có phiên bản miễn phí và phiên bản trả phí dành cho người dùng.
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3. Vận dụng phần mềm Quizlet trong kiểm tra đánh giá quá trình dạy học ngoạị ngữ
3.1. Cài đặt và hướng dẫn sử dụng phần mềm
3.1.1. Cài đặt và hướng dẫn sử dụng dành cho giáo viên
Bước 1: Truy cập website: Quizlet.com
Bước 2: Đăng kí tài khoản
Bước 3: Tạo lớp học. Mỗi lớp học sẽ được đại diện bằng một địa chỉ web (URL). GV
cung cấp URL này HS để tham gia lớp học
Bước 4: Xây dựng học liệu cho các lớp học. GV có thể tự xây dựng các bộ thẻ học hoặc
sử dụng các thẻ học được chia sẻ trên cộng đồng Quizlet. Sau đó GV gán các bộ thẻ học
cho các lớp học tương ứng.
Bước 5: theo dõi quá trình học tập của HS. Quizlet cho phép GV theo dõi cụ thể HS nào
đã bắt đầu hoặc hoàn thành các phiên học; theo sát sự tiến bộ của mỗi HS từ đó cho biết
nội dung học nào cần được rà soát để mang lại hiệu quả học cao nhất cho HS; xem được
điểm số của HS trong các phần Test, Match và Gravity.
3.1.2. Cài đặt và hướng dẫn sử dụng dành cho học sinh
Bước 1: Truy cập website: Quizlet.com
Bước 2: Đăng ký tài khoản
Bước 3: Tham gia vào lớp học bằng URL do GV cung cấp
Bước 4: Học các nội dung do GV cung cấp.
Ngoài ra HS có thể chủ động tìm các nội dung học phù hợp từ kho thẻ học được chia sẻ
trên ứng dụng Quizlet.com
3.2. Vận dụng phầm mềm Quizlet trong Kiểm tra, đánh giá quá trình dạy học
ngoại ngữ
Khâu kiểm tra đánh giá quá trình dạy học ngoại ngữ được thực hiện trong bước 5 đối
với GV và bước 4 đối với HS. Trong đó, GV có thể theo dõi quá trình học tập của HS.
Quizlet cho phép GV theo dõi cụ thể từng HS, kiểm tra xem HS nào đã bắt đầu hoặc hoàn
thành các phiên học; theo sát sự tiến bộ của mỗi HS từ đó cho biết nội dung học nào cần
được rà soát để mang lại hiệu quả học cao nhất cho HS; xem được điểm số của HS trong
các phần Test, Match và Gravity.
GV có thể thực hiện việc kiểm tra, đánh giá thông qua 4 hình thức:
Hình thức 1: Kiểm tra viết
+ Chia làm 2 phần: Phần câu dẫn phía trên. Phần trả lời ở phía dưới
+ Phần câu dẫn có thể là từ vựng, hình ảnh minh họa cho từ vựng. Người học cần điền
định nghĩa, giải thích cho từ vựng vào phần trả lời bên dưới, hoặc ngược lại.
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+ Có thể thêm các hình ảnh minh họa nhằm tăng khả năng ghi nhớ, gợi ý cho người học.

Hình thức 2: Câu hỏi ghép hợp
+ Chia làm 2 phần tương ứng với hai cột: Các phần tử ở cột bên trái là những yếu tố để
hỏi, còn các phàn tử ở cột bên phải là những yếu tố lựa chọn để trả lời.
+ Thiết kế cột bên trái được đánh số 1,2,3, thường là các từ mới cần ghi nhớ. Cột bên
phải được sắp xếp theo A, B, C, thường là định nghĩa, giải thích, hình ảnh minh họa cho từ
mới. Nhiệm vụ của HS là phải lựa chọn các phương án ở cột bên phải để điền vào chỗ
trống ở cột bên trái cho phù hợp.
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+ Có thể thêm các hình ảnh minh họa nhằm tăng khả năng ghi nhớ, gợi ý cho người học.
Hình thức 3: Câu hỏi nhiều lựa chọn
+ Chia làm 2 phần: Phần câu dẫn phía trên. Phần các phương án lựa chọn ở phía dưới.
+ Phần câu dẫn có thể là từ mới, cách phát âm của từ mới, hình ảnh gợi đến từ mới…Phần
các phương án lựa chọn có thể thiết kế đa dạng dưới dạng các hình ảnh, các từ đồng nghĩa,
trái nghĩa; các định nghĩa, giải thích cho phần hỏi trên câu dẫn.

Có thể thêm các hình ảnh minh họa nhằm tăng khả năng ghi nhớ, gợi ý cho người học.
Hình thức 4: Câu hỏi đúng sai
+ Chia làm 2 phần: Phần câu dẫn phía trên. Phần các phương án lựa chọn ở phía dưới.
+ Phần câu dẫn có thể là từ mới, câu khẳng định giải thích cho từ mới và phần diễn giải
cho từ mới (phần này có thể đúng, có thể sai). Phần các phương án lựa chọn: lựa chọn
Đúng hoặc Sai. Có thể thêm các hình ảnh minh họa nhằm tăng khả năng ghi nhớ, gợi ý cho
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người học.

GV có thể quản lí quá trình học tập của HS bằng cách tạo một lớp học với các thông tin
cơ bản: tên lớp, mô tả lớp, tên trường. Khi tạo lớp thành công, hệ thống sẽ cung cấp một
đường dẫn (URL) để truy cập vào lớp học đã tạo. GV cung cấp đường dẫn này cho HS để
có thể tham gia vào lớp học & sử dụng các thẻ học đã được GV tạo cho lớp học.
GV có thể theo dõi tiến trình học cũng như thực hiện kiểm tra, đánh giá từng HS thông
qua thời gian học, mức độ hoàn thành các bài tập, tỷ lệ trả lời đúng sai trong từng dạng bài
tập để từ đó có thể phát hiện và điều chỉnh, bổ sung những nội dung kiến thức cần thiết cho
HS.
3.3. Những điềm cần lưu ý khi sử dụng Quizlet trong kiểm tra đánh giá quá trình
dạy học ngoại ngữ
 HS cần chủ động, tích cực học tập, có tính tự giác cao: nếu HS không có tính tự
giác cao thì có thể hoàn thành các học phần trên Quizlet một cách đối phó, không mang lại
hiệu quả thiết thực.
 Học trên Quizlet đa dạng các hình thức học tập và kiểm tra, đánh giá. Vì vậy, đòi
hỏi người GV cần đầu tư nhiều công sức, thời gian để chuẩn bị học liệu cho HS. Đòi hỏi
GV phải có kiến thức về CNTT nói chung và am hiểu phần mềm nói riêng.
 GV cần đa dạng hóa các dạng kiểm tra, đánh giá và các nội dung trong quá trình
kiểm tra, đánh giá. Nên bổ sung thêm các hình ảnh, âm thanh trong các nội dung kiểm tra,
đánh giá nhằm nâng cao hiệu quả và tăng khả năng ghi nhớ cho người học.
 Thông qua kiểm tra, đánh giá, GV có thể theo dõi được tiến trình học tập của từng
HS, để từ đó kịp thời bổ sung, điều chỉnh kiến thức cần thiết ở các khía cạnh khác nhau.
4. Kết luận
Kiểm tra, đánh giá khâu quan trọng cuối cùng của quá trình dạy học, tác động lớn đến
quá trình nâng cao chất lượng đào tạo. Việc kiểm tra, đánh giá khách quan, nghiêm túc,
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đúng cách, đúng hướng sẽ là động lực mạnh mẽ khích lệ sự vươn lên trong học tập của
người học. Thông qua phần mềm Quizlet, với tính năng đa dạng về nội dung và hình thức
kiểm tra, đánh giá của phần mềm có thể giúp HS tự nhận biết rõ khía cạnh, kĩ năng nào đã
thực hiện tốt, những khía cạnh, kĩ năng nào cần nỗ lực hơn, đồng thời giúp GV nhận ra
những lỗ hổng trong công tác giảng dạy của mình, có cơ sở thực tế để thực hiện quá trình
tự điều chỉnh, tự hoàn thiện nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học.
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Abstract
Testing and evaluating are important steps in teaching process and have a major
influence to improving teaching quality. Applying proper and objective assessment
methods helps to boost motivation of learners. By using Quizlet software in teaching
foreign languages, teachers can synthesize and provide information to students through
many channels. Thanks to the richness of Quizlet in assessment method, Quizlet can help
students to identify which parts that they did well or not, which parts that they should
spend more time on etc. Moreover, the software provides teachers information about
weakness in their teaching activities so that they know how to enhance their teaching
quality and effectiveness.
Keywords:
Quizlet.

Teaching foreign languages, testing, evaluating, teachers, students,
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ANALYSIS OF THE LEXICAL DIMENSION OF A TEXT, ITS CHALLENGES
AND OPPORTUNITIES FOR L2 VOCABULARY UPTAKE

PHÂN TÍCH NHỮNG THÁCH THỨC VÀ CƠ HỘI HỌC TỪ VỰNG
TỪ MỘT BÀI ĐỌC TIẾNG ANH

Nguyen Thi Hoai, MA
Vietnam National University of Agriculture

Abstract
This paper provides an analysis of the lexical dimension of the story “The Little Match
Girl” by Hans Christian Andersen with a view to anticipate reading comprehension
problems due to lexical items and opportunities for vocabulary uptake for a group of thirdyear English majors at Vietnam National University of Agriculture. The paper begins with
a brief description the text and the learners’ background. The first type of lexical
challenges of the story text is discussed in terms of the number of relatively low-frequency
vocabulary. Other challenges for story comprehension include the learners’ characteristics
and background, properties of the text input in which the lexical item occurs, properties of
the lexical items themselves, and idiomatic expressions. Based on the analysis of
challenges for vocabulary learning, opportunities for vocabulary uptake concerning the
three aspects of ‘form’, ‘meaning’, and ‘use’ of the lexical items are identified. The
analysis shows that this reading text is of suitable level to the learners with both adequate
challenges and rich opportunities for vocabulary learning.
Key words: lexical dimension, reading comprehension problems, vocabulary learning

1. Introduction
The story “The Little Match Girl” by Hans Christian Andersen (see appendix) is
analysed in terms of reading comprehension problems as well as vocabulary learning
opportunities when read by 3rd year English majors at Vietnam National University of
Agriculture. “The Little Match Girl” is a world-famous story, and almost all of the students
have read this story in Vietnamese when they were small. Therefore, the students are quite
familiar with the plot, but this does not mean that they have no problems when reading the
story in English, especially when it comes to the details.
Third-year English majors at VNUA are often expected to have their English
proficiency equivalent to B2 (CEFR). This story, with the coverage of known vocabular
ranging from 95% to 98% to most students as analysed below, could be introduced to
students as extensive reading material. Reading comprehension problems (if any) when
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reading this story might come from the lexical dimension of the text, however, with
teachers’ supports, students would benefit more from this reading text, in terms of
vocabulary development.
2. Analysing the lexical dimensions of the text with a view to anticipate
comprehension problems due to lexical items
This section focuses on the challenges learners may have with the story comprehension.
Analysis of the lexical dimension of the text would help anticipate comprehension
problems due to lexical items in two ways. Firstly, by running the text on Tom Cobb’s
Lexical Tutor website (https://lextutor.ca/), one can see the number of relatively lowfrequency word families that learners may not know. Secondly, by examining closely at
lexical items, comprehensibility of the text might be anticipated by gaging three different
factors related to learners’ characteristics and background, properties of the input in which
the lexical items occur, and properties of the lexical items themselves as suggested by
Frank Boers (personal conversation, Aug 9, 2017). The factors related to the nature and
purposes of the communicative activity are not discussed in this analysis. Note that the
meanings of words or idioms used in this paper are retrieved from Oxford Learner’s Online
Dictionaries (http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/).
2.1. The number of relatively low frequency
The results gained after running the story “The Little Match Girl” by Hans Christian
Andersen on Tom Cobb’s Lexical Tutor website reveals quite a wide range of vocabulary.
There are word families ranging continuously from K1 until K10, with one word in K14
and 9 tokens rated off-list as seen in the table below:
Freq. Level

Families (%) Types (%)

K-1 Words :

233 (70.82)

282 (71.94) 891 (86.17)

86.17

K-2 Words :

40 (12.16)

42 (10.71)

57 (5.51)

91.68

K-3 Words :

8 (2.43)

8 (2.04)

9 (0.87)

92.55

K-4 Words :

19 (5.78)

21 (5.36)

28 (2.71)

95.26

K-5 Words :

14 (4.26)

14 (3.57)

19 (1.84)

97.10

K-6 Words :

6 (1.82)

7 (1.79)

11 (1.06)

98.16

K-7 Words :

2 (0.61)

2 (0.51)

2 (0.19)

98.35

K-8 Words :

1 (0.30)

1 (0.26)

1 (0.10)

98.45

K-9 Words :

3 (0.91)

3 (0.77)

3 (0.29)

98.74

K-10 Words :

2 (0.61)

2 (0.51)

2 (0.19)

98.93

K-14 Words :

1 (0.30)

1 (0.26)

2 (0.19)

99.12

Off-List:

??

8 (2.04)

9 (0.87)

99.99

392 (100)

1034 (100)

≈100.00

Total (unrounded) 329+?
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Tokens (%) Cumulative. token %

This story is quite suitable to the learners’ proficiency level of intermediate. As
intermediate learners, they are expected to know the family word from K1 to K4, that is the
coverage of 95% of the tokens of this story, which should be sufficient for comprehension.
The optimal lexical coverage that learners should have for text comprehension should be
98% of the total running words or tokens (Hu and Nation, 2000; Schmitt et al., 2011);
however, research to support this figure is still small. Another research by van Zeeland and
Schmitt (2012) also argues that 95% coverage may be enough for spoken narrative texts.
Word families from K5 onwards are of relatively low-frequency, which might be
challenging for the students to comprehend the story. These word families are summarized
in the table below:
Word lists

Word families

K-5 Words

Dreadfully, cradle, sorrow, flakes, goose (x4), rags, numbed, stove (x3),
ornament, transparent, splendid, reeled, ascends, stark

K-6 Words

Slipper (x3), maiden (x4), apron, plums, behold, radiant,

K-7 Words

Hitherto, splendour

K-8 Words

lustre

K-9 Words

Scuffled, urchin, cowered,

K-10 Words

burnished, porcelain

K-14 Words

farthing

Off-List

Hans Christian Andersen, bareheaded, capitally, livelong, oh (x2),
rischt

Among the total 9 tokens classified off-list, 8 tokens do not affect comprehension of the
story: the first three tokens are proper name of the author; “bareheaded” and “livelong” are
transparent compound, whose meanings are transparently related to the meanings of the parts;
“oh” is a marginal word which is common in spoken language but not in dictionary; “rischt” is
the sound heard when making fire with match (this could be easily inferred from the context).
The meaning of the last word in this off-list - “capitally” – could also be inferred from the
context given in the sentence: “One slipper was nowhere to be found; the other had been laid
hold of by an urchin, and off he ran with it; he thought it would do capitally for a cradle when
he some day or other should have children himself.” The word “capitally” could not be found
in Oxford dictionary may be because it is an old-fashion word.
Not counting those 8 word families, the other words ranging from K5 to K14 available
in the text account for 3.96% coverage of the story. This relatively high coverage could be
considered challenging for story comprehension. However, most of Vietnamese students
have read the translation of the story when they were kids; hence, they could still
remember the plot of the story. However, some lexical items still pose comprehension
problems when it comes to details.
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Still focusing on the story comprehension problems, I would like to continue to examine
the whole story to identify words or strings of word that may cause confusion or are likely
to be misinterpreted for three reasons regarding the learners’ characteristics and
background, properties of the “input” in which the lexical item occurs, and the properties
of the lexical item. Challenges regarding “idiomatic” expressions are also discussed.
2.2. Comprehension problems coming from the learners’ characteristics and
background
2.2.1. Proficiency
Some students in the same class have slightly lower proficiency level. Therefore, some
words in K3 and K4 may even be unknown to them, which in turn make the guessing meaning
of the lower frequency words more difficult. Frank Boers (personal conversation, Aug 9, 2017)
also claims that learners with a growing vocabulary will be better at recognizing recurring
word parts and similarities between new words and already familiar ones.
2.2.2. Familiarity with the topic
Although students know the plot of the story, they may find it hard to read the story
because of unknown words. In addition, this story was written long time ago, there are
some old-fashioned words, such as “urchin” (a young child, who is poor and dirty, often
one who has no home) and “farthing” (in the past, British coin worth one quarter of an old
penny), which may make comprehension more challenging.
2.2.3. L1 influence at the level of ‘typology’
Some lexical categories in English appeared in the story are not present in Vietnamese,
which may cause confusion to some extent. Some students may get confused when it
comes to phrasal verbs, irregular past form of verbs or irregular past participle form of
verbs.
Phrasal verbs: learners may be familiar with the verb but when they come with a
preposition, the phrasal verbs may have different meaning, which may pose
comprehension problems (supposed that there is not enough context to infer the meaning):
stopped up with (straw and
“stop up” means “to stay up late”, but learners
rags):
may not know the exact meaning of “stopped up
with”.
draw it (the match) against (the
some lower level students may infer that the little
wall)
girl draw something on the wall.
drew (one – one match) out:

some students may recognize that “drew” is the
past form of “draw”, they may infer that “drew (one)
out” means the little girl drew something.

(the small flame) went out

some students may get confused at how the flame
can “go” out.
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In addition, some learners may know the base form of verbs but possibly cannot
recognize the verbs in past form or past participle form as the story is a narrative written in
past tense, using some passive form:
Irregular past form of verbs: (creep) crept; (smell) smelt; (draw) drew;
Irregular past participles: (wear) worn, (find) found, (fly) flew, (rise) rose.
2.3. Comprehension problems related to properties of the input in which the lexical
item occurs
2.3.1. Frequency of occurrence
A study of incidental vocabulary learning by Brown, et al., (2008) indicates that a word
that is met more frequently will have more chances of being learnt. Brown et al. also claim
that unless the words are met a sufficient number of times and are met again soon after in
listening and reading, then “the word knowledge gained will decay”. “The Little Match
Girl” is a short story; although some lexical items are repeated a few times, there need to
be subsequent encounters with these items in later reading and listening experience. The
results from Tom Cobb’s website reveal the frequency of word families from K2 onwards
with two or more times of occurrence:

K2 - 13_match
K4 - 2_brass
2_flame
2_candle
2_joy
2_magnificent
2_nor
2_vanish
2_rub
3_roast
2_stretch
4_bundle
K3 - 2_naked K5
3_stove
4_goose
K6 - 3_slipper
4_maiden
K7 - 2_farthing
Most of the words are repeated twice, which are also from K2 or K4, which might be
familiar with the learners already. Other word families from lower frequency (K5, K6, K7)
are repeated two, three or four times in the story. Therefore, if these words are new to the
learners and there is insufficient context to infer the meaning of these words,
comprehension of the story may be impeded.
2.3.2. Context
Learners may not infer the meaning of some word families which are possibly
unfamiliar to them because of insufficient context. Some of them even appear only once,
which makes guessing the meanings more challenging. According to Webb (2008), if
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unknown words appear in insufficient informative or misleading contexts, knowledge of
word meaning could be difficult to achieve. Some of those words in the story (from K5
onwards) are listed as follow:
- “splendid”, and “porcelain” as in “On the table was spread a snow-white tablecloth;
upon it was a splendid porcelain service, and the roast goose was steaming famously with
its stuffing of apple and dried plums.” “Service” is a polysemy, and in this case, together
with “splendid porcelain”, students could not guess its meaning.
- “apron” as in “She carried a quantity of matches in an old apron, and she held a bundle
of them in her hand.” Some learners may think that “apron” is a type of bag.
- “lustre” as in “She drew another match against the wall: it was again light, and in the
lustre there stood the old grandmother, so bright and radiant, so mild, and with such an
expression of love.”
2.3.3. Comprehensibility of the text or vocabulary coverage?
In order to comprehend the story, learners should have the vocabulary coverage from
95% to 98% (Frank Boers, personal conversation, Aug 9, 2017), which means, they have
acquired the word families from K1 to K4. However, students’ levels vary in one class,
some word families in K3 and K4 may be unfamiliar to them, such as “trembling”,
“carriages”, and “brass”.
2.4. Comprehension problems related to properties of lexical items
2.4.1. Degree of distinctiveness in form
Some studies reveal that learners tend to confuse words that are similar in sound, script,
or morphology (Laufer-Dvorkin, 1991). Laufer (2013) refers to words with similar lexical
forms as “synforms”. This confusion when reading or listening to the story may interrupt
with comprehension. For example, “trail” as in “The lights of the Christmas tree rose
higher and higher, she saw them now as stars in heaven; one fell down and formed a long
trail of fire” could possibly be mistaken as “train” if learners are not careful while reading
or listening to the story. Homographs may also cause confusion in the story, with “rose” as
a verb in that sentence and “rose” as a noun.
2.4.2. Degree of distinctiveness in meaning
There are two words from K5 onwards describing movement with slightly different
shades of meaning, which may require more attention: “reel” (to move in a very unsteady
way, for example, because you are drunk or have been hit) and “scuffle” (to move quickly
making a quiet rubbing noise).
2.4.3. Degree of consistency in form-meaning connection (polysemy)
There are some words that are in K1 or K2 but used with different meaning, which may
cause confusion while reading or listening to the story. These words are listed below:
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Words and their more common meaning
that learners may know

Meaning in the story

Service (n): a system that provides
a complete set of plates, dishes, etc. that
something that the public needs, organized match each other
by the government or a private company
Capital (a): involving punishment by
death; (of letters of the alphabet) having the
form and size used at the beginning of a
sentence or a name

(old-fashioned) excellent

Advance (v): if knowledge, technology,
etc. advances, it develops and improves

[intransitive] to move forward towards

2.4.4. Compositionality
Word-part analysis might be helpful but there are deceptive cases, such as “slipper(s)”,
“hunger”; students may think that they refer to someone because of the ending “-er”.
Similarly, “ornament” could be referred to as an action or result of something because of
the ending “-ment”. In the case of “transparent” although it looks as if it is combined of
meaningful morphemes “trans-” and “-parent”, they could not be broken into parts. That
word is referred to as “deceptive transparent word” by Laufer (2013).
2.5. Comprehension problems related to ‘idiomatic’ expressions
The story contains some “idiomatic” expressions that are likely to pose comprehension
problems even though their constituent words look familiar.
Idiomatic
expressions
If only

Nothing but

Meaning

Sentence from the story

used to say that you wish
“if she only dared take a single
something was true or that one out of the bundle, draw it
something had happened:
against the wall, and warm her
fingers by it.”
only; no more/less than

“nothing but the thick, cold,
damp wall was left behind.”

3. Opportunities for vocabulary uptake
Knowledge of lexical items comprises several facets, including form, meaning and use
(Nation, 2007, p.60; Laufer, 2013; Boers, personal conversation, Aug 2, 2017). According
to Nation, knowledge of form, meaning, and use could be most effectively achieved by
implicit learning involving noticing, strong explicit learning, and implicit/explicit learning
respectively.
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In this paper, the instructional procedures for learning the facets of vocabulary
knowledge are not discussed. My focus here is to identify lexical items that learners may
benefit from additional information (more deliberate vocabulary learning instead of
incidental learning from reading for pleasure) as regards three facets of vocabulary
knowledge, especially the facets of form and use. Nation (2009, p.54-55) also suggests
some activities that help boost vocabulary learning from extensive reading. He also claims
that it is essential to support and supplement extensive reading with language-focused
learning.
3.1. Form
3.1.1. Pronunciation and spelling
Students should notice and practice the pronunciation of new words (i.e. word families
from K5 onwards). Words showing irregular correspondence between written and
phonological form should be paid more attention to. For example, ‘lustre’ /ˈlʌstə(r)/, and
“carriage” /ˈkærɪdʒ/ is likely to be wrongly pronounced */ˈlʌstrə(r)/ and */ˈkærɪeɪdʒ/ by
Vietnamese students because of the sound /tr/ and the ending “-age” . Teachers should
instruct students to use dictionary when they are not familiar with the pronunciation of
those items. When they check their dictionary, they will also notice that “lustre” is also
spelled “luster” and pronounced /ˈlʌstər/ in American English. Using dictionary while
reading should also make reading more favourable (Knight, 1994), but this will prolong the
time to finish reading (Hulstijn, 1993).
3.1.2. Word parts
Using word parts to remember the meaning of a word is an important vocabularylearning strategy (Nation, 2007, p.73). Learners should know the most frequent and regular
affixes so as to recognize them in words and to re-express its meaning basing on the
meaning of the word parts. Teachers should drive learners’ attention to the
compositionality of words so as to raise their awareness of using word-part strategies. For
example, the meaning of “darkness”, “suspicion”, “expression”, “famously”, “terribly”,
“deliciously”, “delightfully”, “formerly”, “rosy” could be inferred from its stems and
suffixes (“-ness”, “-cion”, “-sion”, “-ly”, and “-y”); the meaning of the transparent
compounds “livelong”, “bareheaded”, “tablecloth” could be inferred from their
compositions (“live” + “long”; “bare” + “headed”, “table” + “cloth”).
3.2. Meaning
The cases of polysemy and idiomatic expression as analysed above provide
opportunities for broadening learners’ vocabulary knowledge. First, learners should be
encouraged to use “service” (n), “capital” (a), and “advance” (v) with their less common
meanings. Crossley, et al. (2010) claims that mastery of polysemy is a hallmark of higher
proficiency. Second, students should be aware that some idiomatic language in the story
consists of high-frequency words, such as “if only”, “nothing but”, and but a basic
understanding of the literal meaning of these words will not suffice to understand the
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idiomatic expressions (Martinez & Murphy (2011); hence, while reading or listening they
should be careful of these of expressions and they should learn to use them.
3.3. Use
3.3.1. Grammar
Vocabulary and grammar are inseparable because every word has its own grammar.
Teachers should remind students that with new words (from K5 onwards), they should
study information of part of speech and grammatical patterns they fit into as they appear in
the text. This might be done when they have finished reading or while reading the story.
3.3.2. Constraints on use
Nation (2007, p.59) claims that “the constraints on vocabulary use are more closely
related to meaning, and would benefit more from explicit learning”. One way of getting the
knowledge of constraints on use of words is to look at the “style values” or usage labels in
dictionaries (Cassidy, 1972; Hartmann, 1981 as cited in Nation, 2007, p.84). Therefore,
teachers might explicitly explain that: “sorrow”, “ascends”, and “hitherto” are often used in
formal situation; “stark” may express disapproving meaning; “urchin” is an old-fashioned
word; “maiden” is often used in literary style. On the other hand, when dictionary skills are
needed to developed, students should be reminded that some new words from K5 to K9 in
the story are used in some specific situation, and they need to find out about these for
themselves when checking them in their dictionaries.
3.3.3. Collocation or multiword expressions
Knowledge of collocations or multiword expressions should not be restricted to new
vocabulary items; some familiar words may appear in new collocation or multiword
expressions. Let’s first consider the collocations or multiword expressions with the words
from K5 onwards:
K5: dreadfully fast, a picture of sorrow, roast goose, almost numbed with cold, straw
and rags, brass ornament, became transparent, large iron stove, splendid porcelain
service, soul ascends to God, stiff and stark.
K6: large slippers, the little maiden, old apron, dried plums, dump wall.
K7: had hitherto worn.
K8: in the lustre
K9: scuffled away, cowered together
K10: burnished brass feet
K14: a single farthing, a farthing of money
Other noticeable collocations or multiword expressions of higher proficiency words that
students should also learn (incidentally or deliberately) are as follow:
-Compounds: snow-white
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-Uninterrupted word strings: of course, New Year’s Eve,
-Collocation: terribly cold, naked feet, a bundle of, cold and hunger, flakes of snow,
long fair hair, beautiful curls, a world of comfort, bright flame, wonderful light, burn
brightly, steaming famously, knife and fork, magnificent Christmas tree, star falls,
expression of love, the whole bundle of matches, brilliant light, cold hour of dawn, rosy
cheeks, smiling mouth, slightest suspicion.
-Idioms: the whole livelong day, if (she) only (dared), nothing but (the thick, cold, damp
wall), nowhere to be found.
4. Conclusion
The analysis of the story “The Little Match Girl” by Hans Christian Andersen has
shown that the story possesses suitable challenges and rich opportunities for vocabulary
learning when used as a kind of extensive reading material for third-year English majors at
Vietnam National University of Agriculture. However, it might be challenging for some
lower-level students; therefore, further explicit instructions from teachers (either in class or
for use with self-study) as regards the three aspects of “form”, “meaning”, and “use” of
some lexical items would help students better mine the input text for their vocabulary
development.
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Appendix
The Little Match Girl by Hans Christian Andersen
Most terribly cold it was; it snowed, and was nearly quite dark, and evening - the last
evening of the year. In this cold and darkness there went along the street a poor little girl,
bareheaded, and with naked feet. When she left home she had slippers on, it is true; but
what was the good of that? They were very large slippers, which her mother had hitherto
worn; so large were they; and the poor little thing lost them as she scuffled away across the
street, because of two carriages that rolled by dreadfully fast.
One slipper was nowhere to be found; the other had been laid hold of by an urchin, and
off he ran with it; he thought it would do capitally for a cradle when he some day or other
should have children himself. So the little maiden walked on with her tiny naked feet, that
were quite red and blue from cold. She carried a quantity of matches in an old apron, and
she held a bundle of them in her hand. Nobody had bought anything of her the whole
livelong day; no one had given her a single farthing.
She crept along trembling with cold and hunger - a very picture of sorrow, the poor little thing!
The flakes of snow covered her long fair hair, which fell in beautiful curls around her
neck; but of that, of course, she never once now thought. From all the windows the candles
were gleaming, and it smelt so deliciously of roast goose, for you know it was New Year's
Eve; yes, of that she thought.
In a corner formed by two houses, of which one advanced more than the other, she
seated herself down and cowered together. Her little feet she had drawn close up to her, but
she grew colder and colder, and to go home she did not venture, for she had not sold any
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matches and could not bring a farthing of money: from her father she would certainly get
blows, and at home it was cold too, for above her she had only the roof, through which the
wind whistled, even though the largest cracks were stopped up with straw and rags.
Her little hands were almost numbed with cold. Oh! A match might afford her a world
of comfort, if she only dared take a single one out of the bundle, draw it against the wall,
and warm her fingers by it. She drew one out. “Rischt”! How it blazed, how it burnt! It was
a warm, bright flame, like a candle, as she held her hands over it: it was a wonderful light.
It seemed really to the little maiden as though she were sitting before a large iron stove,
with burnished brass feet and a brass ornament at top. The fire burned with such blessed
influence; it warmed so delightfully. The little girl had already stretched out her feet to
warm them too; but the small flame went out, the stove vanished: she had only the remains
of the burnt-out match in her hand.
She rubbed another against the wall: it burned brightly, and where the light fell on the
wall, there the wall became transparent like a veil, so that she could see into the room. On
the table was spread a snow-white tablecloth; upon it was a splendid porcelain service, and
the roast goose was steaming famously with its stuffing of apple and dried plums. And
what was still more capital to behold was, the goose hopped down from the dish, reeled
about on the floor with knife and fork in its breast, till it came up to the poor little girl;
when the match went out and nothing but the thick, cold, damp wall was left behind. She
lighted another match. Now there she was sitting under the most magnificent Christmas
tree: it was still larger, and more decorated than the one which she had seen through the
glass door in the rich merchant's house.
Thousands of lights were burning on the green branches, and gaily-colored pictures,
such as she had seen in the shop-windows, looked down upon her. The little maiden
stretched out her hands towards them when the match went out. The lights of the Christmas
tree rose higher and higher, she saw them now as stars in heaven; one fell down and
formed a long trail of fire.
Someone is just dead! said the little girl; for her old grandmother, the only person who
had loved her, and who was now no more, had told her, that when a star falls, a soul
ascends to God.
She drew another match against the wall: it was again light, and in the lustre there stood
the old grandmother, so bright and radiant, so mild, and with such an expression of love.
“Grandmother”! Cried the little one. “Oh, take me with you! You go away when the
match burns out; you vanish like the warm stove, like the delicious roast goose, and like
the magnificent Christmas tree”! And she rubbed the whole bundle of matches quickly
against the wall, for she wanted to be quite sure of keeping her grandmother near her. And
the matches gave such a brilliant light that it was brighter than at noon-day: never formerly
had the grandmother been so beautiful and so tall. She took the little maiden, on her arm,
and both flew in brightness and in joy so high, so very high, and then above was neither
cold, nor hunger, nor anxiety. They were with God.
193

But in the corner, at the cold hour of dawn, sat the poor girl, with rosy cheeks and with
a smiling mouth, leaning against the wall, frozen to death on the last evening of the old
year. Stiff and stark sat the child there with her matches, of which one bundle had been
burnt. “She wanted to warm herself”, people said. No one had the slightest suspicion of
what beautiful things she had seen; no one even dreamed of the splendour in which, with
her grandmother she had entered on the joys of a new year.

Tóm tắt
Bài báo này phân tích khía cạnh từ vựng của truyện “Cô bé bán diêm” của Hans
Christian Andersen nhằm dự đoán các vấn đề đọc hiểu gây ra bởi các từ vựng trong câu
chuyện, cũng như cơ hội tiếp thu vốn từ vựng cho sinh viên ngành Ngôn ngứ Anh năm thứ
ba tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Bài báo bắt đầu với một mô tả ngắn gọn về câu
chuyện và thông tin về người học. Loại thách thức đầu tiên về từ vựng của câu chuyện
được thảo luận là số lượng từ vựng có tần suất tương đối thấp xuất hiện trong câu chuyện.
Những thách thức khác đối với việc hiểu câu chuyện bao gồm đặc điểm và nền tảng của
người học, thuộc tính của câu chuyện, thuộc tính của từ vựng và các diễn đạt mang tính
thành ngữ, tương đối cố định. Dựa trên những phân tích về thách thức đối với việc học từ
vựng, các cơ hội tiếp thu từ vựng liên quan đến các khía cạnh "hình thức", "ý nghĩa" và
"cách sử dụng" của các từ vựng được xác định. Phân tích cho thấy bài đọc này ở mức độ
phù hợp với người học, vừa có đủ thách thức, vừa có nhiều cơ hội cho việc học từ vựng.
Từ khóa: học từ vựng, khía cạnh từ vựng, vấn đề đọc hiểu
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TASK-BASED LANGUAGE TEACHING (TBLT) FOR TEACHING SPEAKING
AT VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIAO NHIỆM VỤ ĐỂ DẠY NÓI CHO SINH VIÊN
TẠI HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Pham Thi Hanh, MA
Vietnam National University of Agriculture
Abstract
Task-based language teaching is now considered one of the trendy ESL/EFL methods/
approaches. This paper derives from my own library-based research about TBLT and my
experience in teaching English using TBLT. This paper begins by presenting a specific
context of teaching speaking at Vietnam National University of Agriculture (VNUA), and
continues with a literature review about TBLT and teaching speaking skills. In the last
section, the relevance of using TBLT to teach speaking and some practical issues emerging
in the classroom will be discussed.
Keywords: tasks, task-based language teaching (TBLT), teaching speaking

Introduction
As English has spread rapidly worldwide as a mean of international communication,
teaching English is highly emphasized all over the world in general and in Vietnam in
particular. However, not many Vietnamese can use this language smoothly, although they
have learned it for 10 years or longer. This situation is particularly true for Vietnam
National University of Agriculture, where a majority of students come from rural areas.
Being a teacher at HUA, I am aware of the fact that my first-year students studying English
are at a low level. Although they may possess numerous grammar structures and a large
amount of vocabulary, they cannot speak English, even they cannot self-present within
some sentences. I strongly believe that it is the teaching methods focusing on forms that
lead students to poor performance in communication. As a result, I decided to look for a
method that can truly assist them in improving their communication skills in general, and
their speaking skills in particular. It is a book named "Teaching by principles: An
interactive approach to language pedagogy" written by H. Douglas Browns which inspires
me about Task-based Language Teaching (TBLT).
Literature review
This section is a review of five relevant articles related to task-based approach and/or
teaching speaking. They are all recently published articles and books from different
reliable sources.
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The literature review focuses mainly on history of Task-based approach as well as
criticisms and supports. Furthermore, two cases of implementing TBLT in Asian countries
(Hong Kong and Vietnam) are looked closely to find out its advantages and challenges. In
the last part, another important issue is mentioned: teaching speaking.
History and Definition of TBLT
At the beginning of his journal titled "Task-based language teaching: sorting out the
misunderstandings", Ellis (2009) provides a summary of TBLT history. TBLT started in
1913 with Dewey’s idea of putting more attention on experience and relevance, and is
officially mentioned in Prabhu’s (1987) then moves to more actual practices in many
books during the last two decades. Ellis (2009), Carless (2009), and Bernard et al. (2010)
agree that Task-based approach emphasizes purposeful and functional language use or
meaning rather than grammatical forms. They also agree that TBLT has more than one
version. For example, in Carless’ (2009) TBLT ranges from a "strong version" where the
focus is on the completion of tasks rather than the use of certain language forms to a "weak
version" which aims at practicing language items. The latter is seen as analogous to the
Presentation-Practice-Production method (PPP).
When looking through various versions of TBLT, I think that it is necessary to clarify
the term "task," which is the most important concept of TBLT. In some books, the word
"task" is used as a label for an array of activities including grammar exercises, practices,
and role play. However, this is not a "task" in the sense of the word used in TBLT. In
TBLT, tasks are always activities where the target language is used by the learners for a
communicative purpose in order to achieve an outcome. Thus, the emphasis is on
exchanging meaning, not producing a specific language form. More specifically, Ellis
(2009) considers "task" as the focused point when designing a syllabus or planning a
lesson. He cites his own work in 2004, which provides four criteria for a task: meaning
focus, communicative purpose, learners’ source base, and clearly defined outcome. Ellis
also divides "task" into focused and unfocused tasks by clearly explaining that by
accomplishing a focused task, students at the same time work around a specific language
feature such as grammar or vocabulary, while the main purpose of giving an unfocused
task is to provide as many possibilities of practicing the target language as possible. It
seems to me that the strong version of TBLT mentioned by Carless (2009) focuses on the
completion of an unfocused task while in the weak version, focused task is more likely
advisable.
Criticisms and Support
All the authors when talking about TBLT agree that TBLT can be considered a suitable
approach to teach English because it is "learner-centered, experiential and…helps develop
students’ communicative competence." (Carless, 2009). Therefore, this new approach has
been recommended by many teachers, educators from European countries to Asian ones
such as Hong Kong or Vietnam. However, TBLT has been subjected to criticism. Ellis
(2009) tries to sort out the most popular criticisms of TBLT and attempts to emphasize the
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misunderstandings of TBLT critics. According to Ellis, there are 12 main
misunderstandings about TBLT, among which the doubt about the appropriate coverage of
the target language in a task-based course is the biggest issue. More specifically, critics
question the ability of TBLT to ensure grammar, vocabulary, and pronunciation teaching
when TBLT’s focus is mainly on the completion of a task. However, through his paper,
Ellis attempts to justify that although task completion is the central issue in a task-based
lesson, all the other linguistic and pedagogical purposes can be achieved. By presenting a
three-phase task-based lesson, Ellis argues that teaching grammar, vocabulary, and
pronunciation as well as providing rich input and giving feedback can be undoubtedly
included in the pre-task and post-task phases.
Application of TBLT in Asian countries
Carless (2009) and Bernard et al. (2010) agree that TBLT has been introduced into
curriculums for years. According to Carless, TBLT has been adopted in Hong Kong since
the 1990s, Bernard also points out that TBLT and CLT application are fundamental issues
in the ambitious English teaching reform in Vietnam. However, when carrying out research
on the application of TBLT, they all realize that ambitious reforms and teachers’ beliefs
and practices are different stories. An interview with 12 secondary school English teachers
in Hong Kong shows that although all teachers sometimes consider the traditional teaching
method (involving linear sequences of Present- Practice- Production) boring, they still use
this approach more than the trendy approach of TBLT. And their reason is that they still
hesitate about whether students can learn through tasks. Carless (2009) points out that
reluctance to use TBLT is linked to Asian culture, where "traditional" means "familiar"
and "safe" while change means "unsafe" and challenging. It is nearly the same case in
Vietnam. From research on teachers’ beliefs and practices of TBLT in Vietnam, Bernard et
al. (2010) show that although TBLT and CLT are well included in the high school
curriculum by the Ministry of Education and Training (MOET), teachers seem to use
traditional methods/ approaches such as P-P-P rather than move to a new one. Bernard et
al. (2010) also consider the cultural values of Vietnam, which prefer traditional methods,
and strong washback effect of the national examination, which focuses on grammar and
vocabulary, as two main challenges to TBLT realization.
What is talked about TBLT in curriculums and what is believed and done in classrooms
are two different stories in Asian countries. When teachers keep preferring something
"safe", the feasibility of a radical change into new approaches (e.g., TBLT) is still
questioned.
Teaching speaking
In his book "Teaching Listening and Speaking from Theory to Practice" published in
2008, Richards emphasizes the variety of speaking styles and functions. He identifies
different speaking styles, such as the casual style and the formal style, in different contexts.
He then argues that the change of style involves lexical, phonological, and grammatical
change. Richards (2008) also classifies three main functions of speaking, including
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interactional, transactional, and performing functions. By emphasizing the variety of
speaking styles and functions, he suggests different kinds of teaching speaking. Among his
recommendations, using "task" is a solution. He cites Willis’ "cycle of activities" with
tasks including "pre-task activities, task cycle, and language focus." This cycle is quite
similar to the three-phase task-based lesson in Ellis’ 2009.
Another article that I read about teaching speaking is from Tesol France Colloquium
2007. In this article, Willis argues that speaking to practice language forms and speaking to
compose real-time speech are totally different. The latter aims at conveying meaning and
uses language forms just as a mean. For this type of speaking, Willis suggests that taskbased can be an answer to the question of generating meaningful spoken interaction. He
also mentions characteristics of a "task-like activity". According to Willis, a task-like
activity must satisfy these four characteristics: engaging learner’s interest, focusing on
meaning, aiming at the completion of an outcome, and relating to real world activities.
These characteristics are quite similar to those given by Ellis (2009), but Willis
additionally develops the idea of "authenticity" when mentioning the learner’s interest and
reality reflection.
Both Richards (2008) and Willis (2007) agree that speaking involves different
functions, among them, speaking to convey meaning can be the most important, and
teaching speaking by task may be a solution for this type.
Discussion
In this final section, I try to justify why TBLT is a relevant approach for teaching
speaking as well as to share what I have experienced when applying this approach to my
English beginner students. The last point in this section is about some recommendations
for TBLT application.
Relevance of TBLT for teaching speaking in specific context
Although the majority of teachers emphasize the importance of teaching explicit
knowledge and consider P-P-P a familiar and "safe" method, they will soon identify
problems with P-P-P. I myself notice that students are likely satisfied with their ability to
use accurately an English form acquired through P-P-P. Their satisfaction can be a
disadvantage because once they stop practicing forms, they forget them after several
lessons. When teaching speaking, I always keep in mind what Benjamin Franklin once
said: "Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn." It
means that once students are engaged in something, it becomes much more enjoyable and
they may really learn. I once asked students to list all the social problems at their living
place and to think about their own "utopia" (wonderland). When observing them
discussing and presenting their "utopia", I thought that they were really creative with the
activity. They got a lot of practice in conversation and even learnt some vocabulary. I also
agree that task-based learning not only strengthens general speaking skills but can also be
adapted to practice specific target language points such as phrases or verb tenses.
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Another considerable advantage of TBLT is that the TBL framework is quite similar to
real world problem solving, so students may be more motivated in the hope that they can
use what they learn to communicate in real situations. The sense of gaining or achievement
can obviously motivate students.
Consideration of practical issues in applying TBLT
It is not difficult to understand why the majority of teachers are just "paying lip service"
to TBLT, although it is well mentioned in the curriculum. Concerns about the
implementation of TBLT are numerous, including students’ unwillingness or inability to
communicate in the target language, classroom management problems, additional time
needed to prepare a task-based lesson and lack of materials (Carless, 2009). Within the
limited scope of this paper, I just want to discuss the issues of material resources and
classroom management.
Although a wide array of teaching materials is now available to ESL/EFL teachers, not
many of them are task-based, and a large number of them do not reflect real-world
language. To deal with this challenge, I suggest authentic materials that are available from
unlimited sources for teaching speaking (Polio, 2014). I have tried using some interesting
and inspirational photos, and I recognize that my students are really involved in describing
or discussing the meaning of each photo. Additionally, video clips can also be used to
show how native speakers interact and how students can imitate them.
Another issue to cover is the role of teachers during a task-based lesson. One says that
task-based lessons emphasize learners’ autonomy and give teachers a chance to relax, I
myself do not agree with this opinion. During a task-based lesson, teachers also have to
fulfill their variety of roles as planners, informers, managers, resources, and so on. As a
planner, before class, teachers need to prepare for materials, classroom activities, and
predict different scenarios. In pre-task, teachers can play the role of informer or resource
by providing necessary input to students. They also have to assign students to work in
pairs, in groups, or ask them to work individually (certainly, grouping students is also
challenging for inexperienced teachers.). Furthermore, during main-task performance,
teachers should manage students, observe their task performance to give feedback and help
in the post-task phase. It means that classroom management requires teachers’ ability to
play numerous roles, and only classroom experience can help them with the roles’
fulfillment.
Conclusion
In this paper, I have attempted to address TBLT from different perspectives by critically
presenting both the criticisms and support of researchers and English teachers. I also
identified a number of practical issues in my own context and tried to adopt and adapt
TBLT in my teaching of speaking. Clearly, no method or approach can be perfect; only a
teacher’s flexible adaptation can make it fit for their situation.
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Tóm tắt
Dạy ngôn ngữ dựa trên nhiệm vụ hiện được coi là một trong những phương pháp/ cách tiếp
cận ESL/ EFL thời thượng. Bài báo này rút ra từ nghiên cứu dựa trên thư viện của tôi về sử
dụng phương pháp giao nhiệm vụ (task-based language teaching (TBLT)) và kinh nghiệm
của tôi trong việc giảng dạy tiếng Anh bằng TBLT. Bài báo này bắt đầu bằng việc trình
bày bối cảnh cụ thể của việc giảng dạy tại Trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam
(VNUA), và tiếp tục với phần tổng quan tài liệu về TBLT và dạy kỹ năng viết. Trong phần
cuối, sự phù hợp của việc sử dụng TBLT để giảng dạy và một số vấn đề thực tế dạy trên
lớp sẽ được thảo luận.
Từ khóa: nhiệm vụ, dạy học ngôn ngữ dựa trên nhiệm vụ (TBLT), dạy nói
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CULTURAL ELEMENTS IN COMPACT PRELIMINARY FOR SCHOOL TEXTBOOK

CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA TRONG SÁCH COMPACT PRELIMINARY FOR SCHOOL

Tran Thi Hai, MA
Vietnam National University of Agriculture

Abstract
This study was intended to examine the cultural elements presented in Compact
Preliminary For School book published by Cambridge University Press in 2013. The
research was a quantitative method, conducted to give a brief account of how culture
was treated according to the checklist designed by Cortazzi and Jin (1999). The
checklist focuses on the kind of cultural elements given to various countries and
cultural categories in the book. The finding shows that the book was classified as an
international cultural target book in which students are exposed to various kinds of
cultures such as English-speaking culture and international culture. The cultural
elements are quite broad and easy to access. The book reveals cultural elements that
promote students’ cultural awareness. The study supports teachers to adjust teaching
content when teaching English language skills.
Keywords: cultural elements, culture, cultural target, cultural content

1.

Introduction

Language and culture are interdependent and interactional. Many factors of culture may
be reflected in language and vice versa the way language use is affected in culture. As
Bremberk (1977) states “to know another’s language and not his culture is a very good
way to make a fluent fool of one’s self”. Thus, learning culture is a vital factor for
Vietnamese students for success in communication because second language learning is
second culture learning. In the absence of the study of culture, there are inaccuracy and
incompleteness in a foreign language. In modern FLT/SLT materials, textbook editors
rightly emphasize the close relationship between learning a language and learning its
culture. It is suggested that just learning four skills (speaking, listening, reading, and
writing) may cause an improper understanding of the meanings of a language.
Since 2017, Vietnam National University of Agriculture has trained English majors and
has chosen a series of Compact books published by Cambridge University Press as a
textbook to teach 4 skills reading, writing, listening, and speaking. The series of books
include four books Compact Key For School, Compact Preliminary For School, Compact
First, and Compact Advanced book to enable learners to reach A2, B1, B2, C1
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respectively. The reasons to opt these books to suit with training purpose of the 2020
Foreign Language Project. These books foster students’ four skills and provide students
with overall knowledge of English-speaking countries, their people, and cultures. One of
the objectives of English teaching and learning is to enhance students’ cross-cultural
awareness. Since their nationwide implementation of the project, a great deal of research
has been carried out to evaluate English textbooks as well as to find out how the textbook
is implemented or the difficulties that teachers and students have to face when teaching and
learning English. However, most of these studies have dealt with the teaching and learning
of the four language skills which are believed to be new for both teachers and students at
Vnua. There is no research on the cultural elements of the books. Hence, there is still a lack
of research on the cultural elements of this series of books. Due to time constraints, the
author just focuses on examining cultural elements of Compact Preliminary for School
book.
For the reasons mentioned, this study was decided to conduct. It is hoped that this study
will help students and teachers realize cultural elements which may be implicit or explicit
in the textbook, contribute some immediate activities to develop students' cultural
awareness.
2. Literature review
Cultural elements can be understood and defined in various models. According to
Stephen Moore (1985) culture consists of the following elements: Beliefs, values,
norms, roles, role conflict, and status.

Beliefs: are general, vague opinions held about the world and the nature of
society. They vary by society and sometimes by subcultures, eg. God created the earth in
seven days, or that Jesus was the son of God.

Values: are vague beliefs about what is correct in the world. They imply that
there are certain appropriate forms of action that ought to be taken, eg. Life is precious
therefore, it is wrong to kill anybody.
 Norms: are socially expected patterns of behavior. (Actions that are regarded as
normal). For example: Not talking aloud during a play, wearing black clothes to a funeral.

Roles: social roles are patterns of behavior expected of certain people according to
the occupation or position they hold in society. Eg. The role of a clergyman is to be
sympathetic, well-mannered, well-spoken, religious, and charitable. A swearing, heavydrinking, party-going clergyman would be regarded with astonishment by most people.
 Role conflict: There are innumerable social roles- father, mother, child, shopkeeper,
etc. All of us occupy several roles, which are generally complimentary, but sometimes they
may conflict, for instance.
 Status: refers to the position of a person or a social role in society according to the
amount of prestige received from others. In different societies or cultures, status varies. In
Britain, those with the highest status are the best-educated and the rich, although this will
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vary within subcultures. In traditional Japan, it was the samurai warriors who received the
greatest prestige, after the Emperor.
While Lussier (2011) states teaching foreign languages is related to the Big C and Little
c cultures. Achievement culture such as art, literature, music, architecture, the heritage of
civilization, and thought are the elements of Big C culture. Behaviour culture, culturallyinfluenced beliefs, and perceptions, or ideas are little c culture.
Cortazzi and Jin (1999) provide a novel look at the sources of cultural information.
They classified the sources of culture textbooks into source culture textbook (learner’s own
culture), target culture textbook (any English-speaking countries where English is spoken
as a first language), and international target culture textbook (English-speaking or nonspeaking English countries around the world where English is not used as a first language).
They distinguish three types of cultural information to be presented in foreign language
textbooks:
- Source culture textbooks refer to the textbooks which present language learners’ own
culture. Usually, these are the textbooks that are produced at a national level for a
particular country. Preparation of the language helps learners to introduce their own culture
to English-speaking visitors is the main purpose of this kind of textbook.
- Target culture textbooks usually focus on one or two target cultures, such as the
United Kingdom, United States. The textbooks of this category are the most popular
instruction materials in the EFL context. The reason for integrating target culture into
English classrooms lies firstly that learning a target culture will nurture student motivation
and develop their attitudes toward language learning. Students using such textbooks might
have more competence when talking to people from the target culture or visiting the target
country. They could also be aware of cultural differences between their own culture and
the target culture, so students’ awareness of the target culture is thus enhanced.
- International target culture textbooks involve textbooks that include a wide variety
of cultures set in English-speaking countries or in countries where English is not a first or a
second language but is used as an international language, namely lingua franca. Students
learn the target culture from such textbooks and learn about more than one culture. Their
knowledge of other cultures may enhance students’ motivation, develop their attitudes
toward language learning, and raise their awareness of other cultures.
3. Methodology
3.1 Material under analysis
The book Compact Preliminary for School written by Su Elliott and Amanda Thomas
published by Cambridge University Press is under analysis. This is a theme-based
textbook, which includes 8 units and 8 review units. Each unit focuses on one specific
theme with six parts as Reading, Speaking, Listening, Writing, Grammar and Vocabulary.
Grammar and vocabulary present central grammar points and vocabulary of each unit. This
part enables students to understand and use the correct vocabulary and structures in

203

communication. Eight review lessons are presented in a form of grammar and vocabulary
tests. It is designed for students to assess their abilities and knowledge on their own after
finishing one unit in the front of the book. There is also a list of grammar references,
writing files, irregular verbs, wordlist, one test, and visuals for speaking at the end of the
book. A great advantage of the textbook is that it gives not only how to deal with a B1 test
but also knowledge about the target cultures. The aim is to develop an understanding of the
cultures of English-speaking countries in general. The analysis of its cultural content may
set a continuous step for the analysis of the whole set of Compact books in terms of how
culture is treated. It is the reason why the author chooses the textbook for analysis.
3.2 Data collection procedures
This is a quantitative study, the cultural analysis of the textbook is carried out according
to the following procedures:
Firstly, read and review the theoretical background of culture from referent books,
research papers, and so on.
Secondly, select scholars’ checklists were used for cultural analysis in the study.
Thirdly, list the titles of 8 units in the textbook to investigate the main themes presented
in it.
Next, read passages of Reading, Listening, Speaking, and Writing sections and highlight
main topics/subtopics of each passage/section as well as their illustrations (if any) and then
categorize the contents of the passages and illustrations according to the checklists
developed for the analysis.
Lastly, make statistics and present the results in tables to analyze, compare and
summarize the frequency of occurrence of cultural contents.
3.3 Checklists for the cultural analysis in the study
The author bases herself on the checklist proposed by Cortazzi and Jin (1999) to
conduct the analysis.
The first checklist is used to classify English textbooks in terms of their cultural
treatment and is proposed by Cortazzi and Jin (1999). Cultural contents are focused on
rather than the four language skills to develop criteria for analyzing English textbooks used
worldwide. The categories in the modified classification of Compact Preliminary For
School book include:


Referring to Vietnamese culture



Referring to foreign culture including:

-

Referring to English speaking cultures (English is used as the first language)

-

Referring to world cultures (English is used as the international language)
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As mentioned above, the author only examines the culture teaching content in the book
Compact Preliminary for School. Therefore, the reference to different cultural categories in the
textbook is a quantitative account. The checklist focus on the kind of cultural content as well as
frequencies of occurrence given to various countries and cultural categories in the book.
4.

Findings

This is the summary of the frequency and types of references to Vietnamese and foreign
cultures according to Checklist One which is introduced by Cortazzi and Jin (1999). The
classification of Compact Preliminary For School in terms of its cultural treatment is
indicated as follows:
Referring Types

Frequency

%

1. Referring to Vietnamese culture

0

0%

2. Referring to Universal culture

13

56.5%

3. Referring to English-speaking cultures

10

43.5%

23

100%

Total

Table: The frequency and types of references to cultural elements

Table One illustrates that the frequency and types of references to cultural elements in the
book. As can be seen, Universal culture is prevalent in the teaching content of the book. With
the texts referring to universal culture, students can learn how countries in the world express
several ideas in English. Examples for this category are a passage about yourself, Europa Park
in Germany, house, home, and lifestyle in France, the pyramids in Egypt in France, and Asia in
general. When the passages belong to Universal culture, students can learn knowledge,
cultures there. Therefore, it can be concluded that the book authors draw attention to other
nations using English language as an international language. This helps students to gain
knowledge of other societies and have more and closer ties in many areas between those
countries. In terms of cultural treatment, according to Cortazzi and Jin’s classification (1999),
the textbook may be classified as an “international target culture textbook”, which helps to
develop students’ cultural awareness as it employs a variety of cultures where the target
language is used as an international language.
Reference to English-speaking culture appeals 43.5%. The definition of “Englishspeaking” countries normally refers to nations that the first language is English. In this
study, countries belonging to the “English-speaking culture” are the United Kingdom, the
United States of America, Australia, Canada, New Zealand and Ireland. Frankly speaking,
according to statistics, English-speaking culture mentioned the most in the book is
information about the United Kingdom, the United States of America, Canada, Australia.
Examples are passages introducing cultural features about sports and holidays in the
United States, a reading text about transport in America. Especially, the book authors pay
special attention to United Kingdom culture with a lot of texts. The passage School in 15th
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century England introduces ways and how students learn. Shopping in London introduces
famous destinations to shop and another text to recommend famous places in London.
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Tóm tắt
Nghiên cứu này nhằm mục đích xem xét các yếu tố văn hóa xuất hiện trong cuốn sách
Compact Prefinity For School do Nhà xuất bản Đại học Cambridge xuất bản năm 2013.
Đây là một nghiên cứu định lượng, được thực hiện để đưa ra phát hiện ngắn gọn về tần
xuất các yếu tố văn hóa được thể hiện trong sách theo các yếu tố văn hóa do Cortazzi và
Jin (1999) thiết kế. Mô hình của Cortazzi và Jin tập trung vào các yếu tố văn hóa của các
nước nói tiếng Anh và các yếu tố văn hóa của thế giới. Kết quả phân tích cho thấy cuốn
sách được xếp vào loại sách mang các yếu tố văn hóa quốc tế. Các phạm trù văn hóa khá
rộng và dễ tiếp cận. Nghiên cứu giúp sinh viên nâng cao nhận thức về văn hóa và góp phần
giúp giáo viên điều chỉnh nội dung giảng dạy các kĩ năng thực hành tiếng Anh.
Từ khóa: yếu tố văn hóa, văn hóa, văn hóa của các nước nói tiếng Anh, nội dung văn hóa
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TÌM HIỂU NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG VIỆC ĐỌC HIỂU TIẾNG ANH CHUYÊN
NGÀNH CỦA SINH VIÊN NĂM BA TẠI HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

THE DIFFICULTIES IN ESP READING COMPREHENSION ENCOUNTERED BY
THE THIRD-YEAR NON-ENGLISH MAJORS AT VIETNAM NATIONAL
UNIVERSITY OF AGRICULTURE

ThS. Nguyễn Thị Hường
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tóm tắt
Tiếng Anh là một công cụ đắc lực và cần thiết để tiếp cận với kho tàng tri thức chung
của nhân loại. Do đó nếu tiếng Anh của chúng ta chỉ dừng lại ở giao tiếp thông thường, mà
thiếu đi lượng kiến thức học thuật chuyên ngành vô tình cản trở mỗi người trong việc kết
nối với thế giới bên ngoài, khiến chúng ta đi lùi so với thời đại. Vì vậy, việc tăng cường
vai trò của việc dạy học tiếng anh chuyên ngành (TACN) ở các trường đại học, cao đẳng
có một vai trò hết sức quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Mục đích
chính của bài báo này nhằm khảo sát những khó khăn trong quá trình học đọc hiểu TACN
của sinh viên năm ba tại Học viện Nông Nghiệp Việt Nam (HVNNVN). Qua đó, tác giả
mạnh dạn đề xuất một số giải pháp mang tính gợi mở góp phần hữu ích vào việc cải thiện
kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên năm ba thuộc khối không chuyên, giúp cho họ ít nhiều có
được sự thành công trong môn học này.
Từ khóa: khó khăn, đọc hiểu TACN, sinh viên năm ba, Học viện Nông Nghiệp Việt
Nam (HVNNVN)

1.

Mở đầu

Trong xu thế toàn cầu hóa ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ, y học, kỹ
thuật và giáo dục v.v., tiếng Anh chuyên ngành (TACN) là một công cụ đắc lực và cần thiết
để tiếp cận với kho tàng tri thức chung của nhân loại bởi lẽ nếu tiếng Anh của chúng ta chỉ
dừng lại ở mức độ giao tiếp thông thường mà thiếu đi lượng từ vựng học thuật chuyên
ngành, việc tiếp cận nguồn tư liệu này sẽ vô cùng khó khăn, vô tình cản trở mỗi người
trong việc kết nối với thế giới bên ngoài, khiến chúng ta đi lùi so với thời đại. TACN
không chỉ giúp cho người học có thể tìm hiểu chuyên sâu hơn về lĩnh vực của mình, mà
còn giúp mở rộng cánh cửa cho con đường tương lai nghề nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu
đó, song song với tiếng Anh tổng quát, TACN đang được chú trọng hơn tại các trung tâm
ngoại ngữ và các trường đại học.
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Tuy nhiên, việc dạy và học TACN hiện nay còn rất nhiều bất cập. Đặc biệt là quá trình
dạy và học môn đọc hiểu TACN. Phải kể đến những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình dạy
và học môn đọc hiểu TACN như: tài liệu, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, ý
thức học tập của sinh viên,... Trong khuôn khổ của bài viết này, nhóm tác giả đưa ra một số
khó khăn trong việc đọc hiểu tài liệu TACN của sinh viên năm ba tại HVNNVN, từ đó đưa
ra một vài gợi ý giúp sinh viên nâng cao và sử dụng kỹ năng đọc hiểu của mình một cách
hiệu quả hơn.
2.

Nội dung

2.1. Một số khái niệm
2.1.1 Đọc hiểu (Reading Comprehension)

Theo Swan (1975) “người được xem là người có khả năng đọc tốt khi người ấy có thể
nắm được thông tin tối đa của văn bản với sự hiểu biết tối thiểu”.
Grellet (1981) lại cho rằng đọc hiểu hay hiểu một văn bản nghĩa là nén giải các thông
tincần thiết từ nó một cách hiệu quả nhất.
Tóm lại, hầu hết các nhà khoa học đều cho rằng đọc hiểu là một quá trình mà người đọc
có thể nhận ra các hình thức đồ họa của văn bản và hiểu được hàm ý đằng sau những hình
thức đó.
2.1.2 Quy trình đọc (Reading process)

Khi bàn về kỹ năng đọc hiểu, người ta thường nhắc đến hai quy trình đọc hiểu. Đó là:
quytrình đọc từ dưới lên (bottom-up) và quy trình đọc từ trên xuống (top-down).
Quy trình đọc từ dưới lên (bottom-up): Theo mô hình này, người đọc xem xét sự di
chuyển từ những yếu tố nhỏ nhất, ở cấp độ thấp nhất của văn bản lên đến những yếu tố
lớn hơn, ở cấp độ cao hơn; Hay nói cách khác, đây là một quá trình giải mã những đơn vị
ngôn ngữ trong văn bản từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao và bước kết thúc là việc hiểu nội
dung của văn bản. Mục đích của người đọc ở đây là xem xét kỹ từ vựng và cú pháp để
chắc chắn là đã nắm được đúng nội dung của văn bản.
Quy trình đọc từ trên xuống (top-down): Trong quy trình này, người đọc tiếp cận
văn bản với những ý tưởng, những dự đoán của chính họ đã được hình thành trước, và
văn bản như là một mẫu để chứng thực những dự đoán đó. Nói cách khác, người đọc
dùng những kiến thức nền và kinh nghiệm riêng liên hệ để thấy được tổng thể của văn
bản như chủ đề của văn bản, hướng lập luận,… và dùng cái khung này để hiểu những
phần khó khăn của văn bản, hình thành những giả thuyết, giả định về điều có thể diễn ra
trong văn bản.
2.1.3. Tiếng Anh chuyên ngành (English for Special Purposes)
Từ trước đến nay đã có nhiều quan niệm và định nghĩa khác nhau về thuật ngữ tiếng
TACN. Có thể kể ra đây một số tác giả như: Hutchinson và Walters (1987), Strevens
(1988), Dudley- Evans and St. Johns (1998), v.v. Hutchinson và Walters (1987) cho rằng:
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“TACN là cách tiếp cận ngôn ngữ trong đó tùy theo nhu cầu cụ thể của người học mà
nội dung giảng dạy và phương pháp giảng dạy đượcquyết định”.
Theo Dudley-Evans (1998), “TACN được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể của
người học; nó sử dụng các phương pháp và hoạt động chuyên ngành mà nó phục vụ”.
Thống nhất với những quan điểm trên, Strevens (1988) định nghĩa: “TACN là một
khái niệm chỉ việc dạy hay học tiếng Anh nhằm phục vụ cho một chuyên ngành nhất định
nào đó và được biết đến là phương pháp giảng dạy tiếng Anh như là một ngoại ngữ.
Như vậy, các tác giả đều thống nhất rằng TACN phải phục vụ mục đích, nhu cầu hết
sứcrõ ràng, cụ thể của người học.
2.2. Mô tả đề tài nghiên cứu
2.2.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là 100 sinh viên năm ba được lựa chọn ngẫu nhiên của các khoa
tại Học viện Nông Nghiệp Việt Nam. Đây là những đối tượng đã học tiếng Anh cơ bản và
vừa kết thúc học phần học TACN.
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu là khảo sát. Việc khảo sát được tiến hành dưới
hình thức bằng phiếu điều tra dành cho sinh viên không chuyên năm thứ ba tại
HVNNVN. Nội dung chính của cuộc khảo sát nhằm tìm ra những khó khăn và những
nguyên nhân gây ra những khó khăn đó trong quá trình học đọc hiểu TACN của sinh viên.
Trên cơ sở đó, chúng tôi đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy
và học môn đọc hiểu TACN đối với sinh viên không chuyên năm thứ ba tại HVNNVN.
3. Kết quả và thảo luận
Qua quá trình điều tra và phân tích số liệu, chúng tôi đã tìm ra được một vài khó khăn
mà sinh viên không chuyên thường gặp phải trong quá trình đọc hiểu tài liệu TACN. Bên
cạnh đó, chúng tôi cũng thu thập được những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên.
3.1. Những khó khăn
3.1.1. Khó khăn về từ vựng

Trong câu hỏi những khó khăn về từ vựng, chúng tôi thu được 81% câu trả lời cho
rằng họ đều gặp phải không ít khó khăn về từ vựng thuộc lĩnh vực chuyên ngành khi đọc
tài liệu cũng như khả năng hiểu và nhớ tất cả các từ vựng thuộc lĩnh vực chuyên ngành đó.
Ngoài ra, đa số sinh viên đều không biết nghĩa hoặc khó có thể đoán nghĩa của các thành
ngữ hay các cụm từ (như cụm động từ, cụm danh từ, cụm tính từ, v.v.) xuất hiện trong bài
đọc. 12% sinh viên đánh giá số lượng từ vựng trong một bài đọc như thế là vừa phải, họ
hoàn toàn có thể đoán được nghĩa của từ dựa vào ngữ cảnh, hoặc dựa vào những kiến
thức chuyên ngành họ đã được học và chỉ có 7% cho rằng là dễ.
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3.1.2. Khó khăn về ngữ pháp

Bên cạnh từ vựng, ngữ pháp cũng gây ra những khó khăn không nhỏ cho sinh viên
không chuyên khi đọc tài liệu TACN.
Về ngữ pháp, có 73% sinh viên thừa nhận rằng họ đã gặp không ít trở ngại trong việc
hiểu và sử dụng đúng các thì của động từ, hay việc xác định dạng thức của từ cũng như
việc xác định dạng câu; 24% nhận xét là vừa sức và 3% còn lại cho rằng họ không gặp bất
cứ trở ngại nào đối với vấn đề ngữ pháp xuất hiện trong quá trình đọc.
3.1.3. Khó khăn về mặt diễn ngôn

Đa số sinh viên (85%) cho rằng họ gặp không ít những khó khăn để hiểu rõ các mối quan
hệ giữa các câu trong bài đọc, mối quan hệ giữa các đoạn, các phép thay thế được sử dụng
(one/ones, this/that/these/those, the same, above, v.v.) cũng như việc xác định và nhận biết
các từ nối (and, but, then, first, last, moreover, besides, v.v.) được sử dụng trong bài đọc. Chỉ
có khoảng 13% câu trả lời cho là vừa sức, và còn lại 2% sinh viên cho rằng họ không gặp
những khó khăn này khi đọc tài liệu.
3.1.4. Khó khăn về kỹ năng đọc hiểu

Có thể nhận thấy rằng có đến 89% sinh viên không nắm rõ các kỹ năng đọc hiểu và
cũng không biết sử dụng kỹ năng đọc hiểu nào cho phù hợp với từng bài tập của bài đọc.
Điều này dẫn đến thực trạng là các em khó có thể hiểu được nội dung của bài đọc cũng
như xử lý các thông tin liên quan để làm bài tập. Còn lại 11% cho rằng họ biết cách sử
dụng các kỹ năng đọc hiểu phù hợp như kỹ năng đọc lướt để lấy ý chính, đọc nhanh để tìm
thông tin chi tiết, v.v.
2.3. Nguyên nhân

Bên cạnh một số khó khăn trên, chúng tôi cũng đã tìm ra được một số nguyên nhân
khiến cho việc đọc hiểu tài liệu TACN của sinh viên chưa thật hiệu quả như sau:
3.2.1. Ý thức và thái độ học tiếng Anh của sinh viên

Khi được hỏi “Theo bạn, tiếng Anh có thật sự cần thiết cho công việc sau này của bạn
không?” thì khoảng 93% sinh viên đều trả lời là có và chỉ có 7% trả lời là chưa biết. Như
vậy, hầu hết sinh viên đều ý thức được tầm quan trọng của tiếng Anh, một ngôn ngữ Quốc
tế, đối với nghề nghiệp tương lai của họ.
Nhưng khi khảo sát về mục đích học tiếng Anh nói chung cũng như học tiếng Anh
chuyên ngành nói riêng thì chỉ có 33% sinh viên cho rằng để phục vụ cho công việc sau
này và 32% trả lời là muốn giao tiếp bằng tiếng Anh. Còn lại 35% trả lời là chỉ để đối phó
vì tiếng Anh là môn học bắt buộc và vì không muốn phải thi lại.
Khi khảo sát về thời gian sinh viên dành cho môn tiếng Anh, chúng tôi nhận thấy có sự
chênh lệch giữa số sinh viên chăm chỉ và số sinh viên học qua loa. Khoảng 61% sinh viên
chỉ dành vỏn vẹn 2 tiết học (1 giờ 40 phút) tiếng Anh trên lớp, ngoài ra ở nhà họ không hề
dành chút thời gian nào khác cho môn học này. Có 34% trả lời có xem lại bài khi về nhà
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và dành khoảng một tiếng đồng hồ để làm bài tập và học từ mới; 5% sinh viên có dành ít
nhất hai giờ đồng hồ mỗi ngày để học tiếng Anh.
3.2.2. Giáo trình

Cấu trúc của các giáo trình TACN hầu như giống nhau với đa phần tập trung vào bài
khóa, từ vựng chuyên ngành, đọc hiểu và dịch thuật, hệ thống bài tập chưa đa dạng nên
không gây đượcsự chú ý quan tâm của sinh viên.
Nội dung của giáo trình cũng là một yếu tố gây hứng thú cho sinh viên. Có 68% cho
rằng bài đọc có nhiều thông tin bổ ích, phù hợp với chuyên ngành của họ, 24% khác thì có
ý kiến rằngthông tin trong bài đọc mới nhưng xa lạ đối với sinh viên và còn lại 8% thì cảm
thấy lượng thôngtin trong bài đọc còn quá ít.
Bên cạnh đó, đa số sinh viên (86%) cho rằng các bài đọc chuyên ngành trong giáo trình
đôi khi quá dài, nhiều từ mới và thuật ngữ, và xuất hiện quá nhiều cấu trúc ngữ pháp phức
tạp làm cho các em không thể nắm bắt được hết nội dung của bài đọc.
3.2.3. Phương pháp học tập

Thực tế cho thấy, có trên 80% sinh viên không có khả năng sử dụng các kỹ năng đọc
(đọcquét, đọc lướt, suy luận, phỏng đoán v.v.) cần thiết khi tiến hành đọc một bài đọc.
Hơn nữa, sinh viên chưa có một phương pháp học tập tích cực, chủ động. 81% sinh viên
được hỏi chỉ góp ý xây dựng bài khi giáo viên yêu cầu. 14% sinh viên thường xuyên xung
phong phát biểu xây dựng bài và 5% sinh viên trả lời là không biết khi được giáo viên yêu
cầu phát biểu.
3.2.4. Phương pháp giảng dạy

Trong khi trả lời các câu hỏi khảo sát, sinh viên cũng mạnh dạn đưa ra nhiều ý kiến về
phương pháp giảng dạy của giáo viên như sau:
Hầu hết sinh viên (83%) đề nghị giáo viên cần áp dụng nhiều phương pháp dạy học tích
cực hơn để thu hút, lôi cuốn học sinh vào bài đọc trên lớp. Có lẽ việc một số giáo viên
thường xuyên sử dụng một phương pháp quen thuộc trong một khoảng thời gian dài đã
gây ra không ít nhàm chán trong giờ học đọc.
Có đến 86% sinh viên yêu cầu giáo viên cần hướng dẫn sinh viên đọc và khai thác bài
đọcở nhà sao cho có hiệu quả.
4. Một số giải pháp
Từ việc xác định những khó khăn trong việc đọc hiểu tài liệu TACN của sinh viên
không chuyên năm thứ ba tại HVNNVN cùng với những nguyên nhân của chúng, tác giả
xin đưa ra một số biện pháp khắc phục như sau:
4.1. Đối với người dạy
Trước hết người giáo viên phải làm sao cho học sinh có nhận thức đúng đắn về
tầm quantrọng của việc học ngoại ngữ nói chung và cụ thể là học tiếng Anh chuyên ngành
-
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nói riêng, nhất là làm cho học sinh yêu thích, quan tâm đến việc học một bài đọc TACN
một cách hiệu quả hơn. Các bài giảng của giáo viên ở trên lớp phải phù hợp với mọi đối
tượng học sinh, phải có phươngpháp thích hợp, gây hứng thú học tập cho học sinh.
Tổ chức giờ học đọc TACN theo các hoạt động để luyện tập phát triển kỹ năng
đọc hiểu theo 3 bước như sau: Các hoạt động trước khi đọc (Pre - reading activities), các
hoạt động trong khi đọc (While - reading activities) và các hoạt động sau khi đọc (Post reading activities). Trong đó, hoạt động trước khi đọc nắm giữ vai trò quan trọng nhất
nhằm cung cấp cho học sinh thông tin về bài đọc. Một lời giới thiệu tốt thường ngắn gọn;
gây hứng thú và làm cho học sinh muốn đọc bài đọc hơn; giúp học sinh liên hệ giữa bài
đọc với những kiến thức đã học. Hơn nữa, giáo viên có thể sử dụng các dụng cụ trực
quan (tranh ảnh, sách báo, tạp chí, đoạn video ngắn v.v. ) để thu hút sự chú ý của học sinh
về chủ điểm chính của bài đọc và tạo không khí hào hứng cho lớp học. Đồng thời giáo
viên nên tổ chức các hoạt động sôi nổi, bổ ích sau mỗi bài đọc.
-

Một trong những nhiệm vụ chính của giáo viên khi hướng dẫn sinh viên đọc đó
là: trang bị cho sinh viên kiến thức về một số kỹ năng trong quá trình đọc hiểu, giúp sinh
viên hiểu được tầm quan trọng của từng kĩ năng và sử dụng các kĩ năng đọc phù hợp với
các mục đích đọc khác nhau để tiết kiệm thời gian và đạt hiệu quả đọc cao.
-

Giáo viên cần phải nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc tiếp cận người học
và áp dụng phương pháp dạy đọc hiểu theo quan điểm lấy người học làm trung tâm, tạo
điều kiện phát huy tính tích cực chủ động của sinh viên.
-

Ngoài ra, giáo viên cần giúp sinh viên hình thành khả năng tự nghiên cứu, tự tìm
tài liệu phát triển nâng cao trình độ tiếng Anh chuyên ngành của mình. Trang bị cho sinh
viên một số phương pháp học tập, nghiên cứu giúp các em có thể chọn cho mình những gì
phù hợp nhất, hiệu quả nhất.
-

Giáo viên cũng cần nắm vững nhu cầu và trình độ của học sinh để trên cơ sở đó
biên soạn, lựa chọn tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo và xây dựng hệ thống bài giảng
phù hợp với trình độ của sinh viên.
-

Việc đánh giá kết quả đọc hiểu của sinh viên cũng là một yếu tố không kém phần
quan trọng trong quá trình dạy đọc của giáo viên. Để đánh giá khả năng tiếp thu, sự tiến
bộ cũng như những vấn đề mà sinh viên gặp phải trong quá trình đọc hiểu, giáo viên nên
kết hợp kỹ năng đọc cùng với nhiều kỹ năng khác như kỹ năng nói (kỹ năng trình bày,
tranh luận, thảo luận, thuyết trình, so sánh, nêu vấn đề, đối chiếu v.v. về một vấn đề đã
được đọc), và kỹ năng viết (viết tóm tắt, viết báo cáo v.v.).
-

Giáo viên nên khuyến khích sinh viên làm việc theo nhóm, tự tìm đề tài yêu thích
thuộc lĩnh vực chuyên ngành của mình, và trình bày nhóm với các công cụ như
Powerpoint cho người học (kết hợp kỹ năng viết, soạn thảo phần trình chiếu lẫn kỹ năng
nói - trình bày miệng) dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
-

4.2. Đối với người học
-

Người học cần phải thay đổi thói quen nhận thức cũng như xác định đúng mục
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tiêu của việc học TACN là để phục vụ cho công việc, đáp ứng nhu cầu của xã hội v.v. Do
vậy, sinh viên cần phải phát huy tính tích cực, chủ động trong quá trình học tập của mình,
tự tìm ra những phương pháp học tập riêng phù hợp với hoàn cảnh và trình độ của mỗi
người. Với động cơ học tập rõ ràng và kế hoạch học tập chi tiết, phù hợp sẽ giúp cho sinh
viên tiết kiệm được khá nhiều thời gian, tăng tính hiệu quả, kích thích niềm đam mê học
tập, từ đó sẽ nhận thấy việc học tập có ý nghĩa vàluôn đặt mục tiêu phấn đấu.
Đối với các thuật ngữ chuyên ngành, cấu trúc ngữ pháp phức tạp, sinh viên nên
lập một quyển sổ ghi chép theo kiểu bảng thuật ngữ các từ đã học. Cụ thể như sau: một
cuốn sổ ghi chép từ vựng gồm 4 cột, cột thứ nhất là nghĩa Tiếng Việt của từ, cột thứ 2 là
nghĩa tiếng Anh, cột thứ 3 là Phiên âm để học được từ nào, đọc đúng luôn từ đó và cột thứ
tư là ví dụ cho từ đó. Tiếp theo, sinh viên cần nghĩ ra tất cả các từ liên quan đến chủ đề mà
họ nghĩ ra, đương nhiên phải là những từ mới, và nên đa dạng từ loại bao gồm cả danh từ,
động từ và tính từ. Ngoài ra, sinh viên cũng cần phát huy cách học từ mới qua mindmap.
Đây là cách học tuyệt vời và sáng tạo kết hợp giữa lý thuyết và hình ảnh nên sẽ tạo ấn
tượng và nhớ từ lâu hơn. Nếu như không tự tạo được một sơ đồ tư duy cho mình thì sinh
viên có thể download những cái có sẵn trên mạng, kết hợp thêm quyển vở ghi chép từ
mới của riêng mình để phát triển thêm nữa vốn từ vựng của mình.
-

Sinh viên cần xây dựng cho mình một thói quen đọc sách. Đọc nhiều không
những có thể cải thiện kĩ năng đọc mà nó còn giúp cho họ học từ vựng tiếng Anh hiệu
quả. Trong bài đọc thường có nhiều từ liên quan đến nhau và sinh viên có thể dùng những
từ đã học để đoán nghĩa của những từ mới.
-

5. Kết luận
Vai trò của TACN hiện nay rất quan trọng bởi mọi ngành nghề đều có một phân môn
TACN riêng của mình. Tuy nhiên, TACN không như tiếng Anh giao tiếp đơn thuần, vì
tính đặc thù của nó, vẫn được xem là một môn học khó cho tất cả sinh viên, đặc biệt là môn
đọc hiểu. Vì lẽ đó, việc tìm hiểu những khó khăn trong quá trình đọc hiểu TACN của sinh
viên là vô cùng cần thiết. Qua đó, tôi hy vọng sẽ cung cấp cho các giảng viên trong khoa
cũng như những người có cùng mối quan tâm có một nhìn cụ thể về đối tượng mà mình
trực tiếp giảng dạy. Trên đây chỉ là một số đề xuất mang tính gợi mở góp phần hữu ích
vào việc cải thiện kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên năm hai thuộc khối không chuyên, giúp
cho họ ít nhiều có được sự thành công trong môn học này.
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Abstract
When English has become a lingua franca in many parts of the world, ESP,
particularly reading comprehension in ESP, is a powerful instrument for people to have
access to an enormous source of knowledge of their career through reading materials in
English. This study on difficulties in reading comprehension in ESP of VNUA third-year
non-English majors is intended to discover the barriers to their usage of this instrument in
practice; simultaneously, reasons for these problems are also determined. Thereby,
solutions to these problems are supposed for their successful usage of ESP in exploiting
knowledge of their future jobs in a huge source of reading materials in English.
Key words: difficulties, reading ESP, third-year non-English majors, VNUA
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TỰ CHỦ TRONG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH TẠI
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

AUTONOMOUS LEARNING OF ENGLISH-MAJORED STUDENTS AT
VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

ThS. Lê Thị Hồng Lam, SV. Nguyễn Thị Quyên
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tóm tắt
Nghiên cứu này bàn về vấn đề tự chủ trong học tập của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh
tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Chúng tôi dùng phương pháp điều tra bằng bảng hỏi
để tìm hiểu về nhận thức của sinh viên về tính tự chủ trong học tập, về địa điểm, thời gian,
phương pháp, kĩ năng tự học, ý thức tự chủ trong học tập của sinh viên. Qua đó thấy được
sinh viên đã có ý thức trong tự học, đã bố trí thời gian khá hợp lí và có một số phương
pháp tự học phù hợp.
Từ khóa: tự chủ, tự chủ trong học tập, tự học, ý thức tự học, sinh viên, ngôn ngữ Anh

1. Đặt vấn đề
1.1. Tầm quan trọng và khái niệm tự chủ trong học tập
Tự chủ trong học tập, Learner autonomy là một khái niệm được các nhà khoa học giáo
dục quan tâm nhiều từ đầu những năm 1980. Đã có nhiều nghiên cứu về khái niệm này từ
nhiều góc độ khác nhau, và cũng có nhiều nghiên cứu về phương pháp phát huy tính tự chủ
trong học tập nhằm nâng cao động cơ và kết quả học tập ngoại ngữ.
Khái niệm tự chủ trong học tập có nguồn gốc từ hệ tư tưởng phương Tây, phát triển từ
khái niệm tự chủ, autonomy, (Little, 1999), và được hiểu từ nhiều góc độ khác nhau. Khái
niệm này ban đầu được Holec (1979) định nghĩa là năng lực tự chịu trách nhiệm về việc
học của mình. Các tác giả về sau bổ sung thêm và diễn giải khái niệm này theo nhiều cách
khác nhau. Little (1991) thêm xem nó là kỹ năng tự lập: Tự chủ là “năng lực tự lập, năng
lực tư duy phê phán, ra quyết định và hành động độc lập” (Little, 1991, p. 4). Dickinson
(1993) xem tự chủ trong học tập là hoàn cảnh trong đó người học hoàn toàn chịu trách
nhiệm về tất cả những quyết định liên quan đến việc học của bản thân và thực thi những
quyết định đó (Dickinson, 1993). Ở một góc nhìn khác, Dam (1995) xem tự chủ là sự sẵn
sàng chịu trách nhiệm về việc học của mình để phục vụ cho nhu cầu và mục đích của mình.
Các tác giả Benson và Voller (1997) tổng kết lại bốn nghĩa khác nhau của khái niệm này,
cụ thể tự chủ trong học tập là những hoàn cảnh trong đó người học hoàn toàn tự học một
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mình; là những kỹ năng có thể học và ứng dụng để học tự định hướng; là sự thực thi trách
nhiệm của người học đối với việc học của mình; hay quyền của người học được quyết định
về việc học của mình
Như vậy có thể thấy các tác giả trên phân biệt 3 yếu tố cơ bản:
Thứ nhất, tự chủ có thuộc tính năng lực, bao gồm các kỹ năng có thể học tập được hoặc
bẩm sinh (Holec, 1979; Little, 1990). Các kỹ năng này bao gồm kỹ năng tự học một mình,
kỹ năng tư duy phê phán, ra quyết định và các kỹ năng làm việc hợp tác (Benson và Voller,
1997). Năng lực này theo tác giả Dam (1995) đó là sự sẵn sàng tự chịu trách nhiệm của
người học.
Thứ hai, tự chủ là hoàn cảnh hay tình trạng mà trong đó người học hoàn toàn tự kiểm
soát, tự chịu trách nhiệm và thực hiện các hoạt động học tập, và có thể các hoạt động này
hoàn toàn không phụ thuộc vào giáo viên, hay chương trình học (Dickinson, 1993). Thông
qua những điều kiện hoàn cảnh mà người học có thể hoặc không thể phát triển được khả
năng tự chủ.
Thứ ba, là yếu tố quyền làm chủ việc học, tức là người học được quyền tham gia quyết
định các khía cạnh liên quan đến việc học của bản thân như: thời gian, địa điểm, mục tiêu,
phương pháp dạy và học, tài liệu, cách đánh giá.
1.2. Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam được xây dựng và đào tạo từ
khóa 62, đến nay đã tuyển sinh được 5 khóa, khóa 62 đã chuẩn bị tốt nghiệp ra trường.
Nhìn chung, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh được đào tạo bài bản, đúng lộ trình, đạt được
trình độ chuẩn đầu ra theo yêu cầu. Nhìn chung dưới sự hướng dẫn của giảng viên, sinh
viên đã tích cực học tập, nghiên cứu, nhiều sinh viên tự chủ cao trong việc học tập, tuy
nhiên vẫn có một số sinh viên chưa chủ động trong việc học tập.
Nhiều sinh viên với sự trợ giúp của các công cụ, phương tiện học tập hiện đại đã tự học
ngoài lớp, không cần quá nhiều sự giám sát của giáo viên mà vẫn đạt kết quả cao.
2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này khảo sát 100 sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh gồm 25 sinh viên mỗi
khóa 62, 63, 64, 65. Sử dụng phương pháp nghiên cứu lí thuyết, đọc các tài liệu sách, công
bố nghiên cứu khoa học liên quan đến tính tự chủ và việc học tiếng Anh của sinh viên.
Ngoài ra chúng tôi sử dụng phương pháp điều tra bằng bảng hỏi để khảo sát về vấn đề tính
tự chủ trong học tập của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện Nông nghiệp Việt
Nam
2.2. Công cụ nghiên cứu và xử lí số liệu
Chúng tôi sử dụng công cụ nghiên cứu là bảng hỏi thang đo 5 mức độ Likert để điều tra
100 sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh về tự chủ trong học tập. Nội dung khảo sát gồm: Môi
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trường học tập, phương pháp tự học, thời gian tự học nhận thức về tính tự chủ, kĩ năng tự
học của sinh viên. Sau khi khảo sát, chúng tôi dùng phần mềm Excel để xử lí số liệu thống
kê mô tả bao gồm tần suất, điểm trung bình Mean, độ lệch chuẩn các nội dung trong phiếu
khảo sát.
3. Kết quả và thảo luận
Phiếu khảo sát dùng thang đo Likert 5 mức độ nhằm mục đích đánh giá chân thực năng
lực và khả năng nhận biết của sinh viên về vấn đề tự chủ trong học tập. Một số câu hỏi
trong bảng khảo sát chúng tôi dùng thang đo 5 lựa chọn từ 1 - 5. Trong đó: Giá trị khoảng
cách = (Maximum – Minimum) / n = (5-1)/5 = 0.8 Ý nghĩa các mức như sau: 1.00 – 1.80:
Rất không đồng ý, 1.81 – 2.60: Không đồng ý, 2.61 – 3.40: Trung bình, 3.41 – 4.20: Đồng
ý, 4.21 – 5.00: Rất đồng ý. Với số chênh lệch giữa SV nam và SV nữ (SV nữ chiếm
khoảng 90% số lượng sinh viên toàn khoá) vì vậy chúng tôi không tiến hành so sánh nam
nữ trong nghiên cứu.
Biểu hiện của tính tự chủ trong học tập của sinh viên được thể hiện qua các tiêu chí như
sau:
3.1. Môi trường học tập
Môi trường dành cho học tập vô cùng quan trọng trong việc giúp sinh viên thoải mái tập
trung học tập hơn. Môi trường yên tĩnh dễ chịu sẽ giúp cho sinh viên có ý thức tự học hơn,
đó cũng là biểu hiện của tính tự tự chủ trong học tập của sinh viên.

Bảng 1. Môi trường tự học của SV ngành Ngôn ngữ Anh
Qua bảng trên có thể thấy được việc các bạn SV khá chú trọng vào việc chọn nơi thích
hợp cho việc học tập, giúp hỗ trợ nâng cao hiệu quả và hứng thú học tập hơn. Yếu tố được
chọn lựa cao nhất của các bạn SV K62, K63, K64 là “học tại nhà vì thoải mái và tự do
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hơn” (=3.84; 3.76; 3.8), trong khi K65 lại cho rằng “Thư viện, quán café là nơi yên tĩnh để
học tập” (=4.0) đủ để thấy SV đã biết lựa chọn địa điểm phù hợp để học tập. Nhà, thư viện
hay quán café đều là những nơi rất tốt để học tập, khá yên tĩnh và rất hiệu quả khi học
nhóm để cùng nhau tiến bộ. Bên cạnh đó, việc K62 chọn “học ở trường vì nó có đủ cơ sở
vật chất” (=3.2) chỉ mức trung bình thể hiện rằng có lẽ cơ sở vật chất của trường chưa đủ
để đáp ứng nhu cầu tự học của SV. Cho nên việc SV chọn tự học ở những nơi khác ngoài
trường học là hoàn toàn có lý do. Các SV K65 lại cho thấy “có thể học ở nhiều nơi khác
nhau vì bạn là một người ham học” (=3.2) ở mức trung lập, dễ dàng hiểu rằng SV không
phải bạn nào cũng tự chủ động dành thời gian nghiêm túc học tập. Vì thế việc chọn môi
trường học tập là rất quan trọng quyết định đến ý thức tự chủ động trong việc học tập tích
cực hơn.
3.2. Phương pháp tự học
Nói đến phương pháp học tập thì luôn có vô cùng nhiều cách học tập, nhưng làm sao để
học tập có được hiệu quả cao thì nên lựa chọn đúng phương pháp phù hợp với bản thân.
Dù là SV năm nhất hay SV năm cuối thì việc tìm ra phương pháp tự học hiệu quả và thích
họp là một vấn đề khó khăn. Từ biểu đồ bên dưới, nghiên cứu đưa ra một số phương pháp
dành cho các bạn SV ngành Ngôn ngữ Anh như sau:

Bảng 2. Phương pháp tự học của SV ngành Ngôn ngữ Anh
Phương pháp được tất cả các bạn sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh hoàn toàn đồng ý theo
thang đo Likert là “thích học hỏi từ bạn bè những người có năng lực giỏi hơn mình”
(>=4.04), có thể thấy được việc học tập từ bạn bè là rất hữu ích. Sinh viên có năng lực sẽ
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hỗ trợ, giúp đỡ các bạn học kém hơn mình, đây có thể coi là một hình thức học nhóm hay
sinh viên thường gọi là “đôi bạn cùng tiến”. Hai phương pháp “thích tìm hiểu, sưu tầm tài
liệu học hỏi qua sách vở và Internet vì nó dễ dàng và hữu ích” (>=3.96) và “ôn lại kiến
thức đã học sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn” (>=3.92) có mức giá trị tương đồng với nhau thể hiện
rằng SV thấy được hiệu quả của các phương pháp này. Sinh viên đã biết tự tìm hiểu học
hỏi các tài liệu bên ngoài hơn là chỉ dựa vào kiến thức giảng viên dạy trên lớp, đồng thời
các bạn đã chú tâm hơn vào việc ôn tập kiến thức đã học giúp hiểu bài kỹ lưỡng hơn. Tiếp
theo, các con số ở hai tiêu chí “tích cực trao đổi với giảng viên khi gặp khó khăn trong việc
học” (>=3.4) và “thích tham gia học nhóm cùng các bạn trong lớp” (>=3.56) đã chỉ ra mức
độ sinh viên sử dụng tương đối rời rạc, chưa hiệu quả. “Viết nhật kí, kế hoạch học tập của
mình chi tiết theo tuần, tháng, kì và thực hiện theo đúng kế hoạch” theo các bạn sinh viên
K62 (=3.36), K63 (=3.28), K65 (=3.2) ở mức trung bình, dường như phương pháp này
không hiệu quả. Nguyên do là các bạn sinh viên thường không có thói quen lập kế hoạch
cá nhân từ trước và nếu lập được kế hoạch thì khả năng thực hiện theo đúng kế hoạch cũng
rất thấp, bởi kế hoạch này phụ thuộc vào ý thức cá nhân của từng bạn SV. Tuy vậy, một số
các bạn K64 (=3.76) lại có ý thức tự đề ra kế hoạch cho bản thân nhằm nâng cao năng lực
tự chịu trách nhiệm tự chủ trong học tập hơn.
3.3. Thời gian tự học

Bảng 3. Thời gian tự học của SV ngành Ngôn ngữ Anh
Số liệu của bảng trên cho thấy SV chưa biết cách sắp xếp thời gian tự học phù hợp để
gây hứng thú trong học tập. Sinh viên thường “thích học vào ban đêm (21h-1h) vì nó giúp
bạn tập trung cao vào bài” (>=3.32). Bởi SV đăng kí môn học theo tín chỉ dẫn đến thời
khóa biểu khác nhau do đó một số SV học vào "buổi sáng sớm từ 4h-8h sẽ giúp não tiếp
thu hơn" (>=2.96) và "buổi trưa (9h-12h) hoặc đêm (23h-3h)" (>=2.72) thời gian khác họ
dành để đi học. Có thể thấy SV đã cố gắng chủ động trong việc sắp xếp thời gian học, đó là
một khuynh hướng tốt giúp nâng cao ý thức học hơn. Và nội dung “không quan tâm về
thời gian học, thích học lúc nào thì học” có thể thấy các bạn K64 (=2.64) gần như không
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đồng tình với nội dung này, các bạn K62 (=3.32) K63 (=2.96) và K65 (=3.3) lại chỉ ở mức
trung lập. Tuy nhiên, các chỉ số này vẫn ở mức thấp đủ thấy rằng các bạn SV không tuỳ
hứng trong việc học tập của mình.
3.4. Ý thức tự học

Bảng 4. Ý thức tự học của SV ngành Ngôn ngữ Anh
Ý thức học tập của SV tùy thuộc vào sự chịu trách nhiệm của mỗi người, từ kết quả trên
hầu hết SV ngành Ngôn ngữ Anh cho rằng “đã có trách nhiệm sắp xếp thời gian đối với
việc học của mình” (>=3.4). Điều này hơi mẫu thuẫn với bảng 3, bởi sinh viên chưa thực
sự biết sắp xếp thời gian hiệu quả mà chỉ dừng lại ở việc có trách nhiệm với thời gian học
của cá nhân. Ý thức "kiên trì thực hiện kế hoạch học tập đã đề ra" cũng tương đối tốt, SV
K64 (=3.68) và K65 (=3.5) đề cao việc lên kế hoạch học tập, còn các bạn K62 (=3.08) và
K63 (=3.16) không cho rằng kế hoạch này sẽ hiệu quả. Có thể thấy sự bất đồng quan điểm
giữa hai khoá trên và hai khoá dưới, các bạn SV khoá trước sẽ ưu tiên thực hiện theo năng
lưc học hơn, còn các bạn khoá sau muốn lập kế hoạch cụ thể rõ ràng.
Mặc dù ở bảng 3 các bạn SV đều quan tâm tới thời gian học nhưng các bạn K62
(=3.84), K63 (=3.48), và K64 (=3.64) đều tự nhận rằng “là người nổi hứng lên thì học bài”.
Chỉ các bạn K65 (=3.2) không đồng ý với quan điểm này, điều này chứng tỏ SV đang trở
nên lười biếng hơn và cần thay đổi thói quen này, việc học cũng đòi hỏi sự hứng thú nhưng
cũng là trách nhiệm đối với người học. Tiếp theo, đáng ra SV năm cuối nên chủ động trong
học tập hơn nhưng K62 lại chỉ “bỏ ra rất ít thời gian để học (<3h) còn lại thời gian để làm
việc khác” (=3.52). Dường như sinh viên K63 và K64 (=3.12), K65 (=3.3) đều không tán
thành với việc dành quá ít thời gian cho học tập; có thể thấy SV K63 chưa bị áp lực nhiều
như SV K62 và có ý thức tự chủ trong học tập hơn. Cuối cùng là hai quan điểm “bạn rất
ham học hỏi và dành (>8h) để ôn bài” (>=2.64) và “bạn chưa từng (rất ít) dành thời gian để
học bài” (>=2.3), các con số cho thấy các bạn sinh viên Ngôn ngữ Anh khá trung thực khi
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không tán thành cả hai ý kiến trên. SV không dành quá ít thời gian đồng thời cũng không
dành quá nhiều thời gian cho việc học, mà nó ở mức độ vừa phải phù hợp với giờ giấc sinh
hoạt và có khoa học.
3.5. Nhận thức về tự chủ học tập

Bảng 5. Nhận thức về tự chủ học tập của SV ngành Ngôn ngữ Anh
Qua bảng số liệu ở trên, nghiên cứu cho thấy SV ngành Ngôn ngữ Anh đa số đã hiểu rõ
các khái niệm về tính tự chủ trong học tâp, một số khái niệm như sau:
- Tự chủ là khả năng tự phụ trách việc học của chính mình.
- Tự chủ là năng lực tự lập, năng lực tư duy phê phán, ra quyết định và hành động lập.
- Tự chủ trong học tập là hoàn cảnh trong đó người học hoàn toàn chịu trách nhiệm
về tất cả những quyết định liên quan đến việc học của bản thân và thực thi những quyết
định đó.
- Tự chủ là sẵn sàng chịu trách nhiệm về việc học của mình để phục vụ cho nhu cầu
và mục đích của mình.
Các khái niệm đưa ra nhằm minh chứng cho SV hiểu được tự chủ trong học tập là trách
nhiệm, các năng lực tự lập, tư duy phê phán, và cần phải chịu trách nhiệm với việc học tập
của bản thân. Giá trị nằm trong khoảng (=3.52-4.0) cho thấy SV đồng ý với các khái niệm,
từ đó sẽ có ý thức trách nhiệm đối với việc học của bản thân, nâng cao hiệu quả tự học tập.
Nội dung tiếp “lập dàn ý các tài liệu học tập để có thể sắp xếp ý tưởng học tập của mình”
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có sự khác biệt rõ rệt, đó là K63 (=3.48) và K64 (=3.64) đồng ý với nội dung đó, ngược lại
K62 (=3.16) và K65 (=3.2) chỉ ở mức trung lập. Rõ ràng rằng việc lập dàn ý tài liệu khá là
phức tạp và không cần thiết, SV vẫn có thể sắp xếp ý tưởng học tập theo ý mình muốn theo
tên môn học. Đã là sinh viên học ngoại ngữ thì đều cần phải “ghi nhớ các từ khoá và các
thông tin quan trọng của bài” (>=3.6). Dù vậy nhưng ghi nhớ từ khoá và nội dung chính
của bài không đơn giản đòi hỏi SV phải chăm chỉ học từ mới và luyện nghe. Có vẻ như
K62 (=3.48) và K64 (=3.8) chăm chỉ “đọc lại phần ghi chép mỗi bài học nhiều lần” hơn là
các bạn SV K63 (=3.24) và K65 (=3.4). SV đại học không ghi chép bài dẫn đến không nhớ
buổi trước đã học bài gì, cho nên ghi chép bài đầy đủ và đọc lại ghi chép đó là một cách
học thuộc và ôn lại bài cũ. Khi lên lớp ngoài ghi chép bài đầy đủ, SV đều “tập trung nghe
giảng và hoàn thành bài tập giảng viên giao đúng hạn” (>=3.6). Các bạn SV đã dần có ý
thức hơn trong hoạt động học tập trên giảng đường, nó hữu ích rất nhiều cho tính tự chủ
trong học tập. Các bạn SV K63 (=3.32) chỉ cho rằng “nghĩ về nhiều ý tưởng liên quan tới
kiến thức đã học chỉ ở mức trung lập; trong khi đó K62 (=3.72), K64 (=3.48), và K65
(=3.6) đồng ý với nhận thức này. Có thể thấy nhận thức về năng lực tư duy của SV là vô
cùng cần thiết, tích luỹ lượng kiến thức nghiêm chỉnh. Nghiên cứu đã chứng minh được
sinh viên Ngôn ngữ Anh đã có nhận thức hơn về tự chủ trong học tập của bản thân, nâng
cao hiệu quả về vấn đề này.
3.6. Kỹ năng cho tự chủ học tập

Bảng 6. Kỹ năng cho việc tự chủ học tập của SV ngành Ngôn ngữ Anh
Kỹ năng trong học tập khá là quan trọng đối với SV nói chung và SV Ngôn ngữ Anh
nói riêng, bởi các kỹ năng giúp cho việc học tập hiệu quả hơn. Nhìn vào bảng trên, có thể
thấy “sử dụng các kỹ năng Internet cho việc học” (>=4) được tất cả các bạn SV Ngôn ngữ
Anh đánh giá cao nhất. Internet là một công cụ học tập hữu ích, trong thời đại phát triển
như hiện nay thì các kỹ năng này vô cùng hữu ích cho SV. Đồng thời Internet có thể giúp
các bạn tìm kiếm, tra cứu tài liệu học tập hiệu quả hơn, các bạn SV Ngôn ngữ Anh sử dụng
các trang web từ điển tra từ vựng, ngữ pháp để nâng cao kiến thức. Đứng ở vị trí thứ hai là
“Kỹ năng giao tiếp là công vụ hỗ trợ hữu ích giúp bạn trau dồi việc học tập” (>=3.88) và
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“sẵn sàng áp dụng các kỹ năng để trau dồi cho môn học” (>=3.76) để chứng minh các bạn
SV đã chú tâm đến tính tự học hơn. Bằng phương pháp vận dụng kỹ năng giao tiếp để học
tập tốt hơn, SV đã biết trao đổi với bạn bè giúp đỡ các bạn yếu cùng tiến bộ hơn. Đặc biệt
là SV biết tự ý thức trau dồi các kỹ năng để tiến bộ và cải thiện các môn học chưa tốt.
Đứng ở vị trí cuối cùng, các bạn K62 (=3.6), K63 (=3.76) và K65 (=3.6) cho rằng “cách
bạn làm việc nhóm giúp nâng cao hiệu quả tự chủ học tập” chưa hiệu quả bằng các ý kiến
trên, đối với K64 (=4.04) nhận định rằng phương pháp làm việc nhóm của các bạn ý đã rất
hiệu quả. Kỹ năng làm việc nhóm khá cần thiết cho việc học và công việc trong tương lai,
vì vậy SV cần nâng cao kỹ năng này.
3.7. Ý thức tự chọn nội dung học bên ngoài và liên hệ tình huống gặp được trong
giao tiếp

Bảng 7. Ý thức chọn nội dung học bên ngoài và liên hệ tình huống gặp được trong
giao tiếp của SV ngành Ngôn ngữ Anh
Số liệu ở trên cho thấy SV Ngôn ngữ Anh rất ủng hộ các ý kiến, cụ thể “sử dụng
Internet tìm hiểu nội dung học thuật bên ngoài” (>=3.76), “tìm hiểu tài liệu mở rộng những
kiến thức học trong chương trình” (>=3.72), “ý thức chủ động tìm kiếm nội dung kiến thức
mà giáo viên giao” (>=3.6) các giá trị đều nằm trong mức độ đồng ý và không khác biệt.
Có thể thấy các bạn SV rất ham học hỏi nguồn kiến thức bên ngoài và có ý thức chủ động
hơn với tự chủ trong học tập. Điều này là dấu hiệu đáng chú trọng để thúc đẩy SV càng
phát huy ý thức tự học, nắm bắt kiến thức của bản thân. Bên cạnh đó, SV K63 (=3.32) và
K65 (=3.4) chưa thực sự tự tin để “sẵn 223ang trả lời câu hỏi kiểm tra bài học của giảng
viên” do các bạn còn rụt rè hoặc chưa ôn bài. Các SV K62 (=3.64) và K64 (=3.44) có sự tự
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tin đối diện với bất cứ câu hỏi nào của giảng viên bởi họ đã có sự chuẩn bị bài kỹ lưỡng và
có ý thức hơn trong học tập. Cuối cùng là nội dung “tự đặt ra tình huống và giải quyết theo
năng lực học” các bạn K62 (=3.6), K64 (=3.84) và K65 (=3.5) đều tán thành và ủng hộ, họ
tin tưởng vào năng lực xử lý tình huống của bản thân. Đối với K63 (=3.24) lại không đủ tự
tin và lòng tin vào khả năng tư duy, năng lực học của bản thân. SV cần thay đổi suy nghĩ
khác về bản thân mình, tự tạo niềm tin và động lực cho bản thân sẽ hữu ích cho tư duy của
mình. Từ đó, SV sẵn 224ang hơn trong việc làm chủ năng lực học tập của bản thân.
Để xác minh độ chân thực của các giá trị trên, nghiên cứu tiến hành phân tích độ lệch
chuẩn theo từng nội dung của phiếu khảo sát. Kết quả thu được cho thấy “Môi trường tự
học” (SD=.85~1.03), “Phương pháp tự học” (SD=.64~.94), “Thời gian tự học”
(SD=.99~1.06), “Ý thức tự học” (SD=.73~1.0), “Yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề tự học”
(SD=.80~1.08), “Nhận thức về tự chủ học tập” (SD=.60~.83), “Kỹ năng cho việc tự chủ
học tập” (SD=.67~.90), và “Ý thức tự chọn nội dung học bên ngoài và liên hệ tình huống
gặp được trong giao tiếp” (SD=.76~.83) đều có độ lệch chuẩn nhỏ, trả lời của các bạn sinh
viên chênh lệch thấp, vì thế khảo sát này có độ tin cậy cao.
4. Kết luận và đề xuất
4.1. Kết luận
Kết quả nghiên cứu cho thấy sinh viên Ngôn ngữ Anh đã nhận thức được tính tự chủ
trong học tập là vô cùng quan trọng, đòi hỏi sinh viên hiểu rõ khái niệm về tính tự chủ,
nắm bắt được các yếu tố cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả học tập. Tuy nhiên, tình hình tự
chủ trong học tập của sinh viên còn một số hạn chế: các bạn chỉ mới dừng lại trong nhận
thức tính tự chủ trong học tập, chưa thể hiện ra bằng những hành vi tích cực, sức ỳ trong
học tập lớn, thiếu tự giác, tự chủ. Những khó khăn chủ yếu hiện nay sinh viên đang phải
đối mặt là: kém hiểu biết về môi trường học đại học, chưa xác định được mục tiêu học tập
rõ ràng, thiếu phương pháp học và chưa sắp xếp thời gian học tập phù hợp. Cho nên, sinh
viên cần có phương pháp giải quyết các vấn đề trên.
4.2. Đề xuất
4.2.1. Đối với Học viện
Học viện nên tổ chức các buổi giới thiệu về môi trường học tập ở đại học; phát động
cuộc thi tìm hiểu về tính tự chủ trong học tập đại học; thông qua các kênh truyền thông nội
bộ: trang web, facebook fanpage, loa truyền thanh của trường để nêu các tấm gương, người
thật việc thật đạt thành tích cao trong học tập nhờ phát huy được tính tự chủ trong học tập
giúp sinh viên nhanh chóng ý thức ra vai trò và giá trị của tính tự chủ.
Cải thiện cơ sở vật chất và nâng cao dịch vụ thư viện sạch sẽ, tiện nghi; nguồn tài
liệu phong phú, được sắp xếp một cách khoa học, thuận tiện để sinh viên có thể tiếp xúc
trực tiếp với sách, báo, tài liệu…; thời gian mượn trả hợp lý sẽ dễ dàng thu hút sinh viên
tới thư viện đọc sách và tự học hơn. Bên cạnh đó, nhà trường có thể mở rộng và phân bô
hợp lý các phòng máy, phòng thiết bị đa phương tiện, tạo điều kiện cho sinh viên được sử
dụng và thực hành nhiều hơn.
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4.2.2. Đối với khoa
Có những phương hướng cụ thể nắm tình hình tự chủ học tập của sinh viên khoa
mình để từ đó đưa ra các kế hoạch và bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết cho sinh viên nhằm
đạt hiệu quả tốt trong học tập.
Khoa cần có các biện pháp trao đổi thống nhất với giảng viên về các môn học
chuyên ngành và các hình thức giảng dạy phù hợp để sinh viên có thể thích ứng với các
môn học đó. Và nội dung của các môn chuyên ngành nên được sắp xếp cụ thể rõ ràng kết
hợp với các buổi thực hành đi kèm, từ đó sinh viên sẽ hiểu bài và nắm chắc kiến thức hơn.
Đề xuất các phương án mở rộng các đầu sách bổ trợ cho kỹ năng tự chủ trong học
tập hay các cuốn sách về các diễn giả nổi tiếng để sinh viên có thể học hỏi được nhiều hơn.
4.2.3. Đối với giảng viên
Giảng viên cần mở rộng hơn quyền tham gia tự kiểm soát việc học cho sinh viên. Giảng
viên cần tăng cường hơn nữa sự chọn lựa trong hoạt động học tập để phát huy tinh thần tự
chịu trách nhiệm của sinh viên như việc thiết kế các hoạt động hoặc giới thiệu tài liệu tự
học và yêu cầu sinh viên lựa chọn và hoàn thành bài với sự giám sát và hỗ trợ của giảng
viên.
Trong những giờ học trên lớp thầy cô thường xuyên nhắc nhở sinh viên tự đặt ra những
yêu cầu và nguyên tắc cho bản thân trong quá trình học tập, cần biết tự giám sát, tự nhận
xét việc thức hiện kế hoạch học tập cho bản thân trong suốt quá trình học của bản thân; tự
đều chỉnh thói quen sinh hoạt đảm bảo sức khoẻ tốt.
Cung cấp và giới thiệu các phương pháp học. Trong quá trình dạy nội dung các kiến
thức và kỹ năng khác nhau, giảng viên cũng cần chú ý tới việc giới thiệu, cung cấp, gợi ý
cho sinh viên những phương pháp học tương ứng với nội dung cần học, định kỳ tổ chức
các buổi giao lưu, trao đổi phương pháp và kinh nghiệm học giữa sinh viên các khoá; luôn
động viên khuyến khích sinh viên phải biết vận dụng linh hoạt các phương pháp khác nhau
trong quá trình học, để từ đó có thể tìm ra phương pháp phù hợp nhất với bản thân mình.
4.2.4. Đối với sinh viên
Đánh giá được năng lực tự chủ trong học tập của bản thân, nhận thức được tầm quan
trọng của tính tự chủ trong quá trình học tập. Đồng thời nắm rõ và hiểu sâu sắc khái niệm
về tự chủ cũng như là tự học, sinh viên có những thay đổi về ý thức, làm chủ và chịu trách
nhiệm hơn trong việc học của bản thân.
Sắp xếp thời gian biểu tự học được hiệu quả, sinh viên có thể tự trau dồi hoặc tham gia
các buổi toạ đàm, các cuộc thi về tính tự chủ trong học tập, lắng nghe các cựu sinh viên
chia sẻ về kinh nghiệm học tập trên giảng đường đại học từ đó rút ra bài học tích luỹ kinh
nghiệm cho bản thân. Điều đó sẽ giúp cho sinh viên có thêm động lực tự học, nâng cao
hiệu quả học tập và phát triển hơn trong công việc tương lai.
Lập kế hoạch định kỳ ổn định, sinh viên tự nhắc nhở công việc học tập hàng ngày,
không ngừng nỗ lực phấn đấu tự chủ trong quá trình học tập. Lắng nghe những hướng dẫn,
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yêu cầu của giảng viên để sinh viên xây dựng liệu trình học tập phù hợp cho bản thân. Sử
dụng các kỹ năng và phương pháp đã được học từ giảng viên, sinh viên có biện pháp xử lý
tình huống và biết áp dụng kiến thức lý thuyết vào các bài học thực tế.
Cải thiện nhận thức và ý thức sắp xếp thời gian cho việc học, chú ý kết hợp các kỹ năng
đã học trong quá trình học đặc biệt là kỹ năng làm việc nhóm, thay đổi tác phong làm việc.
Sinh viên tập trung ôn tập nhiều hơn để tự tin trả lời các câu hỏi của giảng viên đưa ra và
nắm vững kiến thức bài học. Đồng thời sinh viên hỗ trợ bạn học kém cùng nhau tiến bộ, đó
cũng là phương pháp chịu trách nhiệm cho tính tự chủ trong học tập.
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Abstract
The purpose of this study is to look into the autonomous learning of English-majored
students at the Vietnam National University of Agriculture. We used the questionnaire
survey method to learn about students' perceptions of autonomous learning, such as
location, time, method, self-study skills, and sense of autonomous learning. As a result, it
is clear that students have a sense of self-study, have organized their time well, and have
some effective self-study methods.
Keywords: autonomy, autonomous learning, self-study, sense of self-study, Englishmajored students
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THE SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN TERMS OF ADDRESSING
FORMS IN VIETNAM AND AMERICA

SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU TRONG CÁCH XƯNG HÔ
Ở VIỆT NAM VÀ MỸ
Tran Thanh Phuong, MA
Vietnam National University of Agriculture
Abstract
Addressing forms are an interesting phenomenon to study on cross-cultural
communication. There are numerous differences in addressing systems between some
English speaking countries’ cultures such as America and Vietnam. Like many other
Eastern languages, Vietnamese language has a so complicated one that makes foreigners
get confused. It seems that using Vietnamese addressing forms is the same as entering to a
maze. It is partly true and understandable because addressing system is one of the most
complicated features in Vietnamese language that even Vietnamese people often find it
difficult to find appropriate forms to address strangers. Consequently, if the foreigners do
not have enough cultural knowledge of Vietnam, it can be difficult to choose an
appropriate form of address. Therefore, this study is aimed at discovering the main
similarities and differences in term of addressing forms in Vietnam and America.
Key words: similarities, differences, addressing forms

1. Introduction
Addressing forms are an important linguistic system that reflects the relationship
between the speaker and the hearer. An inappropriate choice of the address decreases the
effect of communication between the speaker and the hearer. Following Brown and
Levinson’s view (1978:126), the importance of address forms cannot be overestimated in
the use of the language in any human society. They serve as an indicator of the social
relationship between a speaker and a listener in terms of status and social distance. They
are a kind of emotional capital, which may be invested in putting others at ease, and a
means of saving one's 'face'. As Goffman (1964: 474) mentioned that "the rules of the
conduct constitute part of the etiquette of the group and impose on each member an
obligation to conduct themselves in a particular way towards others." Therefore,
addressing forms are formed from such a practice. They are informed by rules of conduct
and are an important factor of everyday interactions and conversations. They can be seen
as a prelude to the establishment of social relations. Although address terms do not
contribute to the content of discourse, they mark different openings of interactions. It is
very significant in term of sociolinguistic etiquette that many linguists and sociologists are
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interested in and study addressing forms in various cultures such as Brown/Ford (1964),
Brown/Gilman (1962), Mehrotra (1982), Fasold (1990), and Akindele (1993).
Addressing forms are an interesting phenomenon to study on cross-cultural
communication. There are numerous differences in addressing systems between some
English speaking countries’ cultures such as America and Vietnam. Like many other
Eastern languages, Vietnamese language has a so complicated one that makes foreigners
get confused. It seems that using Vietnamese addressing forms is the same as entering to a
maze. It is partly true and understandable because addressing system is one of the most
complicated features in Vietnamese language that even Vietnamese people often find it
difficult to find appropriate forms to address strangers. Consequently, if the foreigners do
not have enough cultural knowledge of Vietnam, it can be difficult to choose an
appropriate form of address.
Moreover, the issue of communicative competence has been the interest and
responsibilities of those who are engaged in teaching of language as a foreign language.
Specifically, Vietnamese people have paid assiduous attention to the issue of address
system. Possibly, that is due to the lack of knowledge concerning the use of addressing
terms. It is also possible that the Vietnamese people simply apply their mother tongue’s
rules governing the use of addressing terms into English. Therefore, this study is aimed at
discovering the main similarities and differences in term of addressing forms in Vietnam
and America.
2. Theoretical background
2.1. Addressing forms’ overview
2.1.1. Definition
There are many documents discussing about addressing terms. Yet, these documents did
not give a finite definition for the term “addressing terms”.
As defined in Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics, forms of
address are the words used to address somebody in speech or writing. It is seen as the way
in which people address one another that usually depends on their age, sex, social group,
and personal relationship. For example, many languages have different second person
pronoun forms which are used according to whether the speaker wants to address someone
politely or more informally, e.g. in English you and in Vietnam bác, cô.
Salami (2004) indicated in his study on addressing forms that they are really a part of
complete semantic systems that we have to do with social relationships. There are many
devices which are used for the expression of social relationships. Apart from addressing by
name and second person pronouns, these also include kin terms such as father, mother,
brother, sister, uncle, niece, and cousin or nicknames.
According to Nguyen Van Khang (as cited in Vinh, 2008, Address form in translation),
addressing terms are words used to call one and others. Namely, they are words, phrases,
names, titles or a combination of these used in addressing someone or something. An
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address term may be friendly, unfriendly or neutral, respectful, disrespectful or comradely
(Nordquist, 2009). In addition, addressing terms are “always grammatically optional, but
they are often socially required and they are always socially loaded” (Holmes and
Meyerhoff, 2002: 77).
2.1.2. The function of using addressing forms
I would like to mention the functions of using addressing forms. The most important
function is emotional function under the framework of Appraisal Theory, proposed by
Halliday (1994, 2004) and developed by Martin and other scholars. Appraisal is a huge
resource for constructing communities of feeling which is comprised of three systems:
engagement, attitude and graduation (Martin, 2003: 58). What I want to mention here is the
“attitude”. The system of “attitude” includes affect, judgment, and appreciation. According
to Martin (2003), both “judgment” and “appreciation” can be seen as an institutionalization
of feeling, the former in the context of proposals and the latter in the context of
propositions. In term of the characteristics of address terms, “affect” refers to the feelings
the speaker shows toward the hearer. However, “Judgment” is the evaluation of human
relationships in terms of solidarity or distance; “Appreciation” is the evaluation of their
appropriateness/inappropriateness in terms of the concrete situations. The subsystems of
“attitude” conclude two main features. Firstly, they are gradable along the scale of
positive－neutral－negative. Secondly, the positive or negative aspect can be expressed
directly/explicitly or indirectly/implicitly. Combining these three subsystems, the scaled
continuum of attitudes is formed:
Respect－Love－Like－Solidarity－Politeness－Distance－Dislike－Hate－Contempt
Furthermore, addressing forms also function in marking the speakers’ identity,
reflecting the speakers’ attitude toward the hearers and indicating the relationship between
the speakers and the hearers either in direct/explicit ways or in indirect/implicit ways.
To sum up, people use addressing forms in order to show the relationship between the
participants such as power or solidarity; the affect of the speaker towards the hearer such
as positive feeling or negative feeling; the appropriateness of the address terms in terms of
the context; the style of the speaker such as formal or informal and the ways of expressing
such as direct/explicit or indirect/implicit.
2.2. Addressing forms in America and Vietnam
2.2.1. Addressing forms in America
American people can address other people by eight main ways such as the first name
(FN), last name (LN), title plus last name (TLN), nickname, surname, personal pronouns,
honorific terms, and the use of the married name.
In “Address in American English” (1961), Brown and Ford indicate that English
speakers often prefer using first names (FN), even when dealing with people in different
positions. If you meet the strangers in a social situation, then it is normal to use their first
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names. It is common when Americans say, "Call me John." and then expect you to keep on
calling them by their first names. The speakers are also more comfortable when addressing
the others by their first names.
Fasold (1990: 78) observes that in American English, the use of last name (LN) alone is
generally rare and it is common only in certain occupation groups. It is normally used
among people of the same sex. He adds that first name plus last name is also seldom except
by angry parents in giving orders to children. For instance, a mother could call her child to
order by merely shouting “Olufemi Akindele”.
The third way of American addressing forms is title plus last name (TLN). Brown and Ford
(1961: 459) also noticed that two people might start calling each other by TLN then the other or
higher status person might begin calling the other by FN and later they might use mutual FN.
They also observe that once a speaker has begun using FN, he will never use TLN again with the
same addressee except for expressing his anger. In other words, if people are very angry with
someone they usually address with FN, they might use TLN to symbolize the disruption of the
relationship. When the problem is solved, they return to FN.
One other form of address terms found in American English is a nickname that is a name used
informally instead of one's own name. This is usually given because of one's character or as a
short form of the actual name. It is said to be a non-reciprocal form of address. Nickname can
also be the familiar or truncated form of the proper name, which may sometimes be used simply
for convenience such as "Bob" and "Bobby" for the name Robert.
Surnames are also used to refer to people. If the person is very old, for example, a friend’s
grandparents, it is often best to use their surnames, for example, “nice to meet you Mrs. Leahy”.
You may be asked to call them by their first name, in which case you are always obliged to
follow. For very old people, however, they sometimes prefer to be addressed by their surnames
because they consider it more respectful. Moreover, school teachers are always addressed by
their surnames, for example, Mr. Richardson or Ms. Gibbins.
The sixth type of addressing form is personal pronouns. There are 7 pronouns in English
indicating 1st person, 2nd person, 3rd person in singular and plural such as I, You, we,
they, he, she and it. These pronouns are in the nominative case. Any of these pronouns may
be used as the subject of a sentence or in other constructions requiring the nominative case.
The pronoun “you” can be singular or plural. The pronoun “it” is used in the nominative
case and is also used in the objective case. Using the word "it" in English to refer to a
person, for example, is usually considered extremely derogatory.
American people also use honorific terms to address people in official usage. The most
common honorifics in modern English are usually placed immediately before the name of
the subjects. Honorifics which can be used of any adult of the appropriate sex include
"Mr", "Mrs", "Miss", and "Ms". Other honorifics denote the honored person’s occupation,
for instance "Doctor", "Coach", Officer, "Father" for a priest, or "Professor". Abbreviations
of academic degrees, used after a person's name, may also be seen as a kind of honorific
such as "Jane Doe, Ph.D”. Some honorifics act as complete replacements for a name, as
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"Sir" or "Madam", or "Your Honour". Subordinates will often use honorifics as
punctuation before asking a superior a question or after responding to an order: "Yes, Sir"
or even "Sir, yes Sir."
The last way American people use to address is use of the married name. When a
married woman uses her husband’s name, people will address in the invitation card to both
of them by using his given name and their surname, for example, Mr. and Mrs. Ralph
Jones. It is incorrect to address a married woman as Mrs. when using her first name, for
instance, Mrs. Kathleen Jones; that indicates she is divorced.
2.2.2. Addressing forms in Vietnam
In Vietnam, six main types of addressing forms are used. They are pronouns, personal
names, kinship terms, titles, ‘provisional’ forms of address and nicknames. During the
interaction, addressing forms are chosen appropriately in terms of the interlocutors' age,
gender and status.
Like other Asian pronominal systems, Vietnamese pronouns indicate the social status
between speakers and other persons in the discourse. Following Nguyen Van Chien (1992),
there are 22 pronouns in Vietnamese indicating 1st person, 2nd person, 3rd person in singular
and plural. The following table is an example of pronouns in singular and plural indicating
1st, 2nd and 3rd person.
Singular

Plural

tôi (could be formal)

chúng tôi (excluding the addressed subject)

ta (neutral, non-formal)

chúng ta (including the addressed subject)

First person tao (superior
familiar)

to

inferior, chúng tao (vulgar, excluding the addressed
subject)
mình or chúng mình (intimate, including the
addressed subject)

mình (intimate)
Second
Person

mày or mi (superior
inferior, familiar)

Third
Person

nó (superior
familiar)

to

to bay, chúng mày, tụi mày (superior to inferior,
familiar)

inferior,

chúng nó

The first person tôi is the only pronoun that can be used in polite speech. The second
person ta is often used in a soliloquy, and it also indicates a higher status of the speaker
such as that of a high official, etc.. The other superior-to-inferior forms in the first and
second persons “tao, mày, mi, bay” are commonly chosen in familiar social contexts, such
as among family members, between older sister and younger sister. These forms are
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impolite. The third person form nó used to refer to animals, children, and scorned adults,
such as criminals is considerably less arrogant than the second person forms tao, mày, mi,
bay. The pronoun mình is used only in intimate relationships, such as between husband and
wife. The pronominal forms in the table above can be modified with chúng as in chúng
mày, chúng nó. Chúng tôi and chúng tao are exclusive plurals that include me and them but
not you. On the other hand, chúng ta and chúng mình are inclusive plurals that include you
and me.
The other type of addressing forms is personal names. People often call each other by
their last names or middle plus last names. For instance, a teacher calls a student to give
his/her answer, he says: “Mai, can you give me your answer?” This type of addressing
form is very common in communication.
The third type of Vietnamese addressing forms is kinship terms which are the most
popular ways to refer to oneself and others. People use kinship terms for anyone, not just
for people who are related. Historically within the family and also today, hierarchy has
been based on a person’s relationship to other members of the family in terms of age, sex,
maternal or paternal lineage, marriage, etc. Older siblings are referred to as anh for older
brother or chị for older sister. Younger siblings are addressed as em or more definitively
em trai for younger brother or em gái for younger sister. Older siblings of the parents and
their spouses are often called bác. The father's younger siblings are addressed as chú for
males and cô for females. In some regions of Vietnam, the wives of the father's brothers
are usually called thím. Concerned with the maternal lineage, younger siblings are
addressed as cậu for males and dì for females; the wives of the mother's older brothers can
sometimes be called mợ. It can be said that the Vietnamese kinship terms are quite
complicated.
The fourth kind of addressing forms is titles. Normally, a title is used for the speaker as
the 1st person only in the introduction of a formal meeting. It is followed by the last name
or full name of mainly for the addressee as the 2nd person and someone else as the 3rd
person. In Vietnam, a title may sometimes be used on it own. For example, people may use
a title to invite someone to take a seat – “Xin moi giao su ngoi” or “please sit down,
professor”.
The fifth one is provisional forms of address. The term ‘provisional’ forms of address
means the forms that can be used to address others just temporarily in certain contexts. For
example, in a very Vietnamese formal meeting, the person who presides at the meeting can
be addressed by his or her official position such as Bộ trưởng or Minister in English and
Hiệu trưởng or Director/Rector in English. Among Vietnamese, đồng chí (comrade) is
often used.
The last type of Vietnamese addressing form is nicknames which is a descriptive name
given in place of or in addition to the official name of a person, place or thing. When
Vietnamese people use nicknames to address the others, it indicates the close distance
between the speaker and the hearer. In some cases, parents call their small children by cute
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names not by their personal names such as “cún”, “bi”, “mập” and so on. And when they
grow up, these become their nicknames. Nowadays, nicknames are used so popularly in
our daily life, especially, among the youth.
3. Findings and discussion
3.1. Culture differences
The difference in address terms result from different cultures because Western and
Eastern cultures are significantly different. Firstly, in ancient Vietnamese common middle
names differ from American’s ones. They are often gender-specific, for examples,”Thị”
which was much used in the past but is less common today in urban areas indicates that
this person is female. “Văn” with the meaning of “literature” is a male’s middle name.
In Vietnam, kinship terms show intimacy and shorten the relation distance which will
cause misunderstanding in English-speaking cultures. Vietnamese people have family
bonds and ethic relations, therefore, they respect for the elder. It is usual to hear the third
elder brother or the second young sister. In contrast, when American people address one’s
first name, they do not necessarily indicate the friendship or respect, for instance, they
address sister’s or brother’s name. It can be seen that Vietnamese emphasize the
collectivism but American people value the individualism. As a result, people with
different understanding of politeness and culture will have different addressing terms.
3.2. A comparison between Vietnamese and American addressing forms
3.2.1. Similarity
In both languages, personal names, pronouns, nicknames and tittles are used to refer to
other people. All types of addressing forms mentioned above are the typical ways of
addressing forms in two countries. Moreover, the similarity between Vietnamese and
American culture is the use of addressing forms in the category of politeness. Vietnamese
and American people have the same objective of using addressing forms to achieve the
politeness in communication.
3.2.2. Differences
The Vietnamese system of addressing forms is significantly different from, and much
more complex than the American system. Although both countries use personal names,
pronouns, nicknames and tittles to refer to other people, the use of these in each country is
really different. The difference between the way the Vietnamese and English address
people probably lies in the characteristics of the socio-cultural features between Asian and
Western cultures. Particularly, the culture in the Vietnamese system of addressing forms
can be seen as a category of politeness. In English, the pronouns do not clearly express the
politeness and impoliteness, but Vietnamese pronouns express them clearly such as “tôi”
(neutral), “tao” (impolite), “nó” (neutral). In order to show the category of politeness,
Vietnamese people also use other types of addressing forms.
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Kinship terms are considered as the most important difference between Vietnamese
and American addressing forms. American kinship terms are not used to address people,
whereas, Vietnamese people use kinship terms popularly to refer to someone. In
Vietnamese families, kinship terms are "inherited" from parents if it is unclear what to
refer to someone. For example, two cousins whose mothers are sisters will call each other
using the kinship terms appropriate for siblings: the one whose mother is younger will
have a lower rank (em) than the one whose mother is older (chị, anh) regardless of their
ages. Sometimes, old people assume the rank of their children in referring to others, for
example, in the case of calling a slightly younger woman cô or a younger man chú. This
hierarchy might lead to awkward situations where an older person refers to a younger
person using a term usually used for older people, such as ông. In Vietnamese there is a
proverb: Bé bằng củ khoai, cứ vai mà gọi or small as a potato, but call by rank.
Both Vietnamese and American use personal pronouns to express the category of
politeness; however, there is a difference between them. In Vietnamese each specific
relationship determines its own forms of address, whereas in English we use ‘you’ and ‘I’
to describe any relationship. For example, for a male student, when talking to a female
peer, one of the options he has is to call her “chi” (older sister) while referring to himself
as “tôi” (I). When a male elder joins the conversation, he can call him “chú” (junior
uncle) and refer to himself as “cháu” (nephew). When talking to his female teacher he
addresses her as “cô” (female teacher) while calling himself “em” (younger sibling).
The other difference between the Vietnamese and American addressing forms is tittles.
Many English people said that they prefer being called by their first name, and do not
mind if someone calls his/her by Mr./Mrs/Ms plus the first name. On the other hand,
calling someone by tittles is very polite in Vietnam. Sometimes, some foreigners may
feel shocked when they are addressed by “bà”, equivalent of Mrs. or meaning
"grandmother" in Vietnamese. They have the impression that “bà sounds like "an old
lady". In fact, in Vietnam, any adult foreigners can be called “bà / ông tây” just because
they are foreigners in this country, and must be addressed formally. In Vietnamese
culture, there is a hierarchy in classification of people according to blood relationship and
social ranks and seniority.
In term of personal names, we also can see the difference between Vietnamese and
American addressing forms. The trend of using personal names in both countries is also
different. In Vietnam, people can use their personal names in the 1st person and English
does not have this. For instance, two Vietnamese girls are talking to each other; one says
“Hằng thấy môn Tiếng Anh khó quá!”, and the other replies “Ừ, Phương cũng sợ thi môn
này lắm!” In the 2nd and 3rd person, American people have a habit of calling other people
by their first names; however, Vietnamese people only call the others by their last names.
The other difference between the two languages in addressing forms is that the
American system of addressing forms is less than the Vietnamese one. In Vietnamese,
demonstrative pronouns are also used to show the category of politeness, for example,
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“Đây nói cho đằng ấy biết”. “Đây” (this) and “đằng ấy” (that) shows the politeness and
they are common among the conversations between friends, whereas, this way is not
found in English.
In general, cultures are different so there might be some misunderstanding which in
turn may lead to the failure in communication if people do not try to learn from other
cultures.
4. Summary and recommendation
4.1. Summary
In summary, the study was mainly focused on finding how Vietnamese and American
people address the other people and discuss the similarities and differences between the
two cultures. Eight main ways American people often use to address people are the first
name (FN), last name (LN), title plus last name (TLN), nickname, surname, personal
pronouns, honorific terms, and use of the married name. For Asian culture, Vietnamese
people mainly use pronouns, personal names, kinship terms, titles, ‘provisional’ forms of
address and nicknames to refer to other people.
There are, in fact, some differences and similarities between the ways people address
each other in the Vietnamese and American cultures. It is clear that both Vietnamese and
American people use the addressing forms in the category of politeness. Furthermore,
two cultures have the tendency of using addressing forms to achieve the politeness in
communication. However, the features of customs greatly and directly influence on the
ways people use addressing forms. As a result, these cause the differences between them.
How appropriately people address each other depends greatly on the identification of role
relationship and awareness of culture-boundedness.
4.2. Suggestions
I would like to give some possible suggestions to help people from the two countries
choose appropriate addressing forms to address other people. Hopefully, my suggestions
can be helpful for everyone in every situation, especially, for Vietnamese people when
they travel to America and vice versa.
In general, the customary forms of address in a language community can be
incorporated into a system by which a particular form is determined. Like Ervin Tripp’s
alternation rules, as described by Dittmar (1976:168), when addressing people in
Vietnamese culture, it is necessary to take into consideration the followings to show the
politeness:
1. Characteristics of the person addressed such as adult, male/female, married/single,
title.
2. Features that characterize the relationship between the speaker and the person
addressed such as role, age, blood relationship and marriage relationship.
3. Attributes of the situation such as intimate, formal or informal.
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If you want go to America, you have to enrich your knowledge that you will be able to
address everybody correctly without causing offence. In the workplace, American people
often prefer using their first names, even when dealing with people in very different
positions and speakers also feel more comfortable when address the others on first name
terms. With friends and family, first names and nicknames are always used. In America,
school teachers are always addressed by their surnames such as Ms. Gibbins. Ms. is
usually the preferred form of address for a woman as it does not indicate whether or not
she is married. Male teachers can also be addressed as Sir. University professors or
lecturers are generally addressed using their titles. Sometimes they may ask you to
address them on first name terms but it is always safer to say Dr. Jones or Professor
Dunne depending on their title. Nurses are always addressed by their first names but
doctors are addressed with their titles. It would be considered rude to address a doctor by
their first name. Dr. followed by the surname is a best way to address them. Members of
the Catholic clergy are never addressed by their first names. They are always called
Father followed by their surnames.
Forms of address constitute an important part of everyday communication in every
culture. How to address people correctly is something which is culturally determined.
What is considered polite in one culture may be perceived as impolite in another.
Therefore, understanding other country’s culture is very necessary.
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Tóm tắt
Cách xưng hô là một lĩnh vực nghiên cứu khá thú vị trong giao thoa văn hóa. Có rất
nhiều khác biệt trong hệ thống xưng hô củAa một số các quốc gia nói Tiếng Anh và Việt
Nam, điển hình là Mỹ và Việt Nam. Giống như nhiều ngôn ngữ phương Đông khác, tiếng
Việt khá phức tạp đến mức khiến người nước ngoài bối rối. Có vẻ như việc sử dụng các
mẫu xưng hô tiếng Việt cũng giống như việc vào một mê cung. Điều đó cũng đúng và dễ
hiểu một phần vì hệ thống xưng hô là một trong những đặc điểm phức tạp nhất trong tiếng
Việt mà ngay cả người Việt Nam cũng khó tìm được hình thức xưng hô phù hợp với người
lạ. Do đó, nếu người nước ngoài không có đủ hiểu biết về văn hóa của Việt Nam thì rất
khó để lựa chọn một hình thức xưng hô phù hợp. Do đó, nghiên cứu này nhằm phát hiện ra
những điểm giống và khác nhau chính trong cách thức xưng hô ở Việt Nam và Hoa Kỳ.
Từ khóa: Giống nhau, khác nhau, các hình thức xưng hô
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KHẢO SÁT THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN KHI GIÁO VIÊN SỬ DỤNG HOẠT
ĐỘNG KỂ CHUYỆN TRONG GIỜ HỌC NÓI Ở MỘT SỐ LỚP
KHÔNG CHUYÊN NGỮ TẠI HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
A SURVEY ON STUDENTS’ ATTITUDES WHEN THE TEACHER USES STORYTELLING
ACTIVITIES IN SPEAKING LESSONS IN SOME NON-ENGLISH MAJORED
CLASSESAT VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

ThS. Trần Thu Trang
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tóm tắt
Mục đích của đề tài này là tìm hiểu thái độ của sinh viên đối với việc học nói khi giáo
viên sử dụng hoạt động kể chuyện trong giờ học Nói tiếng Anh. Một đề tài khảo sát được
thực hiện trên ba lớp học không chuyên ngữ tại Khoa Thú y, Khoa Công nghệ thực phẩm,
Khoa Cơ điện – Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Hoạt động kể chuyện được thực hiện
trong 8 tuần của học kỳ II. Để trả lời câu hỏi nghiên cứu: “Thái độ của sinh viên là gì khi
giáo viên sử dụng hoạt động kể chuyện trong các buổi học kĩ năng nói?. Tác giả đã sử
dụng phương pháp nghiên cứu khảo sát. Những người tham gia (90 sinh viên năm thứ
nhất) đã trả lời hai bảng câu hỏi khảo sát vào đầu và cuối học kỳ. Bên cạnh đó, các sinh
viên đã được phỏng vấn vào cuối học kỳ. Bảng câu hỏi khảo sát và phỏng vấn được sử
dụng để thu thập dữ liệu về thái độ của sinh viên đối với việc học nói khi giáo viên sử dụng
hoạt động kể chuyện. Dữ liệu được thu thập vào đầu kì cho thấy các sinh viên ngại nói
tiếng Anh và khả năng nói của họ bị hạn chế. Tuy nhiên, sau 8 tuần, các sinh viên đã thể
hiện thái độ tích cực đối với các bài học nói và hiệu suất nói của họ được cải thiện một
chút. Từ đó có thể kết luận rằng hoạt động kể chuyện có thể có những tác động có lợi đến
thái độ của người học đối với việc học kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên các lớp không
chuyên ngữ.
Từ khóa: kể chuyện, nói tiếng Anh, thái độ

1. Đặt ván đề
Quá trình hội nhập và toàn cầu hóa đã mang lại nhiều thay đổi tích cực cho việc dạy và
học ngoại ngữ ở Việt Nam. Đề án ngoại ngữ 2020 nêu rõ ‘Đến năm 2020, sinh viên tốt
nghiệp các trường đại học, cao đẳng và trường nghề trên toàn quốc có khả năng sử dụng
ngoại ngữ một cách độc lập’. Trong quá trình thực hiện đề án này, rất nhiều hoạt động đã
được tiến hành bao gồm bồi dưỡng các giáo viên tiếng Anh nhằm đáp ứng nhu cầu mới;
cải tiến chương trình, giáo trình; áp dụng chuẩn đầu ra cho sinh viên. Tuy nhiên, việc dạy
và học tiếng Anh ở Việt Nam vẫn còn rất xa chuẩn thế giới. Theo TS. Hoàng Văn Vân
(2010), ở Việt Nam còn thiếu nhiều giáo viên tiếng Anh “có chất lượng”, đào tạo thiếu bài
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bản, lớp đông và sự không phù hợp giữa việc dạy học và kiểm tra đánh giá. Mặc dù định
hướng giao tiếp đã được lưu tâm và nhấn mạnh trong quá trình dạy học nhưng các bài thi,
kiểm tra lại vẫn nặng về ngữ pháp và đọc hiểu nên không đáp ứng được yêu cầu đầu ra về
mặt giao tiếp. Điều này khiến cho nhiều sinh viên có thái độ tiêu cực, dẫn tới việc sinh viên
học tiếng Anh chỉ để thi, không phải vì mục đích giao tiếp.
Nhằm nỗ lực cải thiện trình độ tiếng Anh của sinh viên, trong suốt 8 năm giảng dạy sinh
viên tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, tác giả thấy nhiều trường hợp sinh viên nắm
vững ngữ pháp nhưng kĩ năng nói còn kém. Ngoài ra, các em còn thể hiện thái độ không
hợp tác, e ngại khi tham gia vào giờ học nói. Sau khi dự giờ một số lớp không chuyên ngữ,
đồng thời tiến hành phỏng vấn không chính thức, tôi đã tìm ra một số lí do cho vấn đề này:
các em thiếu môi trường và động lực thực hành kĩ năng nói, thiếu từ vựng, ngại nói trước
các bạn, thiếu các tài liệu thực tế và các hoạt động nói giáo viên tổ chức trên lớp chưa hấp
dẫn. Mặc dù các sinh viên đều nhận xét giáo trình phù hợp với trình độ, các chủ đề bài học
cũng rất hay nhưng cách giáo viên áp dụng và thiết kế hoạt động chưa thực sự khuyến
khích các em nói.
Chương trình học tiếng Anh của sinh viên không chuyên ngữ tại Học viện Nông
nghiệp Việt Nam bao gồm cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Ngoài ra, việc thi nói cả giữa
kì và cuối kì cũng khiến sinh viên phải dành nhiều thời gian hơn cho kĩ năng này. Tuy
nhiên, như vậy chưa đủ để khuyến khích sinh viên tham gia tích cực vào giờ học. Các
giáo viên cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc chọn và thiết kế các hoạt động luyện nói để
giúp các em tham gia nhiều hơn. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra nhiều hoạt động có thể áp
dụng trong giờ học nói như bổ sung thông tin, đóng vai, thảo luận hay tranh luận, kể
chuyện…Trong số các hoạt động này, hoạt động kể chuyện được nhiều nhà nghiên cứu
trên thế giới khẳng định có hiệu quả trong việc khích lệ sinh viên, làm cho không khí
trong lớp học trở nên vui tươi hơn, thú vị hơn và thúc đẩy khả năng giao tiếp của người
học. Khi tôi thảo luận vấn đề này với các bạn đồng nghiệp, họ cũng có những phản hồi
tích cực về việc sử dụng hoạt động kể chuyện trong các lớp dạy và học các kĩ năng thực
hành tiếng Anh. Ngoài ra, về mặt lý thuyết ngôn ngữ, trong môi trường học tiếng Anh
như một ngoại ngữ, nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới cũng đã đề cập đến ảnh hưởng
của việc sử dụng hoạt động kể chuyện trong việc dạy và học ngoại ngữ. Hoạt động kể
chuyện đã được chứng minh có hiệu quả thu hút được sự chú ý của sinh viên, giúp sinh
viên tham gia vào giờ học tích cực hơn (Cooter, 1991; Xujianing, 2007). Haven cũng
khẳng định một câu chuyện có thể giúp học các kiến thức, thông tin thực tế nhanh hơn và
tốt hơn (Haven, 2000). Những câu chuyện rất thú vị, và chúng ta có thể sử dụng chúng ở
bất cứ đâu, bất cứ khi nào (Zabel, 1991). Xuất phát từ những vấn đề lý luận và thực tiễn
trên, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Khảo sát thái độ của sinh viên khi giáo viên sử
dụng hoạt động kể chuyện trong giờ học nói ở một số lớp không chuyên ngữ tại Học viện
Nông nghiệp Việt Nam”
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2. Tổng quan lí thuyết
Hoạt động kể chuyện là gì?
Nhiều nhà lý luận và nhà nghiên cứu giáo dục đã thu hẹp nhiều suy nghĩ về những yếu
tố cơ bản cấu thành nên định nghĩa về hoạt động kể chuyện.
Maynard (2005) đã định nghĩa những câu chuyện là cách mọi người truyền đạt kinh
nghiệm của họ, cách họ hiểu trải nghiệm của người khác, cách họ giải phóng trí tưởng
tượng của mình, cách họ cảm nhận thế giới và vị trí của chính họ trong đó. Maynard cũng
nói rằng những câu chuyện quan trọng đối với con người, chính trị và giáo dục.
Wilson (2002) giải thích “Kể chuyện được coi như một thứ gì đó thuộc về quá khứ tiền
công nghiệp hoặc thần thoại”. Những câu chuyện đã được sử dụng trong mọi nền văn hóa
như một phương tiện giải trí, giáo dục, chia sẻ cảm xúc, quan điểm, ý tưởng và thậm chí là
bảo tồn văn hóa. Bên cạnh đó, những câu chuyện xây dựng khối kiến thức và nó là nền
tảng của trí nhớ và học tập, cuối cùng, những câu chuyện kết nối con người với quá khứ,
hiện tại và tương lai (Barzaq, 2009).
Barzaq (2009) cũng định nghĩa kể chuyện là một kỹ thuật quản lý tri thức, một cách
phân phối thông tin, nhắm mục tiêu đến khán giả và cảm nhận thông tin, cô ấy nói thêm
rằng những câu chuyện cung cấp sự kết nối tự nhiên giữa các sự kiện và khái niệm.
Theo Caine và cộng sự (2005), kể chuyện là cách chính mà mọi người tiếp cận, thể hiện
và lưu giữ thông tin và kiến thức. Họ tuyên bố rằng nghiên cứu não bộ xác nhận lý thuyết
rằng thông tin được tổ chức tự nhiên trong tâm trí của chúng ta theo hình thức câu chuyện.
Ngoài ra, Richter và Koppett (2000) cũng chia sẻ quan điểm tương tự khi nói rằng các
câu chuyện hình thành nền tảng của cách chúng ta giao tiếp và rằng chúng ta ghi nhớ và
trao đổi thông tin mới bằng cách đặt chúng vào một định dạng câu chuyện.
Lipman (1999) giải thích rằng kể chuyện đã được khám phá như một hình thức nghệ
thuật và công cụ chuyên nghiệp. Nó là một công cụ trong nhiều loại công việc, như nhà trị
liệu, giáo viên, tổ chức cộng đồng, luật sư, v.v.
Trong đề tài này, hoạt động kể chuyện được kết hợp với các chủ đề trong sách Compact
Preliminary for Schools trong 8 tuần: từ tuần 3 đến tuần 10.
Thái độ là gì?
Có nhiều cách để định nghĩa thái độ là gì. Theo từ điển Oxford Advanced Learner’s - ấn
bản thứ 7, thái độ là “cách bạn nghĩ và cảm nhận về ai đó / điều gì đó; cách bạn cư xử với
ai đó / điều gì đó cho bạn thấy bạn suy nghĩ và cảm nhận như thế nào ”
Trong từ điển Cambridge, thái độ là “cảm giác hoặc quan điểm về điều gì đó hoặc ai đó,
hoặc cách hành xử do điều này gây ra”
Trong tâm lý học, Perloff (2016) đã phát biểu rằng thái độ là một cấu trúc tâm lý, một
thực thể tinh thần và cảm xúc vốn có trong hoặc đặc điểm của một người. Nó phức tạp và
là một trạng thái có được thông qua trải nghiệm. Đó là trạng thái tâm trí có khuynh hướng
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của một cá nhân liên quan đến một giá trị và nó được hình thành thông qua một biểu hiện
phản ứng đối với đối tượng thái độ như người, địa điểm, sự vật hoặc sự kiện mà từ đó ảnh
hưởng đến suy nghĩ và hành động của cá nhân.
Bên cạnh đó, một nhà tâm lý học nổi tiếng Gordon Allport (1935) đã mô tả “Thái độ có
thể được hình thành từ quá khứ và hiện tại của một người”.
Wood (2000) nói rằng một thái độ là sự đánh giá một đối tượng có thái độ, từ cực kỳ
tiêu cực đến cực kỳ tích cực. Hầu hết các quan điểm đương đại về thái độ cũng cho phép
mọi người cũng có thể mâu thuẫn hoặc xung đột đối với một đối tượng bằng cách đồng
thời giữ cả thái độ tích cực và tiêu cực đối với cùng một đối tượng. Điều này đã dẫn đến
một số cuộc thảo luận rằng một cá nhân có thể có nhiều thái độ đối với cùng một đối
tượng.
Eagly và Chaiken (1998) định nghĩa một thái độ là "một khuynh hướng tâm lý được thể
hiện bằng cách đánh giá một thực thể cụ thể với một số mức độ ủng hộ hoặc không ủng
hộ." Mặc dù đôi khi người ta thường định nghĩa một thái độ là ảnh hưởng đến một đối
tượng, ảnh hưởng (tức là cảm xúc rời rạc hoặc kích thích tổng thể) thường được hiểu là
một cấu trúc đánh giá được sử dụng để hình thành đối tượng thái độ. Thái độ có thể ảnh
hưởng đến sự chú ý đến các đối tượng thái độ, việc sử dụng các danh mục để mã hóa thông
tin và giải thích, và nhớ lại thông tin liên quan đến thái độ.
Roderick Main (2004) định nghĩa thái độ là "sự sẵn sàng của tâm lý để hành động hoặc
phản ứng theo một cách nhất định". Thái độ thường đi đôi với nhau, một bên có ý thức và
một bên vô thức.
Tóm lại, một thái độ có thể là một đánh giá tích cực hoặc tiêu cực về con người, đồ vật,
sự kiện, hoạt động và ý tưởng. Nó có thể là cụ thể, trừu tượng hoặc chỉ về bất cứ điều gì
trong môi trường của bạn
Các thành phần của thái độ
Trong nghiên cứu này, tôi xác định thái độ và thảo luận ba thành phần của thái độ với
mô hình ABC được thiết kế bởi Gardner (1985, truy xuất năm 2010): A cho tình cảm, B
cho hành vi và C cho nhận thức. Mặc dù mọi thái độ đều có ba thành phần này, nhưng bất
kỳ thái độ cụ thể nào cũng có thể dựa trên một thành phần nhiều hơn một thành phần khác.
Phương diện cảm xúc
Phương diện cảm xúc đề cập đến phản ứng cảm xúc mà một người có đối với một đối
tượng thái độ. Nó liên quan đến tuyên bố ảnh hưởng đến một người khác.
Nó đề cập đến những cảm giác hoặc cảm xúc bộc lộ ra bên ngoài về một điều gì đó,
chẳng hạn như sợ hãi hoặc căm ghét. Ví dụ, một người nào đó có thể có thái độ rằng họ
yêu tất cả các em bé vì chúng dễ thương hoặc họ ghét hút thuốc vì nó có hại cho sức khỏe.
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Phương diện hành vi
Phương diện hành vi của một thái độ bao gồm xu hướng của một người để cư xử theo
một cách cụ thể đối với một đối tượng. Nó đề cập đến phần thái độ phản ánh ý định của
một người trong ngắn hạn hoặc dài hạn. Ví dụ, thái độ cư xử có thể là- "Tôi không thể chờ
đợi để hôn em bé", hoặc "tốt hơn là chúng ta nên giữ những người hút thuốc đó ra khỏi thư
viện, v.v.
Phương diện nhận thức
Phương diện nhận thức của thái độ đề cập đến niềm tin, suy nghĩ và thuộc tính mà
chúng ta sẽ liên kết với một đối tượng. Đó là quan điểm hoặc phân khúc niềm tin của một
thái độ. Nó đề cập đến một phần của thái độ có liên quan đến kiến thức chung của một
người. Thông thường, những điều này được đưa ra ánh sáng ở mức độ chung chung hoặc
khuôn mẫu, chẳng hạn như "tất cả trẻ sơ sinh đều dễ thương", "hút thuốc có hại cho sức
khỏe", v.v.
Nhìn chung, thái độ bao gồm ba thành phần, bao gồm thành phần tình cảm hoặc cảm
xúc, thành phần hành vi và thành phần nhận thức. Về cơ bản, thành phần nhận thức dựa
trên thông tin hoặc kiến thức, trong khi thành phần tình cảm dựa trên cảm giác. Và thành
phần hành vi phản ánh cách thái độ ảnh hưởng đến cách chúng ta hành động hoặc cư xử.
Nó rất hữu ích trong việc hiểu sự phức tạp của chúng và mối quan hệ tiềm ẩn giữa thái độ
và hành vi. Nhưng vì lợi ích của sự rõ ràng, hãy nhớ rằng thuật ngữ thái độ về cơ bản đề
cập đến phần bị ảnh hưởng của ba thành phần. Mỗi thành phần này rất khác với thành phần
kia, và chúng có thể dựa vào nhau để hình thành thái độ của chúng ta và do đó, ảnh hưởng
đến cách chúng ta liên hệ với thế giới.
3. Phương pháp nghiên cứu
Các nhà nghiên cứu đã định nghĩa phương pháp khảo sát theo nhiều cách khác
nhau. Đây là một trong các phương pháp nghiên cứu thông dụng trong nghiên cứu khoa
học. Herbert Mc. Closky (1969) đã định nghĩa khảo sát là “any procedure in which data are
systematically collected from a population or a sample thereof through some form or direct
solicitation, such as face to face interviews, telephone interviews or mail questionnaires”
(bản dịch là: “ bất kỳ quá trình nào mà trong đó dữ liệu được thu thập một cách có hệ
thống từ một tập hợp hoặc một mẫu của nó thông qua một số hình thức hoặc trưng cầu trực
tiếp, chẳng hạn như phỏng vấn trực tiếp, phỏng vấn qua điện thoại hay bảng câu hỏi khảo
sát qua thư”).
Nghiên cứu khảo sát cũng được định nghĩa là một phương pháp nghiên cứu mô tả được
sử dụng để thu thập dữ liệu sơ cấp dựa trên giao tiếp bằng lời nói hoặc văn bản với một
mẫu đại diện của các cá nhân hoặc người trả lời từ tập hợp mục tiêu.
Kerlinger (1973) coi nghiên cứu khảo sát là nghiên cứu khoa học xã hội; nó tập trung
vào con người, các sự kiện quan trọng của con người và lòng tin, quan điểm, thái độ, động
cơ và hành vi của họ.
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Parten (1950) đã làm rõ rằng bản chất khoa học xã hội của nghiên cứu khảo sát được
bộc lộ thông qua bản chất các biến số của nó mà có thể được phân loại là các cơ sở lập
luận, quan điểm và thái độ về xã hội.
Sau khi tìm hiểu một số tài liệu liên quan, tôi nhận thấy pháp khảo sát phù hợp với đề
tài của tôi và đã lựa chọn phương pháp này để thực hiện đề tài.
Công cụ thu thập dữ liệu
Bảng câu hỏi khảo sát
Sử dụng bảng câu hỏi điều tra vào đầu học kì và cuối học kì giúp tôi biết được thái độ
của sinh viên đối với việc học nói trước và sau khi tham gia kể chuyện. Mười lăm câu hỏi
trong hai bảng câu hỏi được sử dụng để đánh giá thái độ của sinh viên dựa trên mô hình
ABC: A cho tình cảm/ cảm xúc, B cho hành vi và C cho nhận thức. Mười lăm câu hỏi
được điều chỉnh một phần từ bản kiểm tra thái độ và động lực (AMTB) do Gardner thiết kế
(1985, truy xuất năm 2010). Ngoài ra, còn có 15 câu hỏi khác trong bảng câu hỏi được hỏi
vào cuối kì, các câu hỏi này được điều chỉnh từ Bảng câu hỏi do Kim và MacGarry (2014)
thiết kế và dựa trên kinh nghiệm giảng dạy của nhà nghiên cứu để khảo sát thái độ của sinh
viên. Các mục được đưa vào thang điểm Likert 5 điểm từ mức 1 rất không đồng ý đến mức
5 rất đồng ý.
Phỏng vấn
Để thu thập thêm dữ liệu đáng tin cậy cho nghiên cứu của mình, tôi đã thực hiện phỏng
vấn sinh viên sau khi thực hiện hoạt động kể chuyện trong các bài học nói. Bản thân tôi đã
thiết kế bốn câu hỏi phỏng vấn dành cho sinh viên. Những câu hỏi này được điều chỉnh
một phần từ các câu hỏi phỏng vấn được thiết kế bởi Pathak và Intratat (2012).
Những câu hỏi này được sử dụng để phỏng vấn 10 học sinh trong mỗi lớp học của tôi.
Tôi đã chọn 50 phần trăm sinh viên dưới điểm 3 và 50 phần trăm sinh viên trên điểm 3 sau
khi tham gia bài thi nói cuối kì. Tôi chọn mức 3 vì đó là mức mà thành tích nhiệm vụ chủ
yếu được giải quyết. (theo tiêu chuẩn đánh giá kỹ năng Nói B1 CEFR - Cambridge). Tôi
ghi âm lại câu trả lời của sinh viên, sau đó chép lại và phân tích từ các đoạn ghi âm. Kết
quả từ câu trả lời của sinh viên đã giúp cho tôi thấy được sự thay đổi trong thái độ của các
em sau khi thực hiện hoạt động kể chuyện trong dạy và học kỹ năng nói tiếng Anh.
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4. Kết quả và thảo luận
4.1. Kết quả của bảng câu hỏi
4.1.1. Thái độ của sinh viên về phương diện cảm xúc đối với việc học nói

mean

Figure 1: Students' affective attitude before and after
intervention
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Biểu đồ cho thấy khía cạnh thái độ của sinh viên về phương diện cảm xúc khi giáo viên
sử dụng hoạt động kể chuyện trong các buổi học kĩ năng nói tại các lớp không chuyên ngữ.
Kết quả cho thấy rằng sinh viên có thái độ yêu thích tích cực đối với việc học nói. Qua
biểu đồ 1 có thể thấy thái độ yêu thích của sinh viên đã thay đổi tích cực. Sự thay đổi mạnh
mẽ nhất xảy ra ở câu hỏi số 3. Ban đầu, hầu hết học sinh cảm thấy nghi ngờ về việc trở nên
tự tin hơn nếu họ có thời gian chuẩn bị cho chủ đề mới. Điểm trung bình của câu hỏi này
trong bảng hỏi trước chỉ là 3,63, trong khi điểm này trong bảng hỏi sau là 4,37. Sau khi trải
nghiệm hoạt động kể chuyện, sinh viên thấy rõ sự tự tin của mình khi được dành thời gian
chuẩn bị cho câu chuyện. Sự thay đổi lớn thứ hai cũng được chứng kiến qua câu hỏi số 1.
Điểm trung bình của câu hỏi này trước và sau khi can thiệp là 2,70 và 3,33. Rõ ràng, sau
khi tham gia các hoạt động kể chuyện, các sinh viên đã cảm thấy bớt lo lắng hơn khi phải
trả lời một câu hỏi trong lớp học tiếng Anh. Thái độ niềm nở của sinh viên thay đổi rất ít,
bằng chứng là câu trả lời cho câu hỏi 5. Hầu hết sinh viên không thực sự lo lắng nếu các
sinh viên khác nói tiếng Anh tốt hơn.
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4.1.2. Thái độ của sinh viên về phương diện hành vi đối với việc học nói

Figure 2: Students' behavioral attitude before and after
intervention
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Biểu đồ 2 thể hiện sự thay đổi thái độ trong phương diện hành vi của sinh viên đối với việc
học nói. Có vẻ như khía cạnh thái độ này không thay đổi quá nhiều, ngoại trừ câu trả lời ở câu
hỏi số 9. Vào đầu học kỳ, các sinh viên đã thể hiện sự e dè trong việc phát biểu ý kiến bằng
tiếng Anh. Tuy nhiên, thái độ này đã thay đổi vào cuối học kỳ. Sau khi tham gia các hoạt động
kể chuyện, các sinh viên cảm thấy tự tin hơn và cố gắng nói tiếng Anh nhiều nhất có thể. Đặc
biệt, các em tỏ ra háo hức khi được nói tiếng Anh trên lớp nếu được chuẩn bị ở nhà. Nó bắt
nguồn từ sự thay đổi điểm trung bình từ 3,83 trước can thiệp lên 4,03 sau can thiệp. Tóm lại,
sau khi thực hiện hoạt động kể chuyện trong tiết học nói, sinh viên đã thay đổi thái độ trong
phương diện hành vi. Họ không né tránh việc phát biểu trong lớp, thay vào đó, họ cố gắng
tham gia tích cực hơn và muốn thể hiện quan điểm trong giờ học nói.
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4.1.3. Thái độ của sinh viên về phương diện nhận thức đối với việc học nói

mean

Figure 3: Students' cognitive attitude before and after intervention
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Như được trình bày rõ ràng trong Biểu đồ 3, hầu như không có sự thay đổi trong
phương diện nhận thức của sinh viên đối với việc học nói. Các sinh viên nhận ra tầm quan
trọng của tiếng Anh trong học tập và hành trang trong tương lai của các em. Một trong
những mục nhận thức của bảng câu hỏi “Khi tôi nghe thấy ai đó nói tiếng Anh tốt, tôi ước
gì tôi có thể nói được như anh ta” đạt điểm trung bình cao nhất trong cả hai bảng câu hỏi.
Nó gợi ý rằng những người tham gia đồng ý với mục này có thái độ nhận thức tích cực cao
đối với việc học nói. Sự thay đổi đáng kể nhất là ở câu hỏi số 15. Điểm trung bình của câu
trả lời này trong bảng hỏi trước chỉ là 2,87; tuy nhiên, nó tăng lên 3,27 trong bảng câu hỏi
sau. Mặc dù không phải sinh viên nào cũng tự tin nhưng nhiều sinh viên cho rằng khả năng
nói của mình đã được cải thiện. Có thể kết luận rằng hoạt động kể chuyện đã có tác động
một phần đến thái độ của sinh viên về phương diện nhận thức.
4.2. Kết quả phỏng vấn
Phần này sử dụng tên viết tắt của mã phỏng vấn như P1I2, P2I3… (có nghĩa là Người
tham gia 1 - Người phỏng vấn 2, Người tham gia 2 - Người phỏng vấn 3)
4.2.1. Câu hỏi số 1: Bạn cảm thấy thế nào khi giáo viên của mình sử dụng hoạt động kể
chuyện trong các tiết học nói?
Khi được hỏi cảm nhận của sinh viên về trải nghiệm kể chuyện, hầu hết các em đều có
phản hồi tích cực (các em sử dụng từ ngữ thể hiện cảm xúc tốt theo mô hình ABC) đối với
việc giáo viên sử dụng kỹ thuật kể chuyện trong tiết học nói.
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Ví dụ, một số sinh viên nói rằng họ cảm thấy thích thú và thoải mái khi sử dụng hoạt
động kể chuyện trong các bài học nói [P1I1]. Thậm chí, hai người tham gia trong số họ nói
rằng kể chuyện thú vị hơn các hoạt động khác mà họ từng tham gia [P1I1].
Hơn nữa, các sinh viên khác cũng cảm thấy thoải mái hơn và họ tỏ ra hào hứng khi có
thể “thoải mái nói chuyện và chia sẻ cuộc sống của tôi” thay vì kiểm tra bài tập về nhà hay
ngữ pháp…. [P1I1, P2I1, P4I1]. Những người khác cho biết họ cảm thấy “khá / khá thích
thú” khi giáo viên sử dụng cách kể chuyện trong lớp học [P3I1].
Trong khi đó, hai sinh viên khác đã thể hiện sự khích lệ và thích thú rất nhiều từ hoạt
động kể chuyện trong lớp học nói [P2I2, P4I2, P5I2]. Một học viên khác cũng thực hành
rất nhiều trong lớp vì cô ấy “có thể biết nhiều từ hơn” thông qua các câu chuyện và cách kể
chuyện mang lại sự thích thú và “hữu ích cho việc học của tôi” [P2I2, P3I2]. Các sinh viên
của tôi cũng nói rằng họ “cảm thấy thoải mái hơn, tích cực tham gia các lớp học nói”, “hài
hước và thú vị” và họ “thích cách học kỹ năng nói với cách kể chuyện [P5I2, P4I1] Nhìn
chung, hầu hết sinh viên đều chia sẻ cảm nhận tích cực của họ đối với việc sử dụng kỹ
thuật kể chuyện trong các bài học nói.
4.2.2. Câu hỏi số 2: Em hãy trình bày hoạt động kể chuyện đã giúp phát triển thái độ
tích cực của em đối với việc học ngoại ngữ như thế nào?
Khi sinh viên được yêu cầu mô tả hoạt động kể chuyện giúp phát triển thái độ tích cực
của các em đối với việc học ngoại ngữ như thế nào, hầu hết các em đều có phản hồi tích
cực.
Các em thích hoạt động kể chuyện vì giá trị giải trí "nó rất thú vị" và vì “hoạt động kể
chuyện khiến em thấy hứng thú học tiếng Anh hơn” [P1I1, P4I1]. Kể chuyện cũng giúp họ
trở nên “thoải mái / dễ chịu hơn”, “tự tin hơn” [P1I1, P2I1, P2I2, P3I1, P4I2, P5I2]]. Ví dụ,
sinh viên H cảm thấy rằng kể chuyện khiến cô ấy “cảm thấy dễ nhớ các từ hơn khi chúng
đi với các tình huống quen thuộc” [P1I2]. Ý kiến của sinh viên N là kể chuyện đã giúp cô
ấy “dần dần bỏ qua sự nhút nhát của tôi trong lớp học” [P2I1, P2I2].
Mặc dù lúc đầu một số sinh viên như Y, B, T , L cảm thấy “khó chịu, mệt mỏi, ngại
ngùng, lúng túng, hụt hẫng”, sau đó các em đã thay đổi thái độ học kỹ năng nói, trở nên “tự
tin” hơn, “dễ chịu hơn”; các em cũng được “khuyến khích tích cực” và không ngại nói
trước lớp vì “kể chuyện là một nguồn thú vị” và “kể chuyện đã lôi cuốn tôi vào bài học
nhiều hơn” [P4I1, P5I2, P4I2, P5I1, P3I2]. Khả năng nói của họ cũng được cải thiện. Một
số sinh viên khác tỏ ra nhút nhát hoặc không chú ý nhiều trong các lớp học nói, họ trở nên
“thoải mái hơn khi chia sẻ ý tưởng với bạn bè” [P5I1]. Thực tế là sinh viên tập trung vào
cách kể chuyện đã ảnh hưởng và thay đổi thái độ của họ đối với việc học tiếng Anh.
Tất cả sinh viên nhắc lại thái độ tích cực mà họ nhận được từ hoạt động kể chuyện. Điều
này phần nào khẳng định rằng kỹ thuật kể chuyện có khả năng khiến người học có thái độ
tốt trong việc học nói tiếng Anh.
4.2.3. Câu hỏi số 3: Bạn có gặp khó khăn/ thử thách nào khi giáo viên sử dụng hoạt
động kể chuyện trong tiết dạy nói không?
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Kể chuyện, theo ý kiến của sinh viên, không có nhiều thách thức hoặc khó khăn khi sử
dụng nó trong các bài học nói.
Một số sinh viên gặp khó khăn chung như “cảm thấy mệt mỏi vì tiếng ồn”, “cảm thấy
xấu hổ”, “đôi khi không hòa nhập được câu chuyện vì vốn từ vựng của tôi không tốt”, hoặc
“đôi khi em chỉ biết giữ im lặng vì em không biết nhiều từ vựng tiếng Anh”, sau đó họ tất
cả đều thay đổi cảm xúc của họ đối với cách kể chuyện [P1I2, P3I2, P5I1, P2I2, P3I1]. Lý
do họ gặp những khó khăn này là vì họ không có đủ vốn từ vựng hoặc vì họ là những
người nhút nhát. Sau khi thực hành kể chuyện trong các lớp học nói, các em sinh viên nhận
xét rằng hoạt động kể chuyện khiến việc học kĩ năng nói của các em trở nên “ngày càng tốt
hơn” và các em thấy “hào hứng, tự tin và cạnh tranh hơn”. Các em nói rằng các em đã cố
gắng hết sức và cảm thấy “kĩ năng nói của em được cải thiện hơn” [P5I1, P1I1]
Hơn nữa, sinh viên trả lời rằng hoạt động kể chuyện cũng “khiến em rất phấn khích” và
các em đã có thời gian vui vẻ trong lớp học nói vì nó “rất vui và thú vị”. Do đó, một số khó
khăn chung ở trên trở thành “không phải là vấn đề lớn” [P4I1, P1I2]
Từ tất cả các phân tích nội dung ở trên, không thể phủ nhận rằng có một số khó khăn
khi sử dụng kỹ thuật kể chuyện trong các bài học nói, nhưng những trở ngại này có thể
được khắc phục và cải thiện trong quá trình hoạt động kể chuyện.
4.2.4. Câu hỏi số 4: Bạn có nghĩ rằng hoạt động kể chuyện nên được sử dụng trong các
bài học nói trong tương lai? Tại sao có? Tại sao không?
Kết quả từ câu hỏi này thực sự quan trọng để giáo viên có thể quyết định nên làm gì tiếp
theo. Dữ liệu phỏng vấn cho thấy rõ ràng rằng nhiều sinh viên đồng ý với việc tiếp tục sử
dụng hoạt động kể chuyện trong các bài học nói. Hầu hết sinh viên đồng ý rằng hoạt động
này nên được sử dụng nhiều hơn trong các lớp học nói vì nó “thực sự hữu ích để cải thiện
kỹ năng nói”; nó “thú vị”, “một phương pháp học ngoại ngữ tốt” và nó “giúp tôi thoải mái
trong các bài học nói”, “khuyến khích tôi nói”, “giúp tôi tương tác với bạn bè và giáo viên
tốt hơn”, “tiếng Anh của tôi dần dần được cải thiện” [P1I1, P1I2, P3I2, P4I1, P3I1]
Người học cũng lặp lại rằng việc kể chuyện khiến họ “cảm thấy thích thú hơn”; “Tự tin
/ thoải mái hơn”, và họ ‘cải thiện vốn từ vựng ngày này qua ngày khác’ [P5I1], P1I1].
Ngoài ra, hoạt động này đã làm cho không khí trong các lớp học nói “thật vui và hài hước,
thú vị” [P1I1, P4I1]. Đối với câu hỏi này, không có sinh viên nào phản đối gay gắt, chỉ có
hai sinh viên cho rằng “nên sử dụng kể chuyện trong giờ học nói, nhưng thỉnh thoảng” vì
các em chỉ muốn có thêm trải nghiệm với các hoạt động nhóm khác [P2I2, P3I2].Từ những
điều trên, có thể nhận thấy rằng hầu hết sinh viên đều rất hứng thú với hoạt động kể
chuyện.
5. Kết luận và đề xuất
5.1. Kết luận
Đề tài được thực hiện trong 11 tuần, trong đó hoạt động kể chuyện chính thức được tổ
chức trong 8 tuần. Lúc đầu sinh viên trong các lớp không chuyên ngữ có thái độ tiêu cực
nhẹ đối với việc học nói. Họ thường cảm thấy lo lắng và ngại nói tiếng Anh trước mặt
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những người khác. Điều này dẫn đến sự tham gia thụ động trong các lớp học và làm cho
các bài học không đạt được kết quả như mong đợi.
Để trả lời câu hỏi nghiên cứu khảo sát về thái độ của sinh viên khi giáo viên sử dụng
hoạt động kể chuyện trong các buổi học kĩ năng nói, bảng câu hỏi khảo sát và câu hỏi
phỏng vấn đã được sử dụng để thu thập dữ liệu. Từ những dữ liệu thu thập được, kết hợp
việc giáo viên thường xuyên quan sát, phản ánh để có những thay đổi cần thiết giúp tiết
học trở nên tốt hơn. Dữ liệu từ bảng câu hỏi khảo sát đầu học kì và cuối học kì đã được
phân tích và so sánh, bên cạnh đó, các cuộc phỏng vấn đã được tiến hành và phân tích. Qua
đó, có thể thấy thái độ học nói của sinh viên đã được cải thiện một cách nhẹ nhàng.
Mặc dù có rất nhiều ý kiến về việc sử dụng hoạt động kể chuyện trong các lớp học nói,
và người ta không thể thống nhất nói rằng cái nào tốt hơn, vì mỗi giáo viên có sở thích và
sở trường riêng của mình. Mỗi giáo viên có sự lựa chọn của cá nhân họ trong việc áp dụng
hoạt động nào trong việc giảng dạy ngôn ngữ. Mỗi hoạt động áp dụng trong quá trình
giảng dạy có ưu điểm và nhược điểm riêng, tùy thuộc vào đối tượng người học, tình huống,
thời điểm hoặc môi trường xung quanh việc giảng dạy. Tuy nhiên, từ kết quả của đề tài
này, có thể kết luận rằng hoạt động kể chuyện có tác dụng tốt trong việc thay đổi thái độ
của sinh viên đối với việc học nói và năng lực nói của các em.
5.2. Đề xuất
5.2.1. Đối với Học viện
Cải thiện cơ sở vật chất và nâng cao dịch vụ thư viện sạch sẽ, tiện nghi; nguồn tài
liệu phong phú, được sắp xếp một cách khoa học, thuận tiện để sinh viên có thể tiếp xúc
trực tiếp với sách, báo, tài liệu…; thời gian mượn trả hợp lý sẽ dễ dàng thu hút sinh viên
tới thư viện đọc sách và tự học hơn. Bên cạnh đó, nhà trường có thể mở rộng và phân bô
hợp lý các phòng máy, phòng thiết bị đa phương tiện, tạo điều kiện cho sinh viên được sử
dụng và thực hành nhiều hơn.
5.2.2. Đối với khoa
Khoa cần có các biện pháp trao đổi thống nhất với giảng viên về các môn học
chuyên ngành và các hình thức giảng dạy phù hợp để sinh viên có thể thích ứng với các
môn học đó. Và nội dung của các môn chuyên ngành nên được sắp xếp cụ thể rõ ràng kết
hợp với các buổi thực hành đi kèm, từ đó sinh viên sẽ hiểu bài và nắm chắc kiến thức hơn.
Bên cạnh đó, cần có những phương hướng cụ thể nắm tình hình học tập của sinh viên khoa
mình để từ đó đưa ra các kế hoạch và bồi dưỡng các kỹ năng cần thiết cho sinh viên nhằm
đạt hiệu quả tốt trong học tập.
5.2.3. Đối với giảng viên
Giảng viên nên chú ý đến thái độ của người học vì nó có thể ảnh hưởng đến sự
thành công của họ trong việc học ngoại ngữ. Tìm một phương pháp hoặc kỹ thuật phù hợp
để áp dụng và thích ứng trong các bài học tiếng Anh, đặc biệt là các bài học nói thực sự
hữu ích và cần được khuyến khích để tăng cường sự tham gia của sinh viên. Do đó, nhà
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nghiên cứu đã thử triển khai hoạt động kể chuyện đã được chứng minh là có hiệu quả trong
việc thay đổi thái độ của sinh viên đối với việc học kỹ năng nói.
Thứ hai, giảng viên nên tập trung vào nhu cầu, sở thích của sinh viên để từ đó có
những thay đổi phù hợp. Hơn nữa, việc quan sát và phản ánh trong quá trình này là thực sự
cần thiết để tìm ra thái độ của sinh viên. Trong quá trình nghiên cứu của mình, tôi thường
lưu ý kỹ thông qua việc kể chuyện để tìm ra những hoạt động chưa phù hợp từ việc chia
sinh viên thành các nhóm hay tổ chức kể chuyện. Lúc đầu, các sinh viên của tôi trong
nghiên cứu này thể hiện thái độ hơi tiêu cực của họ đối với việc học nói, vì vậy tôi luôn cố
gắng khuyến khích những sinh viên thụ động nêu cao giọng nhiều nhất có thể trong lớp.
Đôi khi, những sinh viên nói nhiều được nhóm lại với nhau để những người khác có cơ hội
nói.
Thứ ba, các giảng viên nên dành thời gian và kế hoạch bài học. Hạn chế của hoạt
động kể chuyện là hạn chế về sức khỏe và thời gian, vì vậy nó cần được lên kế hoạch cẩn
thận và tổ chức trong một khung thời gian phù hợp. Nếu các hoạt động được chuẩn bị chu
đáo, sinh viên sẽ thoải mái hơn và tham gia vào bài học một cách chủ động.
Cuối cùng, trong đề tài của tôi, có bằng chứng thể hiện rằng hoạt động kể chuyện có tác
động tốt đến thái độ học nói và khả năng nói của sinh viên và sinh viên muốn tổ chức hoạt
động này trong tương lai. Tuy nhiên, phát hiện này được đề xuất là theo ngữ cảnh cụ thể vì
hiệu quả của hoạt động kể chuyện sẽ khác nhau tùy theo các điều kiện khác nhau.
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PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT ĐẦU HỌC KÌ
Bảng câu hỏi này nhằm mục đích kiểm tra thái độ của bạn đối với việc học nói tiếng
Anh. Tất cả những câu trả lời này sẽ được bảo mật. Thông tin của bạn được đánh giá cao.
Vui lòng chọn phương án tốt nhất bằng các
1 = hoàn toàn không đồng ý; 2 = không đồng ý; 3 = không đồng ý cũng không đồng ý; 4
= đồng ý; 5 = hoàn toàn đồng ý
N0 STATEMENTS

1

1

Tôi không lo lắng khi tôi phải trả lời câu hỏi trong lớp học
tiếng Anh.

2

Tôi thấy thoải mái nếu được tự do chọn nhóm trong giờ học
nói.

3

Tôi thấy tự tin hơn nếu tôi có thời gian chuẩn bị trước cho
chủ đề mới.

4

Tôi thấy ngại ngùng khi đưa ra ý kiến của mình trong lớp
học tiếng Anh. (*)

5

Tôi thấy lo lắng khi các sinh viên khác trong lớp có vẻ nói
tiếng Anh tốt hơn tôi. (*)

6

Tôi lên kế hoạch luyện nói tiếng Anh trong lớp càng nhiều
càng tốt.

7

Tôi sẽ cố gắng tham gia một cách chủ động trong lớp học nếu
tôi được chuẩn bị trước ở nhà.

8

Tôi không chú ý nhiều đến ý kiến phản hồi mà tôi nhận được
trong lớp của mình. (*)

9

Tôi luôn cố gắng thể hiện ý kiến của mình bằng tiếng Anh.

10 Tôi trì hoãn việc nói tiếng Anh trong lớp càng nhiều càng tốt.
(*)
11 Nói tiếng Anh tốt thực sự là mục tiêu quan trọng đối với tôi.
12 Nói tiếng Anh tốt là điều quan trọng đối với tôi bởi bì tôi
muốn kết bạn với nhiều người nước ngoài.
13 Nói tiếng Anh tốt không hữu ích cho công việc của tôi trong
tương lai. (*)
14 Khi tôi nghe ai đó nói tiếng Anh tốt, tôi ước tôi có thể nói
được như người đó.
15 Tôi nghĩ khả năng nói tiếng Anh của tôi tốt.
(*): Statements with reversed scores.
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2

3

4

5

PHỤ LỤC 2: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT CUỐI KÌ
Bảng câu hỏi này được thiết kế để tìm hiểu đánh giá của bạn về việc sử dụng nghệ thuật
kể chuyện trong các bài học nói. Tất cả thông tin thu được từ bảng câu hỏi này chỉ dành
cho mục đích nghiên cứu. Vui lòng đánh dấu một số cho mỗi câu.
1 = hoàn toàn không đồng ý; 2 = không đồng ý; 3 = không đồng ý hoặc không đồng ý; 4
= đồng ý; 5 = hoàn toàn đồng ý
N0 STATEMENTS

1

1

Tôi không lo lắng khi tôi phải trả lời câu hỏi trong lớp học
tiếng Anh.

2

Tôi thấy thoải mái nếu được tự do chọn nhóm trong giờ học
nói.

3

Tôi thấy tự tin hơn nếu tôi có thời gian chuẩn bị trước cho chủ
đề mới.

4

Tôi thấy ngại ngùng khi đưa ra ý kiến của mình trong lớp học
tiếng Anh. (*)

5

Tôi thấy lo lắng khi các sinh viên khác trong lớp có vẻ nói
tiếng Anh tốt hơn tôi. (*)

6

Tôi lên kế hoạch luyện nói tiếng Anh trong lớp càng nhiều
càng tốt.

7

Tôi sẽ cố gắng tham gia một cách chủ động trong lớp học nếu
tôi được chuẩn bị trước ở nhà.

8

Tôi không chú ý nhiều đến ý kiến phản hồi mà tôi nhận được
trong lớp của mình. (*)

9

Tôi luôn cố gắng thể hiện ý kiến của mình bằng tiếng Anh.

10 Tôi trì hoãn việc nói tiếng Anh trong lớp càng nhiều càng tốt.
(*)
11 Nói tiếng Anh tốt thực sự là mục tiêu quan trọng đối với tôi.
12 Nói tiếng Anh tốt là điều quan trọng đối với tôi bởi bì tôi muốn
kết bạn với nhiều người nước ngoài.
13 Nói tiếng Anh tốt không hữu ích cho công việc của tôi trong
tương lai. (*)
14 Khi tôi nghe ai đó nói tiếng Anh tốt, tôi ước tôi có thể nói được
như người đó.
15 Tôi nghĩ khả năng nói tiếng Anh của tôi tốt.
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2

3

4

5

Đánh giá về hoạt động kể chuyện
1

Hoạt động kể chuyện đã giúp tôi tương tác tốt hơn với các bạn
và giáo viên.

2

Hoạt động kể chuyện trong giờ học nói rất thú vị.

3

Hoạt động kể chuyện đã làm tôi thấy lo lắng khi tôi phải chuẩn
bị trước cho một hoặc nhiều chủ đề mới.

4

Kĩ năng nói tiếng Anh của tôi đã được cải thiện trong suốt học
kì này.

5

Tôi đã cảm thấy không thoải mái khi thể hiện bản thân và ý
kiến của mình khi dùng hoạt động kể chuyện.

6

Từ vựng của tôi đã được cải thiện trong học kì này.

7

Tôi đã cảm thấy mệt mỏi vì quá nhiều tiếng ồn khi giáo viên sử
dụng Hoạt động kể chuyện trong giờ học nói.

8

Tôi đã cảm thấy hào hứng khi học nói tiếng Anh với hoạt động
kể chuyện.

9

Hoạt động kể chuyện không hữu ích đối với các kĩ năng ngôn
ngữ của tôi.

10 Hoạt động kể chuyện đã thúc đẩy tôi tham gia một cách chủ
động trong các giờ học nói.
11 Thi thoảng tôi đã không theo kịp lớp cho dù tôi đã cố gắng thế
nào trong các buổi học nói với hoạt động kể chuyện trên lớp.
12 Hoạt động kể chuyện đã giúp tôi cảm thấy tự tin hơn trong kĩ
năng nói.
13 Hoạt động kể chuyện đã giúp khích lệ tôi đưa ra quan điểm và
ý kiến của mình trong lớp học.
14 Hoạt động kể chuyện đã khiến tôi thấy muốn phấn đấu hơn
trong các buổi học nói.
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PHỤ LỤC 3: CÂU HỎI PHỎNG VẤN
Những câu hỏi này được thiết kế để tìm hiểu quan điểm của sinh viên về việc sử dụng
hoạt động kể chuyện trong các bài học nói. Tất cả thông tin thu được từ câu hỏi này chỉ
dành cho mục đích nghiên cứu. Vui lòng đưa ra câu trả lời chân thành vì chỉ điều này mới
đảm bảo sự thành công của nghiên cứu.
Câu hỏi phỏng vấn dành cho sinh viên:
1. Bạn cảm thấy thế nào khi giáo viên của mình sử dụng hoạt động kể chuyện trong các
tiết học nói?
2. Anh / chị có thể mô tả hoạt động kể chuyện giúp phát triển thái độ tích cực của bạn
đối với việc học ngoại ngữ như thế nào không?
3. Bạn có gặp khó khăn / thách thức nào khi giáo viên sử dụng hoạt động kể chuyện
trong các bài học nói không?
4. Bạn có nghĩ rằng hoạt động kể chuyện có nên được sử dụng trong các bài học nói
trong tương lai không? Tại sao có? Tại sao không?
------------------Cảm ơn sự hợp tác của bạn -----------------------PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT ĐẦU HỌC KÌ
Table 1: Descriptive statistics of students’ attitudes towards speaking English before
intervention
N

Min

Max

Mean

SD

Var.

1. I don't get anxious when I have to answer a
90
question in my English class.

1

4

2.70

0.95

0.91

2.It makes me comfortable if I am free to choose
90
group.

3

4

3.47

0.51

0.26

3. It makes me more confident if I have time to
90
prepare for the new topic.

3

4

3.63

0.49

0.24

4.It embarrasses me to raise my opinions in English
90
class. (*)

1

5

3.13

1.01

1.02

5. It worries me that other students in my class seem
90
to speak English better than I do. (*)

2

4

3.13

0.78

0.60

Affective aspect of attitude

Overall mean for affective aspect: 3.21
N

Min

Max

Mean

SD

Var.

6. I plan to practice speaking as much as possible in
class.
90

2

4

3.43

0.68

0.46

7. I will try to participate actively in class if I am 90

3

4

3.83

0.38

0.14

Behavioral aspect of attitude
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allowed to prepare at home.
8. I don't pay much attention to the feedback I
receive in my class. (*)
90

3

4

3.97

0.18

0.03

9. I always try to express my opinions in English.

90

2

4

2.83

0.65

0.42

10. I put off speaking English in class as much as
possible. (*)
90

2

4

3.70

0.53

0.29

Overall mean for behavioral aspect: 3.55
N

Min

Max

Mean

SD

Var.

11. Speaking English well is really my important
goal.
90

3

5

3.90

0.48

0.23

12. Speaking English well is important to me
because I'd like to make friends with foreigners.
90

2

5

3.90

0.55

0.30

13. Speaking English well isn’t useful for my job in
future. (*)
90

3

5

4.13

0.43

0.19

14. When I hear someone speaks English well, I
wish I could speak like him.
90

3

5

4.27

0.64

0.41

15. I think my speaking ability is good.

2

4

2.87

0.68

0.46

Cognitive aspect of attitude

90

Overall mean for cognitive aspect: 3.81
Overall mean = 3.53

257

PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT CUỐI KÌ
Table 2: Descriptive statistics of students’ attitudes towards speaking English after
intervention
N

Min

Max

Mean

SD

Var.

1.I don't get anxious when I have to answer a
90
question in my English class.

1

4

3.33

0.84

0.71

2. It makes me comfortable if I am free to
90
choose group.

3

5

4.07

0.45

0.20

3.It makes me more confident if I have time to
90
prepare for the new topic.

3

5

4.37

0.56

0.31

4. It embarrasses me to raise my opinions in
90
English class. (*)

1

4

3.70

0.70

0.49

5. It worries me that other students in my class
90
seem to speak English better than I do. (*)

2

4

3.50

0.63

0.40

Affective aspect of attitude

Overall mean for affective aspect: 3.79
N

Min

Max

Mean

SD

Var.

6. I plan to practice speaking as much as
90
possible in class.

3

5

3.87

0.43

0.19

7. I will try to participate actively in class if I
90
am allowed to prepare at home.

3

5

4.03

0.32

0.10

8. I don't pay much attention to the feedback I
90
receive in my class. (*)

3

4

3.97

0.18

0.03

9. I always try to express my opinions in
90
English.

2

4

3.43

0.57

0.32

10. I put off speaking English in class as much
90
as possible. (*)

3

5

3.87

0.43

0.19

Behavioral aspect of attitude

Overall mean for behavioral aspect: 3.83
N

Min

Max

Mean

SD

Var.

11. Speaking English well is really my
90
important goal.

3

5

4.03

0.41

0.17

12. Speaking English well is important to me
because I'd like to make friends with 90
foreigners.

3

5

4.00

0.45

0.21

13. Speaking English well isn’t useful for my
90
job in future. (*)

3

5

4.13

0.43

0.19

14. When I hear someone speaks English well,
90
I wish I could speak like him.

3

5

4.33

0.55

0.30

15. I think my speaking ability is good.

2

4

3.27

0.64

0.41

Cognitive aspect of attitude

90

Overall mean for cognitive aspect: 3.95
Overall mean = 3.86
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Table 3: Descriptive statistics of students’ evaluation on the storytelling
N

Min Max Mean

SD

Var.

1. Storytelling helped me to interact with my
friends and teacher better.
90

3

5

3.97

0.49

0.24

2. Storytelling in speaking lessons was enjoyable.

90

3

5

4.23

0.57

0.32

3. Storytelling made me nervous when I had to
prepare for a new topic/ new topics.
90

1

5

3.13

0.78

0.60

4. My English speaking skill has been improved
through this semester.
90

3

5

4.00

0.79

0.62

5. I felt uncomfortable expressing myself and my
ideas with storytelling technique.
90

2

4

3.50

0.63

0.40

6. My vocabulary has been enhanced through this
semester.
90

3

5

3.97

0.49

0.24

7. I felt tired of too much noise when the teacher
used Storytelling technique in speaking lessons.
90

2

5

3.53

0.63

0.40

8. I felt excited when learning English speaking
lessons with storytelling.
90

2

5

4.00

0.68

0.46

9. Storytelling wasn’t useful for my language skills. 90

2

4

3.50

0.63

0.40

10. Storytelling promoted me to participate actively
in speaking lessons.
90

3

5

4.23

0.48

0.23

11. Sometimes I didn’t get along no matter how
hard I tried in speaking lessons with storytelling
technique.
90

2

5

3.53

0.58

0.32

12. Storytelling helped me feel more confident in
speaking.
90

3

5

4.23

0.61

0.37

13. Storytelling encouraged me to raise my ideas
and opinions.
90

3

5

4.23

0.57

0.32

14. Storytelling made me feel more competitive in
speaking lessons.
90

3

5

4.23

0.57

0.32

Statements

Overall mean: 3.88
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PHỤ LỤC 6A: DỮ LIỆU PHỎNG VẤN SINH VIÊN
Interviewer 1: How do you feel when your teacher used Storytelling technique in
speaking lessons?
Participant 1: Oh I feel relaxed and excited when my teacher used storytelling
technique in speaking lessons. It is more interesting than the other ways I used to learn in
speaking classes.
Interviewer 1: Can you describe how Storytelling activity helped to develop your
positive attitude towards the foreign language learning?
Participant 1: Uhmm…It was so interesting. Storytelling activity helped me feel more
comfortable in speaking classes. It is more enjoyable than the normal teaching methods
I’ve learned before. I just felt like ….I was telling a story with my friends, and learning
English became more relaxed, it is not as serious as it was in the past.
Interviewer 1: Were there any challenges/ difficulties you experienced when your
teacher used storytelling activity in speaking lessons?
Participant 1: No, there weren’t. I find it good for my study. I really feel more
comfortable with stories in learning speaking skills.
Interviewer 1: Do you think storytelling technique should be used in speaking
lessons in the future? Why/ Why not?
Participant 1: Yes, of course. It really should be used in speaking lessons because it’s
really useful to improve speaking skills and make me feel more excited with English
language.
PHỤ LỤC 6B: DỮ LIỆU PHỎNG VẤN SINH VIÊN
Interviewer 2: How do you feel when your teacher used Storytelling technique in
speaking lessons?
Participant 1: Oh I feel quite excited. At first I paid no attention to it but later, I find it
interesting and rather useful to improve my speaking skills.
Interviewer 2: Can you describe how Storytelling activity helps to develop your
positive attitude towards the foreign language learning?
Participant 1: Uhmm…stories often contain the words in daily life, so it makes me feel
easier to remember the words when they go with familiar situations ….Therefore,
storytelling changed my attitudes towards learning speaking English. Now I am not afraid
of speaking in front of my class.
Interviewer 2: Were there any challenges/ difficulties you experienced when your
teacher used storytelling activity in speaking lessons?
Participant 1: Uhm…sometimes I felt tired of noise in the class when other groups
were discussing, but it’s not a big problem. Maybe at that time, my health was not good, so
I easily got tired.
Interviewer 2: Do you think storytelling technique should be used in speaking lessons
in the future? Why/ Why not?
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Participant 1: Yes. I think it’s a good and new learning method to me. It helped me
remember the words better. I can speak more fluently.
PHỤ LỤC 6C: DỮ LIỆU PHỎNG VẤN SINH VIÊN
Interviewer 1: How do you feel when your teacher used Storytelling technique in
speaking lessons?
Participant 2: Oh I am interested in telling stories. It made me feel like coming back to
my childhood. My grandmother often told legend stories before my bedtime. And it made
me feel so comfortable and relaxed.
Interviewer 1: Can you describe how Storytelling activity helps to develop your
positive attitude towards the foreign language learning?
Participant 2: Uhm…At the beginning of this semester, I was a little shy and felt
uncomfortable expressing my opinions, then I felt more confident to speak out loud.
Practicing storytelling technique in speaking lessons gave me opportunities to revise my
vocabulary in daily topics and when I use them again and again, they are not new words
anymore.
Interviewer 1: Were there any challenges/ difficulties you experienced when your
teacher used storytelling activity in speaking lessons?
Participant 2: Uhm…. Sometimes I just didn’t get along the story because my
vocabulary is not good.
Interviewer 1: Do you think storytelling technique should be used in speaking lessons
in the future? Why/ Why not?
Participant 2: Yes. It should be used in speaking lessons because it makes the class
more interesting and helps students become more confident in speaking English.
Abstract
The purpose of this study is to find out students' attitudes towards learning speaking
when the teacher uses storytelling activities in English Speaking classes. A survey was
conducted in three non-major classes at Faculty of Veterinary Medicine, Faculty of Food
Technology, Faculty of Electrical Engineering - Vietnam National University of
Agriculture. Storytelling activities were conducted in 8 weeks in the second semester. To
answer the research question: "What are the students’ attitudes when the teacher uses
storytelling activities in speaking lessons?". The researcher used survey research method.
Participants (90 first-year students) answered two survey questionnaires at the beginning
and the end of the semester. In addition, the students were interviewed at the end of the
semester. Survey questionnaires and interviews were used to collect data on students'
attitudes towards learning speaking when the teacher used storytelling activities. The data
collected at the beginning of the term showed that the students were afraid to speak
English and their speaking ability was limited. However, after 8 weeks, the students
showed a positive attitude towards the speaking lessons and their speaking performance
improved slightly. It was concluded that storytelling could have beneficial effects on the
learners' attitudes towards learning English speaking skills of students in non-major
classes.
Keywords: story telling, English speaking, attitude
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NHỮNG KHÓ KHĂN KHI GIẢNG DẠY TRỰC TUYẾN
VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP
CHALLENGES OF TEACHING ONLINE AND SOME SUGGESTIONS

ThS. Nguyễn Thị Lan Anh
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tóm tắt
Đại dịch Covid đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực cuộc sống, bao
gồm cả giáo dục. Hầu hết các trường học đột ngột dừng lại với thông báo về việc đóng cửa
hoàn toàn vào tháng 3 năm 2020. Sau cú sốc ban đầu, các trường học đã đưa vào một kỷ
nguyên mới của giảng dạy trực tuyến để giải quyết tình hình.Việc chuyển đổi từ dạy học
truyền thống sang trực tuyến là một thách thức không hề nhỏ với cả người học và người
dạy. Trong bài viết này, bên cạnh việc phân tích những khó khăn của hình thức dạy và học
trực tuyến, tác giả xin đưa ra một số giải pháp được cho là phù hợp và thiết thực nhằm góp
phần nâng cao chất lượng dạy-học trong giai đoạn hiện nay- khi dịch bệnh vẫn còn tiếp
diễn và việc học trực tuyến vẫn có thể còn kéo dài.
Từ khóa: giải pháp, giảng dạy trực tuyến, thách thức
1. Đặt vấn đề
Kể từ khi COVID-19 bùng phát vào cuối tháng 12 năm 2019 đến nay, đời sống kinh tếxã hội ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam đã có sự thay đổi lớn.
Không thể phủ nhận rằng giáo dục được xem là một trong những lĩnh vực chịu tác động
nặng nề nhất. Theo tổ chức UNESCO, kể từ khi đại dịch bùng phát đến ngày 8/4/2020, trên
thế giới có gần 1,6 tỉ học sinh và sinh viên bị ảnh hưởng; 188 quốc gia buộc phải đóng cửa
các trường học trên toàn quốc, gây tác động đến 91.3% tổng số học sinh, sinh viên trên
toàn thế giới. Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã trải qua 4 đợt bùng phát dịch bệnh
COVID-19 ở hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước. Giống như các quốc gia khác, đại dịch
COVID-19 không chỉ tác động mạnh mẽ đến các hoạt động kinh tế-xã hội, mà còn ảnh
hưởng rất lớn đến hoạt động giáo dục ở Việt Nam. Cụ thể, vào khoảng tháng 3 đến tháng 4
năm 2020 khi đợt dịch đầu tiên bùng phát trong nước, tất cả các trường học buộc phải đóng
của và toàn bộ học sinh, sinh viên phải nghỉ học để phòng dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg
của Chính phủ. Theo thống kê đến tháng 4/2020, tất cả 63 tỉnh, thành đã cho học sinh, sinh
viên nghỉ ở nhà. Đến nay, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chính phủ Việt Nam đã
nhiều lần thực hiện các đợt giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố hoặc thậm
chí trên quy mô toàn quốc. Trong bối cảnh đó, nhằm phòng ngừa sự lây lan của dịch bệnh
COVID-19; vừa duy trì chất lượng dạy học và hoàn thành chương trình đúng tiến độ, đảm
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bảo việc học tập của học sinh, sinh viên; nhiều trường học đã áp dụng việc dạy học bằng
hình thức trực tuyến (online) đối với hầu hết các cấp học. Thực tế cho thấy, việc chuyển
đổi hình thức học tập truyền thống sang học tập trực tuyến đã tạo ra không ít những thách
thức đối với cả người học và người dạy. Thực tế, học trực tuyến là một trong những mô
hình học tập tiên tiến và phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới, tuy nhiên những khó
khăn và rào cản của hình thức này vẫn còn rất hiện hữu. Chính vì điều này, nhiều công
trình nghiên cứu đã được thực hiện để xác định các yếu tố bất lợi nhằm khắc phục những
rào cản, hướng tới việc cải thiện chất lượng giảng dạy đối với hình thức đào tạo này. Trong
thời gian qua, đã có nhiều công trình nghiên cứu đưa ra các yếu tố ảnh hưởng đến việc học
trực tuyến của người học. Chẳng hạn như nghiên cứu của Renu Balakrishnan và cộng sự đã
chỉ ra 4 rào cản liên quan đến tâm lý, kinh tế, xã hội, kỹ thuật. Trong khi đó, nghiên cứu
của Wong đã đưa ra một số hạn chế của chương trình học đó là: “Hạn chế về công nghệ,
các hạn chế liên quan đến cá nhân người học và các hạn chế khác. Đối với cá nhân người
học, việc sử dụng các công nghệ mới có thể là một bất lợi hoặc rào cản trong chương trình
học online. Việc thiếu thông tin, kỹ năng giao tiếp và công nghệ có thể là rào cản đối với
chương trình học online vì người học có thể cảm thấy thất vọng từ môi trường học tập độc
đáo này”. Nhìn chung, các công trình nghiên cứu về những khó khăn và rào cản của việc
học trực tuyến khá phổ biến, nhưng đặt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 thì vẫn chưa
có nhiều đề tài được triển khai thực hiện. Trong khi đó, dịch bệnh COVID-19 đang ở giai
đoạn bùng phát mạnh mẽ và có thể khó kết thúc trong tương lai. Việc học trực tuyến có thể
sẽ phải tiếp tục duy trì nhằm đảm bảo phòng chống dịch và duy trì việc dạy học, do vậy
cần thiết phải có thêm các nghiên cứu liên quan tới việc dạy học trực tuyến nhằm làm rõ
bức tranh những khó khăn của việc giảng dạy trực tuyến. Ở bài viết này, tác giả mong
muốn góp phần làm rõ những khó khăn mà sinh viên và giảng viên gặp phải khi dạy học
trực tuyến. Qua đó, đề xuất một số giải pháp thiết thực nhằm đảm bảo chất lượng học tập
và giảng dạy trực tuyến trong thời gian tới.
2. Phương pháp nghiên cứu
Nhằm thu thập các thông tin cho bài viết, tác giả thực hiện khảo sát bằng hình thức
phỏng vấn online với 10 sinh viên, trong đó có 4 sinh viên nam và 6 sinh viên nữ, thuộc
một số chuyên ngành như Ngôn Ngữ Anh, Quản trị kinh doanh, Nông học; và 10 giảng
viên HVNNVN, trong đó có 1 giảng viên nam và 9 giảng viên nữ. Nội dung phỏng vấn tập
trung vào những khó khăn khi học – dạy trực tuyến và nhu cầu hỗ trợ của sinh viên- giảng
viên nhằm nâng cao hiệu quả học-dạy trực tuyến trong thời gian tới. Ngoài ra, tác giả cũng
áp dụng phương pháp phân tích tài liệu từ các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học trên
các tạp chí uy tín trong và ngoài nước. Các dữ liệu thu thập từ phỏng vấn và phương pháp
nghiên cứu tài liệu được sử dụng để trình bày tổng quan về chủ đề và sử dụng linh hoạt
trong quá trình phân tích trong bài viết.
3. Kết quả và thảo luận
3.1. Khó khăn đối với người học
Mặc dù các em khá năng động trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác các
bài giảng của thầy cô giáo nhưng trên thực tế, hoàn cảnh, điều kiện cơ sở vật chất của gia
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đình sinh viên sẽ chi phối nhiều đến hoạt động học trực tuyến. Bởi lẽ, không phải gia đình
nào cũng trang bị được mạng, máy tính, điện thoại thông minh để cho con em mình học
tập, nhất là ở các địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn.
Kết quả phỏng vấn 10 sinh viên HVNNVN của tác giả chỉ ra rằng: có 7 sinh viên đăng
nhập Team để học trực tuyến qua điện thoại, chỉ có 1 sinh viên sử dụng máy tính để bàn và
kết hợp điện thoại để có thể bật mic trả lời; 2 sinh viên sử dụng máy tính xách tay. 8 trong
10 sinh viên cho rằng học tập trực tuyến thường xuyên bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn xung
quanh cũng như những công việc gia đình như trông hàng quán cho mẹ, nấu cơm cho gia
đình…
Nghiên cứu của nhóm tác giả Đặng Thị Thúy Hiền, Trần Hữu Tuấn… về các yếu tố rào
cản trong việc học Online của sinh viên Khoa Du lịch – Đại học Huế đã chỉ ra một số khó
khăn về không gian học tập cũng như các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến hiệu quả học tập
của sinh viên. Cụ thể, có đến 64% sinh viên cho rằng không có không gian riêng tư để học
tập trực tuyến và thường bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn 79,1%; 71% sinh viên nhấn mạnh
thường bị người nhà làm phiền và cảm thấy gò bó, không được đi lại chiếm tỉ lệ 73,7%.
Cùng với đó, những yếu tố tâm lý như “Khó tập trung”, “Thiếu động lực” cũng là một
trong những rào cản mà sinh viên gặp phải khi học tập trực tuyến
Hơn nữa, do đặc thù của học trực tuyến nên việc quản lý nề nếp, ý thức học tập của sinh
viên không được trực tiếp nên sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên. Khi được
phỏng vấn, 9 trên 10 sinh viên đều cho rằng việc học tập trực tuyến không đạt kết quả như
học trực tiếp; chỉ 1 sinh viên cho rằng chất lượng học là tương đương (vì sinh viên này đã
quen với với việc học trực tuyến trước khi xuất hiện đại dịch). Nghiên cứu của Mahyoob,
M.(2020) về những thách thức của việc học trực tuyến trong đại dịch Covid cũng chỉ ra
rằng: đại đa số người học không mong muốn tiếp tục học online.
3.2. Khó khăn đối với người dạy
Trong thời gian bùng lại dịch Covid, nhà trường các cấp phải sử dụng phương thức học
trực tuyến để duy trì tiến độ học tập. Tuy nhiên, với giải pháp này, các thầy cô giáo gặp
không ít khó khăn để đạt kết quả như mong muốn. Trong bài viết này, tác giả xin đưa ra
một số khó khăn đối với người dạy:
Khó khăn đầu tiên phải kể đến là một số giảng viên có thể thiếu thiết bị internet và bị
cắt điện liên tục. Vấn đề này thường xảy ra với một số ít giảng viên về quê tránh dịch. Một
số giảng viên cũng có thể gặp khó khăn khi thiết bị giảng dạy (PC hay laptop) cũ kĩ, và
việc cài đặt và ứng dụng phần mềm dạy trực tuyến sẽ có thể gặp trục trặc. Kết quả phỏng
vấn của 10 giảng viên chỉ ra rằng 40% giảng viên thường gặp sự cố trong quá trình dạy do
đường truyền mạng (giảng viên bị rớt mạng và phải đăng nhập lại; giảng viên trình chiếu
bài giảng nhưng nhiều sinh viên không thể nhìn rõ .).
Một vấn đề khác có thể dễ dàng nhận thấy là việc dạy – học trực tuyến không phải là
công việc được thực hiện thường xuyên. Vì thế khi dịch Covid bùng phát, rất nhiều giảng
viên lúng túng về kỹ thuật thực hiện. Có nhiều nguyên nhân, song, chủ yếu vẫn là khả năng
ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học ở nhiều giảng viên còn hạn chế, việc sử dụng
các phần mềm học trực tuyến chưa thông thạo dẫn đến thực hiện chưa hiệu quả. Đó là một
công việc không hề đơn giản khi các giảng viên rất bận rộn với nhiều bài giảng đổi mới khi
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dạy online và nhất là giảng viên không có nhiều thời gian để chuẩn bị sẵn sàng cho các
công nghệ dạy online. Thực tế, 60% giảng viên được phỏng vấn xem đây là vấn đề lớn
nhất với họ.
Hơn nữa, đa phần giáo viên đã quen với không gian trực tiếp trước học trò, nay đứng
trong không gian trực tuyến để giảng bài, nhiều thầy cô sẽ lúng túng hoặc không tự tin khi
triển khai bài giảng. Kết quả nghiên cứu của tác giả Lữ Thị Mai Oanh, Nguyễn Thị Như
Thúy cho thấy quá trình tương tác giữa người dạy và người học rất hạn chế và ảnh hưởng
lớn đến kết quả giảng dạy. Cụ thể, có tới 88,5% sinh viên cho rằng đúng một phần và hoàn
toàn đúng với việc sinh viên và giảng viên khó tương tác, trao đổi và 73,3% sinh viên cho
rằng thầy cô giáo dạy không thu hút, sinh động như dạy trực tiếp trên lớp truyền thống
Việc thiếu nguồn tài liệu thích hợp cho việc giảng dạy online cũng là một vấn đề. Kết
quả từ cuộc phỏng vấn giảng viên, trong đó chủ yếu là giảng viên Ngôn Ngữ Anh tại
HVNNVN chỉ ra rằng: hầu hết tài liệu được sử dụng hiện nay của giáo viên tiếng Anh tại
Học viện là tài liệu sử dụng cho việc giảng dạy ngoại tuyến hơn là trực tuyến.
Vấn đề cuối cùng nhưng cũng là rào cản lớn nhất là nhiều sinh viên không tích cực
tham gia trong lớp học online như trong lớp học thực tế. Sinh viên tắt cam, tắt mic và giáo
viên phải đối mặt với sự yên lặng khó chịu trong lớp khi không có ai đặt câu hỏi hay trả lời
câu hỏi. Từ kết quả của cuộc phỏng vấn với giảng viên thì đây cũng là vấn đề phổ biến
nhất khi giảng dạy trực tuyến.
4. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến tại HVNNVN
4.1. Đối với Nhà trường
Để khắc phục những khó khăn trong quá trình học trực tuyến, nhà trường cần có những
chính sách hoặc hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên kịp thời nhằm đảm bảo việc học của
sinh viên không bị gián đoạn, đặc biệt là những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và/hoặc
sống ở khu vực vùng sâu vùng xa khó tiếp cận và kết nối với mạng internet. Cụ thể, nhà
trường có thể quan tâm đến việc trang bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng công nghệ thông
tin, kỹ năng an toàn thông tin, kỹ năng khai thác và sử dụng hiệu quả các ứng dụng phục
vụ hoạt động học tập.
Trong một số tình huống giảng viên phải tập trung tại trường như những buổi ngồi chấm
thi hội đồng... Vì vậy, Học viện cần nâng cấp hệ thống wifi và cho phép giảng viên sử
dụng cơ sở vật chất của mình một cách thuận tiện nhất có thể.
Học viện cũng nên sớm tổ chức các khóa học về đổi mới phương pháp dạy học, đặc biệt
là dạy trực tuyến để hỗ trợ giáo viên xử lý tình huống khi dạy online, cụ thể là khi dạy trên
Microsoft Teams (làm thế nào để nhập cả file danh sách sinh viên vào nhóm team thay vì
làm thủ công là nhập từng sinh viên một, trích xuất danh sách sinh viên tham gia học để
thuận tiện cho việc đánh giá chuyên cần của sinh viên…)
Để nâng cao chất lượng dạy thì không thể không nói đến tài liệu giảng dạy. Đó phải là
các tài liệu giảng dạy với nội dung và cách thức phù hợp với giảng dạy trực tuyến. Tuy
nhiên, chi phí để có các tài liệu/ phần mềm dạy online phù hợp không nhỏ, và rất cần sự tài
trợ của Khoa và Học viện.
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4.2. Đối với giảng viên
Vấn đề về thiếu thiết bị internet hay do mất điện thì giảng viên cần đầu tư vào hệ thống
nâng cấp internet tốc độ cao và nguồn điện dự phòng để đảm bảo nguồn điện không bị gián
đoạn trong các lớp học trực tuyến. Giảng viên tất nhiên sẽ cần bỏ ra một khoản chi phí,
nhưng để đảm bảo chất lượng cho việc giảng dạy thì đây là việc giáo viên cần thực hiện.
Hơn nữa, để có thể thành thạo trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy,
nhất là giảng dạy trực tuyến, giáo viên nhất thiết phải có tinh thần học hỏi, trao đổi với các
đồng nghiệp giỏi về công nghệ, tham gia các khóa học về giảng dạy trực tuyến…
Quan trọng nhất là giảng viên cần tăng cường tương tác và trao đổi với sinh viên để tạo
tâm lý thoải mái và cảm giác thích thú cho người học. Nghĩa là, giảng viên cần đa dạng
hóa các hình thức giảng dạy và lồng ghép nhiều hoạt động trong chương trình giảng dạy để
tạo hứng thú học tập của sinh viên, tạo môi trường cho sinh viên trình bày và chia sẻ quan
điểm của bản thân. Giảng viên có thể sử dụng các hoạt động tương tác hoặc vui chơi như
làm mô hình, tranh luận, thảo luận nhóm, câu đố, bài thuyết trình và dự án. Ngoài ra, để
tăng cường sự chú ý của người học, giảng viên nên học cách lập kế hoạch nghỉ giải lao
thường xuyên vì nếu sinh viên biết khi nào được nghỉ giải lao, họ có nhiều khả năng sẽ tập
trung hơn và vẫn tập trung cho đến giờ giải lao tiếp theo. Hơn nữa, tính linh hoạt là một kỹ
thuật mà nhiều giáo viên sử dụng để giảm bớt sự đơn điệu của một lớp học trực tuyến.
Giao việc ít hơn, sử dụng các đánh giá khách quan và tăng cường sự tương tác/ thảo luận
của nhóm sinh viên khi kiểm tra đánh giá. Như trong nghiên cứu mới của các chuyên gia
Đại học RMIT và Đại học Kinh tế tp. Hồ Chí Minh, tiến sĩ Thuận cũng cho rằng: “một số
cách kiểm tra/ đánh giá không yêu cầu sinh viên hợp tác chặt chẽ với nhau. Đây là lỗ hổng
mà các giảng viên cần xem xét nghiêm túc”. Dành thời gian cho các cuộc trò chuyện vui vẻ
và giải quyết vấn đề, thỉnh thoảng kêu gọi mọi học sinh trong lớp và linh hoạt về thời hạn
nộp bài cũng như tạo khoảng trống cho những sai sót giúp xây dựng mối quan hệ tin cậy và
tình bạn thân thiết với sinh viên. Những phương pháp này mang lại một mức độ thoải mái
cho một lớp học trực tuyến. Một kỹ thuật khác mà giáo viên có thể sử dụng là chọn ngẫu
nhiên các nhóm điều hành viên cho các buổi học khác nhau. Công việc của họ là bắt đầu
các cuộc thảo luận và trao đổi. Điều này thu hút sự tham gia của cả lớp và thúc đẩy học
sinh loại bỏ sự mất tập trung và vô kỷ luật.
Nói chung, giảng viên cần làm chủ về công nghệ, bài giảng trực tuyến, và tạo mối quan
hệ thân thiết với sinh viên. Không gì hiệu quả hơn đối với một người học là sự quan tâm cá
nhân từ chính giảng viên, người sau đó trở thành một con người hơn là chỉ một giọng nói
sau màn hình.
5. Kết luận
Có thể nhận định rằng, giảng viên và sinh viên đã và đang phải đối mặt với một số rào
cản khi phải chuyển sang hình thức đào tạo trực tuyến. Trong phạm vi nghiên cứu đề tài
lần này, tác giả chỉ mới dừng lại ở việc mô tả và chỉ ra những khó khăn, rào cản của giảng
viên và sinh viên thông qua việc giảng dạy thực tế và thông qua các tài liệu, các bài báo,
bài nghiên cứu. Do đó, với những hạn chế về khách thể và địa bàn nghiên cứu trong đề tài
lần này, những nghiên cứu khác có thể kế thừa và phát triển theo những hướng nghiên cứu
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mới với nhóm khách thể mang tính phổ quát hơn. Từ đó, đề xuất các giải pháp mang tính
thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học trực tuyến trong tương lai.
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Abstract
The pandemic threw life out of gear in every field, including education. Since an abrupt
halt with the announcement of a total lockdown in March 2020, schools brought in a new
era of online teaching to tackle the situation. Making a shift from traditional to online
teaching was a big challenge to the students as well as educators. In this article, besides
analyzing difficulties of teaching and studying online, the author offers some solutions that
are considered appropriate and practical in order to improve the quality of teaching and
studing online at this time.
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SỔ GHI CHÉP TỪ VỰNG – MỘT CHIẾN LƯỢC HỌC TỪ HIỆU QUẢ

THE VOCABULARY NOTEBOOK –
AN EFFECTIVE VOCABULARY LEARNING STRATEGY

ThS. Phạm Hương Lan
Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tóm tắt
Từ vựng là yếu tố quan trọng nhất trong việc học ngôn ngữ. Vốn từ vựng tốt giúp cho
người học thể hiện tốt hơn các kỹ năng như nói, viết, hoặc dịch thuật. Một trong những
nhiệm vụ đặt ra với các nhà giáo dục là phải tìm ra những cách thức, phương tiện nhằm
giúp cho việc dạy và học từ vựng đạt được hiệu quả cao nhất. Việc dạy từ vựng thường
dựa trên cơ sở về nguyên tắc học từ vựng. Đồng thời, người học cần biết và sử dụng một số
phương pháp học từ phù hợp với bản thân để có sự chủ động và độc lập nhất định trong
việc trau dồi vốn từ vựng của mình. Bài viết này thảo luận một phần kết quả nghiên cứu
của đề tài nghiên cứu khoa học “Ảnh hưởng của Sổ ghi chép từ vựng đối với việc học tiếng
Anh của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam”(2017). Nội dung bài viết tập trung
vào thảo luận về tầm quan trọng của từ vựng, việc học từ vựng, các chiến lược học từ, Sổ
ghi chép từ vựng, và hiệu quả của việc sử dụng Sổ từ.
Từ khóa: chiến lược học từ vựng, sổ ghi chép từ vựng

1. Đặt vấn đề
Nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới đều thừa nhận rằng từ vựng là đơn vị thiết yếu trong
quá trình học một ngôn ngữ (Li, 2004; Ng. Rosa, 2010). Từ vựng xuất hiện trong việc học
bất kỳ kỹ năng nào về ngôn ngữ đó. Người học cần có một lượng từ vựng căn bản nhất
định thì mới có thể phát triển trình độ ngôn ngữ lên những mức độ cao hơn. Vốn từ vựng
tốt giúp cho người học thể hiện tốt hơn các kỹ năng như nói, viết, hoặc dịch thuật. Ngoài
ra, việc học tốt một ngôn ngữ cũng giống như tạo ra một cơ thể hoàn chỉnh của con người,
nếu ngữ pháp được coi như bộ xương, thì từ vựng chính là phần cơ tạo nên sức sống cho
cơ thể. Rõ ràng thiếu một trong hai yếu tố đều không thể có một cơ thể hoàn chỉnh khỏe
mạnh được. Mặt khác, nếu bạn mắc lỗi về ngữ pháp, câu nói có thể sai, nhưng người nghe
vẫn có thể hiểu ý bạn; tuy nhiên, nếu bạn sai về từ vựng thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác.
Khi không dùng đúng từ vựng mà bạn cần, cả người nói và người nghe đều cảm thấy thực
sự khó chịu và bất tiện (Flower, Berman và Powell, 1989).
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Theo nhiều nghiên cứu trên thế giới, không có lý thuyết hoàn hảo nào cho việc sử dụng
phương pháp nào trong học từ vựng thì hiệu quả nhất. Các ý kiến về về vấn đề này có một
điểm chung duy nhất là người học cần được tạo điều điện để có thể có sự chủ động trong
quá trình học, điều này sẽ giúp họ học hiệu quả hơn. Đồng thời, giáo viên cần luôn sẵn
sàng có mặt để hỗ trợ quá trình học từ của người học (Coady, 1997). Trước hết, Nation
(2001) và Schmitt (2000) cho rằng để có thể ghi nhớ được một từ vựng, người học cần
được nhìn thấy (đọc được) từ vựng đó một số lần nhất định tùy thuộc vào từ vựng dài hay
ngắn, thuộc lĩnh vực nào. Như vậy, độ lặp của từ trong các văn bản rõ ràng là quan trọng
trong việc từ. Người dạy cần tạo cơ hội cho người học được tiếp xúc với một từ vựng nhiều
lần, nhờ đó người học có thể ghi nhớ những từ đã được học một cách dễ dàng hơn.
2. Phương pháp nghiên cứu
Bài viết này sử dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết: dựa vào các kết quả nghiên cứu
của các nhà khoa học trong và ngoài nước để phân tích về tầm quan trọng của từ vựng,
việc học từ vựng, các chiến lược học từ, và giới thiệu Sổ ghi chép từ vựng và hiệu quả của
việc sử dụng Sổ từ và các điểm lưu ý khi áp dụng Sổ từ vựng. Đặc biệt, kết quả nghiên cứu
trong Phạm Hương Lan (2017) được thảo luận kỹ để làm rõ tính hiệu quả và phản hồi từ
phía sinh viên đối với việc áp dụng Sổ ghi chép từ vựng trong học tiếng Anh tại Học viện
Nông nghiệp Việt Nam.
3. Việc học từ vựng
Từ vựng có thể được học qua hai cách thức: có ý thức (Direct Instruction) và vô thức
(Incidental Learning).
Loại thứ nhất, học từ vựng có ý thức, diễn ra khi người học có ý thức về việc học từ của
mình. Người học lúc này thường học từ một cách có hệ thống; tức là từ vựng được học
được thể hiện rõ trong ghi chép về cách viết, ý nghĩa, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, câu ví
dụ có chứa từ...Giáo viên thường cho học sinh học từ theo cách thức này, vì người học từ
vựng theo cách này có thể đạt được số lượng từ lớn trong thời gian ngắn vì độ tập trung
cao, nên áp dụng với các từ vựng phổ biến (căn bản) mà người học hay gặp hoặc hay phải
sử dụng trong giao tiếp hàng ngày (Nation, 1990; De La Fuente, 2002).
Loại thứ hai là học từ một cách vô thức, trong đó người học không hề có ý định học từ,
từ vựng chỉ tự đọng lại trong đầu của người học thông qua ấn tượng của người học về sự
hiện diện của từ trong một tình huống nào đó, như từ vựng xuất hiện trong một câu chuyện,
một bài báo, hoặc một bộ phim. Cách học từ thứ hai này, do không có chủ đích của người
học, nên lượng từ vựng vào đầu người học thường ít hơn; và các từ vựng cũng thuộc loại ít
sử dụng trong đời sống hàng ngày, nhiều từ chỉ xuất hiện trong văn chương, nghệ thuật
(Richards, 2002; Nation, 2001; Coady, 1997). Các nhà nghiên cứu đề xuất nên sử dụng
hình thức học từ vựng này để kích thích hứng thú học cho sinh viên, vì người học sẽ không
cảm thấy áp lực phải học từ, họ có thể lựa chọn nguồn chứa từ vựng theo sở thích và trình
độ của bản thân, đồng thời người học còn có thể luyện tốc độ đọc hiểu của mình thông qua
các bài đọc thêm theo hình thức này (Krashen, 2003; Harmer, 2003).
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Tóm lại, dù có sự khác nhau nhưng hai hình thức học từ vựng nói trên đều rất cần thiết
và nên được thực hiện song hành và bổ sung cho nhau (Schmitt, 2000). Dựa trên hai kiểu
học từ vựng này, các nhà nghiên cứu đã đưa ra các thuật ngữ khác nhau để chỉ các chiến
lược học từ vựng của người người học. Phần tiếp theo của bài viết sẽ thảo luận kỹ hơn về
các chiến lược này.
4. Các chiến lược học từ vựng
Schmitt (1997) trích dẫn định nghĩa của Rubin (1987) chiến lược học là “các quá trình
tiếp nhận, lưu trữ, tìm lại và xử lý thông tin” (tr.203). Chiến lược học gần giống với
phương pháp học tập cá nhân (Jones, 1998), hay động lực học (Gu & Johnson, 1996), và
văn hóa học tập của người học (Zhenhui, 2006). Chiến lược học từ vựng (Vocabulary
learning strategy), theo Oxford, là những hoạt động đặc biệt mà người học thực hiện nhằm
làm cho việc học tập từ vựng dễ dàng nhất, nhanh nhất, vui vẻ hơn, chủ động hơn và dễ
dàng áp dụng các từ vựng đó trong giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ. Chiến lược đóng vai trò
đặc biệt quan trọng trong việc học từ vựng vì chính các chiến lược này sẽ giúp cho việc
học từ dễ dàng hơn, nhanh hơn, hứng thú hơn, khoa học hơn, và hiệu quả hơn. Vì thế việc
sử dụng những chiến lược phù hợp sẽ giúp sinh viên mở rộng vốn từu và nâng cao khả
năng sử dụng ngôn ngữ. Nói cách khác, mỗi người học có chiến lược học tập riêng. Vì thế,
người dạy cần cho người học cơ hội tự lựa chọn chiến lược học cho mình.
Schmitt (1997) chia chiến lược học từ vựng thành hai loại: phương pháp khám phá
(discovery) và phương pháp tổng kết (consolidation). Phương pháp khám phá bao gồm các
biện pháp nhằm nhận biết và hiểu về từ vựng và cách sử dụng từ vựng như xác định nghĩa
của từ bằng cách dùng từ điển, đoán nghĩa của từ dựa vào văn cảnh, hỏi giáo viên hoặc
bạn học khác thông tin về từ vựng...Phương pháp tổng kết gồm các biện pháp người học sử
dụng để ghi nhớ từ đã được giới thiệu, bao gồm tự ghi nhớ từ bằng cách liên hệ với những
từ đã học, nhờ giáo viên hoặc bạn học khác nhắc, phân tích từ vựng đã học để ghi nhớ các
dạng của từ đó, đặt câu chứa từ đó, hoặc dùng từ đó trong nói chuyện, giao tiếp...Như vậy,
để có thể biết, hiểu và sử dụng được từ vựng thì người học cần áp dụng nhiều chiến lược
học từ một cách phù hợp. Một giả thuyết được đưa ra là người học càng sử dụng đa dạng
các chiến lược học từ thì càng có khả năng học từ tốt hơn.
Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện nhằm tìm ra cách học từ vựng hiệu quả nhất.
Takeuchi (2003) đã chỉ ra rằng những sinh viên học tốt thường học từ bằng cách đặt từ
trong cả câu, nói và viết các câu đó nhiều lần, sau đó đoán và kiểm tra lại nghĩa của từ;
trong khi đó những sinh viên học chưa tốt thì làm ngược lại: họ đoán và kiểm tra lại nghĩa
của từ ngay từ bước đầu tiên. Trong khi đó, Gu (2003) cho rằng việc lựa chọn, sử dụng, và
tính hiệu quả của chiến lược học từ phụ thuộc vào nhiệm vụ học tập, từng người học và
từng môi trường học. Ngoài ra, Ho (2008) đưa ra kết luận rằng phần lớn sinh viên thích sử
dụng chiến lược liên quan đến đoán từ dựa vào ngữ cảnh khi họ gặp bất kỳ từ mới nào.
Những sinh viên này có xu hướng học từ loại để ghi nhớ từ nhưng hầu hết lại không duy trì
việc ghi chép từ thường xuyên một cách có hệ thống và không duy trì học từ ngoài lớp học.
Thêm vào đó, cả sinh viên giỏi và kém đều sử dụng các chiến lược học tương tự nhau,
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nhưng có sự khác biệt trong việc duy trì và điều chỉnh các chiến lược này. Một nghiên cứu
mới đây nhất của Azadeh & Ghazali (2011) chứng minh rằng hầu hết người học đều thích
sử dụng các chiến lược học phổ biến như học từ thông qua bài đọc, dùng từ điển đơn ngữ,
và áp dụng từ vựng mới học vào trong giao tiếp hàng ngày.
Nhìn chung, các chiến lược học từ vựng tuy khác nhau nhưng đều có điểm chung: đây
là các hành động được thực hiện chủ động bởi người học nhằm mang lại hiệu quả cho việc
học từ vựng của bản thân.
5. Sổ ghi chép từ vựng
Sổ ghi chép từ vựng được nhiều nhà nghiên cứu coi là một chiến lược học từ vựng vừa
có thể theo sát chương trình trên lớp vừa có thể sử dụng như một cách tự học (Schmitt &
Schmitt, 1995) và là một phương pháp học hiệu quả trong lớp học ngoại ngữ (Bozkurt,
2009).
Theo Schmitt và Schmitt (1995), Sổ ghi chép từ là một cuốn sổ được dùng để ghi chép
lại những từ mới và hay dùng và những thông tin quan trọng liên quan đến những từ đó
như từ loại, các dạng từ phái sinh, từ đi theo cụm, từ trái nghĩa). Fowle (2002) còn xem sổ
từ như một hoạt động bổ sung cho các hoạt động trên lớp nhằm nâng cao vốn từ cho người
học, đồng thời tăng cường tính tự học của người học.
Người học sử dụng nhiều chiến lược học từ vựng trong khi họ thực hiện ghi lại các từ
trong sổ ghi chép từ vựng. Đầu tiên, người học sử dụng chiến lược xác định để khám phá
nghĩa và các khía cạnh khác của các từ chưa biết thông qua sự hỗ trợ của từ điển đơn ngữ
hoặc song ngữ, hoặc đoán từ trong văn cảnh. Đôi khi, họ cần sự giúp đỡ của giáo viên
hoặc bạn học của mình trong việc khám phá kiến thức về từ vựng, đây được gọi là chiến
lược xã hội. Một nhóm chiến lược khác cũng được sử dụng trong ghi chép sổ tay từ vựng
là chiến lược củng cố. Loại chiến lược này giúp người học ghi nhớ các từ và kiến thức từ
được khám phá trong quá trình ghi chép từ vựng. Trong sổ từ, người học có thể kết nối các
từ mới với các từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa mà họ đã biết (các chiến lược ghi nhớ). Một
khi người học biết rằng việc sử dụng sổ ghi chép từ vựng giúp ích rất nhiều cho họ, họ sẽ
tiếp tục giữ thói quen này theo thời gian, điều này thuộc về chiến lược nhận thức tổng hợp.
Như vậy, việc kết hợp nhiều loại chiến lược trong Sổ ghi chép từ vựng có tác dụng giúp
người học học từ vựng càng hiệu quả hơn.
Nhiều nhà nghiên cứu đã nhất trí rằng Sổ ghi chép từ vựng có một số ưu điểm như: giúp
cải thiện việc học từ, tăng cường khả năng sử dụng từ điển và kỹ năng đoán từ theo ngữ
cảnh, giúp giáo viên biết được sự tiến bộ của người học, tăng khả năng tự học, tăng động
lực học của người học. Tuy nhiên, việc sử dụng sổ ghi chép từ không thể thay thế hoàn
toàn các phương pháp học từ khác vì cách học này chỉ có thể sử dụng để tập trung vào một
số lượng từ nhất định.
Khi sử dụng sổ ghi chép từ vựng, cần chú ý đến những thông tin gì cần ghi lại về từ
vựng đó. Các nhà nghiên cứu đưa ra gợi ý về các thông tin nên có trong sổ ghi chép từ
gồm: từ và nghĩa của từ, câu ví dụ, từ đồng nghĩa, trái nghĩa, hình ảnh và cách phát âm của
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từ, cách dùng của từ theo quy tắc ngữ pháp (Schmitt & Schmitt, 1995; Bozkurt, 2007;
Yung, 2008; Lai, 2009).
Về thiết kế sổ ghi chép từ, Schmitt & Schmitt (1995) đã đưa ra 11 nguyên tắc để từ đó
có thể xây dựng một mẫu sổ ghi chép từ. Các nguyên tắc đó là:
1. Cách tốt nhất để ghi nhớ các từ mới là gắn chúng với một thứ tiếng mà mình quen
thuộc.
2. Các học liệu được tổ chức, sắp xếp thì dễ học hơn.
3. Các từ tương đối giống nhau không nên được dạy cùng một lúc.
4. Các từ đi theo cặp có thể được dùng để học số lượng lớn từ vựng trong thời gian
ngắn
5. Biết một từ không không chỉ là biết nghĩa của từ đó
6. Càng sử dụng tư duy sâu khi học từ, người học càng có khả năng nhớ từ hơn
7. Việc hồi tưởng lại từ giúp việc nhớ từ đễ hơn về sau
8. Người học cần tập trung chú ý thì việc học mới có hiệu quả cao nhất
9. Cần sử dụng lại từ để có thể nhớ và dùng được từ về lâu dài
10. Một cách sử dụng lại từ một cách hiệu quả là sử dụng từ mở rộng ngoài bài học
11. Mỗi người học có chiến lược học khác nhau.
(Theo Schmitt & Schmitt, 1995, tr.133-137)
Schmitt & Schmitt (1995) cũng cho biết để có hiệu quả trong việc sử dụng sổ ghi chép
từ, cần phải có sự cân nhắc trong việc lựa chọn từ mới và những thông tin về từ, độ lặp lại
của từ, và sự thường xuyên kiểm tra của giáo viên. Các từ được lựa chọn ghi chép có thể
lấy từ các bài đọc trên lớp, nhưng chú ý nên ưu tiên cho những từ hay gặp. Số lượng từ tùy
vào người học có thể khác nhau, nhưng nên đưa ra số lượng từ ngay từ buổi đầu thực hiện.
Người học cần ghi chép những thông tin về từ như đã đề cập đến ở trên, giáo viên cần dành
thời gian kiểm tra, sửa lỗi nếu có, và ghi nhận sự tiến bộ của từng người học. Như vậy,
không có mẫu sổ từ vựng nào được coi là hoàn hảo hoặc cố định cứng nhắc cho người học,
mỗi người học có thể tự xây dựng cho mình một cuốn sổ từ vựng đựa trên các nguyên tắc
chung được đưa ra ở trên; hoặc giáo viên có thể đưa ra gợi ý chung về tiêu chí cần thiết
cho một cuốn sổ từ vựng, từ đó những người học có thể xây dựng sổ từ vựng theo một mẫu
thống nhất.
6. Hiệu quả của việc sử dụng Sổ ghi chép từ vựng
Nhiều học giả trên thế giới đã nghiên cứu về hiệu quả của việc sử dụng sổ ghi chép từ
vựng trong dạy và học tiếng Anh. Có thể tóm tắt một số kết quả nghiên cứu như sau:
Schmitt & Schmitt (1995) đã tiến hành nghiên cứu các lý thuyết về dạy và học từ vựng
và đưa kết luận rằng việc sử dụng sổ ghi chép từ vựng thúc đẩy sự tham gia tích cực của
người trong quá trình học tập và thúc đẩy việc học từ vựng một cách độc lập. Lai (2000) lại
tập trung vào việc cho người học (tại Hồng Kông) ghi lại các từ vựng kết hợp sử dụng từ
điển; kết quả cho thấy việc hướng dẫn người học ghi chép sổ tay từ vựng kết hợp từ điển
giúp nâng cao động lực của người học và cho phép họ học từ vựng tiếng Anh hiệu quả
hơn. Fowle (2002) giới thiệu sổ ghi chép từ vựng tại một trung tâm ngoại ngữ ở Thái Lan;
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nghiên cứu này chứng minh rằng học sinh tham gia tích cực hơn vào việc học từ vựng khi
giáo viên cho học sinh thực hiện ghi chép sổ từ vựng. Họ cũng nhận thức rõ hơn về nhu
cầu và mục tiêu học tập của bản thân. Năm 2006, Hall nghiên cứu việc sử dụng sổ ghi chép
từ vựng tại một trường học ở Nhật Bản; Dữ liệu được thu thập thông qua kiểm tra của giáo
viên và từ bảng câu hỏi được thực hiện vào cuối học kỳ khẳng định đa số người học đều sử
dụng sổ ghi chép từ vựng, tuy nhiên các thông tin về từ được ghi chép trong sổ bị ảnh
hưởng bởi mục tiêu của lớp, hầu hết các mục ghi chép đều có bản dịch tiếng Nhật, và có
rất nhiều hình thức sổ ghi chép từ vựng mà người học đã sử dụng. Năm 2007, Bozkurt tiến
hành nghiên cứu về ảnh hưởng của việc sử dụng sổ ghi chép từ vựng đối với việc học từ
Tiếng Anh của người học và thái độ của người dạy và người học đối với hoạt động này; kết
quả nghiên cứu một lần nữa khẳng định phản ứng tích cực cả về phía người dạy và người
học đối với Sổ ghi chép từ vựng, đồng thời cho thấy Sổ ghi chép từ có ảnh hưởng tốt đến
hiệu quả học từ của người học. Đến năm 2010, NgRosa tập trung vào nghiên cứu hiệu quả
của việc sử dụng bản đồ ngữ nghĩa và tranh ảnh trong sổ ghi chép từ vựng của một nhóm
học sinh tại một trường trung học ở Hồng Kông. Dữ liệu được thu thập thông qua các bài
kiểm tra trong một chương trình dạy từ vựng kéo dài bốn tuần cho thấy rằng việc sử dụng
bản đồ ngữ nghĩa và hình ảnh trong sổ ghi chép từ vựng tạo điều kiện thuận lợi cho việc
học các mục từ vựng mà người học hướng tới.
Tại Việt Nam, nghiên cứu về Sổ ghi chép từ vựng cũng đã được thực hiện ở nhiều cơ sở
giáo dục khác nhau. Kết quả của những nghiên cứu này đều khẳng định việc sử dụng Sổ
ghi chép từ vựng có ảnh hưởng tích cực đến việc học từ của học sinh phổ thông trung học
và học sinh tại trung tâm giáo dục thường xuyên; đồng thời học sinh cũng thể hiện thái độ
rất hứng thú đối với chiến lược học từ này (Nguyễn Thị Thoa, 2012 và Đỗ Thị Bích Hằng,
2007). Một nghiên cứu khác của Nguyễn Thị Như Quỳnh (2013) cũng cho thấy việc sử
dụng Sổ ghi chép từ vựng có hiệu quả tích cực đối với việc ghi nhớ từ của học sinh tại một
trường phổ thông cơ sở.
Tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Phạm Hương Lan (2017) đã thực hiện một nghiên
cứu bán thực nghiệm đối với hai lớp học kỹ năng đọc tiếng Anh thuộc chương trình tiên
tiến-chất lượng cao tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Một lớp đóng vai trò là nhóm
thực nghiệm, lớp còn lại là nhóm đối chứng, mỗi lớp có sĩ số sinh viên bằng nhau (N=40).
Sinh viên trong hai lớp có chung một giáo viên dạy theo giáo án giống nhau. Thời gian
thực nghiệm là 5 tuần, trong đó cả hai nhóm đều được giáo viên đề xuất sử dụng Sổ ghi
chép từ vựng trong việc tổng hợp và tự học từ; tuy nhiên, chỉ nhóm thực nghiệm nhận được
hướng dẫn cụ thể và chi tiết hơn về thiết kế của Sổ từ. Trước và sau thời gian thực nghiệm,
sinh viên hai nhóm được yêu cầu làm cùng 1 bài kiểm tra từ vựng. Ngoài ra, sinh viên cả
hai nhóm được yêu cầu thực hiện 5 bài viết tự do (bài luận hoặc đoạn văn) tương ứng với 5
chủ đề bài học trong 5 tuần thực nghiệm. Kết quả bài kiểm tra trước và sau thực nghiệm
được phân tích và so sánh nhằm xác định hiệu quả của việc sử dụng Sổ từ trong học từ
vựng của sinh viên. Đồng thời, một phiếu khảo sát được phát cho nhóm thực nghiệm sau
thời gian 5 tuần nhằm khảo sát thái độ của sinh viên nhóm thực nghiệm đối với hoạt động
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ghi chép từ vào sổ. Kết quả nghiên cứu được minh họa tóm tắt trong Hình 1 và Biểu đồ 1
dưới đây.
Hình 1 thể hiện sự so sánh kết quả bài kiểm tra từ vựng của hai nhóm thực nghiệm và
đối chứng:
KQ bài kiểm tra từ vựng của nhóm thực nghiệm
Giai đoạn

N

Min

Max

M

SD

Trước sử dụng
40
STV

20

32

27.27

4.200

Sau sử dụng STV 40

28

46

38.93

4.862

N: số sinh viên, Min: điểm tối thiểu, Max: điểm tối đa
M: giá trị trung bình, SD: độ lệch chuẩn

KQ bài kiểm tra của nhóm đối chứng
Giai đoạn

N

Min

Max

M

SD

Lần 1

40

22

36

28.27

3.674

Lần 2

40

27

39

31.73

3.515

N: số sinh viên, Min: điểm tối thiêu, Max: điểm tối đa
M: điểm trung bình, SD: độ lệch chuẩn
Hình 1. So sánh kết quả bài kiếm tra của nhóm thực nghiệm và đối chứng trước và sau
thực hiện Sổ ghi chép từ vựng
Cả hai nhóm đều có kết quả kiểm tra từ vựng lần 2 cao hơn so với lần 1, tuy nhiên so
sánh giá trị Mean cho thấy nhóm thực nghiệm có tiến bộ lớn hơn trong bài kiểm tra. Điều
này giúp khẳng định hiệu quả của việc sử dụng Sổ từ vựng trong việc ghi nhớ từ của sinh
viên. Ngoài ra, biểu đồ 1 minh họa so sánh tỷ lệ bài viết sử dụng được từ vựng theo yêu
cầu bài học ở hai nhóm thực nghiệm và đối chứng:
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Biểu đồ 1. So sánh tỷ lệ sử dụng từ vựng trong STV giữa nhóm thực nghiệm và
nhóm đối chứng.
Biểu đồ 1 cho thấy tần suất sử dụng từ vựng theo yêu cầu trong nhóm thực nghiệm cao
hơn nhóm đối chứng và có xu hướng tăng dần trong các bài viết trong khi tỷ lệ từ vựng
theo yêu cầu có xu hướng không tăng ở nhóm đối chứng. Kết quả nghiên cứu trong Phạm
Hương Lan (2017) một lần nữa khẳng định các hiệu quả tích cực của Sổ từ vựng trong việc
học từ vựng của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam: sinh viên thể hiện thái độ tích
cực đối với hoạt động này và việc học từ vựng cũng đạt được hiệu quả cao hơn.
7. Kết luận
Bài viết đã thảo luận về tầm quan trọng của từ vựng, việc học từ vựng, các chiến lược
học từ, và đặc biệt giới thiệu Sổ ghi chép từ vựng, hiệu quả của việc sử dụng Sổ từ cùng
với các điểm cần chú ý khi thực hiện ghi chép Sổ từ vựng dựa trên việc phân tích một số
nghiên cứu lý thuyết cũng như nghiên cứu thực tiễn có liên quan đến chủ đề này. Tác giả hi
vọng bài viết đã mang đến một cái nhìn chi tiết hơn, đầy đủ hơn về chiến lược học từ này,
giúp người dạy và người học có thể áp dụng chiến lược Sổ ghi chép từ vựng vào việc dạy
và học từ vựng, góp phần mang lại hiệu quả hơn nữa trong việc học từ vựng nói riêng và
việc học tiếng Anh nói chung đối với sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng như
các đối tượng người học khác có quan tâm.
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Abstract
Vocabulary is considered the most important element in language learning by a number
of scholars. Having a wide range of vocabulary helps learners better demonstrate such
skills as speaking, writing, or translating. One of the tasks posed to educators is to find
ways and means to help teach and learn vocabulary most effectively. Vocabulary teaching
is often based on the principles of vocabulary learning. In addition, learners need to know
and use multiple vocabulary learning strategies which are suitable for themselves to have a
certain initiative and independence in acquiring their vocabulary. This article discusses a
part of the research results of the scientific research project “The efects of vocabulary
notebooks on English learning of students at Vietnam National University of Agriculture”
(2017). The content of the article focuses on the importance of vocabulary, vocabulary
learning, vocabulary learning strategies, Vocabulary notebook, and the effectiveness of
using Vocabulary Notebook.
Keywords: learning vocabulary strategies, vocabulary notebook
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EFL WRITING ASSESSMENT – HOW TO MAKE IT LESS CHALLENGING

GIẢM BỚT THÁCH THỨC KHI CHẤM BÀI VIẾT TIẾNG ANH

Tran Thi Tuyet Mai, MA
Vietnam National University of Agriculture
Abstract
In this article, the author has presented the basic information as well as the principles
when assessing language and assessing writing skills. In this process, the teacher is mainly
responsible for scoring and giving feedback – two activities that are considered the most
time-consuming and labor-intensive, especially in large classes. From the above challenges
and with my own experience as a writing teacher, the author has read research about
automated writing systems to introduce to managers and colleagues for future use.
Keywords: writing assessment, challenges, automated writing system

1. Overview of EFL writing assessment
Assessment is defined as a number of different ways to gather information of learners’
language competency or achievement (Hyland, 2003). It is considered the process of
measuring someone’s knowledge, skills or ability (Coombe, 2018). There are two types of
assessment in education namely formative and summative assessment. The former is used
to check students’ progress and the teachers can use it to give feedback, meanwhile the
latter is used at the end of the course to measure what students have achieved (Hughes,
1989). There is a number of different types of assessment used to assess the learners’
ability such as tests, interviews, written samples and so on. In teaching and learning
foreign languages, the tests are divided into two main types of paper-and-pencil language
tests and performance tests. The first type is used to assess separate components of
language knowledge. On the other hand, the second type is used to assess language ability
in specific context (McNamara, 2000).
According to Peter Wingard & Gerry Abbott (1981), when teaching and learning
written English, writing should be focused as a means and a target of language learning.
Indeed, through writing people can improve their vocabulary as well as grasp grammar
structures. That is the reason why writing sentences exercises are engaged in testing this
skill. Moreover, writing is also a good way for people to achieve their goal of
communication. The writing assignments always convey a message of the writers. These
two aspects have close connection so the former should be used for beginners to practice
with different grammar exercises or making sentences. Meanwhile, the latter is more
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suitable for the learners at higher level at which they have to meet the requirements of
language competency and communicative functions.
1.1 The principles of language assessment
Assessment in general and language or writing assessment in particular should follow
the principles of validity, reliability, authenticity, washback and practicality.
Validity: “the extent to which interferences made from assessment results are appropriate,
meaningful, and useful in terms of the purpose of the assessment” (Gronlund, 1998, p.226, as
cited in Brown, 2004). In other words, this principle is commonly known as the extent to which
the test measures what is supposed to measure.
Reliability: A test is reliable when it is “consistent and dependable” (Brown, 2004,
p.20). It means that the same test takers when do the same test at different time should
have similar results. Brown also described a number of factors affecting the reliability of a
test namely the inconstancy in the students, scoring, teachers, and in the test itself.
Authenticity: Bachman and Palmer (1996) define as the extent of correlation between
the traits of test takers and those of the target language use (as cited in Drid, 2018). In an
authentic task, the learners should be asked to write in the case of real situations and they
have to deliver the message in their writings.
Washback: Hughes (1989) defines washback as “the effect of testing on teaching and
learning” (p.53). The positive washback should outweigh the negative washback (if any).
According to Brown (2004) “washback enhances a number of basic principles of language
acquisition: intrinsic motivation, autonomy, self-confidence, language ego, interlanguage, and
strategic investment, among others” (p.28)
Practicality: Bachman and Palmer (1996, cited in Drid, 2018) indicate the three types of
resources including human resources, material resources and time. However, the resources
should be considered in terms of their cost. In other words, practicality is commonly
known as the conditions of human, physical, financial and time resources that meet the
requirements of test development, administration and reporting.
1.2. The importance of assessing writing
The importance and complexity of teaching and assessing writing have been mentioned
for a long time. Rao & Durga (2018) indicate that writing is the most complex skill in four
skills. At lower level, the learners have to organize their ideas and make a plan. However,
at higher levels, the learners should show their academic performance not only in using
grammar structures or vocabulary but also in specific context of communication (Javed &
Juan, 2013). Jens Dolin & Evans (2018) affirm that assessment to evaluate student writing
is certainly essential so that students can use it as a reference to improve their writing
ability.
S. C. Weigle (2015) outlines three main purposes for assessing English writing ability in
EFL contexts. First, it is used for students who want to go or study abroad and they have to
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prove their language proficiency. Second, in many countries, university students need to
achieve a certain level before graduation. Third, many workers need a certificate to apply
for a job. She also emphasizes “the primary purpose of these assessment is to evaluate
language ability in a specific context” (p.37).
In terms of the importance of writing assessment, Ahmed & Troudi (2018) also cite
different viewpoints. For instance, teachers define writing assessment as a continuous
process that includes not only teachers but also students (Crusan, 2010). Weigle (2012)
indicate that assessment process should be more descriptive, exact and effective to the
learners. Jones (2002) and Cumming (2004) emphasize the importance not only for
teachers and students who directly related to the teaching and learning process but also for
administrators and stakeholders. Brown (1997) highlights the close connection of
assessment and the learning process and students may change their learning style and
methods due to methods of assessment. Moreover, assessment helps students recognize
their strong points and weak points in writing (Hyland, 2004).
1.3. Techniques of assessing EFL writing
As mentioned above, formative and summative are two forms of assessment. However,
in a broad sense, the techniques should be divided into three types of indirect, direct and
alternative assessment. In his research, Drid (2018) indicates that although indirect assessment
does not meet the criteria of validity and authenticity, it is highly reliable and practical. This
type of assessment is a traditional method which was commonly used in 1950s and 1960s. It
measures the sub-skills in writing by using multiple choice questions or error correction so it is
easy to conduct and score. Meanwhile, direct assessment requires students to show their
writing ability rather than simply provide the correct answers. Weigle (2002) argues that this
type is the most comprehensive research method in all contexts of language learning.
Direct assessment is considered more effective than indirect assessment; however, it
also has some advantages that the teachers/ raters and decision-makers should concern.
Firstly, it takes longer time to score an essay than a multiple-choice test. Secondly, due to a
variety of factors, it may lack the consistency among raters when giving scores on essays
(Huot, 1990). The affective factors here include the writing task, the rater, the rating scale,
the scoring process, test-takers themselves, and the features of the written text (HamLyons, 1990; Huot, 2002; McNamara, 1996; cited in Sari, 2021).
Coombe (2018) defines alternative assessment as the type that measures student
performance differently from the traditional assessment. In other words, alternative
assessment focus on the progress of learners instead of counting the learners’ correct
answers. It means that it follows the holistic scoring which concerns students’ performance
and how much the learners improve. The common tools used for alternative assessment
are: performance-based assessment, open-ended questions, essays, portfolios and others. In
order to evaluate these types of writing tasks, a rubric or a scale is designed so that the
raters can follow each criterion and give exact scores.
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In the past decades, researchers and organizations have proposed a number of different
categories or scales to assess writing. The common selected scales are summarized in the
following table:
Table 1: The common scales of writing assessment
Name of
researchers/
organizations

Scales of writing assessment

John
Grammar Vocabulary
Anderson
(1968, cited
in Hughes,
1989)

Mechanics

Fluency

Hamp Lyons Content
(1990, cited
in Klimova,
2011)

Organization

Vocabulary

Language Mechanics
use

(Brown,
2001)

Organization

Discourse

Syntax

Vocabulary Mechanics

Educational
Length
Testing
Service
(cited
in
Klimova,
2011)

Organization

Style

Grammar

Sentences

International Register
English
Language
Testing
System
(cited
in
Klimova,
2011)

Rhetorical
Organization

Style

Content

Cambridge
Assessment
(2020)

Communicative Organization Language
Achievement

Content

Content

Form

All of the rubrics or scales used in writing assessment are explained in descriptive
language with specific words to justify and classify the quality of the assignment. It can be
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seen clearly from the table that the rubrics focus on the following main qualities: Content
(the writing must not be off topic and has to answer all of the questions raised in the task);
Organization (the ideas are logically developed with three main parts of introduction, body
and conclusion); Vocabulary and Grammar (correct use of words and structures at required
level); Communicative Achievement (convey the right message to the readers) and
Mechanics.
2. Challenges in assessing EFL writing
In 1994, White raised issues and problems in assessing writing relating to the four
groups of teachers, students, researchers and theorists and testing firms. In this paper, I just
summarize the main points of the first group which I belong to – the teachers of writing.
As he mentioned, writing assessment is used to measure the effectiveness of the teachers’
work and they have no choice but “teaching to the test” (p.13). Moreover, the writing
teachers also face the challenge of health problems, heavy workload and having little
appreciation from their institutions. Most of the writing teachers spend many hours a week
assessing students and hope that their students can improve their writing ability. In
addition, White also raised concerns about large scale assessment, giving useful and
constructive feedback and others.
In 2003, Hyland also restated the major challenges that teachers face when evaluating
written work. They are purposes of assessment, validity and reliability issues (in designing
tasks and scoring, responding to students’ writing, reducing student anxiety and portfolio
assessment). Among them, scoring and feedback are the two tasks which are really timeconsuming and highly responsible but have huge contribution to the learning of individual
students and to the development of a writing course.
Feedback in Writing
Feedback, which aims at inspiring students to develop writing, is often recognized as
one of the writing teachers’ vital tasks (Hyland, 2003). Attali (2004); Burstein, Chodorow
& Leacock (2003) also conclude that “effective writing requires an interactive process
which contains writing, receiving informative feedback from a teacher or reader, revising
based on this feedback, and then repeating this process again and again (cited in
Sari,2021).
In EFL writing classroom, the teacher is always in charge of giving feedback to the
students. This is really a tough challenge, especially in large classes. In a real context, it is
really difficult for teachers if they are asked to give feedback in a fixed format because
there are always many different types of writing assignments as well as responses.
It takes time to give effective feedback that can inspire students to write more and help
them to improve their writing ability. Moreover, the teachers also need to be trained as
qualified raters. It is widely known that untrained raters give unreliable results and that
training can be effective in improving reliability (Susser, 2008). Susser also mentions the
main “rater effects” which have been drawn from other researchers namely strictness effect
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(raters are too strict or too easygoing); halo effect (having positive attitude and assessment
from the initial impressions); central tendency effect (placing most items in the middle of
the rating scale); inconsistency; and bias effect.
Validity and Reliability in scoring students’ writing
Hyland (2003) affirms that validity and reliability are the most influential factors to the
quality of an assessment procedure. Validity refers to “the appropriateness,
meaningfulness, and usefulness of the specific inferences made from the test scores”
(Messick, 1989, p.39, cited in Sari, 2021). According to FCIT, validity refer to the
accuracy of an assessment – whether or not it measures what is supposed to measure. Even
if a test is reliable, scoring may not be valid. Validity can be measured in three ways:
content, criterion and construct.
Regarding to reliability in scoring, Barbara & Leydens (2016) strongly suggests that if
different raters at different occasions give similar scores, the assessment will be reliable.
They also divide rater reliability into two forms of intrarater reliability and interrater
reliability. The former refers to the situation that the same rater may assign different scores
to the essays having the same quality while the latter refers to the consistency in scoring
among different raters.
In order to fulfil the requirement of reliability and validity, there are two scorers taking
part in the writing assessment process. However, this is really uneconomical and not timeefficient (Attali & Burstein, 2006, cited in Sari, 2021). Moreover, the raters may have
unconscious bias towards gender, ethnicity and topic type (Schaefer, 2008).
3. An introduction to Automated Writing Evaluation (AWE) systems
In order to solve the problems of impartiality and reliability in writing assessment, Ellis
Page did research on the technology application since 1960s. Since then, a number of
different AWE systems has been developed to meet the demand of universities and
organizations, assessors as well as students and teachers. In the four past decades, scholars
have conducted a lot of researches on the strengths and weaknesses of AWE systems so
that it can be more innovative in the future and easily accessible. In the following table, I
summarized some commonly used AWE systems in the world, both in large scale with
standardized tests and in small scale of classrooms. The information is compiled from the
research papers on AWE systems of Dikli (2006); S. C. Weigle (2015); Dikli (2006); Sari
(2021) and Zhang (2021).
Table 2: Popular AWE systems
Name of
system
Project
Grader

Developed by

Essay Ellis Page (1966)

Evaluation
mechanism

What it can do

Use correlation - score essays
to predict the - track the writing
intrinsic quality errors
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of the essays

IntelliMetric

Vantage
(1998)

Learning Artificial
Intelligence

- work with any
number predefined
score-point ranges and
rubric definitions
- give overall and
detailed feedback
- help students to revise
and edit their writing
- give overall scores
- allow multiple essay
submissions with
detailed adaptive
feedback
- flag and reject any
submission if they are
off-topic,
inappropriate, copy the
question or contain
harmful messages

E-rater

MY Access!

Educational
Testing Artificial
Service (1999)
Intelligence
Natural
Language
Processing

- point out features
& related to students’
writing proficiency
- provide holistic score
and diagnostic
feedback about
grammar, usage,
mechanics, style and
organization and
development

Educational
Testing Rely on the - provide instant
Service (1999)
IntelliMetric
feedback and scoring
scoring system
for an essay
- allow teachers to have
full control of
application

Intelligent
Essay Assessor

Pearson
Knowledge Latent semantic - give score for
Technologies (1997)
analysis and AI
formative and
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summative assessment
- focus on the content
of writing
- provide feedback on
grammar, style and
mechanics
Pigai

iTEST

Beijing Cikuu Science Large corpus of
and Technology Co, Ltd standard English,
(2011)
students’ English
essays and other
English
textbooks

- generate a holistic
score

Unipus – China

- give scores on
listening, speaking,
reading, writing and
translation skills

Cloud platform

https://itestcloud.unipus.
cn/

- rank the highest and
lowest scores

- build up a multidimensional testing and
assessment system
- offer professional
solutions for digital
testing and assessment
- support for research
iWrite

Professor
Liang
Maocheng and his
research team

- provide intelligent
diagnosis
- give feedback

Bayesian Essay Lawrence M. Rudner
Test
Scoring (2002)
System
(BETSY)

- give score (up to 5
score categories) and
feedback, focus on
content
- provide diagnostic
information

Major concerns in using AWE systems are about their influence on consolidation and
enhancement in writing, students and teachers’ perceptions towards AWE, the
effectiveness of the systems, validity and reliability. However, among these topics emerge
the two problems of scoring and feedback (summarized in Sari, 2021). He also cited in his
journal a number of research results of automated feedback and scoring. Related to the
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impact of automated feedback on the process of consolidation and improvement, the
results showed that the students are triggered to write more thanks to relevant and
immediate feedback of the program. Moreover, students also achieved greater
enhancement with fewer writing errors of grammar, usage, mechanics and style.
Additionally, students were able to write longer essays. The research also showed that the
students who received both types of feedback (from system and from teacher) were more
motivated and persistent in their writing.
About automated scoring, most of the studies have focused on the consistency between
raters’ scores and systems’ scores both in large-scale standardized test and in classroombased writing assessment. The results summarized in Sari (2021) revealed the high true
score correlation between e-rater and human rater scores. In some cases, the reliability of
the AWE systems was even higher than that of raters’ scores (whether one or two raters).
Moreover, e-rater had the ability to evaluate the syntactic and discourse structure of nonnative speakers’ written products as well.
4. Conclusion
Under the development and innovation of AWE systems, their advantages in giving
feedback and scoring are undeniable. Most of the research revealed that they are reliable in
scoring and have positive impact on students writing improvement. However, it is
necessary to make clear and consider other variables in these studies and conduct more
meticulous experimental studies so that we can have more persuasive and positive results
of the AWE systems’ reliability and use these systems widely as supplementary instruction
tools (Sari, 2021)
The introduction and application of AWE systems partly help the writing teachers feel
ease in dealing with the challenges of time and workload in writing assessment. Automated
evaluation is practical and can be learner-centered. Therefore, the learners could be more
autonomous (S. Weigle, 2002). In fact, the AWE systems must be tested and operated in a
larger scale in order to achieve more exact and persuasive results.
There has been hesitation from writing teachers to use these systems due to the cost as
well as the fear of substitution of technology (Dikli, 2006). However, the producers of
classroom-based automated scoring systems claim that the main role of these systems is to
support teachers in writing classes, not to replace them. The systems should be used in
integration with writing assessment process as a second or third rater. In other words,
administers, stakeholders and teachers can use AWE systems as a reference tool to
compare with raters scoring and provide immediate feedback in large-scale writing
assessments.
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Tóm tắt
Trong bài viết này tác giả đã trình bày những thông tin cơ bản cũng như các nguyên tắc
cần tuân thủ khi đánh giá ngôn ngữ và đánh giá kỹ năng viết. Trong quá trình này, giáo
viên là người tham gia trực tiếp vào quá trình chấm điểm và nhận xét bài viết – hai hoạt
động được coi là tốn thời gian và công sức nhất, đặc biệt trong những lớp có sĩ số đông. Từ
những thách thức trên đây và với trải nghiệm của bản thân là giáo viên dạy viết và thường
xuyên phải chấm bài viết, tác giả đã tìm hiểu về công cụ chấm bài tự động để các nhà quản
lý và đồng nghiệp có thể tham khảo nhằm đưa vào sử dụng trong tương lai.
Từ khóa: đánh giá bài viết, thách thức, hệ thống chấm điểm bài viết tự động
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COOPERATION OF ENGLISH LECTURERS WITH SPECIALIZED ONES IN
INCREASING EFFICIENCY OF TEACHING ESP AT VIETNAM NATIONAL
UNIVERSITY OF AGRICULTURE
SỰ PHỐI HỢP GIỮA GIÁO VIÊN TIẾNG ANH VÀ GIÁO VIÊN
CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC
TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CHO SINH VIÊN
Nguyen Thi Ngoc Thu, MA
Vietnam National University of Agriculture

Abstract
Teaching and learning ESP at universities in Vietnam has been facing many difficulties
and challenges related to different issues. The concept of direct ESP instructor is still
controversy with different opinions. The question is whether English teachers or
specialized ones do it better? To answer this question, it is necessary to have a thorough
analysis of the goals and characteristics as well as the necessary requirements for teaching
ESP.
Keyword: ESP, efficiency, cooperation

1. Introduction
Nowadays, teaching and learning ESP at many universities and academies in Vietnam
have had many challenges in some areas such as training objectives, entrance qualification
of students, the development of curriculum, materials, facilities and teaching methods.
Although the instructors are considered one of the most important factors in the training
process, the agreement of the better direct instructor has not been established yet. It is very
necessary to have a thorough analysis of the goals, characteristics and obligatory
requirements for teachers who are in charge of this work. The cooperation in teaching ESP
between General English teachers and specialized ones has also been proposed as an
essential solution to this issue.
Therefore, this paper briefly describes the core characteristics of ESP teaching based on
the author’s research findings. In addition, the issues related to two groups of teachers are
also presented in some aspects such as their professional and their roles in the teaching and
learning process.
However, there are not many reseaching projects studying the characteristics of English
and specialized teachers as well as the principles of teaching implementation in the
direction of these two groups’ collaboration.
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2. Research materials and methods
English for Specific Purposes (ESP)
English for specific purposes (ESP), a growing subfield of English language teaching
(ELT), has been defined in many different ways by researchers in the world. It is an
approach to language teaching and learning which centered on learners’ as well as
stakeholders’ specific needs for learning the language. According to Hutchinson and
Waters (1987), it is an approach to language, in which, depending on the specific needs of
learners, the content of instruction and teaching methods are decided. Lightbown and
Spada (2013) also agreed that specialized ESP is a concept that only teaches or learns
English to serve a certain specialty and is known as a method of teaching English as a
foreign language. To conclude, the purpose of ESP is to develop learners’ skill in specific
fields related to their profession or field of study.
Unlike general English practices, ESP learning objectives are directly linked with a
learner’s engagement in a specific speech or discourse community. Therefore, it is about
the specificity of the needs of learners who wish to perform in academic or professional
contexts and how these needs are catered to (Brumfit, 2011). In other words, an ESP
course enables learners to use English in a particular speech community, which is
accomplished by developing or honing specific (needs-driven) skills that are required for
the learner’s communicative competence. ESP, thus, is goal-oriented and focused English
language instruction, which is tailored to meet learners’ specific (academic or professional)
needs.
English teachers
English teachers are qualified professionals who teach reading, writing, and speaking skills
to students. They teach students in different levels, plan and execute lessons according to a
pre-set curriculum.They work in subject-specific classrooms in middle and high schools,
junior colleges and universities. Depending on grade level, they may specialize in a
specific area like English composition. Or, they may teach a variety of subjects, including
English, American and world literature; reading; creative writing; poetry and prose.
Some English teachers also teach journalism and yearbook courses, drama, public
speaking, debate, and a variety of specialized writing classes that focus on magazine,
fiction, early romantic, neoclassical or biographical writing. Regardless of their area of
expertise, all English teachers are expected to have a firm grasp of vocabulary, grammar,
sentence structure and written communication rules.
Specialized teachers
Specialist teachers have expertise in a particular field, such as career advising, teacher
librarianship and teaching English as an Additional Language/Dialect. Specialized teachers
will be working with students that often have different needs than typical university
students. This means that being a specialized teacher requires an advanced skill set that
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very few people possess. For example, a specialized teacher must be an excellent
communicator, particularly if they work in ESL or Special Education.
Cooperation
The term is defined as people working together to achieve results or people helping each
other out to achieve a common goal. Co-teaching is established to manage activities in
classes and to adapt instructions to varying students' learning capabilities and special needs
(Solis, Vaughen, Swanson, & McCulley, 2012; Werning & Avci-Werning, 2015). The
definitions and practices of co-teaching differ between countries as their educational
systems do. Often, one general teacher and one specialized teacher form a teaching
cooperation (see Fluijt, Bakker, & Struyf, 2016 for an overview) that shares the instruction
in most of lessons. A close cooperation between general teachers and specialized teachers
within the teaching is assumed to be essential for effective inclusive education in terms of
providing students with individual support (Loser € & Werning, 2013; Schwager, 2011).
This multi-professional cooperation has great potential for supporting students' learning
processes.
3. Methodology
The questionnaire was used in this study to get the feedback of 21 participated lecturers
who are teaching English (10) and Specialized subjects (11) in different faculties at
Vietnam National University of Agriculture and some universities in Hanoi. The main
finding explored in the survey revolved some basic issues of the goals and characteristics
of ESP teaching, teaching labour as well as the cooperation between English teachers and
specialized ones.
The questionnaire was designed following the format of Yung (2008) in which there are
3 big questions. Each question has some small ideas and requires participants to select
according to 5 corresponding levels (5: strongly agree, 4: agree, 3: neutral, 2: disagree, 1:
strongly disagree).
4. Analysis and discussion
The data was collected, identified and analyzed to explore the lecturers’ opinions about
ESP teaching and their cooperation in order to propose solutions to improve the efficiency
and quality of ESP teaching and learning through the collaboration of two groups of
lecturers.
Objectives and main characteristics of ESP teaching
The teaching is considered an integral part of teaching English in general, the difference
is in the direction of communication in order to support a certain profession of a particular
specialty.
All lecturers questioned agreed that the ESP teaching is not outside the goal of
developing the four skills of Listening, Speaking, Reading and Writing for students.
Although they argued it depended on the different focusing levels of the discipline and the
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specific skills. Some (16 lecturers) participants recognized the differences during the
process of teaching ESP while others were confused to identify these particular issues.
Brumfit (1986) claimed that the combination of professional and linguistic knowledge
in a classroom creates a real language environment where learners can develop their ability
to use the language in a specialized context or a particular industry. However, the real
figures show that the essential goal of current ESP teaching at Vietnamese universities is
mainly to provide students with some common grammatical structures and equip them with
a large amount of specialized vocabulary for reading and understanding specialzed
documents (14 strongly agreed and 7 agreed). It can be seen that the teaching objectives
and methods are not really generated from the analysis of learners’ needs in order to adjust
and help to meet the learners’ practical working needs.
In addition, according to the theory of ESP teaching, the goal of ESP teaching needs to
have some more important skills to support and supplement ESP learning, in which there
must be at least 3 additional skills as follow: learning how to learn (study skills, and how to
learn a foreign language effectively) with almost participants putting their tick in strongly
agree; learning how to present and express English in accordance with specific ways; and
learning skills to search for information related to the area they are studying. With these
skills, teaching and learning ESP becomes not only more effective but attractive and
interesting at the same time and then leads to learning motivation’s improvement, teaching
and learning effectiveness. Being aware of the importance of these essential skills, all 10
English and 9 specialized lecturers participated in the survey agreed completely when they
gave their assessment of the goal of ESP teaching. Besides, 2 in 11 specialized teachers
also thought positively about these necessary skills in spite of not emphasizing.
Basically, it can be said that the main objective of teaching ESP requires a combination
of three practical factors which are language knowledge target, specialized knowledge and
the training of supporting learning skills metioned above.
ESP teaching staff
All participants of the survey affirmed that most of the ESP lecturers have not been
trained in ESP teaching methods. They have had few opportunities to participate in
advanced training courses related. As a result, there is still a limit on the ability to select
the right curriculum, design teaching materials suitable for different students.
The lecturers also admitted that the ESP teachers’ qualifications have not been
equivalent, and the teaching methods among different teachers in different universities
have been not unified. Until now, there have been no specific standards for the
qualifications or degrees of ESP teaching lecturers. Therefore, in fact, the English teachers
are in charge of teaching ESP for several falcuties such as Accounting and Busniness
Management, Economics, Animal science while the specialized lecturers are responsible
for this subject like Biotechnology Falcuty.
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Furthermore, specialized lecturers revealed that they have often got lost in the
explanation of the specific content and forgot about the transmission of the language
useage despite their professional knowledge and good English ability. Most of them (10 in
11) are considered not to have been trained in any English teaching methods and some
lecturers’ level is not up to standard (mostly in pronunciation and grammar errors). As a
result, it is quite difficult for them to help learners develop their language skills during ESP
lessons. On the other hand, English lecturers haven’t had much experiences and extensive
knowledge about this subject, so they admitted to be under pressure when teaching ESP.
They felt a bit stressed (7 in 10 agreed and 3 neutral) in lecturing and studying more about
the specialized concepts at the same time. As a result, they have lacked confidence when
conveying specialized content to students.
What level of specialized knowledge do English lecturers need to possess in order to be
in charge of ESP subjects? Yule (1989) believed that English teachers do not need to know
and teach specialized knowledge but should aim to develop the ability to use language fro
learners, form which learners can apply to their majors. However, he argued that English
teachers should know some basic knowledge about the subject they are instructing.
Meanwhile, Barron (1992) emphasized English teachers need to be trained to become
experts in their fields if they don’t want to be idiots in their lessons.
All English and specialized teachers participated recognized their own strengths and
weaknesses. They also commented that their strengths and weaknesses were opposite
between the two groups of teachers. Therefore, the close combination between them is
necessary so that it can help to improve the effectiveness and the quality of ESP teaching at
universities.
Cooperation of English with specialized lecturers
* Method of cooperation implementation
Specialized lecturers should be selected on the basis of some factors: having
qualifications relevant to their majors; having good command of English (eg teachers
trained from English-speaking countries or equivalent to level C1 or higher). And English
teachers should be selected on the basis of having some basic knowledge and experience in
the subject they teach; having ability to develop other supporting skills for learners such as
how to learn English, how to express, present and find information. In addition, both
groups of teachers agreed that they need to have a number of skills and attitudes such as
having skills to work collaboratively, possessing good communication skills, having ability
to select curriculum and compile teaching materials as well as willingly listening to
colleagues’ opinions.
* Preparation before teaching
To achieve the highest effectiveness in teaching, which means that both students and
teachers are satisfied with the lesson, two groups of teachers thought that they must pay
attention to some following points: agreeing on the teaching schedule together and clearly
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assigning each lecturer’s roles and responsibilities in class; making sure that the roles of
both teachers in the classroom equal.
English teachers supposed they need specialized ones’ consulting for specific content
and additional documents related to the lectures especially technical terms in Vietnamese.
Similarly, the specialized can learn from English how to use English grammar and
vocabulary and how to teach language skills to students.
* Procedure while teaching
Some scientists (Catalan, 2003; Brumfit, 1986) emphasize the importance of
cooperative teaching between language teachers and Specialized ones in ESP teaching.
They also point out that the teaching ESP is relatively complicated, so it can be difficult to
do well by one of the two groups of teachers. This got the favour of both groups of
participants with 20 votes. According to almost lecturers, the most important role of
English teachers is focusing on training students in language skills (reading comprehension
and translating professional documents) and communication skills so that students can
study and research more professional English documents by themselves after that, use
English and handle their jobs; meanwhile, specialized lecturers can choose content related
to the discipline so that students can acquire a certain amount of professional knowledge
after completing the course.
* Some cooperative teaching methods can be applied in the classroom
A lot of participants prefered the way of alternative teaching. It means that each person
will teach each part of the lesson. The strength of this method is that each lecturer will be
in charge of the parts that he or she specializes in. it requires the close coordination
between two lecturers to avoid overlapping knowledge. The participants thought this
method could encourage both teachers during the lessons of the subject and they can apply
it in a whole semester.
Another preference is “parallel teaching”, in which the class is divided into two groups
at two different levels: one teacher per group. In this way, teachers will be able to leverage
the strengths of group teaching. That is, the students in the class will be cared for and
tutored more closely, as well as being taught and studied in accordance with their level,
avoiding the situation that the better students have to wait or study the program lower than
their ability, their receptive ability, while poor students have to keep up with their good
classmates.
It should be noted that there is no optimal teaching method, depending on the needs of
the students and the conditions of the teaching contexts as well as the particularities of the
teaching discipline that two teachers can adjust and coordinate together to meet the needs
of the learners. In addition, both groups of teachers need to establish a good relationship,
work closely together to overcome difficulties and time constraints, and work together to
find the most effective way to coordinate to improve quality of teaching and meeting the
diverse needs of learners.
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4. Conclusion
It can be said that to improve the quality of ESP teaching requires a multi-dimensional
analysis and synchronous coordination of many different factors, in which the cooperation
between English teachers in teaching English is considered to be a optimal solution to the
condition. By promoting their own strengths and working closely with other teachers,
complementing each other's learning, and sharing experiences in the process of
cooperation, teachers not only develop the professional qualifications of their teachers
themselves, but also meet the diverse needs of learners, contributing to enhancing the
effectiveness and improving the quality of ESP teaching. The researcher suggest
interesting areas that would be beneficial to investigate for further research. These include:
cooperation of English teachers in ESP lessons and assessment in cooperation of English
lecturers with specialized ones in increasing efficiency of teaching ESP.
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Tóm tắt
Việc dạy và học Tiếng Anh chuyên ngành (ESP) tại các trường đại học ở Việt Nam đã
và đang gặp rất nhiều khó khăn và thách thức liên quan đến một số yếu tố. Quan điểm về
người dạy ESP trực tiếp hiện tại vẫn đang gây tranh cãi với nhiều ý kiến khác nhau. Câu
hỏi đặt ra cho vấn đề này là liệu giáo viên dạy Tiếng Anh hay giáo viên chuyên ngành sẽ
giảng dạy ESP tốt hơn? Để trả lời cho câu hỏi này, rất cần có sự phân tích kỹ lưỡng về mục
tiêu, đặc tính cũng như các yêu cầu cấp thiết đối với việc giảng dạy ESP.
Từ khóa: ESP, hiệu quả, sự hợp tác
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TẠO HỨNG THÚ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH TẠI
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

ENHANCING EFFECTIVENESS OF SCIENCE RESEARCH
ACTIVITIES OF ENGLISH-MAJORED STUDENTS
AT VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY OF AGRICULTURE

ThS. Nguyễn Thị Kim Quế, ThS. Lê Thị Hồng Lam
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tóm tắt
Bài viết này trình bày về các nội dung Nghiên cứu khoa học của sinh viên và Hứng thú
nghiên cứu khoa học của sinh viên. Thông qua thực tế hướng dẫn và tìm hiểu về các nhóm
sinh viên nghiên cứu khoa học (K62, K63) của ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện Nông
nghiệp Việt Nam, chúng tôi nhận thấy cần phải có các biện pháp để tạo hứng thú và rèn
luyện kĩ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên.
Từ khóa: Hứng thú, nghiên cứu khoa học, hứng thú nghiên cứu khoa học, kĩ năng
nghiên cứu khoa học, ngôn ngữ Anh

1. Đặt vấn đề
Nghiên cứu khoa học (NCKH) là nội dung không thể thiếu của giáo dục Đại học nhằm
khẳng định vị thế của nhà trường cũng như nâng cao chất lượng đào tạo của sinh viên
nhằm giúp sinh viên có kiến thức cũng như thao tác thực hành tốt, đáp ứng nhu cầu của các
nhà tuyển dụng trong xã hội. Ngoài ra, nghiên cứu khoa học giúp sinh viên phát triển năng
lực chuyên môn, phương pháp nghiên cứu, rèn luyện tư duy, phát triển kĩ năng nghiên cứu,
làm việc nhóm, qua đó bồi dưỡng các phẩm chất của nhà nghiên cứu, góp phần phát triển
toàn diện sinh viên. Hiện nay, các trường đại học không chỉ chú trọng phát triển nghiên
cứu khoa học cho giảng viên mà còn đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học cho sinh
viên, tuy nhiên còn nhiều hạn chế so với yêu cầu, mục tiêu đề ra.
Hoạt động NCKH mang lại những ý nghĩa thiết thực cho sinh viên. Bằng nhiều hình
thức khác nhau như viết tiểu luận, làm bài tập lớn, viết bài tham gia seminar, làm báo cáo
thực tập, làm khóa luận tốt nghiệp, thực hiện nhóm NCKH cấp sinh viên theo ngân sách
của Học viện, tham gia đề tài cùng Giảng viên…, NCKH rèn luyện cho sinh viên khả năng
tư duy sáng tạo, khả năng phê phán, bác bỏ hay chứng minh một cách khoa học những
quan điểm, rèn luyện kĩ năng phân tích, tổng hợp kiến thức, tư duy lôgic, xây dựng tinh
thần hợp tác. Trên cơ sở đó NCKH sẽ tạo ra những bước đi ban đầu để sinh viên tiếp cận
với những vấn đề mà khoa học và cuộc sống đang đặt ra, gắn lý luận với thực tiễn, củng cố
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tri thức đã học, phát triển khả năng độc lập tự nghiên cứu, tự học, nâng cao trình độ hiểu
biết, phát triển óc tư duy khoa học, hình thành kĩ năng NCKH, rèn luyện các phẩm chất
của nhà nghiên cứu, góp phần giáo dục toàn diện cho sinh viên. Không chỉ vậy, hoạt động
nghiên cứu khoa học còn góp phần phát huy tính năng động, sáng tạo; khả năng tư duy độc
lập, tự học hỏi hoặc nâng cao kĩ năng làm việc nhóm cho mình.
4. Một số khái niệm cơ bản
Khái niệm Hứng thú
Hứng thú có vai trò quan trọng tạo ra động lực để thúc đẩy con người tích cực chủ động
tham gia các hoạt động để đạt hiệu quả cao. Theo tác giả Nguyễn Quang Uẩn trong giáo
trình Tâm lí học đại cương (2010), thì “Hứng thú là thái độ đặc biệt của cá nhân với đối
tượng nào đó, vừa có ý nghĩa với cuộc sống, vừa có khả năng đem lại khoái cảm cho cá
nhân trong quá trình hoạt động”.
Theo Phạm Minh Hạc (2010) thì “Khi ta có hứng thú về một cái gì đó, thì cái đó bao giờ
cũng được ta ý thức, ta hiểu ý nghĩa của nó đối với cuộc sống của ta. Hơn nữa, ở ta xuất
hiện một tình cảm đặc biệt đối với nó, do đó hứng thú lôi cuốn hấp dẫn chúng ta về phía
đối tượng của nó tạo ra tâm lí khao khát tiếp cận đi sâu vào nó”.
Đối với tác giả A.V.Daparogret: “Hứng thú là khuynh hướng chú ý tới một đối tượng
nhất định, là nguyện vọng tìm hiểu chúng một cách rõ ràng, tỉ mỉ.”
Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong trường đại học
Một số các khái niệm về nghiên cứu khoa học chúng tôi thống kê được là:
Phạm Viết Vượng (1997): “Nghiên cứu khoa học là hoạt động sáng tạo của các nhà
khoa học nhằm nhận thức thế giới, tạo ra hệ thống tri thức có giá trị để sử dụng vào cải tạo
thế giới”.
Tác giả Vũ Cao Đàm (2008): “Nghiên cứu khoa học là một hoạt động xã hội hướng vào
việc tìm kiếm những điều mà khoa học chưa biết hoặc phát hiện ra bản chất sự vật, phát
triển nhận thức khoa học và thế giới hoặc là sang tạo các phương pháp mới, phương tiện kĩ
thuật mới để cải tạo thế giới”.
Hứng thú nghiên cứu khoa học
NCKH là một trong những hoạt động cơ bản của sinh viên trong quá trình học tập ở các
cơ sở giáo dục đại học. Cũng như hoạt động học tập, NCKH là một loại lao động khó khăn
và phức tạp đòi hỏi chủ thể nghiên cứu phải hết sức nỗ lực, dành nhiều thời gian, công sức
và cường độ lao động trí tuệ cao mới có thể đạt được kết quả. Vì vậy, việc tạo được hứng
thú NCKH cho sinh viên là rất quan trong nhằm góp phần nâng cao chất lượng NCKH và
chất lượng giáo dục đào tạo.
Trên cơ sở khái niệm NCKH và hứng thú, có thể hiểu hứng thú NCKH là thái độ đặc
biệt của sinh viên đối với hoạt động này với tất cả sự tập trung, chú ý, sự say mê và tìm
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kiếm cách thức thực hiện hoạt động NCKH với mong muốn khám phá, nâng cao tri thức
khoa học và vận dụng kết quả ấy trong học tập và cuộc sống.
Hứng thú NCKH được thể hiện qua nhận thức, thái độ, hành vi đặc biệt đối với hoạt
động NCKH. Sinh viên nhận thức được tầm quan trọng của NCKH đối với học tập và cuộc
sống tương lai: đó là con đường để sinh viên nghiên cứu, làm sáng tỏ những kiến thức
được học trên lớp, bước đầu vận dụng kiến thức vào việc giải quyết những vấn đề của thực
tiễn, nâng cao kết quả học tập, rèn luyện kĩ năng phát hiện, giải quyết vấn đề, rèn luyện
thêm kĩ năng làm việc nhóm, có thêm kinh nghiệm để làm khóa luận tốt nghiệp, có giấy
chứng nhận đã tham gia NCKH hoặc thậm chí được xuất bản các nghiên cứu trên tạp chí
khoa học… Trên cơ sở nhận thức đó, sinh viên có thái độ NCKH nghiêm túc, say mê, tích
cực chủ động, sáng tạo, tập trung trong quá trình triển khai đề tài với những phương pháp,
phương tiện phù hợp để đạt được kết quả cao nhất.
3. Phương pháp nghiên cứu
Bài báo này sử dụng phương pháp nghiên cứu lí thuyết, thông tin được thu thập từ các
tài liệu khoa học về hứng thú, hứng thú nghiên cứu khoa học. Ngoài ra thông tin thứ cấp
được thu thập từ các thuyết minh, báo cáo nghiên cứu khoa học cấp học viện của sinh viên
ngành Ngôn ngữ Anh đã thực hiện trong năm 2019, 2020, 2021. Thêm vào đó, chúng tôi
sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu để hỏi sinh viên trong nhóm nghiên cứu năm 2019,
2020 về hứng thú nghiên cứu khoa học, kĩ năng nghiên cứu khoa học bao gồm các nội
dung như chọn chủ đề nghiên cứu, viết thuyết minh nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu
và xử lí số liệu, quy trình nghiên cứu, viết báo cáo và báo cáo trước hội đồng khoa học.
4. Thực trạng nghiên cứu khoa học cấp cơ sở của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh
tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam được xây dựng và đào tạo từ
khóa 62, đến nay đã tuyển sinh được 5 khóa, khóa 62 đã tốt nghiệp ra trường. Nhìn chung,
sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh được đào tạo bài bản, đúng lộ trình, đạt được trình độ
chuẩn đầu ra theo yêu cầu, tuy nhiên việc nghiên cứu khoa học chưa được phát triển mạnh
mẽ, thành trào lưu sôi nổi hoặc đạt được nhiều thành tựu như các ngành đào tạo khác trong
Học viện.
Bắt đầu từ năm 2019 sinh viên khóa 62 bắt đầu làm đề tài NCKH nhóm cấp Học viện
(năm 2019 thực hiện 3 đề tài, năm 2020 thực hiện 4 đề tài, năm 2021 thực hiện 4 đề tài,
năm 2022 thực hiện 5 đề tài (năm 2022 mới xây dựng xong thuyết minh)). Qua tổng kết
hoạt động NCKH năm 2019, năm 2020, và hướng dẫn các nhóm sinh viên thực hiện đề tài
năm 2021, hướng dẫn sinh viên về nhà làm bài tập chuyên đề, bài tập nhóm, bài tập cá
nhân trong các học phần giảng dạy qua các học kì, chúng tôi nhận thấy kĩ năng NCKH của
sinh viên của sinh viên chưa tốt. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này, trong đó
một phần là do sinh viên chưa hiểu biết nhiều về nghiên cứu khoa học, chưa có phương
pháp, kĩ năng, dẫn đến chưa có hứng thú, sự say mê, thúc đẩy nghiên cứu khoa học. Vì
vậy, khi sinh viên có hứng thú sẽ tạo cho họ một cảm xúc thích thú, say mê và thúc đẩy họ
hoạt động để đem lại hiệu quả cao.
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Bảng 1: Số lượng đề tài, kinh phí cho giảng viên và sinh viên theo các năm
2019
TT

2020

2021

2022

Số
lượng

Kinh
phí*

Số
lượng

Kinh
phí*

Số
lượng

Kinh
phí*

Số
lượng

Kinh
phí

Đề tài giảng
viên

3

40

3

40

4

40

5

40

Đề tài sinh
viên

3

15

4

15

4

15

5

12

Đánh giá ưu điểm:
Tuy số lượng đề tài và kinh phí thực hiện không nhiều nhưng các đề tài sau khi nghiệm
thu đã đạt được kết quả khá, tốt. Ưu điểm là các em SV đều chăm chỉ, có mong muốn tham
gia NCKH. Tuy nhiên cũng có những hạn chế như đa phần các em SV là học sinh nông
thôn, hoạt động học tập ở phổ thông đã ít được tiếp cận với các máy móc thực hành, hoạt
động NCKH, kĩ năng quản lí thời gian và làm việc nhóm yếu, nên đã làm hạn chế tới
những hoạt động NCKH độc lập.
Nhận thấy nhiệm vụ NCKH cũng quan trọng không kém nhiệm vụ học tập, GV trong
khoa đã tận tình hướng dẫn các nhóm SV làm quen với hoạt động NCKH.
Đánh giá những tồn tại:
Nguồn kinh phí hỗ trợ từ nhà trường cho các đề tài NCKH của SV còn hạn hẹp (khoảng
2 - 3 triệu đồng/đề tài) nên có ảnh hưởng đến việc hạn chế số lượng mẫu trong đề tài, ảnh
hưởng đến quá trình nghiên cứu tài liệu, phân tích số liệu, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng
báo cáo.
Một số đề tài thực hiện không đúng tiến độ.
Các hướng nghiên cứu của sinh viên chưa phong phú, chủ yếu tập trung ở nhóm đề về
phương pháp, ít đề tài về ngôn ngữ.
Khoa chưa có thư viện, chưa có nhiều tư liệu, tài liệu cho sinh viên tham khảo.
Từ thực tế trên, chúng tôi đã đọc các thuyết minh và báo cáo tổng kết của sinh viên, sau
đó phỏng vấn 6 nhóm sinh viên đã nghiên cứu đề tài nhận kinh phí của Học viện về nhận
thức được rèn kĩ năng nghiên cứu khoa học, đa phần sinh viên đều cho là cần thiết. Tuy
nhiên khi phỏng vấn về kĩ năng lựa chọn đề tài nghiên cứu, các nhóm sinh viên đều trả lời
còn chưa có kĩ năng chọn vấn đề cần nghiên cứu. Sinh viên gặp khó khăn trong việc lựa
chọn vấn đề nghiên cứu. Chủ yếu các nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học Học viện đều
nhờ giáo viên hướng dẫn lựa chọn giúp, hoặc do giáo viên hướng dẫn gợi ý. Khi xây dựng
thuyết minh nghiên cứu khoa học sinh viên còn lúng túng trong cách đọc tổng hợp các
công bố khoa học trước đó để tổng hợp vào thuyết minh. Ngoài ra sinh viên còn lúng túng
trong khâu xác định mục đích nghiên cứu, xây dựng giả thiết khoa học, dự kiến nội dung
và phương pháp nghiên cứu.
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5. Kết luận và đề xuất
5.1. Kết luận
Nghiên cứu khoa học là một hoạt động quan trọng của sinh viên trong trường đại học.
Sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh đã từng bước tham gia nghiên cứu khoa học, nhưng cần
được tạo hứng thú và bồi dưỡng các kiến thức, kĩ năng nghiên cứu khoa học. Nếu hoạt
động này phát triển tốt sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động học tập nói chung cho
sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
5.2. Đề xuất
5.2.1. Về phía khoa và giảng viên
Đa phần các khoa khác của Học viện đều đào tạo sinh viên ngành kĩ thuật, sinh viên
ngành Ngôn ngữ Anh khoa Sư phạm và Ngoại ngữ thuộc về khối ngành khoa học xã hội vì
vậy có thể nói việc nghiên cứu khoa học với ngành này khá mới mẻ. Ngoài ra, trong
chương trình học, các em chỉ được học duy nhất một môn học về hướng dẫn nghiên cứu
khoa học là môn Phương pháp tiếp cận khoa học. Vì vậy phía Khoa nên dành một mục
trong trang web của khoa để đăng các nghiên cứu của giảng viên và nghiên cứu trước đó
của sinh viên. Bên cạnh đó là đăng các tài liệu hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho sinh
viên khối ngành xã hội nói chung và sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh nói riêng.
Ngoài ra, Khoa nên xây dựng một diễn đàn để sinh viên có thể đặt các câu hỏi thắc mắc
của bản thân và thảo luận với các giảng viên về những nội dung trong nghiên cứu khoa
học. Ngoài ra, Khoa cần tổ chức các lớp học bồi dưỡng về phương pháp nghiên cứu khoa
học cho sinh viên, hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao, có thể tổ chức riêng từng lớp hướng
dẫn xử lí số liệu, lớp hướng dẫn xây dựng thuyết minh, đề cương nghiên cứu, lớp hướng
dẫn cách tìm kiếm và đọc tổng hợp, lấy thông tin từ các công bố khoa học…
Tổ chức các phong trào thi đua nghiên cứu khoa học trong sinh viên, để sinh viên tiếp
cận nhiều hơn với hoạt động nghiên cứu, đồng thời cũng có cơ hội để rèn luyện kĩ năng
nghiên cứu khoa học. Có thể triển khai các phong trào này bằng việc ngay từ năm thứ nhất
đã thông báo và cho sinh viên biết tình hình, nội dung, lợi ích của việc nghiên cứu khoa
học, kế hoạch thực hiện. Cần tổ chức định kì hàng năm hội thi NCKH, viết bài đăng web
khoa, đăng báo, hoặc phối kết hợp giữa giảng viên với sinh viên cùng NCKH, tạo điều kiện
cho sinh viên được tham gia nghiên cứu với giảng viên. Sinh viên nếu đạt được kết quả tốt
cần được khen thưởng, nêu gương, đưa lên fanpage, trang web của Khoa, hoặc có thể là
nhóm trợ giảng để cùng với giảng viên hướng dẫn kĩ năng NCKH cho sinh viên mới.
Tăng thêm các môn học có hình thức bài tập nhóm, bài tập lớn. Ở mỗi học kì các bài tập
này yêu cầu nghiên cứu được nâng cao theo trình độ, khả năng nhận thức của sinh viên.
Giảng viên hướng dẫn thêm cho sinh viên về phương pháp, kĩ năng nghiên cứu. Có thể bắt
đầu từ học kì 2 của năm thứ nhất đã triển khai hoạt động này, mỗi học kì nâng mức yêu
cầu cao thêm. Như vậy đến năm thứ 4, sinh viên hoàn toàn có thể chủ động làm khoa luận
tốt nghiệp (đây cũng là một dạng nghiên cứu khoa học).
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Giảng viên xây dựng môn học Phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ để từng bước bổ sung
vào chương trình học cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh.
5.2.2. Về phía sinh viên
Sinh viên cần hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học cũng giống như
hoạt động học tập trên lớp, từ đó sẽ có thái độ đúng đắn và tích tực, chủ động tham gia
nghiên cứu khoa học. Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, nghiên cứu khoa học không đòi hỏi
các công trình cao siêu có tầm vóc, mục đích chính ở mức độ của sinh viên là trang bị cho
sinh viên các kiến thức, kĩ năng nghiên cứu, kĩ năng làm việc nhóm để hỗ trợ việc học trên
lớp, làm tốt được khóa luận tốt nghiệp.
Sinh viên có thể bắt đầu bởi việc đọc các tài liệu của ngành ngôn ngữ, rèn luyện kĩ năng
tổng hợp tài liệu nghiên cứu. Khi đọc cần kiên nhẫn bởi các công bố khoa học có thể sẽ
khô khan hoặc đề cập tới kiến thức khó. Ngoài ra việc đọc tài liệu sẽ mất rất nhiều thời
gian.
Sinh viên tham dự các buổi hội thảo nghiên cứu hoặc các seminar để học hỏi về cách
các nhà khoa học chọn đề tài nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, cách xử lí số liệu và
công bố các nội dung nghiên cứu. Việc tham dự các hội thảo cũng khiến sinh viên xây
dựng cảm xúc hứng thú tò mò với hoạt động nghiên cứu, để từ đó thúc đẩy hoạt động
nghiên cứu khoa học.
Ngoài ra nếu chưa hiểu về nghiên cứu khoa học, sinh viên hãy chủ động hỏi thầy cô,
bạn bè, không nên đứng ngoài, hãy chủ động tham gia, đề nghị thầy cô và bạn vè giúp đỡ
cho việc phát triển ý tưởng nghiên cứu của mình thành một đề tài nghiên cứu.
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Abstract
This study explores the scientific research topics carried out by students and their
interest in doing research. Through/ From our experience of supervising some groups of
English-majored students at VNUA doing research and examination of research studies
done by other groups, we have realized that it is necessary to take measures to create
interest in scientific research among students and to train their skills in doing research.
Key words: interest, scientific research, interest in scientific research, skills in doing
scientific research, English major
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