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NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỰ HỌC MÔN ĐỌC HIỀU CỦA  

SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ ĐẠI HỌC NHA TRANG 

TS. Trần Thị Minh Khánh 

Bộ môn: Thực hành tiếng 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong giáo dục đại học, một số ý kiến cho rằng điều đặc biệt quan trọng đối với sinh viên là 

được giao các dự án và tài liệu phù hợp cho việc tự học, để họ có thể thực hiện và phát triển 

sự độc lập về trí tuệ và khám phá vấn đề cá nhân mà họ thấy thú vị. Một nghiên cứu cho thấy 

việc tự học và học tập truyền thống bổ sung cho nhau. Khi được sử dụng cùng nhau, chúng 

giúp sinh viên học và lưu giữ thông tin tốt hơn. Vì vậy, việc tự học ngày càng được tích hợp 

vào các tổ chức giáo dục truyền thống, nhất là các trường đại học áp dụng đào tạo theo hệ 

thống tín chỉ. Theo đó, sinh viên được yêu cầu phải có thời gian tự học gấp 3 lần thời lượng 

học tập trên lớp. Do mục tiêu cá thể hóa việc học tập, đào tạo theo tín chỉ có đặc điểm quan 

trọng nhất là làm cho mỗi người học có thể học theo năng lực và điều kiện của riêng mình. 

Ðặc điểm này buộc người học phải sử dụng, khai thác và phát huy được tính chủ động tự học 

của mình, và việc học như thế đồng thời giúp người học biết cách học để tự học – tự hoàn 

thiện kiến thức. Nói cách khác, để làm được điều này sinh viên cần phải biết phải nắm vững 

mọi quy trình, quy định, biết tự thích nghi và có năng lực tự học cao. 

II. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1. Mục đích:  

Nghiên cứu này là khảo sát tính hiệu quả của việc tự học của sinh viên dựa trên việc thực hiện 

hai nhiệm vụ cần làm trong quá trình tự học bao gồm: 

a.  Xây dựng nhật kí học từ vựng 

b. Viết nhật kí đọc 

Từ đó, đưa ra các đề xuất cho giáo viên và sinh viên nhằm nâng cao hiệu quả tự học môn 

Đọc hiểu cho sinh viên chuyên ngữ. 

2. Phạm vi nghiên cứu:  

Thời gian của nghiên cứu diễn ra trong học kì 1 năm học 2018-2019 với số liệu được phân 

tích tổng hợp từ 112 sinh viên chuyên ngữ năm 2 học môn Đọc 3 và 179 sinh viên chuyên 

ngữ năm nhất học môn đọc 1. Trong số 291 sinh viên này, có 16 sinh viên tham gia trả lời 

bảng câu hỏi mở để tìm hiểu thêm ý kiến của họ đối với các nhiệm vụ tự học. 

3. Phương pháp nghiên cứu:  

Kết hợp định lượng và định tính. Cụ thể là nghiên cứu kết quả sinh viên tự học dựa trên các số 

liệu thống kê thu thập được từ kết quả tự học các nhiệm vụ giáo viên yêu cầu làm ngoải lớp. 

Thêm vào đó, điểm KT giữa kì và cuối kì cũng được phân tích để trả lời câu hỏi liệu các 
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phương pháp trên có góp phần cải thiện kết quả học tập của sinh viên hay không (phương 

pháp định lượng). 

Ngoài ra, bảng câu hỏi mở được sử dụng để lấy ý kiến của sinh viên đối với quá trình tự 

học của mình cũng được thu thập để phân tích. Cuối cùng, bảng câu hỏi mở được thiết kế để 

thu thập thêm thông tin về hiệu quả của hai phương pháp tự học môn đọc trên. Từ đó rút ra 

kết luận về tính hiệu quả của mỗi phương pháp trong việc tự học môn đọc hiểu của sinh viên 

(phương pháp định tính).  

III. NỘI DUNG 

1. Giới thiệu yêu cầu của môn học và hướng dẫn các phương pháp tự học: 

- Giới thiệu đề cương chi tiết của môn học trong đó nêu rõ nôị dung nào sinh viên phải tư ̣

nghiên cứu, muc̣ đích kiến thức cần đaṭ đươc̣, các tiêu chí và hình thức đánh giá sản phẩm tư ̣

nghiên cứu, giới thiêụ giáo triǹh chính và tài liêụ tham khảo cho nôị dung tư ̣nghiên cứu.  

- Hướng dẫn sinh viên cách tiếp cận các nguồn học liệu của môn đọc tại thư viện của trường 

Đại học Nha Trang và thư viện Tỉnh. Sinh viên sẽ được điểm cộng vào điểm quá trình nếu có 

sử dụng thẻ thư viện để mượn sách đọc. 

- Yêu cầu sinh viên xây dựng thời gian biểu hợp lý cho môn đọc hiểu, cụ thể nên dành thời 

gian 6 tiết/tuần (gấp 3 lần thời gian lên lớp), địa điểm, thời gian, hình thức tự học... Có thể có 

sự điều chỉnh thời khoá biểu trong quá trình tự học nhưng phải có ý chí hoàn thành thời gian 

biểu đã đặt ra. 

- Yêu cầu sinh viên rèn luyện phương pháp tự học một cách khoa học và hợp lý như biết cách 

đọc tài liệu để phát hiện bản chất của vấn đề, biết cách tóm tắt và ghi chép, biết cách tổng hơp̣ 

thông tin thu đươc̣, cách ghi nhớ, Ví dụ: tóm tắt và ghi nhận xét về bài đọc, ghi lại nội dung 

chính của bài đọc bằng bảng biểu, sơ đồ để thấy được mối liên hệ giữa các ý chính, ý phụ và 

ví dụ minh họa. 

- Khuyến khích sinh viên tự thắc mắc và trao đổi với bạn bè cô giáo những chủ đề đã đọc vào 

đầu mỗi buổi học. 

- Luôn có ý thức vận dụng kiến thức tự học vào trả lời câu hỏi, giải bài tập, và liên hệ những 

kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. 

- Đề nghị sinh viên tạo nhóm tự học. Đây là điều kiện cho các thành viên trong nhóm thảo 

luận, trao đổi, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm tự học cùng nhau.  Thường xuyên tài liệu tham 

khảo, sách, từ điển.. biết tiếp cận và tận dụng các công nghệ mới để học tập như các ứng dụng 

học từ, tra cứu từ vựng.  

- Cuối cùng, để đạt được hiệu quả, sinh viên phải biết đa dạng hóa các hình thức tự học để 

tránh nhàm chán. Đồng thời phải biết kết hơp̣ tự học với hoaṭ đôṇg giải trí, thể thao để giảm 

bớt áp lưc̣ trong quá trình tư ̣hoc̣. 

2. Ba nhiệm vụ cần làm trong việc tự học môn Đọc hiểu: 

2.1 Xây dựng nhật kí học từ vựng 
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- Có rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng từ vựng là một yếu tố dự báo quan trọng về khả năng 

đọc hiểu tổng thể (Baumann, Kame'enui, & Ash, 2003) và hiệu quả học tập của người học 

(Stahl & Fairbanks, 1986). Vì thế, yêu cầu sinh viên xây dựng nhật kí học từ vựng là một việc 

làm cần thiết trong quá trình học môn đọc hiểu. 

- Số lượng sinh viên được giáo viên yêu cầu thực hiện xây dựng nhật kí học từ đối với học 

phẩn đọc 3 là 112 sinh viên, đọc 1 là 179 sinh viên. 

 

Biểu đồ 1: Tỉ lệ sinh viên thực hiện việc xây dựng nhật kí học từ Môn Đọc 1,3 

Kết quả khảo sát cho thấy nhìn chung mức độ sinh viên tham gia xây dựng nhật kí học từ 

tương đối cao. Tuy nhiên tỉ lệ sinh viên K60 được khảo sát tham gia xây dựng nhật kí học từ 

ít hơn K59 đáng kể, cụ thể là sinh viên K60 học đọc 1 tham gia 142/179 chiếm tỉ lệ 79,3% so 

với K59 là 104/112 chiếm tỉ lệ 92,8%. (Xem chi tiết bảng 1). Điều này có thể giải thích rằng 

sinh viên K59 đã làm quen với việc học từ vựng khi còn ở năm nhất nên ý thức về việc này 

cao hơn so với những sinh viên mới vào trường. 

Liên quan đến chất lượng của các vở học từ, giáo viên thu lại và chấm trên thang điểm 

A(1 đ), B(0,75đ), C (0,5 đ), D (0,25 đ), E (0 đ) 

A là những vở học từ thực hiện đúng chỉ dẫn của giáo viên bao gồm: 

- Có phiên âm từ, định nghĩa, có các gia đình từ và có các ví dụ minh họa. 

- Trình bày sạch sẽ, đẹp mắt có tính hệ thống 

- Số lượng nhiều bao gồm cả từ vựng học trong chương trình và bên ngoài. 

B Giống như điểm A nhưng 1 tiêu chí còn thiếu 

C Giống như điểm A nhưng 2 tiêu chí còn thiếu 

D Số lượng từ rất ít và thiếu 2 tiêu chí đầu tiên 

E là không làm đúng theo quy định. 
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Biểu đồ 2: Kết quả học từ vựng môn Đọc 1, Đọc 3 

Biểu đồ 2 cho thấy  kết quả học từ vựng của sinh viên học đọc 1 và đọc 3 có sự khác biệt lớn. 

Đáng chú ý chất lượng học từ vựng của môn đọc 3 cao hơn 3 lần so với so với số tỉ lệ sinh 

viên đat điểm A trong môn Đọc 1 Con số này chỉ có 10% đối với HP Đọc 1. Theo đó điểm 

kém D chiếm tỉ lệ rất cao 50% đối với sinh viên năm nhất học Đọc 1. Trong khi đó chỉ có 

10% sinh viên học Đọc 3 được khảo sát có điểm yếu và đặc biệt là không có sinh viên nào có 

điểm E. Trong đó tỉ lệ điểm E là 9% đối với SV học Đọc 1 

Điều này cho thấy mặc dù áp dụng cùng một yêu cầu tự học và được hướng dẫn giống nhau, 

nhưng khả năng tự học từ vựng của sinh viên học Đọc 3 cao hơn nhiều so với SV học Đọc 1 

cả về số lượng lẫn chất lượng. Điểm D chiếm một nửa đối với môn Đọc 1, điều này chứng tỏ 

đa số sinh viên học từ vựng rất ít và không đầu tư đủ thời gian cần thiết để thực hiện nhiệm vụ 

này. 

2.2 Viết nhật ký đọc 

Theo Taffy E.Raphael – Efieda  H.Hiebert, tác giả quyển sách “Phương  pháp  dạy  đọc hiểu  

văn  bản”, việc viết ký đọc đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển khả năng đọc viết của 

sinh viên vì nhật kí đọc cung cấp nhiều cơ hội cho họ viết và sáng tạo bài viết, những bài viết 

này có thể chỉ được chính tác giả đọc (nghĩa là tự phản ánh) hoặc được chia sẻ rộng rãi với  

người khác. Nó tạo cho người học một cơ sở vững chắc để khám phá ý tưởng, ghi lại những 

sự kiện quan trọng, giúp họ tham gia phản hồi với những gì đã học, kiểm tra kiến thức của 

chính họ và khả năng giải thích một quan điểm, tổng hợp những gì đã học, đặt vấn đề [Trang 

306]. Theo đó với hình thức viết nhật kí đọc, sinh viên được yêu cầu tóm tắt lại bài đọc, ghi rõ 

nguồn và thời gian đọc để có thể chia sẻ với các bạn trong lớp, phải thường xuyên viết những 

cảm xúc, suy nghĩ, nghi vấn, phản ánh và đánh giá những gì đọc được. 
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Kết quả khảo sát từ sinh viên cho thấy kết quả điểm A trong việc viết nhật kí đọc của sinh 

viên học Đọc 3 vẫn cao gấp đôi so với Đọc 1. Trong khi không có sinh viên học Đọc 3 nào có 

điểm E, điểm này vẫn tồn tại trong môn đọc 1. 

3. Phân tích ý kiến sinh viên về việc tự học: 

Bảng câu hỏi mở được thiết kế trên google doc để lấy ý kiến sinh viên về việc tự học sau khi 

đã hoàn tất khóa học để đảm bảo tính khách quan. Phụ lục 1 cho thấy 10 câu hỏi dựa trên việc 

khảo sát ý kiến sinh viên khi thực hiện việc xây dựng nhật ký học từ và viết nhật kí đọc. Theo 

đó, 46 sinh viên tự nguyện trả lời các câu hỏi sau khi nhận được đường link và kết quả của 

khảo sát này như sau: 
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Kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ phần trăm sinh viên ủng hộ việc tự làm nhật kí từ vựng và nhật 

kí đọc rất cao, hơn 95% và sinh viên cho là việc này cải thiện kỹ năng đọc của họ rất nhiều.  

Liên quan đến các câu hỏi tiếp theo (xem phụ lục 2), bên cạnh nhiều thuận lợi sinh viên đã trả 

lời trong câu 4,5 như: giúp cải thiện các kỹ năng, học thêm nhiều điều mới từ bài đọc, sáng 

tạo… họ cũng đề cập một số khó khăn khi thực hiện 2 nhiệm vụ trên (xem Phụ lục 2, câu trả 

lời 6,7). Nhìn chung các khó khăn của sinh viên liên quan đến thời gian hạn chế, số lượng từ 

vựng phải học tương đối nhiều, một số em chưa biết cách viết tóm tắt bài đọc và gặp trở ngại 

trong việc hiểu nghĩa của từ cũng như tìm bài đọc phù hợp. Khi được hỏi sinh viên có muốn 

tiếp tục thực hiện 2 nhiệm vụ này trong các học kì tới, có gần 90% sinh viên có nguyện vọng 

tiếp tục. Điều này cho thấy sinh viên rất hứng thú với hai nhiệm vụ này và những đề xuất 

trong câu trả lời 12 góp phần làm cho giáo viên thấy được những gì cần làm trong thời gian 

sắp tới để tăng tính hiệu quả của hai phương pháp này trong việc nâng cao chất lượng của việc 

học đọc hiểu cho sinh viên chuyên ngữ. 

IV. KẾT LUẬN 

Tự học có rất nhiều kỷ luật và ban đầu có thể khó khăn, nhưng giống như bất kỳ nỗ lực nào, 

với thời gian, nó trở nên dễ dàng hơn khi được thực hiện một cách chính xác, khoa học là một 

công cụ học tập rất hiệu quả. Tự học có thể hữu ích khi được sử dụng để chuẩn bị cho bài 

kiểm tra hoặc hỗ trợ việc học tập trên lớp. Khuyến khích sinh viên trở thành một người học 

độc lập tự chủ sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho bản thân họ. Để nâng cao năng lực tự học, 

trước hết, sinh viên cần tin tưởng vào khả năng tự học của mình; đồng thời phải phát huy tối 

đa nội lực và tận dụng triệt để các yếu tố khách quan, nhất là sự hướng dẫn của giáo viên.  

Nhằm đạt được kết quả mong muốn, ngoài nỗ lực của người học, giáo viên cần có phương 

pháp phù hợp sao cho sinh viên tự tìm tòi khám phá, cảm thấy hứng thú đến nhiệm vụ của 

giáo viên đưa ra và từ đó tự định hướng bản thân để hoàn thành nhiệm vụ. 

Việc xây dựng nhật kí học từ vựng và viết nhật kí đọc là hai nhiệm vụ tự học rất cần thiết cho 

việc học đọc cho sinh viên chuyên ngữ và tạo nhiều hứng thú cho họ. Tuy nhiên, để tăng tính 

hiệu quả của việc tự học, chúng ta cần chú ý một số vấn đề sau: 
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- Sinh viên cần có thời gian thích nghi với việc tự học để đạt kết quả tốt hơn. Cụ thể là 

thói quen học từ và xây dựng nhật kí đọc còn khá mới mẻ với sinh viên năm nhất. Vì 

thế, sinh viên năm nhất cần được giáo viên hướng dẫn kỹ càng hơn các sinh viên năm 

ba về phương pháp tự học thì mới đem lại hiệu quả cao hơn. Nên chăng 2 nhiệm vụ 

này chỉ nên được thực hiện sau khi các em đã học kỹ năng viết tóm tắt văn bản và học 

môn từ vựng. 

- Khi giao các nhiệm vụ tự học cho sinh viên, giáo viên cần nêu lên những lợi ích thiết 

thực của việc tự học có liên quan trực tiếp đến môn học như thế nào. Cung cấp cho 

sinh viên những giải pháp để vượt qua những thử thách trong quá trình tự học. Thường 

xuyên khuyến khích động viên để tăng cơ hội hoàn thành các nhiệm vụ mà giáo viên 

đưa ra. 

- Kết quả tự học sẽ quy thành một phần điểm đánh giá quá trình học sẽ tạo động lực cho 

sinh viên hoàn thành tốt học phần. 

- Giáo viên cần nghiên cứu các cách viết nhật kí đọc mới lạ, đa dạng khác nhau để tăng 

cơ hội sáng tạo và tư duy, tránh rập khuôn theo một mẫu chung trong khi viết nhật kí. 

Phối hợp với giáo viên dạy viết và từ vựng để trao đổi một số vấn đề liên quan đến rèn 

luyện kỹ năng cho các em, tích hợp đọc viết trong bài dạy nhưng các kỹ năng viết cần 

được hướng dẫn trước khi các em bắt đầu xây dựng nhật kí đọc. 

- Người dạy cũng cần giới thiệu cho sinh viên các phần mềm ứng dụng học từ vựng, 

hướng dẫn cho sinh viên cách tra cứu từ điển online và học từ vựng, phương pháp này 

có thể thay thế cho việc viết nhật kí học từ truyền thống trong tương lai. 

- Sinh viên có thể tạo ra các nhóm thảo luận về chủ đề cùng đọc theo dạng diễn đàn trực 

tuyến để chia sẻ ý kiến cảm nghĩ được nhiều hơn thay vì viết nhật kí đọc cho riêng 

mình. 
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN VIỆC TỰ HỌC 

CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG 

ĐH NHA TRANG 

ThS. GVC Trần Thị Thu Trang 

ThS. Trần Thị Cúc 

Bộ môn: Thực hành tiếng 

Chỉ có thể bằng con đường tự học sinh viên mới học hỏi được điều gì đó. Nhiệm vụ duy nhất 

của Nhà trường là tạo thuận lợi cho quá trình tự học. Nếu như không làm được điều này, Nhà 

trường sẽ đánh mất ý nghĩa tồn tại của mình. 

                                                                                                            Isaac Asimov  

Học ở đại học đòi hỏi sinh viên phải tiếp thu một khối lượng nội dung kiến thức nhiều và khó, 

thời gian dành cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu khá lớn. Quá trình tự học giúp họ từng 

bước chiếm lĩnh tri thức chung của nhân loại cho riêng mình một cách tự giác, tích cực và độc 

lập đã trở thành một yếu tố quyết định chất lượng đào tạo. Vì vậy ý nghĩa của tự học trong 

hoạt động dạy học ở đại học càng trở nên quan trọng. 

Ở một khía cạnh khác, theo một nhà nghiên cứu khoa học về “con đường dẫn đến trí nhớ” 

thông thường con người học chỉ nhớ: 10% những gì họ ĐỌC, 20% những gì họ NGHE, 30% 

những gì họ THẤY, 50% những gì họ NGHE VÀ THẤY, 80% những gì họ NÓI, 90% những 

gì họ NÓI VÀ LÀM, tức là khi họ KHÁM PHÁ CHO CHÍNH HỌ. Như vậy con người nhớ 

được lâu nhất khi bản thân họ TỰ HỌC và áp dụng các nội dung kiến thức đó vào cuộc sống 

của mình. 

Trong bài viết này, các tác giả đề cập một phần thực trạng tự học của sinh viên chuyên ngữ 

K60 và đưa ra các giải pháp thúc đẩy việc tự học trong sinh viên chuyên ngữ nói riêng và sinh 

viên nói chung. Trong phần giải pháp, bài viết này đưa ra các giải pháp cho bản thân sinh viên 

phát huy việc tự học của mình với nguồn học liệu khổng lồ là Internet. Bên cạnh đó, các tác 

giả cũng đề xuất giải pháp để giáo viên có thể hỗ trợ tối đa việc tự học của sinh viên bằng 

hoạt động nghiên cứu khoa học và mô hình lớp học đảo ngược. 

1. THỰC TRẠNG VIỆC TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ K60 TẠI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Một bảng câu hỏi điều tra trực tuyến về nội dung tự học thu thập được thông tin từ 170 sinh 

viên chuyên ngữ năm thứ nhất (K60) với kết quả cụ thể được trình bày như sau. 

1.1 Theo bạn, việc tự học hiện nay là: 
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Có đến 69% (117 trên 170) sinh viên nhận thức được rằng tự học là rất quan trọng. 51 trên 

tổng số 170 sinh viên, chiếm 30% cho rằng tự học là quan trọng và chỉ có 1% tương đương 2 

sinh viên tin rằng việc tự học là bình thường.  

1.2  Đào tạo theo mô hình tín chỉ đòi hỏi thời lượng tự học của sinh viên chiếm 2/3 so với 

giờ học trên lớp, theo bạn thời lượng tự học đó: 

116 trong 170 sinh viên (chiếm 68%) trả lời thời lượng tự học hiện nay là bình thường. 24% 

(40 sinh viên) tin rằng thời lượng tự học chiếm 2/3 so với giờ học trên lớp là nhiều và chỉ có 

14 sinh viên tương ứng với 8% nhận thức được rằng thời lượng đó vẫn còn ít.  

 

1.3  Ngoài giờ học trên lớp bạn thường dùng bao nhiêu thời gian cho việc tự học hàng 

ngày? 

Có 68 trên tổng số 170 sinh viên, chiếm 40% dành 2 tiếng để tự học mỗi ngày. 33% tương 

đương 56 sinh viên dành 3 tiếng tự học. 35 sinh viên (21%) tự học 1 tiếng và chỉ có một số rất 

ít 11 sinh viên ứng với 6% dành đến 4 tiếng tự học mỗi ngày. 

2
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Bình thường

Quan trọng

Rất quan trọng

14

116

40

Ít

Bình thường

Nhiều
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1.4  Bạn có thực thực hiện kế hoạch học tập đã đề ra? 

 

45% (77 sinh viên) thực hiện kế hoạch học tập của mình. Còn 78 sinh viên chỉ thực hiện được 

trong thời gian đầu và 15 sinh viên không thực hiện, chiếm 55%. 

1.5  Bạn thấy chỉ cần học cật lực trước kì thi thì có thể đạt kết quả cao? 
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Có đến 78% sinh viên ứng với 132/170 nhận ra rằng chỉ cần học cật lực trước kì thi thì có thể 

đạt kết quả cao là sai. Nhưng vẫn còn tới 38 sinh viên chiếm 22% cho điều đó là đúng.  

1.6  Các hình thức tự học: 

Tất cả các hình thức tự học được đưa ra để gợi ý cho sinh viên gồm: Học nhóm; đọc bài trước 

khi đến lớp; trao đổi bài với giảng viên và các bạn khác; lên thư viện học bài; ghi chép bài cẩn 

thận; tìm nơi yên tĩnh học bài; đọc thêm nhiều sách tham khảo, nâng cao ngoài giáo trình và 

sách thầy cô yêu cầu; thường xuyên liên hệ thực tiễn; vạch kế hoạch học tập trước mỗi kì, mỗi 

năm; và ôn lại kiến thức đã học. Trong đó, các hình thức tự học được sinh viên lựa chọn nhiều 

nhất là ôn lại kiến thức đã học, học nhóm và đọc bài trước khi đến lớp. 

Và sinh viên cũng đưa ra thêm các câu trả lời về hình thức tự học của bản than gồm: Tìm tòi, 

sáng tạo; học các kỹ năng mềm; trau dồi kiến thức bằng các thông tin trong sách báo; và học 

từ bạn. 

 

38
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Sai
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Qua thực trạng ta thấy một số vấn đề nổi cộm như sau. Dù đa số sinh viên nhận thức được tầm 

quan trọng của tự học ở bậc đại học nhưng hơn một nửa số sinh viên (61%) tham gia điều tra 

chỉ dành từ 1 đến 2 tiếng mỗi ngày để tự học. Có đến 55% sinh viên không thực hiện hoặc chỉ 

thực hiện kế hoạch học tập của mình trong một thời gian đầu. Vẫn còn 22% sinh viên cho 

rằng chỉ cần học cật lực trước kỳ thi sẽ đạt kết quả cao.  

Từ những quan ngại trên, chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp sau đây để khắc phục tình 

trạng này. 

2. CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN VIỆC TỰ HỌC CHO SINH VIÊN  

2.1 Sinh viên tự học với nguồn học liệu Internet: 

2.1.1 Nghe nhạc và tìm hiểu lời bài hát 

Mọi người đều thích âm nhạc. Tuy nhiên, để có thể học tốt tiếng Anh, sinh viên có thể học 

tiếng Anh qua các bài hát.  

Thực hành với bài hát nổi tiếng luôn là lựa chọn tốt bởi vì người học có thể nghe bài hát đó 

ngay cả khi đang trên xe buýt, các quán cà phê hoặc trung tâm mua sắm, hoặc trên đài phát 

thanh tiếng Anh trực tuyến. Đối với các thể loại âm nhạc, có thể tránh rock và rap vì lời bài 

hát thường là quá nhanh hoặc khó nghe. Nó sẽ không tốt cho thực hành ngữ điệu và phát âm. 

Để bắt đầu, mở YouTube và tìm kiếm một video âm nhạc hoặc file âm thanh mà sinh viên yêu 

thích. Nghe đi nghe lại nhiều lần cho đến khi biết rõ bài hát. Sau đó, tìm kiếm một phiên bản 

lời của bài hát. Ví dụ, bài hát phổ biến hiện nay là Ed Sheeran với "Perfect" và sau đó hát 

cùng với các phiên bản lời của bài hát. 
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2.1.2 Xem video tiếng Anh về sở thích của người học 

Đây là hình thức học tốt cho kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh. Xem các cuộc phỏng vấn và các 

bài nói sẽ giúp sinh viên trở nên quen thuộc với tiếng Anh đàm thoại-giúp giao tiếp với người 

khác tốt hơn và biết cách sử dụng ngôn ngữ trong thực tiễn. Phổ biến là các video trên TED 

Talks. 

2.1.3 Xem phim tiếng Anh và chương trình truyền hình 

Xem phim tiếng Anh và chương trình truyền hình cũng giúp cải thiện cách sinh viên nói và 

hiểu ngôn ngữ. 

Sinh viên sẽ được nghe rất nhiều giọng nói khác nhau bằng cách sử dụng các hình thức mới 

nhất của tiếng Anh. Điều này sẽ giúp sinh viên học được cách sử dụng thuật ngữ, tiếng lóng, 

thành ngữ tiếng Anh … và giúp mở rộng vốn từ vựng. 

Nếu gặp vấn đề về hiểu những gì các diễn viên đang nói, sinh viên có thể sử dụng phụ đề lúc 

đầu. Một khi đã quen thuộc hơn, hãy thử bỏ các phụ đề và kiểm tra khả năng hiểu tiếng Anh. 

Ví dụ như có thể dùng một miếng băng keo dán để che phần phụ đề dưới màn hình khi xem 

phim. 

2.1.4 Kiểm tra kiến thức với các bài tập tiếng Anh trực tuyến 

Khi tự học, một trong những vấn đề có thể gặp là sinh viên có thể bỏ lỡ những lỗi  mắc phải. 

Đối với người học tự học, luôn luôn xuất hiện câu hỏi "Tôi có đúng không?" 

Một cách dễ dàng để tự kiểm tra là làm bài tập tiếng Anh trực tuyến miễn phí. Những bài tập 

đó gồm kiểm tra ngữ pháp, xây dựng câu, đọc hiểu ... 

Làm những bài tập này hàng tuần, hàng tháng để chắc chắn rằng mình đang đi đúng hướng. 

2.1.5 Trò chuyện với bạn bè quốc tế trực tuyến 

Trò chuyện với bạn bè quốc tế trực tuyến là một cách thú vị để tự học tiếng Anh mà người 

học không hề nhận ra vì có sự khác biệt với nói chuyện cùng giáo viên, hoặc học tập tại lớp, 

hay sử dụng tiếng Anh trong công việc bởi vì đã được nới lỏng, và ngôn ngữ rất dễ hiểu. Sinh 

viên có thể trò chuyện trên Facebook Messenger, thông qua Twitter tweets hoặc thậm chí 

thông qua các cuộc gọi thoại Skype. 

Đây là một cách tuyệt vời để học tiếng Anh bởi vì sinh viên đang đưa vào thực hành những gì 

đã học được một cách thư giãn và hết sức thông thường. 

Thông qua bàn phím trò chuyện, sinh viên có thể kiểm tra các lỗi ngữ pháp trước khi  nhấn 

nút "enter". Với các cuộc gọi thoại trực tuyến, sinh viên có cơ hội thực hành tiếng Anh đàm 

thoại. 

2.1.6 Đọc sách điện tử, bài báo và tạp chí trực tuyến 

Đọc sách cũng quan trọng như nghe khi học tiếng Anh. Đọc và nghe đều bắt buộc sinh viên 

suy nghĩ bằng tiếng Anh. 
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Người nói tiếng Anh không phải người bản địa luôn phải dịch tiếng Anh trong tâm trí của họ, 

đó là nguyên nhân của sự chậm trễ trong phản ứng của họ. Tuy nhiên, nếu tâm trí được huấn 

luyện để suy nghĩ bằng tiếng Anh, điều này giúp hiểu và nói được ngôn ngữ dễ dàng hơn. 

Sinh viên càng đọc, càng tiếp xúc nhiều hơn với cấu trúc tiếng Anh, từ vựng mới, và các bài 

báo … thì càng tiếp thu được nhiều hơn. Điều này có nghĩa là người học có một “vốn liếng” 

rất nhiều cấu trúc và từ vựng để lựa chọn khi sử dụng tiếng Anh. 

2.1.7 Viết về cái gì mình đang suy nghĩ  

Sinh viên sẽ phải đưa vào thực hành những gì đã học được thông qua tự học. Một cách rất tốt 

là viết cái gì đó của riêng mình thường là nhật ký cá nhân. Viết một bài của riêng mình, đặt tất 

cả những nội dung đã học lại với nhau. Tất cả kiến thức về ngữ pháp, từ vựng và sự hiểu biết 

tổng thể được sắp xếp lại theo ý thích của riêng người học. 

2.1.8 Tham gia các trang web trao đổi ngôn ngữ trực tuyến 

Người học tiếng Anh luôn muốn nói chuyện với người học tiếng Anh khác và có rất nhiều 

trang web tập trung vào giao lưu ngôn ngữ. 

Một trong những trang web mà sinh viên có thể thử là Speaky, nơi có thể gặp gỡ người nói 

tiếng Anh bản xứ, những người sẵn sàng nói chuyện và giúp sửa lỗi. 

HowDoYou.Do là một trang web khác dễ dàng truy cập để tìm người nói tiếng Anh bản địa 

hoặc Coeffee, đó là một trang web nơi có thể chơi các trò chơi từ vựng tiếng Anh và trò chơi 

phát âm trực tuyến với những người khác. 

2.2 Giáo viên hỗ trợ sinh viên tự học thông qua nghiên cứu khoa học: 

2.2.1 Rèn cách lập kế hoạch và quản lí thời gian 

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, bước đầu tiên và quan trọng nhất là phát hiện được vấn 

đề cần nghiên cứu. Vấn đề đó có thể do sinh viên tự phát hiện hoặc do giảng viên gợi ý. Khi 

đã phát hiện được vấn đề, muốn giải quyết được nó trước hết sinh viên phải có kĩ năng lập kế 

hoạch để thực hiện hoạt động tự học. Trong kế hoạch tự học, sinh viên phải xác định mục 

đích, yêu cầu, nội dung và biện pháp nghiên cứu của vấn đề đặt ra để thực hiện mục tiêu đã 

định. Trong quá trình thực hiện giảng viên cần có sự kiểm tra chặt chẽ tiến độ thực hiện công 

việc nghiên cứu của sinh viên. Để sinh viên biết lập kế hoạch và quản lí thời gian trong 

nghiên cứu hợp lí, trong quá trình dạy học giảng viên cần giao cho sinh viên những vấn đề 

vừa sức, xuất phát từ những bài tập tuần, những dự án học tập, đến tiểu luận rồi lớn hơn là bài 

Báo cáo khoa học, Khóa luận... Ban đầu hoạt động đó cần diễn ra dưới sự hướng dẫn và kiểm 

soát của giảng viên, sau đó giảng viên cần để cho sinh viên độc lập lên kế hoạch và kiểm soát 

thời gian của mình, giảng viên chỉ cần kiểm tra kết quả công việc. 

2.2.2 Rèn cách đọc tài liệu để phát hiện bản chất của vấn đề, biết cách tóm tắt và ghi chép  

Trong thời đại bùng nổ thông tin, mạng internet phát triển như hiện nay, tài liệu đối với một 

vấn đề nào đó là không hiếm. Tuy nhiên mặt trái của việc có quá nhiều tài liệu là sinh viên 

không biết xác định nguồn tài liệu đáng tin cậy, hoặc do lười nhác mà copy các tài liệu chưa 

được kiểm chứng độ tin cậy ở mạng internet. Nhiệm vụ của giảng viên lúc này là định hướng 
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cho sinh viên nguồn tài liệu có chất lượng, hướng cho sinh viên những địa chỉ tìm kiếm tài 

liệu đảm bảo tính khoa học. Tiếp theo, giảng viên định hướng cho sinh viên cách tóm tắt, ghi 

chép tài liệu sao cho khoa học nhất. Các ghi chép cần có chú nguồn và cần được sắp xếp theo 

một logic nhất định để khi cần có thể dễ dàng sử dụng mà không mất thời gian tìm kiếm lại. 

2.2.3 Rèn tư duy phản biện 

Rèn năng lực tự thắc mắc và đặt câu hỏi, thắc mắc với bạn bè, thầy cô và những người am 

hiểu trong quá trình nghiên cứu và xử lí tài liệu cũng như phát hiện vấn đề. Đó là cách đọc 

phản biện.  

2.2.4 Phân tích đánh giá thông tin thu nhận được, cách sử dụng thông tin để hoàn thành sản 

phẩm của mình.  

Sự phân tích, đánh giá thông tin cũng cần đảm bảo tính khách quan, khoa học và trên nhiều 

góc độ khác nhau. Từ những câu hỏi, các vấn đề được giải đáp thì sinh viên sẽ phân tích được 

thông tin cái gì dùng được, cái gì không được và góp phần hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu.  

2.2.5 Trình bày sản phẩm ban đầu của mình thông qua hợp tác, trao đổi với bạn, với thầy 

Sản phẩm khoa học là một quá trình do đó không thể gọi là hoàn chỉnh khi không có sự đóng 

góp ý kiến của giảng viên - những người có chuyên môn và cả bạn bè cùng học. Sinh viên cần 

được rèn luyện để trình bày được vấn đề nghiên cứu một cách mạch lạc, thể hiện được hết ý 

tưởng khoa học cũng như các kết quả nghiên cứu của mình. Sinh viên sẽ trưởng thành hơn rất 

nhiều từ những lần trao đổi, hợp tác như thế. 

2.2.6 Tự kiểm tra, đánh giá kết quả tự học của bản thân; tự sửa sai, điều chỉnh kiến thức 

Đây là khâu cuối cùng trong hoạt động nghiên cứu khoa học ở sinh viên. Thực hiện được 

khâu này chứng tỏ sinh viên có khả năng tự độc lập nghiên cứu và học tập, kể cả những vấn 

đề chuyên sâu. Vì thế, giảng viên cần hướng dẫn kĩ cho sinh viên cách lập kế hoạch nghiên 

cứu và các cấp độ kiến thức cần đạt trong vấn đề nghiên cứu để sinh viên có thể tự đánh giá 

được kết quả của mình một cách chính xác.  

2.3 Giáo viên hỗ trợ sinh viên tự học với mô hình lớp học đảo ngược: 

2.3.1Mô hình lớp học đảo ngược (flipped classroom) 

Định nghĩa 

Trong mô hình lớp học truyền thống, sinh viên (SV) đến lớp nghe giảng bài, về nhà làm bài 

tập. Ngược lại, với mô hình lớp học đảo ngược, SV tự nghe giảng trước ở nhà thông qua các 

bài giảng trực tuyến, đến lớp sẽ làm bài tập dưới sự trợ giúp của bạn bè và giáo viên (GV). 

Với mô hình này, SV sẽ phát huy được khả năng tự học của mình, đặc biệt với hình thức đào 

tạo theo tín chỉ.  
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Cơ sở khoa học của mô hình lớp học đảo ngược 

Mô hình lớp học đảo ngược được xây dựng dựa trên cơ sở khoa học là thang đo tư duy của 

Bloom (2001). 

 

Thang đo tư duy Bloom (2001)  chỉ ra rằng “nhớ, hiểu” kiến thức là những hoạt động đòi hỏi 

mức tư duy thấp nhất do đó sinh viên có thể tự học ở nhà; còn việc áp dụng, phân tích, đánh 

giá và sáng tạo dựa trên kiến thức tiếp nhận được chính là hoạt động đòi hỏi mức tư duy đào 

sâu hơn. 

Chính ở những hoạt động đòi hỏi mức tư duy đào sâu, học sinh sẽ có nhiều thắc mắc và cần 

nhiều sự trợ giúp nhất từ giáo viên và bạn học. Thế nhưng, trong hầu hết các mô hình lớp học 
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truyền thống hiện tại, chỉ có 10% thời gian trên lớp là được dành cho các hoạt động đòi hỏi 

mức tư duy đào sâu, còn tới 90% thời gian dành cho việc giáo viên giảng bài để học sinh hiểu 

và nhớ. 

Lợi ích của mô hình lớp học đảo ngược 

Đối với giáo viên: 

- Tiết kiệm thời gian, mỗi video bài giảng làm một lần dùng được cho nhiều lớp và 

nhiều lần. 

- Video bài giảng sẽ có thể được đảm bảo truyền đạt với trạng thái tốt nhất, GV có cơ 

hội chỉnh sửa và trau chuốt nội dung. 

- Thực hiện chủ động về thời gian và không gian. 

- Có nhiều thời gian hơn để trợ giúp SV, giúp SV yếu kém cần hiểu bài hoặc SV khá 

giỏi mở rộng kiến thức do thời lượng trên lớp dành cho việc đào sâu tư duy tang lên 

(từ 10% có thể tới 100%). 

Đối với sinh viên: 

- Chủ động thời gian và không gian học thông qua video. 

- Xem một nội dung giảng nhiều lần, phù hợp với tốc độ và mức độ hiểu bài của SV. 

- Có cơ hội tương tác nhiều hơn với GV và bạn hoc. 

- Phụ huynh hoặc người thân có thể xem những video bài giảng và trợ giúp.  

2.3.2 Một số phần mềm hỗ trợ việc dạy học trong mô hình lớp học đảo ngược 

Phần mềm Adobe Presenter 

Là phần mềm hỗ trợ việc tạo ra bài giảng trực tuyến. Cần có: 

- Máy tính xách tay có webcam và micro hoặc máy tính để bàn thì bạn có thể mua 

webcam rời (hiện nay có thiết bị webcam gắn sẵn micro). 

- Phần mềm Presenter cài đặt cùng với chương trình PowerPoint. 

- Soạn bài trình chiếu bằng PowerPoint (nên sử dụng bài có sẵn để biên tập lại). 

- Ảnh của báo cáo viên (giáo viên trực tiếp giảng). 

- Các clip, tranh ảnh và thí nghiệm ảo cần thiết cho việc thiết kế bài giảng. 
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Phần mềm Kahoot 

Phần mềm này đặc biệt phát huy tác dụng kiểm tra đánh giá mức độ hiểu bài của SV sau khi 

tự học các bài giảng trực tuyến của GV tại nhà. Trong phần mềm này, GV có thể thiết kế các 

dạng bài kiểm tra đánh giá dưới dạng trò chơi, phần mềm sẽ cung cấp một mã (code) của bài 

tập (hay trò chơi đó) để khi lên lớp, tất cả SV cùng tham gia trả lời trực tuyến và kết quả trả 

lời của từng SV sẽ được hiển thị ngay lập tức trên màn hình chung. 

Phần mềm Elsa Speak 

Phần mềm này ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các tiến bộ mới nhất trong công nghệ. Đây là một 

ứng dụng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc giúp người dùng cải thiện khả 

năng phát âm tiếng Anh của họ. Người dùng có thể lựa chọn nhiều chương trình học khác 

nhau tùy theo sở thích, chẳng hạn như dùng cho du lịch hay công sở. Thuật toán của Elsa sẽ 

phân tích giọng nói của họ để phát hiện ra những chỗ phát âm sai, gợi ý cách sửa chi tiết như 

phải uốn lưỡi hay di chuyển môi ra sao để nói được âm đúng. Bên cạnh đó, Elsa Speak cũng 

có các dạng bài tập luyện nghe từ nhưng cặp từ chỉ khác nhau một âm tiết cho đến những 

dạng bài nghe phát hiện lỗi sai gồm cả câu dài. 

Tự học tiếng Anh không phải là dễ, nhưng người học chắc chắn có thể làm được. Với công 

việc khó khăn nhưng quyết tâm, đây là một thách thức người học có thể vượt qua. Học viên 

phải luôn giữ cho mình được thúc đẩy và khuyến khích. Luôn luôn tự nhắc nhở mình lý do tại 

sao lại muốn học tiếng Anh. 

Hơn nữa, thiết lập một mục tiêu trong tâm trí sẽ giữ cho người học tiếp tục. Sinh viên có thể 

thiết lập một mục tiêu hàng tuần cho chính mình giống như học 20 từ mới trong một tuần 

hoặc nói chuyện bằng tiếng Anh thuần túy trong một cuộc trò chuyện với một người bạn … 

Điều này sẽ giúp người học có động cơ. 

Trong bài viết này, các tác giả đã đề cập thực trạng việc tự học của sinh viên chuyên ngữ K60 

từ đó đưa ra các giải pháp giúp sinh viên tự học với Internet và với sự hỗ trợ của giáo viên qua 

nghiên cứu khoa học. Đồng thời các tác giả cũng giới thiệu mô hình lớp học đảo ngược đặc 

biệt phù hợp cho việc thúc đẩy sự tự học của sinh viên được đào tạo theo tín chỉ như tại 

Trường Đại học Nha Trang và các phần mềm hỗ trợ giáo viên trong khi áp dụng mô hình lớp 

học đảo ngược. 
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Abstract: 

 Learner autonomy (tính tự học) là khả năng tự chịu trách nhiệm cho quá trình học của mình 

và thành công của việc học phụ thuộc hầu hết vào chính bản thân người học chứ không phải 

dựa vào người khác. Bài viết dưới đây nêu lên một số quan điểm về tính tự học ngoại ngữ 

theo quan điểm của David Little (2007) và đề xuất một số giải pháp trong giảng dạy ngoại 

ngữ để nâng cao tính tự học cho sinh viên. 

I. Introduction 

I read, and I forgot. 

I saw, and I believed. 

                      I did, and I understood. (Confucius) 

The more the society develops, the more attention people pay to education. One of the most 

regularly raised issues in current discussions of effective learning in education is “learner 

autonomy”. During the last years we have witnessed on-going debate on what is meant by 

"autonomy" in language learning. Many definitions have since been given to the term, 

depending on the writer, the context and the level of debate. It has been considered as a 

personal human trait, as a political measure or as an educational move. This is because 

autonomy is seen either (or both) as a means or as an end in education. This paper will 

critique an article about language learner autonomy by David Little (2007). It begins with a 

brief summary of the article, then I deeply explore each part in it respectively. My paper will 

end with some implications for my position. 

II. David Little and theories of language learner autonomy 

David Little has made important contributions to international discussion of the theory and 

practice of learner autonomy and the use of new technologies in second language learning. In 

2007 he restated an understanding of language learner autonomy in which the development of 

learner autonomy and target language proficiency were both equally supporting and 

completely integrated with each other by an article titled ‘Language Learner Autonomy: Some 

Fundamental Considerations Revisited’. 

Henri Holec (1981, p.3), the “father” of learner autonomy, described it as “the ability to take 

charge of one's own learning”. This definition came into being in the general context of the 

Council of Europe’s work on adult education. Little paid attention to explore Holec’s concept 

of learner autonomy, both strengths and weaknesses. “To take charge of one’s learning is to 

have […] the responsibility for all the decisions concerning all aspects of this learning […]”. 

Our first step of developing the ability to take charge of our learning is when we accept full 
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responsibility for the learning process with acknowledging that success in learning mostly 

bases on ourselves rather than on others. This responsibility means that we start to learn, “in a 

systematic, deliberate way”. Within such a conception, learning is more than rote 

memorization; “it is a constructive process that involves actively seeking meaning from (or 

even imposing meaning on) events” (Candy, 1991).  

Moreover, Little pointed out that for Holec learner autonomy is not only in the way of 

learning but also in the kind of acquired knowledge which is converted to the learner in “an 

organized manner (teaching) or in non-organized form (‘natural’ untreated information)”. It 

means that learner autonomy “appears to sit comfortably with constructivist theories of 

learning”. Nevertheless, Little found out Holec “does not explore the relation between them 

[learner autonomy and constructivism]” (Little, 2007, p.16) and “Holec’s failure to pursue the 

full psychological (constructivist) implications of learner autonomy”. Little also argued 

contradiction in Holec’s position. Learner autonomy entails a move from directed-teaching to 

self-directed learning; but the ability to take charge of one’s own learning “is not inborn but 

must be acquired either by ‘natural’ means or (as most often happens) by formal learning” 

(Holec, 1981). That learner autonomy replaces “objective, universal knowledge” with 

“subjective, individual knowledge” refers “a necessary relation between learning process, the 

content of learning and the use the learner can make of what is learnt” (Little, 2007, pp. 16-

17). Considering that relation and its outcomes in language teaching and learning is the 

purpose of Little’s paper. 

To summarize motivational and cognitive evidence in favour of learner autonomy, Little 

bases on empirical research in social psychology, especially on Deci’s. He highly appreciates 

Deci’s three needs. Autonomy is “one of three basic needs that we must satisfy in order to 

achieve a sense of self-fulfillment” (Deci, 1996). It is our nature to be autonomous, to be 

proactive in exploring and responding to our environment and to persist in following the 

agendas we set for ourselves (Little, 2007, p.17). Autonomy is nourished by our intrinsic 

motivation and proactive interest in the world around us, and success in learning strengthens 

our intrinsic motivation. However, it also predicts that our “autonomy will be undermined” if 

we do not feel that our “learning effort is paying off” (p.18). The other two needs are for 

competence and relatedness. Deci claims that the need for relatedness is sometimes assumed 

to “conflict with the need for autonomy”. “Each of us incorporates cognitive and affective 

processes to which no one else can have direct access”; “the notion of relatedness entails that 

learning usually depends on interaction with other people”. Therefore, Little questions himself 

“if our cognitive capacity is inborn, must our capacity to interact with others be acquired, or is 

it too part of our innate endowment?” Then research answers that “we have an inborn capacity 

for ‘intersubjectivity’ that makes us interactive by nature” (p. 18).  

 We can easily recognize the presence of learner autonomy in many learning theories, 

especially in theories of constructivism. Constructivism, much like learner autonomy, is a 

theory of learning which posits that students learn by actively constructing their own 

knowledge (von Glasersfeld, 1996). Learning is a process that involves active construction 

and not passive acquisition (Duffy & Cunningham, 1996). Thus, in constructivist 
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epistemologies, the mind is considered as an agent actively seeking to satisfy its curiousity 

and resolve troubling issues. Furthermore, knowledge is seen as a construct to be pieced 

together through an active process of involvement and interaction with the environment. 

Learners would use available building blocks to construct knowledge that is viable and 

meaningful for them in an ongoing process of construction, evaluation, and modification of 

constructs (von Glasersfeld, 1983). Their developing knowledge is shaped by the activities in 

which they are engaged, the context of the activities, and the enveloping culture (Brown, 

Collins, & Duguid, 1989). Constructivist approaches encourage and promote self-directed 

learning as a necessary condition for learner autonomy. 

Learner autonomy in learning is a perennial dynamic process, rather than a static product, a 

state, which is reached once and for all. According to Nowlan (2008) autonomy requires 

understanding one’s own strengths and weaknesses and accumulating a diverse set of 

resources that will maximize exposure and improvements in speaking, listening, reading, and 

writing. It is difficult to improve language skills exclusively through autonomous learning. 

Skills can be learned by studying independently and with other students, but skills are only 

truly assimilated when they can be confirmed and responded to by a qualified mentor. This 

benefits the students by preventing false repetition of mistakes and encouraging critical 

thinking. In most cases, this is achieved in a formal classroom environment. Little discusses 

about how to construct new knowledge from the old one and problems in applying these 

theories in educational system in general and in curricula in particular. 

Language teaching professionals passionately believe that the development of human 

potential through the promotion of learner autonomy is an important educational goal. It is 

sometimes assumed that learners make the best and fastest progress when they work on their 

own. However, Little claims that learner autonomy does not mean learner isolation because 

we are social creatures, and we “depend on other people in an infinite variety of ways”. 

Formal learning is maximally effective when it is “participatory, proactive, communal, 

collaborative” (Bruner, 1996). Therefore, in contexts of formal learning as elsewhere, learners 

need to lean on others even when they execute their independence. This implies in classroom 

teachers and learners can cooperate to construct knowledge to become a learning community. 

More importantly, Little emphasizes the role of language, a tool with which we construct 

knowledge and use for the metacognitive processes of “reflective intervention” (2007, p. 21). 

Then he raised a question about that role of language and let the teachers themselves think 

about how to use language in classroom to maximize that role. 

From those constructivist theories, Little implies a theory of language learner autonomy. The 

heading in this part should, in my opinion, change a little bit so that readers can easily 

recognize the purpose of the author in writing this. It may be “Theories of Autonomous 

Language Learning”. Little analyzes constructivist theories of language acquisition and 

asserts that language use plays “a key role in language learning”. Both first and second 

language acquisitions are results of learners’ efforts to communicate, a manifestation of 

intersubjectivity. Thus, development of communicative proficiency in classroom is not just 

“only brief and formulaic learner contributions” (p. 21), but needs more authenticity. 
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Moreover, scaffolding and the zone of proximal development (ZPD) are explanation to 

language acquisition in which the role of language is also appreciated. The pedagogical 

significance represents “the potential for a student’s intramental development which is created 

by the intermental interaction” (Gibbons, 2006, p. 27) that takes place when the learner and 

the more skilled one cooperate on the task. Later on Little considers Vygotsky’s view of the 

relationship between language and thought, or speaking and thinking. Social speech (speaking 

with others) is internalized first as egocentric (speaking aloud, but to and for oneself) and then 

as inner speech (speaking internally, to and for oneself) (Little, 2007, p.22). Little pointed that 

the dialectic unity of speaking and thinking has not got enough concern from research about 

second language acquisition although inner speech must be an integral part in second and 

foreign language proficiency (p.23). And in Little’s idea learners’ developing proficiency is 

“the essential characteristic of language learner autonomy”. 

Furthermore, Little (2007) suggests that success in second and foreign language teaching is 

governed by three interactional principles: learner involvement (engaging learners to share 

responsibility for the learning process), learner reflection (helping learners to think critically 

when they plan, monitor and evaluate their learning), and target language use (using the target 

language as the principal medium of language learning). 

III. Some implications for language teaching  

From these three principles, Little gives out some pedagogical implications respectively for 

teachers, and of course for my position later on. Learner autonomy does not mean that the 

teacher becomes redundant. Teachers remain indispensable, both as pedagogues and as 

discipline experts (p. 20). Giving students “a helping hand” may put paid to learner autonomy, 

as in the following proverb: 

“Give a man a fish and you feed him for a day. 

Teach a man how to fish and you feed him for a lifetime.” (Chinese proverb) 

This proverb emphasizes the importance to know how to learn autonomously for one’s life 

and the teacher’s guidance on leading learners moving forward on that way.  

In attempts to promote a higher level of learner autonomy, a teacher, as a facilitator, should 

teach students how to take responsibility in their learning by helping them to set their own 

learning targets and choose their own learning activities from the first day, but the teacher 

“must also be quick to relinquish control as soon as the learners are ready to take over other 

areas”. 

What is more, teachers should foster a spirit of enquiry and to provide a wealth of materials to 

create an environment which stimulates learners’ curiosity and interest and then provide 

resources through which students can resolve these questions and return to equilibration. 

Learning environment would rather encourage the learners’ construction of knowledge; 

courses should, therefore, support a learner-centred, task-based curriculum. Curricula should 

be built basing on the learners’ needs as in Little’s example of adult immigrants in Ireland. 

This example is very vivid and factual, showing how to design such a good curriculum. 
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Learners should be exposed to materials, experiences, and situations from which they can 

inductively build their own knowledge and reflect (e.g. share, discuss, analyze, and evaluate) 

on what they are learning in order to integrate chunks of new knowledge into existing 

knowledge and thereby achieve synthesis. “Reflective intervention” should be considered as 

“a key feature of the teaching-learning process” (p. 24). Students should be given repeated 

opportunities to develop reflection skills, self and peer evaluation, cooperation skills, 

negotiation skills and study skills. For example, learners have to be presented with learning 

tasks (team activities and homework assignments) that teach them how to consider, criticize 

and reflect upon the information they use in order to ascertain the extent to which it contains 

the steps they plan to solve the tasks and as a result inspire the learners to take learning into 

their own hands. 

Teachers require students to keep a written record of their learning – a story, report, poem, 

song, or whatever text they themselves produce. Furthermore, in formal learning learners’ 

journals should be encouraged because of “developing proficiency in second or foreign 

language” (p.26). Teachers should attempt to view students’ work from the students’ 

perspective, be aware of their own preconceptions.  

Making room for learner autonomy requires flexibility and the willingness to preplan a 

curriculum with “flexible” spaces which will be fulfilled by students with the assistance of the 

teacher. When there is task flexibility, students have opportunities for individual choice, 

autonomy, multiple pathways, expansion of topic, etc. The process of promoting learner 

autonomy requires more time; but if we, teachers, are interested in effective learning, we need 

to allot time for that purpose.  

To sum up, Little reached to a conclusion that “learner autonomy is the product of an 

interactive process in which the teacher gradually enlarges the scope of her learners’ 

autonomy by gradually allowing them more control of the process and content of their 

learning” (p.26). But it should be recognized that it “takes a long time to develop, 

and…simply removing the barriers to a person's ability to think and behave in certain ways 

may not allow him or her to break away from old habits or old ways of thinking” (Candy, 

1991, p. 124). Therefore, at the end of the article Little emphasizes “the development of 

learner autonomy depends on the development of teacher autonomy” (2005). This is a major 

challenge for all teachers. Little lets us, teachers, think over about it if we desire to help 

students develop their autonomy in learning. 

IV. Conclusion 

Little’s article has had a profound impact on me, and it is sure that I completely agree with 

him about the ideas in the paper. His paper delivers all statements he suggested at the 

beginning. The more carefully I read, the more interesting ideas I get. The best thing I like in 

this paper is his ending about teacher autonomy. “Teaching is both an art and a science.… 

Learning to teach does not end with obtaining a diploma or a degree in teacher education but 

is an ongoing process throughout one’s teaching career” (Kumaravadivelu, n.d.). Hopefully, 

few teachers at the end of their careers are teaching languages in exactly the same way as 
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when they were first trained. Like the process of language acquisition, new insights come 

along, experience shapes the way we do things and cause us to quit some techniques and to 

embrace others. Teaching-and-learning is a “process dependent on the active roles played by 

all participants in the learning activity” (Gibbons, 2006). Therefore, learner autonomy only 

gains success with the cooperation from two directions, teachers and students. 
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NÂNG CAO KỸ NĂNG DỊCH THUẬT 

TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI 

                                                                                             ThS. GVC Nguyễn Hoàng Hồ 
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1.  Giới thiệu 

Ngày nay nhu cầu chuyển mã của hai ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Việt và tiếng Anh, tăng với 

tốc độ đáng kể do nhu cầu giao lưu và phát triển xã hội ngày càng cao. Nhu cầu này đòi hỏi 

phải nghiên cứu và giải quyết các vấn đề về dịch thuật không chỉ trên bình diện thực tiễn mà 

cả trên cơ sở lí luận khoa học, hay nói cách khác, trên bình diện lí thuyết dịch. Theo Catford, 

trong dịch thuật, kiến thức ngôn ngữ đóng vai trò rất quan trọng, giúp phân tích chính xác 

những gì liên quan đến quá trình dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ. 

Trong khung chương trình đào tạo đại học chính quy ngành Ngôn ngữ Anh Trường Đại học 

Nha Trang, định hướng biên - phiên dịch là định hướng quan trọng đối được giảng dạy tại nhà 

trường. Các học phần biên - phiên dịch được giảng dạy cho sinh viên chủ yếu vào năm thứ ba 

và năm thứ tư. Tuy nhiên sinh viên còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình luyện tập. Bài viết 

này tổng hợp một số thủ pháp, phương pháp dịch thuật và một số lưu ý trong quá trình dịch 

thuật nhằm nâng cao chất lượng bản dịch. 

2. Định nghĩa dịch thuật nói chung 

Có rất nhiều quan điểm đươc̣ đưa ra bởi các nhà nghiên cứu về khái niêṃ dic̣h thuâṭ trong 

suốt lic̣h sử phát triển của nó. 

Dịch thuật thường được biết đến như là một quá trình chuyển nghĩa từ ngôn ngữ gốc (Source 

language) sang ngôn ngữ dịch (target language). Hartman & Stock (1972) cho rằng: dic̣h là 

thay thế môṭ văn bản trong môṭ ngôn ngữ bằng môṭ văn bản tương đương trong ngôn ngữ thứ 

hai. Còn theo Nida & Taber (1974), dic̣h thuâṭ là tái taọ laị trong ngôn ngữ tiếp nhâṇ (receptor 

language) sư ̣ tương đương tư ̣ nhiên và sát với thông điêp̣ của ngôn ngữ nguồn (source 

language), trước hết là về nghiã (meaning) và sau đó là phong cách (style). Theo Larson 

(1998), dịch thuật là nghiên cứu từ vựng, cấu trúc kết học, hoàn cảnh giao tiếp và ngữ cảnh 

văn hóa của văn bản ngữ nguồn, phân tích văn bản để xác định nghĩa, rồi sử dụng từ vựng và 

cấu trúc kết học phù hợp trong ngôn ngữ tiếp nhận để tái lập cùng nghĩa. Song, Newmark 

(1981) laị cho rằng: dic̣h thuâṭ là chuyển môṭ văn bản này thành môṭ văn bản khác theo cùng 

cách tác giả thể hiêṇ khi viết văn bản đó. 

Tuy các điṇh nghiã trên có chút khác biêṭ nhưng chúng có cùng môṭ điểm chung đó là sư ̣

tương đương trong dic̣h thuâṭ (equivalence). Nghiã là tìm ra sư ̣ tương đương hoăc̣ tương 

đương gần nhất nhưng vẫn giữ đươc̣ nghiã và phong cách. 

Trong việc chuyển nghĩa từ ngôn ngữ gốc sang ngôn ngữ dịch, người dịch cần một cách dịch 

hoặc một chiến lược dịch. Một số nhà lý thuyết dịch gọi nó là phương pháp dịch (translation 

methods) như Newmark (1988) và một số nhà lý thuyết dịch khác gọi là phương thức dịch 

(translation procedures) như Graedler (2000), Nida (1964). Tuy nhiên Newmark cho rằng 
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trong khi phương pháp dịch liên quan đến các văn bản đầy đủ thì phương thức dịch được dùng 

cho các câu và các đơn vị ngôn ngữ nhỏ hơn câu. 

3. Các tiêu chí đánh giá bản dịch 

Các tiêu chí cho một bản dịch tốt được Massoud (1988: 19-24) đặt ra như sau: “là một bản 

dịch dễ hiểu; là một bản dịch gãy gọn và lưu loát; là một bản dịch sử dụng các cụm từ phổ 

biến hoặc thành ngữ; truyền đạt, đến mức độ nào đó, sự tinh tế của văn bản gốc; có khả năng 

phân biệt ngôn từ ẩn dụ và ngôn ngữ văn chương; là một bản dịch có thể dựng lại bối cảnh 

văn hóa/lịch sử của văn bản gốc; dịch rõ ràng những chữ viết tắt, và các từ, cụm từ phiếm chỉ, 

bài hát, và lời ru; là bản dịch truyền tải càng nhiều càng tốt ý nghĩa của văn bản gốc”. 

 El Shafey (1985: 83) lại đưa ra các tiêu chí khác đối với người dic̣h và một bản dịch tốt, đó 

là: “kiến thức về ngữ pháp của ngôn ngữ nguồn cộng với kiến thức về từ vựng, cũng như sự 

hiểu biết tốt về văn bản cần dịch; khả năng của người dịch trong việc chuyển thể văn bản cần 

dịch (văn bản ngôn ngữ nguồn) sang ngôn ngữ đích; bản dịch cần nắm bắt được phong cách 

hoặc văn phong của văn bản gốc, bản dịch cần truyền tải được thông điệp của văn bản cần 

dịch”. 

 El Zeini (1994: xvii) đề xuất một mô hình thực tế để đánh giá chất lượng trong dịch thuật, bà 

đặt các tiêu chí về nội dung cũng như các tiêu chí về phong cách trong dịch thuật ở vị trí quan 

trọng ngang nhau. Mô hình này bao gồm một tập hợp các tiêu chuẩn chính: tiêu chuẩn liên 

quan đến nội dung và tiêu chuẩn liên quan đến hình thức. Bà hy vọng “dịch giả có thể giảm 

thiểu được các lỗi hoặc thiệt hại mà các lỗi dịch này mang lại, cũng như loại bỏ được các vấn 

đề về việc nội dung bản dịch không trong sáng”. 

Như vậy, trong khi Massoud (1988) và El Shafey (1985) quan tâm đến chất lượng bản dịch 

trên khía cạnh nội dung, kiến thức về từ vựng, ngữ pháp hoặc kiến thức nền thì El Zeini 

(1994) chú ý đến cả hai tiêu chí nội dung và hình thức. 

Trong một nghiên cứu khảo sát lỗi dịch thuật trong các biển báo, Nguyễn Thị Minh Tâm và 

các cộng sự (2017: 90-104) đưa ra 4 tiêu chí đánh giá bản dịch dựa trên mô hình phân tích bản 

dịch của Munoz (2012) và Keshavarz (1993) bao gồm các vấn đề sau: vấn đề về chính tả, ngữ 

pháp; vấn đề về lựa chọn từ vựng (từ và cấu trúc); vấn đề về nội dung dịch; ngữ dụng và 

phong cách ngôn ngữ. Như vậy ngoài vấn đề về chính tả, Nguyễn Thị Minh Tâm và các cộng 

sự có thiên hướng phân tích bản dịch về mặt nội dung hơn là hình thức. 

4. Các thủ pháp dịch thuật cơ bản 

4.1 Dịch dựa trên ngữ pháp (Grammar translation) 

Là phương pháp dịch căn cứ vào cấu trúc ngữ pháp của câu. Phương pháp này yêu cầu người 

dịch phải nắm vững và nhận định được các thành tố của một câu. 

4.2 Dịch từng chữ (Word- For- Word) 

Là phương pháp chuyển đổi ngôn ngữ gốc (source language) sang ngôn ngữ dịch (target 

language) chỉ bằng cách dịch tuần tự:  từ sang từ, vế sang vế và câu sang câu. Phương pháp 

dịch này hay được dùng khi tìm thấy sự tương đồng về mặt cấu trúc câu giữa 2 ngôn ngữ. 
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4.3 Dịch nguyên văn (Literal Translation) 

Cấu trúc  ngữ pháp của ngôn ngữ gốc được chuyển sang cấu trúc gần nhất của ngôn ngữ dịch 

nhưng từ vựng được dịch theo nghĩa thông thường nhất, tách rời ngữ cảnh nhưng vẫn bám sát 

nghĩa đen. 

4.4 Dịch thoát (Free translation) 

Là cách dịch trong đó người dịch thoát ra khỏi ràng buộc của ngôn ngữ gốc, dùng ngôn ngữ 

dịch để diễn giải ý nghĩa của bản gốc một cách tự nhiên và phù hợp với ngữ cảnh, văn hóa của 

ngôn ngữ dịch. Đó cũng là lý do mà với phương pháp này, bản dịch thường dài hơn bản gốc. 

Lợi điểm của cách dịch này là lời văn nghe tự nhiên hơn. Trái lại, nhược điểm của nó là vì 

được tự do, cho nên thường xảy ra hiện tượng biến tấu tùy tiện, quá đà, đặc biệt là đối với 

những văn bản mang tính tinh thần như triết học, thần học, văn chương. 

Nên nhớ, mỗi văn bản đều gắn chặt với mối tương quan văn hóa nhất định; người dịch cần tôn 

trọng điểm này của văn bản gốc. Thiếu kỷ luật, người dịch dễ làm hỏng tính tương đương mỹ 

hình, dễ làm lệch ý văn bản gốc; thậm chí công việc đang làm không còn có nghĩa là dịch nữa 

mà là phỏng tác, phỏng dịch. 

4.5 Dịch đa nghĩa (polysemous) 

Ða nghĩa là một vấn đề lớn của dịch thuật. Đôi khi có một từ đa nghĩa trong bản gốc được 

hiểu theo nhiều nghĩa mà không thể diễn tả được hết bằng ngôn ngữ dịch. 

Ví dụ: "Bà già đi chợ cầu Ðông, Hỏi thăm thày bói có chồng lợi chăng. Thày bói xem quẻ nói 

rằng, Lợi thì có lợi nhưng răng không còn." Chữ "lợi" trong bài ca dao trên có hai nghĩa: ích 

lợi và nướu răng. Có lẽ không có một thứ tiếng nào ngoài tiếng Việt có một từ chứa hai nghĩa 

ấy. Nếu vậy, muốn diễn tả đủ ý thì phải dùng đến hai từ, và vì thế mà bản dịch sẽ mất hay. 

Đây là một trường hợp mà giới trung thành với nguyên tắc khả diễn phải bó tay. Trong trường 

hợp này, nếu chấp nhận giải pháp dịch sát, người dịch phải kèm theo chú thích. 

4.6 Dịch tỉnh lược (ellipsis) 

Tỉnh lược được hiểu là lược bỏ một từ, đoạn câu, câu của văn bản gốc vì một lý do nào đó 

trong quá trình dịch. Hành động này có thể dẫn đến hai kết quả: bản dịch hoặc mất thông tin 

cần thiết, hoặc mất thông tin không cần thiết. 

Mất thông tin cần thiết là hậu quả của việc dịch thiếu. Dịch thiếu có thể vì lý do kiểm duyệt, 

hoặc chủ ý dịch lướt, dịch tóm tắt, hoặc thiếu kiến thức ngôn ngữ. Ngược lại, lược bỏ những 

thông tin dư thừa, không thực dụng đối với ngôn ngữ dịch thì lại hữu lý. Câu người Anh 

nói"Good morning Mr. Bush" dịch sang tiếng Việt thành "Chào ông Bush" là hữu lý. Từ 

"morning" được lược bỏ vì người Việt không có lối hành ngôn "chào buổi sáng". 

4.7 Dịch bổ sung (complementary) 

Thường thì không có lý do gì để bổ sung vào bản dịch những ý tưởng không tồn tại trong bản 

gốc. Bổ sung chỉ có ý nghĩa khi người dịch muốn lập câu cho đúng ngữ pháp ngôn ngữ dịch 

hoặc muốn làm rõ ý tác giả, ẩn dụ bằng cách ghi chú, giải thích. 
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Ví dụ: Lập câu đúng ngữ pháp: 

Tiếng Anh (văn bản gốc): He has done his duty, as we have ours.  

Tiếng Việt (văn bản dịch): Hắn đã làm tròn bổn phận của hắn cũng như chúng ta đã làm tròn 

bổn phận của chúng ta. 

 Mệnh đề sau của văn bản gốc được hiểu ngầm là "as we have done our duty". Hai phần tử 

"done" và "duty" bị lược bỏ, một dạng tỉnh lược (Ellipse) thường dùng trong tiếng Anh. 

 Về mặt ngữ dụng, người Anh có thể hành ngôn như thế nhưng người Việt thì không. Không 

thể dịch văn bản tiếng Anh bên trên sang tiếng Việt thành "Hắn đã làm tròn bổn phận của hắn 

cũng như chúng ta đã của chúng ta" (= "as we have ours"). Bởi mệnh đề sau ("chúng ta đã của 

chúng ta") không đúng ngữ pháp tiếng Việt, nên mới cần được bổ sung bằng cụm từ "làm tròn 

bổn phận": "cũng như chúng ta đã làm tròn bổn phận của chúng ta". 

4.8. Dịch biến thái (modulation) 

Phương thức “biến thái” có nghĩa là sự thay đổi trong thông điệp do có một sự thay đổi về 

quan điểm (modulation means a variation in the message due to a change in the point of 

view): hiểu một điều gì đó theo một cách nhìn khác. Phương thức này thích hợp khi dịch 

nguyên văn hoặc chuyển vị có được một câu dịch đúng ngữ pháp nhưng lại không tự nhiên 

trong ngôn ngữ dịch. Trong phương thức biến thái, ta có thể phân biệt biến thái tự do / không 

bắt buộc (free / optional) với biến thái cố định / bắt buộc (fixed / obligatory). 

4.9 Dịch tên riêng (proper name) 

Tên riêng được ví như một nhãn hiệu, một biểu tượng có nghĩa dành riêng cho một cá thể. 

Theo nguyên tắc tôn trọng biểu tượng cá nhân, không nên dịch tên riêng. 

Ví dụ, "Formula 1" là tên một giải đua xe quốc tế thường thấy báo chí quốc nội dịch sang 

tiếng Việt thành "Công thức 1". Nếu cái tên đã có nghĩa thì nó nên nói với người đọc bản dịch 

đúng cái nghĩa mà nó đã nói với người đọc bản gốc (Güttinger 1963:79). Do đó, thay vì dịch, 

chỉ nên ghi chú khi cần thiết. Ngoài ra, phiên âm tên riêng cũng là một điểm cần được cân 

nhắc kỹ lưỡng. 

Cách thức này chỉ hợp lý và cần thiết khi chữ viết của ngôn ngữ gốc và ngôn ngữ dịch không 

có cùng một hệ thống ký tự (v.d. tiếng Việt dùng hệ thống ký tự Latinh, tiếng Hoa dùng hệ 

thống ký tự Hán). Còn không, nên giữ đúng tên riêng của nguyên bản, không nên biến hóa tên 

riêng bằng cách phiên âm như "Goethe" thành "Gớt", "Karl Marx" thành "Các Mác", 

"Alexandre de Rhodes" thành "A-lếch-xăng Đờ Rốt". 

4.10. Ẩn dụ, thành ngữ (Metophor, Idomatics) 

Ẩn dụ là một phép dùng một đối tượng cụ thể có nghĩa đen ngầm ám chỉ một điều gì đó theo 

nghĩa bóng. Thành ngữ cũng có tính nói bóng gió tương tự. Ẩn dụ, thành ngữ thường mang 

tính địa phương, dân tộc (mang tính văn hoá); cho dù có dịch được nhưng chưa chắc người lạ 

đã hiểu được nghĩa ám chỉ, nếu không nhờ chú thích. 
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Ví dụ: "Carry coals to Newcastle." -> "Chở than đá về Newcastle"= "chở củi về rừng". 

(Newcastle là thành phố ở Anh có cảng xuất khẩu than lớn nhất thế giới, tức là đừng mang 

thứ gì đó tới một nơi đã quá thừa thãi rồi.) 

Tiếng Việt, do đặc điểm văn hóa lúa nước, thường dùng con trâu (buffalo) trong các câu thành 

ngữ, tục ngữ, trong khi tiếng Anh thường dùng con chim (bird). Ví dụ: “Ngưu tầm ngưu, mã 

tầm mã”, “Birds of the same feather flocks together”. Hoặc ví dụ khác như “hiền như củ 

khoai”, “hiền như bụt” or “hiền như cục đất” trong tiếng Việt thì tiếng Anh lại nói “as 

mild/gentle as a lamb” (hiền như một chú cừu non). 

5. Một số lưu ý trong quá trình dịch thuật 

Để khắc phục các lỗi về nội dung trong các bản dịch, chúng ta cần thực hiện một số thao tác 

dưới đây để rèn luyện, trau dồi kỹ năng để dịch tiếng Anh hiệu quả hơn: 

1- Trước khi dịch một văn bản, cần đọc cẩn thận, đánh dấu các đoạn khó dịch hoặc chưa hiểu 

rõ nghĩa. Lưu ý rằng một từ/ cụm từ có thể có nhiều nghĩa và cách diễn đạt khác nhau, khi 

dịch hãy cố gắng hướng tới ý nghĩa mà tác giả đang đề cập để có thể dịch chính xác. 

2- Trong quá trình dịch, để diễn đạt được chính xác ý nghĩa đoạn dịch từ Tiếng Việt sang 

Tiếng Anh hoặc ngược lại, sử dụng xác cụm từ Tiếng Anh/ Việt đồng nghĩa, tương đương 

dịch các cụm từ, thành ngữ cho chuẩn xác. 

3- Tuyệt đối tránh việc dịch hoàn toàn theo nghĩa đen (hoặc word by word), vì có thể dịch sai 

không đảm bảo chính xác ý tưởng của tác giả. Đặc biệt để hiểu ý nghĩa tài liệu, cần phải hiểu 

nghĩa theo từng câu, từng đoạn chứ không phải theo từng từ.  

4- Tuy nhiên, cũng không nên tránh việc dịch không sát nghĩa đen vì như thế bản dịch có thể 

không thực, không sát nghĩa. Do đó, cần biết chọn lọc nên giữ lại những ý nào và lược bỏ ý 

không cần thiết, có thể biên tập lại các câu dịch sao cho không thay đổi với bản gốc.  

5- Hạn chế dùng những từ ngữ không phổ biến, hoặc thuật ngữ cũ ít được sử dụng hoặc không 

hiện hành. Chỉ nên lựa chọn các từ mình nắm rõ và người đọc cũng có thể dễ dàng hiểu được 

để dịch. Không nên sử dụng các từ ngữ quá khoa trương, cao siêu sẽ làm cho người đọc khó 

hiểu và không đem lại hiệu quả. 

6- Không sử dụng quá nhiều từ đồng nghĩa trong một tài liệu dịch sẽ làm bản dịch trở nên rời 

rạc. 

7- Trong quá trình dịch, khi gặp các câu dài với nhiều mệnh đề và khó dịch, hãy tách thành 

các câu ngắn để dịch sẽ dễ dàng hơn nhưng phải đảm bảo ý nghĩa để khi ghép các đoạn với 

nhau sẽ không thay đổi so với bản gốc. 

8- Phải luôn đảm bảo các câu trong văn bản dịch không bị rời rạc mà phải có sự gắn kết, liền 

mạch với nhau, văn phong rõ ràng rành mạch mà vẫn chuẩn xác nghĩa so với bản gốc. 

 9- Bên cạnh việc luyện tập, rèn luyện các kỹ năng trên, cần phải đọc và tìm hiểu thêm tiếng 

Anh chuyên ngành ở nhiều lĩnh vực khác nhau: tiếng Anh kinh doanh, tiếng Anh chuyên 

ngành ngân hàng, tiếng Anh chuyên ngành xây dựng, tiếng Anh chuyên ngành Y, tiếng Anh 
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chuyên ngành môi trường...để có sự am hiểu phục vụ tốt hơn trong quá trình dịch tiếng Anh 

chuyên ngành. 

6. Kết luận 

Theo Lâm Quang Đông (2007: 26-27), “Người làm công tác dịch thuật cần nhiều loại kiến 

thức: ngôn ngữ, văn hoá, kiến thức phổ thông hay kiến thức nền (general or background 

knowledge) và kiến thức chuyên môn. Họ cần phải thông thạo, có vốn từ vựng phong phú, 

hiểu biết thấu đáo những vấn đề ngôn ngữ học của cả hai ngôn ngữ, hiểu biết những tương 

đồng và khác biệt giữa hai ngôn ngữ không những chỉ về ngữ pháp mà còn về ngữ nghĩa và 

ngữ dụng. Những hiểu biết đó gắn chặt với tri thức văn hoá về đất nước, con người, lối sống, 

thói quen, phong tục tập quán của hai cộng đồng ngôn ngữ. Đến lượt chúng, tri thức văn hoá 

lại phải dựa trên một nền tảng tri thức bách khoa vững chắc và liên tục được cập nhật. Cuối 

cùng, mỗi một chuyên ngành có những thuật ngữ, cách diễn đạt riêng, phong cách riêng, đòi 

hỏi người làm công tác dịch thuật phải hiểu được chí ít là ý nghĩa, nội hàm của chúng, dẫu 

rằng không thể sâu như một nhà chuyên môn.” Những yêu cầu đối với một biên dịch viên về 

các kiến thức như trên không phải là điều dễ dàng đối với những sinh viên bắt đầu tham gia 

các học phần về biên dịch. Tuy nhiên, một số thủ pháp và các vần đề cần lưu ý trong quá trình 

dịch thuật đề cập trên có thể góp phần giúp sinh viên thuận lợi hơn trong quá trình luyện dịch.   

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Baker M. (1992), In Other Words, A Course-book on Translation, Routledge. 

2. Baker, M. (1992). A Coursebook on Translation. London and NewYork: Routledge. 

3. Catford J.C (ed), “Translation Shifts” p.p 70-79 in Chesterman.A. (1989), Readings in 

Translation Theory, Loimaan Kirjapaino Oy. 

4. Delisle J. & et al. (ed), Translation Terminogogy, Amsterdam and Philadelphia: Jonh 

Benjamins (1999). 

5. El Zeini, N. T. (1994). Criteria for the Evaluation of Translation: A Pragma-stylistic 

approach (Unpublished doctoral dissertation). Faculty of Arts, Cairo University. 

6. Hà Quang Minh (1997), Giải Thích Thuật Ngữ Kinh Tế Anh-Việt Thông Dụng, NXB Giao 

Thông Vận Tải. 

7. Hans. Kathy L (2004), Business Idioms From Silicon Valley. Lê Thành Tâm và Lê Ngọc 

Phương Anh giới thiệu. NXB Tổng Hợp TP. Hồ Chí Minh. 

8. Hartman, K., & Stock, C. (1972). Dictionary of Language and Linguistics. Longman, New 

York. 

9. Hồ Canh Thân, Vương Xuân Huy, Thân Vân Trinh (2007), Soạn Thảo và Dịch Hợp Đồng 

Thương Mại Quốc Tế. Nguyễn Thành Yến dịch. NXB Tổng Hợp Thành Phố HCM. 

10. Jones, Roderick (2002), Conference Interpreting Explained, St. Jerome Publishing. 



34  

11. Kelly, L. G. (2004). The History of Translation.  

12. Koller, W. (1979). Equivalence in Translation. Prentice Hall International (UK) Ltd. 

13. Larson, L. (19980. Meaning-based Translation: A Guide to Cross  language Equivalence. 

Lanham, MD:University Press of America and Summer Institute of Linguistics. 

14. Meetham, A. & Hudson, R. (1969). Encyclopedia of Linguistics Information and Control. 

Oxfort: Pergamon. 

15. Munday J. (2009), Nhập Môn Nghiên Cứu Dịch Thuật: Lý Thuyết và Ứng Dụng (Trịnh 

Lữ dịch), NXB Trí Thức. 

16. Newmark P. (1981), Approaches to Translation, Pergamon, Oxford. 

17. Newmark P. (1988), A Textbook of Translation, Prentice Hall, New York and London. 

18. Newmark, P. (1981) Approaches to Translation. Oxford: pergamon Press. 

19. Newmark, P. (1995). A Textbook of Translation. B and Jo Enterprise Pre Ltd. 

20. Nguyễn Phước Vĩnh Cố (2012) Các phương pháp và phương thuecs dịch tiếng anh thương 

mại sang tiếng Việt  

21. Nida, E. A., (1984). Approacches to Translating in the Wesstern World, Foreign 

Languages and Research. 

22. Nida, E., & Taber, C. (1974). The  Theory and Practice of Translation. Leiden: 

Koninklijke. 

23. Vinay J.P. & Darbelnet J. (ed), “Translation Procedures” p.p 61-69 in Chesterman .A. 

(1989), Readings in Translation Theory, Loimaan Kirjapaino Oy. 

24. Whorf, B. L., Language, Thought and Reality (1956). Cambridge. Mass., MIT Press. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



35  

 

 

 

Chủ đề 2  

Sử dụng CNTT (E- learning, smart phone,…) 

trong việc nâng cao tính tự học của sinh viên 
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DẠY VÀ HỌC E-LEARNING TẠI ĐH NHA TRANG 

MỘT SỐ KHÓ KHĂN VÀ THUẬN LỢI 

ThS. Phạm Thị Hải Trang 

Bộ môn: Biên Phiên dịch 

ThS. Lê Thị Thu Nga 

Bộ môn: Thực hành tiếng 

I. Mở bài  

Với xu thế phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông, đào tạo trực tuyến ( 

E-learning) ra đời như một cuộc cách mạng về dạy và học, trở thành một xu thế tất yếu của 

thời đại bùng nổ ở nhiều nước đã và đang phá triển. Thuận lợi của giáo dục trực tuyến là sự 

tiện lợi về không gian và thời gian. Người học có thể học ở bất kỳ địa điểm nào và học được 

nhiều lần. Việc chấm điểm và quản lý lớp học cũng nhanh chóng hiệu quả hơn do đã được số 

hóa. 

Vậy E-learning là gì? Đó là một phương thức ảo thông qua một máy vi tính, điện thoại thông 

minh nối mạng với một máy chủ ở một nơi khác có lưu giữ sẵn bài giảng điện tử và phần 

mềm cần thiết để có thể hỏi, yêu cầu ra đề cho học sinh trực tuyến từ xa. Giáo viên có thể 

truyền tải hình ảnh và âm thanh qua đường truyền băng rộng hoặc kết nối không dây, mạng 

nội bộ.  

E-learning đã xuất hiện và được áp dụng rộng rãi trên thế giới từ lâu  (1999). Mỹ, Ấn Độ, 

rung Quốc, ANh, Hàn Quốc, Malaysia, Australia và Nam Phi là 8 quốc gia dẫn về học trực 

tuyến. Trong những năm gần đây, đặc biệt là từ sau 2010 khi có sự bùng nổ của một thế hệ 

các mạng xã hội mới như Facebook, Google Plus, Instagram thì theo đó giáo dục trực tuyến ở 

Việt nam đã bắt đầu phát triển. Đã có nhiều trường đại học, cao đẳng sử dụng elearning như 

ĐHBK, ĐH Y Dược Tp HCM, Y Dược Hải Phòng, ĐH Hoa Sen, ĐH Thủ Dầu Một, ĐH Đà 

Nẵng, Viện ĐH Mở Hà Nội trong đó có những trường chỉ chuyên trực tuyến như FPT, 

TOPICA. Kết quả của sự phát triển đó là chúng ta đã được gia nhập mạng E-learning châu Á ( 

Asia E-learning Network AEN, www.asia-elearning.net) tuy chỉ ở giai đoạn đầu và còn nhiều 

bất cập. 

II. Nội dung 

Tại ĐH Nha Trang E-learning đã được triển khai khoảng một vài năm trở lại đây. Bản thân 

tác giả thì chỉ thực hiện từ năm ngoái và được hiện trên khoảng trên 10 lớp học ( chuyên ngữ 

và không chuyên).  

http://www.asia-elearning.net/
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Từ đầu học kỳ giáo viên tạo lớp học, thiết lập bài giảng, bài kiểm tra, bài tập, tạo mã lớp ( 

enrolment key) để sinh viên vào lớp. Nếu có thể thì giáo viên nên hướng dẫn cho sinh viên 

ngay trên lớp ở những buổi dạy đầu tiên thì sẽ tránh được nhiều bỡ ngỡ khó khăn cho các em 

vì cả lớp có điều kiện trao đổi giúp đỡ lẫn nhau ngay trên lớp, giáo viên cũng sẽ kiểm tra ngay 

được tình hình đăng nhập và hỗ trợ được cho các em còn chưa thành thạo. Qua thử nghiệm thì 

giảng đường nhà đa năng có hệ thống wifi tốt nên đã tiến hành đăng nhập được e-learning cho 

cả lớp 50 sinh viên. Ở buổi đầu giáo viên có thể cho các bạn thử nghiệm làm một vài bài tập 

để làm quen với giáo diện cũng như cách thức học và làm bài. 

Sau buổi đầu đã quen với giao diện thì giáo viên sẽ không mất nhiều thời gian để hướng dẫn 

hay nhắc nhở các em nữa. Giáo viên chỉ đưa ra deadline có hiện lên trong lớp học, sinh viên 

sẽ tự biết để vào làm bài tập. Sau đây là đúc kết những điểm mạnh của việc dạy và học E-

learning của bản thân tôi. 

Thuận lợi:  

Sinh viên khá hào hứng với công nghệ và cách thức học tập mới, dễ dàng trao đổi với giáo 

viên trên giao diện. Sinh viên có thể xem lại các thông báo, bài giảng của giáo viên mà không 

cần hỏi giáo viên hay bạn bè. Các bài tập nghe trên lớp nếu sinh viên muốn nghe lại hay hôm 

đó nghỉ học đều có thể tiếp cận được. Sinh viên được chủ động thời gian cũng như địa điểm 

học tập. 
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Về phần giáo viên điểm thuận lợi là có thể kiểm soát được dễ dàng bạn nào làm bài tập hay 

không vì trên giao diện sẽ hiện lên điểm KHÔNG, có thể kiểm soát được sinh viên làm lúc 

nào tức là nộp bài trễ hay đúng hạn để giáo viên có thể xem xét cộng hay trừ điểm cho các đối 

tượng hoàn thành bài tập sớm hay trễ hạn. Việc này có tính năng trội hơn hẳn so với việc 

kiểm tra trên giấy do tính đo lường thời gian không được tuyết đối và giáo viên cũng thể cho 

phép các sinh viên nộp bài muộn vì thời gian trên lớp eo hẹp. Phần kết quả E-learning cũng 

rất tiện dụng vì giáo viên không những xem điểm của cá nhân mà còn có thể so sánh tương 

quan tình hình chung của cả lớp mà không cần phải chấm bài hay lưu bài trên giấy. Giáo viên 

cũng có thể truy xuất cả quá trình làm bài tập của sinh viên vì có cột điểm tổng cả quá trình. 

Đối với các bài tập chấm viết giáo viên cuãng thấy thuận tiện hơn rât nhiều do có thể kiểm 

soát được quá trình chấm bài cũng như khối lượng công việc của mình. 
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Với những thuận lợi của E-learning cung không thể bỏ qua những phần khó khăn của nó 

Khó khăn: 

Tuy nhiên việc thực hiện E-learning cũng gặp một số khó khăn. Một số sinh viên chưa rành 

công nghệ và chưa quen với phương pháp học mới cảm thấy căng thẳng với hạn thời gian 

giáo viên đưa ra, đặc biêt là thời gian ngắn cho những bài tập trắc nghiệm. Có nhiều em 

không vào được lớp, không biết cách nộp bài, nộp bài chậm hoặc bỏ qua bài tập khó.  

Về phần giáo viên thời gian đầu thực hiện E-learning cũng gặp khó khăn trong việc làm quen 

tìm hiểu phần mềm. Việc giao thời hạn cho các bài tập cũng phải linh hoạt cho các đối tượng 

gặp trục trặc về đường truyền, thao tác cũng như các lý do cá nhân khác. Việc tìm thời gian 

cho elearning cũng không hề dễ dàng do các tiết học thường chỉ là nửa buổi và các em thường 

phải học hai môn do đó cần thời gian di chuyển đến nơi có đường truyền ổn định. Nếu chọn 

thời gian khác trong ngày thì cũng khó khăn do sinh viên có rất nhiều hoạt động ngoài giờ 

khác nhau nên các bài tập như trắc nghiệm hay lấy điểm ngay rất khó kiểm soát nếu như thời 

gian không đồng bộ đẽ đãn đến điểm số không công bằng do có sự trao đổi thông tin.  

Một yếu điểm khác của giao diện Elearning là dường như chỉ thích hợp cho các bài tập trắc 

nghiệm có đáp án tuyệt đối và tự luận giáo viên tự chấm. Các bài tập khác như viết short 

answer (áp dụng cho phần sentence building của đề thì A2) thì khó thực hiện do học viên có 

rất nhiều đáp áp với các kiểu sai khác nhau mà giáo viên không thể nào lường hết trước được. 

Các hoạt động nhóm cũng rất khó thực hiện trên giao diện. 
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Một khó khăn nữa là nếu giáo viên đã thiết lập grading cho một bài tập rồi thì giao diện không 

cho phép edit lại được nữa. Việc này đòi hỏi giáo viên phải suy nghĩ tính toán kỹ trước khi cài 

đặt các thông số cho mỗi bài tập. 

III. Kết luận 

E-learning là hữu ích vì nó giúp cho việc dạy và học trong thời đại công nghệ được tiện dụng 

và hiệu quả hơn. Sinh viên nên có thái độ cởi mở và tích cực hơn đối với cách học mới. Giáo 

viên cần linh hoạt, kiên nhẫn giới thiệu chương trình đến học viên và dành thời gian ban đầu 

hướng dẫn tỉ mỉ cách thức tiếp cận cũng như học cho các em. Ngoài ra giáo viên cũng cần đầu 

tư thời gian soạn giáo án điện tử,bài tập kỹ càng để tránh sai sót về mặt nội dung cũng như kỹ 

thuật. 
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I. Đặt vấn đề 

Wilkins (1972) đã viết rằng “không có ngữ pháp thì có thể diễn đạt đươc rất ít  nhưng 

không có từ vựng thì không thể diễn đạt được điều gì”. Lewis (1993) lập luận rằng “từ vựng 

là trung tâm hay là trái tim của ngôn ngữ”. Những điều này hoàn toàn đúng với người học 

tiếng Anh nói chung và sinh viên không chuyên ngữ nói riêng. Để nhớ lâu dài một từ mới, 

sinh viên cần thường xuyên nhìn thấy và sử dụng từ đó. Nếu chỉ dựa vào sách, tài liệu và các 

buổi học trên lớp thì giáo viên không thể giúp sinh viên thật sự mở rộng vốn từ. Với sự phổ 

biến và tiện dụng của các mạng xã hội hiện nay thì nhật ký online là một lựa chọn tốt giúp 

sinh viên tự nâng cao vốn từ vựng  hiệu quả và giáo viên kiểm soát quá trình tự học của sinh 

viên dễ dàng hơn nhiều. 

II. Nôi dung 

1. Cơ sở lý luận 

1.1. Kiểm tra vốn từ vựng bằng testyourvocab.com 

Testyourvocab.com là một phần của dự án nghiên cứu độc lập giữa Mỹ và Brazil dùng để 

kiểm tra số lượng từ vựng tiếng Anh dựa theo độ tuổi và trình độ học vấn. Người thực hiện 

chỉ cần đánh dấu vào những từ mà họ biết rõ nghĩa trong hai bước đầu tiên và trả lời vài câu 

hỏi cá nhân trong bước ba (giới tính, năm sinh, tháng sinh).  Trong bước đầu tiên, khoảng 40 

từ đơn giản nhất đến khó nhất với mức độ thông dụng khác nhau được cung cấp. Trong bước 

hai, một lượng từ vựng nhiều hơn nhưng hẹp hơn về mặt nghĩa của từ xuất hiện, tức là những 

từ thuộc nhóm từ người thực hiện biết ở bước một. Sau khi hoàn thành ba bước và ấn nút 

“Finish”, người thực hiện sẽ nhận được vốn từ vựng tương đối chính xác của mình. Người 

dùng cũng có thể tìm hiểu những thông tin khá thú vị về tiếng Anh trong cột màu xám phía 

bên phải màn hình “Did you know?”. 

Trang web cũng cung cấp một số dữ liệu hay về người bản xứ nói tiếng Anh và người học 

tiếng Anh như một ngôn ngữ phụ trợ. Người bản xứ nói tiếng Anh có thói quen đọc nhiều sẽ 

có vốn từ vựng cao gần gấp đôi người không đọc nhiều. Người bản xứ nói tiếng Anh sẽ tiếp 

tục tăng số lượng từ vựng sau khi rời trường học đến độ tuổi trung niên. Người học tiếng Anh 

như một ngoại ngữ sở hữu trung bình vốn từ vựng là 4500 từ. Người Việt Nam trung bình sở 

hữu 6593 từ. Người học tiếng Anh như một ngoại ngữ và sử dụng tiếng Anh nhiều trong cuộc 

sống (đọc sách, nghe nhạc, viết, du lịch,..) có vốn từ cao gấp đôi những người chỉ học tại lớp.   

1.2 Sử dụng nhật ký từ vựng 

Từ vựng đóng vai trò quan trọng trong việc học ngoại ngữ,là cơ sở để người học đạt được 

bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Tuy nhiên việc hiểu rõ từ vựng khá phức tạp, bao gồm nhận 
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biết hình thức, ngữ nghĩa và cách sử dụng từ (Nation, 2001), ví dụ như cách đánh vần, phát 

âm, ngữ pháp, nghĩa đen, nghĩa bóng, các từ vựng liên quan, tần suất sử dụng từ, các từ 

thường xuất hiện cùng nhau và ngữ vực. 

Trang web jocrf.org đề ra bốn bước cơ bản để tăng vốn từ vựng là thường xuyên quan 

tâm đến từ mới ( đoán nghĩa của từ dựa theo ngữ cảnh và tra nghĩa của từ trong từ điển), đọc 

bất cứ thứ gì mà bạn quan tâm và đọc thường xuyên, sử dụng từ điển và đọc toàn bộ mục từ 

của từ mới, học và ôn tập từ vựng thường xuyên. 

Sử dụng vở ghi từ vựng luôn được xem là một cách giúp sinh viên kiểm soát việc học từ 

vựng của mình (Fowle, 2002). Thứ nhất vở ghi từ vựng sử dụng việc học ngôn ngữ có chủ 

đích, giúp người họcđạt được số lượng lớn từ trong thời gian ngắn (Nation và Webb viết trong 

bài báo chuẩn bị đăng). Thứ hai, chúng khuyến khích việc tự học (Schmitt & Schmitt, 1995) 

khi mà người học tự lựa chọn từ để viết vào vở. Thứ ba, với sự hỗ trợ của giáo viên, chúng 

giúp người học tiếp cận với rất nhiều kỹ thuật học từ vựng khác nhau (Fowle, 2002; Schmitt 

& Schmitt, 1995). Điều cuối cùng là chúng không lệ thuộc vào công nghệ hay các nguồn đắt 

tiền nên dễ dàng áp dụng tại trường học ((Fowle, 2002). 

 Chris Cotter viết trên trang headsupenglish.com về cách thức sử dụng vở ghi từ vựng. 

Mỗi ngày ông yêu cầu sinh viên chỉ viết 5 từ và phải viết tay. Mỗi mục từ sẽ gồm có từ mới, 

từ loại của từ, định nghĩa (sinh viên được khuyến khích tự viết định nghĩa hay giải thích), ví 

dụ, từ đồng nghĩa, từ hay xuất hiện cùng từ mới. 

JoDee Walters và  Neval Bozkurt (2009) đã thực hiện khảo sát trên 3 lớp trình độ tiền 

trung cấp cùng tham gia một khóa học như nhau trong bốn tuần, trong đó 1 lớp sử dụng vở 

ghi từ vựng. Kết quả cho thấy lớp có sử dụng vở ghi từ vựng sử dụng từ tốt hơn vượt bậc 

trong các bài viết tự do. Vjosa Vela và Jeta Rushidia (2016) tiến hành nghiên cứu tương tự đối 

với 3 nhóm sinh viên trình độ trung cấp của Trung tâm ngoại ngữ đại học Đông Nam Châu 

Âu, trong đó chỉ có một nhóm sử dụng vở ghi từ vựng. Các nhóm cùng tham gia một khóa 

học với nội dung và tài liệu như nhau. Sau 4 tuần học thì điểm các bài kiểm tra từ vựng của 

nhóm thực nghiệm cao vượt bậc so với hai nhóm còn lại. Hoàng Thị Giang Lam và Phan Thị 

Ngọc Bích (2017) sử dụng bảng từ vựng (glossary) để giúp sinh viên tự mở rộng vốn từ. 

Trước mỗi buổi học, sinh viên phải chuẩn bị toàn bộ từ mới và viết ra theo trình tự sau: từ, 

cách đọc, từ loại, nghĩa tiếng Anh, nghĩa tiếng Việt, câu có xuất hiện từ. Kết quả khảo sát cho 

thấy 44,5 % sinh viên cho rằng bảng tử vựng rất có ích cho việc học nhưng tác giả lại không 

khảo sát xem bảng từ vựng có ích như thế nào. 

2. Áp dụng thực tế 

Lớp tham gia viết nhật ký từ vựng online là lớp tiếng Anh không chuyên TA 2208. 55 

sinh viên này đang tham gia học phần tiếng Anh A2.2 với thời lượng 4 tiết /tuần. Nhật ký 

online được thực hiện trong 11 tuần. Hoạt động này được tính vào điểm quá trình của từng 

sinh viên. 

Vào tuần 2 của học phần, giáo viên yêu cầu sinh viên vào trang web testyourvocab.com 

để thực hiện bài kiểm tra từ vựng và gửi kết quả cho giáo viên. Giáo viên hướng dẫn cách làm  
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kiểm tra và nói rõ cho sinh viên biết mục đích của bài kiểm tra là để biết số từ vựng tiếng Anh 

hiện có của mình. Việc viết nhật ký bắt đầu từ tuần 3 của học phần, sau khi sinh viên đã làm 

quen với phương pháp học tại lớp và hiểu rõ các yêu cầu của giáo viên đối với môn học. Giáo 

viên dành 30 phút hướng dẫn chi tiết cách viết nhật từ vựng: cách chọn bài đọc, cách trình bày 

từ mới, cách tra từ trong từ điển, cách tìm câu ví dụ. Lớp trưởng tạo nhóm lớp trên Facebook 

và yêu cầu tất cả sinh viên tham gia. Hàng ngày mỗi sinh viên phải đăng bài trên nhóm lớp, 

chỉ nghỉ vào ngày chủ nhật. Mỗi sinh viên khi đăng bài phải sử dụng hashtag theo quy định 

chung: #lớp-tên-mã số sinh viên-ngày đăng bài. Giáo viên dựa vào danh sách lớp để phân 

công sinh viên lần lượt kiểm tra số bài đăng hàng ngày và gửi báo cáo công khai trên trang 

của nhóm vào 10 giờ tối. Giáo viên kiểm tra ngẫu nhiên các bài đăng và góp ý về nội dung và 

hình thức. Các sinh viên được khuyến khích đọc bài bạn và được cộng điểm khi có góp ý 

đúng giúp bạn hoàn thiện bài làm.  

Sinh viên tự chọn 1 bài đọc trình độ sơ cấp có độ dài khoảng 150 từ thuộc các chủ đề đã 

học trên lớp và một số chủ đề quen thuộc khác. Sinh viên không được khuyến khích chọn 

truyện ngắn và thơ. Sinh viên bôi màu sáng 5 từ mới trong bài và lần lượt viết ra 5 từ bên 

dưới. Mỗi từ phải được đánh số thứ tự và đi kèm từ loại, nghĩa tiếng Việt, định nghĩa hoặc 

đồng nghĩa tiếng Anh, từ trái nghĩa và ví dụ. 

Vào tuần cuối của khóa học, sinh viên làm lại bài kiểm tra từ vựng trên 

testyourvocab.com và gửi kết quả cho giáo viên. Sau đó sinh viên điền vào phiếu khảo sát 

gồm 5 câu hỏi về lợi ích của nhật ký online. 

3. Kết quả 

Nhật ký từ vựng online được thực hiện liên tục trong 11 tuần. Việc ngày nào cũng phải 

đọc và làm bài khiến 9% sinh viên thường xuyên không làm bài. Một số ít sinh viên đăng bài 

trễ, gây khó khăn cho công tác tổng kết cuối ngày. Một số ít sinh viên làm phần từ vựng 

nhưng không đọc bài. Sau khi giáo viên phát hiện và kiểm tra ngẫu nhiên nội dung bài đọc sau 

2 tuần đầu tiên thì hiện tượng này giảm hẳn. Khoảng 60% sinh viên làm bài đều đặn đã phạm 

các lỗi sau: Chọn bài đọc không đúng yêu cầu (dễ quá hoặc khó quá, dài quá hoặc ngắn quá), 

trình bày không đúng yêu cầu (không đánh số từ mới, không bôi sáng từ mới, thiếu từ loại hay 

định nghĩa, đồng nghĩa hay từ trái nghĩa hay ví dụ), không nhận biết được chức năng của từ 

mới trong bài, không biết tìm câu ví dụ. Giáo viên phải hướng dẫn thêm trên lớp kết hợp với 

sửa lỗi cho từng cá nhân. Do lớp đông nên khoảng sau 3 tuần thực hiện thì đa số sinh viên 

mới làm bài tập từ vựng theo đúng yêu cầu. 

Trước khi viết nhật ký từ vựng, sinh viên có số từ vựng thấp nhất là 780 từ và sinh viên biết 

nhiều từ vựng nhất là 4370 từ. Sau 11 tuần thì 2 con số tương ứng lần lượt là 1060 và 5060 từ. 

Kết quả cho thấy 9% sinh viên không tăng, thậm chí giảm số từ vựng. Đây cũng chính là các 

sinh viên thường xuyên không làm bài tập từ vựng online.  22% tăng dưới 500 từ, 29% tăng 

từ 500 từ đến dưới 1000 từ và 40% tăng từ 1000 đến dưới  1200 từ.  

Khi được hỏi ý kiến thì 69% sinh viên cho rằng nhật ký từ vựng giúp tăng khả năng đọc 

hiều của họ nhưng chỉ 25% cho rằng nhật ký giúp cải thiện kỹ năng nói, nghe và viết. 12%  
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sinh viên không đồng ý với việc viết nhật ký từ vựng online và thừa nhận thỉnh thoảng làm 

đối phó với giáo viên. 

 

 

Hình 1: Tỷ lệ sinh viên tham gia viết nhật ký từ vựng online 

 

 

Hình 2: So sánh số từ vựng của sinh viên trước và sau khi sử dụng nhật ký từ vựng online. 

    

 

Không làm
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Làm tương 
đối đều
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Hình 3: Ý kiến sinh viên về việc viết nhật ký từ vựng online 

III. Kết luận 

Nghiên cứu nhỏ này cho thấy rằng nhật ký từ vựng online thật sự giúp tăng vốn từ cho 

sinh viên và giúp sinh viên phát triển thói quen học từ vựng hàng ngày. Sự tiện dụng của 

mạng xã hội Facebook giúp sinh viên học hỏi, hỗ trợ lẫn nhau tốt hơn và giáo viên có thể 

quan sát, theo dõi  quá trình tự học cùa sinh viên dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên một số sinh 

viên vẫn chưa thật sự tự giác học từ vựng nếu thiếu sự kiểm tra, đôn đốc và cho điểm của giáo 

viên 
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HOW ENGLISH-MAJOR STUDENTS OF NHA TRANG 

UNIVERSITY USE FACEBOOK FOR LEARNING ENGLISH 

LANGUAGE? 

ThS. Bùi Thị Ngọc Oanh 

Bộ môn: Thực hành tiếng 

Abstract: The number of students using Facebook every day is increasing, thus the author 

would like to know how English-major students of Nha Trang University are applying 

Facebook for their learning English. An online survey was sent to 64 students, and then 

randomly, 10 students were interviewed to know what difficulties they have while using 

Facebook. An analyis of Writing 3 class was carried out to test their studying results after 

using Facebook. This research enlightens some suggestions to apply Facebook in teaching 

English language.  

Key words: Facebook, English-major students, study English, Writing skills, business 

Writing 

I. Introduction  

Culture is the characteristics and knowledge of a particular group of people, encompassing 

language, religion, cuisine, social habits, music and arts. The Center for Advance Research on 

Language Acquisition defines “Culture as shared patterns of behaviors and interactions, 

cognitive constructs and understanding that are learned by socialization. Thus, it can be seen 

as the growth of a group identity fostered by social patterns unique to the group.”  

“Culture is an integral and inallenable part of what we are today and will become tomorrow. 

Individuals and institutions constantly create and re-create culture.” (MacDonald, 1991). 

Benedict (1934:42) defined culture as a “consistent pattern of thought and action.”   

Presently, there are a lot of Vietnamese people using Facebook every day. Using social 

networks has become a part of billion of users’ life, and Facebook is one of the most popular 

social networks in the world with more than 1 billion users. Created in 2014 by Mark 

Zuckerberg while he was enrolled at Harvard University, “In just a decade, the social media 

juggernaut has transformed the way we interact.” (USA Today). From a virtual meeting space 

for college students, Facebook has become a global networking juggernaut, bridging 

geographical and cultural divides. (Kaufman, 2014) 

In Vietnam, according to the statistics, “In 2018, the number of Facebook users in Vietnam is 

expected to reach 33.86 million in comparison with the number of 29.29 million in 2016. In 

the second quarter of 2017, the social network was increased by 2 million users on a monthly 

basis.” Nowadays, students prefer using Facebook every day to update information and 

exchange ideas. Thus, teachers could have a new and valuable method to connect with their 

students in order to facilitate learning English language. 

The purpose of this paper aims to investigate how much time students use Facebook and  
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whether using Facebook could help students improve their English skills. The instruments 

used in this research were questionnaires, interviews, and class results. Moreover, this 

research could enlighten the teacher the better uses of Facebook to communicate and utilize 

Facebook for teaching and learning English language. 

II. Methods 

The objects were 64 students of English-major students who were studying Writing 3, 

business writing. They are from 18 – 20 years old.  

After doing research on some ways to use Facebook to learn English effectively, a survey of 9 

questions was designed at 

https://www.surveymonkey.com/r/9PQ33MB?fbclid=IwAR3ps2AAkGLlatxL8CqbHto1irXE

o_t7KzdLeCF0oeBdzPijvTn_4aeXO6s. The students did the survey online and 10 students 

were interviewed randomly to know what difficulties they have when using Facebook. To 

enforce the results of the survey, the teacher compared the results of the students of the class 

Writing 3, business writing.  

At the beginning of the course, the teacher had a mini-test to know the level of writing of the 

students. Then, every week, the students were asked to post writing business letters on 

Facebook at https://www.facebook.com/groups/1793311620913460/?ref=bookmarks. Their 

classmates and teacher can have comments and make correction to the post on Facebook. The 

students also post interesting writing structures for business letters or their ideas of writing so 

that other students can read and apply them into their writing. At the end of the course, the 

students had the mid-term and the final exam papers. Two teachers gave marks to the students 

and their results were compared with those of the first test to know if writing on Facebook 

could improve the students’ writing skills. 

III. Results and discussion  

There are 64 students did the survey. The first question is about the students’ individual 

information. The second question is “How much time do you spend on Facebook a day?” 

There are 100% students using Facebook every day. Among these students, there are 30.2% 

students spending 2 hours every day on Facebook, 19% of them spend an hour on this social 

network, 11.1% spend 3 hours on Facebook and only 7.9% students spend 4 hours on 

Facebook. Especially, there are 3 students spend 15 hours a day on Facebook. 

https://www.surveymonkey.com/r/9PQ33MB?fbclid=IwAR3ps2AAkGLlatxL8CqbHto1irXEo_t7KzdLeCF0oeBdzPijvTn_4aeXO6s
https://www.surveymonkey.com/r/9PQ33MB?fbclid=IwAR3ps2AAkGLlatxL8CqbHto1irXEo_t7KzdLeCF0oeBdzPijvTn_4aeXO6s
https://www.facebook.com/groups/1793311620913460/?ref=bookmarks
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The third question: “Do you like using Facebook for learning English? What subjects do you 

use Facebook for (listening, reading, writing, reading, pronunciation, grammar…)?” 

85.94% students like using Facebook for learning English. Among those, the first subject the 

students love using Facebook to learn is Listening skills as there are a lot of materials of 

Listening online. The second subject they love studying on Facebook is Reading and next 

subject is Grammar and Speaking.  

The fourth question: “Do you discuss questions in class on Facebook?” There are 81.97% 

students using Facebook to discuss questions in class. 

The fifth question: “Do you use Facebook to post your homework assignments?” There are 

81.97% studens using Facebook to do homework and post their assignments.  

The sixth question: “Do you think you communicate with your teachers more often because of 

use of Facebook?” Only 26.79% students communicate with their teachers via Facebook as 

they contact their teachers directly via cell phone, email or personal contact. The other 

students prefer using Zalo because it is faster, more stable and better security.   

The seventh question: “What skills does Facebook help you to improve (listening, reading, 

writing, reading, pronunciation, grammar…)?” 

 Firstly, 28.6% students thought that their Listening skills are improved. Secondly, 27% 

students answered that their Reading skills are improved. Third, 23.8% students claimed that 

their grammar and Speaking skills are improved thanks to using Facebook. Lastly, 19% 

students said that their Writing skills are improved.  17.5% students think that their skills are 

improved from 20%, 30% to 50%. These replies are similar to Writing 3 results. At the first 

mini –test, there were only 22 students who had 7 marks and more than 7 marks, but finally, 

this number was 40 students.  
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The eighth question: “Do you have any suggestions for using Facebook to learn English 

language?”  

- Creating groups to share materials and to discuss the questions in class and to share 

methods of study.  

- Designing good quizzes or tests to study English. 

- Uploading videos of studying English on Facebook to share with other students. 

- Updating good exercises, good samples of Writing on Facebook so that everyone can 

improve their Writing skills. 

- Having good tips, useful examples, and brief clips or posts so that students can read 

every day.  

- Post good samples and good structures for writing skills. 

- Using Facebook to chat and discuss in English. 

- Studying online to practise Pronunciation 

- Live stream lessons on Facebook. 

- Following pages of learning English 

The ninth question: “Why do you like using Facebook for learning English?” 

- Sharing materials and studying in group effectively 

- Sharing a lot of knowledge, posts, videos with practical useful topics 

- Being convenient and free. Being popular, helpful, and easily find English pages. 

- A lot of options to use and being easy to log in. 

- Abundant of information and contact with friends 
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- Easily updating and modifying information. 

- Being easy to post clips, sound tracks, and priority pages of learning English appear 

first in new feed. Learning and entertainment at the same time.  

- Connecting with friends who are good at English. 

However, there are some difficulties and challenges of using Facebook for learning English. 

First, using Facebook for writing is often distracting because there are notifications or 

messages from friends while the students are learning. The students are attracted by their 

friends’ stories and forget their learning. Besides, it takes time to change the students’ 

learning habits via books, notebooks and pens. Next, a lot of information on Facebook may 

be incorrect, so the students will have difficulties selecting the right information. Two 

students were afraid that if they write something wrong on Facebook, other people will laugh 

at them. Another problem is that the students may not have enough time to connect Facebook 

every time. Moreover, there are too many advertisements on Facebook users’ walls, 

commercial videos and useless content that waste students’ time. The students are also added 

to groups which they do not like. Occasionally, their Facebook can be stolen by hackers, 

which takes them a lot of time and effort to retrieve their Facebook account. 

IV.    Conclusion 

It is clear that using Facebook, a modern social network, can help students to communicate 

with each other as well as improve a lot of English skills, including Writing skills. Facebook 

is a platform to create a learning community and it is a good method of learning languages. 

However, the students should limit the disadvantages of using Facebook. Moreover, teachers 

should spend a lot of time to check the students’ learning and give comments to help students 

to improve.  
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ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH TRONG VIỆC NÂNG CAO  

TÍNH CHỦ ĐỘNG LUYỆN KỸ NĂNG NÓI SINH VIÊN 

CHUYÊN NGỮ NĂM THỨ NHẤT 

ThS. Nguyễn Trọng Lý 

Bộ môn: Thực hành tiếng                                                                    

TÓM TẮT 

Trong thời đại công nghệ ngày nay, điện thoại thông minh được xem là công cụ hổ trợ đắc 

lực giúp người học ngoại ngữ chủ động nâng cao kỹ năng nói của mình. Đây là mục đích tại 

sao nghiên cứu này thực hiện cho sinh viên chuyên ngữ năm một tại trường Đại học Nha 

Trang nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của điện thoại thông minh trong việc giúp sinh viên tự luyện 

kỹ năng nói tiếng Anh ngoài những giờ học trên lớp. Phương pháp định tính gồm quan sát 

các hoạt động trong lớp, bảng câu hỏi mở. thu âm các bài đối thoại của sinh viên, và so sánh 

kết quả thi học phần. Kết quả nghiên cứu cho thấy điện thoại thông minh có thể giúp sinh viên 

ý thức tự nâng cao kỹ năng nói của mình cũng như các kỹ năng cần thiết. Tuy nhiên, để đạt 

hiệu quả cho quá trình tự học, sinh viên cần có sự hổ trợ của giáo viên. 

I. ĐẶT VẤN ĐÊ 

Kỹ năng giao tiếng Anh là một trong bốn kỹ năng quan trong trong việc học ngoại ngữ. Thực 

tế cho thấy chương trình học tiếng Anh phổ thông chưa thật sự chú trọng tới việc luyện kỹ 

năng nói. Khi vào học Khoa tiếng Anh trường Đại học Nha Trang, sinh viên chưa thật sự tự 

tin giao tiếp trong những tình huống  đơn giản nhất mặc dù đã học tiếng Anh trong suốt bảy 

năm phổ thông. Thói quen học thuộc lòng và dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh ở phổ thông là 

một trong những trở ngại lớn đối với sinh viên năm một trong việc phát triển kỹ năng này. Họ 

cũng không có sự tự do lựa chọn chủ đề yêu thích ngoài các chủ đề yêu cầu trong giáo trình 

trong khi các chủ đề này chưa thật sự hấp dẫn. Ngoài ra, sinh viên tiếng Anh năm một chưa 

hoàn toàn chủ động tự học thêm ngoài những buổi học trên lớp. Thời gian môn học Nói 1 

cũng là một vấn đề đáng lưu ý. Môn học này gồm 30 tiết, kéo dài 15 tuần trong suốt cả một 

học kỳ chưa thật sự tạo môi trường luyện kỹ năng thông qua tương tác với người nói tiếng 

Anh bản xứ. Đây chính là những lý do tại sao sinh viên Khoa tiếng Anh cảm thấy không tự tin 

khi giao tiếp tiếng Anh.  

Để giải quyết các vấn đề nêu trên, việc ứng dụng công nghệ đặc biệt là điện thoại thông minh 

là giải pháp hiệu quả. Đây là mục tiêu mà nghiên cứu này hướng tới thông qua các câu hỏi 

sau: 

1. Sử dụng điện thoại thông minh sẽ giúp sinh viên phát triển các kỹ năng nào? 

2. Sinh viên cảm thấy như thế nào khi sử dụng điện thông minh trong quá trình tự luyện 

nói? 

3. Điện thoại thông minh có thật sự nâng cao tính tự chủ động luyện kỹ năng nói của sinh 

viên? 
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II. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 

Học ngoại ngữ không có môi trường luyện tiếng sẽ làm cho người học ít tự tin và không có 

động lực cũng như cơ hội để tự rèn luyện kỹ năng thông qua giao tiếp với người bản xứ nói 

tiếng Anh (Kukulska-Hulme, 2016). Tuy nhiên, các ứng dụng của điện thoại thông minh có 

thể khắc phục các vấn đề này và nâng cao tính chủ động của người học (Leis, Tohei, & 

Cooke, 2015). Khái niệm chủ động trong học tập được nhìn nhận từ các góc độ khác nhau. Nó 

là năng lực tự lập kế hoạch, tự tư duy, tự đưa ra quyết định hành động độc lập và chịu trách 

nhiệm quá trình học tập (Nor, 2013). Tính chủ động học tập tạo điều cho người học tự lựa 

chọn tài liệu để phục vụ cho nhu cầu và mục đích học của mình đặc biệt với sự trợ giúp của 

các thiết bị công nghệ như điện thoại thông minh và không bị áp lực về thời gian và không 

gian (Benson, 2011; Chuang, Hwang, & Shih, 2010). Tuy nhiên, người học cần có động cơ 

học tập và sự hổ trợ của người dạy nhằm nâng cao hiệu của quá trình tự học. Theo Ryan và 

Deci (2000) có hai loại động lực gồm nội tại và ngoại sinh. Động lực nội tại giúp người học 

đam mê, không ngừng đeo đuổi mục tiêu học tập. Động lực ngoại sinh là những yếu tố bên 

ngoài như nhận xét và đánh giá của người dạy sẽ giúp người học có động cơ học tập hơn. Để 

nâng cao hiệu quả học tập, người tự học cần có hai động lực này để có thể chủ động học tập, 

phát triển các kỹ năng tư duy, suy nghĩ sáng tạo, giao tiếp và hợp tác. (Trilling & Fadel, 2009; 

Ryan & Deci, 2000). 

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Mục đích chính của nghiên cứu này là tìm câu trả lời cho ba câu hỏi nêu trên về vai trò của 

điện thoại thông minh trong việc nâng cao tính chủ động luyện kỹ năng nói cho sinh viên 

tiếng Anh năm thứ nhất tại trường Đại học Nha Trang. Phương pháp nghiên cứu bao gồm 

thiết kế nghiên cứu, thu thập thông tin, phân tích thông tin và phần thảo luận. Thiết kế nghiên 

cứu đề cập tới việc thực hiện nghiên cứu. Thu thập và phân tích thông tin liên quan tới việc 

thông tin sẽ được thu thập và phân tích như thế nào. Cuối cùng, nghiên cứu sẽ đưa ra thảo 

luận về vấn đề mà nghiên cứu quan tâm cũng như các đề xuất và nhận xét liên quan tới chủ đề 

nghiên cứu. 

1. Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành với sự tham gia của 26 sinh viên chuyên ngữ năm một, học môn 

Nói 1 trong 15 tuần học kì 1.  Nghiên cứu được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm 7 tuần. 

Trong mỗi buổi học hai tiết của bảy tuần đầu này, giáo viên chỉ yêu cầu sinh viên tham gia 

các hoạt động trong lớp học như học tự vựng trong giáo trình và làm các đối thoại theo chủ đề 

đơn giản trong giáo trình do giáo viên dạy Nói 1 của Khoa Ngoại Ngữ biên soạn. Sinh viên có 

thể dựa theo bài mẫu dưới sự hướng dẫn của giáo viên.  Giáo viên đánh giá trình độ nói của 

sinh viên thông suốt 7 tuần này. Giai đoạn 2 gồm 7 tuần tiếp theo của học kì 1. Mỗi buổi học 

hai tiết của bảy tuần tiếp theo, sinh viên học các chủ đề còn lại trong giáo trình nhưng phải thu 

âm bài theo dạng độc thoại hoặc đối thoại. Giáo viên khuyến khích sinh viên dùng điện thoại 

thông minh trong lớp học cũng như ngoài giờ học để nâng vốn từ liên quan chủ đề và gửi thư 
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điện tử giáo viên bài thu âm theo dạng độc thoại hoặc đối thoại. Ngoài ra, giáo viên khuyến 

khích sinh viên chủ động luyện nói thêm ngoài giờ học trên lớp thông qua các ứng dụng của 

điện thoại thông minh. Ví dụ, họ có thể học luyện nói tiếng Anh với người bản xứ trên mạng 

xã hội. Buổi cuối cùng của môn học là tuần thứ 15 là thời gian kiểm tra cả lớp. 

Trong nghiên cứu này, tôi đảm trách hai vai trò: giáo viên và người nghiên cứu. Với vai trò là 

giáo viên, tôi yêu cầu sinh viên thu âm và gửi lại giáo viên các bài nói trên lớp ở nhà hoặc bất 

kỳ các chủ đề nào mà họ yêu thích bằng điện thoại di động. Các bài thu âm đôi khi là các độc 

thoại hoặc đàm thoại giữa hai sinh viên. Là nhà nghiên cứu, tôi phải quan sát và ghi chép lại 

tất cả các hoạt động, hành vi, thái độ của sinh viên trong và những tiến bộ tự luyện nói ngoài 

lớp học của họ thông qua bài thu âm. Đôi khi, tôi phải thực hiện hai chức năng cùng một lúc. 

Ngoài ra, sinh viên lớp học trả lời một số câu hỏi thông qua một buổi nói chuyện thân mật 

theo nhóm và cá nhân để tìm hiểu ý kiến của sinh viên về hiệu quả của ứng dụng điện thoại 

thông minh trong việc nâng cao tính chủ động luyện kỹ năng nói.  

2. Thu thập số liệu 

Việc thu thập số liệu phân chia ra thành 3 giai đoạn chính.  

- Giai đoạn 1: Trong bảy buổi học của bảy tuần đầu tiên học kì 1, các hoạt động trong lớp học 

cũng như thái độ và hành vi của sinh viên được quan giác và ghi chú lại.  

- Giai đoạn 2: Việc thu thập số liệu của giai đoạn này cũng giống như giai đoạn 1. Tuy nhiên, 

nghiên cứu này đặc biệt chú trọng tới vai trò của điện thoại thông minh trong việc tự luyện kỹ 

năng nói  của sinh viên ngoài giờ học trên lớp thông qua việc kiểm tra chất lượng và số lượng 

phần ghi âm của sinh viên gửi. Nội dung, từ vựng, ngữ pháp, cách phát âm của tất cả các bài 

thu âm phải được kiểm tra kỹ và đưa ra lời nhận xét tất cả ưu và khuyết điểm của các yếu tố 

nêu trên. Bài bài thu âm được được gửi tới thư điện tử của giáo viên mỗi tuần. Số lượng và 

chất lượng của các bài thu âm cũng được ghi chú cẩn thận để thu thập số liệu xem sinh viên 

viên đã có những bước tiến bộ gì trong quá trình tự học và cũng nhằm kiểm chứng các lý 

thuyết và kết quả nghiên cứu liên quan đến vấn đề nghiên cứu này. 

- Giai đoạn 3: Hai tiết của tuần thứ 15 là thời gian giáo viên tổ chức kiểm tra nói cả lớp và sau 

đó 10 ngày tổ chức thi.  

Tất cả các số liệu trong ba giai đoạn được thu thập, phân tích và đối chiếu để đảm bảo tính tin 

cậy và độ chính xác của kết quả nghiên cứu. 

3. Phân tích và thảo luận số liệu  

Tất cả các số liệu liên quan tới nghiên cứu như quan sát hoạt động trong lớp học, bảng câu hỏi 

mở thông qua buổi nói chuyện thân mật giữa giáo viên với sinh viên, bài thu âm, kết quả kiểm 

tra và thi được phân tích và đối chiếu nhằm đưa ra kết quả chính xác cho nghiên cứu này. 

Quan sát hoạt động lớp học 

Việc quan sát hoạt động lớp học cho thấy hầu hết các sinh viên ở giai đoạn 2 cảm thấy thoải 

mái, tự tin, và tích cực tham gia hơn vào hoạt động trong lớp như trao đổi vốn từ vựng, thực 
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hiện bài độc thoại và đối thoại với nhau bằng tiếng Anh. Điều này cho thấy sử điện thoại di 

động trong và ngoài lớp học thật sự giúp sinh viên tự tìm kiếm và trau dồi thêm kiến thức, từ  

vựng, ngữ pháp về chủ đề thảo luận, Các ứng dụng của điện thoại thông minh tạo điều kiện 

thuận lợi cho sinh viên khắc phục các điểm yếu về vốn từ, phát âm, và ngữ pháp mặc dù các 

bài đối thoại vẫn có một số lỗi nhưng không đáng kể so với giai đoạn đầu. Việc sử dụng điện 

thoại thông minh trong dạy nói giúp sinh viên khắc phục dần các khuyết điểm kỹ năng nói của 

mình. Tuy nhiên, dưới sự hướng dẫn của giáo viên trong việc sửa các lỗi sai, họ mới hoàn toàn 

trau dồi kỹ năng nói của mình khi tham gia đối thoại trong lớp. Điển hình như họ biết cách 

diễn tả ý chính và ý phụ rõ ràng hơn và dùng từ, cụm từ, và ngữ pháp tự tra cứu của mìn chính 

xác trong ngữ cảnh hơn.  

Quan sát lớp học cũng cho thấy một số sinh viên chưa thật sự tích cực tham gia đối thoại vì 

cho rằng một số chủ đề trong giáo trình quá tẻ nhạt, chưa thật sự hấp dẫn. Họ chỉ thay đổi thái 

độ khi giáo viên khuyến khích họ nói về các chủ đề khác mà họ yêu thích. Một số ít khả năng 

nói kém, đòi hỏi giáo viên phải gợi ý và hướng dẫn mẫu mới dần dần tự tin tham gia hơn. 

Bảng câu hỏi mở 

Ý kiến sinh viên Luôn luôn Thỉnh thoảng Hiếm khi 

Điện thoại thông minh giúp tôi phát triển kỹ 

năng nói, phát âm, lập kế hoạch tự học. 

76,9% 15,3% 7,8 

Điện thoại thông minh giúp tôi sửa ngữ pháp, 

tăng vốn từ vựng 

69,2% 19,2% 11,6% 

Các ứng dụng điện thoại thông minh làm tôi tự 

tin hơn khi tự luyện nói và giao tiếp trên mạng 

xã hội 

57,6% 15,5% 26,9% 

Điện thoại thông minh cho phép tôi thu âm bài 

nói và tự chỉnh sửa bài 

80,7% 7,6% 11,7% 

Điên thoại thông minh giúp tôi tự chủ động quá 

trình học mà không cần trợ giúp giáo viên.  

26.9% 38,5% 34,6% 

Để chủ động quá trình tự học bằng điên thoại 

thông minh, tôi phải nổ lực không ngừng.  

69,2% 15,5% 15,3% 

Bảng câu hỏi mở cho thấy hơn nữa hơn nữa lớp cảm thấy tự tin sử dụng điện thoại thông minh 

để tự luyện kỹ năng nói. Sinh viên có thể làm chủ quá trình học của mình thông qua việc tự tra 

từ vựng, sửa phát âm và tự tin giao tiếng bằng tiếng Anh hơn. Ngoài ra, họ không quá lệ thuộc 

vào giáo viên trong lớp khi tự luyện nói thêm ngoài giờ học. Họ có thể luyện thêm kỹ năng nói 

ngoài giờ học trong lớp cũng như phát triển các kỹ năng khác như phát âm, làm việc theo cặp, 

tư duy và tự lên kế hoạch sắp xếp thời gian tự học. Với các phần mềm phát âm và luyện nói có 
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thể cài đặt vào điện thoại, họ cho rằng họ có thể luyện nói bất kỳ lúc nào họ muốn. Ngoài ra, 

các ứng dụng này cho phép họ phát hiện và tự chỉnh sửa phần nào cách phát âm sai của mình.  

Khoảng hơn một nữa số lượng sinh viên cho rằng ban đầu họ không biết tự học như thế nào và 

thu âm như thế nào. Việc thu âm bài nói, tự học từ vựng và tự sửa phần phát âm làm họ mất 

quá nhiều thời gian lúc đầu. Họ cảm thấy ngại khi phải gửi bài cho giáo viên vì nghĩ rằng bài 

làm của họ có quá nhiều lỗi sai. Tuy nhiên, sau một vài bài khi nhận sự nhận xét và hướng dẫn 

chỉnh sửa lỗi sai của giáo viên, họ tự tin hơn và cảm thấy thú vị khi nghe lại bài thu âm và 

chỉnh sửa lại tốt nhất có thể trước khi nộp. Số còn lại hoàn toàn cảm thấy thoải mái và thuận 

tiện khi sử dụng điện thoại thông minh để tự nâng cao kỹ năng nói ở nhà. Theo ý kiến của số 

lượng sinh viên này, các ứng dụng của điện thoại thông minh cho họ nhiều thời gian để chủ 

động luyện nói và nhận được sự nhận xét góp ý của giáo viên như là một động lực tự học.  

Nhìn chung, sau khi làm quen với phương pháp tự học này, phần lớn sinh viên cho rằng nổ lực 

và mong muốn nâng cao kỹ năng nói đóng vai trò quan trọng cho cho quá trình tự học. Điều 

này hoàn toàn đúng theo quan điểm của  Joshi (2011). 

Bài thu âm 

Phần lớn bài thu âm lần đầu của sinh viên mắc quá nhiều lỗi sai về ngữ pháp và phát âm. Sinh 

viên sử dụng sai thì và cấu trúc câu. Ví dụ sinh viên không phân biệt khi nào dùng thì hiện tại 

đơn hoặc quá khứ đơn. Các lỗi đơn giản về thì hiện tại đơn cũng không tránh khỏi. Các lỗi sai 

phát âm xảy ra rất nhiều, ngay cả những từ phổ biến hay dùng. Đặc biệt, các phụ âm cuối của 

các từ không được lưu ý tới. Ngoài ra, nhiều bài lúc đầu không có sự liên kết về ý chính và ý 

phụ. Nội dung bài quá tẻ nhạt vì sinh viên không biết phát triển ý. Tuy nhiên, sau khi nhận sự 

góp ý và hướng dẫn chỉnh sửa các lỗi sai, các bài thu âm lần sau có sự thay đổi về chất lượng. 

Tần suất các lỗi sai tương tự ít xảy ra hơn. Khả năng nói của sinh viên có phần lưu loát hơn. Số 

bài bị yêu cầu thu âm lại cũng ít hơn rất nhiều vì sinh viên đã biết tự kiểm tra lại chất lượng bài 

trước khi nộp. 

Kết quả điểm học phần 

Điểm HP 

giai đoạn 1 

Số lượng 

sinh viên 

Tỉ lệ phần 

trăm 

Giỏi 3 10,4% 

Khá  6 4,3 

Trung 

bình  

10 50% 

Kém  10 35,3% 

 

So với điểm đánh giá thử học phần giai đoạn 1 trong 7 tuần đầu nghiên cứu, điểm học phần của 

giai đoạn 2 của 7 tuần tiếp cao hơn rất nhiều. Số lượng sinh viên xếp loại giỏi và khá gia tăng 

Điểm HP 

giai đoạn 2 

Số lượng 

sinh viên 

Tỉ lệ phần 

trăm 

Giỏi 6 20.7% 

Khá  14 20,7% 

Trung 

bình  

6 31% 
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gấp đôi. Điểm trung bình đánh giá học phần giai đoạn 2 giảm gần một nữa so với giai đoạn 1. 

Đặc biệt, không có sinh viên đạt điểm kém ở giai đoạn 2. Như vậy, so sánh kết quả điểm học 

phần ở hai giai đoạn cho thấy việc ứng dụng điện thoại thông minh trong quá trình tự luyện nói 

giúp sinh viên đạt kết quả học tập cao hơn. Ngoài ra, trong khi chấm bài nói ở hai giai đoạn, tôi 

nhận thấy sinh viên ở giai đoạn 2 có những bước tiến vượt bậc so với giai đoạn 1. Họ tự tin 

hơn về vốn từ và khả năng nói của mình cũng khá lưu loát hơn. Khả năng tư duy về ý cũng như 

sắp xếp ý mạch lạc hơn và hay hơn. 

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Phân tích kết quả của nghiên cứu cho thấy điện thoại thông minh thật sự tạo tính chủ động 

luyện nói cho sinh viên chuyên ngữ năm một. Sinh viên tự tin hơn với khả năng nói của mình. 

Ngoài ra, họ có thể tự lập kế hoạch cho quá trình tự học, phát triển các kỹ năng cần thiết khác 

và trau dồi vốn kiến thức về chủ đề học cũng như các chủ đề khác mà họ ưu thích. 

Dựa vào kết quả nghiên cứu, một số đề xuất cho những giáo viên muốn ứng dụng phương 

pháp này vào giảng dạy môn nói. 

1. Giáo viên nên chỉ cho sinh viên thấy rõ những lợi ích và khó khăn trong việc sử dụng 

điện thoại thông minh trong quá trình tự học. Sinh viên cần có thái độ và nhìn nhận 

đúng về tính tự học. Giai đoạn đầu của quá trình tự luyện nói sẽ rất khó khăn, đòi hỏi 

sự kiên trì và nổ lực không ngừng của sinh viên.   

2. Giáo viên nên khuyên sinh viên tự trau dồi vốn từ vựng bằng cách tự học qua các phần 

mềm luyện nói theo chủ đề hoặc bằng từ điển trực tuyến. Sinh viên cũng nên cố gắng 

tự học phát âm và ngữ pháp với sự hổ trợ của công nghệ đặc biệt qua các trang mạng 

dạy học ngoại ngữ. 

3. Giáo viên nên khuyến khích sinh viên dành nhiều thời gian cho việc tự học và tự luyện 

thêm. Chỉ có rèn luyện mới giúp sinh viên nâng cao các kỹ năng cần thiết cho quá 

trình học của minh. 

4. Giáo viên cũng nên có lời nhận xét góp ý rõ ràng đối với các lỗi sai của sinh viên. 

Quan trọng hơn nữa, giáo viên nên hướng dẫn sinh viên khắc phục các lỗi sai của 

mình.  

5. Thực chất sinh viên không thể chủ động hoàn toàn trong quá trình tự học của mình. 

Sinh viên rất cần sự hướng dẫn và định hướng của giáo viên. Điện thoại thông minh là 

công cụ giao tiếp hiệu quả có thể giúp sinh viên và giáo viên tương tác với nhau trong 

quá trình dạy và học. 

6. Giáo viên sẽ gặp không ít khó khăn khi sử dụng điện thoại thông minh vào giảng dạy 

môn nói. Việc tự học của sinh rất cần sự hổ trợ của giáo viên. Do đó, đòi hỏi giáo viên 

mất khá nhiều thời gian để kiểm tra và góp ý từng bài nói của sinh viên nhất là giai 

đoạn đầu. 

Từ kết quả nghiên cứu cho thấy phương pháp này có thể sử dụng không chỉ ở các lớp dạy nói 

mà còn ở các môn học khác như đọc hiểu và luyện nghe. 
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