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HỌC ĐỌC TỪ MỘT GÓC NHÌN 
(Về một loại bài tập người học thường ít thực hiện) 

   Nguyễn Ngọc Anh                                                                

1. Giới thiệu chung 

Đọc là một kỹ năng vô cùng quan trọng, và nói chung, trong mọi trường hợp, có thể được đa số đánh giá là quan 
trọng nhất, khi phương tiện này giúp chúng ta có được kiến thức, thu thập được thông tin một cách đầy đủ, và 
chính xác. Khả năng Đọc đặc biệt cần thiết đối với người đang học tập, nghiên cứu, thế nhưng không phải cứ khi 
ở trong hoàn cảnh này là ta biết Đọc một cách có hiệu quả. Quan sát việc học Đọc khi học môn ngoại ngữ tiếng 
Anh của sinh viên trong Nhà trường nhiều năm, và gần đây, từ một khảo sát nhỏ, chúng tôi thấy, đã đến lúc ta nên 
đặt vấn đề xem xét, tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra giải pháp cho cả đôi bên, người Học và người Dạy, cùng phối 
hợp với nhau sao cho hoạt động giảng dạy và học tập trên lớp thêm sinh động, sáng tạo, để thiết thực mang lại hiệu 
quả thực tế cho quá trình học tập môn học này. 

2. Phương pháp nghiên cứu và trình bày 

Từ kinh nghiệm có được qua một thời gian dài theo dõi trên các lớp học, kết hợp với việc trao đổi, nghiên cứu, 
được phản ánh cụ thể qua phân tích những số liệu khảo sát, chúng tôi sẽ điểm lại những nội dung chính của lý 
thuyết dạy học Đọc, các loại câu hỏi bài tập, lựa chọn áp dụng những mẫu phù hợp cho đối tượng tham gia thử 
nghiệm với đặc điểm riêng thông qua một số ví dụ minh họa, từ đó cố gắng thuyết minh, thuyết phục người học coi 
trọng và biết cách học Đọc, sử dụng được kỹ năng này để chủ động tự học, tự rèn luyện một cách thật hiệu quả và 
cải thiện được kết quả học tập của bản thân trong quá trình học tiếng Anh, sao cho nhanh chóng tiến bộ, đạt đến 
khả năng sử dụng được ngôn ngữ này khi tham gia thị trường việc làm đang hướng theo chuẩn quốc tế, trước hết là 
với các nước trong khu vực. 

3. Phân tích kết quả khảo sát 

Số liệu sơ bộ được tổng hợp, lấy mẫu từ 355 sinh viên bao gồm các khoá K36, K37, K38 (thuộc lớp của học kỳ 
giữa, học phần 4), khoá K38 học phần 4 (chuyên ngành Ngân hàng, Kế toán, Đầu tư), K39 học phần 2 và học phần 
3 (chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Chứng khoán), khoá K40 học phần 1-2 (năm học 2014-2015). Nội dung khảo 
sát, xin mời tham khảo bảng câu hỏi1 và các biểu đồ dưới đây: 

 

 
Đối với câu hỏi tự do trả lời như trên, số liệu khảo sát phản ánh khá phù hợp với trình độ tăng dần theo thứ tự của 
các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Có 22% số sinh viên tham gia khảo sát đã trả lời thích rèn luyện kỹ năng Đọc. 
Thật thú vị khi so sánh con số này với số liệu 27% (tổng hợp nhiều khoá), 25% (K38 học phần 3-4), 20% (K39 học 

                                                
1 Phụ lục 01. Bảng câu hỏi 



 

 45 

phần 1-2) trong khảo sát năm 2014,2 cho biết mức độ hài lòng về hiểu biết tiếp thu được sau mỗi bài học đạt 
khoảng 70%. Liệu có mối liên hệ gì giữa Đọc với kết quả học tập của các em hay không? 

 

 
Biểu đồ 2 cho thấy có 38% số sinh viên tham gia khảo sát đã trả lời thích học tất cả các loại bài đọc. Con số này 
khiến ta nhớ đến một số liệu trong khảo sát năm 20142 : về khả năng cá nhân hoàn thành hết số bài tập yêu cầu phải 
thực hiện trong chương trình học tập, tỉ lệ sinh viên trong khảo sát cho câu trả lời là 32% (tổng hợp nhiều khoá), 
39% (K38), và 31% (K39).  

 
So với con số 38% ở trên, chỉ có 19% số sinh viên tham gia khảo sát trả lời thích làm tất cả các loại bài tập khi học 
Đọc. Xem tiếp biểu đồ bên dưới, ta thấy, có đến 34% số sinh viên tham gia khảo sát trả lời thích làm loại bài tập 
trước khi Đọc, đúng theo như thứ tự yêu cầu. Như thế, số sinh viên không làm đến bài tập cuối cùng khi học Đọc 
(đầu ra) không phải là nhiều, khi chỉ so sánh riêng với con số 34% (đầu vào)? 

                                                
2 Một số 'khó khăn' và 'nhu cầu' của sinh viên khi học tiếng Anh tại ĐHKT TP.HCM (Kỷ yếu Hội thảo khoa học - Chương 
trình tiếng Anh tại UEH: Đánh giá và đề xuất cải tiến; 12/2014; trang 44; cùng tác giả) 
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Và, liên quan đến nội dung bài đọc, số liệu nói lên mức độ hiểu bài như sau : 

 
Chỉ có 9% trong số 355 sinh viên đã hiểu nội dung bài Đọc khoảng trên 80%, nhưng có 50% sinh viên hiểu ở mức 
khoảng 50% nội dung bài. Phải chăng mục tiêu đọc hiểu ý chính và những thông tin cụ thể trong văn bản với kỹ 
thuật đọc lướt (skimming), và đọc dò (scanning) có thể coi là 'đạt được', còn mức độ hiểu nội dung bài đọc sâu sắc 
hơn nữa, là một con số 'khiêm tốn'? Biểu đồ 6 sẽ cho thấy rõ hơn về tình hình này: 
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Chỉ 4% số sinh viên trong khảo sát đã trả lời có hoàn thành bài tập 'Over To You' và đạt kết quả từ 70 - 80%. Qua 
theo dõi nhiều năm, ngay cả số các em hài lòng khi làm được loại bài tập này, trên thực tế, cũng chưa khai thác hết 
được nội dung của bài đọc để vận dụng, trả lời thoả mãn đủ ý mà loại bài tập này yêu cầu. Có phải 4% nằm trong 
số 12% các em đang cố gắng làm loại bài tập rất khó này, được phản ánh ở biểu đồ bên dưới? Ngược lại, tỉ lệ không 
hoàn thành loại bài tập 'Over To You' là 88%. Và, có hay không một sự trùng hợp, 4% cũng là số sinh viên rất thích 
học kỹ năng Viết (xem lại biểu đồ 1)? 

 

 
Một lần nữa, số liệu (hoàn thành bài tập 'Over To You' và đạt kết quả từ 70 - 80%) thể hiện ở biểu đồ 6 được so 
sánh với biểu đồ 8 (rất thích loại bài tập 'Discussion' hoặc 'Over to you') cũng lại là 4% đối với 12%.  

 
 

Còn về lý do chính, chiếm tỉ lệ cao nhất trong khảo sát, thể hiện ở biểu đồ 9, là 52% số sinh viên được hỏi, cho rằng 
vốn từ vựng làm hạn chế sự cố gắng của các em. Liệu có nên đặt vấn đề 48% còn lại cũng gặp cả khó khăn về từ 
vựng hay không? 
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Tiếp theo, xin xem biểu đồ 10 bên dưới. Để khắc phục, có 46% sinh viên trong khảo sát cho rằng cần học từ vựng 
hàng ngày, và 32% chọn biện pháp đọc thêm sách báo. Nếu cộng 17% thích thực hành kỹ năng Nói và 5% làm hết 
các bài tập khi học Đọc, ta có 22% - và con số này có cho phép ta nghĩ đến tỉ lệ sinh viên nhận thức được giá trị của 
việc học Đọc hay không? Hơn nữa, một dãy những con số 5%, 17% hay 22% có nói thêm điều gì không, chẳng hạn 
như kết quả học tập đáng hài lòng mà bản thân các em từng đạt được (ví dụ, theo thứ tự Xuất sắc - Giỏi - Khá). 
Cuối cùng, thật đáng quan tâm tìm hiểu hơn nữa, khi phát hiện thêm những con số khá tương đồng, phản ánh mối 
liên hệ giữa phương pháp các em lựa chọn khi học từ vựng 'Làm hết các loại bài tập khi học Đọc' ở biểu đồ 10.D 
với kỹ năng 'Nói' ở biểu đồ 6.D (làm loại bài tập 'Over to you' với kết quả hài lòng) và 'Viết' (kỹ năng yêu thích) ở 
biểu đồ 1.D. 

 
Từ nghiên cứu trên, có thể thấy, tình hình và kết quả học Đọc tiếng Anh của sinh viên chúng ta còn hạn chế. Bên 
cạnh những số liệu được phân tích, liệu rằng, một sự nhận thức về giá trị của việc học Đọc và kỹ năng Đọc có đủ 
giúp các em bắt đầu ý thức được vấn đề và tìm cách giải quyết hay không?  

4. Những nội dung cần điểm lại về Dạy - Học Đọc 
Đọc là một trong bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc , Viết - thể hiện việc sử dụng ngôn ngữ theo chức năng của một công 
cụ giao tiếp. Trong nghiên cứu của chúng ta, kỹ năng Đọc được đánh giá là vô cùng quan trọng và có ảnh hưởng 
không thể thiếu được, đến các kỹ năng còn lại khác. 

Khi đọc, chúng ta nhìn vào chữ viết, "ta sử dụng mắt của mình tiếp nhận các ký hiệu ngôn ngữ dạng viết (các chữ 
cái, các ký hiệu ngắt trong câu, những khoảng trống) và ta sử dụng não bộ chuyển những ký hiệu ấy thành các từ, 
các câu và đoạn văn mà chúng truyền đạt với ta một điều gì đó ' - thế là, ta nhận được thông tin. 
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'Đọc có thể được thể hiện qua cách đọc thầm (ở trong đầu - ta chỉ sử dụng mắt của mình) hoặc đọc thành tiếng (ta 
phát âm các từ sao cho người khác nghe thấy được)'. Và vì vậy, 'Đọc là kỹ năng tiếp nhận - qua Đọc ta nhận được 
thông tin. Thế nhưng, một quá trình phức tạp của kỹ năng Đọc còn đòi hỏi đến cả kỹ năng Nói, vì thế ta có thể phát 
âm những từ mà ta Đọc. Trong trường hợp này, Đọc cũng còn là kỹ năng truyền đạt (phát thông tin), mà theo đó, 
chúng ta vừa tiếp thu thông tin, vừa truyền đạt thông tin (thậm chí chỉ trong phạm vi bản thân ta, trong chính não 
bộ của ta)." 3 

Trên thực tế, ta không cần cứ phải học Đọc để học Nói (vì nhiều người không biết đọc, biết viết, vẫn nói được tiếng 
mẹ đẻ, hoặc cả tiếng nước ngoài). Nhưng, (quay trở lại tình huống của chúng ta) có kỹ năng Đọc tốt, rất là quan 
trọng - đó là một cách tiếp thu kiến thức mới rất đầy đủ và hiệu quả. Người biết cách Đọc có thể tự đào tạo mình ở 
bất kỳ lĩnh vực nào họ quan tâm. Một sinh viên có kỹ năng Đọc tốt, có khả năng học và vượt qua các kỳ thi một 
cách dễ dàng hơn so với các sinh viên khác. Và, đối với việc học ngoại ngữ như là một môn học, nhất là trong 
trường hợp ngoài môi trường ngôn ngữ đó, kỹ năng Đọc mang tính quyết định trong mối quan hệ tác động qua lại 
với các kỹ năng còn lại khác. 

Hiểu biết qua việc Đọc, hay thực chất của quá trình Đọc hiểu, đã được mô tả như là "một hoạt động của quá trình 
giao tiếp giúp lấy ý tưởng từ trong suy nghĩ của tác giả đưa vào thành nội dung trong suy nghĩ của người đọc (đưa 
những ý nghĩ từ trong não bộ của tác giả, hiện lên thành ý nghĩ trong não bộ của người đọc). Đây là một quá trình 
không hề dễ dàng, bởi lẽ hoạt động này liên quan đến sự truyền tải ý nghĩ thông qua một vài cách truyền đạt chưa 
phải đã hoàn hảo. Ví dụ, trước hết, tác giả cần phải có nội dung rõ ràng trong suy nghĩ của mình, sau đó chuyển đổi 
ý nghĩ này thành ngôn ngữ viết, rồi nội dung ý nghĩ này sẽ được in ra (hoặc viết ra), và cuối cùng người đọc nhìn 
vào chữ và nghĩ ra nội dung." 3  

"Hoạt động đọc có thể được hiểu như là cùng một lúc thực hiện hai cấp độ. Trước hết, người đọc nên có được 
thông tin khách quan, tức là nội dung sự việc, hay sự kiện. Theo Fry (1965, p. 26), điều này ít đòi hỏi đến sự diễn 
giải hoặc đánh giá. Sau đó, ở mức độ cao hơn, người đọc nên có được khả năng nắm bắt những thông tin chủ quan, 
tức là, hiểu được giọng điệu, quan điểm, cách thể hiện cảm xúc trong mô tả sự việc, những ý bị ẩn, không được nêu 
ra, hoặc ý chung nhất, quan trọng nhất'. Và thực tế là, 'tác giả có thể không nêu lên mục đích chính của bài viết, mà 
dành cho người đọc, một công việc đòi hỏi áp dụng kiến thức nền tảng và khả năng suy luận để hiểu được, rút ra 
được ý chính'. Nếu thế, 'những ai mà chỉ đọc hiểu được nội dung sự việc, và không có gì hơn được mức độ đó, thì 
những người ấy không thể được gọi là người có kỹ năng đọc tốt." 3 

''Đối với học ngoại ngữ, thông thường, Đọc được sử dụng cho nhiều mục đích, mà các mục đích này lại khác so với 
những mục đích thể hiện trong hoạt động đọc ở tiếng mẹ đẻ. Cách sử dụng điển hình nhất của hoạt động dạy học 
Đọc trong một lớp học ngoại ngữ là để dạy chính ngoại ngữ đó. Bằng cách này, mà từ vựng, cấu trúc câu và tất cả 
những nội dung khác nữa, có thể học được, thông qua việc học Đọc đối với một ngoại ngữ, đồng thời mở rộng 
được kiến thức kể cả khả năng sử dụng ngôn ngữ cụ thể này." 3 

Vì thế, nếu nhận thức được những ý nghĩa và giá trị rất quan trọng này của việc học Đọc khi học ngoại ngữ, người 
học hoàn toàn có khả năng chủ động, không những học để Đọc tốt, mà trước hết, là học và ôn tập, luyện tập chính 
ngôn ngữ đó. Điều này đặc biệt cần thiết đối với những trường hợp có nhiều khiếm khuyết trong kiến thức cơ bản. 
Để đạt được cùng một lúc những mục tiêu này, quá trình học Đọc, cũng phải là một quá trình mà trong đó, chính 
người học nên tự mình thỏa mãn nhu cầu đọc hiểu của bản thân, thông qua hàng loạt các câu hỏi từ dễ đến khó, từ 
mức độ hiểu biết đơn giản cho đến phức tạp, sâu sắc hơn. Sau đây là một ví dụ về hệ thống gồm bốn nhóm câu hỏi 
giúp từng bước tìm hiểu sâu về nội dung bài đọc để ta có thể tham khảo như sau: 

"Fundamental Questions (Những câu hỏi cơ bản) 

 what is (are)…? 

 who…? 

 when…? 
                                                
3 Phụ luc 02. Nguyên văn tiếng Anh của những trích dẫn 
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 where…? 

 how much…? 

 how many…? 

 what is an example of…? 

Part-Whole-Connection Questions (Những câu hỏi khai thác mối liên hệ giữa bộ phận với tổng thể) 

 how…? 

 why…? 

 what are the reasons for…? 

 what the types of…? 

 what are the functions of…? 

 what is the process of…? 

 what are the causes/ results of…? 

 what is the relationship between… and…? 

 what is the similarity or difference between… and…? 

 how does… apply to…? 

 what is (are) the problems or conflicts or issues associated with …? 

 what are possible solutions/ resolutions to these problems or conflicts or issues…? 

 what is the main argument or thesis of…? 

 how is this argument developed…? 

 what evidence or proof or support is offered…? 

 what are other theories arguments from other authors…? 

Hypothesis Questions (Những câu hỏi suy đoán) 

 if…occurs, then what happens…? 

 if …had happened, then what would be different…? 

 what does theory x predict will happen…? 

Critical Questions (Những câu hỏi đánh giá) 

 is… good or bad…? 

 … correct or incorrect…? 

 … effective or ineffective…? 

 … relevant or irrelevant…? 

 … clear or unclear…? 

 … logical or illogical…? 

 … applicable or not applicable…? 

 … proven or not proven…? 

 … ethical or unethical…? 
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 what are the advantages or disadvantages of…? 

 what are the pros or cons of…? 

 what is the best solution to the problem/conflict/issue…? 

 what should or should not happen…? 

 do i agree or disagree…? 

 what is my opinion…? 

 what is my support for my opinion…?" (Tài liệu tham khảo 5)  

Mục tiêu cuối cùng của quá trình học Đọc, phải là hiểu được ẩn ý của tác giả, hiểu sâu sắc, tiếp thu một cách có phê 
phán (critical thinking). Thế nhưng, sẽ khó đạt được điều này, một khi vì lý do nào đấy, mà người đọc bỏ qua giai 
đoạn tìm hiểu nội dung sự việc thông qua những câu hỏi cơ bản (fundamental questions). Và, một hệ thống những 
câu hỏi như nêu trên (thể hiện mức độ hiểu biết khác nhau khi khai thác nội dung bài) nên được xuất hiện lần lượt, 
hoặc sao cho phù hợp tùy vào từng cá nhân trong quá trình đọc (diễn ra ở não bộ). Còn từ góc độ người dạy, ta nên 
chủ động lựa chọn, thiết kế bổ sung thêm các câu hỏi bài tập tùy theo mục tiêu của bài học, và tùy vào đối tượng 
người học cụ thể (do bài tập được biên soạn sẵn, thường chưa đủ, chưa thật sự thích hợp cho từng trường hợp). Ở 
đây, cần nói cho rõ là, để giúp đo lường mức độ hiểu biết khi đọc, tuyệt nhiên thước đo không đơn thuần chỉ là bài 
tập dưới dạng câu hỏi. Thực tế, có những ý kiến cho rằng, ''phần lớn các loại bài tập đọc hiểu trong một số giáo 
trình thường đơn điệu, không gây hứng thú cho sinh viên. Vì thế, giáo viên nên áp dụng đa dạng các hoạt động liên 
quan đến nội dung bài đọc như lựa chọn câu đúng hay sai (True/False), các câu trả lời có sẵn (answers given), câu 
hỏi Wh (Wh-questions), điền vào chỗ trống (gap-filling), trắc nghiệm (multiple choice), đóng vai (role-play).v.v...' 
và hơn nữa, cũng cần 'mở rộng những kiến thức tiếp thu từ bài đọc của người học ở giai đoạn trước và trong khi 
đọc, thông qua các bài tập sử dụng kỹ năng viết chẳng hạn: tóm tắt (summarizing), đánh giá (evaluating), tổng hợp 
(sythesizing), bình luận (commenting) và phản ánh (reflecting),' trong đó, cần nhận thấy, 'tóm tắt là một phương 
pháp hiệu quả để lĩnh hội kiến thức từ bài đọc và quan trọng nhất là cách để nhớ lại những gì đã đọc được. Tuy 
nhiên, bài tập viết tóm tắt không đơn thuần là chỉ là tóm tắt, mà giáo viên có thể yêu cầu sinh viên phải đưa ra 
những đánh giá, tổng hợp, bình luận hoặc phải phản ánh lại những điều họ đã đọc được. Tất cả những chiến lược 
này sẽ giúp cho sinh viên củng cố trong bài viết, cách hiểu mang tính đánh giá và diễn giải được những gì họ tiếp 
thu từ bài đọc."(Tài liệu tham khảo 1). Chia sẻ này, đã thể hiện sự quan tâm đến cả hình thức và nội dung của hệ 
thống bài tập dạy học đọc, trong đó tác giả không quên nhấn mạnh đến loại bài tập yêu cầu người đọc thể hiện 
những hiểu biết sâu sắc về nội dung đọc được, thông qua quan điểm cá nhân. Đọc hiểu như vậy mới đưa đến được 
một sự khích lệ và giúp hình thành, phát triển thêm cả nhu cầu lẫn thói quen Đọc. 

5. Vài minh họa áp dụng một số dạng câu hỏi bài tập 

Người đọc tốt là người hiểu được nội dung cần đọc một cách sâu sắc. Muốn thế, phải trải qua tất cả các bước từ 
mức độ thấp đến cao, từ những bài tập dễ đến khó, và chỉ có vậy, người đọc mới thành công trong việc truyền đạt 
lại, tranh luận hoặc đánh giá một cách có hiệu quả vấn đề quan tâm. Trong giáo trình chúng ta đang sử dụng, có 
loại bài tập với tiêu đề 'Over to you' hoặc 'Discuss these questions'. Số liệu nghiên cứu cho thấy một tỉ lệ rất nhỏ 
thường thực hiện bài tập này và chất lượng chưa được đánh giá một cách đầy đủ. Thế có nghĩa là, người học chưa 
khai thác hết được thế mạnh của kỹ năng Đọc trong quá trình học ngoại ngữ tiếng Anh. Làm sao giúp các em nhận 
thức được điều này? Liệu kết quả có đạt được thông qua một quá trình thực hành với hệ thống bài tập dạy học đọc 
phù hợp cho từng đối tượng? Chúng ta cần đưa ra thêm nhiều loại bài tập, hay các em cần chủ động tự trả lời những 
câu hỏi nảy sinh trong quá trình đọc (khi diễn ra ở não bộ)? Ta có thể tham khảo những minh họa áp dụng một số 
loại câu hỏi bài tập nêu trên qua một vài bài đọc trong chương trình học của các em dưới đây. 

Trong cuốn Practice Book, Module 2, trang 72 có bài 'The Book People'. Ở trình độ Elementary, sách có câu hỏi 
bài tập sau khi đọc như sau:  

"Over to you 

What other products could you sell to people at work? Would you like to buy things at work? 

You could sell... 
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I would / wouldn’t like to buy things at work because ....” 

Ở đây, câu hỏi có kích thích người học Đọc sáng tạo trong cách trả lời? Người học có thể trình bày tốt được không 
qua cách thực hành Nói? Và cuối cùng, có thích và hài lòng sau khi học bài này hay không?  

Để giúp các em có thể kể lại tóm tắt nội dung bài, cũng như học từ vựng, cấu trúc, ta có thể đưa thêm ra những câu 
hỏi như sau (vì là bài tập được thiết kế bổ sung thêm, nên có đến mục số 6): 

" 6. Practice (work in pairs) 
6.1 Who found a new way to sell books and became millionaires? 

6.2 Who was unemployed? 

6.3 How old was he? 

6.4 How many jobs did he have in the past? 

6.5 How old was Seni Glaister? 

6.6 Did she have a baby? 

6.7 Did she have any job experience? 

6.8 What did Smart and Glaister decide to do? 

6.9 What did they start? 

6.10 What does their company do? 

6.11 Who calls at an office or factory six times a year?  

6.12 What do they leave? 

6.13 What do the workers do if they want to buy any?   

6.14 What do the sales people do a week later? 

6.15 How many customers does the company have? 

6.16 What is the company valued at? 

6.17 How many books does it sell a year? 

6.18 What does Smart and Glaister do each year?" (Tài liệu tham khảo 2)  

Và đi sâu hơn là những câu hỏi ví dụ như : 

"7. Further practice  
7.1 Why and how did they they start their business?  

7.2 How did they sell books to people who never read?  

7.3 Could you explain some reasons for their success, please?" (Tài liệu tham khảo 2)  

Sinh viên chúng ta có thể vận dụng hiểu biết của mình về Marketing, về chiến lược 4P, nhận thấy được sự phản ánh 
của lý thuyết này qua hoạt động kinh doanh, giải thích cho sự thành công của Smart và Glaister hay không (nếu 
như chỉ có câu hỏi, mà không có phần gợi ý, hoặc nội dung mẫu)? Khi đặt ra vấn đề như trên, liệu rằng các em có 
nảy sinh được cảm xúc, hào hứng trả lời câu hỏi 'Over to you', để rồi từ đó, quay trở về bài đọc, nghiên cứu kỹ hơn, 
để có khả năng truyền đạt lại, đánh giá thật sự đầy đủ về những gì họ xứng đáng đạt được, hoặc ít nhất thì cũng 
nhận thức, học hỏi, nhớ lại được chiến lược marketing ở mục này? 4. Và mặt khác, nếu muốn liên hệ thực tế, muốn 
bài học mang thêm ý nghĩa giáo dục, ta có thể đưa tiếp câu hỏi nữa: "How to teach English to someone who does 
not like hard learning or is not interested in learning English?". (Tài liệu tham khảo 2). Hẳn là các em sẽ phải suy 
nghĩ nhiều hơn về phương pháp học tập và liên hệ đến bản thân mình trong sự so sánh. 

                                                
4Ở đây không đặt ra vấn đề giảng dạy theo phương pháp CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
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Ví dụ nữa, có thể kể đến bài 'A foreign way to avoid dying at home' trong cuốn 'Practice Book, Module 3, trang 96'. 
Phần 'Over to you' ta có câu hỏi: 'What potential risks do you think a company face when they set up a business in 
an overseas market, especially for the first time?' Để giải quyết, ngoài các bài tập có sẵn, ta có thể bắt đầu từ những 
câu hỏi: 

"3.1 How has Tony Jones made his money? 

3.2 What did he create? 

3.3 When did he sell ATS? 

3.4 When did he start a new company, Lektronix? 

3.5 What was Lektronix? 

3.6 What was an advantage of ATS? 

3.7 What was an advantage of Letronix? 

3.8 What was the first challenge of Lektronix?  

3.9 What was the second challenge of Lektronix?  

3.10 What did people think about an oversees market? 

3.11 What was his first target market? 

3.12 What did he decide? 

3.13 How much time did he spend visiting 20 companies? 

3.14 Who was his first local recruit? 

3.15 How was the rest of the Czech was found? 

3.16 What did Mr. Jones say? 

3.17 The most difficult part was taking the first step. What do you think the first step was, according to Mr. Jones?" 
(Tài liệu tham khảo 2)  

Những câu hỏi khó hơn để người học suy luận, có thể là: 

"6.1 Was his decision reasonable? Why? 

6.2 How did he solve his main problem?  

6.3 Mr. Jones said: 'Once you commit to doing it, you will meet people who know people who can help.' What do 
you think about his idea?" (Tài liệu tham khảo 2)  

Tiếp theo, với câu hỏi của sách được bố cục lại chuyển thành mục số 7 'Over to you : What potential risks do you 
think a company face when they set up a business in an overseas market, especially for the first time?', các em có 
thể sẽ dễ dàng hiểu được nội dung phần gợi ý, từ đó giúp triển khai ý tưởng để trình bày, ví dụ như là: 

"Some risks may involve following main factors: 

7.1 Customer base and market share 

7.2 Providing service (Where are employees - right people from? How foreign staff must be trained?) 

7.3 Office or factory location 

7.4 Local business law and tax law (These may involve costs, price and transferring profit home),etc." (Tài liệu 
tham khảo 2)  

Như ta biết, những câu hỏi cơ bản giúp người học Đọc khai thác nội dung bài đọc và có khả năng tóm tắt được nội 
dung bài, cũng nên đa dạng, chẳng hạn như khi áp dụng loại bài tập trả lời 'True or False' đi xuyên suốt tất cả các 
sự kiện chính trong bài đọc. Xin phép lấy thêm một ví dụ nữa từ 'Unit 2 Companies, Market Learder, Course Book, 
Pre-intermediate, 3rd edition'. Trong phần bài tập dạy Đọc biên soạn bổ sung có: 
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"Activity 5: True – False – Not given 

1. Tata seems to be ready to set up a special committee to look for a new CEO. 

2. The Tata Group will choose the most obvious successor instead of considering all candidates for India's biggest 
corporate job. 

3. Considering an outsider, particularly a foreigner, controlling a group of Tata's size and reputation is 
revolutionary in India. 

4. The future of Tata is very important to the national economy so hiring an outsider for the chief executive 
officer's position is considered to be a very big risk to the group. 

5. They believe that Tata can create an example for corporate India of orderly transition from family leadership to 
professional management. 

6. Now Tata is under bad management. 

Và nội dung cho bài đọc thứ hai là: 

7. Fifteen per cent of a salary that each John Lewis employee takes home is that year's bonus. 

8. Customers know that John Lewis has not only reliable products, but also responsible employees who really 
knows what they're talking about and are eager to help. 

9. Worker co-ownership allows each John Lewis employee has the right to take part in its running and a share in 
its profits." (Tài liệu tham khảo 3)  

Về những câu hỏi khó mà có sẵn trong sách, đồng thời liên quan đến nội dung sâu hơn của từng đề tài hay chuyên 
ngành, để giúp các em thực hiện những bài tập này, ta cần gợi ý vừa đủ cho sinh viên tiếp tục phần việc của mình, 
hoặc đôi khi, nếu được, tốt hơn nữa thì ta có thể đưa ra phần trả lời mẫu, nhưng cũng nên vừa đủ để sinh viên được 
dịp thể hiện mình một cách sáng tạo, thông qua phần trình bày của các em. Có lẽ, điều này thật sự không dễ đối với 
cả hai phía.5 

Từ những giá trị vốn có của việc học Đọc trong quá trình học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng, cùng với 
vài minh họa ở trên, ta thấy, việc giúp sinh viên nhận ra được Đọc hiểu thật sự có ích như thế nào là rất cần thiết và 
việc này không những cần diễn đạt qua lý thuyết, mà còn cần truyền đạt thông qua bài học cụ thể, thông qua hệ 
thống những câu hỏi bài tập phù hợp cho một trình độ nhất định, để giúp hiểu bài, gây hứng thú, tăng thêm động 
lực cho người học Đọc, đọc có kỹ thuật, đọc hiệu quả với tốc độ ngày càng nhanh hơn. Và, một khi có kỹ năng Đọc 
tốt, nghĩa là các em sẽ tích lũy được cho mình thêm nhiều từ vựng, cấu trúc hay, ý tưởng đầy đủ, sâu sắc để có thể 
không những phát triển được kỹ năng Viết, Nói, và Nghe tiếng Anh tốt hơn, mà còn có tầm hiểu biết ngày càng sâu 
rộng.  

6. Phân tích kết quả nghiên cứu và thử nghiệm 

Việc giúp sinh viên nhận thức được giá trị và phương pháp học Đọc thông qua bài giảng và các loại bài tập bổ sung, 
chủ yếu đã được thử nghiệm trên thực tiễn đối với nhóm sinh viên thuộc trình độ các học phần 1-2 trong chương 
trình đào tạo tại Nhà trường, mà theo học lớp tiếng Anh cơ bản tại trung tâm ngoại ngữ của Trường cho đến đầu 
tháng 7 năm 2015. Ví dụ, để học đọc xong một bài, các em cần phải từng bước làm nhiều bài tập, kéo dài trong 
nhiều bài học, nhằm mục đích hiểu cho bằng được, rằng phải trải một quá trình nhất định, mới có khả năng hoàn 
thành một cách thỏa mãn loại bài tập cuối cùng với câu hỏi kiểu như 'Over to you'. Kết quả bước đầu phản hồi cho 
thấy, sau khóa huấn luyện, đa số các em đáp ứng được yêu cầu bài học (theo cách hiểu là chịu khó Đọc) khi học 
theo giáo trình Market Learder, Pre-intermediate, 3rd-edition, học phần 3, học kỳ cuối của năm học 2015. Nói 
chung, trong lúc còn đang chờ đợi những số liệu rõ ràng hơn về kết quả khi các em áp dụng phương pháp đã tiếp 
thu, thì một điều gần như chắc chắn, là các em nhận thức được bản thân phải học Đọc một cách tích cực như thế 
                                                
5 Để phân biệt giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành và giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh, xin đọc thêm bài 
"Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành nhìn từ các góc độ khác nhau" của Ths. Lê Thị Mai Hương, giảng viên bộ môn Ngoại 
ngữ Trường Đại học Luật Hà Nội, đăng trên Tạp chí Luật học số 11/2010, trang 67-70, theo nguồn: 
https://www.google.com.vn/ phương pháp giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành/ Giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành nhìn từ các 
góc độ khác nhau.  

https://www.google.com.vn/
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nào trong quá trình học và chủ động 'tự học' tiếng Anh. Bên cạnh đó, các em cũng hiểu được rằng mỗi cá nhân cần 
phải tự mình trả lời thêm cả những câu hỏi vừa nảy sinh (trong não bộ) lúc nghiền ngẫm nội dung bài, khi đọc đi 
đọc lại nhiều lần. Nghiên cứu vẫn sẽ còn được tiếp tục theo cách thử nghiệm với một phương án huấn luyện đi sâu 
hơn. 

7. Kết luận và đề xuất từ bài viết 

Đọc là kỹ năng quan trọng có ảnh hưởng, tác động qua lại lẫn nhau với ba kỹ năng còn lại khác là Nghe, Nói, và 
Viết. Học Đọc càng trở nên quan trọng hơn nữa, khi chúng ta học ngoại ngữ, đặc biệt là trong tình huống ở ngoài 
môi trường ngôn ngữ đó. Theo dõi và rút kinh nghiệm từ quá trình Dạy - Học Đọc, cùng với sự quan tâm, muốn 
tìm cách giúp người học nhanh chóng thành công khi học một ngôn ngữ mới, chúng tôi đã phân tích số liệu khảo 
sát thu thập được, áp dụng lý thuyết vào thực tiễn, thử huấn luyện một nhóm nhỏ các sinh viên có đặc điểm cụ thể, 
theo học tại trung tâm ngoại ngữ của Nhà trường, vừa để hiểu rõ hơn thực trạng các em đang học Đọc như thế nào, 
vừa thử nghiệm biện pháp khắc phục và theo dõi kết quả bước đầu đạt được, tổng kết lại qua bài viết này với những 
đề xuất như sau: 

1. Người Học cần phải làm đến bài tập cuối cùng trong phần Đọc – trả lời loại câu hỏi kiểu như ở mục 
‘Over to you’ hoặc ‘Discussion’. Để thực hiện có hiệu quả – ta cần lần lượt từng bước làm các bài tập từ 
dễ đến khó, từ đầu đến cuối, từ bài tập trước khi đọc ‘Before reading’, đến trong khi đọc ‘While reading’ 
và sau khi đọc ‘Post reading’. Cũng cần nhận thức rằng những câu hỏi cơ bản, giúp hiểu rõ và hiểu đúng 
nội dung bài đọc là rất quan trọng, không chỉ giúp người Học thực hiện đến được bài tập cuối cùng, mà 
còn hỗ trợ rất hiệu quả cho những ai chưa nắm vững kiến thức nền tảng. Nếu cá nhân trả lời thêm được 
cả những câu hỏi tự nảy sinh trong quá trình đọc thì càng tốt hơn. Và, chỉ khi hiểu sâu sắc nội dung, ta 
mới có được ý kiến, quan điểm riêng, và nhất là cảm xúc (yếu tố phải có trong mỗi chúng ta) để thực 
hiện sao cho hiệu quả bài tập cuối cùng, kể cả về hình thức, khi đây cũng chính là mục tiêu ta đang 
hướng tới: sử dụng ngôn ngữ truyền đạt - tức là Nói và Viết. Tiếp theo đó, những kỹ năng này còn có 
ảnh hưởng và tác động tốt đến kỹ năng Nghe. Nói tóm lại là, tất cả các kỹ năng thúc đẩy lẫn nhau, cùng 
phát triển. 

2. Khả năng Đọc hiệu quả với kỹ năng thành thạo không chỉ quan trọng đối với học ngoại ngữ, mà chính 
nó vốn là cơ sở, nền tảng của quá trình học và sử dụng tiếng mẹ đẻ, là một trong những công cụ quyết 
định cho sự tồn tại của giao tiếp trong cộng đồng. Chẳng thế mà, khi so sánh năng lực, học vấn của sinh 
viên các nước tiên tiến trên thế giới, trong một nghiên cứu nhằm giúp nâng cao chất lượng giáo dục và 
đào tạo, người ta đã coi Đọc là một tiêu chuẩn được lựa chọn trước tiên cùng với hai khả năng khác là 
Toán học và các môn Khoa học.(Tài liệu tham khảo 6). Cũng vì vậy, mà ở đây, mối quan tâm của chúng 
ta đang ngày càng có giá trị thực tiễn hơn, khi muốn sử dụng sao cho thật hiệu quả và khai thác tối đa 
tiềm năng của công cụ này trong một quá trình học tập đặc biệt - học một ngôn ngữ mới ở ngoài môi 
trường ngôn ngữ ấy. Vì vậy, đối với người Dạy, một cách khác để truyền đạt phương pháp học Đọc, 
cùng với biện pháp thiết kế thêm các bài tập hỗ trợ kỹ năng Đọc, chúng ta cũng nên kiên trì hơn nữa 
trong việc giúp người Học từng bước hoàn thành các loại bài tập để cố gắng đạt cho bằng được kết quả 
cuối cùng, là trình bày được những gì đã đọc, thể hiện được hiểu biết sâu sắc của mình một cách đầy 
cảm xúc, để truyền thêm nguồn cảm hứng cho tất cả cùng nhau học sử dụng thành công một ngôn ngữ 
khác. 

(Với khuôn khổ của bài viết, nội dung vừa trình bày, chỉ phản ánh vấn đề được nêu ra, ở một mức độ nhất định, 
và đề xuất đưa ra ở đây, cũng chỉ là một gợi mở cho việc tìm hướng giải quyết những băn khoăn, khi trả lời, 
bằng cách nào thật tự nhiên và dễ dàng hơn, để giúp người Học nhận thức, áp dụng và cùng phối hợp với người 
Dạy, đặc biệt là khi chính người Học đang phải tự mình thu thập thông tin, kiến thức qua việc (Đọc hoặc Nghe - 
Đọc) từ nhiều kênh khác nhau, rất phong phú, để chủ động 'tự học' theo phương pháp mà hiện nay người Học 
đang được xếp vào vị trí trung tâm của quá trình này.)  
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 01. Bảng câu hỏi  
Khảo sát tình hình học Đọc theo giáo trình 'Market Leader' 

1. Em thích học và rèn luyện kỹ năng nào nhất? 

A. Nghe                                  C. Đọc 

B. Nói                                   D. Viết 

2. Em thích học những 

A. bài đọc trong Course Book?                C. bài đọc 2 trong Practice Book? 

B. bài đọc 1 trong Practice Book?              D. tất cả các bài đọc 

3. Em thích làm loại bài tập nào khi học Đọc? 

A. Bài tập trước khi Đọc (Before you read / Discuss questions) 

B. Bài tập trong khi Đọc (True or False; Matching; Answer questions, etc.) 

C. Bài tập sau khi Đọc (Discuss questions; Over to you) 

D. Tất cả các loại bài tập khi học Đọc 

4. Em thích làm loại bài tập trước khi Đọc (Before you read) như thế nào?   

A. Không thích, nhưng có làm trước khi đọc     C. Thích và làm trước khi đọc bài 

B. Ít khi hoặc không bao giờ làm              D. Chỉ thích làm sau khi đọc bài 

5. Khi học Đọc, em hiểu nội dung của bài khoảng bao nhiêu? 

A. Dưới 30%                              C. Khoảng trên hoặc dưới 60% 

B. Dưới 50%                              D. Khoảng trên hoặc dưới 80% 

6. Em có hoàn thành loại bài tập 'Over to you' hay không và đạt kết quả nào? 

A. Không làm hoặc rất ít khi làm              C. Khoảng trên hoặc dưới 50% 

http://huc.edu.vn/chi-tiet/2533/Cac-thu-thuat-khich-le-sinh-vien-khong-chuyen--hoc-doc-hieu-tieng-Anh..htm
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B. Dưới 30%                              D. Khoảng 70% - 80% 

7. Em không hoàn thành hoặc không thích làm bài tập 'Over to you' vì lý do: 

A. Không đủ thời gian để chuẩn bị bài        

B. Vốn từ vựng hạn chế và không thích nói 

C. Không hiểu bài đọc nên cũng không làm phần 'Over to you' 

D. Thích và có cố gắng làm loại bài tập này 

8. Em thích nhất loại bài tập nào khi học Đọc? 

A. Trả lời 'True or False'                    C. 'Answer questions' 

B. 'Multiple-choice'                        D. 'Discuss' hoặc 'Over To You' 

9. Lý do chính khiến em không thích hoặc học Đọc chưa hiệu quả: 

A. Kỹ thuật Đọc                           C. Kiến thức về nội dung bài đọc 

B. Vốn từ vựng                            D. Đề tài hoặc nội dung bài không hay 

10. Để mở rộng vốn từ vựng khi học tiếng Anh, cụ thể là khi học Đọc trong chương trình đang học tại Trường, tốt 
nhất là: 

A. học từ vựng hàng ngày                   C. nói tiếng Anh nhiều trên lớp 

B. đọc nhiều sách, báo                     D. làm hết các bài tập khi học Đọc 
Phụ lục 02. Nguyên văn tiếng Anh của những trích dẫn 

Nguyên văn 1: "... we use our eyes to receive written symbols (letters, punctuation marks and spaces) and we 
use our brain to convert them into words, sentences and paragraphs that communicate something to us. 

Reading can be silent (in our head) or aloud (so that other people can hear). Reading is a receptive skill - 
through it we receive information. But the complex process of reading also requires the skill of speaking, so that 
we can pronounce the words that we read. In this sense, reading is also a productive skill in that we are both 
receiving information and transmitting it (even if only to ourselves)." (Tài liệu tham khảo 4) 

Nguyên văn 2 : "a part of the communication process of getting the thoughts that were in the author's mind into the 
reader's mind. This is a difficult process because it involves the transmission of an idea through several imperfect 
media. For example, the author must have a clear idea in his mind, then reduce this idea to written language; this 
will be printed; and finally the reader looks at the printed word and forms an idea." (Tài liệu tham khảo 7) 

Nguyên văn 3: "Reading can be thought of as being on two levels at once. First of all the reader should get the 
objective information i.e. facts. According to Fry (1965, p. 26) these facts require little interpretation or judgment. 
Then on a higher level, the reader should be able to get subjective information, i.e. the tone and the mood of the 
story, unstated ideas or the overall information'. And, 'Authors may not state the main purpose of a piece of writing. 
It is for the reader to bring his background knowledge and thinking ability to get the main idea. Readers who can 
only read facts and nothing more can never be called good readers." (Tài liệu tham khảo 7) 

Nguyên văn 4: "In foreign language learning, reading is often used for purposes which are different from those 
found in mother tongue. The most typical use of reading in a foreign language class is to teach the language itself. 
In this way, vocabulary, structures and other things can be learnt through reading in a foreign language and to 
extend command over that particular language.'' (Tài liệu tham khảo 7) 

 
 


