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VỀ MÔN VIẾT Ở HỌC PHẦN 3 VÀ 4 CHO  
LỚP TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN: THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT 

 

ThS. Nguyễn Phương Chi 

I. Môn viết ở học phần 3 và 4  

Đối với các lớp tiếng Anh không chuyên tại trường Đại Học Kinh tế TPHCM, viết không phải là một kỹ năng 
được dạy riêng biệt, mà được kết hợp với các kỹ năng khác. Sinh viên sẽ học các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết 
trong quyển Course Book, Market Leader (3rd Edition) và Practice Book, phần Further Skill Work do Khoa biên 
soạn. Cũng giống  như các học phần 1 và 2, ở học  phần 3 và 4 sinh viên cũng học tiếng Anh trong 45 tiết.  

Theo tài liệu học tập môn Tiếng Anh Giao Tiếp Thương Mại, sau khi kết thúc chương trình (học phần 4), trình 
độ sinh viên đạt được cụ thể như sau: Nghe, Nói, Viết: sơ trung câp, Đọc và Ngữ pháp: trung cấp. 

II. Cơ sở lý thuyết dạy viết 
Có nhiều phương pháp khác nhau về dạy viết, trong đó hai phương pháp hay được giáo viên sử dụng là product 
approach và process approach. Trong quá trình dạy, giáo viên có thể chọn một trong hai phương pháp nêu 
trên, hoặc là kết hợp cả hai, tùy vào tình hình thực tế giảng dạy.  

Theo Vanessa Steele (2004) product approach là phương pháp dạy viết truyền thống. Ở phương pháp này, bài 
văn mẫu được trình bày và phân tích, sau đó người học được khuyến khích viết theo văn mẫu. Phương pháp này 
thường có 4 giai đoạn: 

1. Giai đoạn 1: người học đọc bài văn mẫu và nghiên cứu những đặc điểm của thể loại đó. Ví dụ, để có thể viêt 
một lá thư yêu cầu trang trọng, người học trước hết sẽ phải biết đến hình thức, cũng như ngôn ngữ, cấu trúc  
được sử dụng trong thư yêu cầu trang trọng.  

2. Giai đoạn 2: ở giai đoạn nầy, người học thực hành những đặc điểm của thể loại đó dưới sự hướng dẫn của 
giáo viên (controlled practice). Người học có thể được yêu cầu sử dụng ngôn ngữ hay cấu trúc của thư yêu cầu 
một cách trang trọng, ví dụ như “'I would be grateful if you would…' . 

3. Giai đoạn 3:  Người học sắp xếp ý tưowrng.  

4. Giai đoạn 4: Đây là giai đoạn cuối cùng. Người học sẽ sử dụng ngôn ngữ, cấu trúc vừa học để viết bài của 
mình. 

Trong khi đó, process approach  thiên về những hoạt động đa dạng nhằm thúc đẩy cách sử dụng ngôn ngữ. Các 
hoạt động này bao gồm: động não (brainstorming), thảo luận nhóm, và viết lại ( re-writing). Các giai đoạn điển 
hình như sau: 

1. Giai đoạn 1: Người học đưa ra ý tưởng thông qua việc động não và thảo luận., ví dụ như thảo luận những 
phẩm chất cần thiết cho một công việc nào đó.  

2. Giai đoạn 2: Người học phát triển ý tưởng dưới dạng ghi chú (notes), và đánh giá về tính hữu ích của ý tưởng. 

3. Giai đoạn 3: Người học sắp xếp ý tưởng thành mind map, spidergram...  Mục đích của giai đoạn này là nhằm 
giúp người học nhìn thấy sự liên hệ giữa các ý tưởng theo thứ bậc trở nên rõ ràng hơn. 

4. Giai đoạn 4: Người học bắt đầu viết nháp, thường là viết ở lớp, theo cặp hoặc nhóm. 

5. Giai đoạn 5: Người học trao đổi các bài viết nháp với nhau. Qua việc đọc các bài viết của nhau, người học sẽ 
nhận thức ý tưởng mà tác giả bài viết đang muốn truyền đạt và như thế sẽ cải thiện bài viết của mình. 

6. Giai đoạn 6: Bài viết nháp được trả lại và chỉnh sửa dựa trên đóng góp của bạn học. 

7. Giai đoạn 7: Người học  hoàn thiện bản viết nháp cuối. 

8. Giai đoạn 8: Người học một lần nữa trao đổi và đọc lại bài của nhau và có thể viết hồi âm lại.  
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Hai phương  pháp trên được Jeremy Harmer (2007) đúc kết ngắn gọn như sau:  trong quá trình dạy viết, khi tập 
trung vào “product approach” giáo viên  chỉ quan tâm đến mục tiêu của bài tập và sản phẩm. Nói một cách khác 
phương pháp này xem việc xây dựng thành phẩm (the end-product)  là điều quan trọng nhất. Trong khi đó 
process approach  tập trung vào các giai đoạn để tạo ra một sản phẩm, tức là sinh viên phải trải qua các giai 
đoạn như : giai đoạn trước khi viết( pre-writing phase), chỉnh sửa (editing) , viết nháp lại lần nữa  ( re-drafting)  
và cuối cùng là  một bài viết hoàn chỉnh( a finished version of their work) . Bất lợi của phương pháp này là mất 
nhiêu thời gian: thời gian để tạo ra ý tưởng, viết nháp, thời gian xem lại và chỉnh sửa , cũng như phải có phản  
hồi tích cực từ  người thầy.  

Ngoài ra, còn một phương pháp nữa cũng được Jeremy Harmer nói đến, đó là “genre approach”. Phương pháp 
này cũng gần giống như product approach:  sinh viên sẽ nghiên cứu văn bản ở thể loại mà các em sẽ viết trước 
khi bắt tay vào viết bài của mình.  Như thế, nếu giáo viên muốn sinh viên viết một thư xin việc, giáo viên sẽ để 
các em nghiên cứu các thư mẫu trước khi các em viết thư xin việc.  Đê viết được tốt, các em cần phải có kiến 
thức về chủ đề, văn phong của thể loại viết đó. Ở phương pháp này, viết được xem như là một hình thức tái tạo ( 
reproduction) hơn là một hoạt động sáng tạo. Tuy nhiên phương pháp này rất thích hợp  cho sinh viên ESP, hay 
thậm chí cho sinh viên học tiếng Anh tổng quát nếu sinh viên muốn viết một bài văn mà em cảm thấy tự hào.  

III. Thực trạng giảng dạy 

- Giáo trình  

Như đã nêu ra ở trên, môn viết  không phải là môn riêng biêt,mà là lồng ghép với các kỹ năng khác nên trong 
giáo trình chính Market Leader, viết có một vị trí khá khiêm tốn: nằm ở mục cuối trong Case study của Course 
Book. Điều này cũng được thể hiện rõ trong sách hướng dẫn cho giáo viên: Course Book cung cấp dữ liệu về 
đọc, nói và nghe cùng với hướng dẫn cho các bài tập viết ( trang3).  

Cũng theo các tác giả của Market Leader, Case study được dựa trên những vấn đề kinh doanh có thực và được 
thiết kế nhằm tăng động cơ học tập cho sinh viên. Mỗi Case study thường gồm 3 giai đoạn: giai đoạn 1: bối cảnh 
(background), giai đoạn 2: bài tập (task) và giai đoạn 3: viết . Để việc dạy Case study hiệu quả, giáo viên nên 
thực hiện theo lời khuyên trong sách hướng dẫn, ví dụ như khuyến khích sinh viên động não, hiểu vấn đề, sử 
dụng ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp mà các em đã học trong bài trước đó. Sinh viên sẽ tham gia thảo luận  các 
vấn đề về kinh doanh và đưa ra giải pháp (sáng tạo và tưởng tượng)  thông qua hoạt động của nhóm. Như thế, có 
thể hiểu là nội dung bài viết của sinh viên sẽ dựa trên những ý tưởng và giải pháp mà các em đã thảo luận. Hình 
thức những bài tập viết này gắn với thư tín kinh doanh hiện đại. Cụ thể ở học phần 3 và 4, sinh viên được yêu 
cầu viết emails, proposals, letters và reports. Để viết được theo hình thức yêu cầu, sinh viên sẽ được hướng dẫn 
tham khảo các bài mẫu ở mục Writing file nằm ở cuối Course Book; với mỗi một thể loại thì có một bài mẫu đi 
cùng với những hướng  dẫn  rõ ràng của từng thể loại. Theo sách hướng dẫn dành cho giáo viên, thì Case study 
được học trong khoảng 1-1.30 giờ và phần viết có thể được làm ở nhà.  

Đi kèm với Course Book, là Practice Book do Khoa biên soạn. Sách gồm 2 phần: Further Skill Work và  Guided 
Independent Practice, trong đó Further Skill Work được học ở trên lớp với 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. 
Phần Viết của mỗi Unit bao gồm 2 bài tập (exercise). Bài tập đầu tiên gồm 5 câu hỏi, với câu hỏi 1-3 là viết câu 
từ những từ gợi ý và câu hỏi 4- 5 là viết trả lời câu hỏi, Bài tâp thứ hai là điền vào 5 chỗ trống của một hay hai 
đoạn văn ngắn với 6 từ cho sẵn.  

Như thế, nếu so sánh bài tập viết trong Course Book và Practice Book ( Further Skill Work ), thì rõ ràng có sự 
không đồng nhất vì bài tập viết trong Course Book có mục đích yêu cầu rõ ràng, điều này không được thể hiện 
trong bài tập viêt trong Practice Book (Further Skill Work) 

Dạy và học viết  

Để viết theo yêu cầu của bài tập trong Case study , sinh viên phải nắm vững nội dung ở giai đoạn 1 ( back 
ground) và giai đoạn 2 (task)  cũng như hiểu cách viết của từng thể loại (emails, proposals, letters và reports). 
Qua trao đổi với một số giáo viên, do thời lượng không đủ, sinh viên chưa được trang bị những kiến thức đầy 
đủ, nên 3 giai đoạn trong Case study ít khi được khai thác trọn vẹn. Phần viết thường không diễn ra trên lớp và 
mặc dù là viết ở nhà, sinh viên không thể viết được như yêu cầu của bài tập. Chỉ với một bài văn mẫu với các 
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hướng dẫn ngắn gọn để sinh viên có thể viêt emails, proposals, letters và reporst với nội dung vừa được thảo 
luận xong trên lớp thì đây quả là một thách thức lớn đối với các em. 

Phần viết câu từ  những gợi ý cho sẵn  cũng như viết ý trả lời trong Practice Book có giúp cho các em hứng thú 
để viết vì đây là những từ các em đã được học trong bài, tuy nhiên mục đich của bài tập là giúp các em ôn từ 
vựng hơn là học cách viết văn. Viết ý trả lời cũng không quá khó vì các em đã có ý tưởng trong mục Starting up 
và hình thức này nghiêng về viết tự do (free writing) hơn, và phần này cũng thường được yêu cầu làm ở nhà và 
giáo viên sửa trên lớp nếu có thời gian.  

Thi  

Bài thi viết cuối học kỳ là một dạng bài tập controlled writing. Dựa trên những yêu cầu và ý tưởng cho sẵn, sinh 
viên sẽ hoàn thành một email hay là một phần của report. 

IV. Đề xuất 

Do 4 kỹ năng được lồng ghép vào trong một giáo trình, thời lượng dành cho môn viết không nhiều, cùng với bài 
tập trong Practice Book biên soạn không có mục đích rõ ràng, nên hiệu quả của việc dạy và học viết ở học phần 
3 và 4 chưa cao. Năm nay Khoa có đưa vào sử dụng ấn bản mới của Market Leader – 3rd Edition, ưu điểm của 
ấn bản này là có Case study commentaries ở DVD-ROM với các quan điểm của các chuyên gia cho từng trường 
hơp, để từ đó các tác giả đưa ra bài viết mẫu (Model answer) cho từng bài. Với mong muốn để cho  việc dạy và 
học viết trong Case study đạt được hiệu quả, tôi nghĩ Khoa nên chọn loc lại Case study, không nhất thiết là mỗi 
học phần phải dạy hết 4 Case study. Có thể trong mỗi học phần nên lựa chọn 2 Case study với 2 dạng bài tập 
viết. Ví dụ ở học phần 3, sinh viên có thể  học viết về emails và proposals, thì ở học phần 4, các em có thể học 
về letters và  reports. Có như thế, cả thầy và trò sẽ cảm thụ được cái hay của môn viết.  

Further Skill Work trong Practice Book mà Khoa đang sử dụng hiện nay chỉ  phù hợp với ấn bản cũ của Market 
Leader- New edition; ngoài ra,  trật tự bài trong Market Leader – 3rd edition có thay đổi.nên Further Skill Work 
cũng cần phải được biên soạn lại cho phù hợp với ấn bản mới. Trên tinh thần đó, bài tập viết cũng phải thay đổi: 
nên được lấy từ Practice File, vì các bài tập này mang tính nhất quán và được soạn phù hợp với trình độ của sinh 
viên .Theo các tác giả, Practice File được soạn nhằm tạo cho người học thực tập thêm về văn pham và từ vựng 
cùng với chương trinh về viết văn thương mại (Sách giáo viên, trang 3) 

Để có sự đánh giá thống nhất về kỹ năng viết của sinh viên, controlled writing có thể là lựa chọn tối ưu trong 
tình hình hiện nay. Tuy nhiên, trong quá trình học, giáo viên nên có một cột điểm đánh giá kỹ năng viết của sinh 
viên. Điểm này nên chiếm 10 % trong tổng 40% của điểm quá trình. Bài tập viết này sẽ giúp cho giáo viên phần 
nào đánh giá được kỹ năng viêt của sinh viên, và các em sẽ có dịp vận dụng những kiến thức mình đã học cùng 
với tư duy sáng tạo để có một “tác phẩm” đáng nhớ trong cuộc đời sinh viên của mình. 
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