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1. Đặt vấn đề
Từ khi Việt Nam gia nhập vào Tổ chức Thương mại 

Thế giới WTO, nhiều tập đoàn, công ti nước ngoài đầu tư 
vào Việt Nam, mở rộng thị trường và hợp tác kinh doanh, 
theo đó nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho các tập đoàn, 
công ti nước ngoài tăng mạnh. Nhu cầu sử dụng nguồn 
nhân lực ngoài điều kiện có trình độ chuyên môn cao 
thì khả năng sử dụng ngoại ngữ trong công việc và giao 
tiếp phải chuyên nghiệp. Do vậy, việc giao tiếp tốt bằng 
ngoại ngữ sẽ giúp tăng cơ hội việc làm và thăng tiến. 
Chủ trương của Nhà nước là tăng cường giáo dục ngoại 
ngữ. Tại nhiều hội thảo quốc gia, báo chí và diễn đàn, Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã khẳng định 
việc dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh phải 
được đặt trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu 
rộng với khu vực và thế giới, nhất là khi tham gia Hiệp 
định TPP và Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Ngày 20 tháng 5 
năm 2016, tại buổi làm việc với các Giám đốc Sở GD&ĐT 
cả nước, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã nhấn mạnh: “Cần tăng 
cường giảng dạy tiếng Anh ở tất cả cấp học, bậc học”. 
Tuy nhiên, nhìn vào thực tế, nguồn nhân lực tiếng Anh 
ở Việt Nam hiện nay còn hạn chế. Tại Hội thảo “Đào tạo 
tiếng Anh trong các trường đại học (ĐH) không chuyên 
ngữ” do Bộ GD&ĐT phối hợp với Viện Khảo thí Giáo dục 
Hoa Kì tổ chức, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH cho biết, theo 
kết quả khảo sát về tình hình giảng dạy tiếng Anh của 59 
trường ĐH không chuyên ngữ trong cả nước có hơn một 
nửa số sinh viên ra trường không đáp ứng đủ yêu cầu về 
kĩ năng tiếng Anh và các kĩ năng cần thiết, kéo theo tỉ lệ 
thất nghiệp sau ra trường cao, cho dù môn Tiếng Anh 
có mặt trong tất cả các chương trình đào tạo ĐH trên 
cả nước. Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển 
[1], khi tổng kết hội thảo triển khai Đề án Ngoại ngữ ở 
các trường ĐH: “Nếu ở môn học khác, bên cạnh những 

mặt còn hạn chế thì vẫn có thành công, nhưng với môn 
Ngoại ngữ dạy mãi mà học sinh, sinh viên vẫn không sử 
dụng được. Đó thật sự là một thất bại.” Chia sẻ tại Hội 
thảo tổng kết “Định hướng chiến lược dạy và học ngoại 
ngữ giai đoạn 2016-2020” ngày 11 tháng 6 năm 2016, bà 
Cherry Gough - Giám đốc Hội đồng Anh cho rằng, Việt 
Nam không phải quốc gia duy nhất đối mặt với việc làm 
thế nào để dạy và học tiếng Anh chất lượng hơn.

Theo chúng tôi, nguyên tắc mấu chốt quan trọng 
để sử dụng được ngoại ngữ trong thực tế giao tiếp là 
nghe liên tục, đọc liên tục các sản phẩm ngoại ngữ vừa 
sức và của người bản xứ, sau đó liên tục luyện tập nói lại, 
viết lại. Như nhận định của Krashen [2]: “Lĩnh hội để sử 
dụng khác với học: lĩnh hội chậm và khó thấy, còn học 
thì nhanh và dễ thấy. Lĩnh hội cần thời gian”. Vì vậy, trong 
giáo dục ngoại ngữ, người học phải tự chủ được mới có 
cơ hội thành công. Nếu người học chỉ phụ thuộc vào vài 
giờ lên lớp mà không tìm ra thêm những cách luyện tập 
phù hợp với bản thân ngoài lớp học thì sẽ khó lòng làm 
chủ được ngoại ngữ đang theo đuổi.

2. Tính tự chủ và hiệu quả của quá trình tự học 
Theo khảo sát của Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 

[3] thì trong thực tế dạy học hiện nay, đa số giảng viên 
ngoại ngữ bước ra từ nền giáo dục cũ tập trung vào nội 
dung kiến thức, vẫn luôn coi giáo viên là nguồn duy nhất 
truyền thụ kiến thức. Nội dung học thực hành tiếng bám 
sát sách giáo khoa với nhiều nội dung không hẳn phù 
hợp với mối quan tâm của người học. Các bài luyện kĩ 
năng còn tập trung nhiều vào việc ghi nhớ và tái tạo lại 
kiến thức đã dạy. Hầu hết giáo viên không dành thời 
gian cho hướng dẫn tự học, lập hồ sơ học tập, lộ trình 
phát triển năng lực cho mỗi người học hay tổ chức các 
chương trình, dự án thực tế. Sinh viên học theo kiểu thụ 
động, trông chờ vào những lời thầy giảng, làm những 
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bài tập được yêu cầu và học ôn để thi hết môn”. Việc tự 
học còn thiếu vắng, chưa được quan tâm. Người học 
chưa chủ động tạo cho mình nhiều cơ hội áp dụng kiến 
thức, kĩ năng đã học vào giao tiếp thực thụ bằng ngoại 
ngữ trong các tình huống thực tiễn của cuộc sống.

Kiểm tra đánh giá cũng không thúc đẩy việc học 
ngoại ngữ để sử dụng như công cụ giao tiếp và làm việc, 
chưa tạo cơ hội cho người học hình thành và phát triển 
các năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giải quyết 
vấn đề [4]. Những kì thi ngoại ngữ quốc gia mấu chốt 
như tốt nghiệp trung học cơ sở và đầu vào ĐH lại vẫn chỉ 
có bài thi viết mà trong đó có riêng một phần kiểm tra 
kiến thức ngữ pháp, không có bài thi nghe và nói.

Hiện nay ở Việt Nam, việc xây dựng môi trường 
và học liệu học tập ngoại ngữ chưa thực sự phát triển. 
Trên lớp học, nguồn học liệu chủ yếu thường là sách 
giáo khoa và tài liệu photo giáo viên phát chung cho 
cả lớp, thường chỉ có giá trị luyện kiến thức và kĩ năng 
thực hành tiếng, chứ chưa hẳn là những vấn đề người 
học quan tâm và sẽ áp dụng những nội dung đó để 
giải quyết vấn đề gì. Sách vở học liệu trên thư viện cũ 
và khó, nội dung không đủ hấp dẫn, không phù hợp 
dẫn đến việc sinh viên không làm thẻ thư viện, hoặc khi 
được yêu cầu làm thì cũng không kích hoạt thẻ [5]. Xã 
hội, nhà trường và gia đình chưa chung sức để tạo thói 
quen đọc cho thế hệ trẻ [6]. Một trong những lợi thế của 
việc dạy học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng 
hiện nay là có sự trợ giúp của công nghệ thông tin (các 
phần mềm dạy học, Internet,...) [7], nhưng giáo viên đa 
phần lại không có khả năng hoặc không có thói quen sử 
dụng các phương tiện này vào việc dạy học [8]. Do đó, 
người học hầu như không được cung cấp nguồn và được 
hướng dẫn khai thác học liệu. Các hoạt động ngoài lớp 
học hỗ trợ thực hành kiến thức, kĩ năng đã học vẫn còn 
là hoạt động xa vời đối với các cơ sở dạy học ngoại ngữ 
chính quy. Chưa có cơ chế tính giờ lao động cho giáo 
viên tổ chức học tập ngoại khoá hay chính sách lan toả 
các thử nghiệm sư phạm mới. 

Trên thế giới, tính tự chủ là một chủ đề được đông 
đảo giới khoa học các nước quan tâm, nghiên cứu và 
áp dụng. Benson [9] đã đưa định nghĩa về tính tự chủ 
trong dạy học ngoại ngữ: “Đó là khả năng kiểm soát việc 
học tập của chính mình”. Lennon [10] đã thực hiện các 
nghiên cứu với 12 lớp học về việc thực hiện quyền tự 
chủ của người học trong lớp tiếng Anh từ cấp Tiểu học 
đến ĐH với rất nhiều khía cạnh nội dung. Ông đã nhận 
định rằng: “Tất cả những người học rất thành công đã và 
đang là những người học tự chủ, chính họ chủ động tạo 
cho mình cơ hội tiếp thu ngôn ngữ”. Theo Nunan [11]: 
“Những người học đã đạt đến ngưỡng có thể xác định 
mục tiêu cho chính mình và tạo cho mình các cơ hội học 
tập trở thành người học tự chủ”. Nhiều nghiên cứu hành 
động đã tìm cách nâng cao tính tự chủ cho người học, 
cũng như chứng minh các ích lợi của việc nâng cao tính 
tự chủ cho người học. Fowler (1997) [12] đã tiến hành 
nghiên cứu về “phát triển tính tự chủ” để giúp giáo viên 

hỗ trợ người học trong việc lựa chọn nhiệm vụ học tập. 
Kết quả người học “tăng sự tự tin” và trở nên tích cực 
trong việc “áp dụng những chiến lược hoạt động mới”. 
Yap (1998) [13] cho rằng: “Thầy cô nên tạo cơ hội để học 
sinh chia sẻ về các chiến lược mà các em sử dụng”. Chúng 
tôi đồng tình với suy nghĩ là việc tạo ra “đủ hứng thú” và 
“lắng nghe người học” chắc chắn sẽ giúp các em thêm 
gắn bó với bài học và đạt hiệu quả tối đa trong khuôn 
khổ năng lực của bản thân... Những nghiên cứu này đã 
tạo cơ sở vững chắc cho việc hình thành hệ thống các 
giải pháp nhằm nâng cao tính tự chủ của người học 
trong học tập ngoại ngữ.

3. Một số giải pháp nâng cao tính tự chủ trong 
học ngoại ngữ cho người học ở Việt Nam

Qua quá trình nghiên cứu lí thuyết và triển khai 
nghiên cứu hành động, chúng tôi thấy rằng việc quan 
tâm, bồi dưỡng tính tự chủ trong học tập một cách phù 
hợp là một nội dung thiết thực và tiên quyết cho mọi 
ngành học, bậc học ở Việt Nam. Một khi đã hình thành, 
quan niệm và nhu cầu tự học sẽ đi theo họ suốt đời. Khi 
đã không có tính tự chủ, không trở thành một “người 
học độc lập” [14], thì dù phụ huynh có trả bao nhiêu tiền 
học thêm, mua tài liệu đắt đỏ cũng không thể giúp con 
em mình vươn xa.Trong giáo dục ngoại ngữ, để thực thi 
phát triển tính tự chủ chúng ta cần lưu ý những vấn đề 
sau: 

3.1. Nâng cao hứng thú của người học
Trong nhiều mô hình phát triển tính tự chủ cho 

người học ngoại ngữ, như mô hình của Nunan (1996), 
Littlewood (1997), Scharle and Szabo (2000), Soufiane 
(2017), các tác giả đều đồng thuận ở một điểm là quan 
niệm học tập có tính tự chủ, vốn là một phạm trù nhận 
thức, dựa trên sự hứng thú và ước muốn của người học. 
Do đó, việc khơi gợi “hứng thú” học tập là điều kiện số 
một giúp người học “tự nguyện” tham gia vào các hoạt 
động học tập. Để làm được điều này, nhiều tác giả đã đề 
xuất các nội dung như: Quan sát và lắng nghe người học, 
tìm hiểu và nắm bắt những chủ đề mà các em quan tâm 
và khai thác các chủ đề đó, thay vì lần lượt đi theo nội 
dung của các bài học trong giáo trình. Đề xuất một danh 
sách các nhiệm vụ học tập phù hợp để người học có cơ 
hội lựa chọn. Lennon đã nhận định, tất cả những giáo 
viên thành công đều cho người học một khoảng không 
“tự do để học theo cách của mình”, cho dù có những ràng 
buộc nghiêm ngặt về chương trình, giáo trình. Ngoài ra, 
James Chapman [15], qua nhiều nghiên cứu với số liệu 
thuyết phục, đã chứng minh sự thất bại của “cách tiếp 
cận kiến tạo” (constructivist approach), cách sử dụng 
“một cơ chế cho tất cả mọi người” (one-size-fits-all) gặp 
nhiều bất cập và đề xuất cách tiếp cận “hướng dẫn khu 
biệt” (differentiated instruction) cho người học để đảm 
bảo rằng đa số người học được hỗ trợ một cách đúng lúc 
và phù hợp, giúp các em thêm gắn bó với bài học và đạt 
hiệu quả tối đa trong khuôn khổ năng lực của bản thân.

3.2. Củng cố sự tự tin cho người học
Trong sơ đồ phát triển tính tự chủ thông qua dạy 
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học, Littlewood [16] đề cập đến bốn thành tố góp phần 
tạo nên sự tự nguyện và khả năng hành động độc lập, đó 
là: hứng thú, tự tin, kiến thức và kĩ năng. Chúng ta thấy 
rằng tiếp theo hứng thú, sự tự tin trong giáo dục ngoại 
ngữ cũng là một yếu tố căn bản, nhưng nhiều người học 
Việt Nam còn chưa đạt được do nhiều năm liền trải qua 
khuôn mẫu giáo dục nặng về lí thuyết và phong cách 
học tập thụ động, coi trọng thành tích, khiến nhiều kiến 
thức đã học mà không sử dụng được. Cùng với việc tạo 
hứng thú, giáo viên có thể giúp người học tạm quên đi 
các trở ngại về tâm lí để tham gia giao tiếp bằng ngoại 
ngữ bằng cách trao đổi về các lĩnh vực, chủ đề người học 
quan tâm (Ví dụ, các trò chơi ngôn ngữ đối với trẻ nhỏ, 
các dự án nghề nghiệp đối với thanh niên, hay những 
chương trình mà tuổi trẻ quan tâm, v.v.); đưa các em vào 
các nhiệm vụ cụ thể cần tư duy, suy nghĩ, triển khai và 
nhất thiết nên tạo ra sản phẩm cụ thể hữu hình. Có như 
vậy, ngôn ngữ lúc này chỉ là công cụ để truyền đạt các ý 
tưởng hay cách xử lí những công việc mà các em đang 
quan tâm và muốn chia sẻ. Như vậy, người học toàn tâm, 
toàn ý trình bày về những gì mình đã tâm huyết tạo nên. 
Niềm tự hào về những sản phẩm do mình tham gia xây 
dựng sẽ khiến các em thêm tự tin và ít quan tâm hơn đến 
những e ngại vốn có của mình khi sử dụng ngoại ngữ.

3.3. Thay đổi nội dung kiến thức dạy học
Kiến thức vốn nắm giữ vai trò chủ đạo trong 

bài giảng của giáo viên hiện nay. Tuy nhiên, giáo viên 
thường bám sát giáo trình ngoại ngữ nhập ngoại, trong 
khi đó dạy học ngoại ngữ, không thể phụ thuộc vào một 
nguồn duy nhất và nhất là khi giáo trình nhập ngoại có 
nhiều phần vênh về nền tảng và nhu cầu của người học. 
Chúng tôi cho rằng, kiến thức nếu đáp ứng được sự quan 
tâm của người học, sẽ được tiếp thu một cách hiệu quả 
hơn. Do đó, việc dạy học nên hướng tới cá nhân mỗi 
người học, tạo điều kiện cho họ lựa chọn nhiệm vụ học 
tập phù hợp. Thay vì chú trọng các nội dung ngôn ngữ 
như ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, chúng ta có thể quan 
tâm hơn đến những nội dung, chủ đề xã hội dành cho 
lứa tuổi của người học. Việc hiểu biết về người học và sự 
chủ động tìm tòi của người dạy có ý nghĩa rất lớn đối với 
việc lựa chọn nội dung kiến thức. Ví dụ như thoát li sách, 
giáo trình để cùng sinh viên thực hiện các hoạt động với 
tư liệu bằng ngoại ngữ như đọc sách, xem phim, xem 
đoạn audio hướng dẫn rồi cùng xử lí một công thức 
nấu ăn hay lắp ráp đồ dùng, tổ chức tour du lịch hay xây 
dựng không gian, diễn đàn học tập. Như vậy, chúng ta 
sẽ hướng đến sử dụng ngoại ngữ như một công cụ để 
chung sống, giao tiếp và hợp tác chứ không thuần tuý 
chỉ là đặt những câu đúng ngữ pháp mà không chứa 
đựng nội dung nhận thức và giải quyết các vấn đề thực 
tiễn.

3.4. Rèn luyện kĩ năng gắn với các nhiệm vụ thực tế
Cũng trên tinh thần thay đổi nội dung kiến thức 

như trên thì trong quá trình triển khai nhiệm vụ, những 
kĩ năng cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ cũng lần lượt 
được người học rèn luyện và bồi dưỡng. Những kĩ năng 

này không chỉ là nghe, nói, đọc, viết bằng ngoại ngữ 
mà còn là những kĩ năng xã hội cần phải học hỏi và rèn 
luyện để có thể thực hiện các nhiệm vụ học tập được 
yêu cầu. Như vậy, việc phát triển năng lực chung sẽ được 
xây dựng song song với việc phát triển khả năng ngôn 
ngữ, điều này giúp người học luôn tư duy để giải quyết 
nhiệm vụ thực tế trong, ngoài lớp học và những kĩ năng 
cần thiết để giải quyết nhiệm vụ, vấn đề phát sinh luôn 
luôn được chú tâm bồi dưỡng, rèn luyện. 

3.5. Hướng dẫn tự học
 Người giáo viên trong bối cảnh hiện nay đóng vai 

người tổ chức, dẫn dắt, tư vấn, gợi ý, điều tiết giữa các 
nhóm người học, động viên, khuyến khích. Để làm được 
điều này, giáo viên cần quan tâm, nghiêm túc dành quỹ 
thời gian cho việc hướng dẫn tự học. Bản thân giáo viên 
cũng cần học rất nhiều. Khái niệm “Dạy ít, học nhiều” 
[17], vốn làm nên những thay đổi to lớn trong nền giáo 
dục của Singapore chỉ qua một thế hệ, vẫn còn chưa 
được nhận thức đúng và đủ ở Việt Nam. Dạy ít không 
có nghĩa là làm việc ít, mà có nghĩa là các bài học phải 
được chuẩn bị công phu để khiến người học học tập tự 
chủ một cách hiệu quả và tiến bộ lên so với chính mình, 
bản thân người giáo viên cần học rất nhiều. Giáo viên 
Phần Lan cũng “dạy ít” dành nhiều thời gian mỗi ngày để 
lên kế hoạch giảng dạy, gặp gỡ riêng người học, cộng 
tác với đồng nghiệp và điều chỉnh, gợi ý các sản phẩm 
cho người học [18]. Chừng nào người Việt vẫn còn giữ 
định kiến với những cách làm việc có phần khác thường 
so với hình ảnh lớp học truyền thống vốn có thì người 
giáo viên sẽ không muốn ra khỏi “vùng an toàn” để giúp 
người học tìm thấy những điều có giá trị với họ và giúp 
nền giáo dục phát triển. 

3.6. Liều lượng “buông tay” của giáo viên
Giáo viên nên cung cấp một số quyền tự trị vừa 

đủ để thúc đẩy sự chủ động ở người học. Kirschner và 
Merriënboer [19] đề nghị rằng việc kiểm soát học tập 
của sinh viên phải được xem xét kĩ lưỡng dựa trên trình 
độ phát triển của họ. Chúng tôi cho rằng đó chính là kim 
chỉ nam giúp giáo viên thêm “sáng suốt” trong quá trình 
giúp người học nâng cao tính tự chủ, khi nào nên can 
thiệp, khi nào nên hỗ trợ, khi nào nên để sinh viên thoả 
sức tìm tòi và thầy cô chỉ giữ vai trò khích lệ, động viên. 
Ranh giới là rất mong manh, thế nhưng với kinh nghiệm 
và vốn kiến thức sư phạm, ý thức cầu thị luôn mong 
muốn rà soát để nâng cao chất lượng của thầy cô, thì 
việc giảng dạy và thực hành cùng với sinh viên sẽ giúp 
người thầy dần được bồi dưỡng thêm kinh nghiệm cho 
các tình huống vô cùng đa dạng. Các nghiên cứu trên 
đây đã chỉ ra rằng liều lượng “buông tay” và sự “sáng tạo” 
trong mỗi hoàn cảnh của giáo viên sẽ là liều thuốc bổ trợ 
tốt giúp người học hứng thú học và vươn xa.

3.7. Kiểm tra đánh giá
 Bên cạnh việc kiểm tra đầy đủ cả bốn kĩ năng nghe, 

nói, đọc, viết sau mỗi cột mốc trình độ của sinh viên, thì 
quan trọng là giáo viên cần phải được hướng dẫn và 
được yêu cầu tạo và cập nhật hồ sơ học tập, lộ trình phát 



NGHIÊN CỨU LÍ LUẬN &

 SỐ 143 - THÁNG 8/2017 • 19

triển năng lực cho người học. Ngoài ra, giáo viên cũng 
nên xem xét đánh giá các sản phẩm của người học theo 
khung phát triển năng lực chung bên cạnh khung đánh 
giá năng lực ngoại ngữ. Có như vậy thì người học mới 
nhận thức được những điều cần hoàn thiện để có sản 
phẩm tốt hơn, những kĩ năng mình cần trau dồi để hoàn 
thành nhiệm vụ tốt hơn, những thái độ mình cần lưu tâm 
để hợp tác tốt hơn. Với bước tiến này thì công cụ ngoại 
ngữ sử dụng sẽ trở nên sắc bén và hữu ích thực sự trong 
công việc và cuộc sống. Việc này chắc chắn sẽ có nhiều 
khó khăn khi thực hiện, nhất là khi lớp học ngoại ngữ 
còn khá đông. Song, việc thay đổi cơ bản trong kiểm tra 
đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ người 
học từng bước độc lập, tự chủ, tìm kiếm thông tin học 
tập và cơ hội thực hành cho bản thân.

3.8. Sự hỗ trợ của bạn học
Xu hướng tiếp cận dạy học hiện nay rất đề cao 

vai trò của “nhóm người học” và sự hợp tác, cộng tác 
với nhau trong nhóm người học (Dam 1995, Soufiance 
2017), thay vì đề cập đến vai trò của “người học” như ở 
giai đoạn trước. Các tác giả đều cho rằng học tập tự chủ 
không có nghĩa là học một mình mà bỏ qua những hỗ 
trợ của bạn học. Việc hợp tác thực sự có ý nghĩa, vì khi cả 
nhóm hay lớp học cùng làm việc vì một mục tiêu chung 
sẽ dễ tạo nên động lực và hứng thú cho những người trẻ, 
vốn luôn có nhu cầu được thể hiện bản thân và được ghi 
nhận. Nắm bắt được đặc điểm này, giáo viên nên tạo cơ 
hội để các nhóm người học hợp tác với nhau, hợp tác với 
bên ngoài, tạo cơ hội cho người học thể hiện, chia sẻ về 
các chiến lược mà các em sử dụng, về các thành quả sản 
phẩm học tập của các em và về những ý tưởng mới để 
giải quyết những nhiệm vụ mà tập thể đang cùng theo 
đuổi.

3.9. Xây dựng môi trường ngoài lớp học
Đã xưa rồi việc học tập ngoại ngữ bó hẹp chỉ trong 

không gian lớp học. Môi trường ngoại ngữ mở hơn 
ngoài không gian lớp học sẽ từng bước tạo điều kiện tốt 
để giáo viên và sinh viên liên tục tạo ra các nhiệm vụ và 
hoạt động học tập theo hướng sáng tạo, xoá bớt lối mòn 
giao bài tập trong sách giáo trình cũ kĩ, tạo điều kiện 
để thực hiện các nhiệm vụ học tập theo mô hình người 
học tự chủ đã đề cập, như: hướng dẫn viết nhật kí bằng 
ngoại ngữ; tóm tắt các sách truyện đã đọc hoặc luyện 
tập đóng vai các nhân vật; tạo thói quen sử dụng khai 
thác học liệu nghe và đọc bên ngoài lớp học; xây dựng 
các diễn đàn; các câu lạc bộ ngoại ngữ; kết nối với những 
cơ sở ngoài trường học; cùng tham gia nghiên cứu khoa 
học, chương trình, dự án thúc đẩy việc xây dựng học liệu 
hay sử dụng ngoại ngữ; chung tay xây dựng cộng đồng 
ngoại ngữ, v.v.

3.10. Phát triển học liệu đa dạng, phù hợp
Kết hợp với không gian học tập rộng mở, thì tài liệu 

học tập cũng cần được chú trọng thiết kế cho phù hợp 
để tạo hiệu quả tối ưu cho người học. Việc thiết kế và xây 
dựng các tài liệu cho học tập tự chủ thực sự là một thách 
thức và tốn nhiều thời gian, nhất là ở giai đoạn đầu. Các 

tài liệu có sẵn trên thị trường có thể không phải là những 
mô hình thích hợp để làm việc và đối với nhiều giáo viên, 
loại hình tài liệu này là một trải nghiệm hoàn toàn mới 
mẻ. Song, hiệu quả của những nỗ lực vượt ra khỏi thời 
điểm giảng dạy ngắn và vượt ra khỏi lớp học ngôn ngữ. 
Các kĩ năng mà họ có được trong quá trình này sẽ ở lại 
với các sinh viên trong suốt quãng đời còn lại. Reinders 
[20], trong nghiên cứu về việc phát triển học liệu hỗ trợ 
học ngoại ngữ ngoài lớp học, đã kết luận rằng: “Giáo viên 
có thể nhận được sự hài lòng tuyệt hảo khi biết rằng kết 
quả cuối cùng sẽ giúp sinh viên của họ không chỉ cải 
thiện khả năng ngôn ngữ, mà còn nâng cao kĩ năng học 
tập suốt đời”. 

4. Kết luận
Chúng tôi cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, những 

nghiên cứu hành động sẽ giúp từng bước thay đổi hiện 
trạng: các nhà nghiên cứu và đội ngũ giáo viên hành 
động với những lớp học cụ thể, chiêm nghiệm, đúc rút 
kinh nghiệm và lan toả để từng bước đẩy lùi những thói 
quen sai lệch nhưng cố hữu. Việc tạo một môi trường 
mở hơn không gian lớp học với các học liệu đa dạng sẽ 
từng bước tạo điều kiện tốt cho việc liên tục sáng tạo các 
nhiệm vụ và hoạt động học tập theo hướng sáng tạo, tạo 
điều kiện để thực hiện các nhiệm vụ học tập theo mô 
hình người học tự chủ đã đề cập. Trong quá trình thực 
thi, vai trò dẫn dắt và sự nhạy cảm của người thầy cũng 
như sự hợp tác, đồng hành của bạn học sẽ giúp người 
học có được ý thức tự chủ và kinh nghiệm thực tiễn, như 
hàng loạt nghiên cứu lí thuyết và hành động đã đúc kết. 
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ENHANCING THE EFFECTIVENESS OF SELF-LEARNING FOREIGN LANGUAGE  
FOR VIETNAMESE STUDENTS
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Abstract: Autonomy is a subject of concern, research, application by researchers in different countries. Studies showed 
the positive effectiveness of enhancing, fostering and developing autonomy in gaining and mastering foreign languages. 
The article provides some solutions to improve the effectiveness of self-learning foreign language for Vietnamese students 
in the context of renewing teaching method in order to use foreign languages in work and life. These solutions were: 1/ 
Raise students’ interest; 2/ Strengthen students’ confidence; 3/Change contents of teaching knowledge; 4/ Practise skills 
associated with practical tasks; 5/Guide self- study; 6/ Amount of "let it go" of teachers; 7/ Checking and assessment; 8 / 
Support students’ reading; 9/Develop environment outside classroom; 10/ Develop various and appropriate materials.

Keywords: Autonomy; self-learning;  teaching foreign language; students; universities.


