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Abstract: This article compares lessons of Vietnamese students who are studying Japanese with

Peer-Reading method and those with traditional teaching method and points out changes in strategies of Japanese reading comprehension. The survey shows that degree of using strategies related to
procedural knowledge increases significantly such as predicting the reading content, guessing the
meaning of words or phrases, translating into Vietnamese and checking consistency, whereas strategies of reading aloud and confirming correct choice decrease. Based on the above results, author
supposes that applying Peer Reading frequently will improve learning capability as well as collaboration of students.
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1. Àùåt vêën àïì
àaãm baão töët möi trûúâng hoåc têåp lêëy vai troâ cuãa sinh
Trong nhûäng nùm gêìn àêy, cuäng vúái sûå thay àöíi viïn laâ chñnh vaâ phaãn höìi cuãa sinh viïn àöëi vúái phûúng
quan àiïím daåyvaâ hoåc ngoaåi ngûä, giaãngdaåy tiïëng Nhêåtphaáp naây cuäng rêët tñch cûåc. Tuy nhiïn, nghiïn cûáu
taåi Viïåt Nam cuäng thay àöíi theo quan àiïím lêëy ngûúâi naây chûa laâm roä àûúåc hiïåu quaã cuãa Peer Reading
hoåc laâm trung têm. Phaãn aánh thûåc traång naây, trong thay àöíi thïë naâo qua tûâng buöíi hoåc. Vò vêåy, trong baâi
hoaåt àöång giaãng daåy vaâ nghiïn cûáu giaáo duåc tiïëngviïët naây chuáng töi seä tiïëp tuåc tiïën haânh khaão saát àïí laâm
Nhêåt taåi Viïåt Nam àaä xuêët hiïån khaá nhiïìu caác hoaåt
saáng toã cêu hoãi trïn, àùåc biïåt laâ têåp trung phên tñch
àöång nghiïn cûáu giaãng daåy thûåc tiïîn phûúng phaáp mûác àöå sûã duång chiïën lûúåc àoåc hiïíu cuãa sinh viïn
Peer Learning (Phûúng phaáp hoåc theo nhoám, àêy laâ trong tiïën trònh àoåc vaâ lñ giaãi vùn baãn (procedural
khaái niïåm duâng àïí chó hoaåt àöång hoåc têåp maâ úã àoáknowledge:
coá
kiïën thûác liïn quan àïën caách thûác thûåc
sûå tûúng taác vaâ höî trúå lêîn nhau tûâ phña ngûúâi hoåc àïíhiïån àïí giaãi quyïët möåt vêën àïì naâo àoá, Tateoka 2005,
cuâng nhaugiaãi quyïët caác yïucêìu baâi hoåc àùåt ra, Ikeda tr 171).
vaâ Tateoka, 2007). Àùåc biïåt, nghiïncûáu cuãa Phûúng
2. Phûúng phaáp nghiïn cûáu
(2013, 2014) àaä tiïën haânh daåy thûã nghiïåm song song
Chuáng töi tiïën haânh 04 giúâ hoåc thûã nghiïåm Peer
hai giúâ hoåc àoåc hiïíu, àoá laâ giúâ hoåc coá aáp Peer
duång Reading, trong àoá coá 02 giúâ hoåc Jigsaw Reading
Reading (laâ phûúng phaáp maâ úã àoá coá sûå tûúng taác vaâ
(Chia baâi àoåc thaânh nhiïìu àoaån nhoã, sùæp xïëp khöng
höî trúå lêîn nhau tûâ phña ngûúâi hoåc àïí lñ giaãi vùn baãn,theo thûá tûå àuáng, riïng phêìn kïët cuãa cêu chuyïån giaáo
Ikeda vaâ Tateoka, 2007) (goåi tùæt laâ +P) vaâ giúâ hoåcviïn seä phaátsaucuâng. Caác thaânh viïntrong möåt nhoám
khöng aáp duång Peer Reading (goåi tùæt laâ -P ) vúái cuângseä àoåc vaâ gheáp caác àoaån theo thûá tûå àuáng vaâ dûå àoaán
möåt taâi liïåu giaãng daåy cho àöëi tûúång sinh viïn Viïåtkïët thuác cuãa cêu chuyïån) vaâ 02 giúâ hoåc vúái Process
Nam hoåc tiïëng Nhêåt trònh àöå sú trung cêëp. Giúâ hoåc -P Reading (caác thaânh viïn trong nhoám cuâng nhau àoåc
naây chuáng töi tiïën haânh baâi giaãng theo àuáng caách thûácbaâi khoáa vaâ kiïím tra cho nhau caác löîi sai trong quaá
truyïìn thöëng theotrònh tûå hûúáng dêîn tûâ múái, chûä Haán,trònh àoåc) (Tateoka, 2005). Àöëi tûúång phên tñch trong
mêîu cêu ngûä phaáp xuêët hiïån trong baâi àoåc vaâ caác baâibaâi nghiïn cûáu naây laâ 02 giúâ hoåc Jigsaw (P1, P2).
têåp liïn quanàïën kiïën thûác ngön ngûä. Kïët quaã nghiïn Toaân böå dûä liïåu àïí phên tñch göìm caác dûä liïåu ghi êm
cûáu àaä chó ra rùçng: So vúái giúâ hoåc -P, söë lûúång phaát
ngön cuãasinh viïn trong giúâ hoåc +P cao húnrêët nhiïìu;
* Trûúâng Àaåi hoåc Haâ Nöåi
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vaâ ghi hònh, àûúåc chûä hoáa, phên loaåi phaát ngön liïn àöå sûã duång chiïën lûúåc giûäa sinh viïn vúái nhau trong
quan àïën caách thûác lñ giaãi vù
n baãn àoåc vaâ phên tñch quaá trònh àoåc. So saánh P1 vaâ P2, hêìu hïët mûác àöå sûã
bùçng thuã phaáp protocol (Protocol analysis, laâ phûúng duång chiïën lûúåc àoåc hiïíu liïn quan àïën caách thûác lñ
phaáp phên tñch àïí laâm roä quaá trònh nhêån thûác ngûúâigiaãi vùn baãn àïìu coá xu hûúáng tùng lïn, nhiïìu nhêët laâ
àoåc bùçng caách àïí ngûúâi àoåc noái ra nhûäng suy nghô, chiïën lûúåc “Dõch sang tiïëng Viïåt”(8.14-8.41). Tiïëp àoá
caãm nhêån cuãa baãn thên (verbal reports) trong tiïën laâ caác chiïën lûúåc nhû “Xaác àõnhtñnh nhêët quaán”(5.39trònh lñ giaãi vùn baãn. Nhûäng phaát ngön naây coân àûúåc6.33); “Dûåàoaán caách triïín khai” (4.95-5.81) cuäng àûúåc
goåi laâ “think aloud method”, Kaiho vaâ Harada 1997). sûã duång vúái têìn suêët tùng dêìn.
Baãng 2.Mûác àöå sûã duång chiïën lûúåc àoåc hiïíu chung
Trïn cú súã tham khaão nghiïn cûáu cuãa Tateoka
trong 02 giúâ P1 vaâ P2
(2005), chuáng töi böí sung thïm 02 chiïën lûúåc laâ 1)
“Àoåc thaânh tiïëng”, 2) “Xaác nhêån phûúng aán àuáng”; vaâ
T-S* 10’ S-S** 10’ T-S 10’ S-S
10’
phên loaåi caác chiïën lûúåc thaânh 08 muåc cú baãn nhû 1. Àoåc thaânh 2 0.22 58 6.38 7 0.73 17 1.77
tiïëng
trong baãng 1.
Baãng 1.Phên loaåi caác chiïën lûúåc liïn quan àïën kiïën thûác
tiïën trònh
Mục

Nguyên tắc phân loại

Ví dụ
「佐藤さんと田中さんは、自
SV đọc thành tiếng các từ/cụm 動車の会社をいっしょに経
1. Đọc thành
từ/câu xuất hiện trong bài để lí 営していた。」
tiếng
giải nội dung bài đọc.
(Anh Sato và anh Tanaka cùng làm việc trong
một công tyti kinh doanh ô tô.)
Sử dụng kiến thức nền có liên “Thường thì phần đầu của một câu chuyện
2. Sử dụng
quan đến nội dung bài đọc để bao giờ cũng là một cái cớ hay lí do nào đó
kiến thức nền
lí giải.
chứ?”
3. Xác nhận
Xác nhận lại câu trả lời hoặc
“Tóm lại, anh Sato đã xin lỗi anh Tanaka đúng
phương án
nội dung lí giải đã chính xác
không?”
đúng
hay chưa.
Dự đoán thứ tự đúng các đoạn
4. Dự đoán
văn trong bài đọc hoặc phần “Thứ tự đúng của các đoạn chắc là BACD đấy!”
cách triển khai
kết của câu chuyện.
5. Đoán nghĩa Đoán nghĩa các từ hoặc cụm từ “「しまう」còn có nghĩa là cất đi vật gì
từ/ cụm từ
mới.
đấy nữa đúng không nhỉ?”
6. Dịch sang
Dịch nghĩa các từ/cụm từ/câu “Tức là, nói với vợ anhTanaka rằng anh Tanaka
tiếng Việt
sang tiếng Việt.
đã đi ra ngoài rồi.”
7. Lí giải
Phát ngôn liên quan đến lí giải “Thế mới bảo chủ đề của bài này là tội nặng
chủ đề
chủ đề bài đọc
mà lại.”
Dựa vào các từ nối để xác định
“Nếu đây là tội của Sato thì là do Sato đã mách
8. Xác định
tính nhất quán hay các mối
với vợ của Tanaka rằng anh ta đã ra ngoài với
tính nhất quán quan hệ nhân quả trong nội
cô thư kí đúng chưa?”
dung bài đọc.

2. Kiïën thûác
nïìn
3. Xaác nhêån
4. Triïín khai
5. Àoaán nghôa
6. Dõch
7. Chuã àïì
8. Tñnh nhêët
quaán
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Nghiïn cûáu cuãa chuáng töi àaä chó ra àûúåc mûác àöå
sûã duång chiïënlûúåc àoåc hiïíu liïn quanàïën caách thûác
lñ giaãi vùn baãn theo tó lïå tûâng sinh viïn cao hún rêët
nhiïìu so vúái nghiïn cûáu cuãa Tateoka (2005). Àiïìu
naây coá thïí hiïíu laâ do aãnh hûúãng cuãa viïåc sûã duång
tiïëng meå àeã trong quaá trònh trao àöíi hay khaác biïåt vïì
böëi caãnh vùn hoáa...
Mùåt khaác, tuy söë lêìn xuêët hiïån ñt nhûng mûác àöå
sûã duång laåi coá xu hûúáng tùng lïn, àoá laâ chiïën lûúåc
“Sûã duång kiïën thûác nïìn” (1.87) vaâ “ Lñ giaãi chuã àïì”
(1.04). Àiïìu naây cho thêëy, dûåa vaâo viïåc biïën nhûäng
suy nghô vïì lñ giaãi vaâ phaán àoaán nöåi dung trong quaá
trònh àoåc thaânh lúâi noái khi trao àöíi vúái nhau maâ sinh
viïn àaä biïët caách sûã duång caác chiïën lûúåc naây möåt
caách coá yá thûác.
Tuy nhiïn, mûác àöå sûã duång chiïën lûúåc “Àoåc
thaânh
tiïëng”(6.38-1.77) vaâ “Xaác nhêån phûúng aán
3. Kïët quaã khaão saát
àuáng” (7.48-4.67) laåi giaãm ài. Àêy laâ 02 chiïën lûúåc
3.1. So saánh mûác àöå sûã duång caác chiïën lûúåc
àoåc hiïíu qua 02 giúâ hoåc noái chung. Thúâi gian hoåc xuêët hiïån khaá nhiïìu vaâ nöíi bêåt trong quaá trònh trao àöíi
cuãa sinh viïn Viïåt Nam nïn chuáng töi àaä quyïët àõnh
thûåc tïë cuãa02 giúâ hoåc coá sûå chïnh lïåch nhoã, giúâ P1 laâ
90 phuát 52 giêy vaâ giúâ P2 laâ 96 phuát 18 giêy. Vò vêåy, àûa vaâo trong danh muåc caác chiïën lûúåc àoåc hiïíu.
chuáng töi lêëy giaá trõ trung bònh trong thúâi gian 10 phuát Mùåc duâ àêy khöng phaãi laâ chiïën lûúåc liïn quan àïën
cuãa möîi giúâ seä coá bao nhiïu phaát ngön tûâ phña giaáokiïën thûác vïì khaái niïåm (declarative knowledge: Caác
viïn àöëi vúái sinh viïn (T-S), sinh viïn àöëi vúái giaáo viïn kiïën thûác liïn quan àïën khaái niïåm mang tñnh khaách
quan vaâ xaác àõnh cuå thïí, Tateoka 2005, tr. 171),
(S-T) vaâ phaát ngön giûäa sinh viïn vúái nhau (S-S).
Nhòn vaâo kïët quaã trongbaãng2, coá thïí thêëy mûác àöå nhûng “Àoåc thaânh tiïëng” laåi laâ chiïën lûúåc dûåa theo
sûã duång chiïën lûúåc àoåc hiïíucuãa giaáo viïn àöëi vúái sinhkiïën thûác ngön ngûä. Chñnh vò vêåy, viïåc nhûäng chiïën
viïn taåi giúâ hoåc P1 vaâ P2 ñt hún rêët nhiïìu so vúái mûáclûúåc kiïíu naây coá xu hûúáng giaãm ài khöng coá nghôa laâ
chiïën lûúåc àoåc theo kiïíu hoaåt àöång húåp taác coá xu
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Baãng 4.Thay àöíi mûác àöå sûã duång chiïën lûúåc àoåc hiïíu
hûúáng giaãm. Ngûúåc laåi, caác chiïën lûúåc coá mûác àöå
cuãa sinh viïn
sûã duång tùng lïn coá thïí coi laâ nhûängchiïën lûúåc liïn
quan chùåt cheä túái hoaåt àöång húåp taác, hoaåt àöång saáng
S1
S2
S3
S4
P1 P2 P1 P2
P1
P2 P1 P2
taåo trong caách dûå àoaán tònh tiïët cêu chuyïån cuãa sinh
1. Àoåc thaânh tiïëng 5
4
2
1
10
7
2
1
viïn trong suöët quaá trònh àoåc.
2. Kiïën thûác nïìn
2
2
0
3
1
1
1
1
Bïn caånh àoá, chuáng töi coân ghi nhêån àûúåc sûå
3. Xaác nhêån
1
2
6
6
7
6
10
8
thay àöíi kïët quaã húåp taác giûäa caác nhoám. Trong giúâ4. Triïín khai
7
10 6 10
5
6
4
7
P1 àêìu tiïn, chó coá 01 nhoám duy nhêët (G4) trong 04
5. Àoaán nghôa
1
1
4
5
0
2
1
2
nhoám àûara àaáp aán àuáng vïì trònh tûå cuãa cêu chuyïån, 6. Dõch
4
6
5
7
11
11 11 14
vaâ cuäng chó coá G4 laâ àûa ra lñ giaãi chñnh xaác cho7. Chuã àïì
0
1
0
0
0
0
1
1
phêìn kïët mùåc duâ trong quaá trònh trao àöíi, G4 coá àûa 8. Tñnh nhêët quaán 4 4 1 3 3 5 8 12
ra caác thöng tin giaãi thñch sai. Ngûúåc laåi, trong giúâ
P2, têët caã caác nhoám àïìu àûa ra àaáp aán chñnh xaác
Theo nhû kïët quaã thu àûúåc, hêìu hïët mûác àöå sûã
cho trònh tûå cêu chuyïån. Phêìn lñ giaãi cho caái kïët cuãa duång chiïën lûúåc liïn quan àïën caách thûác lñ giaãi vùn
cêu chuyïån chó coá duy nhêët 01 nhoám (G3) àuáng, baãn taåi P2 cao hún P1. Cuå thïí caác chiïën lûúåc àoá laâ
nhûng nhûäng lêåp luêån cuãa caác nhoám khaác cuäng rêët
“Dûå àoaán triïín khai”, “Àoaán nghôa tûâ/ cuåm tûâ”, “ Dõch
logic vaâ caách dûå àoaán khaá bêët ngúâ nhû trong
baãng 3 sang tiïëng Viïåt”, “Xaác nhêån tñnh nhêët quaán”. Chùèng
dûúái àêy.
haån, trûúâng húåp cuãa S2, taåi giúâ hoåc P1 thûá tûå sûã duång
Baãng 3.Dûå àoaán kïët thuác cêu chuyïån
chiïën lûúåc kiïën thûác tiïën trònhtheo mûác àöå giaãm dêìn laâ
cuãa caác nhoám qua 02 giúâ hoåc P1, P2
“Triïín khai” > “Xaác nhêån”
> “Dõch”>“Àoaán nghôa”.
Coân taåi giúâ hoåc P2 caác chiïën lûúåc àoá vêîn
Àaáp aán/
Trònh tûå
Dûå àoaán phêìn kïët cuãa cêu chuyïån
Nhoám
àûúåc aápduång nhûng àöìng thúâi 02 chiïën lûúåc
cêu chuyïån
sai
vöën àûúåc aápduång rêët ñt taåi P1 nhû “Kiïën thûác
Tanaka tha thûá hïët moåi töåi löîi maâ Sato gêy ra, nhûng àöíi laåi anh
nïìn” hay “Tñnh nhêët quaán” laåi tùng lïn.
Àaáp aán B-A-D-C (E) ta muöën Sato tha thûá cho mònh möåt àiïìu. Àoá chñnh laâ viïåc
Bïn caånh àoá, mùåc duâ trong nghiïn cûáu
Tanaka àaä cho Sato uöëng thuöëc àöåc.
P1
Cuöëi cuâng Tanaka hiïíu rùçng moåi töåi löîi maâ Sato gêy ra àïìu
do
chuáng töi khöng àûa vaâo danh muåc chiïën
G2
B-A-C-D
vúå anh ta xui khiïën.
lûúåc, nhûng tûâ P1 sang P2 coân xuêët hiïån
Tanaka vò quaá tûác giêån sau khi nghe hïët töåi löîi cuãa Sato nïn àaä
G3
B-A-C-D
möåt söë chiïënlûúåc múái maâ sinhviïn aáp duång.
boáp cöí anh ta.
Àoá laâ: - Sinh viïn luön yá thûác phaãi toám tùæt laåi
Vò trïn túâ giêëy baåc coá in hònh mùåt vua nïn chó cêìn nhêån thïm
99 túâ nûäa laâ coá thïí nhòn mùåt vua àuã 100 lêìn. Võ àaåi thêìnnöåi
àaä àûa
dung cuãa tûâng àoaån trong cêu chuyïån
cho ngûúâi nöng dên àuã 100 túâ baåc vaâ nhêån àûúåc cêu traã lúâi.
Àaáp aán B-C-A (D)
trûúác
khi gheáp laåi àïí phuåc vuå cho viïåc phaát
Vua sau khi biïët lñ do ngûúâignön
dên khöng giûä lúâi hûáa thò
khöng traách phaåt ngûúâi nöng dên maâ coân thûúãng thïm cuãabiïíu
caãi sau cuâng; - Àûa ra giaã thiïët traái ngûúåc
cho öng ta söëng sung tuác suöët àúâi.
vúái dûå àoaán phêìn kïët cêuchuyïån nhùçm tùng
P2
Ngûúâi nöng dên khöng noái cho àaåi thêìn biïët cêu traã lúâi. Nhaâ vua
mûác àöå thêån troång cho kïët luêån cuöëi cuâng
G1
B-C-A
àaä rêët tûác giêån vaâ ra hònh
åt àöëi
phavúái võ àaåi thêìn.
Ngûúâi nöng dên khöng nhûäng khöng bõ phaåt maâ coân àûúåc cuãa
vua nhoám; - Traách nhiïåm cuãa sinh viïn àûúåc
G2
B-C-A
ban chûác cho laâm àaåi thêìn.
phên cöng laâm nhoám trûúãng vaâ tûå tin cuãa
caác baån khaác trong nhoám.
Nhû vêåy, so vúái P1, hoaåt àöång húåp taác, saáng taåo 4. Kïët luêån vaâ nhûäng vêën àïì coân töìn taåi
trong caách suy nghô vïì triïín khai nöåi dung baâi àoåc,
Dûåa vaâo kïët quaã phên tñch mûác àöå sûã duång chiïën
cuäng nhû mûác àöå sûã duång chiïën lûúåc àoåc hiïíu nhùçmlûúåc liïn quan àïën kiïën thûác tiïën trònh trong hai giúâ
àaâo sêu kiïën thûác trong quaá trònh àoåc taåi P2 tùng lïn hoåc P1 vaâ P2, chuáng ta àaä biïët àûúåc viïåc aáp duång
roä rïåt. Cuâng vúái àoá, caác chiïën lûúåc liïn quan àïën kiïënPeer Reading trong giaãng daåy cho sinh viïn àaä goáp
thûác khaái niïåm laåi coá xu hûúáng giaãm ài.
phêìn nêng cao nùng lûåc hoåc têåp theo nhoám; àöìng
3.2. So saánh mûác àöå sûã duång caác chiïën lûúåc
thúâi cuäng àûa ra caác vêën àïì cêìn phaãi laâm saáng toã
àoåc hiïíu cuãa sinh viïn . Trong phêìn naây chuáng töi nhû: àïí aáp duång Peer Reading möåt caách hiïåu quaã
seä trònh baây kïët quaã so saánh mûác àöå sûã duång caác
nhêët cêìn coá sûå lûåa choån taâi liïåu giaãng daåy nhû thïë
chiïën lûúåc liïn quan àïën kiïën thûác tiïën trònh cuãa möåt naâo, phên böí thúâi gian trïn lúáp, phên loaåi trònh àöå
nhoám göìm 4 sinh viïn (S1, S2, S3, S4) trong quaá
sinh viïn... Hún nûäa, phûúng phaáp àaánh giaá phuâ
trònh trao àöíi. Söë lûúång phaát ngön naây tñnh theo thúâi húåp laâ vêën àïì quan troång nhêët. Vúái kïët quaã nhû hiïån
gian thûåc tïë cuãa möîi giúâ hoåc P1 vaâ P2.
(Xem tiïëp trang 39)
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Xêy dûång hïå thöëng baâi Khaão
têåp... saát sûå thay àöíi chiïën lûúåc..
(Tiïëp theo trang 46)
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3. Kïët luêån
Cêu hoãi vaâ baâi têåp coá vai troâ quan troångnay, chuáng ta múái thûåc hiïån àûúåc möåt giúâ hoåc tñch cûåc, söi
trong mön Hoáa hoåc
. Thöng qua viïåc traã lúâi nöíi maâ chûa àaánh giaá àûúåc roä nùng lûåc cuãa sinh viïn.
Ngoaâi ra, viïåc phaãn höìi möåt caách hiïåu quaã tûâ phña giaãng
cêu hoãi vaâ giaãi baâi têåp, SV thûåc hiïån caác hoaåt
àöång phûác húåp, hoaåt àöång trñ tuïå phöí biïën. viïn túái sinh viïn (feedback) cuäng cêìn àûúåc nghiïn cûáu
Hïå thöëng cêu hoãi vaâ baâi têåp laâ möåt phûúngsêu hún. Chuáng töi hi voång seä tiïëp tuåc nghiïn cûáu àïí àûa

tiïån hûäu ñch àïí dêîn dùæt SV tûå khaám phaá kiïënra nhûäng giaãi phaáp húåp lñ trong thúâi gian túái.
thûác múái.
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