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Abstract: Developing critical thinking and critical competency for students is one of the trends of
modern education. For Vietnamese education, developing critical thinking and critical competency
is the effective orientation to meet teaching objectives to develop student competencies. In this
article, we would like to present the results of research and suggest for organizing debating
activities in teaching Literature towards students’ competencies development. Through this result,
the debating activities are initially assessed in teaching the reading comprehension to develop
students’ critical thinking and critical competency.
Keywords: Critical thinking, critical competency, debating activities, teaching reading
comprehension.
1. Mở đầu
Xu hướng của các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới và
yêu cầu đổi mới của giáo dục Việt Nam là: phát triển năng
lực học sinh (HS). Nghị quyết số 29/NQ-TW của Ban Chấp
hành Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT đã
xác định mục tiêu trọng tâm của giáo dục, dạy học là chuyển
từ tiếp cận tri thức sang tiếp cận năng lực người học để có
thể đào tạo được những công dân đáp ứng được xu thế toàn
cầu hóa. Yêu cầu của thực tế hiện nay là cần dạy cho người
học phương pháp chiếm lĩnh tri thức, chứ không phải cung
cấp tri thức. Vì thế, phát triển tư duy phản biện (TDPB) và
năng lực phản biện (NLPB) được xem là một trong những
bước đi cần thiết nhằm đưa hoạt động giáo dục, dạy học đi
vào quỹ đạo phát triển năng lực hiện nay.
Trên thế giới, TDPB được quan tâm và phát triển từ
sớm và trở thành môn học trong các trường thuộc bậc
phổ thông và đại học, đã có nhiều công trình, nhiều nhà
khoa học nghiên cứu về lĩnh vực này. Ở Việt Nam, một
thực tế cần phải nhìn nhận đó là TDPB và NLPB chưa
phát triển và chưa được quan tâm đúng mức… Tuy
nhiên, những năm gần đây, phát triển TDPB trong giáo
dục cũng đã bắt đầu được quan tâm, đã có khá nhiều bài
báo khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành, bàn về
các khía cạnh khác nhau của TDPB và NLPB, tiêu biểu
như của các tác giả: Nguyễn Thành Thi, Bùi Loan Thùy,
Bùi Minh Đức…
Ngữ văn là bộ môn bắt buộc trong hệ thống giáo dục
phổ thông; với những đặc thù riêng của mình, môn Ngữ
văn có những lợi thế để phát triển TDPB và NLPB cho
HS. Việc tìm tòi, nghiên cứu đề xuất các biện pháp dạy
học mới trong dạy học đọc hiểu văn bản được xem là yêu
cầu quan trọng của việc đổi mới dạy học Ngữ văn hiện
hành. Trên thế giới, việc tổ chức hoạt động tranh biện

(HĐTB) trong dạy học được xem là phương pháp dạy
học hiệu quả trong việc phát triển năng lực người học.
Bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu về việc sử dụng
HĐTB trong dạy học đọc hiểu văn bản nhằm phát triển
TDPB và NLPB cho HS.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cơ sở khoa học của vấn đề
2.1.1. Tư duy phản biện và năng lực phản biện trong mối
quan hệ với các năng lực cốt lõi của chương trình giáo
dục phổ thông mới
TDPB được dịch từ thuật ngữ tiếng Anh “Critical
thinking”, được hình thành khá sớm ở phương Tây và đã
có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này, tiêu biểu
như: Alec Fisher, John Dewey, Michael Scriven, Richard
Paul… Các nhà nghiên cứu đã đưa các định nghĩa khác
nhau về TDPB, trong phạm vi bài báo này, chúng tôi đưa
ra cách hiểu về TDPB dưới góc nhìn của hoạt động giáo
dục, đó là: TDPB là một loại hình tư duy biện chứng gồm
phân tích và đánh giá những thông tin đã có theo các
cách nhìn khác nhau, qua đó nhằm làm sáng tỏ và khẳng
định lại tính chính xác của vấn đề [1; tr 9].
Khái niệm “NLPB” được phát triển từ khái niệm
“TDPB”. Theo PGS. TS. Nguyễn Thành Thi, NLPB là
năng lực nắm bắt, khai minh chân lí; chỉ ra các ngụy biện/
ngụy tạo, cảnh báo các ngộ nhận, các nguy cơ (nếu có).
Nó làm xuất hiện nhu cầu phản tỉnh, thôi thúc nhận thức
lại các đối tượng/ vấn đề trong chuyên môn hoặc trong
sách lược, chiến lược liên quan đến quốc kế, dân sinh,
liên quan đến toàn xã hội. Như vậy, có thể thấy, NLPB
chính là năng lực phát hiện những điểm bất cập/ bất hợp
lí, bất khả thi, bất khả dụng và cất lên tiếng nói cảnh báo
có ý nghĩa trên cơ sở lật trở vấn đề, quan sát đối tượng từ
nhiều phía (nhất là phía nghịch, mặt trái) [2; tr 2].
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Có thể thấy, giữa TDPB và NLPB có mối quan hệ
biện chứng. Không thể có NLPB nếu không có TDPB.
TDPB là nền tảng, là cơ sở để hình thành NLPB. Dựa
trên khả năng tư duy độc lập, khả năng phán đoán, suy
nghĩ, lật lại vấn đề sau khi đã có cái nhìn đa chiều về vấn
đề, người học huy động vốn tri thức, kinh nghiệm và kĩ
năng lập luận, biện bác của mình để khẳng định, đồng
tình hoặc bác bỏ những suy nghĩ, quan điểm, ý kiến và
biện luận của người khác, nhằm làm sáng tỏ vấn đề dưới
một góc nhìn khác. Ngược lại, trong quá trình huy động
tri thức, kinh nghiệm, kĩ năng và thái độ để phản biện,
tranh luận, đối thoại vấn đề thì khả năng nhận thức, phán
đoán, tư duy độc lập, phản biện của con người càng được
nâng cao và phát triển.
Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và Chương
trình môn Ngữ văn đã xác định các mục tiêu các năng lực
cần hình thành và phát triển cho HS, đó là: năng lực tự
học và tự chủ, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo,
năng lực giao tiếp và hợp tác; đối với bộ môn Ngữ văn
còn có năng lực chuyên biệt là năng lực ngôn ngữ và
năng lực văn học [3]. Khi phân tích các thành tố hợp
thành năng lực chung và năng lực chuyên biệt, chúng tôi
nhận thấy có sự giao thoa với thành tố hợp thành của
TDPB và NLPB. Vì thế, việc phát triển NLPB cho HS là
một trong những phương pháp để hình thành và phát
triển năng lực cần thiết của người học.
2.1.2. Dạy học đọc hiểu văn bản theo hướng phát triển
năng lực học sinh
Dạy học đọc hiểu là một trong những nội dung cơ bản
của đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn trong việc
tiếp nhận văn bản. Nếu như trước đây, chúng ta coi phân
tích tác phẩm hay giảng văn là một phương pháp đặc thù
của dạy văn thì hiện nay đã có những thay đổi trong cách
tiếp cận vấn đề này của chương trình và sách giáo khoa
Ngữ văn mới. Cách dạy đọc - hiểu không nhằm “truyền
thụ một chiều” cho HS những cảm nhận của GV về văn
bản được học mà hướng đến việc cung cấp cho HS cách
đọc, cách tiếp cận, khám phá những vấn đề nội dung và
nghệ thuật của văn bản, từ đó hình thành cho HS năng
lực tự đọc một cách tích cực, chủ động, có sắc thái cá
nhân. Hoạt động đọc - hiểu của HS cần được thực hiện
theo một trình tự từ dễ đến khó, từ thấp đến cao, trải qua
các giai đoạn từ đọc đúng, đọc thông đến đọc hiểu, từ đọc
tái hiện sang đọc sáng tạo. Hình thành năng lực đọc - hiểu
cho HS cũng chính là hình thành năng lực cảm thụ thẩm
mĩ, khơi gợi liên tưởng, tưởng tượng và tư duy ở các em.
Năng lực đọc - hiểu của HS còn được hiểu là sự tích hợp
những kiến thức và kĩ năng của các phân môn cũng như
toàn bộ kĩ năng và kinh nghiệm sống của HS [4].
Môn Ngữ văn không chỉ nhằm giúp HS hình thành
và phát triển năng lực đọc - hiểu các văn bản theo thể loại

với phương tiện biểu đạt là ngôn ngữ, mà còn hướng dẫn
HS cách đọc và tìm hiểu các loại văn bản với các phương
tiện biểu đạt đa dạng, sử dụng nhiều yếu tố phi ngôn ngữ
(sơ đồ, bản đồ, biểu bảng, hình ảnh,…). Nội dung thông
tin trong các văn bản đọc hết sức phong phú, có liên quan
đến nhiều lĩnh vực cuộc sống và nhiều môn học khác, do
vậy, cần chú ý đến những vấn đề liên môn trong việc dạy
đọc - hiểu, đồng thời cần giúp HS có phương pháp đọc,
khả năng tự tìm kiếm nguồn thông tin đa dạng của cuộc
sống để đáp ứng năng lực, sở thích của cá nhân.
Như vậy, có thể nhận thấy, dạy học đọc hiểu văn bản
theo hướng phát triển năng lực HS hiện nay là phải biết
kết hợp các phương pháp dạy đọc, phương pháp dạy viết,
phương pháp dạy nói và nghe.
Khi thực hiện phương pháp dạy đọc, GV cần chú ý
lựa chọn các kĩ thuật dạy học phù hợp từ bài khác nhau,
như: đóng vai (văn bản truyện, kịch); tổ chức trò chơi,
cuộc thi; kể lại câu chuyện (văn bản truyện); thảo luận,
tranh luận về ý nghĩa của một số chi tiết quan trọng; đọc
diễn cảm, ngâm (văn bản thơ, nghị luận); kĩ thuật đọc tích
cực; kĩ thuật đặt câu hỏi; kĩ thuật giải quyết tình huống…
Đối với phương pháp dạy viết, nhất là đối với yêu cầu
của cấp THPT, GV cần hướng tới cho HS tạo lập được
văn bản có tính chất đối thoại, đánh giá về các vấn đề đã
học, qua đó kích thích rèn luyện TDPB và NLPB cho HS.
Về phương pháp dạy nói và nghe, GV phải hướng dẫn
cho HS cách thức, quy trình chuẩn bị một bài trình bày
và trình bày trước nhóm, tổ, lớp; cách thức chuẩn bị một
cuộc thảo luận, tranh luận. Để cho phương pháp này phát
huy được hiệu quả, GV cần tạo được môi trường thân
thiện để HS tự tin và tự do trình bày quan điểm, suy nghĩ,
tình cảm, cảm xúc trong học tập ở lớp.
Qua phân tích trên, có thể nhận thấy, hình thành và
phát triển TDPB và NLPB cũng chính là hình thành và
phát triển các năng lực cốt lõi của người học qua môn
Ngữ văn. Khi phát triển TDPB và NLPB, ta đã chạm tới
yêu cầu ở mức độ cao đối với năng lực của HS, giúp cho
các em hoàn thiện mình hơn khi bước vào cuộc sống với
những cạnh tranh và thử thách phức tạp. Sau đây, chúng
tôi xin đề xuất một số biện pháp dạy học đọc hiểu văn
bản nhằm phát triển TDPB và NLPB cho HS.
2.1.3. Vài nét về hoạt động tranh biện và tranh biện trong
dạy học Ngữ văn
a. Vài nét về hoạt động tranh biện
“Tranh biện được hiểu là quá trình tư duy và biểu đạt
tư duy từ thu thập, phân tích xử lí thông tin đến xây dựng,
hệ thống sắp xếp các lập luận để ra quyết định. Tranh
biện có thể sử dụng ngôn ngữ (thông qua nói, viết) hoặc
không sử dụng ngôn ngữ (tự tranh biện - self-debate
trong bản thân từng cá nhân). Tranh biện giúp giải quyết
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vấn đề, bằng cách chỉ ra những xung đột/ mâu thuẫn
giữa các luận điểm (crashes) do người học sử dụng
TDPB để phản đối trực tiếp trên luận điểm của đối
phương” [5]. Có thể nói, tranh biện là quá trình giao lưu
ngôn ngữ đòi hỏi những người tham gia phải chứng minh
được quan điểm của mình là đúng đắn bằng hệ thống các
lập luận logic. Đó là cách ngắn nhất và “ôn hòa” nhất
giúp mọi người cùng đi đến một nhận thức chung.
b. Cách thức tổ chức HĐTB trong dạy học Ngữ văn
Phương pháp tranh biện được sử dụng trong dạy học là
cách GV đưa ra, gợi mở cho HS suy nghĩ, đánh giá về một
vấn đề nhất định theo những hướng khác nhau, thậm chí trái
ngược nhau. Sau đó, GV tổ chức cho các em trao đổi, bàn
bạc, phản biện về vấn đề đó nhằm làm rõ những khía cạnh
khác nhau của vấn đề và làm giàu sự hiểu biết của cá nhân
theo yêu cầu của mục tiêu và nhiệm vụ dạy học.
Tranh biện được tổ chức theo các hình thức sau:
+ Tổ chức tranh biện theo nhóm: Tranh biện theo
nhóm là hình thức tổ chức cho HS học tập, trao đổi, phản
biện theo từng nhóm, cùng giải quyết một nhiệm vụ học
tập cụ thể nào đó dưới sự điều khiển và tổ chức của GV.
Khi tổ chức tranh luận theo nhóm sẽ diễn ra đồng thời
hai hoạt động: việc thảo luận giữa các thành viên trong
nhóm để thống nhất ý kiến chung và tranh luận giữa các
nhóm với nhau.
+ Tổ chức tranh biện giữa HS với HS: Đây là hình
thức có khả năng phát huy tính tích cực, chủ động của
từng HS trong học tập rất tốt, đáp ứng yêu cầu và nhiệm
vụ dạy học hiện nay. Tranh luận cá nhân có thể giúp HS
khám phá ra những giá trị tiềm ẩn của mình như khả năng
hùng biện trước đám đông, khả năng tư duy logic hay
khả năng tự chủ.
+ Tổ chức tranh biện giữa GV với HS: Trong quá
trình dạy học sẽ xuất hiện các tình huống có vấn đề, GV
sẽ nêu ra những luồng ý kiến khác nhau và cung cấp
những tư liệu, căn cứ để cho HS có được những hiểu biết
nhất định về chủ đề đó. Sau đó, GV sẽ khích lệ tư duy
của HS bằng cách đưa ngay ra ý kiến của bản thân mình.
Từ đó, HS mới có thể mạnh dạn đưa ra ý kiến, nếu ý kiến
đó khác với quan điểm của GV và tranh biện với GV.
Có một điểm khác biệt rất quan trọng của HĐTB với
các hình thức giao tiếp khác đó là khi tiến hành tranh biện
cần tách thành 2 lập luận: ủng hộ hoặc phản đối HS khi
được phân công vào nhóm nào thì cần phải tuân thủ theo
yêu cầu của nhóm. Vì vậy, để dành chiến thắng trong
tranh biện, HS cần phải tìm tòi, nghiên cứu đề kĩ để có
những lập luận về vấn đề mình bảo vệ.
2.2. Tổ chức hoạt động tranh biện cho học sinh qua
dạy học đọc hiểu văn bản
2.2.1. Nguyên tắc và quy trình tổ chức hoạt động tranh biện

a. Nguyên tắc tổ chức HĐTB trong dạy học:
Thứ nhất: Xác định rõ mục đích của tranh biện, làm
nổi bật nội dung bài học. Xác định mục đích tranh biện
là việc đưa ra những dự kiến sư phạm về sự biến đổi của
HS sau khi thực hiện các HĐTB. Xác định mục đích
tranh biện có ý nghĩa quan trọng, bởi có xác định được
mục đích thì mới lựa chọn được hình thức tổ chức phù
hợp. Đồng thời, việc xác định mục đích tranh luận sẽ
giúp GV có những định hướng rõ ràng cho cuộc tranh
luận, tránh sa đà, lạc hướng gây mất thời gian mà không
đạt hiệu quả cao. Nội dung tranh biện phải là nội dung
trọng tâm, cốt lõi của đặc trưng môn học. Ví dụ, đối với
môn Ngữ văn và văn bản nghị luận thì cần phải làm nổi
bật được lí lẽ, lập luận cũng tư tưởng quan điểm của
người viết, từ đó rèn luyện kĩ năng đọc - viết - nói - nghe
cho HS.
Thứ hai: Lựa chọn vấn đề tranh biện phù hợp và cân
đối về mặt thời gian khi tổ chức tranh biện. Về lựa chọn
vấn đề tranh biện, GV cần hiểu rõ, hiểu sâu kiến thức và
hiểu rõ đối tượng HS của mình, trình độ nhận thức ra sao,
họ đã có cái gì, cần có cái gì thì GV mới có thể đưa ra
vấn đề tranh biện đúng đắn, sáng suốt và phù hợp nhất.
Về cân đối thời gian khi tổ chức tranh biện là một thử
thách lớn của phương pháp này, bởi muốn tranh biện hay
đúng nghĩa thì phải cho HS tranh luận đến cùng để bảo
vệ ý kiến của mình. Do đó, để hoạt động tranh luận có
chất lượng, GV cần có sự lựa chọn vấn đề phù hợp, yêu
cầu HS chuẩn bị kĩ để đưa ra nhưng ý kiến tranh biện
chất lượng, đúng trọng tâm. Đặc biệt, cần chú ý đến đối
tượng HS khi lựa chọn vấn đề tranh biện, nội dung phải
đi từ đơn giản đến phức tạp nhằm khơi gợi sự hứng thú
cho người học.
Đối với giờ đọc hiểu trong môn Ngữ văn, phần nội
dung có thể tiến hành tổ chức cho HS tranh biện, đó là ở
phần hình thành kiến thức mới hoặc luyện tập mở rộng vấn
đề. Thông qua tranh biện, HS có thể tự chiếm lĩnh và khắc
sâu kiến thức hơn. Tuy nhiên, GV cần lưu ý, không phải
văn bản nào hay vấn đề gì trong văn bản cũng có thể tiến
hành HĐTB. Một văn bản chỉ nên chọn 1 đến 2 vấn đề để
tranh biện; khi HS tranh biện, GV cần có sự định hướng
để tránh đi xa đề, lạc đề hoặc làm sai lệch kiến thức.
b. Quy trình tổ chức HĐTB
Bước 1: Xác định vấn đề tranh biện: Mỗi bài học có
thể có nhiều vấn đề để tranh biện; tuy nhiên, GV chỉ nên
chọn 1 vấn đề phù hợp nhất với đối tượng HS để tổ chức.
Bước 2: Giao nhiệm vụ, HS chuẩn bị nghiên cứu về
vấn đề tranh biện: GV cần phân công cụ thể: nhóm ủng
hộ và nhóm phản đối; định hướng tài liệu phù hợp.
Bước 3: Tiến hành tranh biện:
Quá trình tranh biện sẽ có 2 phần:
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- Phần 1: Trình bày
+ Mỗi nhóm sẽ trình bày về vấn đề mình bảo vệ;
+ Nhóm ủng hộ sẽ trình bày trước;
+ Thời gian cho phần trình bày tối đa là 2 phút.
- Phần 2: Tranh luận:
+ Mỗi nhóm sẽ căn cứ vào phần trình bày của nhóm
đối phương để phản biện;
+ Thời gian cho mỗi lượt phản biện tối đa là 1 phút;
+ Các thành viên trong mỗi nhóm cần thay phiên
nhau, tránh trường hợp chỉ một người tranh biện từ đầu
đến cuối
Bước 4: Nhận xét đánh giá: GV sẽ đưa ra nhận xét,
đánh giá cho mỗi nhóm và chốt lại kiến thức cốt lõi của
bài học. Tiêu chí đánh giá sẽ là: chất lượng các luận điểm
tranh luận; kĩ năng trình bày của mỗi nhóm; thái độ làm
việc và tranh biện của mỗi nhóm
2.2.2. Một số ví dụ minh họa
a. Văn bản văn học
* Thơ: Vội vàng (Xuân Diệu).
Quan niệm sống của Xuân Diệu trong Vội vàng có
còn phù hợp với cuộc sống hiện nay không? Vì sao?
* Truyện: Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh
Châu).
Theo em, trong cuộc sống hiện nay, cam chịu, nhẫn
nhịn có phải là “chìa khóa” để giữ hạnh phúc của người
phụ nữ không?
Định hướng: HS có thể đồng ý hoặc phản đối tùy theo
đánh giá nhận xét quan điểm riêng. Vì thế, ở tình huống
này, GV nên tổ chức lớp thành 2 nhóm: ủng hộ và phản
đối để tranh luận về vấn đề.
* Kịch: Hồn Trương Ba, da Hàng thịt (Lưu
Quang Vũ)
Theo em những lập luận mà Xác hàng thịt đưa ra
trong đoạn đối thoại với Hồn Trương Ba có thuyết phục
không? Vì sao?
Định hướng: Đây là vấn đề có tính đa chiều, phức tạp
của vấn đề. HS có thể chỉ ra sự lí do của sự thuyết phục
đó là nhu cầu cá tính của cá nhân cần được tôn trọng; tuy
nhiên sự thuyết phục đó được che đậy bởi sự ngụy biện,
từ đó rút ra bài học, cần tỉnh táo những ngụy biện, đầy
cám dỗ của xã hội.
b. Văn bản nghị luận: Chiếu cầu hiền (Ngô Thì
Nhậm)
Em đồng tình hay phản đối cách ứng xử của sĩ phu
Bắc Hà lúc bấy giờ?
Định hướng: HS có thể đồng ý hoặc phản đối tùy theo
đánh giá nhận xét quan điểm riêng. Vì thế ở tình huống

này, GV nên tổ chức lớp thành 2 nhóm: ủng hộ và phản
đối để tranh luận về vấn đề.
Từ tư tưởng của bài Chiếu cầu hiền, em trả lời thế
nào về câu hỏi này: Với các du HS Việt Nam học tập, tu
nghiệp ở các nước tiên tiến, sau khi học xong, họ nên về
nước hay ở lại?
Định hướng: HS có thể đồng ý hoặc phản đối tùy theo
đánh giá nhận xét quan điểm riêng. Vì thế ở tình huống
này, GV nên tổ chức lớp thành 2 nhóm: ủng hộ và phản
đối để tranh luận về vấn đề.
c. Văn bản thông tin: Nhìn về vốn văn hóa dân tộc
(Trần Đình Hượu).
Từ việc tác giả phân tích nhưng ưu điểm và hạn chế
của đặc trưng văn hóa Việt Nam, em có đánh giá gì về
lợi thế và lực cản trong thời đại hiện nay?
Định hướng: Văn hóa Việt Nam có những ưu điểm
(linh hoạt; thích ứng nhanh; chuộng cuộc sống cân bằng,
thanh nhàn; sống tình cảm, dĩ hòa vi quý…) và hạn chế
(năng suất làm việc thấp, thiếu cá tính và cái tôi và sự
sáng tạo lớn, vĩ mô…) trong tiến trình hội nhập và phát
triển. Từ việc phân tích, HS sẽ tự nhận thức để phát huy
lợi thế và khắc phục hạn chế để cân bằng và phát triển.
Đặc biệt, cần cho HS thấy được chính trong mỗi ưu điểm
lại chứa đựng nhược điểm và ngược lại.
3. Kết luận
Dạy và rèn luyện cho HS TDPB và NLPB chính là
giúp các em phát triển tư duy độc lập, sự tự tin, năng
động, sáng tạo…, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo
dục đang diễn ra sôi động hiện nay. Sử dụng hình thức
tranh biện trong tổ chức dạy học đọc hiểu văn bản đem
lại những hiệu quả nhất định: tạo hứng khởi cho học, phát
huy kĩ năng tổng hợp kiến thức, làm việc nhóm và kĩ
năng giao tiếp cho HS. Để phát triển TDPB và NLPB cho
người học thì không chỉ có hoạt động tranh biện mà còn
nhiều biện pháp dạy học tích cực khác. Vì thế, mỗi GV
cần có sự năng động, sáng tạo, linh hoạt trong việc tìm
tòi, sử dụng các phương pháp dạy học hiện đại, có như
thế mới đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
Qua bài viết này, chúng tôi hi vọng góp phần xác định
được những bước đi đúng cho GV và HS khi dạy đọc
hiểu văn bản theo định hướng phát triển TDPB và NLPB
cho HS. Phải làm thế nào để phát huy năng lực độc lập
suy nghĩ, NLPB của HS, hướng tới đào tạo những thế hệ
công dân năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của đất
nước trong thời kì hội nhập - đó vừa là mục tiêu, nhiệm
vụ, vừa là trách nhiệm của mỗi GV nói riêng và ngành
giáo dục nói chung trong công cuộc đổi mới hiện nay.
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của các ngành khoa học khác cũng chỉ mới dừng lại ở
một số giáo trình tiếng Anh thương mại của nước ngoài
và đa số là của các hội đồng khoa học hoặc giảng viên
các trường tự soạn. Nội dung các bài học chủ yếu là để
giúp học viên tiếp thu một khối lượng từ vựng học thuật
chuyên ngành khá lớn và hoạt động phát triển kĩ năng thì
rất sơ sài, đôi khi chỉ thiên về dịch thuật hoặc bài tập củng
cố từ vựng. Từ thực tế này và từ những kiến nghị của
chính người học, cần phải có một chiến lược tiếp cận tài
liệu dạy học chính thống, hiện đại để SV có thể rèn luyện
kĩ năng và tiếp thu kiến thức một cách tốt hơn.
2.3.3. Thay đổi thói quen, nhận thức của việc dạy và học
để đáp ứng nhu cầu xã hội
Từ trước đến nay, học sinh, SV và cả những học viên
đã đi làm khi được học tiếng Anh đều có thể nêu những lí
do khác nhau, nhưng ít người xác định rõ mình học vì cái
gì, để làm việc gì. Lí do có thể khách quan hoặc chủ quan
nhưng có nhiều SV nêu những lí do rất chung rằng họ học
vì mọi người xung quanh đã học; học vì thành tích, để đối
phó với các kì thi,... Tuy nhiên, nếu thay đổi được nhận
thức và thói quen của SV về việc xác định mục tiêu của
việc học tiếng Anh nói chung và tiếng Anh chuyên ngành
Du lịch nói riêng là để phục vụ công việc, để đáp ứng nhu
cầu xã hội thì kết quả đào tạo sẽ có nhiều khác biệt. Động
cơ học tập rõ ràng và kế hoạch học tập chi tiết, phù hợp sẽ
giúp SV trở nên yêu thích, tăng tính hiệu quả tiết kiệm thời
gian, và nhận thấy việc học có ý nghĩa.
3. Kết luận
Tóm lại, việc có một lộ trình đào tạo tiếng Anh
chuyên ngành Du lịch theo hướng lấy người học làm
trung tâm, đáp ứng nhu cầu của xã hội là một việc rất nên
làm. Tuy nhiên, đây không phải là việc đơn giản, nhất là
khi chưa có sự phân tích kĩ càng và toàn diện nhu cầu
thực sự của doanh nghiệp tuyển dụng thì khó lòng tạo ra
một chương trình tốt hoặc tổ chức lớp học hay và đạt hiệu
quả tối ưu. Trong xu thế hiện nay, toàn xã hội đang quan
tâm đến việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch
phục vụ cho ngành kinh tế đầy triển vọng của Việt Nam
thì việc tổ chức đào tạo tiếng Anh chuyên ngành Du lịch
theo nhu cầu xã hội như đã đề cập sẽ giúp tiết kiệm được
nhiều tiền của và công sức của các đơn vị đào tạo, đồng
thời tạo ra cho xã hội nguồn nhân lực du lịch có trình độ
chuyên môn cao, ngoại ngữ thành thạo để bắt kịp với
hiện đại hóa, toàn cầu hóa.
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