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SỬ DỤNG MẠNG INTERNET ĐỂ HỖ TRỢ VÀ NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG HỌC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT
VÀ THỨ HAI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
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Abstract: Deriving from the fact that students of the University of Transport and Communications
have limited proficiency in English, however they are well-equipped with the Internet-a powerful
tool to learn English. In the article, we have conducted study on how students of University of
Transport and Communications have been applying the Internet. Since then, technical solutions
have been proposed to help students improve basic skills, make full use of the Internet's strengths
to support and improve their English proficiency.
Keywords: English learning, the Internet, student, University of Transport and Communications.
1. Mở đầu
Trong kỉ nguyên hội nhập hiện nay, tiếng Anh không
còn giới hạn trong một số chuyên ngành của khối ngoại
ngữ và du lịch,... mà đã trở thành một công cụ, một kĩ
năng không thể thiếu đối với tất cả mọi người, đặc biệt là
sinh viên (SV) khối kĩ thuật. Omeri nhấn mạnh rằng,
ngày càng có nhiều SV kĩ thuật đã và vẫn đang cố gắng
làm chủ ngôn ngữ này để biến nó thành công cụ hỗ trợ
việc tiếp cận với nguồn kiến thức kĩ thuật tiên tiến [1].
Cũng vì xu hướng tất yếu đó, tiếng Anh đã trở thành một
trong những tiêu chí bắt buộc đối với công việc của rất
nhiều ngành chứ không chỉ riêng ngành kĩ thuật. Santana
nhận ra rằng công nghệ và Internet đã sớm bùng nổ trên
phạm vi toàn cầu; mở ra một cánh cửa tiếp cận kho kiến
thức khổng lồ về tất cả các lĩnh vực kể cả ngôn ngữ tiếng
Anh [2]. Tuy nhiên, SV Trường Đại học Giao thông Vận
tải lại chưa có đủ các kĩ năng cần thiết và phương pháp
phù hợp để có thể sử dụng Internet hỗ trợ nâng cao trình
độ ngôn ngữ của mình. Hơn nữa, tại Trường Đại học
Giao thông Vận tải, chưa có nhiều nghiên cứu về phương
thức sử dụng Internet trong học tiếng Anh hiệu quả hoặc
một số nghiên cứu lại chưa đủ và phù hợp cho đối tượng
SV năm thứ nhất và thứ hai của Trường.
Từ thực tiễn đó, chúng tôi nhận thấy việc cải thiện
các kĩ năng cơ bản của SV là vô cùng cần thiết và cần tìm
ra phương pháp phù hợp, giúp SV sử dụng Internet làm
công cụ hỗ trợ và nâng cao trình độ tiếng Anh của mình
ngay từ những ngày đầu tiên bước chân vào trường.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tiếng Anh - ngôn ngữ của công dân toàn cầu
Trong bối cảnh hiện nay, trở thành công dân toàn cầu
đang là ước mơ và mục đích vươn tới của thế hệ trẻ. Có
kiến thức chuyên môn vững vàng, có kĩ năng tốt để thích

nghi với môi trường và điều kiện sống, có động cơ và mục
đích rõ ràng vẫn chưa đủ; SV cần sử dụng tốt tiếng Anh
như một ngôn ngữ chìa khóa quan trọng mở ra cánh cửa
dẫn tới thành công [3]. Tại Việt Nam, tiếng Anh là ngoại
ngữ được ưa chuộng và có số lượng người theo học lớn
nhất. Nhờ có sự phát triển của Internet và các ứng dụng,
phần mềm tin học, việc học tiếng Anh của SV đã trở nên
linh hoạt, chủ động và hiệu quả hơn; điều này cũng góp
phần làm thay đổi hướng đào tạo ngôn ngữ một cách đáng
kể. Chính vì vậy, Chỉ thị số 29/2001/CT-BGDĐT của Bộ
GD-ĐT đã nhấn mạnh: “Đối với GD-ĐT, công nghệ
thông tin có tác dụng mạnh mẽ, làm thay đổi nội dung,
phương pháp, phương thức dạy và học. Công nghệ thông
tin là phương tiện để tiến tới một “xã hội học tập”“ [4].
Internet - một trong các thành tựu tuyệt vời của công nghệ
thông tin đã khiến việc học ngoại ngữ, cụ thể hơn là việc
học tiếng Anh, được nâng lên một tầm cao mới.
2.2. Một số thế mạnh của Internet trong thay đổi
phương thức học tập của sinh viên
Internet bắt đầu phổ cập ở Việt Nam từ cuối những
năm 90 của thế kỉ trước và nhanh chóng nhận được sự
quan tâm của người dùng. Holec nhận định rằng, với số
lượng người sử dụng dịch vụ Internet ngày càng tăng và
chất lượng dịch vụ ngày càng ổn định, Internet đã và
đang thể hiện thế mạnh vượt trội trong việc hỗ trợ cho
việc học tiếng Anh, nhất là nâng cao khả năng tự học cho
SV [5]. Có thể nhận ra những thế mạnh của Internet trong
việc hỗ trợ học và nâng cao trình độ cho người sử dụng
như sau:
- Internet là thư viện khổng lồ cho phép truy cập, tìm
kiếm tài liệu nhanh chóng và thuận tiện. Nếu như các thư
viện truyền thống tốn rất nhiều thời gian, không gian
cũng như sức lực và kinh phí để tổ chức, sắp xếp, duy trì
và bảo tồn cũng như người sử dụng thư viện phải mất rất
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nhiều thời gian để tìm kiếm tài liệu in, thì ngày nay với
Internet, mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Với các
cú pháp tìm kiếm thông thường hoặc nâng cao, người sử
dụng Internet có thể nhanh chóng và dễ dàng tìm được các
tài liệu liên quan đến chủ đề mà mình cần [6]. Bên cạnh
đó, Internet cho phép truy cập những nguồn tài liệu vô
cùng đa dạng, phong phú và phù hợp với nhu cầu của
người sử dụng thông tin, chẳng những có thể tìm kiếm văn
bản toàn văn mà còn có thể tìm kiếm hình ảnh, âm thanh...
- Internet giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Với mức
phí truy cập Internet như hiện nay, những dịch vụ có thể
sử dụng qua Internet hầu như là miễn phí. Bên cạnh đó,
người dùng dịch vụ không cần mất thời gian đi lại mà có
thể ngồi trước màn hình máy tính có kết nối mạng và xử
lí công việc một cách nhanh chóng.
- Internet có thể tạo ra môi trường học tập đa dạng.
Chỉ với 1 chiếc máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc 1
chiếc điện thoại thông minh là chúng ta đã có khả năng
tiếp cận kho dữ liệu khổng lồ gồm những nguồn học liệu,
bài tập và những khóa học tiếng Anh,... một cách dễ dàng.
Nếu cần học giao tiếp với người bản ngữ, chúng ta có thể
làm được điều đó mà không cần phải gặp gỡ trực tiếp, do
vậy người học có thể vượt qua được các yếu điểm về tâm
lí như rụt rè, nhút nhát; người học sẽ cảm thấy tự tin hơn
và nhờ đó mà hiệu quả học tập có thể tăng lên rõ rệt.
- Internet giúp mở rộng kiến thức văn hóa và quan hệ
xã hội. Với kho tàng kiến thức vô tận, Internet có thể kích
thích nhu cầu học hỏi, dẫn người học đi từ vấn đề này
đến vấn đề khác và họ sẽ cảm thấy thoải mái vì thực hiện
theo sự thôi thúc của bản thân để tìm hiểu một vấn đề mà
mình quan tâm. Bên cạnh đó, các mạng xã hội giúp
chúng ta có thể liên kết, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm
dễ dàng, đem lại các ý tưởng mới hoặc tìm kiếm giải
pháp tốt hơn. Hiện nay, kết bạn với người bản ngữ là một
trong những cách phát triển kĩ năng nghe nói trong học
tiếng Anh rất hiệu quả.
- Internet giúp kết hợp học hành với thư giãn và giải
trí. Video, phim ảnh, âm nhạc, bài hát, các tác phẩm nghệ
thuật,... nếu biết cách khai thác sẽ không đơn thuần chỉ là
phương tiện giải trí mà còn là nguồn học liệu hữu ích,
giúp học tiếng Anh một cách hiệu quả.
- Internet có thể được sử dụng rất linh hoạt theo nhu
cầu, mục đích cá nhân. Tùy vào nhu cầu và trình độ của
mình, người học có thể lựa chọn ngữ liệu, chương trình
và cấp độ học sao cho phù hợp nhất [7]. Tuy nhiên, cũng
cần phải nhấn mạnh rằng, ngoài các ưu điểm trên,
Internet cũng tồn tại một số hạn chế nhất định mà nếu
người sử dụng không nhận thức được thì việc học qua
Internet cũng khó mà thành công. Với lượng kiến thức
đồ sộ, nguồn tài liệu phong phú, kết quả tìm kiếm nhanh
chóng (không kể đến độ tin cậy của các nguồn tài liệu)

thì việc lựa chọn được cái mình cần cũng đã là một thử
thách đối với người học [8]. Chính vì vậy, phải là một
người dùng thông minh mới có thể đạt được hiệu quả
trong việc học tiếng Anh qua Internet.
2.3. Sử dụng mạng Internet để hỗ trợ và nâng cao chất
lượng học tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất và
thứ hai Trường Đại học Giao thông Vận tải
2.3.1. Mục đích nghiên cứu
- Đưa ra một phương pháp khái quát về sử dụng
mạng Internet làm công cụ hỗ trợ nâng cao trình độ tiếng
Anh cho SV năm thứ nhất và SV năm thứ hai Trường ĐH
Giao thông Vận tải.
- Tìm hiểu và giải quyết những khó khăn của SV trong
quá trình tiếp cận và sử dụng nguồn kiến thức tiếng Anh
thông qua mạng Internet để nâng cao trình độ cá nhân.
- Đề xuất một số website tiếng Anh uy tín, giúp SV
có công cụ hỗ trợ nâng cao trình độ tiếng Anh một cách
hiệu quả.
2.3.2. Phạm vi nghiên cứu
Do đã được điều chỉnh để có sự đồng bộ nên chương
trình học mới được áp dụng ở Khoá 56 và 57, vì vậy
phạm vi nghiên cứu chỉ giới hạn trong khoảng 300 SV
thuộc hai khóa K56 và K57.
2.3.3. Công cụ nghiên cứu
Để có được cơ sở dữ liệu phục vụ cho việc nghiên
cứu, chúng tôi đã xây dựng phương pháp phù hợp với
mục đích và phạm vi nghiên cứu. Bao gồm:
- Điều tra khảo sát: 300 phiếu điều tra được phát
ngẫu nhiên cho SV thuộc khóa 56 và 57. Các phiếu
điều tra gồm có 10 câu hỏi, được thiết kế dưới dạng
trắc nghiệm nhằm thu thập số liệu về thói quen sử
dụng Internet để hỗ trợ việc học tiếng Anh; từ đó phân
tích, tìm ra phương hướng và biện pháp cụ thể giúp
SV có thể nâng cao hiệu quả việc học tiếng Anh bằng
công cụ Internet và các ứng dụng phần mềm công
nghệ thông tin hiện đại.
- Phỏng vấn trực tiếp: Để bổ sung thêm cơ sở dữ
liệu phục vụ cho quá trình nghiên cứu, chúng tôi tiến
hành phỏng vấn trực tiếp 30 SV năm thứ nhất, SV
năm thứ hai và giảng viên để đưa ra giải pháp học tập
cụ thể.
- Phân tích số liệu thống kê và phỏng vấn: Sau khi
đã có cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh, chúng tôi thể hiện số
liệu dưới dạng biểu đồ, tiến hành phân tích và đưa ra
phương hướng, giải pháp và kết luận.
2.3.4. Phân tích số liệu thống kê
300 phiếu khảo sát đã được phát ngẫu nhiên cho các
SV năm thứ nhất và thứ hai của Trường Đại học Giao
thông Vận tải. 10 câu hỏi được thiết kế dưới dạng câu hỏi
lựa chọn nhằm đảm bảo tính khách quan và tin cậy của
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số liệu thu về, đồng thời tìm hiểu thói quen, lí do và mục
đích sử dụng mạng Internet của SV.
Có thể thấy rằng, SV của Trường đã bắt kịp thời đại
bùng nổ Internet với mức độ thường xuyên sử dụng
Internet lên tới 81,6%. Hơn nữa, SV cũng đã biết tận
dụng điểm mạnh nhất (nhanh và tiện lợi) của Internet để
tìm kiếm thông tin. Kết quả này được thể hiện bằng tỉ lệ
60,76% SV cho rằng đây là lí do sử dụng Internet để phục
vụ nhu cầu học tập. Ngoài ra, còn có 7 lí do khác để SV
sử dụng Internet làm công cụ hỗ trợ học tiếng Anh được
chúng tôi thống kê như sau (xem biểu đồ 1):
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Cũng trong biểu đồ 2, chỉ có 25% SV sử dụng công
nghệ Internet cho mục đích học tập, thấp hơn 0,5% so với
mục đích tìm kiếm thông tin. Trong khi đó, có đến 41,8%
SV truy cập Internet để giải trí. Theo số liệu thống kê của
đề tài nghiên cứu khoa học “Phương pháp tổ chức công
tác tự học của SV” thì SV Trường Đại học Giao thông Vận
tải dành 19,5 giờ/tuần tương đương với 2,8 giờ/ngày để
học ngoài giờ trên lớp. Cũng theo đề tài này thì thời gian
SV tự học phân bố không đều và thường dành nhiều cho
môn học sở trường [9]. Môn Tiếng Anh vốn không phải là
sở trường của SV Trường Đại học Giao thông Vận tải nên
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Biểu đồ 1. Lí do SV sử dụng Internet để học tiếng Anh
Tuy nhiên, phải khẳng định rằng không phải toàn bộ việc các em dành ít thời gian luyện tập cho môn Tiếng Anh
81,6% SV đều sử dụng Internet phục vụ cho nhu cầu học cũng là điều dễ hiểu. Để giải thích cho việc phân bố thời
tập nói chung và học tiếng Anh nói riêng, mà bên cạnh gian không đồng đều cho nhiều mục đích khác nhau hơn
đó, SV còn sử dụng Internet cho rất nhiều mục đích khác là học tập, đặc biệt là học tiếng Anh của bản thân, chúng
nhau, bao gồm: thư giãn, tìm kiếm thông tin, học tập tôi cũng đã thống kê được 7 nguyên nhân cơ bản của thực
trạng này như sau (xem biểu đồ 3):
cũng như một số mục đích khác.
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Biểu đồ 2. Mục đích sử dụng mạng Internet của SV
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Biểu đồ 3. Rào cản đối với việc sử dụng mạng Internet để học tiếng Anh của SV
Khi tìm hiểu cụ thể hơn việc bao nhiêu trong số 25%
Biểu đồ 3 cho thấy, kho dữ liệu tiếng Anh khổng lồ
SV
sử dụng mạng Internet vào mục đích học tập để học
trên mạng lại là một rào cản đối với SV khi 40% cho rằng
tiếng
Anh và họ đã học tiếng Anh như thế nào, chúng tôi
“không biết website nào phù hợp vì chúng quá nhiều”.
đã
phát
hiện ra rằng chỉ có 52,24% số lượng này “khá
Họ cũng thừa nhận mình dễ dàng bị lôi cuốn vào những
thường
xuyên”
truy cập các trang liên quan để nâng cao
việc khác trên mạng hơn là học tiếng Anh với tỉ lệ là
35,5%. Một lí do khác (chiếm 33,8%) cũng được SV tiết các kĩ năng và tiếng Anh như: Từ vựng (50,77%); Ngữ
lộ là họ thực sự “không biết bắt đầu như thế nào và từ pháp (39,2%); Ngữ âm (30,7%); Các kĩ năng: nghe, nói,
đâu”. Dù là nguyên nhân khách quan hay chủ quan, vẫn đọc, viết (53,8%); Thực hành làm test (20%); Thực hành
còn nhiều hạn chế về kiến thức cũng như kĩ năng cần giao tiếp (17,69%) và các kĩ năng cũng như nhu cầu
thiết trong SV để các em có thể tự xây dựng phương pháp khác. Điều này chứng tỏ rằng, dùng mạng Internet để học
phù hợp cho bản thân trong lộ trình sử dụng Internet làm tiếng Anh chiếm phần lớn thời gian học và đây là yếu tố
chăm chỉ cần thiết thể hiện sự chú tâm của SV đối với
công cụ hỗ trợ nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.
Để tìm hiểu cụ thể hơn việc bao nhiêu trong số 25% môn học này. Mặc dù tần suất ghé thăm các trang web
SV sử dụng mạng Internet trong học tập để học tiếng Anh tiếng Anh khá thường xuyên nhưng việc học tiếng Anh
và họ đã học tiếng Anh như thế nào, chúng tôi đã phát của họ chưa sâu và hiệu quả vì 77,41% trong số SV này
hiện ra rằng chỉ có hơn 50% số lượng này “khá thường không thể nhớ được tên 3 website mà họ thường xuyên
sử dụng để hỗ trợ nâng cao trình độ tiếng Anh.
xuyên” truy cập các trang liên quan đến học tiếng Anh.
60
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Kết quả này phù hợp với kết luận của biểu đồ 3 rằng
có quá nhiều trang web tiếng Anh trên mạng nên việc tận
dùng nguồn học liệu này trong quá trình phát triển khả
năng tiếng Anh của SV chưa thực sự sâu và hiệu quả. SV
còn thiếu các kĩ năng và kiến thức cơ bản về việc khai
thác thông tin.

industrial constructions for construction stage” bao
gồm các nội dung yêu cầu phải có: Characteristics;
Established objectives; Request of accuracy;
Diagrams; Methods of establishment (GPS, Angle,
Edge, Angle-Edge); Adjustment of control network;
Preferences of real construction. Tuy nhiên, nhóm SV
thảo luận chỉ đưa ra được nội dung
cơ bản về các phần Characteristics;
5,4%
13,1%
Established objectives; Request of
accuracy; Diagrams; Methods of
30,0%
establishment (GPS, Angle, Edge,
Angle-Edge) còn lại 2 phần là
Adjustment of control network và
Preferences of real construction thì
51,5%
nhóm chỉ tìm được những thông tin
sơ sài. Hơn nữa, phần Adjustment of
control network thì nhóm hoàn toàn
không tìm được tài liệu liên quan.
Đây là ví dụ chung nhưng cũng là
phổ biến đối với SV Trường Đại học
Kém
Rất tốt
Tốt
Bình thường
Giao thông Vận tải khi được yêu cầu
thảo luận về các chủ đề mở trong các
Biểu đồ 5. Khả năng tìm kiếm thông tin của SV
bài thảo luận chuyên ngành. Qua đó,
chúng tôi nhận xét khả năng tìm kiếm
2.3.5. Đánh giá thực trạng sử dụng nguồn tư liệu trên thông tin qua mạng Internet của SV còn nhiều hạn chế
mạng Internet để học tiếng Anh của sinh viên
cũng như chưa có phương pháp. Để nâng cao khả năng
Mục đích sử dụng Internet của SV mới chỉ giới hạn tìm kiếm thông tin của SV thông qua mạng Internet,
chủ yếu ở việc dùng từ điển trực tuyến để tra cứu nghĩa chúng tôi đã nghiên cứu cách thức hoạt động cũng như
của từ vựng hoặc áp dụng một vài phần mềm đơn giản xu hướng tìm kiếm của công cụ tìm kiếm phổ biến mà
để nghe - nói ở trình độ thấp. Đa số SV chưa có đủ các SV thường sử dụng để tìm kiếm thông tin là
kĩ năng cần thiết cũng như phương pháp phù hợp để lựa http://google.com nhằm xây dựng một phương pháp
chọn các phần mềm học tập hiệu quả, phát triển khả năng chung cho SV với những mục đích như sau:
tự học tiếng Anh ngoài giờ trên lớp và tự trau dồi, nâng
- Nâng cao khả năng tìm kiếm thông tin của SV thông
cao kiến thức ngôn ngữ của mình.
qua giải pháp kĩ thuật, đáp ứng được các tiêu chí: + Cải
2.4. Phát hiện và đề xuất cách dùng mạng Internet để thiện hiệu suất tìm kiếm thông tin; +Nhanh chóng tìm
hỗ trợ việc học tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất
được tài liệu đáp ứng nhu cầu của SV; Nguồn tài liệu
và thứ hai Trường Đại học Giao thông Vận tải
phong phú nhưng tập trung vào đúng chủ đề mà SV quan
2.4.1. Phát hiện về việc sử dụng Internet của sinh viên để tâm, giúp họ tiết kiệm thời gian tìm kiếm.
học tiếng Anh
Giải pháp kĩ thuật cụ thể được đưa ra như sau: + Tìm
Sau khi tiến hành lấy số liệu khảo sát và điều tra
kiếm theo cụm từ chính xác; + Giới hạn phạm vi bằng
về những hạn chế khi tiếp cận nguồn Internet để trau
con số; + Tìm nội dung website theo keyword; + Tìm nội
dồi tiếng Anh, chúng tôi phát hiện một thực tế là SV
dung chứa một trong hai từ khóa hoặc cả hai từ khóa;
đang bị cảm giác choáng ngợp về ma trận thông tin
+ Tìm kiếm một website có nội dung tương tự.
khổng lồ từ các trang web mà không biết sàng lọc
những thông tin mình cần. Một minh chứng cụ thể
- Nâng cao khả năng chọn lọc thông tin của SV thông
được dẫn trực tiếp từ SV lớp Tiên tiến khóa 56, khi qua giải pháp kĩ thuật, đáp ứng được các tiêu chí: + Có
tiến hành chuẩn bị thảo luận môn Trắc địa công trình, được tài liệu đáng tin cậy; + Giảm “nhiễu thông tin” khi
chúng tôi đã yêu cầu các nhóm SV trình bày về chủ đề tìm kiếm do có quá nhiều thông tin; + Nhanh chóng chọn
“The horizontal control network of building and được tài liệu phù hợp nhất trong rất nhiều kết quả.
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Giải pháp kĩ thuật cụ thể được đưa ra như sau: + Tận
dụng tên đề website; + Tên miền và địa chỉ mạng; + Xếp
hạng của các website.
- Giải pháp nâng cao khả năng tìm kiếm và chọn
lọc thông tin của SV bằng biện pháp cải thiện trực tiếp
từ chính SV: + Làm chủ trình duyệt mạng; + Chọn từ
khóa tốt; + Tìm được nguồn tốt; + Luôn phân tích
thông tin; + Luôn tỉnh táo; + Phối hợp hài hòa các công
cụ; + Nhạy bén.
2.4.2. Phương thức sử dụng mạng Internet để hỗ trợ việc
học tiếng Anh
- Phân loại trình độ tiếng Anh của người học: Việc
tiếp cận hiệu quả một trang web dạy và học tiếng Anh
ngoài việc đòi hỏi tính kiên trì mà nhất thiết phải phù hợp
với trình độ hiện tại và mục đích của người học dù đã có
giải pháp nhằm đánh giá được trình độ tiếng Anh của bản
thân SV đang ở mức nào đó là tham gia các kì thi đánh
giá, khảo sát của trường, của khoa và các cơ sở đào tạo
bên ngoài. Tuy nhiên, việc này là mất thời gian và không
phải thực hiện lúc nào cũng được và còn tốn kém chi phí
không hề nhỏ. Vì thế, SV nên tìm kiếm một vài trang web
được thiết kế nhằm mục đích kiểm tra trình độ tiếng Anh
của người học để tiến hành làm một vài bài kiểm tra thử
và cho biết kết quả ngay để người học biết được trình độ
của mình đang ở đâu và có thể sử dụng trang web này
cho phù hợp với trình độ hiện tại của mình.
Đề xuất website giúp SV tự đánh giá trình độ tiếng
Anh theo thang điểm TOEIC: http://cfl.edu.vn/bai-kiemtra-dau-vao.
Đề xuất website giúp SV tự đánh giá trình độ tiếng
Anh
theo
thang
điểm
IELTS:
http://www.ieltsbuddy.com.
- Xác định mục tiêu học tiếng Anh của SV:
Một khi đã xác định được trình độ tiếng Anh của bản
thân và kĩ năng cần cải thiện, SV có thể dễ dàng cải thiện
trình độ tiếng Anh theo một số trang web sau:
Đề xuất website giúp SV học các nội dung phù hợp
với trình độ: http://www.macmillanpracticeonline.com.
Đề xuất website giúp SV học các nội dung phù hợp
với kĩ năng nghe - đọc: http://www.studyphim.vn.
2.4.3. Các tiêu chí đánh giá một website học tiếng Anh
- Hình thức: + Thấy được lợi ích cơ bản ngay khi tiếp
cận; + Cải thiện trình độ tiếng Anh một cách nhanh
chóng; + Nội dung rõ ràng; + Đa nền tảng.
- Nội dung: + Nguồn tài liệu đảm bảo; + Bao hàm
kiến thức chuẩn xác; + Nội dung phân mức độ rõ ràng.

3. Kết luận
Qua quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã cải thiện các
kĩ năng cơ bản và đưa ra các phương pháp cụ thể trong
quá trình sử dụng Internet làm công cụ hỗ trợ nâng cao
trình độ tiếng Anh cho SV. Từ đó, SV được cung cấp cơ
sở dữ liệu cơ bản, giúp họ tận dụng tối đa những ưu điểm
mà Internet mang lại so với các phương pháp học truyền
thống. Bài viết mới chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu
phương pháp giúp SV sử dụng Internet như một công cụ
hỗ trợ tự học và nâng cao năng lực tiếng Anh của bản
thân, hướng phát triển tiếp theo là nghiên cứu tìm ra
phương pháp giúp SV sử dụng Internet chủ động và
thành thạo để SV tự học tiếng Anh mà không phải phụ
thuộc vào các giờ giảng truyền thống trực tiếp.
Tài liệu tham khảo
[1] Omeri, A. (2015). Advantages of using technology
to teach English language in multicultual classroms.
European Journal of Language and Literature, Vol.
1 (3), pp. 95-98.
[2] Santana, C. (2003). Voices of teacher candidates:
Positive changes in multicultural attitudes and
knowledge. The Journal of Education Research,
Vol. 96 (3), pp. 106-200.
[3] Cook, G. (2003). Applied linguistics. Oxford
University Press.
[4] Bộ GD-ĐT (2001). Chỉ thị số 29/2001/CT-BGDĐT
ngày 30/7/2001 về việc tăng cường giảng dạy, đào
tạo và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành
giáo dục giai đoạn 2001-2005.
[5] Holec, H. (1981). Autonomy and foreign language
learning. Oxford, England: Pergamon Press for the
Council of Europe.
[6] Brandl, K. (2002). Integrating Internet based
reading materials into the foreign language
curriculum: From teacher to student centered
approaches. Language Learning and Technology,
Vol. 6 (3), pp. 87-107.
[7] Chen, Y. L. (2008). A mixed method study of English
foreign language teacher's Internet use in language
instruction. Teaching and Teacher Education, Vol.
24 (4), pp. 1015-1018.
[8] Chun, D. (1996). Effects of multimedia annotaions
on vocabulary acquisition. Modern Language
Journal, Vol. 80, pp. 183-198.
[9] Trần Thu Thủy (2013). Phương pháp tổ chức công
tác tự học của sinh viên. Đề tài nghiên cứu khoa học,
Trường Đại học Giao thông Vận tải.

255

