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Trong quá trình học tập, khi sinh viên hỏi làm thế nào để học tiếng Anh hiệu
quả hoặc nhanh chóng, hầu hết các giáo viên nói rằng bạn cần động lực.... và rất
nhiều điều khác. Tất nhiên, đó là sự thật: động lực và có mục tiêu cho kỹ năng
ngôn ngữ của bạn là rất quan trọng cho việc học một ngoại ngữ. Tuy nhiên, còn có
một yếu tố quan trọng khác: sự quyết tâm. Bạn phải quyết tâm đạt được mục tiêu
tiếng Anh. Nếu không, chỉ có động lực sẽ là không đủ để bạn có thể đạt được mục
tiêu.
Học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai có thể là một nhiệm vụ đầy thách
thức. Nhưng một khi bạn gục ngã hay bỏ cuộc thì mọi nỗ lực và thời gian bạn dành
cho việc học ngôn ngữ sẽ trở nên không còn giá trị gì cả. Thông thạo tiếng Anh,
khi đi du lịch bạn sẽ cảm thấy vui, tự tin hơn. Ngoài ra, bạn không phải đợi cho
cuốn sách bán chạy nhất hoặc bộ phim mới của Hollywood được dịch ra bằng tiếng
mẹ đẻ để thưởng thức, và trên hết việc giỏi một ngoại ngữ sẽ là một lợi thế rất lớn
giúp bạn tìm được một công việc phù hợp trong tương lai. Để giúp bạn hoàn thành
mục tiêu trên, dưới đây là một số lời khuyên thiết thực về cách học tiếng Anh hiệu
quả.
1. Học cụm từ không phải từ
Khi bạn học tiếng Anh hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào, bạn không nên học từng
từ một vì nhớ chúng không có ý nghĩa gì khi không có ngữ cảnh. Thay vào đó, bạn
nên học toàn bộ cụm từ. Việc này sẽ giúp bạn ghi nhớ ý nghĩa của từ được dễ dàng
hơn nhiều, nếu bạn biết từ đó có ý nghĩa gì và cách chúng được sử dụng trong một
câu hay trong ngữ cảnh nào đó.
2. Học bằng cách lắng nghe
Khi đọc giáo trình cũng có thể giúp bạn học tiếng Anh, bạn không được chỉ
dựa vào chúng. Giáo trình là một tài liệu tuyệt vời để dạy cho bạn về ngữ pháp và
từ vựng, nhưng chúng có thể không có ích gì khi thực hiện một cuộc trò chuyện.
Nếu bạn muốn học cách nói tiếng Anh, hãy học bằng cách nghe chứ không phải
bằng cách đọc. Bằng cách lắng nghe nhiều hơn, bạn sẽ có thể học từ vựng và ngữ
pháp hữu ích mà không cần thực hiện hoặc ghi nhớ chúng.
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3. Ưu tiên chất lượng hơn số lượng
Khi nói đến việc học bất kỳ ngôn ngữ nào, đó là tất cả về chất lượng so với
số lượng. Thay vì học hàng chục từ mới trong một thời gian ngắn, bạn nên tập
trung vào việc học một từ và lặp lại nó hàng chục lần. Điều này giúp bạn khỏi bị
quá tải thông tin. Ngoài ra, chiến lược này cho phép bạn đặt ý nghĩa của từ và cụm
từ sâu hơn vào trong não của bạn. Kết quả là, bạn sẽ không quên những từ đó một
cách dễ dàng.
4. Học ngữ pháp với những câu chuyện “thường ngày”
Một trong những cách tốt nhất để học ngữ pháp là lắng nghe “Các câu
chuyện ngắn với thì khác nhau”. Điều này sẽ giúp bạn cải thiện ngữ pháp tiếng
Anh một cách tự động và tự nhiên hơn.
Ví dụ: “I don’t like bananas but I want to eat one,” the other story should be
“I didn’t like bananas but I wanted to eat one.”
5. Nghe và trả lời, thay vì nghe và lặp lại
Nếu bạn muốn cải thiện tiếng Anh của mình, đừng sử dụng các sách giáo
trình tiếng Anh để "lặp lại sau khi nói chuyện". Thay vì sử dụng các từ hoặc cụm
từ mà người khác nói, bạn nên trả lời các câu hỏi. Ví dụ: nếu bạn đang nghe một
podcast hoặc video, tạm dừng nó sau mỗi 20 đến 30 giây và tạo một bản tóm tắt
ngắn gọn về những gì đã được nói.
6. Hãy học một cách khôn ngoan!
Học Tiếng Anh không có nghĩa là bạn phải làm điều gì đó nhàm chán. Nếu
bạn không thích học theo lối từ chương của các câu hỏi ngữ pháp bởi vì nó rất là
nhàm chán, bạn nên học Tiếng Anh mỗi ngày. Thậm chí nếu bạn chỉ cần dành ra 5
hoặc 10 phút để xem một video bằng Tiếng Anh, vẫn tốt hơn bạn tập trung học 2
hoặc 3 tiếng mà không liên tục. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn đang "học tập thụ
động" như xem video, hãy cố gắng học cách viết một cụm từ, một câu hoặc một số
từ vựng mà bạn muốn sử dụng trong tương lai.
7. Vui vẻ = Thành công = Vui vẻ
Và đó là bí mật. Trong khi bạn học, bạn cũng nên vui chơi. Điều này có
nghĩa là bạn đang thư giãn và điều đó rất quan trọng cho việc học.
Chúng tôi hy vọng với những chia sẻ trên đây sẽ giúp các bạn sinh viên yêu
thích và xây dựng được một phương pháp học tốt tiếng Anh cho bản thân mình
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