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Trong bài viết này, tôi xin trình bày 05 phần:
(1) Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và việc dạy-học ngoại ngữ
(2) Một số khuynh hướng của việc học và rèn luyện ngoại ngữ trong bối
cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
(3) Một số rào cản đối với việc học ngoại ngữ ở người lớn
(4) Giải pháp phần mềm công nghệ
(5) Một số kiến nghị đối với việc học tập và rèn luyện ngoại ngữ của
viên chức - giảng viên tại Học viện Cán bộ
1. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và việc dạy-học ngoại ngữ
Trong dòng chảy của khoa học - công nghệ, thế giới không thể không có
những thay đổi căn bản bởi tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Một
trong những điều đó là những thay đổi trong sự nghiệp giáo dục nói chung và việc
dạy- học ngoại ngữ nói riêng.
Cách mạng công nghiệp phiên bản 4.0 (gọi tắt là IR 4.0) được kiểm soát bởi
trí thông minh nhân tạo và kết cấu kỹ thuật số đã tạo một thế giới mà sự tương tác
giữa người và máy móc trở nên phổ quát. Trong bối cảnh IR 4.0, công nghệ đã trở
thành một phần quan trọng của việc học ngôn ngữ trên phạm vi toàn thế giới ở mọi
cấp độ và đối với mọi người ở mọi lứa tuổi.
Có thể nói rằng công nghệ số đã từng bước thay thế dần một số vai trò
truyền thống của người dạy, đồng nghĩa với việc người học trong bối cảnh IR 4.0
đang trở nên độc lập hơn trong việc học tập và rèn luyện một ngôn ngữ. Các phần
mềm học ngôn ngữ nói chung và học tiếng Anh nói riêng đã và đang hoàn thiện
nhằm giúp người học có những trải nghiệm như học trong một môi trường lớp học
truyền thống - nghĩa là có sự tương tác theo 3 cách: (1) tương tác một chiều, trong
đó người dạy và người học tiếp thu qua quá trình NGHE và NHÌN; (2) tương tác
hai chiều giữa người dạy và người học; và (3) tương tác ba chiều, trong đó người
học được tham gia vào các diễn đàn (forum) có sự tham gia của nhiều người học
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khác đến từ nhiều quốc gia khác nhau và có chung một mục tiêu là học ngôn ngữ.
Không những thế, các phần mềm còn giúp người học có cơ hội tự kiểm tra quá
trình tái tạo ngôn ngữ, mà trước hết là khả năng phát âm từ việc phát âm một từ
đơn lẻ đến việc phát âm một chuỗi âm thanh có nghĩa cụ thể với mục tiêu nhắm tới
đạt được một hoặc nhiều hơn một các chức năng ngôn ngữ như thông báo, yêu cầu,
phát biểu (suy nghĩ, cảm xúc, …), mô tả, trả lời thông tin, thuật lại, v.v…
Tóm lại, IR 4.0 đã đem lại cho người học một thế giới học tập vượt trên giới
hạn không gian, thời gian, và cơ hội luyện tập và thực hành ngôn ngữ không giới
hạn. Thầy và trò có thể gặp gỡ nhau mọi lúc, cùng đọc, nghe, trao đổi về những
vấn đề cùng quan tâm. Toàn bộ quy trình phát triển ngôn ngữ có thể làm được là
nhờ sự hỗ trợ một cách hiệu quả của công nghệ.
2. Một số khuynh hướng của việc học và rèn luyện ngoại ngữ trong bối
cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Nhìn chung, trong suốt 40 năm qua, kết quả của nhiều công trình nghiên cứu
việc ứng dụng máy tính và công nghệ số vào việc học nói chung và học ngoại ngữ
nói riêng đều giống nhau và đều cho thấy đem lại những lợi ích tích cực (Higgins,
2012). Công nghệ máy tính và kỹ thuật số luôn đặt ra những thách thức mới trong
quá trình dạy và học. Các cuộc nghiên cứu chỉ ra một số khuynh hướng cụ thể sau:
 Việc sử dụng công nghệ có sự phối hợp và chia sẻ (giữa hai hay nhiều
người) sẽ hiệu quả hơn một người đơn lẻ;
 Công nghệ có thể phát huy hiệu quả khi được sử dụng để hỗ trợ việc học
tập trong khoảng thời gian ngắn, đều đặn và tập trung, giúp cải thiện việc học, đặc
biệt nếu công nghệ được sử dụng liên tục với tần suất 3 lần trong một tuần cho một
khoá học kéo dài từ 5 đến 10 tuần. Nếu sử dụng lâu hơn sẽ không còn mang lại kết
quả như mong đợi;
 Việc sử dụng công nghệ với mục đích để sửa chữa những sai sót hoặc
điều chỉnh lại những lỗi ở người học đã được học trước đó sẽ phát huy hiệu quả đối
với tất cả mọi đối tượng, đặc biệt ở những người học có những hoàn cảnh không
được đầy đủ như những người học bình thường khác;
 Công nghệ không thể thay thế quá trình dạy truyền thống (có sự tham gia
của yếu tố người thầy thật. Tuy nhiên, với công nghệ, người học chậm có cơ hội
được bổ sung kiến thức nền tảng để có thể bắt kịp người xung quanh;
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Nhìn tổng thể, công nghệ được xem là chất xúc tác tạo ra sự thay đổi tích
cực trong quá trình tiếp thu kiến thức và kỹ năng ở người học.
3. Một số rào cản đối với việc học ngoại ngữ ở người lớn
Việc học ngoại ngữ ở người lớn thường gặp nhiều khó khăn, dẫn đến kết quả
không được khả quan. Nguyên nhân của sự không tiến bộ này có nhiều. Theo hai
nhà nghiên cứu Schwartz và Terrill (2000), những nguyên nhân chủ yếu gồm:
 Sự hạn chế về kỹ năng học thuật trong việc học một ngoại ngữ;
 Người học thiếu những thói quen học tập hiệu quả;
 Sự can thiệp quá nhiều của ngôn ngữ thứ nhất (hay ngôn ngữ mẹ đẻ ở một
số quốc gia, trong đó có Việt Nam) trong quá trình học một ngoại ngữ;
 Sự chênh giữa phương pháp dạy và nội dung truyền đạt của thầy giáo và
những mong đợi ở người học
 Những yếu tố văn hoá – xã hội như tuổi tác, tình trạng sức khoẻ về thể
chất, sự đồng nhất về mặt xã hội của người học trong bối cảnh học ngoại ngữ trong
phạm vi không gian của một lớp học truyền thống;
 Các yếu tố về vấn đề cá nhân trong công việc mưu sinh, trong gia đình tác
động tiêu cực đến hiệu quả học ngoại ngữ ở người trưởng thành; và
 Thiếu sự thực hành ngôn ngữ trong và ngoài phạm vi lớp học.
4. Giải pháp công nghệ
Một trong những chìa khoá dẫn đến thành công trong việc học ngoại ngữ nói
chung và học tiếng Anh nói riêng là sự tiếp xúc với ngôn ngữ đó càng thường
xuyên càng tốt dưới dạng văn bản và âm thanh. Và một trong những yếu tố cản trở
việc học ngoại ngữ của người lớn đi làm là thời gian rảnh và điều kiện tiếp xúc với
ngôn ngữ cần rèn luyện.
Sự ra đời của các phần mềm dạy - học ngôn ngữ (Language - learning
software) là giải pháp được sử dụng trên toàn thế giới. Các phần mềm này luôn
hướng tới sự hoàn thiện tối đa phương pháp giúp người học rèn luyện đủ 04 kỹ
năng của ngôn ngữ ,thường được sắp xếp theo trình tự tiếp thu một ngôn ngữ là
Nghe – Nói – Đọc – Viết. Điểm tương đồng của nhiều phần mềm công nghệ học
ngôn ngữ có thể kể ra gồm:
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 Phần mềm tạo điều kiện cho người học nghe từng từ đơn lẻ (đơn vị mang
nghĩa nhỏ nhất của ngôn ngữ) đến các tổ hợp lớn hơn mang nghĩa (như cụm từ,
câu, đoạn văn, …);
 Người học có điều kiện rèn luyện phát âm của bản thân và được đánh giá
bởi phần mềm công nghệ;
 Phần mềm còn tạo ra những môi trường giao tiếp ảo nhưng dựa trên
những tình huống có trong thực tiễn; đồng thời người học có thể tiếp xúc với
những học viên khác là người học đến từ nhiều quốc gia. Điều này giúp cho người
học sự tự tin trong việc sử dụng ngôn ngữ mình đang cố gắng rèn luyện;
 Đa số các phần mềm công nghệ học ngôn ngữ đều có thiết kế phần kiểm
tra đánh giá; qua đó giúp người học biết được những điểm cần khắc phục để đạt
được trình độ mình mong muốn;
 Và tính ưu việt nhất chính là phần mềm khắc phục được sự khó khăn về
thời gian của người học; người học có thể học (rèn luyện) 24/7.
5. Một số kiến nghị đối với việc học tập và rèn luyện ngoại ngữ của viên
chức - giảng viên tại Học viện Cán bộ
Nhu cầu học và sử dụng được tiếng Anh trong giảng viên, viên chức, người
lao động, nhất là đối với viên chức là giảng viên trong giai đoạn hiện nay là có thật
và mang tính cấp bách. Để việc học tập, rèn luyện kỹ năng tiếng Anh của viên
chức giảng viên tại Học viện Cán bộ đạt được kết quả mong đợi, tôi xin đưa ra một
số kiến nghị sau:
5.1. Về cơ sở vật chất:
Để giải quyết những trở ngại của người lớn học tiếng Anh như đã nêu ở trên,
Học viện cần phải có công nghệ phần mềm day-học tiếng Anh.
5.2. Về chính sách động viên:
Học viện cần có những chính sách cụ thể nhằm động viên mọi người trong
Học viện tích cực (thậm chí là quyết tâm) rèn luyện tiếng Anh để đáp ứng được
nhu cầu của công việc trong giai đoạn hội nhập hiện nay.
5.3. Về chủ trương
Lãnh đạo Học viện cần có chủ trương bằng văn bản quy định về:
 Trình độ ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng cho viên chức giảng viên cần phải đạt sau một thời gian được tuyển dụng nhất định;
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 Đưa việc rèn luyện và nâng cao kỹ năng tiếng Anh là một tiêu chí xem xét
về việc hoàn thành nhiệm vụ mỗi năm.
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