
Biến tiếng Anh 
thành sinh ngữ
“tiếng Anh là ngôn ngữ có sức mạnh lớn nhất thế giới. 
Bất cứ dân tộc nào, khi muốn hội nhập quốc tế đều bắt 
buộc phải làm quen với tiếng Anh. nhưng hãy sử dụng 
tiếng Anh như một sinh ngữ, coi nó là một công cụ chứ 
không phải một nghề nghiệp” - Đó là những chia sẻ của 
ông Phạm Văn Đại - Phó giám đốc sở giáo dục và Đào 
tạo hà nội.

Ông có cho rằng sử dụng tiếng 
Anh như một sinh ngữ thì cần phải 
có môi trường ứng dụng không?

Ông Phạm Văn Đại: Có chứ! Nhưng 
môi trường ấy, trong điều kiện của 
chúng ta hiện nay, thì phải do bản 
thân mỗi người tạo ra. Chúng ta gặp 
gỡ bạn bè thường xuyên, sách báo 
nhiều, đài và ti vi thì rất phổ biến, rồi 
cả internet. Bản thân tôi cũng học 
tiếng Anh như thế! Tôi vẫn dặn dò 
các chuyên viên tiếng Anh là: “Cứ 
văn bản nào không liên quan tới hành 
chính thì hãy sử dụng tiếng Anh”. Tôi 
cũng thỉnh thoảng lên mạng lướt một 
số website tiếng Anh. Để có thể sử 
dụng tốt tiếng Anh trong đời sống thì 
kỹ năng đầu tiên là nghe và nói. Hãy 
học theo đúng trình tự học của một 
đứa trẻ (nghe - nói - viết) chứ đừng đi 
“ngược” như chúng ta đã và vẫn làm 
(viết - nói - nghe).

Theo ông, chất lượng học tiếng 
Anh của học sinh, sinh viên hiện 
nay thế nào?

Ông Phạm Văn Đại: Hiện nay chúng 
ta vẫn dạy và học tiếng Anh theo 
phương pháp “để thi”, nặng về ngữ 
pháp, từ vựng chứ chưa chú ý tới ứng 
dụng giao tiếp. Đó là thứ tiếng Anh 
“nghiên cứu”, khó có thể phục vụ 
hữu hiệu cho cuộc sống hàng ngày. Sở 
GD&ĐT Hà Nội đã chỉ đạo các trường 
nâng cao chất lượng dạy và học tiếng 
Anh. Hà Nội phải đi đầu cả nước về 
việc sử dụng tiếng Anh. Học sinh, sinh 
viên phải có đủ trình độ tiếng Anh để 
giao tiếp hàng ngày, học lên cao, học 
tại các trường dạy song ngữ, du học 
hoặc sử dụng tiếng Anh để phục vụ 
nghề nghiệp. Phương pháp hữu hiệu 
là học thông qua các môn khác như: 

toán, văn, lý, hóa, địa... Ngoài ra còn 
có các chương trình giao lưu, hội thi 
Olympic tiếng Anh. Thông qua các 
hoạt động đó, học sinh sẽ thích và 
thấy cần phải học tiếng Anh. Chúng 
tôi khuyến khích việc học tiếng Anh ở 
trẻ nhỏ nhưng cần có hình thức học 
phù hợp với tuổi như học qua bài 
hát, trò chơi... Việc học phát âm sớm 
sẽ giúp các em dễ dàng có giọng nói 
chuẩn.

Liệu những thay đổi chỉ dừng lại 
ở phạm vi trường học thì có hẹp 
không?

Ông Phạm Văn Đại: Có lẽ bạn muốn 
nói tới các trung tâm tiếng Anh. Đó 
là bộ phận hết sức quan trọng trong 
hệ thống giáo dục của chúng ta. Mười 
năm trở lại đây, hơn 200 trung tâm 
tiếng Anh đã góp phần đáng kể trong 
việc đào tạo ngoại ngữ cho người dân, 
nhất là học sinh, sinh viên, cán bộ. Một 
số trung tâm như Việt - Anh, Anh ngữ 
London... hoạt động khá hiệu quả.

Đối với riêng các trung tâm tiếng 
Anh của người nước ngoài thì sao?

Ông Phạm Văn Đại: Các trung tâm 
tiếng Anh của nước ngoài (như British 
Council, Language Link, Apolo...) luôn 
thu hút được nhiều người học hơn. 
Họ được đầu tư vốn lớn hơn, có đội 
ngũ giáo viên nước ngoài, có công tác 
quảng cáo cực tốt. Họ cũng có quản 
lý rất chặt chẽ và “có nghề”. Đó là cái 
mà chúng ta phải học ở họ. Bản thân 
người dân, nhất là các phụ huynh đều 
mong muốn con em mình được học 
ở nơi có người nước ngoài dạy để các 
em phát huy tốt khả năng của mình. 
Quan niệm đó không hoàn toàn chính 
xác. Một số giáo viên tại các trung tâm 
nước ngoài có sử dụng tiếng Anh 

nhưng chưa chắc đã phát âm chuẩn. 
Trong khi đó, có nhiều giáo viên Việt 
Nam đã từng đi học nước ngoài lại sử 
dụng tiếng Anh chuẩn và không hề 
thua kém người nước ngoài.

Vậy các trung tâm tiếng Anh của 
Việt Nam cần phải làm gì để thu 
hút người học?

Ông Phạm Văn Đại: Có 3 yếu tố 
cần chú ý, đó là đầu tư sở sở vật chất 
(phòng lab, máy tính, video, máy 
chiếu...); xây dựng đội ngũ giáo viên 
của Việt Nam và nước ngoài có chất 
lượng; lựa chọn chương trình học tốt 
và phù hợp với các lứa tuổi. Bên cạnh 
đó là việc đẩy mạnh liên kết với trường 
nước ngoài. Như vậy thì giáo viên Việt 
Nam vừa có cơ hội nâng cao trình 
độ mà chi phí bỏ ra sẽ thấp hơn. Tuy 
nhiên, như tôi đã nói từ đầu, điều kiện 
để học tiếng Anh bây giờ không thiếu. 
Điều quan trọng là người học phải tự 
tạo ra môi trường, đó là cách tốt nhất 
để biến tiếng Anh thành sinh ngữ.

Xin cảm ơn ông!

>> QuỳNH HươNG (thực hiện)

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính 
của 45 quốc gia, 1/3 dân số thế 
giới nói tiếng Anh, 75% chương 
trình truyền hình phát bằng tiếng 
Anh, 3/4 bưu kiện thư tín viết 
bằng tiếng Anh, bàn phím máy 
vi tính là bàn phím tiếng Anh, bất 
cứ hội nghị nào với tên gọi là hội 
nghị quốc tế thì ngôn ngữ làm 
việc của hội nghĩ đó nhất định 
cần phải dùng tiếng Anh... Tiếng 
Anh đã đạt đến vị trí là ngôn ngữ 
chuẩn trong giao tiếp quốc tế.
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