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tieáng Anh
ôû tröôøng THPT Chuyeân
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Tóm tắt
Trong việc giảng dạy môn tiếng Anh, hoạt ñộng nhóm ñược
xem như là một trong những hoạt ñộng hiệu quả nhằm phát
huy tính năng ñộng và sáng tạo của học sinh. Tuy nhiên, thực
trạng sử dụng hoạt ñộng nhóm trong việc dạy và học môn
ðọc Hiểu tiếng Anh vẫn còn hạn chế. Vì vậy, việc thực hiện
ñề tài nghiên cứu về tổ chức nhóm trong các hoạt ñộng ñọc
hiểu là rất cần thiết. Ngoài việc ñiều tra về cách thức tổ chức
và ñiều khiển nhóm của giáo viên, ñề tài còn tiến hành tìm
hiểu về cách học nhóm và thái ñộ của học sinh ñối với các
hoạt ñộng nhóm. Những ảnh hưởng của hoạt ñộng nhóm
trong việc cải thiện các kỹ năng ñọc cho học sinh cũng như
việc khuyến khích học sinh tham gia giải quyết các bài tập
ñọc hiểu thông qua hoạt ñộng nhóm cũng ñược quan sát trên
lớp. Từ kết quả nghiên cứu, ñề tài ñưa ra một số kiến nghị
cho việc tổ chức hoạt ñộng nhóm nhằm cải thiện việc dạy và
học môn ðọc Hiểu tiếng Anh ở trường THPT Chuyên Thoại
Ngọc Hầu.
Abstract
Group work is considered as one of the effective strategies to
promote students’ activeness and creativity in teaching
English. However, the reality of using group work in
teaching and learning English Reading Comprehension at
high schools has shown many limitations. Therefore, it is
essential to conduct the research on organizing reading
activities through group work. In addition to the investigation
on teachers’ ways of organizing and mornitoring groups, a
survey of students’ group learning styles and their attitudes
towards group work was carried out. The effects of group
work on the improvement of students’ reading skills and the
motivation during group activities were also observed in
English classrooms. From the research findings, some
recommendations for organizing more effective group
activities were taken up in order to improve teaching and
learning English Reading Comprehension at Thoại Ngọc
Hầu highschool.

1. ðẶT VẤN ðỀ
Với quan ñiểm lấy người học làm trung tâm, phương
pháp giao tiếp ñòi hỏi giáo viên tiếng Anh phải tạo ñiều
kiện cho người học rèn luyện ñồng ñều bốn kỹ năng:
nghe, nói, ñọc, viết. Người học không còn thụ ñộng
lắng nghe, ghi chép hay làm các bài tập ñược chỉ ñịnh
mà phải chủ ñộng, tích cực hơn trong việc tiếp thu kiến
thức và vận dụng ngôn ngữ một cách ñộc lập. Theo tinh
thần trên, quan ñiểm dạy môn ðọc Hiểu tiếng Anh cũng
có sự thay ñổi. Mục ñích giảng dạy môn ðọc Hiểu
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không chỉ ñơn thuần là giải thích từ ngữ, cấu trúc, nội
dung của bài ñọc mà ñó là một quá trình tác ñộng qua
lại trong ñó người ñọc phải biết sử dụng những kiến
thức ñã có, những kỹ thuật ñể hiểu ñược nội dung bài
ñọc và vận dụng hiệu quả những kiến thức ngôn ngữ
thông qua các hoạt ñộng giao tiếp.
Tuy nhiên, thực tế việc dạy môn ðọc Hiểu tiếng
Anh ở các trường THPT vẫn chưa ñạt ñược hiệu quả
như mong muốn. Các hoạt ñộng nhằm tạo sự ảnh hưởng
lẫn nhau giữa các học sinh trong việc dạy môn ðọc
Hiểu vẫn chưa ñược chú trọng. Các em không có ñiều
kiện phát huy tính ñộc lập và chủ ñộng trong các giờ
ðọc Hiểu do ít có cơ hội trao ñổi, làm việc với nhau ñể
giải quyết các bài tập ñọc hiểu hay xử lý các tình huống
thông qua nội dung của bài ñọc. Kết quả là ña số học
sinh không hứng thú với việc học môn ðọc Hiểu tiếng
Anh. ðể cải thiện không khí học tập trong lớp cũng như
khuyến khích học sinh giao tiếp, học hỏi lẫn nhau , hoạt
ñộng nhóm cần ñược sử dụng trong các hoạt ñộng ñọc
hiểu. Thế nên, việc thực hiện ñề tài khảo sát về sử dụng
hoạt ñộng nhóm và những ảnh hưởng của nó trong các
giờ ðọc Hiểu là rất cần thiết. Kết quả của ñề tài sẽ góp
phần cải thiện việc dạy và học môn ðọc Hiểu nói riêng
và nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh ở
trường THPT nói chung.
2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1. Những lý luận về phương pháp dạy và học môn
ðọc Hiểu tiếng Anh và cách thức tổ chức nhóm trong
các hoạt ñộng ñọc hiểu.
- Nêu các khái niệm, ñặc ñiểm và tiến trình giảng
dạy môn ðọc Hiểu tiếng Anh.
- Nêu những thuận lợi, khó khăn và yêu cầu khi tổ
chức hoạt ñộng nhóm.
2.2. ðiều tra việc sử dụng hoạt ñộng nhóm trong dạy
và học môn ðọc Hiểu tiếng Anh ở trường THPT
Chuyên Thoại Ngọc Hầu.
- Tìm hiểu thực trạng dạy và học môn ðọc Hiểu
tiếng Anh ở khối lớp 10, 11 và 12 trường THPT
Chuyên Thoại Ngọc Hầu.
- ðiều tra việc tổ chức hoạt ñộng nhóm trong dạy và
học môn ðọc Hiểu tiếng Anh.
- Tìm hiểu những ảnh hưởng tích cực và những khó
khăn khi tổ chức nhóm trong các hoạt ñộng ñọc hiểu
2.3. ðề xuất một số biện pháp khắc phục.
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
ðề tài sử dụng các phương pháp:
- Thu thập tài liệu làm cơ sở lý luận cho ñề tài
- Phương pháp ñịnh lượng ñược thực hiện với bảng
câu hỏi dành cho giáo viên và học sinh.
- Phương pháp ñịnh tính ñược thực hiện bằng cách
dự giờ lớp học.
- Phương pháp thống kê, phân tích dữ liệu.
4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Sau khi bảng câu hỏi ñiều tra ñược phát cho 6 giáo
viên và 199 học sinh khối lớp 10, 11, và 12 trường
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THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu và dự giờ 4 tiết môn
ðọc Hiểu, kết quả nghiên cứu ñược thể hiện qua các
mặt sau:
4.1. Thực trạng dạy và học môn ðọc Hiểu
Hầu hết giáo viên sử dụng phong phú các kỹ thuật
ñể giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng ñọc, cụ thể là:
100% giáo viên có sử dụng các kỹ thuật như tìm ý chính
(skimming for gist), tìm thông tin chi tiết (scanning for
details), ñoán nghĩa từ, cấu trúc của bài ñọc và 83,3%
giáo viên sử dụng kỹ thuật lập dàn bài (outlining), suy
luận (inferencing) và viết lại nội dung bài ñọc
(paraphrasing). Mặc dù những cố gắng của giáo viên
nhưng chỉ có 42,5% học sinh thích học môn ðọc Hiểu,
37,5% học sinh có ý kiến và số còn lại là các em không
thích học môn ðọc Hiểu tiếng Anh.
4.2. Việc sử dụng hoạt ñộng nhóm trong giảng
dạy môn ðọc Hiểu
Có 83,3% giáo viên sử dụng hoạt ñộng nhóm 2 hoặc
hơn 2 lần trong một tuần và 16.7 % giáo viên thừa nhận
rằng họ chỉ tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm
một lần trong một tháng. Hoạt ñộng nhóm ñược tổ chức
trong các hoạt ñộng ñọc hiểu như:
- 83,3% giáo viên tổ chức cho học sinh làm việc
theo nhóm trong hoạt ñộng: Sắp xếp trật tự của câu
hoặc hình ảnh (Ordering statements or pictures)
- 66,6% giáo viên sử dụng các hoạt ñộng như ðiền
thông tin vào khung (Grids or Forms), ðóng kịch (Role
play), trả lời câu hỏi WH (WH-questions)
- 50% giáo viên tổ chức nhóm qua các hoạt ñộng:
Chọn câu ñúng/sai (True/False statements), Nối từ theo
ñịnh nghĩa, hình ảnh (Matching), Viết lại nội dung bài
ñọc (Re-write), và 16,7% giáo viên sử dụng: Chọn câu
trắc nghiệm (Multiple choice), Viết sang câu hỏi theo
trả lời gợi ý (Answers given)
Các hoạt ñộng trên ñược tổ chức hầu hết ở 3 giai
ñoạn: trước khi ñọc (Pre-reading), trong khi ñọc (whilereading), và sau khi ñọc (post-reading). Các giáo viên
thường mất 5 – 10 phút cho mỗi hoạt ñộng.
Các giáo viên cũng có những khó khăn khi tổ chức
nhóm là: ồn ào (100%), mất nhiều thời gian, trình ñộ
học sinh không ñều (66,6%), học sinh phạm nhiều lỗi
và không chịu hợp tác (50%).
4.3. Thái ñộ học nhóm của học sing trong các
hoạt ñộng ñọc hiểu
Khi làm việc theo nhóm, 55% học sinh cho rằng các
em ñã giúp ñỡ nhau giải thích ý nghĩa của từ, cấu trúc
câu và hăng hái trao ñổi ý kiến với nhau về nội dung bài
ñọc. 44,5% học sinh chủ ñộng hỏi hỏi các bạn trong
nhóm về những vấn ñề các em không rõ. Trong khi ñó,
có 6,5% học sinh hầu như không tham gia vào các hoạt
ñộng trong nhóm và không có ý kiến mà chỉ ngồi nghe
và quan sát. Tuy nhiên hầu hết các em cho rằng cảm
thấy rất thoải mái, tự tin trình bày ý kiến, có tinh thần
thi ñua trong các hoạt ñộng nhóm.
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4.4. Vai trò của giáo viên trong việc tổ chức nhóm
Kết quả thu ñược từ bảng câu hỏi và dự giờ lớp học
cho thấy:
Giáo viên có sự chuẩn bị tốt cho các hoạt ñộng
nhóm như chọn các kỹ thuật ñọc hợp lý cho từng bài
ñọc, ñưa ra lời hướng dẫn khá rõ và dễ hiểu, sử dụng
các hoạt ñộng ñọc hiểu khá ña dạng
Tuy nhiên vẫn còn một số thiếu sót trong việc tổ
chức nhóm. Trước hết, giáo viên hầu như không xác
ñịnh thời gian cụ thể cho từng hoạt ñộng nhóm. ðiều
này dẫn ñến việc một số nhóm ít tập trung giải quyết
yêu cầu của giáo viên trong từng hoạt ñộng ñọc hiểu.
Thứ hai là giáo viên ñiều khiển các hoạt ñộng nhóm
chưa ñược tốt. 47,5% học sinh nói rằng giáo viên của
các em chỉ ñứng trước lớp và quan sát các nhóm. Trong
khi ñó 47% học sinh cho rằng giáo viên thỉnh thoảng có
ñi ñến một số nhóm và sửa lỗi, và chỉ có 26% nói là
giáo viên có ñi ñến từng nhóm, tham gia vào hoạt ñộng
của một số nhóm và giúp ñỡ các em khi gặp khó khăn
về từ ngữ và cách diễn ñạt.
4.5. Những lợi ích của hoạt ñộng nhóm trong việc
học môn ðọc Hiểu
Từ kết quả dự giờ lớp chuyên Anh và lớp không
chuyên cho thấy:
- Hoạt ñộng nhóm thúc ñẩy 70 – 89 % học sinh của
lớp chuyên Anh và không chuyên tham gia vào các hoạt
ñộng ñọc hiểu.
- Tốc ñộ ñọc của các em trong hoạt ñộng nhóm ñược
ñánh giá là nhanh với trung bình thời gian cho mỗi hoạt
ñộng là từ 4 – 5,5 phút.
- Tính ñộc lập của học sinh lớp chuyên và lớp không
chuyên có sự khác biệt. 80 – 89% học sinh lớp chuyên
ñộc lập trong việc giải quyết các nhiệm vụ ñọc hiểu
trong khi ñó mức ñộ ñộc lập của học sinh lớp không
chuyên là 70 – 89%.
- Không khí lớp học trong các hoạt ñộng nhóm rất
thú vị và náo nhiệt.
5. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
Căn cứ vào yêu cầu lý luận về tổ chức và ñiều khiển
nhóm và dựa vào kết quả nghiên cứu, ñề tài ñề ra một
số biện pháp ñể khắc phục.
5.1. Những kiến nghị dành cho giáo viên THPT
- Sử dụng ña dạng các hoạt ñộng ñọc hiểu cho hoạt
ñộng nhóm. Không chỉ tổ chức nhóm trong các hoạt
ñộng như: chọn câu ñúng/sai (True/False statements),
sắp xếp câu ñúng (Ordering statements) mà cần sử dụng
thêm các hạot ñộng cho học sinh làm việc theo nhóm
như: ñiền thông tin vào chỗ trống (Gap-fill), thảo luận
(Discussion), ñóng vai (Roleplay) v.v…
- Thường xuyên tổ chức nhóm với những thành viên
và số lượng thành viên khác nhau. Số lượng thành viên
trong nhóm có thể là 3 – 6 người tuỳ theo mức ñộ khó
khăn của từng hoạt ñộng và nên thay ñổi thành viên
trong nhóm ñể tránh sự nhàm chán khi phải làm việc
với những người quen thuộc trong thời gian dài.
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- Bổ sung thêm những kiến thức có liên quan ñến
nội dung các bài ñọc trong sách giáo khoa ñể tạo sự
hứng thú cho học sinh.
- Nêu mục ñích rõ ràng cho từng hoạt ñộng nhóm
bằng cách xác ñịnh từng vai trò và trách nhiệm của mỗi
thành viên trong nhóm.
- Cải thiện việc tổ chức và ñiều khiển nhóm
5.2. Những kiến nghị dành cho người nghiên cứu
cùng ñề tài
Kết quả nghiên cứu của ñề tài này chỉ nói lên thực
trạng sử dụng hoạt ñộng nhóm trong việc dạy và học
môn ðọc hiểu tiếng Anh ở trường THPT Chuyên Thoại
Ngọc Hầu, chưa ñủ cơ sở ñể kết luận chung về tính hiệu
quả của hoạt ñộng nhóm trong việc dạy môn ðọc hiểu ở
các trường THPT của tỉnh An Giang. Do ñó, những
nghiên cứu cùng ñề tài nên ñược thực hiện với phạm vi
lớn hơn ñể có thể khái quát ñược thực trạng sử dụng
hoạt ñộng nhóm và tính hiệu quả của nó trong việc dạy
và học môn ðọc hiểu tiếng Anh. Ngoài ra, những
nghiên cứu về ảnh hưởng của hoạt ñộng nhóm ở các
môn kỹ năng khác như: Nghe, Nói và Viết cũng cần
ñược thực hiện.
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