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TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CỦA SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ 
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Bộ môn Anh văn 
Khoa Khoa học cơ bản 
Trường Đại học Giao thông Vận tải 

 

Tóm tắt: Bài báo nêu lên một vài suy nghĩ của tác giả về thực trạng học tiếng Anh, đặc 
biệt là tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên khoa Cơ khí với những thuận lợi và hạn chế, 
đồng thời chia sẻ với các em một số kinh nghiệm học tiếng Anh có hiệu quả qua quá trình học 
tập và giảng dạy. 

Summary: The article presents some author’s opinions about learning English, 
especially ESP of mechanical students, showing their advantages and disadvantages in 
learning English and gives some experiences of studying English in the most effective way as 
well. 

 

I.  MỞ ĐẦU 

Sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ 
của công nghệ thông tin đã làm cho việc trao 
đổi học tập, nghiên cứu và phát triển mọi mặt 
mà trong đó giáo dục luôn được coi là quốc 
sách hàng đầu không còn chỉ bó hẹp trong 
từng quốc gia, từng lãnh thổ riêng biệt. Sự 
bùng nổ thông tin trên toàn thế giới đã tạo ra 
một lượng thông tin khổng lồ và không ngừng 
biến đổi. Làm thế nào để có thể nắm bắt được 
lượng thông tin ấy một cách kịp thời và có 
chọn lọc? Làm thế nào để có thể lĩnh hội và 
có một chỗ đứng vững vàng trong một nền 
kinh tế được gọi là nền kinh tế tri thức? Hơn 
lúc nào hết, các sinh viên Việt Nam, trong đó 
có các sinh viên khoa Cơ khí của trường Đại 
học Giao thông Vận tải, những chủ nhân 
tương lai của đất nước, cần ý thức được tầm 
quan trọng và sự cần thiết phải trang bị cho 
mình những công cụ phục vụ đắc lực cho 
chuyên môn, đó là ngoại ngữ và tin học. 

Là một ngôn ngữ mang tính quốc tế, một 
trong những ngôn ngữ phổ biến và thông dụng 
nhất trên thế giới hiện nay, tiếng Anh đã, đang 
và sẽ tiếp tục được sử dụng hết sức rộng rãi 
trong rất nhiều lĩnh vực: kinh tế, văn hoá, 
thương mại, du lịch … và đặc biệt là khoa học 
kỹ thuật. Đã từ nhiều năm nay, tiếng Anh 
được đưa vào giảng dạy trong các cấp học, từ 
trường phổ thông tới trường đại học với tư 
cách là một môn học chính thức. Ở các trường 
đại học, sinh viên không chỉ được học tiếng 
Anh cơ bản với mục đích giao tiếp thông dụng 
mà còn được học tiếng Anh chuyên ngành 
theo các chuyên ngành mà họ được đào tạo. 
Cùng với vốn tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh 
chuyên ngành giúp sinh viên có thể đọc, hiểu 
và mở rộng kiến thức chuyên ngành thông qua 
các tài liệu bằng tiếng Anh, có được sự trang 
bị khá đầy đủ kiến thức cho bản thân, tạo tiền 
đề vững vàng cho công việc trong tương lai, 
có cơ hội tìm kiếm và đạt được các học bổng 
du học ưu đãi v.v… 
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Ở trường Đại học Giao thông Vận tải, 
khoa Cơ khí là một khoa có số lượng sinh 
viên đông thứ hai, chỉ đứng sau khoa Công 
trình. Cũng như sinh viên của tất cả các khoa 
khác, sau hai học phần gồm 150 tiết học tiếng 
Anh cơ bản, sinh viên khoa Cơ khí được học 
60 tiết tiếng Anh chuyên ngành. Thời lượng 
học tiếng Anh chuyên ngành như vậy tuy 
không nhiều nhưng nếu học một cách thực sự 
nghiêm túc, các em sẽ trang bị cho mình được 
vốn kiến thức tương đối về chuyên ngành cơ 
khí nói chung, được rèn luyện kỹ năng đọc 
hiểu văn bản để có thể tiếp cận với rất nhiều 
tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh. Nhưng 
thực tế thì có khoảng bao nhiêu phần trăm 
sinh viên khoa Cơ khí có thể sử dụng tiếng 
Anh để giao tiếp, để phục vụ cho công việc 
của mình? Điều gì là nguyên nhân khách quan 
và chủ quan đem lại kết quả như vậy? Trong 
bài viết này tôi muốn đề cập tới thực trạng học 
tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh chuyên 
ngành, với những thuận lợi và hạn chế của 
sinh viên khoa Cơ khí, đồng thời xin chia sẻ 
một số kinh nghiệm học tiếng Anh đúc kết 
được sau quá trình học tập và giảng dạy của 
bản thân tôi và các đồng nghiệp. 
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II. NỘI DUNG 

1. Thực trạng học tiếng Anh nói chung 
và tiếng Anh chuyên ngành nói riêng của 
sinh viên khoa Cơ khí. 

1.1. Thuận lợi 

Giống như sinh viên của các khoa khác, đại 
đa số sinh viên khoa cơ khí trước khi vào đại 
học đều đã được học tiếng Anh ở trường phổ 
thông trong thời gian từ 3 đến 7 năm hoặc thậm 
chí còn nhiều hơn. Tiếng Anh được coi là một 
môn học chính, là một trong sáu môn các em 
phải thi tốt nghiệp PTTH và như thế hầu hết các 

em đã có được kiến thức tiếng Anh nhất định, 
một số em đã có thể nghe nói được trong những 
tình huống đơn giản. Khi vào đại học, các em 
được học 150 tiết tiếng Anh cơ bản qua hai cuốn 
giáo trình New English, được củng cố, ôn tập lại 
những kiến thức đã học ở phổ thông, đồng thời 
được luyện tập và phát triển thêm nhiều về kỹ 
năng nghe, nói, hai kỹ năng mà phần lớn là các 
em còn yếu. 

Trong thời gian 6 năm trở lại đây, tiếng 
Anh chuyên ngành chính thức được đưa vào 
giảng dạy cho sinh viên sau khi các em kết 
thúc chương trình tiếng Anh cơ bản. Việc học 
tiếng Anh chuyên ngành có thể được bố trí ở 
các thời điểm khác nhau tuỳ theo đặc thù 
riêng của từng khoa. Sinh viên khoa Cơ khí 
được học tiếng Anh chuyên ngành ở học kỳ I 
của năm thứ hai, nối tiếp ngay sau tiếng Anh 
cơ bản. Đây là một thuận lợi bới phần lớn là 
các em nhớ và vận dụng được vốn kiến thức 
mình vừa được học, tạo đà cho việc học tiếng 
Anh chuyên ngành. 

Giáo trình tiếng Anh chuyên ngành cơ 
khí bao gồm một số nội dung có liên quan tới 
ngành cơ khí nói chung như: Năng lượng, 
Nhiệt và Công; Cơ cấu; Lực trong kỹ thuật; 
Hệ thống sưởi trung tâm; Thiết kế và chức 
năng v.v… Với 60 tiết học, sinh viên bước 
đầu được làm quen với một số thuật ngữ 
chuyên môn thông dụng,một số nội dung 
chuyên môn cơ bản, rèn luyện và nâng cao kỹ 
năng đọc hiểu văn bản, kỹ năng dịch ở một 
mức độ nhất định, tạo tiền đề cho việc tự học 
hoặc tiếp tục nâng cao kiến thức tiếng Anh 
chuyên ngành để phục vụ cho chuyên môn 
của mình sau này. Với sự nỗ lực của bản thân 
các em và sự giúp đỡ nhiệt tình, có trách 
nhiệm của các giáo viên tiếng Anh, nhìn 
chung, kết quả thi hết học phần chuyên ngành 
của sinh viên khoa Cơ khí khá cao, thường đạt 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

từ 80% - 90%. 

1.2. Một số hạn chế và nguyên nhân 

Tuy đã được học tiếng Anh ở phổ thông 
nhưng do một số yếu tố khách quan và chủ 
quan mà rất nhiều em đã học tiếng Anh không 
“đến nơi đến chốn”, kiến thức ngữ pháp 
không  chắc chắn, khả năng giao tiếp hạn chế. 

Vào đại học, sinh viên được học lại tiếng 
Anh cơ bản, bắt đầu từ những kiến thức hết 
sức đơn giản, thế nhưng tốc độ học thì lại 
nhanh hơn rất nhiều so với chương trình ở phổ 
thông (ở trường phổ thông, trừ các lớp chuyên 
ngữ, phần lớn các em chỉ học 3 tiết / tuần, ở 
trường đại học các em học từ 5 – 7 tiết / tuần). 
Nhiều em dường như không theo kịp tốc độ 
này. Sự chênh lệch về trình độ của các em 
sinh viên trong một lớp học ban đầu do có khá 
nhiều em đến từ vùng nông thôn, vùng sâu, 
vùng xa, thực sự là một khó khăn đối với 
nhiều sinh viên và cho cả người dạy. 
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ngành nối tiếp ngay sau tiếng Anh cơ bản bên 
cạnh thuận lợi đã được nêu ở trên thì đồng 
thời cũng lại là một khó khăn đối với sinh 
viên bởi ở thời điểm này các em hầu như chưa 
được trang bị một chút kiến thức nào về 
chuyên môn bằng tiếng Việt. Mặc dù các nội 
dung tiếng Anh chuyên ngành chưa chuyên 
sâu về các chuyên ngành hẹp nhưng cũng là 
những vấn đề không đơn giản, nhất là khi 
chúng được thể hiện bằng tiếng Anh. Các giáo 
viên dạy tiếng Anh mặc dù đã phối kết hợp 
với giáo viên chuyên môn nhưng nhiều khi 
cũng gặp trở ngại trong việc chuyển tải nội 
dung bài học tới các em một cách thực sự có 
hiệu quả bởi chính họ cũng không được đào 
tạo về các chuyên ngành này. 

Một số sinh viên do chưa xác định được 
tầm quan trọng của ngoại ngữ, lại thêm một 

phần không có năng khiếu học ngoại ngữ nên 
chưa có động cơ, mục đích học tập đúng đắn, 
do đó chưa tìm ra được phương pháp học hiệu 
quả và sau hai học phần ở năm thứ nhất, trình 
độ tiếng Anh cơ bản của các em vẫn còn rất 
hạn chế, ngữ pháp không nắm chắc, vốn từ 
quá nghèo nàn. Khi học tiếng Anh chuyên 
ngành, các sinh viên này thấy quá khó và tỏ ra 
chán nản, lười học, đã kém lại càng kém. 

Một hạn chế nữa không chỉ đối với sinh 
viên khoa cơ khí mà là đối với một bộ phận 
không nhỏ sinh viên Việt Nam nói chung là 
các em có thói quen học theo kiểu thụ động, 
phụ thuộc vào giáo viên, chưa có sự say mê 
tìm tòi, khám phá và khai thác các nguồn tài 
liệu, các kênh thông tin sẵn có để đạt được kết 
quả tốt trong việc thi cử và tích luỹ kiến thức, 
mở rộng tầm hiểu biết. 

Bên cạnh các nguyên nhân chủ quan về 
phía sinh viên, việc học tiếng Anh chuyên 
ngành chưa có hiệu quả ở một số lượng sinh 
viên nhất định cũng còn do một số yếu tố 
khách quan khác. Một số bài trong chương 
trình có lượng từ mới quá nhiều, một số thuật 
ngữ lạ và khó, một số cấu trúc câu dài và phức 
tạp gây khó hiểu đối với sinh viên, vì thế 
không gây được hứng thú và làm cho các em 
dễ nản chí. Với thời lượng 60 tiết, chương 
trình học không thể bao quát được những nội 
dung cơ bản và quan trọng, lại càng không thể 
đi sâu vào các chuyên ngành hẹp mà các em 
được đào tạo như: Cơ khí ô tô, Máy xây dựng, 
Tự động hoá thiết kế cơ khí v.v… Điều này đã 
gây ra một số bất cập giữa “cung” và “cầu”, 
sinh viên đôi khi buộc phải học một cách thụ 
động theo chương trình bắt buộc. Hơn nữa, 
chương trình tiếng Anh (kể cả cơ bản và 
chuyên ngành) chỉ được dạy và học trong 3 kỳ 
đầu của cả khoá học kéo dài 5 năm. Nếu sinh 
viên không có ý thức và kế hoạch tự trau dồi 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

kiến thức thì cho tới khi ra trường, các em 
không thể sử dụng được tiếng Anh để đi xin 
việc làm, các cơ hội du học và thăng tiến 
trong công việc lại càng hạn chế hơn. 

2. Một số kinh nghiệm học tiếng Anh 

Có rất nhiều phương pháp học tiếng Anh. 
Tuỳ theo khả năng và điều kiện của mình mà 
mỗi người sẽ tìm ra những phương pháp riêng 
phù hợp và có hiệu quả. Là một giáo viên dạy 
ngoại ngữ đã gần 20 năm nay, sau đây tôi xin 
chia sẻ với các em sinh viên một số kinh 
nghiệm đã đúc kết được qua quá trình học tập 
và giảng dạy của bản thân cũng như của rất 
nhiều bạn bè và đồng nghiệp, những người đã 
và đang tiếp tục đạt được những thành công 
nhất định trên con đường chinh phục một hay 
nhiều ngôn ngữ. 

Trước hết, các em cần xây dựng cho 
mình một động cơ, mục đích học tập đúng đắn 
bởi đây chính là chìa khoá dẫn các em tới 
thành công. Các em cần xác định rõ việc mình 
cần học ngoại ngữ là vì mục đích gì, mục tiêu 
cần phải đạt được là như thế nào, trên cơ sở 
đó tìm hiểu và lựa chọn cách học riêng mà 
mình ưa thích. Nếu em là người có sở thích 
nghe, em có thể học tiếng Anh qua việc nghe 
các  bài hát tiếng Anh, nghe các chương trình 
bản tin và xem các phim bằng tiếng Anh. Nếu 
em là người yêu thích hình ảnh, em nên xem 
những phim có phụ đề tiếng Anh vì như vậy 
em sẽ tạo ra được mối liên hệ giữa tiếng Anh 
và hình ảnh. Còn nếu em là người muốn sử 
dụng đầu óc tư duy phân tích và tổng hợp, em 
có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc 
nghiên cứu ngữ pháp tiếng Anh, có so sánh 
với tiếng mẹ đẻ để thấy được sự giống và 
khác nhau giữa hai ngôn ngữ v.v … 
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2.1. Học phát âm 

Cần cố gắng học phát âm đúng bởi đây là 

điều hết sức cần thiết. Đừng nghĩ rằng sinh 
viên kỹ thuật thì không cần chú trọng tới phát 
âm vì có nói đúng thì các em mới nghe và 
hiểu đúng ý người khác, ngược lại mới 
chuyển tải ý tưởng của mình tới người nghe 
một cách chính xác. Để phát âm đúng, các em 
cần nắm vững Hệ thống Phiên âm Quốc tế có 
in ở phần phụ lục của các cuốn từ điển và tập 
thói quen tra cứu phiên âm của các từ mới để 
phát âm đúng ngay từ lần đầu gặp từ đó. 
Ngoài việc được sửa lỗi qua thầy cô và bạn 
bè, các em còn có thể tự học phát âm qua đĩa 
CD hay một số phần mềm hiện đang có rất 
nhiều trên thị trường. 

2.2. Học từ vựng 

Từ vựng là đơn vị giao tiếp tối thiểu. Khi 
giao tiếp, chúng ta cần lựa chọn từ vựng thích 
hợp, kết hợp chúng lại thành câu để biểu đạt ý 
tưởng. Có rất nhiều cách học từ vựng có hiệu 
quả. Các em có thể tạo ra cho mình một môi 
trường học từ vựng bằng cách dán những mẩu 
giấy nhỏ có ghi từ ở khắp nơi trong nhà mình 
như góc học tập, trên tường, đầu giường ngủ 
vv… để luôn nhìn thấy và nhớ chúng hay ghi 
từ vào một cuốn sổ đủ nhỏ để có thể bỏ túi và 
luôn mang theo mình để có thể học từ bất cứ 
khi nào: khi đứng chờ xe buýt, trên xe buýt, 
vào giờ nghỉ giữa các tiết học vv… Và một 
nguyên tắc quan trọng cần nhớ khi học từ 
vựng là tránh học từ đơn lẻ mà hãy học từ 
trong cụm từ, trong câu. Hãy cố gắng học từ 
vựng một cách có hệ thống, ghi chép sao cho 
hợp lý bằng cách sử dụng các màu mực viết 
khác nhau, vẽ sơ đồ, mạng lưới từ hay đơn 
giản là liệt kê, chia từ thành từng mục, theo 
các chủ điểm cụ thể, ví dụ: means of 
transport; nouns of jobs; holidays; recreation; 
household goods …, các kết hợp danh từ + 
danh từ (post + office = post office; time + 
table = timetable …); động từ + danh từ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

(make a phone call; wear a suit; tell the truth 
…); các mẫu động từ (ask / tell smb to do smt; 
make / let smb do smt; like / prefer / ẹnoy 
doing smt …); các cụm từ có cấu trúc cố định 
(in my opinion, hand in hand, shoulder by 
shoulder, on the other hand…). 

Với các thuật ngữ chuyên ngành, các em 
cũng cần phân theo nhóm, chủ để tách biệt, 
bắt đầu từ những thuật ngữ đơn giản và cơ bản 
trong các bài học ở giáo trình, sau đó sẽ có thể 
tiếp cận với những thuật ngữ khó và chuyên 
sâu. Hãy cố gắng sử dụng những từ và cụm từ 
vừa học càng nhiều càng tốt trong câu, trong 
ngữ cảnh cụ thể và đặt mục tiêu mỗi ngày học 
một lượng từ nhất định tuỳ theo khả năng, sau 
đó thường xuyên ôn tập lại vài lần cho tới khi 
nhớ và sử dụng thành thạo những từ ấy. 
Lượng thuật ngữ chuyên ngành rất lớn và khó 
nhớ. Thông thường, mỗi bài khoá trong giáo 
trình tiếng Anh chuyên ngành Cơ khí bao gồm 
từ 60 – 70 từ mới, cá biệt có bài có tới 100 từ 
mới (Unit 8: Design and Function). Việc học 
và nhớ ngay một lúc lượng từ lớn như thế là 
rất khó. Các em cần phải chuyên cần để tích 
luỹ và làm giàu vốn từ của mình theo kiểu 
“mưa dầm thấm lâu”. Cần phải học từ mới ít 
nhất 3 lần: trước, trong và sau khi học trên 
lớp. Mỗi ngày tích luỹ được một lượng từ 
mới, biến chúng thành vốn từ tích cực của 
mình, đó là một thành công đáng kể giúp cho 
việc học tiếng Anh của mình ngày càng tốt 
hơn. 
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2.3. Học ngữ pháp 

Rèn luyện, nắm vững ngữ pháp tiếng 
Anh cơ bản là điều kiện thuận lợi để học tốt 
tiếng Anh chuyên ngành. Kiến thức ngữ pháp 
vững vàng giúp các em hiểu đúng nội dung 
văn bản, tiếp cận tài liệu chuyên môn tốt hơn. 
Hãy học thuộc những qui tắc ngữ pháp, vận 
dụng vào thật nhiều bài tập luyện tập, cố gắng 

tự chữa lỗi trước khi được thày hay bạn chữa. 
Làm được những điều này, các em sẽ thấy tự 
tin và hứng thú hơn khi học tiếng Anh chuyên 
ngành. 

2.4. Rèn luyện kỹ năng 

2.4.1. Kỹ năng nói 

Kỹ năng nói có thể coi là một kỹ năng 
quan trọng và gây hứng thú nhất khi học một 
ngôn ngữ. Sự tíến bộ về học tập được thể hiện 
rõ ràng nhất khi ta có thể giao tiếp một cách 
lưu loát và tự tin bằng ngôn ngữ nói. Có một 
số sinh viên quan niệm khá sai lầm là họ học 
tiếng Anh chỉ để đọc hiểu và dịch được tài 
liệu chuyên ngành chứ không cần phải để nói 
chuyện được bằng tiếng Anh. Trong xu thế 
hội nhập quốc tế và khu vực, lớp trẻ cần phải 
sử dụng thành thạo tiếng Anh ở tất cả các kỹ 
năng nói, nghe, đọc và viết. Muốn nói tiếng 
Anh giỏi, ngoài việc các em cần có một nền 
tảng ngôn ngữ nhất định về phát âm, từ vựng, 
ngữ pháp, nắm được các cấu trúc câu vv…, 
thì điều quan trọng là các em cần phải vượt 
qua được tâm lý ngại nói và sợ mắc lỗi. Người 
ta có thể học được rất nhiều từ chính những 
lỗi mà mình đã mắc phải. Hãy nói tiếng Anh 
bất cứ khi nào và ở đâu có cơ hội, hãy tận 
dụng tối đa những giờ luyện tập kỹ năng nói 
trên lớp và tham gia câu lạc bộ tiếng Anh của 
trường nếu có thể. Khi nói chuyện bằng tiếng 
Anh, hãy cố gắng diễn đạt ý tưởng bằng cả 
ngôn ngữ lời nói và ngôn ngữ cử chỉ, điệu bộ, 
nét mặt. Nên  hỏi lại hay đề nghị người nói 
nhắc lại điều mình chưa nghe rõ hay hiểu rõ. 

2.4.2. Kỹ năng nghe 

Trong bài thi cuối kỳ của hai học phần 
tiếng Anh cơ bản, kỹ năng nghe chiếm 1 / 5 
tổng số điểm (2 / 10 điểm). Ở hai cuốn giáo 
trình New English mà các em được học, các 
bài tập luyện nghe cũng khá nhiều. Tuy nhiên, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

nghe thực sự là một kỹ năng khó đối với rất 
nhiều người học ngoại ngữ. Để rèn luyện kỹ 
năng nghe có hiệu quả, hãy nghe càng nhiều 
càng tốt, Hãy tranh thủ mọi cơ hội và phương 
tiện nghe có thể: nghe băng, đài, nghe nhạc, 
xem ti vi, video, xem phim có phụ đề tiếng 
Anh vv… Với các bài tập luyện nghe trong 
giáo trình thì điều quan trọng là phải đọc kỹ 
yêu cầu của từng bài cụ thể để lựa chọn 
phương pháp nghe thích hợp. Ví du, nếu yêu 
cầu của bài là T hay F (Đúng hay Sai), hay 
Multiple Choice (Trắc nghiệm) thì người nghe 
chỉ cần chú trọng vào những thông tin cần 
thiết chứ không nhất thiết phải nghe và hiểu 
được tất cả các từ. Còn nếu yêu cầu của bài 
nghe là Gap filling (Điền từ vào chỗ trống ) 
hay Trả lời câu hỏi thì mức độ sẽ khó hơn và 
yêu cầu sẽ cao hơn. 

2.4.3. Kỹ năng đọc 

Kỹ năng đọc đặc biệt quan trọng với 
tiếng Anh chuyên ngành. Dù văn bản dài hay 
ngắn, trước khi bắt đầu đọc, các em nên dành 
một chút thời gian để suy nghĩ về tiêu đề của 
bài đọc (nếu có). Hãy cố gắng hình dung ra 
những từ hay cụm từ, thuật ngữ có thể sẽ xuất 
hiện ở bài đọc. Thoạt đầu nên đọc lướt bài đọc 
để nắm được nội dung bài một cách khái quát 
rồi sau đó mới đọc kỹ để hiểu chi tiết. Nếu 
gặp từ mới trong bài đọc, kể cả khi lượng từ 
mới là hơi nhiều, đừng vội vàng tra nghĩa của 
từ trong từ điển. Hãy cố gắng đoán nghĩa của 
từ, có liên hệ với các từ khác trong ngữ cảnh 
mà nó xuất hiện. Sau khi đã hoàn thành các 
bài tập kiểm tra kỹ năng đọc hiểu, các em có 
thể tập dịch một số câu, một số đoạn hay cả 
bài sang tiếng Việt, vừa để hiểu kỹ hơn nội 
dung của bài, vừa để luyện kỹ năng dịch. Lúc 
này, nếu vẫn còn những từ mới, các em có thể 
tra từ điển để biết nghĩa và học được cách 
dùng từ, “nạp” chúng vào vốn từ của mình. 

2.4.4. Kỹ năng viết 

Kỹ năng viết cần phải được rèn luyện 
thường xuyên, liên tục theo nguyên tắc “từ dễ 
đến khó, từ đơn giản đến phức tạp”. Lúc đầu 
là viết những câu riêng lẻ rồi đến một đoạn 
văn liền ý hay một bài viết hoàn chỉnh theo 
một chủ đề nào đó, tất cả đều phải được rèn 
luyện nhiều. Các dạng bài tập: Sắp xếp các từ 
cho sẵn thành câu hoàn chỉnh; Chữa lỗi sai; 
Xây dựng câu, chính là những bài tập luyện 
kỹ năng viết rất tốt. Để bài viết của mình có 
bố cục chặt chẽ, lô gíc và mang tính thuyết 
phục cao, các em cần phải nắm được cách sử 
dụng các phương tiện liên kết văn bản như kỹ 
thuật quy chiếu (bao gồm hồi chiếu và khứ 
chiếu), từ nối (nối câu, nối mệnh đề), phép 
tỉnh lược, phép thế v.v … 

Tóm lại, nguyên tắc cơ bản và quan trọng 
nhất để học tốt tiếng Anh là tận dụng mọi điều 
kiện và cơ hội có thể để tiếp xúc, luyện tập và 
sử dụng tiếng Anh thật nhiều. Các em hãy đặt 
ra cho mình và duy trì một lịch học thường 
xuyên, khoa học và hợp lý, mỗi ngày từ 30 
phút đến một giờ đồng hồ. Hãy cố gắng tạo ra 
niềm say mê hứng thú, tìm ra những phương 
pháp hữu hiệu nhất để việc học của mình thực 
sự bổ ích. 
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III. KẾT LUẬN 
Trên đây là một số điều suy nghĩ và kinh 

nghiệm mà bản thân tôi đã rút ra được sau 
nhiều năm học tập và giảng dạy tiếng Anh. 
Bài viết có thể mang nhiều tính chủ quan song 
tôi hy vọng rằng những ý kiến của mình có 
thể được các em sinh viên, nhất là sinh viên 
khoa Cơ khí, sử dụng để tham khảo và điều 
chỉnh việc học tiếng Anh của mình sao cho 
tiếng Anh sẽ thực sự trở thành một công cụ 
hữu hiệu phục vụ cho chuyên môn của các em 
ngay từ khi còn học ở trường đại học cũng 
như trong công việc sau này.  

 


