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Sự cần thiết trong việc nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của các giảng viên 

trong Bộ môn Địa lí. 

+ Các Giảng viên thường xuyên tham dự các hội nghị, hội thảo, tập huấn quốc 

tế, nhu cầu sử dụng tiếng Anh cao. 

+ Các Giảng viên thường có các cơ hội báo cáo kết quả nghiên cứu tại các hội 

nghị, hội thảo quốc tế tổ chức tại Việt Nam. 

+ Trường Đại học Tây Bắc ngày càng mở rộng quan hệ đối tác với các tổ chức 

quốc tế nên việc giao lưu học hỏi và làm việc cùng các đối tác quốc tế ngày càng trở 

nên phổ biến. 

+ Giao tiếp tiếng Anh đang là nhu cầu chung của toàn xã hội. 

Tác giả cũng đã đưa ra những lưu ý trong quá trình giao tiếp tiếng Anh dựa trên 

năng lực của các giảng viên trong Bộ môn: 

+ Chỉ nên nói các câu đơn giản để đảm bảo có thể giao tiếp thuận lợi, các giảng 

viên có thể sử dụng các câu nói ngắn, cấu trúc đơn giản để diễn đạt ý tưởng.  

+ Không nhất thiết phải nói quá nhanh mà cần tập trung vào thông tin của câu 

chuyện. Điều này vô cùng quan trọng vì phần lớn các bối cảnh giao tiếp của các giảng 

viên là tham gia vào các hội nghị, hội thảo chuyên ngành. Do đó vấn đề chuyên môn 

cần được ưu tiên hàng đầu. 

+ Cần tự tin trong quá trình giao tiếp, không sợ sai cấu trúc, không sợ sai phát 

âm để có thể nói chuyện được dễ dàng bằng tiếng Anh với các đồng nghiệp quốc tế. 

Một số giải pháp để nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của Bộ môn Địa lí: 

- Rèn luyện bằng cách đặt bản thân trong hoàn cảnh giao tiếp:  

+ Mỗi giảng viên khi chuẩn bị tham gia các sự kiện cần giao tiếp tiếng anh cần 

chuẩn bị trước những tình huống có thể xảy ra để chuẩn bị những từ ngữ cần thiết khi 



giao tiếp. Vấn đề này có thể diễn ra một vài lần nhưng sẽ tạo thói quen và những từ ngữ 

được chuẩn bị sẽ trở nên quen thuộc và tự nhiên hơn. 

+ Thường xuyên trao đổi với bạn bè, đồng nghiệp bằng tiếng Anh để tăng kỹ 

năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành. Bởi vì chỉ có các đồng nghiệp mới là những 

người có thể giúp chúng ta trao đổi thông tin chuyên ngành bằng tiếng Anh một cách 

dễ dàng nhất. 

+ Tăng cường việc xem các video có phụ đề tiếng Anh để học hỏi những người 

nói tiếng anh bản xứ, đặt mục tiêu mỗi video chỉ cần học được cách sử dụng 1-2 câu 

hoặc 1-2 từ đã là thành công. 

- Rèn luyện sự tự tin trong giao tiếp tiếng Anh: 

+ Bộ môn nên thường xuyên tổ chức những seminar nhỏ bằng tiếng Anh để tạo 

môi trường sử dụng tiếng Anh chuyên ngành cho các giảng viên Bộ môn Địa lí. Tạo 

thói quen giao tiếp tiếng Anh mang tính chuyên ngành. 

+ Các giảng viên mạnh dạn đăng ký báo cáo bằng tiếng Anh tại các hội nghị, hội 

thảo để tạo mục tiêu cho bản thân trong việc rèn luyện kỹ năng nói trong hội nghị. 

+ Trau dồi vốn từ vựng chuyên ngành thông qua việc trao đổi chuyên môn thường 

xuyên để học hỏi lẫn nhau. 

 

 


