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I. Đặt vân dể

Lịch sử giảng dạy ngoại ngừ đã có bể 
dày hàng nghìn nám và trong quá trình dó 
phương pháp giảng dạy ngoại ngữ cùng 
không ngừng thay đổi theo hướng phát 
triển đi lên, ngày càng hoàn thiện hơn nhờ 
sự phát triển của các ngành khoa học liên 
quan nhất là khoa học ngôn ngử, khoa học 
tâm lý, khoa học xã hội. khoa học giáo dục, 
nhản chủng học, khoa học thông tin. khoa 
học kỷ thuật... Mỗi khi một giáo học pháp 
hay một dường hướng giáo học pháp bộc lộ 
những diêm yếu, những bất cập thì một 
giáo học pháp mới ra đời nhàm khác phục 
những điếm yếu đó. Trong lịch sử phát 
triển của giáo học pháp ngoại ngữ, người ta 
có thê phân loại các xu hướng theo những 
cách khác nhau, nhưng các nhà giáo học 
pháp, các nhà sư phạm, các giáo viên 
thường thống nhất nêu ra nhừng phương 
pháp, giáo học pháp, hay đường hướng giáo 
học pháp (hình sau đây: phương pháp 
truyền thông, phương pháp trực tiếp, giáo 
học pháp nghe nói, giáo học pháp nghe 
nhìn . dường hướng giao tiếp. Trong sò dó. 
đường dưỏng giao tiếp xuất hiện sau cùng, 
vào những nám 70 của thê kỷ XX. Phái 
thừa nhận ràng, sự ra đời củ;ì đường dướng 
giao tiêp dà được coi Iihư một cuộc cách 
mạng trong giảng dạy ngoại ngừ với nhừng 
nguyên tấc như dạy ngoại ngử tính đến

nhu cẩu về ngôn ngừ của người học, dạy 
ngoại ngừ trong các tinh huống giao tiếp, 
sủ dụng các tài liệu thực hoặc giống thực, 
dạy ngôn ngữ phái bao hàm dạy các kiên 
thức vãn hóa xã hội, lây người học làm 
trung tám, nâng lực giao tiếp mà người học 
phải có được là mục tiêu cuối cùng của việc 
dạy và học ngoại ngừ, các kiến thức về 
ngôn ngữ (ngừ âm, từ vựng, ngữ pháp, ...) 
chi là những mục tiêu trung gian rất cần 
thiết nhưng chưa dủ đê có dược: một năng 
lực giao tiếp, ... Tuy nhiên, sau một thòi 
gian áp dụng trôn các đối tượng người học 
khác nhau trên thế giói, đường hướng giao 
tiếp đà bát dầu bộc lộ những điểm yếu, 
không thích hợp. Theo R. Gallisson, "đường 
hướng giao tiếp đã hy sinh chức năng giao 
dục và đao tạo vi một chủ nghĩa vị lợi hẹp 
hời và tầm thường: giao tiếp đê giao tiếp, 
theo nghía thủ thiến của từ này, đẳng sau 
giao tiếp không có gi cá, không giới thiệu 
sự giao tiếp như một công việc chung của 
nhiều người, một mong muốn dươc chia sẻ. 
một sự  hướng đến người khác" (1995. 
tr.93). Tác già này củng phe phán đường 
hướng giao tiếp mang tính thu hẹp. nó 
không đáp ứng được linh phức tạp và tinh 
đa dạng của các nhu cầu. Nó vẫn là sản 
phẩm của một phương pháp giáng dạy 
mang tinh toàn nàng, trong khi yêu cầu lại 
hướng vế phía một. phương pháp giáng dạy 
theo xu huóng ngữ cảnh hóa. Và người ta

°  TS Khoa Ngôn ngử & Vàn hóa Pháp. Trưởng Đai hoc Ngoai ngữ ĐHQG Hà NỎI

1S



Xu hưóng hiện nav cúi! g iao  chu hiH pháp ligoai tigtì Ị 9

tư hoi. irong giàn ị!, (lạy ngoại nuù. sau 
hưíiim giao tiỏỊ) se 1.1 học pháp 

Ị ì; 1 o. (lương hướng n;‘i<>. v;i trong thòi (hỏm 
<I; 1 1 1 Ihê ky XXI này, giáo hục* phiip ngoại 
ngũ là m‘*

II. Xu hưởng ch iế t  tr u n g  (K clectism e)

('hú nghĩa chiết trung được định* 
nựhĩ;I như "một thai (tộ tư  duy chù trướng 
vay mướn tứ các hè thống triết học khấc 
n h a u  n h ữ n g  g ì  lờ  t ò t  n h á t . VƠI đ i ê u  k i ệ n  là  

n lì ừng ca ỉ vay mượn đó phái dung hoa 
dược lới nhau" (G.D. do Salins, 1996). 
Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp rõ ràng 
In dà hước vào một giai đoạn chièt trung từ 
nhiều nảm qua. 'Chu nghĩa chiết trung, 
trong phương pháp giáng dạy tiếng, co thê 
dược dinh nghĩa báng một vài nét đặc  
trứng gắn liến với nhau Dó In sự tứ chối 
các hệ thong khép kín và có giời hạn , đỏ la 
sự da dang hoa tôi đa về giáo học ph áp . 
chù nghĩa thực dụng va sự tinh đến các 
hoàn cành day và học" (Ch. 1’uron. 1994). 
liOUÌs Porcher (1993) coi chú nghía chiết 
trung như là một phân ứng chống lại cái 
rhinh thông, chông lại một sự giáo điểu 
trong giáo học pháp. Sự giáo tliều này mâu 
thuẫn  VÓI sự phửc t ạ p  và <ỉ;> d ạ n g  của  các 
tinh huôhg sư phạm trong dạv ngoại ngừ 
sự da dạng cùa người học. sự đa dạng của 
người dạy, sự da dạng về hoàn cánh, về 
mục tiêu, vế vãn hóa ... Sự da dạng này đòi 
hỏi các phương pháp dạy học phái rất mểm 
dẻo và có tính thích ửng cao. Đỏi với học 
giá này, chiết trung trong giảo học pháp có 
thỏ COI là sự tự do đỏi VỚI mỗi người sứ 
dụng các phương pháp mà mình cho là tốt 
trong một tinh huống cụ thế. Người dạy có 
thê lây trong tất câ các giáo hoe pháp hiện 
nay, thậm chi <i lĩnh vực khác. lìhững gì là 
cỏ ích dê giáng dạy.

Trong lich sư phương ph.ip <I.*IV
ngoại ngữ. chù nghiíi chiẽt trung không 
ph.il 1*1 một íliổu mõi mẽ. (i.l). <i<* Salms 
thậm chi con khrttiK định là rhú nghĩ;i 
chict t r u n g  lã một dứ  kiện rơ hán  cho sự 
tốn tại của phirong pháp giỉing dạy tiêng 
Pháp ngoại ni»ử khi mà bộ môn này phụ 
thuộc chạt chẽ v;i(> sự vay mượn cùn minh 
ớ nhừng lĩnh vực khác nhau của các khoa 
học nhân vAn và rim các khoa học ngôn 
ngừ. Những khái niệm vav mượn tất nhiên 
phai dung hoa được với nhau trong lình 
vực nghiên cửu của các nhà giáo học pháp. 
Các nhà giáo học pháp trực tiếp (vào thập 
ky dầu tiên của thỏ ky XX) và các nhà giáo 
học pháp cáu trũc nghe-nhìn (vào cu ôi 
những năm 1900), sau kh 1 dã áp dụng giáo 
học pháp cua mình cho cấp độ 1, đả phái 
dối mặt với một sự phửc tạp lởn hơn nhiều 
ò cấp độ 2. Vã họ đã phái cần đến chủ 
nghía chiết trung, ví dụ cho dịch các vân 
bản vàn học sau khi đà sử dụng phương 
pháp trực tiếp, điểu này dẫn đến một 
phương pháp nửa trực tiếp - nứa dịch (dịch 
là hoạt (lộng đặc thù của phương pháp 
truyền thông), lloặc như trong giáo học 
pháp nghe nhìn, người ta dưa vào hoạt 
dộng khái niệm hóa ngừ pháp bên cạIIh các 
bài tập câu trúc. hoẠc sử dụng đồng thòi 
các tài liệu thực va tài liệu sư phạm biên 
soạn. Chúng ta cỏ thè nhặn thấy l)Àng kinh 
nghiệm nghề nghiệp của minh  ràng hoạt 
động giảng dạy cúa giáo viên thường ít 
nhiều mang tinh rhiết trung (và cà sự tạp 
nham mìn), bởi eãc ly do khác nhau (trinh 
độ dược đào tạo, sự phức tạp của giáo học 
pháp được áp dặt. sự da dạng của người 
học. sự thiếu thốn cảv phương tiện dạy học. 
v.v...). Ch. Puren (1998) nhận thây rằng 
“trong g iáng dạy tiếng Pháp ngoại ngừ. từ  
khoáng hai chục nỏm nay, chù nghĩa chiết
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ì kỉ dỏ dàn dần tư áp đật trẽn phương
1 phương tiện giáng dạy, trước khi thám 
p (mới gần lỉáv hơn và một cách kho 
n hơn) vào cuộc tranh luận về lý luàn, 

chinh các nhà phương pháp giảng  
Vấn dề nghiên cửu cùa chu nghía 

ít trung gán một cách chặt chẽ với vấn 
ìghiên cửu của tính phức tạp, một khái 
TI được rất nhiều nhà khoa học luận 
y nay sử (lụng. Danh lừ complexité 
h phức tạp) có nguồn gốc từ tính từ 
plexe (phức tạp). “Một vật "phức tạp la 
vật mà người ta cho rằng không bao 

có th ể  micu ta tổng thể, một sự  hiểu 
n háo va một sự nắm vừng hoàn toàn;

ván đế "hức tạp' là một vàn để rnà 
'(ti ta biết là sẽ khàng có giải pháp. ít 
't là không có g iả i pháp duy nhất, tổng 
và cỏ giá tri mải với thời gian; và như 
bơi vì những bộ phận cáu thành cùa 
này , hoặc những thông sô cùa ván đề  
là nhiều, khác nhau, không đổng nhất, 
nôi với nhau, biến đôi, bất Ổn định, 

À thuẫn và khòng thê quan sát hoặc 
n tích và không cỏ những tac dộng tạo 
bởi chính hành động quan sát hoặc 

n tích" (Ch. Puren, 1998). Các đặc điểm 
hoàn toàn đúng đối với việc miêu tả 
trình dạy và học một ngôn Iigữ - vàn 

, dôì tượng cúa bộ mòn phương pháp 
ìg dạy. Tính chiết trung của giáo học 
p có the là một câu trà lời có tính trực 
và có một sự hiệu quà tức thời nào đó 
sự phức tạp của tình huống dạy học.

1 nghĩa chiết trung hiện nay trong phư- 
pháp giảng dạy tiếng I11ÍỞC ngoài do 

có thế được giải thích, một mặt bởi tính 
c tạp trong các lớp học ngoại ngừ. một 
c bời một sự lùi lại thỏa đáng dối với 
) học pháp nghe - nhìn và giáo học 
Ị) giao tiếp - chức năng cho phép thấy

rõ những (liếm mạnh và những hạn rhiỉin chế 
của chúng và từ chòi mọi chú nghĩa giảiìỉi giáo 
điền. Mật khác, ngiíòi ta nhận tháy, bô ấy. bên 
trong hai giáo học pháp nghe nhìn v;i gia và giao 
tiếp có tham, vọng mang tính bao quát vquát va 
toàn nàng, hai chiến lược kè tiếp nhau tnhau t- 
ương ứng vối hai giai đoạn lịch sứ: một giỉĩnột giíìi 
đoạn “hộ thống hóa" hoặc “dờn giàn hóỉiin hóa” 
và một giai (loạn “phi hộ thông hỏa” (vióa” (và 
“phúc tạp hóa’*). Trong giai đoạn đầu, nguII, ngư
ời ta tìm cách xây dựng một lý thuyết dạ vết dạy 
học sao cho càng nhất quán càng tốt. t tốt, từ 
một vài nguyên t ắc  cơ bàn, và người ta còi ta  cố 
gắng xảy dựng các phương tiện dạv học. V học, và 
thiết kẽ các hoạt dộng thực hành dạy họỉạy học 
với mong muốn áp dụng lý thuyết dạy hí-dạy học 
này một cách chặt chẽ nhất và dầy tỉ dầy đủ 
nhất; để làm điều đó. người ta có xu hướm hướng 
giới hạn dến mửc tối đa những thành nành tô 
quy chiêu (một dạng ]ý thuyết ngôn ngiỗn ngừ 
duy nhất, một loại mục tiêu duy nhất, ĩììộất, một 
loại ngưòi học duy nhất, một tình huốni huống 
dạy và học duy nhất). Ngược lại, trong giamg giai 
đoạn hai. nguời ta tìm cách đa dạng hótng hóa 
các phương tiện dạy học và các thực hàníc hành 
giáng dạy dể thích ứng chúng với sự cii sự đa 
dọng của các lý thuyết đang tồn tại, củi ạ I, của 
các mục tiêu, của các đối tượng người họưòi học 
và của các tinh huống dạy và học.

Đường hiíớng giao tiếp dã trải qua giaiua giai 
đoạn một, giai đoạn “hộ thống hóa” vảõa” vào 
những năm 1960, giai đoạn này bao gồrao gồm 
việc xác định mục tiêu, phân tích nhu cầthu rầu. 
và miêu tá các nội dung giàng dạy phù hợ:hừ hợp 
nhất với dối tượng của dạy học (dôi tifợn>i tượng 
người lớn) trong các nghiên cửu của Uộủa Hội 
dồng châu Àu và của dường hướng kháig khái 
niệm - chức năng. Giai đoạn “phi hệ thônệ thông 
hỏa" bắt đầu từ nhừng năm 1980 gồm S’gổm sự 
da dạng hóa các dôi tượng người học và cá* và các 
mục tiêu (dặc biệt là đối tượng là học sinlọc sinh

/ư/» ( Iti Khiuỉ lun ỉ>l l ( J ( ' i ỉ f \ . / i / ĩ . I XỈX. Sò 20(1/0 .1. 2003



\ I I  I h í u i i l ’ h ic M ii} . *  h u n  IM )  I I I . I  ị ! i .u »  i l i K  ỈIOC n g ỉh t i n g ư

phó thoiìi. thông, V.I mục tiÍMi học rách họr tập), 

sư 1 H• I) n liõ p  nh .in  rá r  (l;m ^ mi(Mi tã ngón ngữ  

klìíic (n g i (n^ữ p lì.iị) vàn bán, phân  tích diễn  

ngón), vã 1 ), v.ỉ cuối cùng là sự da dạng  hóa vê 

giỉìo hoe ị học Ị)h;ip ỈKÌ11LỈ việc (lùng  1 rỏ lạ i rác  

hoạt »lóiụf íImivl; dạy học co nguồn gốc nghe - 

nhin , m rc i. trưc ticp. V.-I ih .H ìì chi tru y ể n  thông. 

K hái m õm  m cm  tru n g  tỉim  (‘lia  đường hướng 

giao liế p  l  tiốp không con là “phán  tích nhu cầu", 

mà lõ "làM ii “l;Vy ììịĩ,uờì học làm  tru n g  tám *’, một 

kh á i n iộn i n iệm  mỏ hơn rấ i nh iều  về phương 

diện giao gião học pháp.

V i V  I Y i vậy. khi quan  sát rác phương tiện  

dạy học đi học dược xuất bản h iện  n ay  và sư dụng  

trong dạy g il;iv ti ỏng P háp ngoại ngừ, người ta  

nhận th ấ \n  ihAv rÂiiK các tác già không hể m uôn  

âp đặt mệlặt một giao học pháp nào đó và chọn 

giíii pháp pháp l.ỉ chú nghía chiêt tru n g  (ch iêt 

trung  tro n g  trong các tà i liệu  phục vụ g iảng  dạy, 

trong các g các hoạt động đưa ra, trong các thủ  

pháp sư Ịp SƯ phạm  ...). Iv  B orard  (1 991 ), sau 

khi d;ì ng ldà nghiên cứu nâm  bộ sách tiếng  Pháp  

dirợc coi i coi lá biẽìx soạn theo quan  đ iểm  của 

dường hưởig hướng giao tiêp: Archipel, Cartes sur 
tablc, Le e, Le fransciis des relations amicales, 
S o n s  Frs Frontiùres, En fe u ille tta n t la 
M arí*ucnt Liỉỉcritc, (là di đôn kêt luận  rÃng các 

giáo tr in h  trin h  soạn cho mọi dối tượng dược 

phản tích ì tích sứ dụng nh iều  dạng  giáo học 

p h á p : t r in  tru yền  thống, nghe - n h ìn  và giao  

tiỏp Tác Tác giíi n.ầV gọi đáy là một g iáo học 

pháp thoa  ) thoa hiệp  ngitói ta liiía  ra cho người 

dạy nh ữ iụ n h ữ n g  kỹ thuật mới trong khi tim  cách 

làm  cho ni cho anh la  yên lòng i>flnR các kỹ th u ậ t  

cũ mà a mà anh  ta nám  chác. Đôi với J. 

C ap d rv illr  lev illo  (1988), (lõ là dường hướng giao  

tiếp mởi, mới, một giáo học pháp tru n g  g ian, 

trong dó r.g dỏ người dạy. th a y  vi chỉ là một sỏ 

dụng tlrtn ị  (lơn thuần một bộ sách, đi đến xảy  

dựng một ị  một chương tr in h  dạy Ị)hù hợp với 

học sinh c sinh của m inh bàng cách dựa vào sách

giáo khiiíi và tài lìọii iliíỌc cung cáp. ( ’ 

( Ir rm .im  củng nh.ni thấy  rÂng "đươìĩỊ. 
hướng giao tiỪỊ) đá tiến triún trong hơn 2( 
năm tôn tại cùa mình lúc đầu. trọng tán 
được dật duy nhát vat) giun tirp, thương l( 
coi nhẹ dạy ngừ pháp, sau đó vó xu hướrií 
gả rì nt*ừ pháp VCH) trong một khung cán ỉ 
giao tiếp, đỏ củng 1(1 xu hướng hiện nay 
(1998 , t r . l  1).

Đối VỚI Ch. Puren, chủ nghía chiê 
tru n g  h iện  nay. kết quá của g ia i đoạn ph 

hệ thống hóa cún dường hướng giao liếp. c< 
chồ dứng chác ch Án trong  dạy học ngoạ 

ngử trong  m ột thời g ian  dà i. bói vì nó được 

củng cỏ* bằng sự gặp nhau  cua nh iều  yêu tc 

ờ nhữ ng ( ấp độ khác nhau  sự đa dạng  hóí 

sư phạm  áp đặt bới tâng  m ạnh  sô lượnị 

người học, cá thô hóa các phương pháp đò 

hời bời sự n h ạy  cảm  cá nhãn  chú nghlc 

trong  xà hội dương dại. sự n h ậ n  thửc dược 
các tác dụng xấu của mọi sự nhất quár 
mạnh, tổng thê và toàn năng như trong cát 
giáo học pháp trước dây, và cuối cùng là s \  
khủng hoảng, trong các bộ môn khoa học 
xà hội, cùa một khoa học lu ận  mô phỏng 

theo các món khoa hoc tự nhiên, và sự xuất 
h iện  của một khou học lu ận  “phức tạp".

C h iết tru n g  giáo học pháp  không phá  

là không có nguy rớ. vì một số  người có thê 
cho r a n g  ngiíòi ta ró  thê  dạv  mỗi t h ứ  mộl 
tí. m ỗi cách m ột tí, háu như b ấ t kỳ lúc nàc 

và cho hẩu như tất cà mọi người học. N h i  

vậy. việc dạy học đà di từ một chu nghì£ 
giáo d iều th á i quá đến một sự th iếu  nhấl 

quán  và k ế  thừ a, một thứ  giáo học p h áf 

tạp nham .

Ch. Puren đà dê nghị xây dựng mội 
phương pháp dạy học phửc tạp. PhươriỄ 
pháp dạy học này được xác đ ịn h  bởi ý đc 
của nó không nhrtm xây dựng cho ngườ

hiỊt i hi KhiHi Iii Klnui lun \  l XIX Sô 1. 200.1
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dạy, và người biên soạn các tài liệu dạy 
học, một sự nhất quán có từ trước, tông 
thể, bát biên và toàn năng, mà là cung cấp 
cho họ các: phương tiện dế họ tự xây dựng 
cho chinh mình và người học nhiều sự nhất 
quán mang tính hộ phận, tạm thời, cục bộ 
và kết hợp chúng với nhau.

III. Thay lời kết luận

Mọi sự vật luôn luôn vận động và biên 
đối nói chung theo xu hướng hoàn thiện 
hơn. Trong khoa học,, không có cải đủng 
vĩnh cừu và bất biến, mà chi có những cái 
đúng tạm thời, có thê bị phá vô với thòi 
gian. Nhận định này hoàn toàn dũng trong 
lịch sử giáo học pháp ngoại ngừ, và nhửng 
người quan tâm hoàn toàn chính đáng khi 
dặt ra một cách thường xuyên câu hỏi: 
“Sau giáo học pháp X hav đường hướng Y 
sè là giáo học pháp hay dường hướng gì T. 
Vào một thời diêm nhất định, có thô chưa 
có câu trả lời. nhưng với sự vận động theo 
quy luật rủa sự vật trong thòi gian, với sự 
dóng Rỏ Ị) của  các nhà  nghiên  cứu, của

những người thực hành, chúng ta sè tim 
dược câu trà lời. Nếu nhìn nhận (lường 
hướng giáo học pháp giao tiếp theo quan 
điểm vập động, ta sè thấy ý nghĩa của cụm 
từ đường hướng giao tiếp dà thay đổi rất 
nhiều so vỏi lúc nó bát đầu xuất hiện, như 
ta đà thấv ờ phẩn trôn. Có người nói dường 
hướng giao tiếp trong dạy và học ngoại ngữ 
dà suy tàn. nhưng cùng có rất nhiều ngiíòi 
khảng định nó vẫn tồn tại nhưng dã ở một 
bước phát triển mới cả về lý luận và thực 
tiền, dang ỏ vào giai đoạn “phi hệ thống 
hóa” theo xu hướng chiết trung dế phủ hợp 
với sự đa dạng, sự “phức tạp" của hoàn 
cảnh dạy và học ngoại ngừ trong thòi dại 
ngày nay, dể đạt được tính hiệu quá, mà 
người ta có thè gọi là đường hưóng giao 
tiếp thê hộ thứ 2. Theo nhiều nhà nghiên 
cứu và tác giả, thi xu hướng chiết trung 
trong dạy và học ngoại ngữ sẽ có sức sống 
và tồn tại trong một thòi gian dài nữa. 
Nhưng sau dó sẽ là gì ? Câu trả lời thuộc 
ve tương lai.
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rU R R K N T  TKKNDS IN KOKKICN LANGUAC1K TKACHINíỉ MKTHODOLOGIES

Dr. Vi Van Dinh

Department of French Language and Culture 
Collcge of Foreign LanguagcS’ VNƯ

The communicative approach of KLT. originating in the 1970s, is still regarded as a 
revolution 1 1 1 íoreign language teaching and learning. Hovvever, current methodologies are now 
iMìtenng an era characterized by eclecticism intenvoven with a high level of flexibility and 
adaptability and groundod in the diversity and complexity of teaching situations. There can not 
be anv single methodơlogv suitable for all types of learners and situations. After the initial 
phase of systematization. thí* communicative approach is now being deystematized and íinally 
allowing the recurrence of’ "old" methods such as audio-visual, direct, and traditional ones. A 
major development in FLT is the methodological shift from necd analysis to learner- 
centeredness, a more open concept This is aptly called “the second generation of the 
commumcative approach” (CA-G‘2) ơr “elective approach”.
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