NĂNC; Lực GIAO TIÉP LIÊN VÃN HÓA
VỚI HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRI ÉN BÈN VỮNG
ĐỒ Rá Q uý'

Irong bối cảnh loàn cầu hóa, cơ hội giao lưu, đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm
a học hỏi lân nhau giữa các nền văn hoa trên khăp the giới ngày càng gia lăng
nạnh mẽ. Ihự c tê này làm tăng nhu cầu giao ticp liên văn hóa. Giao tiếp liên văn
lóa là sự giao tiếp giữa các cộng đồng văn hóa khác nhau với những phương thức
ông và thê giới quan khác nhau. Đc hội nhập và phát triển bền vững mọi quoc gia
lêu cân có một nguôn nhân lực cỏ khà năng làm việc hiệu quả trong m ôi trường da
'ăn hóa. Nguồn nhân lực này cân có hai năng lực chủ yếu: năng lực chuyên Iĩiôn
huyèn sâu và năng lực ngoại ngữ. Bài viết này nhăin góp một tiếng nói khẳng định
ai írò Ihen chôl của năng lực giao tiêp liên văn hóa trong việc đảm bảo cho hội
ihập thành công và phát triển hền vững.
1. Mối quan hệ giừa ngôn ngữ vói tri thức và văn hóa
Ngôn npữ là phương tiện giao tiếp vả là công cụ của tư duy mà biểu hiện hữu
lình của nó là diền ngôn. Diễn ngôn, đến lượt nó, là công cụ để kiến tạo lưu giữ.
rao dổi và truyền há tri thức.
Giữa ngôn ngữ và tri thức có những mối quan hệ mật thiết. Trước hểt, ngôn
]gữ co chưc năng biêu dạt kiên thức; nỏ giải thích, dẫn giải và truyền bá kiến thức
iược kiên tạo độc lập với ngồn ngữ. Thứ hai, ngôn ngữ thực hiện chức năng làm
ịhưomg liện trung gian ngôn từ hóa kiến thúc được biểu đạt băng các hệ ihống kí
liệu phi ngôn từ. rh ứ ba. ngôn ngữ là phưomg tiện Ihực hiện những tưomg lác ngôn
tr như trao đôi, thảo luận, tranh luận... giữa những chủ thế kiến thức, giữa chủ thể
hên thức và người sử dụng kiên thức; điều này làm cho kiên thức thêm phong phú
ù đa dạng. Ngoài ra, ngôn ngữ còn thực hiện chức năng sáng tạo hởi ngôn ngữ
ùng có thè là phưcmg tiện tạo ra kiến thức, cho nên sự kiến tạo và ghi nhận kien
tiức là hai mặt của cùn^ một quá trình.
Irên thực té, có nhiều loại hình thông tin vá kiến thức dược biểu đạt chủ yếu
tiong qua nhưng he thong kí hicu đặc thù riêng, dn vậv chúng chi cân sử dụng ngôn
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ngữ ờ mức độ khiêm tôn. V í dụ: diễn ngôn toán học, công thức, biểu tưựng, con sô
thống kê, bản đồ, đồ thị, bảng biểu, tranh ảnh...; nhưng khi cần dược dưa ra bàn
thảo hoặc đổ làm phương tiện truyền thụ kiên thức trong giảng dạy, chúng cân phiii
được ngôn từ hóa.
Tóm lại, sụ da dạng về nhừng mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tri thức cho íh íp
chúng ta nói răng ngôn ngữ cỏ vai trò then chốt trong tạo dựng tri thửc Thông qua
ngôn ngữ con ngưòi cỏ thể tạo ra cho mình một năng lực khám phá, nhận thức và
nám vững dược bản chất cùa thế giới lự nhiên và xã hội Điều này có ý nghũ rảt
quan ưọng trong quá trình truyền thụ và tiếp thu kiến thức trong môi trường ặiao
dục - đào tạo.
Giữa ngôn ngữ và văn hỏa cũng có một m ối quan hệ mật thiết. Ngôn ngữ là
sàn phẩm của văn hoá. Ngôn ngữ cũng là phương tiện biểu đạt và truyên bá văn
hóa. Văn hóa vừa là nền lảng, vừa là động lục thúc đầy ngôn ngữ phát triển B n w n
(1980) cho răng văn hóa là hình ảnh sinh dộng của cuộc sống con người, còn rgôn
ngữ là yếu tố hữu hình nổi hật nhất cùa văn hóa. Hoặc Iheo Peterson & C ollane
(2003), hình thái và phong cách sử dụng một ngôn ngữ trong giao tiếp phản ánh các giá
tri văn hóa của cộng dồng xã hội sử dụng ngôn ngữ đó. Trần Ngọc Thêm (1997 coi
mối quan hệ giữa hai dối tượng ngôn ngữ và vãn hóa là mối quan hệ bộ phận - toàr thể.
Trong mối quan hệ này, theo Nguyền Hoà (2005), chính văn hỏa và các chuân nực
của văn hóa quy định việc dùng ngôn ngữ, chi phổi việc tạo dụng diễn ngôn, ;ách
thức mã hóa - giải mẫ thông điệp. Ngôn ngữ chi phối quá trình tư duy của con

ngưòi, dồng thời qua ngôn ngừ quả trình lư duy đó dược hiện hừu.
2.

V ai ỉrò của năng lực giao tiếp liễn vàn hóa trong hội nhập và phát tricn

bền vững
2.7. Năng lực giao tiếp liên văn hóa là gì?
Năng lực gicio tiếp liên văn hóa, về mặt tổng thê, có the nói là không khíc gì
nhiều so với nâng lực gian tiếp; nó chi khác năng lực giao tiêp vê một sô tiêu tiành
tố. K hi dịnh nghĩa khái niệm năng lục giao tiếp, Hymes (1972) chưa irực tiên đc
cập đến tính phù hợp của phát ngôn trong chu cảnh Van Ek (1986) bo sung hỏm
năng lực vân hóa xã hội, khả năng giao liếp trnng m ôi trưòmg da văn hóa, vào lanh
mục các thành tổ của năng lực giao ticp do Canale and Swain (1980) đê xuâtgôm
nâng lực nẹôn ngữ, nâng lực ngân nẹỉc xã hội, nãng lực diễn ngôn và rtănị lực
chiến lược. Gần đây hơn, m ội số học giả như Byram (1997), Hyram and F le n in g
(1998) Fantini (2000), v .v ... khái quát những quan diểm trên về năng lực giai tiêp
và coi nàng lực giữơ tiếp liên vãn hóa là nang lực giao tiêp mớ fộng. I hco B 'ra m
(1997) năng lực g ia o tiếp liên vãn hóa dòi hỏi người học phải có môt sô thíi độ,

218

NĂNG LỰC GIAO TIỂP LIÊN

v a n h ó a vớ i hô i

NHÂP

kiên Ihức và kỹ năng cụ thê ngoài năng lực ngôn ngữ, năng lực ngôn ngữ xã hội,
năng lực diễn ngôn và năng lực chiền lược. Theo ông, người tham gia giao tiếp
trong môi trường đa vãn hóa cần có thái dộ cời mở, tinh hicu kỳ và luôn tránh phán
xét VC văn hóa cùa những người Iham thoại; có hiểu bict về tập quán văn hóa và

những sản phảm vãn hóa cua các cộng dồng văn hóa khác nhau; có khá năng lạo
dựng nhũng m ôi quan hệ tương tác phù hợp vái cảnh huâng giao tiêp và diễn giải
thông diộp chính xác trong quả trình giao tiép Fantini (2000) còn hàn thêm và nhấn
mạnh vê vai trò quan trọng của nàng lực (írình độ) ngôn ngữ (language proficiency)
trong giao tiêp liên văn hóa.
Qua những phân tích trôn, chúng tôi nhận thấy cần xem xét thêm tính tương
tác giữa các thành tổ cẩu thành năng lực giao tiếp liên văn hóa. Đẻ minh họa cho
tính chất này của năng lực giao tiếp liên vản hóa, chúng tối đề xuất mô hình tương
tác của náng lực giao tiép văn hóa (N L G T L V H ) như sau:
ỉỉìn h 1. Năng lực giao tiếp Liên vản hóa: Mô hình tương tác

T ri thức
chicn lược gian liếp

T r i thức

thế giớị

ngôn ngữ đích

1 rong mô hinh trên, t r i thức ngón ngừ đích là khối kiển thức về ngừ pháp,
ngôn ngữ xã h ộ i và diễn ngón cùa ngoại ngữ. Tri (hức thế g ỉớ i bao gồm hai khối
kiến thức, kiến thức the g iớ i chung và kiến thức thế g iớ i chuyên biệt (thành tố mở
rộng khái niệm năng lực giao tiếp). Trì thức thê g iớ i chuyên biệt được chia nhỏ
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thành: t r i thức lĩn h vực chuyên rìgành (field-specific competence) và trì thức vùn
hỏa chuyên biệt (culture-specific competence)

T ri thức chiên lược giao tỉêp bao

gồm một tập hợp các kỹ năng giao tiếp như kỹ năng làm chủ cảm xúc, kỹ năng làm
chù hành vi tương tác ngôn lừ và phi ngôn từ, kỹ năng dàm phán ỷ nghĩa và kỹ ráng
làm chủ lượt lờ i dể thực hiện những hành vi giao tiếp có hiệu quả và phù hợp với
mong dợi của những người đên từ những nền văn hóa khác nhau. Trong dỏ, "hiệu
quả" được dánh giá dựa trên lượng và chất lượng sàn phẩm ngôn ngữ nói và/hoặc
viết duợc tạo ra; còn "phù hợp" dược đánh giá về mặt ngữ nghĩa và ngữ dụng từ góc
dộ văn hóa xã hội.
Dựa vào nhũng phân tích ở trên vè bản chất của năng lực giao liếp liên văn lóa,
trong bối cảnh dạy học ngoại ngữ, khái niệm này có thể dược định nghĩa như sau:
Nâng lực giao tiếp liên văn hóa tà mội tồ hợp của ba khối kiến (hức gồm ir i
thức ngôn ngữ đích, trì thức thế g iớ i (gồm tr i thức thế g iớ i chung và tr i thức thế ?iới
chuyên hiệt) và t r i thức chiến lược giao tiếp. Ba khoi kiến thức này tưcmg tác với
nhau lạo nên nãng lực giao tiếp liên vãn hóa; năng lực này chi p hôi quá trim tư

duy của con người Vứ sản phám hừu hình của nó là diên ngôn.
Ở đây cũng cần bàn thêm về tr i thức thế giới. Như đã đề cập ở trên, trì 'hức
thế g iớ i là một trong ha khối kiến thức của năng lực giao tiếp liên văn hóa, bao gồm
t r i thức thế g iớ i chung và t r i thức thế g iớ i chuyên biệt. Trong hai tiể u thảm lô
này t r i thức thế g iớ i chung là khối kiến thức bao gồm những hiểu biết mang :ính

khoa học Ihường thức chủ yếu thuộc hai lĩnh vực: khoa hục tự nhiên và khoa học
xã hội và nhân văn; còn t r i thức thể g iớ i chuyên biệt là nhừng hiểu biết nang
tỉnh khoa học chuyên ngành chuyên sâu; v i dụ: những kiến thức thuộc các lĩnh
vục như toán giài tỉch, địa chấl công trình, ngôn ngữ lập trình, y học cổ tru/en,
kinh tế vĩ mô, quản trị kinh doanh, ngoại giao vẫn hóa v .v ... Có thể khăng dịnh
răng, những kiến thức chuyên ngành chuyên sâu là không thể thiếu đối với
những người có nhu cầu giao tiếp liên vãn hóa mà nội dung trao đổi licn luan
trực tiếp tới các lĩnh vực dó nhàm đàm bảo cho giao dịch thành công. Kiến hức
chuyên biệt còn là khối kiến (hức về nhữne sự kiện, hiện tượng, thực tể klách
quan, phong tục tập quán mang tính dặc thù về dất nước con người của từng khu
vực dịa lý, quốc gia và vùng 13nh thổ. Những kiến thức này thường rất cần cho
những nẹười làm việc trong lĩnh vực ngoại giao và/hoặc tham gia vào các loạt
động vãn hóa - xã hội xuyên quốc gia.
'I om lại, cũng cần lưu V răng, trong số ba khối kiến ihức thành tố cùa nàriị lự c

giao tiếp liên văn hóa, tr i thức ngôn n%ữ đích và tr i thức chiến lược giao tiép Ct the
dược coi là có giới hạn; còn tri thức the giới là vô hạn. Do vậy, tùy theo nhu câu
giao ticp cụ the cùa tìm? nhóm người học mà xác định chủng loại, phạm vi 'Gng
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ih ir quy mô kiến thức cẩn cung cấp cho họ nhăm dảm bảo cho việc dạy học có tính
liêu quả cao nhất.
2.2. Vai trò của N L G T L V H trong h ộ i nhập vò p h á t íríển hển vững
ỉ rong hội nhập dể tham gia sân chơi toàn cầu, người (ham gia cuộc chơi cần
ihài hicu rõ luật choi M uốn hiểu rõ và năm vững quy lăc trò chơi áp dụng cho sân
ha i này, người chơi từ những nên văn hóa khác nhau cần phải có năng lực tạo ra
ihừng diên ngôn phù hợp dông thời tiếp nhận diền ngôn từ phia đối tác. N ói một
•ách khác, trên (hương trường và chính trường quốc tế, năng lực giao tiế p liên văn

lỏa luôn là m ộl công cụ "đăc lực và tiừu hiệu".
I ừ góc dộ dụng học, diễn ngôn có thể được ví như "trò chơi ngôn từ" và cũng
ihư mọi trò choi khác, diễn ngôn có những quy tác riêng của nó. Trong môi trường
tiao tiêp liên văn hóa, nêu không năm vững và tuân thủ nghiêm túc các quỵ tác chơi
iư«ợc chi phôi chủ yếu bởi những chuâiì mực văn hóa khác nhau, người chơi luôn
lô i mặt với nguy cơ có thề bị loại khỏi cuộc chơi. Đ iều này cho thấy tằm quan Irọng
iủ a N L G T I V H đối với hội nhập và phát triển hền vững.
Trong môi trường giao tiếp đa văn hóa, việc sản sinh diễn ngôn chịu sụ chi
'h ố i của hai tổ hợp quy tắc chính: quy tắc ngôn ngừ và qưy tắc văn hóa. M ộ t cách
:hái quát, có thể nói răng, về mặt hình thái/cẩu trúc bề mặt (form ), hanh dộng ngôn
ừ chịu sự chi phôi của t r i thức ngôn ngữ đích; còn về mặt ngữ nghía (meaning) thi
lỏ chịu sự chi phôi cùa những hiểu biết Ihuộc t r i thức thế g iớ i. Sau đây là một vài ví
■ụ minh họa cho quan diểm này.
Iro n g tiếng V iệ t, khi thực hiện hành vi chào hỏi, người nói tiếng V iệ t phải
tiụrc hiện hai lựa chọn: 1) Lựa chọn hình thái: Chào + từ/cụm từ xưng hô và 2) Lựa
ihọn ngữ nghĩa: lựa chọn một trong số các từ/cụm từ xưng hô như anh, chị, chú,
lác, ông, b à ,..., ông/bà chủ, thủ trưímg, giáo sư,... Rõ ràng, Lựa chọn ì chịu sự
liểoi chỉnh của quy tăc ngôn ngữ; trong Irường hợp này đó là quy tắc về trật tự từ, ví
<ụ: Chào hác, chứ không phải là Bác chào. Lựa chọn 2 dược điều chỉnh bởi những
<uy lắc văn hóa; dó là việc lựa chọn từ xung hô phải dựa vào m ối quan hệ giữa
ihững người đối thoại về tuổi lác, quan hệ, thứ bậc, thái dộ và tình cảm
Trong tiếng Anh, khi giao liếp với phụ nữ dến từ một quốc gia nói ticng Anh
ihư Anh. A u s tra lia ..., nếu người Iham gia tương tảc am hiểu về văn hỏa giao tiếp
(ời thường của người bản ngữ thì chăc hản người dỏ phải ý thức được rãng trong
ưong lác xã giao nên tránh nhũng câu hỏi liên quan đến đời tư như: How o ld are
\JUi? (C hị bao nhiêu tuôi?); How many children have you ROÍ? (C hị có mây con?),
'.V ... Trong khi những câu hòi như: How are you? (C hị có khóe không?) H ow 's
rin g s ? (Công việc của chị dạo này thế nào?), v .v ... thì cũng tương tự nhu trong
tẫng Việt, là hoàn toàn phù hợp trong giao tiêp thường nhật hăng tiếng Anh.
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Nhừng ví dụ trên đa phần nào cho thây, dề hội nhập và phát triển bền v ữ itỉ thỉ
những khiếm khuyết trong xã giao như ưên không nên để xảy ra. Tuy nhiêr, dê
tránh dược việc hỏi những câu hỏi không phù hợp tương tự như trên, trong quá trình
học tập, người V iệ t Nam học tiếng Anh cần được giảng giải tại sao phải tánh
những câu hỏi như vậy, đồng thời phải tổ chức thực hiện luyện tập sử dụng phù
hợp. Bởi lẽ, trong văn hốa Việt, việc hòi han về những vấn đề này được coi là rình
thường và lả thể hiện sụ quan tâm cùa người đàm thoại. Đé làm được diêu này cân
có những thay đổi căn bản cả về nội dung chương trinh giảng dạy lẫn phương phap
dạy học ngoại ngừ vởi tư cách là một môn học hoặc một chuyên ngành đào tạ i tại
các cơ sở giáo dục ở nước ta hiện nay.
3.

Đường hướng phát triể n năng lực giao tiếp liên văn hóa dựa Irê n íicn

thức dầu vào phù họp
3.J. Đ ịn h n g h ĩa kiến thức đầu vào p h ù họp
Dựa vào H inh 1, kiến thức đầu vào (K T Đ V ) phải phù hợp vái nhu cầu sử dụng
ngôn ngữ trong giao tiếp liên văn hóa cùa người học về mậl chùng loại, [hạm
v i - quy mô, phương thức và kênh cung cấp nhừng kiến thức này.
v ề mặt chùng loại, kicn tliức đầu vào (K T Đ V ) phù hợp là kiến thức về củ cả
ba thành tố của năng lực giao tiếp liên văn hóa: kiến thức về ngôn ngữ đích, vì thê
giới và về chiên lược giao tiêp.

về phạm vi - quy mô, K T D V phải hàm chúa lượng thông tin cần thiết đủ rộng
và sâu nhằm đảm bảo người học có đủ phương tiện đê tư duy và luyện tập sản sinh
diễn ngôn phù hợp.
v ề phương thức cung cấp kiên thức, có thể khăng định rằng, trong môi trròrng
giáo dục, đảo tạo, K T Đ V dược cung cấp trực tiếp nhất và hiệu quả nhât là thônị qua
chương trình đào ỉạo phù hợp Chương trình đào tạo phù hợp được hiểu là chrơng
trình bao gồm các môn học lựa chọn dựa trên nhu cầu học ngoại ngữ theo bậ( học
của từng dối tượng người học cụ thể
C uối cùng, việc lựa chọn kênh (ngón ngữ) cung cấp K 1 Đ V có thê dựí vào
lý thuyết N gữ năng chung cùa Cummins (1981). Theo lý thuyết này, g iữ i hai
ngôn ngữ nhất định lunn cỏ một mối quan hệ mật th iế t Theo Cum m ins (1 )84 ),
những khải niệm đã dược thiết lập và những hiểu biết dã được tạo dựng h ô n g
qua ngôn ngừ thứ nhất có thể chuyển di một cách dễ dàng sang m ộ l ngôr ngừ
thứ hai. Quan điểm này có thể dược m inh họa thông qua M ô hmh "tàng lăng
trô i" chòm kép của năng lực giao tiếp song ngữ do C um m ins (1981) dề x iấ t ở
Hình 2 dưới đây:
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ỉỉìr th 2 : M ô hình "tả n g bảng Ir ô i" chỗm kép cùa năng lực gian tiếp song ngừ
(C um m ins, 1981)

M ô hình này cho thấy "tảng hảng" có hai đinh nhỏ lên trên mặt nước. MỘI
linh tượng trung cho nhừng gì có thể quan sát và nghe thầy dược qua phương tiện
liêu đạt của ngôn ngữ ihứ nhấi (D iễn ngôn ỉ) , còn đinh kia đại diện cho những diều
ưang lự được thể hiện bời phương tiện của ngôn ngữ thứ hai (D iễn ngôn 2). Diễn
Igòn I và diễn ngôn 2 thường khác nhau, và cũng có thể rất khác nhau, về mặt chữ
'iết, âm thanh, ngôn diệu và trật tự sáp xếp các dơn vị từ ngữ. T uy nhiên hầu hết
ìhàn chìm cùa ‘ tảng hăng” năm trong phần giao thoa của hai phần chìm cùa hai
ihỏm băng được gụi là ngữ năng chung của hai ngôn ngữ. Cum m ins (1984) cũng
ihận xét ràng, thông thường hai ngôn ngữ nhất định ít chia sẻ về kiến thức ngữ
'hrtp song lại giống nhau khá nhiều về kiến thức chi phối khả năng dọc - viết cũng
ihu hình diện ngữ dụng và phong cách giao tiếp nói. Theo chúng tôi, D iễn ngôn ì
'à Diễn ngôn 2, tuy cỏ thổ cỏ khác nhau về một số mặl nói trên, là biểu hiện hữu
linh của một khối kiến thức chung về thế giới vả chiến lược giao tiếp - hai khổi
íiên thức thuộc phạm trù tri thức nhàn loại, không bj điều chỉnh hởi hệ thống quy
tìc của hất cứ một ngôn ngữ cụ thể nào. Đen dây, ta có thể khảng dịnh rằng, trong
nôi trường dạy học ngoại ngữ, tiếng mẹ đẻ nên được tru tiên lựa chọn ỉàm kênh
Iung cắp kiến ỉ hức vè thế g iớ i và chiến ìược giao tiếp cho người học.
Tóm lại, trong phát triển N L G T L V H , vai trò của K T Đ V được vỉ như vai trò
<ủa "bộ t” để "gột" nên "hồ". Khối kiến thức nảy, náu được cung cấp đủ cả về lượng
Iìn chat thông qua m ột chương trình đào tạo có cơ cấu mòn học và nội dung môn
lọc hợp lý, trong một môi trường dạy học "thân thiện", dược luyện tập sử đụng
lúng cách và đúng mức, sẽ dược chuyến hóa thành một tổ hợp kiến thức nền về Lhế
ịiới, VC ngôn ngữ đích, cũng như vể một loạt các chiến lược sừ đụng ngôn ngữ

rong giao tiếp thực tế. Tổ hơp kiến thức này là yếu tố nền 1ảng quyết dinh sự thảnh
ỏ n g cùa quá trình tạo dựng và phát triển năng lực giao liế p liên văn hóa cho mọi
(ỏi tưọrna người học ngoại ngữ.
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3.2. Dường hư ớ ng p h á t triển N L G T L VH
3.2 ỉ Mục tiêu phát triển năng lực giao tiếp liên văn hóa
Theo Tom alin & Stempleski (1993), việc phát triển năng lụ c giao tiếp liên văn
hóa Ihông qua phát triển các kỹ năng ngôn ngữ phải hướng tới bảy mục tiê t do
Seelye (1988) dề xuất và được họ diễn đạt lại như sau:
Việc phát triển năng lực giao liếp liên văn hóa phải nhàm:
[) Giúp người học ý thức dược ràng, lất cả những hành v i giao tiếp, cả rgòn
từ lần phi ngôn từ cũa con người đều dược quy định bởi văn hóa;
2) Giúp người học ý thức dược rãng, các yếu tố như tuổi tác, giới tính, giai
cấp xã hội, nơi cư trú đều có ảnh hưởng tới lố i nói và cách xử sự của con
người;
3) Giúp người học nhận thức đầy dù hơn về những ứng xử mang tính quy ước
trong những tình huổng nhất định trong văn hóa đích;
4) Giúp người học nâng cao nhận thức về những bình điện văn hóa của ử và
ngữ trong ngôn ngữ dích;
5) G iúp người học phát triển khả năng đánh giá và điều chinh những ý niệm
khái quát về văn hóa đích thông qua các m inh chứng hỗ trợ;
6) G iúp người học phát triển những kỷ năng mềm cần thiết dề thu thập và tổ
chức thông tin về văn hóa dích;
7) Kích thích tính hiếu kỳ về văn hóa đích và tạo dựng tinh nhẫn nhịn, sự thấu
cam của người học đối với người bản ngữ về những sụ khác biệt.
Những mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được thông qua việc thực hiện
những nội dung dược đề cập đến dưới đây.
3.2.2. N ội dưng chương trình phát triền năng lực g iao tiếp iiê n văn hóa
Đế đạt được những mục tiêu trên một cách bền vững trong b ố i cảnh dạ) học
ngoại ngữ tại V iệ t Nam , nội dung chương trình dạy học cần dược đổi m ới. Irư ớ c
hết phải điều chỉnh chương trình dào tạo khung. Ke đến là biên soạn chưomg rình
chi tiết phù hợp với nội dung từng môn học được quy định tại chương trình klung.
Tiếp đó là sưu tầm và biên soạn tài liệu giảng dạy. Ngoài ra, việc cập nhật và lâng
cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên, đặc biệt là về phương pháp ịiảng
dạy, cũng phải được chú trọng.
Trong các khâu kế trên, việc xác định danh mục các môn học trong chm ng
trình đào lạo và nội dung của chúng dóng vai trò quyểt định đcn chất lượn? sản
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phẩn đầu ra của quá trinh đào tạo. Bởi vì. tổ hợp các môn học băí buộc phù hựp vỏi
miu tiêu của chương trình đào tạo đổ dảm bảo việc cung cấp đù khối lượng kiến
thức đâu vào cần thiết cho các hoạt động dạy học nhăm tạo dựng và phát triển năng
lực giao tiếp licn văn hóa cần thiết cho người học.
v ề lổ chúc thực hiện nội dung chương trình đào tạo, theo chúng tôi, cẩn phải
triệ; để tuân thũ nguyên tăc Hiổu dủne nội dung được ngữ liệu đầu vào chuyền tải
vù rhận diện chính xác hình thức Ihể hiện nội dung đó luôn phải di Inrớc một bước
vã nếp ngay sau dó là các hoạt động (hực hành giao tiếp sử dụng kiến Ihức dầu vào
mớ được tièp thu trong những tình huống mỗ phỏng hiện thực khách quan
Lý do chủng tôi đề xuất nguyên tác trên rất đon giản ỏ chỗ, nếu người học
hiểi: sai nội dung hoặc nhận diện hỉnh thức biểu dạl nội dung dó không chinh xác
thì 1Ọ sẽ thực hiện những hành v i tương tác sai lệch mà đển lượt chúng, sỗ gây ra
nhũng cú "sốc văn hóa" mà không sớm thì muộn, sẽ dẫn dến "ngừng trệ giao tiếp".
Ví Jụ, {rong Irường hợp một người bản ngữ tiếng A nh lần đầu tiên dược giới thiệu
với mội người phi bán ngừ, người bản ngữ này trong hàu hểí các tinh huống giao
ticp sẽ nói: "H ow do you do?" với nghía là Hân hạnh được làm quen với/gập óng,
bà

IV ...

và náu người phi bản ngữ kia chưa từng trải nghiệm những tình huống giao

tiếp lương tự Ihl gần như chăc chăn người dó sẽ dáp lại với câu " ỉ am fine And
you?". Ở dày càn đặt ra câu hói: "Nếu bạn là người bản ngữ kia thì bạn sề n ó i tiếp
điều gì?". ĩh o ạ t nghe, tưởng chừng cỏ thể trả lời ngay lập tức, song trên thực tế,
nguởi bản ngừ dó chăc hẩn sõ bị "sồc" và cần có thời gian để trấn tĩnh và dưa ra một
phá: ngôn mang tính giải phảp tình thế.
3.2.3. Phương pháp phái trìến nâng ỉực giao tiếp liên văn hóa
V c phương pháp dạy học cụ thể trên lớp, từ truớc tớí nay trong giảng dạy
ngcại ngữ không những ở nước ta mà còn ở rất nhiều nữóc khác trên thế giới, hoạt
dộrg dạy học chù yếu lấy phát triển kỹ năng ngôn ngữ làm mục tiêu vả quá trình
phá: Iricn năng lực giao tiếp được thực hiện theo kỹ nàng: nghe, nói, đọc và viết.
[ U' nhiên, căn cứ vào Thang câp độ nhận thức sửa đ o i của Bloom (Pohl, 2000)
cùng với sự bổ sung1 của chúng tôi (xem Hình 3), th i kiến thức dầu vào và sự thông
hiểu những kiến thức này là hai cấp dộ nền tàng cho các mức độ nhận thức cao hem.
I)o vậy, Irong bài viết này, chúng tôi đề xuất Đường hướng phát triển N L G T L V H
lấy kiến thức đầu vào lảm xuất phát điểm và lấy sự thông hiểu kiến thức đầu vào
làn trung tâm.

I Chúng tôi hồ sung cấp độ Tiếp xúc với kiến thức đầu vào vào Thang này nhăm thề hiện dúng
h m hãn chất của quá trình dạy học ngoại ngữ.
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H ình 3: Theo Thang cấp độ nhận thức sửa đồi của Bloom
K ÍI h(7p thũng (in dí 190 ra sin
phàm ỉ Ch: dốc marp (Inh sáỉig tpo
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Theo đường hướng này, các hoạt dộng dạy học nên dược tổ chức thực ìiện
dựa trên những nguyên tẩc của phương pháp Khái niệm-Chức năng, bời vỉ chái
niệm là dữ liệu cơ bản cấu thành nội dung cùa tư duy; dữ liệu mà "méo mó" thì tư duy
sẽ bị sai lệch và dẫn đến sự hiểu biết lệch lạc. Theo phương pháp này, trước hết, chái
niệm phải được hiểu chính xác cả về bình diện ngôn ngừ lẫn văn hóa. Sau khi chái
niệm đầu vào dã được hiểu chính xác, ta tiến hành tổ chức luyện tập sử dụng khái liệ m
dó thông qua các nhiệm vụ thục hiện chức năng giao tiếp như: Cách thể hiện và cách
đáp lại lời cám ơn, cách thể hiện và cách đáp lại lời xin lỗi, cách dàm thoại qua diện
thoại, cách dàm phán thương mại quốc tế v.v... Học giao tiếp liên vănhóa theo

cách

tiếp cận cùa phương pháp Khái niệm-Chức năng, người học luôn dượchướng dẫn
nên nói và làm cái gì, nói và làm cái dó như thế nào, vfti ai, à dâu và vảo lúc lào.
Do vậy, hoàn toàn có thể coi phương pháp này là phương pháp dạy cho người hục
biết "nhập gia" nào thỉ "tủy tục" nấy và rất phù hợp cho việc phát triển các kỹ ỉăng
giao tiếp liên văn hóa có văn hóa trong môi trường phi bản ngữ.
3.2 4. Chu trình ph át triển năng lực giao tiếp liên văn hóa
Để chuyển hóa những nguyên tác của dường hướng trên vào thực tê dạy học
ngoại ngừ tại các cơ sỏ giáo dục, dào tạo ở nước ta, chúng tôi dề xuất chu trìn l tạo
dựĩig và phát triển năng lực giao tiếp liên văn hóa cho người học ngoại ngữ ỊÔm
năm bưóc như sau:
I) Ngưởi dạy cung cấp kicn thức đau vào có chứa các yêu tố văn hỏa tỉô n g
qua các bài dọc, bài nghe, các trích đoạn phim ảnh, các tiểu phẩm viie o .
chương trình T V , V.V... và yêu cầu người học tự nghiên cứu trước ỏ ìhà.
M ục đich chính cùa giai đoạn này là tạo cơ hội cho người học bước đâu
tiếp xúc với ngữ liệu mói trên cơ sò kích hoạt và sử dụng kiến thức nểr của
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mình dế sơ bộ lìm hiểu vè nội dung cũng như bình thức thề hiện nội dung
của ngữ liệu đâu vào;
2) Người học với sự hô trự cùa người dạy và sự cộng lác của hạn học phân
tich ngữ liệu thông qua các hoại dộng cộng lác theo cặp hoặc/và nhóm nhỏ
nhằm hiểu đúng và đầy dủ nội dung văn bàn cả về mặt ngôn ngữ lẫn vẫn
hỏa trẽn cơ sở diễn eiải dũng nội hàm vản hóa cùa thông tin;
3) Người học thực hiện nliững nhiệm vụ giao tiêp thực tẽ, chủ yểu thông qua
cac hoạt dộng đóng vai, Irong những tình huông mô phỏng đòi Ihường
nhăm củng cố vả nâng cao nhận thức của người học về các vấn đề ngôn
ngữ và văn hóa mới vừa được lĩnh hội đong thời so sánh chủng với những
hiện tượng tương tự trong văn hóa của mình;
4) Người học sưu tẩm và lập bộ sưu tập tài liệu chuyên đề; trên cơ sở bộ sưu
tập này, thực hiện một số nhiệm vụ Ihuyẽt trình theo nhóm; các nhóm đảnh
giá chéo các bài thuyết trinh vả đề xuất những điều chỉnh, bổ sung theo
hướng cải Ihiện chất lượng cùa hoạt động thuyết trình;
5) Người học tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ củng cố và mờ rộng kiến
thức dầu vào thông qua các bài tập viết và những dự án cá nhân ở nhà
nhàm văn bản hóa nhũng kiến thức vừa học được.
Đẽ dề hình dung hơn, chu trình này được sơ đồ hóa như sau:

Xù lý ngữ

Thtìng hiíu
ngữ liệu đìu
vào (2)

liệu dầu vảo

- Người dạy trợ dỡ
qua nhận xét góp
Người học nhận
lình hội và diều
hoạt động ngôn tù

thông
ý *-*
biet,
chinh

Nhln lại, dinh

Vận dụng K T D V

giá, củng cA và
mó rộng

mrt ưnng In v in
lặp gian tiíp

Phân llc h ,
lô n g hợp &
sáng lạo
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Trong quả trình tồ chức thực hiện cảc hoạt dộng dạy học theo chu trinh Irên,
giáo viên cẩn lưu ý răng những dề xuất về quy trình giảng dạy nói trên là những đề
xuất mang tính dịnh hướng. Do vậy, tùy theo đối tượng và diều kiện học tập-giảng
dạy cụ thể, giáo viên bộ môn càn có nhừng điều chinh hợp lý và vận dụng phù hợp.
Tuy nhiên, các bước 1, 2 và 3 bẩt buộc phải dược thực hiện theo đúng tuần tự, trong
đó sự thông hiểu kiến thức đầu vào là í hen chét.
*

*

*

Trong tiến trình hội nhập quốc tế và trong bối cảnh giao tiếp da văn hóa, việc
thực hiện những hành dộng ngôn tù và phi ngôn từ không phù hợp, không đủng
chỗ, không đúng lúc (chủ yếu là do năng lực giao tiếp hạn chế và nhận thức không
dẩy đủ về những khác biệt có nguồn gốc từ văn hóa) sẽ dẫn dến những diễn giải sai
và hiểu sai những thông điệp mà những người tham gia giao tiếp muốn chuyền tải
qua những hành dộng giao tiếp của minh. Đ iều này thường dẫn đến không những sự
"ngừng trệ giao tiếp" trước mãt mà còn những hậu quả khó lường trong tuơng lai
nhất lả trong dàm phán ngoại giao và thương mại. D o vậy, sự phối hợp dồng bộ từ
nhà hoạch định chính sảch giáo dục đào tạo đán người thiết kế chương trình khung,
người biên soạn nội dung, tài liệu giảng dạy môn học và dội ngũ giáo viên là yéu tô
quyết dịnh tính hiệu quả của quá trỉnh tạo dựng và phát triển năng lực giao tiểp liên
văn hóa cho người học ngoại ngữ nhăm

cho họ có khả năng biết n ó i và làm cái

gì, n ó i và làm c á i đá như thế nào, với ai, ở đáu VÀ vào lúc nào', như vậy mới có the
đào tạo ra một nguồn nhân lực có dủ khả năng dáp ứng m ột cách hiệu quả những
dòi hỏi ngày càng cao của tiến trình hội nhập, hợp tác k in h tế và giao lưu quôc tê
rộng mờ trong bối cảnh thế giới toàn cầu hóa hiện nay.
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