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Bài báo bàn về khả năng áp dụng đường hướng nhận thức siêu ngôn ngữ trong việc dạy kỹ năng đọc-viết cho 

học viên học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai trình độ trung cấp và trên trung cấp. Trong đường hướng này, 

người học được cung cấp kiến thức về cấu trúc thông tin tiếng Anh để sử dụng cho việc phát triển kỹ năng 

đọc-viết. Ba vấn đề được bàn đến khi áp dụng đường hướng này vào việc giảng dạy ngôn ngữ bao gồm: những 

gợi mở mang tính sư phạm của khung năng lực ngôn ngữ giao tiếp của Bachman (1990) trong giảng dạy và 

kiểm tra đánh giá ngôn ngữ; vai trò của kiến thức về cấu trúc thông tin tiếng Anh đối với việc phát triển kỹ 

năng giao tiếp; sự cần thiết của việc cung cấp mảng kiến thức siêu hình này cho học viên học tiếng Anh như 

ngôn ngữ thứ hai trong việc phát triển kỹ năng đọc-viết của họ. Bài báo cũng trình bày cụ thể các cấu phần của 

đường hướng bao gồm cơ sở lí thuyết, nguyên tắc giảng dạy, kiến thức và kỹ năng đích, các nhiệm vụ và hoạt 

động trong lớp học. Đường hướng này có thể được áp dụng tại nhiều cơ sở giảng dạy tiếng Anh ở Việt Nam và 

một số nước Châu Á khác. Tuy nhiên, các nghiên cứu thực tiễn chứng minh khả năng áp dụng của đường 

hướng này không nằm trong phạm vi thảo luận của bài báo. 

This paper discusses a cognitive meta-linguistic approach to the teaching of reading and writing skills to L2 

learners of intermediate level and above. This approach involves knowledge of English information structure 

being explicitly given to L2 learners on the assumption that the learners can use it for their skill development. 

Three issues need to be addressed concerning the application of this approach in language teaching: the 

adoption of Bachman (1990)’s framework of communicative language ability in terms of its pedagogical 

implications in the field of language teaching and testing; the position of information structure knowledge and 

its relationship with skill development in communicative language ability; and the necessity of giving L2 

learners meta-knowledge of English information structure in developing their skills. Also presented in the 

paper are the specifications of the approach including its theoretical models, teaching principles, targeted 

knowledge and skills, and classroom tasks and activities. The teaching approach can be applied in many kinds 

of English language teaching institutions in Vietnam and in some other Asian countries. Discussions about 

empirical research that justifies the applicability of the approach do not fall within the scope of this paper. 
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