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Việc dạy từ vựng trong nhiều năm luôn được xếp vào nhóm bổ trợ cho việc dạy ngữ 

pháp hay kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là đối với đối tượng mới bắt đầu học. Người ta 

cho rằng, quá nhiều từ vựng sắp xếp gần kề nhau trong câu sẽ khiến cho câu lủng củng 

về mặt ngữ pháp.Đối tượng là học viên mới bắt đầu nên điều này lại càng có ảnh 

hưởng tiêu cực cho quá trình lâu dài về sau.Hơn nữa, từ vựng hoàn toàn có thể được 

trau dồi qua kinh nghiệm và giao tiếp. Do đó, dạy từ sẽ được coi là thứ yếu trong các 

mảng truyền đạt cho học viên. Lấy đối tượng là sinh viên không chuyên (ngoại ngữ) 

năm thứ nhất tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, bài 

viết nhằm tìm hiểu nhiều phương diện trong việc giảng dạy từ vựng cho sinh viên năm 

thứ nhất tại đây. Ngoài việc tổng kết lại các phương pháp cũng như những thử thách 

chính mà giáo viên phải thường xuyên gặp trong quá trình giới thiệu, giải thích và ôn 

tập từ vựng trên lớp, bài viết còn đưa ra phương hướng kết hợp dạy từ vựng theo bộ 

sách Graded Readers (Oxford Bookworm). Với trình độ của học viên là sinh viên năm 

thứ nhất, đối tượng người học gần như là mới bắt đầu, việc học và ôn tập từ vựng qua 

các câu chuyện sẽ không chỉ tạo một môi trường ngôn ngữ hoàn thiện hơn mà còn 

giúp các em sinh viên dần tự tạo cho mình hứng thú và yêu thích với môn học để có 

thể tự học sau này. 
 


