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Báo cáo này được trình bày trong tại hội thảo “CamTESOL 8: Language and Development” do IDP Australia 

và IDP Campuchia đồng tổ chức tại Pnom Penh 2012. Ngoài vai trò là một công cụ hữu hiệu không thể thiếu 

trong kinh doanh thì trong giảng dạy ngoại ngữ quảng cáo cũng là một nguồn tư liệu vô cùng quý giá đối với 

giáo viên giảng dạy ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh bởi nó vừa cung cấp nguồn tài liệu xác thực vừa giúp kích 

thích tính sáng tạo của cả người dạy và người học trong quá trình dạy học. Rõ ràng là, các lớp học ngoại ngữ 

hiện đại giờ đây không còn việc chăm chăm tập trung vào việc rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ truyền thống 

mà còn cung cấp môi trường thực hành, học tập văn hóa và các kỹ năng mềm cần thiết cho cuộc sống hiện đại. 

Các kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng sống và văn hóa hoàn toàn có thể đạt được trong một lớp học ngoại ngữ khi 

giáo viên có thể lựa chọn được các tài liệu giảng dạy phù hợp, thú vị, kích thích sự sáng tạo của người học và 

sử dụng chúng một cách hợp lý. Báo cáo này tìm hiểu các giá trị của quảng cáo với quan điểm rằng quảng cáo 

là một công cụ hữu ích trong giảng dạy ngoại ngữ. Nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ, khả năng khai thác sự đông 

vọng giữa ngôn ngữ và hiệu ứng hình ảnh, các giao tiếp văn hóa và các yếu tố nội ngôn hàm ẩn trong quảng 

cáo, … tất cả đều được trình bày cụ thể cùng với những nguyên tắc áp dụng phù hợp, hy vọng có thể giúp các 

giáo viên ngoại ngữ khai thác quảng cáo như một nguồn tư liệu hữu ích khiến giờ dạy của họ vừa mang tính 

giáo dục vừa mang tính giải trí cao, đạt hiệu quả cao hơn và thú vị hơn.  

Advertisements have been considered indispensable tools for doing business in modern time. They are now 

widely believed powerful teaching material for creative teachers in their delivering English as a foreign 

language. Obviously, modern EFL classes no longer focus only on traditional language skills but modern 

needs of culture and soft skills as well. These are interrelated, interactive and, fortunately, can be obtained with 

and through the process of learning as long as teachers can choose appropriate, interesting, inspiring material 

and use it in proper ways. Basing on advertising knowledge, this paper examines advertisements’ values with 

clear arguments for using them to teach English as a foreign language. The art of using language, verbal and 

visual resonance, culture communication and implication in advertisements are well presented together with 

principles and ways that help teachers explore advertisements in their classes effectively, pedagogically and 

entertainingly. 
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