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Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới thành tích học ngoại ngữ của người học, trong đó có 

mối quan hệ giữa người dạy và người học.Trong những năm vừa qua, chủ đề này đã 

được nhiều nhà khoa học nghiên cứu và tranh luận rằng mối quan hệ thầy – trò tích 

cực có thể ảnh hưởng tích cực tới thành tích của người học ngoại ngữ. 

Nghiên cứu này nhằm mục đích điểm lại những lý thuyết về tầm quan trọng của mối 

quan hệ thầy – trò tích cực, cách xây dựng mối quan hệ này và tính khả thi của việc áp 

dụng các biện pháp đó trong việc giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên không chuyên 

của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội.  

Sau khi điểm lại lý thuyết và tiến hành nghiên cứu tính khả thi của một số phương 

pháp, tác giả phát hiện ra rằng để xây dựng mối quan hệ thầy – trò tích cực hiệu quả, 

người dạy cần dành nhiều thời gian cho các đối tượng học khác nhau, đặc biệt là đối 

tượng học kém và còn ngại ngùng.Mặt khác, các thầy cô giáo cũng nên tin tưởng vào 

sinh viên và thể hiện niềm tin đó một cách trực tiếp và liên tục. Không những thế, các 

thầy cô giáo cần giữ tác phong chuyên nghiệp và cho sinh viên thấy cần tôn trọng giáo 

viên như người thầy chứ không phải bạn bè. Việc quá thân thiện hay dễ dãi với sinh 

viên sẽ dẫn tới việc nhờn luật ở sinh viên và thái độ không tôn trọng từ đồng nghiệp 

cùng trường.Người dạy cũng không nên chỉ đánh giá cao những sinh viên có thành 

tích tốt mà còn cần tuyên dương những em có tiến bộ trong học tập.Như vậy, người 

học sẽ có động lực phấn đấu hơn và suy nghĩ tích cực hơn về năng lực của bản thân. 

 
 


