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The Mastery Of English Skills

HOW TO MASTER ENGLISH

SPEAKING SKILL

?

Bạn sẽ tìm được câu trả lời trong quyển sách này, và
bạn cũng biết được làm thế nào để có thể cải thiện kỹ
năng Đọc hiểu, Nghe và Nói tiếng Anh một cách khoa
học và hiệu quả hơn.

Quyển sách này sẽ giúp bạn:
Các bước cần chuẩn bị trước khi học kỹ năng
Những phương pháp học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả
Tìm hiểu Natural English và ứng dụng VOCA

Cùng bạn xoá bỏ rào cản Anh ngữ!
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Introduction

(Giới thiệu chung)
Giới thiệu tổng quan về Ebook “How to Master English Speaking Skill”
Ebook “How to Master English Speaking Skill” (Bí quyết học kỹ năng giao tiếp tiếng Anh hiệu quả) là tài liệu được chúng tôi (ở
đây được hiểu là VOCA) xây dựng với mục tiêu giúp người học tiếng Anh tìm ra phương pháp hiệu quả để cải thiện kỹ năng
nghe và kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình. Bạn sẽ tìm thấy những chỉ dẫn khách quan giúp bạn hiểu rõ những vấn đề bản
thân đang gặp phải cũng như những phương pháp giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất trên con đường chinh phục tiếng Anh.

Ebook“How to Master English Speaking Skill”dành cho ai?
Nếu bạn là người học tiếng Anh, ebook này sẽ hướng dẫn bạn phương pháp phát triển và hoàn thiện cũng như giúp bạn định
hướng tiếp cận kỹ năng nghe và giao tiếp tiếng Anh theo mục đích, nhu cầu sử dụng và trình độ của mình.
Nếu bạn là giáo viên dạy tiếng Anh, ebook này sẽ là một tài liệu tham khảo tuyệt vời hỗ trợ bạn xây dựng giáo án cũng như
định hướng phương pháp giảng dạy nhằm giúp học sinh của mình đạt được kết quả tốt nhất trong quá trình rèn luyện kỹ năng
tiếng Anh.
Nếu bạn là thành viên của hệ thống VOCA và đặc biệt là Natural English, đây chắc chắn là một tài liệu không thể thiếu trên con
đường chinh phục kỹ năng Nghe – Nói và giao tiếp tiếng Anh cùng VOCA.vn và Natural English System.

Nội dung của Ebook “How to Master English Speaking Skill”
Trong ebook này chúng tôi sẽ trình bày 3 nội dung chính.
Đầu tiên, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu được bản chất cũng như những yêu cầu về kiến thức nền của việc học kỹ năng giao
tiếp tiếng Anh.
Tiếp đến, chúng tôi sẽ giúp bạn phân tích nhằm hiểu rõ những nguyên tắc và phương pháp giúp bạn cải thiện phát triển kỹ
năng giao tiếp của mình.
Cuối cùng, chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn về giải pháp Natural English cũng như giúp bạn định hướng để tối đa hóa công
cụ học kỹ năng này để đạt được hiệu quả cao nhất.

Làm thế nào để sử dụng Ebook “How to Master English Speaking Skill” hiệu quả?
Lời khuyên của chúng tôi là bạn hãy dành thời gian đọc lại phần đầu tiên của bộ sách mang tên “The Mastery of English Skills”
(Học tiếng Anh bắt đầu từ đâu?) để giải đáp các thắc mắc căn bản về định hướng, mục tiêu cũng như lộ trình phát triển tiếng
Anh một cách khoa học nhất.
Tiếp đó, hãy đọc kỹ ebook này, tất cả nội dung từ phần đầu giới thiệu cho tới trang cuối cùng. Hãy chắc chắn là bạn hiểu rõ
các nội dung của ebook trước khi bắt đầu xây dựng các kế hoạch và mục tiêu học tập cho mình.
Ngoài ra, bạn có thể liên lạc với chúng tôi để nhận được các hướng dẫn cụ thể hoặc giải đáp các thắc mắc. Phần thông tin liên
hệ các bạn có thể xem chi tiết ở trang cuối cùng của Ebook này.

Bản quyền và sở hữu trí tuệ
Ebook “How to Master English Speaking Skill” là tài sản thuộc sở hữu trí tuệ của Fanken Ltd. Company (Đơn vị quản lý nền
tảng học tiếng Anh trực tuyến VOCA). Toàn bộ các nội dung, hình ảnh trong quyển sách này đều đã được đăng ký bản quyền
với Cục Bản quyền Tác giả – Tác phẩm. Do đó, mọi hình thức sao chép, trích dẫn nội dung hay hình ảnh của quyển sách đều
phải được sự đồng ý từ công ty Fanken. Mọi góp ý về bản quyền bạn đọc có thể gửi về địa chỉ email: copyright@voca.vn
Xin cảm ơn!
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PHẦN 1

Kỹ Năng Giao Tiếp (Speaking Skill) Là Gì?
Speaking Skill – hay còn gọi là Kỹ năng giao tiếp/kỹ năng nói - là kỹ năng được đa số người học quan tâm và tập trung phát
triển nhất trong số bốn kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết của tiếng Anh. Điều này cũng dễ hiểu khi suy cho cùng, mục đích
chính của chúng ta khi tiếp cận một ngôn ngữ là đưa ngôn ngữ ấy vào hỗ trợ thực tiễn đời sống, mà ứng dụng phổ biến nhất
là trong giao tiếp: giao tiếp trong sinh hoạt hằng ngày, trong công việc, trong học tập… Trong giai đoạn cả thế giới đang chuyển
mình với tốc độ toàn cầu hóa nhanh chóng như hiện nay, khả năng giao tiếp tiếng Anh đóng vai trò rất quan trọng và được
xem là chiếc “chìa khóa vạn năng” giúp bạn xóa bỏ rào cản ngôn ngữ với nhiều quốc gia trên thế giới.

Speaking Skill

Do nhu cầu ngày càng gia tăng của người học đối với kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, trên thị trường đã xuất hiện rất nhiều trung
tâm chuyên giảng dạy giao tiếp, những khóa học tiếng Anh giao tiếp cấp tốc cũng như nhiều bộ giáo trình dành cho người học
ở mảng kỹ năng này. Tuy nhiên, người học nếu không có định hướng rõ ràng rất dễ dẫn gặp phải tình trạng học “bỏ gốc lấy
ngọn”, không hiệu quả và cũng không ứng dụng được vào thực tiễn. Do đó, “biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”, bạn cần
hiểu cặn kẽ mục tiêu của mình nếu muốn chinh phục nó một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Vậy kỹ năng giao tiếp là gì?
Đầu tiên, như đã đề cập ở phần mở đầu, năng lực sử dụng ngôn ngữ – ở đây là tiếng Anh – của một người sẽ được xác định
và đánh giá dựa trên khả năng ứng dụng ngôn ngữ của họ ở bốn hoạt động Nghe – Nói – Đọc – Viết tương ứng với bốn bức
tường chống đỡ cho ngôi nhà Anh ngữ.
Trong trường hợp sở hữu lượng kiến thức nền như nhau, trình độ của hai người học sẽ được phân định dựa trên yếu tố quyết
định còn lại: kỹ năng. Kỹ năng chính là khả năng vận dụng kiến thức của bạn nhằm thực hiện một công việc - ở đây là bốn
hoạt động Nghe – Nói – Đọc – Viết. Kỹ năng của bạn càng tốt, khả năng sử dụng ngôn ngữ của bạn sẽ càng hoàn thiện. Nhờ
đó, “ngôi nhà Anh ngữ” của bạn cũng sẽ ngày càng vững chắc.

Lớp vữa kỹ năng
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Bốn kỹ năng nói trên sẽ lần lượt được chia thành hai nhóm kỹ năng riêng biệt:
o Nhóm kỹ năng đầu vào/ kỹ năng tiếp nhận (Receptive skills): Bao gồm kỹ năng Nghe (Listening skill) và Đọc (Reading
skill) – hai kỹ năng giúp bạn tiếp nhận thông tin một cách dễ dàng.
o Nhóm kỹ năng đầu ra/ kỹ năng sản sinh (Productive skills): Bao gồm kỹ năng Nói (Speaking skill) và Viết (Writing skill)
– hai kỹ năng giúp bạn tạo ra thông tin một cách hiệu quả.

Listening Skill

Speaking Skill

OUTPUT

INPUT
Writing Skill

Reading Skill

Nếu như nhóm kỹ năng tiếp nhận có thể được rèn luyện thụ động thông qua quá trình tiếp thu kiến thức nền thì đối với nhóm
kỹ năng sản sinh, mức độ thành thạo đều hoàn toàn phụ thuộc vào thời gian và sức lực bạn đầu tư vào việc rèn luyện hai kỹ
năng này.
Như vậy, Speaking Skill là một trong hai kỹ năng đầu ra của quá trình ứng dụng ngôn ngữ. Do đó,để phát triển và hoàn thiện kỹ
năng trên, bạn cần có định hướng đúng đắn ngay từ ban đầu cũng như những phương pháp cụ thể để đảm bảo đạt được kết
quả như bản thân đề ra ban đầu.
Hãy bắt đầu với câu hỏi “Bạn cần trang bị những gì trước khi tiến hành rèn luyện kỹ năng giao tiếp?”
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PHẦN 2

Học Kỹ Năng Giao Tiếp Cần Trang Bị Những Gì?
Như đã đề cập ở phần trước, nguyên tắc căn bản nhất trong quá trình học tiếng Anh chính là:
Speaking Skill
PRONUNCIATION

Listening Skill

INPUT

GRAMMAR

OUTPUT

Reading Skill

VOCABULARY

Writing Skill

“Học kiến thức nền tảng trước, rèn luyện kỹ năng sau”
Nguyên tắc trên được phát triển dựa trên sự thật rằng: Tất cả mọi kỹ năng – bao gồm Nghe – Nói – Đọc – Viết – đều chỉ có thể
được hình thành dựa trên nền tảng kiến thức cần thiết bao gồm Từ vựng – Ngữ pháp – Phát âm. Riêng đối với kỹ năng giao
tiếp/nói, bạn sẽ cần trang bị những kiến thức nền tảng như sau:

Speaking (Khả năng nói)

Ngữ pháp
Phát âm
Từ vựng

Từ vựng
Đa phần những vấn đề người học gặp phải trong quá trình phát triển kỹ năng giao
tiếp đều xuất phát từ tình trạng không có đủ vốn từ vựng.
Ở cấp độ căn bản, việc thiếu vốn từ sẽ khiến bạn gặp phải rất nhiều khó khăn khi
phải diễn tả suy nghĩ, ước muốn của bản thân.
Ở cấp độ nâng cao, vốn từ bị hạn chế sẽ là một trở ngại khi bạn muốn diễn tả
những cảm xúc của bản thân (vốn là mảng từ vựng khó) hoặc truyền tải chính xác
những thông tin có độ phức tạp cao.
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Do đó, bạn cần trang bị cho mình một vốn từ vựng cần thiết trước khi tiến hành rèn luyện kỹ năng giao tiếp cũng như nỗ lực
mở rộng vốn từ của mình trong suốt quá trình phát triển các kỹ năng. Đơn giản vì vốn từ phong phú cũng đồng nghĩa với việc
bạn sở hữu một “nguồn tài nguyên vô tận” để khai thác vào đa dạng các chủ đề khác nhau trong quá trình giao tiếp.

_________________________

Gợi ý từ VOCA:

Hãy học từ vựng theo chủ đề! Nếu bạn không có đủ thời gian để trau dồi một vốn từ vựng tổng quát, hãy ưu tiên học từ
vựng theo những chủ đề cần thiết trong đời sống hằng ngày của bạn. Nếu bạn là sinh viên, hãy ưu tiên trang bị cho mình
từ vựng với những chủ đề như trường lớp, thuyết trình, đi xe buýt,… Đồng thời, hãy chọn một chủ đề mà bản thân bạn
thấy hứng thú nhất “làm vốn” nếu chẳng may bạn “bí” ý tưởng để tiếp tục duy trì cuộc đối thoại.
Ngoài ra, cách này cũng rất hiệu quả trong quá trình luyện tập kỹ năng giao tiếp của bạn. Trước khi tham gia cuộc trò
chuyện, hãy dành thời gian chuẩn bị cho mình một danh sách từ vựng liên quan đến chủ đề sắp tới – “bảo bối” này nhất
định sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều cho xem!

_________________________

____ _____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Phát âm

Cho dù bạn biết rất nhiều từ vựng nhưng nếu bạn không phát âm đúng thì chẳng ai
hiểu được bạn đang nói gì. Điều ấy cũng đồng nghĩa với việc công sức bạn trau dồi
từ vựng cũng sẽ đổ sông đổ biển. Đồng thời, phát âm cũng là dấu hiệu đầu tiên giúp
người đối diện đánh giá trình độ giao tiếp tiếng Anh của ban. Do đó, yếu tố quan
trọng nhất trong quá trình rèn luyện kỹ năng giao tiếp, bên cạnh Từ vựng, chính là
Phát âm. Hãy nhớ rằng:
Để giúp người nghe hiểu đúng, bạn cần phát âm chuẩn. Để cuốn hút người nghe,
bạn cần ngữ điệu tốt.

_____________________________________________________________
Gợi ý từ VOCA:

Sau khi hoàn thiện phát âm, bạn cần trau dồi thêm cách yếu tố khác của phát âm bao gồm Nối âm (Linking) – Stress
(Trọng âm/Nhấn âm) – Intonation (Ngữ điệu)! Những yếu tố trên sẽ giúp bạn truyền tải đúng thông điệp, cảm xúc, ẩn ý
của bản thân cũng như đảm bảo quá trình giao tiếp đạt hiệu quả tốt nhất.

________

_________

Do đó, bạn cần hoàn thiện phát âm ngay từ giai đoạn đầu trước khi bước vào giai
đoạn rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Nếu bạn phát triển kỹ năng trên nền tảng phát âm
không vững, những lỗi sai ấy sẽ trở thành thói quen và rất khó để khắc phục về sau.

______________________________________________________________

Ngữ pháp

Đây là yếu tố được xếp cuối cùng về mức độ ưu tiên trong quá trình phát triển kỹ
năng giao tiếp. Suy cho cùng, mục đích căn bản của quá trình giao tiếp là truyền tải
được thông tin đến với người nghe – kết quả của hai yếu tố Từ vựng và Phát âm –
nên những lỗi sai về ngữ pháp không quá nghiêm trọng có thể được chấp nhận
cho qua. Hơn nữa, nếu bạn cứ phải vừa nói vừa ngập ngừng suy nghĩ cấu trúc
ngữ pháp, quá trình giao tiếp sẽ liên tục bị gián đoạn – đồng nghĩa với hiệu quả
giao tiếp bị ảnh hưởng đáng kể.

ABC

Do đó, bạn không cần quá đặt nặng vấn đề ngữ pháp trong giao tiếp. Bạn có thể
trau dồi và cải thiện dần ngữ pháp của mình song song với quá trình phát triển kỹ
năng.
Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc bạn không cần quan tâm đến ngữ
pháp khi giao tiếp. Khi phát triển kỹ năng ở trình độ cao cũng như tham gia các bài thi đánh giá kỹ năng ngôn ngữ, ngữ pháp
sẽ là một trong những yếu tố đánh giá mức độ hoàn thiện trong kỹ năng giao tiếp của bạn. Dù gì thì nghe một câu nói đúng
chính tả, ngữ pháp, phát âm vẫn thấy thích hơn phải không nào?

______________________

Gợi ý từ VOCA:
Hãy học ngữ pháp thông qua những mẫu câu cụ thể! Bên cạnh những bài học ngữ pháp căn bản, bạn hãy thử tiếp cận
ngữ pháp qua những mẫu câu và ví dụ cụ thể có tính ứng dụng cao. Bạn có thể chưa học cấu trúc câu điều kiện nhưng
hãy “thủ sẵn” những mẫu câu như “I wouldn’t do that if I were you.” (Tớ mà là cậu thì chẳng làm thế đâu.) Hay thay vì hỏi
“How are you?” (Cậu khỏe không?), hãy học thêm những mẫu câu như “What’s up, man?”; “Hey dude!” hoặc “How ya
going, mate?” với ý nghĩa tương tự. Việc học cấu trúc qua mẫu câu sẽ giúp bạn tiếp cận với “tiếng Anh tự nhiên” (Native
English) – điều mà khó có thể đạt được nếu chỉ học cấu trúc ngữ pháp. Tuy nhiên, hãy cẩn thận vì một số mẫu câu chỉ
được dùng với một số trường hợp và ngữ cảnh nhất định.

_____________________

________ __________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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PHẦN 3

Bí Quyết Học Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả
Năm nguyên tắc căn bản khi học kỹ năng giao tiếp
Tương tự như quá trình học kiến thức nền, việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp cũng cần có những nguyên tắc cơ bản giúp bạn
định hướng và lựa chọn chính xác phương pháp học phù hợp với bản thân mình. Trong phần này, VOCA sẽ lần lượt giới thiệu
đến bạn năm nguyên tắc căn bản như sau:
Nguyên tắc 1: Hình thành tư duy tiếng Anh
Nguyên tắc 2: Nói chậm thôi!
Nguyên tắc 3: Rèn luyện kỹ năng nghe
Nguyên tắc 4: Xây dựng môi trường tiếng Anh lý tưởng
Nguyên tắc 5: Không ngừng luyện tập
1. Hình thành tư duy tiếng Anh
Nguyên tắc đầu tiên cũng là nguyên tắc then chốt quyết định mức độ thành thạo kỹ năng giao tiếp của bạn: Bạn phải tập thói
quen tư duy bằng tiếng Anh!
Đa phần những người học khi mới bắt đầu tiếp cận tiếng Anh đều rèn luyện kỹ năng theo quy trình Tiếp nhận thông tin tiếng
Anh – Chuyển dịch thông tin thành tiếng Việt – Tạo ra thông tin tiếng Việt – Chuyển dịch thông tin thành tiếng Anh. Như bạn
thấy, không có tư duy tiếng Anh, hành vi tiếp nhận – tạo ra thông tin (Nghe – nói; Đọc – viết) chỉ bao gồm hai bước sẽ bị gấp
đôi số lượng giai đoạn, dẫn đến đa phần những vấn đề thường gặp trong giao tiếp tiếng Anh: tốc độ phản xạ chậm, ngôn ngữ
không tự nhiên, mắc lỗi diễn đạt…
Hơn nữa, nếu bạn giữ thói quen chuyển đổi ngôn ngữ như thế, não bộ của bạn lúc nào cũng sẽ luôn đối diện với tình trạng
quá tải vì phải liên tục phiên dịch thông tin. Và phiên dịch thì không dễ chút nào! Một người thông thạo ngoại ngữ không đồng
nghĩa với việc họ có khả năng phiên dịch tốt đâu.

Tư du
y tiế
ng
An
h

Thông tin tiếng Anh

Dịch sang tiếng Việt

Suy nghĩ tiếng Việt

Thông tin tiếng Anh

Thay vì phải qua bốn công đoạn vất vả, sao bạn không bắc chiếc cầu mang tên “tư duy tiếng Anh”?

Do vậy, một khi bạn đã làm chủ khả năng tư duy bằng tiếng Anh thì cả bốn kỹ năng – bao gồm cả kỹ năng Giao tiếp – cũng sẽ
không còn là một trở ngại nữa. Bạn có thể bắt đầu từ việc học từ vựng với nghĩa tiếng Anh, tự suy nghĩ câu trả lời bằng tiếng
Anh qua những tình huống thường ngày hoặc tập viết nhật ký ghi lại những suy nghĩ của mình nhé!
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2. Nói chậm thôi!
Như đã đề cập ở phần học Phát âm, nhiều người học tiếng Anh thường có ngộ nhận rằng “nói tiếng Anh trôi chảy” là phải nói
thật nhanh. Tuy nhiên, nói nhanh không đồng nghĩa với kỹ năng nói tốt. Tốc độ nói nhanh sẽ khiến bạn dễ mắc sai lầm, tạo cho
người người nghe cảm giác khó chịu và cho rằng bạn đang hồi hộp hoặc sợ bị cắt lời.

???

Thực tế, đa số những người có kỹ năng nói và giao tiếp tốt thường có tốc độ nói chuyện rất vừa phải (thậm chí là từ tốn!) Họ
dành thời gian để suy nghĩ (nhưng không quá lâu) và tập trung vào cách truyền tải thông điệp của mình. Do đó thay vì tập trung
vào tốc độ nói, bạn hãy hoàn thiện kỹ năng giao tiếp của mình với những yếu tố rõ ràng và mạch lạc – tương ứng với phát âm,
ngữ điệu và phong cách.

Let’s slow down
and make it clear!

Đối với phát âm, hãy đảm bảo phát âm của bạn được chính xác và
giọng (accent) không pha tạp quá nhiều. Đồng thời, cách bạn phát
âm phải thật rõ ràng với âm lượng vừa phải, phù hợp với môi trường
giao tiếp.
Đối với ngữ điệu, hãy lưu ý đến cách bạn nhấn nhá, lên xuống giọng
ở những từ/cụm từ quan trọng trong câu để giúp người nghe dễ
nắm ý và hiểu được sắc thái trong câu nói của bạn.

Đối với phong cách, hãy chọn cho mình một phong cách giao tiếp vì đây sẽ là yếu tố giúp bạn ghi dấu ấn của mình. Phát âm và
ngữ điệu tốt có thể là một chuẩn mực, nhưng nếu không có phong cách riêng thì bài nói chuyện của bạn sẽ đôi phần buồn
chán. Để tạo nên phong cách riêng của mình, hãy cân nhắc những yếu tố sau:
o Âm lượng
o Tốc độ
o Cử chỉ
o Khiếu hài hước
o Nhịp điệu/cách kể chuyện
3. Rèn luyện kỹ năng nghe
Một trong ba nguyên tắc học tiếng Anh được đề cập trong phần đầu của bộ sách này chính là: Hoàn thiện Nghe – đọc trước,
rèn luyện Nói – viết sau; đồng nghĩa với việc nhóm kỹ năng tiếp nhận đóng vai trò tiền đề phát triển cho nhóm kỹ năng sản sinh.
Do đó, kỹ năng Nghe cũng là một trong những yếu tố cần thiết nếu bạn muốn hoàn thiện kỹ năng Giao tiếp của mình.
Lời khuyên của VOCA là bạn nên phát triển kỹ năng Nghe trước tiên nhằm tạo điều kiện cho việc phát triển kỹ năng Giao tiếp
sau này với khoảng cách tối thiểu giữa hai kỹ năng là 1 cấp bậc (Ví dụ muốn bắt đầu rèn luyện kỹ năng Giao tiếp, kỹ năng Nghe
của bạn ít nhất phải đạt mức A2).
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Nếu bạn đã có sẵn nền tảng kỹ năng Nghe, rất tốt! Nếu bạn chưa biết bắt đầu từ đâu và không có quá nhiều thời gian, đừng
lo, hãy xuất phát từ những chủ đề mà bạn quan tâm và yêu thích. Nếu mục tiêu trước mắt của bạn là giao tiếp thông dụng,
hãy chủ động tập nghe những mẩu hội thoại đơn giản và thường bắt gặp trong cuộc sống.
Đồng thời, kỹ năng nghe cũng có thể được tiếp thu thụ động thông qua quá trình học kiến thức nền tảng (Từ vựng – ngữ pháp
– phát âm). Do đó, hãy lưu ý lựa chọn độ khó và loại giọng (accent) phù hợp với năng lực và nhu cầu của bạn nhé!
4. Xây dựng môi trường tiếng Anh lý tưởng
Một trong những yếu tố góp phần không nhỏ trong quá trình phát triển kỹ năng Giao tiếp của bạn chính là môi trường xung
quanh. Không phải ngẫu nhiên mà những học sinh đi du học có tốc độ học ngoại ngữ như nhanh hơn gấp bội khi còn ở quê
nhà. Điều này có thể được giải thích bằng hai lý do: Mức độ tiếp xúc ngoại ngữ cao và họ không có lựa chọn nào khác ngoài
việc sử dụng ngôn ngữ tại nước mình đang theo học (Vì đơn giản người nước ngoài đa phần đâu có biết tiếng Việt!)

VOCA

Do đó, một bí quyết để cải thiện kỹ năng Giao tiếp, cũng như các kỹ năng khác, chính là tạo cho bản thân một môi trường lý
tưởng cho việc học ngoại ngữ. Nếu không có khả năng đi nước ngoài, bạn có thể bắt đầu bằng việc nghe nhạc, xem phim,
đọc sách bằng tiếng Anh cũng như tham gia các câu lạc bộ giao tiếp và hạn chế sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình.
Ngoài ra, đừng dễ dãi với bản thân! Khi gặp trở ngại trong quá trình giao tiếp (thiếu vốn từ, cấu trúc,…), hãy cứ cố gắng hết
sức kết hợp mọi phương pháp (kể cả cử chỉ hình thể) để truyền đạt thông điệp của mình bằng tiếng Anh – tuyệt đối không xem
tiếng Việt là một giải pháp! Chỉ khi mất đi cái phao, bạn mới có thể học được cách bơi – chỉ khi không còn tiếng mẹ đẻ làm chỗ
dựa, khả năng ngoại ngữ của bạn mới có thể phát triển nhanh chóng.
5. Không ngừng luyện tập
Không có cách nào giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng hoàn thiện kỹ năng giao tiếp cả! Thật vậy, cách duy nhất có thể giúp bạn
phát triển kỹ năng nói chính là… mở miệng ra nói! Chỉ có hành động nói mới giúp bạn hình thành và phát triển kỹ năng song
song với một khái niệm được là “phản xạ ngôn ngữ”. Trong tiếng Anh có câu nói rằng “Practice makes perfect” – chỉ có sự
luyện tập chăm chỉ mới có thể giúp ta đạt đến sự hoàn hảo. Do đó, hãy cố gắng tìm kiếm và tận dụng mọi cơ hội để luyện tập
kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.

VOCA

Master
Speaking
Skill
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Nhiều bạn sẽ bảo rằng xung quanh các bạn chẳng có ai nói tiếng Anh cả, hoặc bạn chẳng quen biết ai là người bản xứ để
luyện tập cùng… những lý do ấy thật chất chỉ là cái cớ che dấu sự ngại ngùng của bạn mà thôi. Muốn thì tìm cách, không sẽ
tìm cớ! Chỉ cần bạn có quyết tâm rèn luyện, cơ hội sẽ xuất hiện ở khắp mọi nơi.
Bạn có thể áp dụng vào những sinh hoạt hằng ngày như khi đi mua sắm, hỏi đường,… hoặc đến giao lưu ở những nơi có
nhiều người nước ngoài hoặc người nói tiếng Anh. Ngoài ra, còn rất nhiều phương pháp giúp bạn rèn luyện kỹ năng giao tiếp
cũng sẽ được nhắc đến ở phần tiếp theo trong cuốn sách này.
Một điều quan trọng nữa là bạn đừng ngại mắc sai lầm! Ai cũng có lúc khởi đầu mà phải không? Chỉ cần bạn có tinh thần học
hỏi nghiêm túc và thái độ luyện tập chăm chỉ, nhất định mục tiêu “hoàn thiện kỹ năng giao tiếp” sẽ nằm trong tầm tay bạn!

Bốn phương pháp học kỹ năng giao tiếp hiệu quả
Hiện tại có rất nhiều phương pháp giúp bạn phát triển và hoàn thiện kỹ năng giao tiếp của mình. Mỗi phương pháp đều có
những ưu – nhược điểm cũng như đặc điểm và yêu cầu riêng đối với từng đối tượng người học. Do đó, việc lựa chọn cho
mình một phương pháp học hiệu quả và phù hợp với sở thích, trình độ của bản thân đóng vai trò vô cùng quan trọng. Trong
cuốn sách này, VOCA sẽ giới thiệu đến các bạn bốn phương pháp học kỹ năng giao tiếp được xem là phổ biến nhất tại thời
điểm hiện tại.
1. Phương pháp bắt chước
2. Phương pháp Shadowing
3. Phương pháp Natural Approach
4. Phương pháp Direct Approach

1. Phương pháp bắt chước

Thank you for coming!
Thank you for coming!

Tương tự trong quá trình học phát âm, phương pháp bắt chước – hay nhại lại – là một phương pháp hay và hữu ích để bạn
rèn luyện kỹ năng giao tiếp của mình. Bạn có thể sử dụng tài liệu thuộc bất kỳ nguồn nào: từ âm nhạc, phim ảnh cho đến bản
tin, chương trình truyền hình. Với phương pháp này, bạn sẽ lần lượt trải qua hai bước:
Chọn tài liệu: Bạn hãy chọn cho mình một tài liệu trong những nguồn kể trên. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý lựa chọn nguồn tài liệu
uy tín và phù hợp với sở thích, nhu cầu và định hướng của bản thân nhé!
Bắt chước: Với tài liệu đã chọn, bạn hãy thử bắt chước từng câu nói, câu hát hoặc câu thoại bạn được nghe. Hãy cố gắng
luyện tập để có thể nhại lại phát âm, ngữ điệu, tốc độ và cả giọng (accent – nếu được) của người nói.
Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng các thiết bị hỗ trợ như máy ghi âm, máy thu hình,… để giúp bạn xem lại và đánh giá mức độ
hoàn thiện của mình.
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2. Phương pháp Shadowing

I am practicing English speaking skill

I am practicing English speaking skill.

Đây được xem là phương pháp rèn luyện kỹ năng nói độc lập phổ biến nhất tại thời điểm hiện tại. Nguyên tắc căn bản của
phương pháp này cũng nằm ở hoạt động nhại lại nhưng thay vì lặp lại sau mỗi câu nói, phương pháp shadowing yêu cầu bạn
“thay thế” luôn câu nói ấy – luyện tập kỹ năng nói song song với lời thoại của nhân vật. Phương pháp này bao gồm ba bước
chính như sau:
Lựa chọn và xem sơ lược nội dung video: Bạn nên lưu ý lựa chọn những video phù hợp với sở thích, trình độ và nhu cầu
học của mình để đạt hiệu quả tốt nhất. Đối với lần xem đầu tiên, bạn hãy cố gắng để nắm sơ lược nội dung video thông qua kỹ
năng nghe kết hợp với việc đọc phụ đề (nếu cần).
Tập trung lắng nghe: Bạn hãy tiếp tục theo dõi phụ đề và lắng nghe lời thoại của nhân vật. Tuy nhiên, ở lần nghe thứ hai nãy,
hãy tập trung chú ý đến cách họ phát âm, sử dụng từ ngữ cũng như ngữ điệu, cử chỉ của nhân vật. Bạn có thể xem lại nhiều
lần nếu muốn.
Nhại lại – Shadowing: Với bước thực hành, bạn hãy cố gắng nhại lại cùng lúc lời thoại với nhân vật trong video (lúc này bạn
có thể dùng phụ đề nếu cần). Hãy cố gắng tái hiện lại câu thoại với đầy đủ các yếu tố phát âm, ngữ điệu, biểu cảm và cử chỉ
(nếu được). Đồng thời, bạn cũng có thể dùng các thiết bị hỗ trợ như máy ghi âm, máy thu hình,… để giúp bạn đối chiếu kết
quả với bản gốc và đánh giá mức độ hoàn thiện của mình.
3. Phương pháp Natural Approach

Natural Approach – hay Phương pháp tiếp cận tự nhiên - là phương pháp rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh hai giáo sư
ngôn ngữ học nổi tiếng là Stephen Krashen và Tracy Terrell hình thành và phát triển. Phương pháp này đặt trọng tâm ở việc
phát triển tư duy và phản xạ tiếng Anh của người học – nền tảng cho kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Với phương pháp này, bạn
thường sẽ tiếp cận tiếng Anh qua các giai đoạn như sau:
Giai đoạn hiểu (Comprehension): Giai đoạn này yêu cầu bạn phát triển kiến thức từ vựng làm tiền đề cho quá trình ứng dụng
giao tiếp. Từ vựng thường sẽ được sắp xếp theo chủ đề với câu chuyện cụ thể và hấp dẫn đối với bản thân bạn.
Giai đoạn nói sớm (Early speech): Giai đoạn này giúp bạn hình thành phản xạ giao tiếp với những câu hỏi và câu trả lời đơn
giản, đồng thời giúp bạn phát triển tư duy tiếng Anh của mình.
Giai đoạn phát biểu (Speech emergence): Giai đoạn này yêu cầu bạn sử dụng từ vựng, kỹ năng phản xạ và tư duy tiếng Anh
được hình thành qua hai giai đoạn trước vào những hoạt động đòi hỏi cấp độ cao hơn, chẳng hạn như đóng vai và sáng tạo
nội dung giao tiếp để giải quyết vấn đề.
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4. Phương pháp Direct Approach

Phương pháp cuối cùng cũng chính là phương pháp căn bản nhất: Direct Approach –hay Phương pháp tiếp cận trực tiếp –
chính là luyện tập giao tiếp thực tế với đối tượng người thực. Nguyên tắc của phương pháp này rất đơn giản: bạn thực hành
càng nhiều, kỹ năng giao tiếp của bạn sẽ càng phát triển. Đối tượng giao tiếp ở đây có thể là bạn học, giáo viên, người hướng
dẫn,… nhưng đối tượng tốt nhất vẫn là người bản xứ của ngôn ngữ bạn đang theo học – đối với tiếng Anh là người Anh,
người Mỹ hoặc người Úc. Đồng thời, trước mỗi cuộc hội thoại, bạn nên chuẩn bị trước cho mình vốn từ vựng liên quan đến
chủ đề thảo luận sắp tới để quá trình giao tiếp đạt hiệu quả tốt nhất.
Ngoài ra, đối tượng ở đây còn có thể là bản thân bạn! Đúng vậy đấy, nếu vì một số lý do nào đó mà bạn không có điều kiện để
giao tiếp với những đối tượng khác, bạn có thể thực hiện độc thoại với bạn thân mình. Bạn có thể bắt đầu từ những câu hỏi tự
vấn hoặc câu tường thuật những hành động của bản thân bạn.
Ví dụ: “What should I do today? Oh, I have to do the laundry. Now I am going downstairs to get my dirty clothes…”
Lưu ý rằng bạn phải nói ra thành tiếng nhé! Ngoài ra, bạn còn có thể áp dụng phương pháp này với hoạt động đọc sách báo
thành tiếng, tường thuật lại một câu chuyện bằng ngôn ngữ của bạn kết hợp với các thiết bị thu âm để nghe lại và kiểm soát
kết quả của mình.
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Một số lời khuyên khi học kỹ năng giao tiếp
Ngoài những nguyên tắc căn bản và phương pháp luyện tập nêu trên, VOCA còn một số lời khuyên có thể giúp ích rất nhiều
cho bạn trong quá trình rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình.
1. Hãy luyện tập với âm nhạc và phim ảnh
Phim ảnh và âm nhạc được xem là hai bộ môn nghệ thuật được yêu thích rộng rãi
khắp nơi trên thế giới, bất kể mọi lứa tuổi, giới tính,… ai cũng sẽ tìm ra được một
thể loại phù hợp cho riêng mình. Vậy nên đây sẽ là một hình thức giúp bạn luyện tập
đồng thời cả kỹ năng Nghe và kỹ năng Giao tiếp một cách hiệu quả. Thông qua
những bài hát và bộ phim, bạn có thể thông qua kỹ năng Nghe tiếp thu những kiến
thức về từ vựng, thành ngữ, từ lóng, cách phát âm, ngữ pháp; từ đó áp dụng
chúng vào kỹ năng nói (theo hai phương được trình bày tiếp sau đây).
Đối với phim ảnh, bạn có thể bắt đầu từ những bộ phim ngắn có bối cảnh hiện đại,
tình tiết dễ hiểu hoặc phim hoạt hình. Đối với âm nhạc, bạn nên bắt đầu từ những bài
hát có nhịp điệu chậm rãi như Ballad, Pop,… Một bài hát thường gặp trong những
lớp học ESL và EFL bạn có thể tham khảo là “Tom’s Dinner” của ca sĩ Suzanne Vega
vì độ đơn giản với nhiều từ vựng và ngữ pháp có tính ứng dụng cao trong kỹ năng
giao tiếp.

2. Tìm một người bạn người bản ngữ
Trong quá trình rèn luyện kỹ năng giao tiếp, việc tìm đối tượng để cùng bạn luyện tập
đóng vai trò khá quan trọng trong việc quyết định tiến độ hoàn thiện kỹ năng của bạn.
Và người bản ngữ vẫn là đối tượng luyện tập tốt nhất và nên được bạn ưu tiên lựa
chọn. Với đối tượng giao tiếp này, bạn sẽ giảm thiểu được đến tối đa mức độ sử dụng
tiếng Việt (vì họ không biết tiếng Việt) và đồng thời được tiếp cận tiếng Anh tự nhiên với
ngôn ngữ thông dụng, phát âm chính xác.
Bạn có thể kết bạn với họ qua những trang mạng xã hội, trang học giao tiếp online
hoặc những ứng dụng như Skype hay Google Hangouts. Ngoài ra, bạn cũng có thể
tham dự những câu lạc bộ tình nguyện hoặc các địa điểm có đông người nước ngoài
để gặp gỡ và làm quen với họ. Bạn cứ yên tâm, đa phần mọi người sẽ rất thân thiện và
sẵn lòng giúp bạn đấy!

3. Thu âm lại quá trình luyện tập của bạn
Mặc dù đa số các bạn đều không thích nghe giọng của mình nhưng thu âm hoặc ghi
hình lại chính là một cách hiệu quả để kiểm tra phát âm cũng như theo dõi quá trình rèn
luyện kỹ năng giao tiếp của bạn. Bạn có thể thu âm lại các cuộc hội thoại của mình khi
thực hiện các phương pháp luyện tập để có thể phát hiện ra những khiếm khuyết tồn
tại trong khả năng giao tiếp của mình, từ đó đưa ra đánh giá và phương hướng phát
triển đúng đắn cho bản thân.
Bên cạnh đó, bạn còn có thể lưu trữ lại kết quả của bản thân của mình theo thời gian
để khi nhìn lại, bạn sẽ thấy được mình đã tiến bộ như thế nào. Điều này ắt hẳn sẽ tiếp
thêm cho bạn không ít động lực trên con đường chinh phục tiếng Anh trong thời gian
sắp tới.
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4. Tham gia các câu lạc bộ giao tiếp tiếng Anh
Câu lạc bộ giao tiếp – hay những cộng đồng nói tiếng Anh – là một trong những địa
điểm lý tưởng để bạn luyện tập kỹ năng của mình. Trong một môi trường sử dung toàn
bộ bằng tiếng Anh, bạn sẽ có thêm động lực và hứng thú với việc học. Hiện nay, đa số
các trường đại học, trung tâm văn hóa,… đều có những câu lạc bộ giúp bạn rèn luyện
kỹ năng giao tiếp của mình. Còn nếu bạn ngại tiếp xúc đám đông, hãy cân nhắc đến
lựa chọn những diễn đàn hoặc các hội nhóm học tiếng Anh online. Tuy nhiên, VOCA
vẫn khuyến khích các bạn tiếp xúc trực tiếp và thực hiện kỹ năng nói để đạt được kết
quả tốt nhất.

5. Thường xuyên đánh giá – kiểm định

CHECK LIST

Nhưng người tiều phu trong một câu chuyện ngụ ngôn, đôi lúc bạn phải nghỉ ngơi để
“mài lại chiếc rìu của mình” – quá trình rèn luyện kỹ năng cũng không phải ngoại lệ. Sau
mỗi khoảng thời gian học, bạn nên định kỳ đánh giá và thẩm định lại mức độ tiến bộ
hiện tại của bản thân để từ đó cập nhật phương pháp học phù hợp với tình trạng hiện
tại. Hãy sử dụng những câu hỏi như sau:
Bạn còn gặp vấn đề khó tìm từ vựng để diễn tả ý hay không?
Cách diễn đạt của bạn có dễ hiểu hay không?
Bạn nắm được bao nhiêu phần trăm cuộc hội thoại gần đây nhất?
Bạn có cảm thấy thoải mái trong quá trình giao tiếp không?
Cử chỉ của bạn khi giao tiếp có tự nhiên hay không?...

6. Áp dụng công nghệ vào quá trình học
Một đặc điểm của thời đại công nghệ 4.0 chính là sự hữu ích và tiện dụng của công
nghệ nhằm phục vụ cho đời sống của bạn. Do đó, hiện nay có rất nhiều dịch vụ công
nghệ trực tuyến được ra đời với mục đích giúp bạn cải thiện khả năng giao tiếp cũng
như tiếng Anh của mình. Từ những trang web hướng dẫn học giao tiếp, chương trình
học tiếng Anh cho đến những ứng dụng tiện lợi trên điện thoại cho phép bạn có thể kết
nối với toàn thế giới và luyện tập giao tiếp mọi lúc mọi nơi. Một số ứng dụng nổi tiếng
về kỹ năng giao tiếp hiện nay có thể kể đến HelloTalk, FluentU, Tandem hoặc Natural
English – giải pháp học giao tiếp phản xạ tự nhiên của VOCA – sẽ được đề cập ở phần
tiếp theo.

7. Thả lỏng và tận hưởng niềm vui học tiếng Anh nào!
Tinh thần và thái độ học của bạn đóng vai trò rất quan trọng trong việc quyết định kết quả
của bạn đấy! VOCA hiểu rằng việc hoàn thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh là một quá trình rất
vất vả và khó khăn, nhưng đừng để những điều này làm bạn nản chí và ngăn cản con
đường chinh phục tiếng Anh của bạn. Mỗi lần bạn cảm thấy muốn bỏ cuộc, hãy bình tĩnh,
thả lỏng và bắt đầu lại từ đầu. VOCA tin rằng có công mài sắt, nhất định sẽ có ngày nên kim!

Trao VOCA
Trao yêu thương
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Ngoài ra, bạn hãy luôn tìm kiếm niềm vui trong suốt quá trình học của mình vì một lẽ dĩ nhiên:
Chúng ta thường ghi nhận tốt nhất những gì liên quan đến cảm xúc tích cực mà! Bạn có thể
luyện tập qua những bài hát vui nhộn, những đoạn hài kịch, những câu “xoắn lưỡi” hoặc tập
nói về một chủ đề bạn thấy thú vị (ví dụ như “Bạn sẽ làm gì nếu được thống trị thế giới?”).
Khi đó, bạn sẽ có thêm thói quen tích cực trong học tập và kết quả chắc chắn cũng sẽ tiến
bộ rất mau.
Learn By Heart
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Tổng kết lại
Để học kỹ năng giao tiếp tiếng Anh một cách hiệu quả, bạn cần
Xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc theo thứ tự:
o Từ vựng
o Phát âm
o Ngữ pháp
Nắm được năm nguyên tắc căn bản khi học kỹ năng giao tiếp tiếng Anh:
o Nguyên tắc 1: Hình thành tư duy tiếng Anh
o Nguyên tắc 2: Nói chậm thôi!
o Nguyên tắc 3: Rèn luyện kỹ năng nghe
o Nguyên tắc 4: Xây dựng môi trường tiếng Anh lý tưởng
o Nguyên tắc 5: Không ngừng luyện tập
Lựa chọn phương pháp học phù hợp với bốn phương pháp phổ biến:
o Phương pháp bắt chước
o Phương pháp Shadowing
o Phương pháp Natural Approach
o Phương pháp Direct Approach
Tham khảo một số lời khuyên:
o Hãy luyện tập với âm nhạc và phim ảnh
o Tìm một người bạn người bản ngữ
o Thu âm lại quá trình luyện tập của bạn
o Tham gia các câu lạc bộ giao tiếp tiếng Anh
o Thường xuyên đánh giá – kiểm định
o Áp dụng công nghệ vào quá trình học
o Thả lỏng và tận hưởng niềm vui học tiếng Anh nào!
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PHẦN 4

Ứng Dụng Natural English Trong Việc Học Kỹ Năng
Giao Tiếp Tiếng Anh
Natural English là chương trình tự học tiếng Anh giao tiếp dựa trên phương pháp tiếp cận tự nhiên Natural Approach thuộc hệ
sinh thái VOCA. Hệ thống được xây dựng nhằm giúp người học cải thiện các năng đọc hiểu, nghe, nói và phản xạ tiếng Anh
một cách hiệu quả hơn.

s

p

e a

k i ng

Để ứng dụng Natural English một cách tối ưu nhất để hỗ trợ quá trình học kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của bạn, trước hết hãy
cùng VOCA điểm qua những thông tin sau:
1. Natural English có gì?
2. Bạn nên bắt đầu từ đâu trên Natural English?
3. Quy trình học trên Natural English như thế nào?

Natural English có gì?
Với mục đích giúp người học tiếp cận kỹ năng giao tiếp tiếng Anh một cách hiệu quả nhất, Natural English được xây dựng
những đặc tính hữu ích nổi bật về
1. Phương pháp học
2. Phương pháp ôn tập
1. Phương pháp học
Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp Natural English System được xây dựng dựa trên việc áp dụng triệt để nền tảng một trong bốn
phương pháp học nổi tiếng nhất hiện nay – phương pháp Natural Approach của hai tác giả Terrell và Krashen. Đồng thời,
Natural Engish System còn ứng dụng các kỹ thuật công nghệ vào hệ thống giảng dạy giúp tối ưu hóa hiệu quả học tập cho
học viên.
• Nền tảng học từ vựng: Natural English System ứng dụng nền tảng học từ vựng tiếng Anh nổi tiếng VOCA.VN giúp người học
tiếp thu và ghi nhớ từ vựng một cách sâu sắc và dễ dàng sử dụng chúng vào trong thực tiễn.
• Nền tảng giáo trình học: Natural English System kế thừa các nền tảng nội dung giáo trình học nổi tiếng từ các tác giả đi trước
như AJ Hoge (Effortless English), Markee (Native English), Richards & Rodgers (Easy English),..
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• Nền tảng công nghệ: Natural English System ứng dụng nền tảng nhận diện giọng nói Listen – Record – Compare (LRC®)
giúp người học kiểm tra khả năng phát âm theo chuẩn giọng của người Bản ngữ.
2. Phương pháp ôn tập
Natural English có hệ thống Ôn tập được triển khai dựa trên Nguyên tắc nhắc nhở đúng thời điểm và phương pháp của Tony
Buzan – nhà nghiên cứu về phương pháp học và cũng là cha đẻ của kỹ thuật Mindmap. Tính năng nhắc nhở ôn tập này giúp
khắc phục được hệ quả của đường cong Trí nhớ, từ đó giúp bạn ghi nhớ từ vựng dễ dàng và có hệ thống hơn.
Cụ thể, hệ thống sẽ nhắc nhở người học ôn tập lại bài cũ ở các mốc:
• Sau một bài học
• Trước khi học bài mới
• Sau mỗi 7 bài học
• Sau mỗi 30 bài học

Bạn nên bắt đầu từ đâu trên Natural English?
Để bắt đầu học kỹ năng giao tiếp với Natural English, bạn cần phải nắm rõ được mục tiêu của mình, từ đó định hướng và xây
dựng cho bản thân một phương pháp học đúng đắn nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất. Quy trình ấy có thể tóm gọn như dưới
đây:
1. Xác định mục tiêu
2. Lựa chọn giáo trình
3. Xây dựng kế hoạch học tập

• Xác định mục tiêu
Với bất kỳ kế hoạch học tập nào, đặt mục tiêu luôn là việc đầu tiên và quan trọng nhất khi đóng vai trò định hướng cho cả một
quá trình học. Khi xác định mục tiêu cho bản thân, bạn cần lưu ý đến ba yếu tố cấp độ – khối lượng bài học – quỹ thời gian.
o Xác định mục tiêu kỹ năng giao tiếp
Bạn cần phải hiểu rõ mức từ vựng cũng như năng lực bạn mong muốn đạt được sau một khóa học của mình sẽ như
thế nào. Để biết được mục tiêu kỹ năng của mình, bạn có thể tham khảo lại khung quy chuẩn CEFR trong ebook “The
Mastery of English Skills” (Học tiếng Anh bắt đầu từ đâu?). Mỗi cấp độ trong khung quy chuẩn sẽ quy định khả năng sử
dụng tiếng Anh giao tiếp tại cấp độ tương ứng với đặc điểm chung như sau:
Cấp độ A (A1 – A2): Người học có khả năng hình thành những câu nói đơn giản với những chủ đề căn bản và thông
dụng.
Cấp độ B (B1 – B2): Người học có khả năng hình thành câu nói hoặc bài nói đa dạng cấu trúc và chủ đề đồng thời có
khả năng trình bày quan điểm rõ ràng ở những chủ đề chuyên môn mà bản thân quan tâm.
Cấp độ C (C1 – C2): Người học có khả năng sử dụng đa dạng các cấu trúc câu và từ vựng từ đơn giản đến phức tạp
để diễn tả ý nghĩ của mình một cách rõ ràng và mạch lạc ở đa diện các chủ đề từ ứng dụng đến chuyên môn.

18

How To Master English Speaking Skill

Learn By Heart

voca.vn

Như vậy, để có thể sử dụng và giao tiếp tiếng Anh ở mức độ thông dụng và cần thiết, kỹ năng của bạn sẽ phải đạt mức cấp độ
B và nâng cao lên cấp độ C nếu mục tiêu của bạn là sử dụng tiếng Anh linh hoạt ở trình độ Cao cấp. Để đạt được hai mục tiêu
nêu trên, bạn có thể tham khảo lộ trình học tổng quan đã được VOCA trình bày ở phần 1 (The Mastery of English Skills – Học
tiếng Anh bắt đầu từ đâu?) theo bảng dưới đây:

Giai đoạn

Thời gian

Nội dung học

Thời lượng học (giờ)

2

88 ngày
(3 tháng)

Giáo trình A1 – A2

90

3

177 ngày
(6 tháng)

Giáo trình B1 – B2

175

4

176 ngày
(6 tháng)

Giáo trình C1 – C2

200

Lưu ý rằng thời gian trên là tổng thời gian dành cho việc học kỹ năng nên hãy cân nhắc và sắp xếp thời gian học một cách hợp
lý. Bạn có thể phân bố và tùy chỉnh lộ trình học tùy theo một trong hai định hướng sau:
1. Phát triển song song cả 4 kỹ năng
Nếu mục tiêu của bạn là phát triển song song cả 4 kỹ năng, trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển kỹ năng, bạn nên tập
trung vào phát triển kỹ năng nghe và giao tiếp với Natural English. Sau khi đạt trình độ căn bản A, bạn hãy tiếp tục củng cố kỹ
năng giao tiếp ở trình độ B kèm theo bắt đầu phát triển kỹ năng Viết ở trình độ A và tỉ lệ thời gian gợi ý là 2:1 (Kỹ năng giao tiếp
vẫn được ưu tiên).
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2. Ưu tiên phát triển một cặp kỹ năng (Nghe – nói/Giao tiếp hoặc Đọc – Viết)
Nếu mục tiêu của bạn là ưu tiên phát triển kỹ năng giao tiếp, hãy tham khảo ngay bảng lộ trình phát triển kỹ năng chi tiết dưới
đây của VOCA. Theo lộ trình này, VOCA sẽ giúp bạn đạt mục tiêu hoàn thiện kỹ năng giao tiếp trong vòng 12 tháng (thay vì 18
tháng như lộ trình gốc) bằng cách định hướng bạn tập trung vào kỹ năng này trong suốt khoảng thời gian đầu và phát triển kỹ
năng viết ở giai đoạn sau.
BẢNG LỘ TRÌNH HỌC HOÀN THIỆN KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG 12 THÁNG
Bài học
Thời gian

3 tháng
(89 ngày)

Số bài

Tương đương

Từ vựng

50

1000 từ

38

45

Từ vựng

75

1.500 từ

44

35

52

45

28

60

Giai đoạn

Nội dung

Trang bị từ vựng

1. Học kiến thức nền

Phát âm

69

Ngữ pháp
Giai đoạn 3 tháng, bạn sẽ đạt được…

2. Phát triển
kỹ năng giao tiếp

3 tháng
(90 ngày)

Giai đoạn 6 tháng, bạn sẽ đạt được…

3. Củng cố
kỹ năng giao tiếp

3 tháng
(93 ngày)

Giai đoạn 9 tháng, bạn sẽ đạt được…

4. Hoàn thiện
kỹ năng giao tiếp

3 tháng
(90 ngày)

Giai đoạn 12 tháng, bạn sẽ đạt được…

3 tháng
(89 ngày)

5. Củng cố kỹ năng viết

28

2.500 từ vựng

Ngữ pháp A1

Ngữ pháp A1

Hoàn thiện phát âm

Từ vựng

75

1.500 từ

44

35

Ngữ pháp

34

Ngữ pháp A2

25

45

Giao tiếp

20

Giáo trình
A1 – A2

90

250 – 300

4.000 từ vựng

Ngữ pháp A2

Kỹ năng giao tiếp cấp độ A2

Từ vựng

75

1.500 từ

44

35

Ngữ pháp

40

Ngữ pháp B1

30

45

Giao tiếp

20

Giáo trình
B1 – B2

45

250 – 300

5.500 từ vựng

Ngữ pháp B1

Kỹ năng giao tiếp cấp độ B2

Từ vựng

75

1.500 từ

44

35

Ngữ pháp

34

Ngữ pháp B2

11

45

Giao tiếp

20

Giáo trình
C1 – C2

90

250 – 300

7.000 từ vựng

Ngữ pháp B2

Kỹ năng giao tiếp cấp độ C2

Từ vựng

75

1.500 từ

44

35

Ngữ pháp

23

Ngữ pháp C1

18

45

Viết

Giai đoạn 15 tháng, bạn sẽ đạt được…

Thời gian
học
(phút/bài)

Thời lượng
học (giờ)

Giáo trình A1 – B1

8.500 từ vựng

Ngữ pháp C1

95
Kỹ năng giao tiếp cấp độ C2

Kỹ năng viết cấp độ B1

3 tháng
(89 ngày)

6. Hoàn thiện kỹ năng viết

Từ vựng

75

1.500 từ

44

30

Ngữ pháp

38

Ngữ pháp C2

12

10

Viết

Giáo trình B2 – C2

45

Giai đoạn 18 tháng – Hoàn tất lộ trình học bạn sẽ đạt được!
10.000 từ vựng
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o Xác định khối lượng bài học định kỳ
Theo bảng lộ trình trên, mỗi giai đoạn sẽ yêu cầu bạn đầu tư thời gian vào một số lượng bài trên hệ thống tương ứng với cấp
độ mục tiêu ở giai đoạn ấy. Bạn hãy phân bố tổng số bài bạn cần học vào thời gian biểu một cách hợp lý. Ngoài ra, hoàn thiện
kỹ năng giao tiếp đòi hỏi một quá trình phát triển dài kỳ nên lời khuyên của VOCA là: Luôn cố gắng dành thời gian ôn tập và
luyện tập song song với quá trình học!
Như vậy áp dụng theo lộ trình, ở giai đoạn ba tháng bắt đầu phát triển kỹ năng, bạn nên bắt đầu với mỗi 4 – 5 ngày 1 bài học
trên Natural English. Tuy nhiên, bạn có thể tăng tần suất học nếu muốn sớm hoàn thành mục tiêu đề ra. Đồng thời, bạn vẫn
phải dành một khoảng thời gian trong ngày để thực hiện ôn tập định kỳ những bài học/chủ điểm ngữ pháp đã học để đảm bảo
kiến thức đã học được lưu trữ một cách hiệu quả nhất.
o Xác định quỹ thời gian
Việc xác định mục tiêu thời gian sẽ giúp bạn định hướng được lịch học của mình và sắp xếp quỹ thời gian dành cho việc học
một cách hiệu quả. Tuy nhiên, quỹ thời gian và thời khóa biểu học sẽ thay đổi tùy vào tính chất công việc và sinh hoạt của mỗi
người. Do đó, bạn cần phải cân nhắc quỹ thời gian mình sẽ dành ra mỗi ngày cho việc học kỹ năng tiếng Anh để phân bố
lượng bài học cũng như thời gian học một cách hợp lý.
Đối với mỗi bài học trên Natural English, người học sẽ trải qua năm giai đoạn lý tưởng để phát triển kỹ năng giao tiếp của mình:
Giai đoạn 1:
Học từ vựng & Đọc hiểu câu chuyện.
Mục tiêu: Vượt qua bài kiểm tra từ vựng với kết quả tối thiểu 80%, hiểu rõ nội dung của câu chuyện.

Giai đoạn 2:
Ôn tập lần 1 phần từ vựng của bài.
Mục tiêu: Cố gắng đạt kết quả kiểm tra từ vựng trên 90%
Luyện nghe và phản xạ với phần học Question & Answer.
Mục tiêu: Vượt qua bài kiểm tra của phần học Question & Answer với kết quả tối thiểu 80%

Giai đoạn 3:
Lặp lại giai đoạn 2 với mục tiêu là kết quả cao hơn.

Giai đoạn 4:
Ôn lại phần học Question & Answer.
Mục tiêu: Cố gắng đạt kết quả kiểm tra tốt nhất.
Luyện phát âm với phần học Pronunciation.
Mục tiêu: Đạt kết quả kiểm tra tối thiểu 80%

Giai đoạn 5:
Ôn tập lại cả ba phần một lần cuối.
Mục tiêu: Đạt 100% kết quả của cả 2 phần Vocabulary (từ vựng), Question & Answer, và tối thiểu 90% kết quả
phần Pronunciation (phát âm).

Lưu ý: Hãy luôn dành khoảng thời gian từ 45 – 60 phút đối với mỗi giai đoạn trên Natural English để đảm bảo quá trình học
ngữ pháp đạt được hiệu quả tốt nhất nhé!
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• Lựa chọn giáo trình
Hiện tại khóa học tiếng Anh giao tiếp tiêu chuẩn trên Natural English bao gồm 60 bài học chia làm 6 bộ – tương ứng với 6 cấp
độ trên thang đánh giá trình độ ngoại ngữ châu Âu (CEFR). Dưới đây VOCA sẽ mô tả chi tiết thông tin từng bộ bài học trong
khóa học chính của Natural Englis, bạn có thể dựa theo mô tả này để xác định xuất phát điểm của bản thân, cũng như xây
dựng kế hoạch và lộ trình học phù hợp.
Yêu cầu đầu vào
Có thể đọc hiểu 30% ý nghĩa của
đoạn văn (Tương đương trình độ
A1 – A2).
Có khả năng nghe hiểu 30% ý
nghĩa một bài nghe đơn giản
(Tương đương trình độ A1).
Khả năng phản xạ còn ở mức trung
bình (Có thể nghe hiểu nhưng
không thể trả lời chính xác và
nhanh).

Mục tiêu đầu ra
Tăng khả năng nghe hiểu câu chuyện, khả năng nghe tối thiểu
50% ý nghĩa câu chuyện.
Tăng lượng từ vựng lên tối thiểu 200 từ sau mỗi khóa học.
Đồng thời, tăng khả năng nhớ từ vựng, nắm được tối thiểu
50% lượng từ vựng trong mỗi câu chuyện.
Tăng khả năng phản xạ ngôn ngữ, có thể hỏi và trả lời với
những tình huống giao tiếp thông thường.
Có khả năng trả lời nhanh chóng được những dạng câu hỏi
Yes/No, đồng thời biết cách truy vấn thông tin khi nghe và trả
lời những câu hỏi WH đơn giản.
Nắm được cấu trúc của một câu chuyện.
Tăng khả năng phát âm từ, cụm từ hay câu.

Có thể đọc hiểu 50% ý nghĩa của
đoạn văn (Tương đương trình độ
B1 – B2).

Tăng khả năng nghe hiểu câu chuyện, bài diễn thuyết có độ
dài tương đối, tăng khả năng nghe tối thiểu 70% ý nghĩa câu
chuyện.

Có khả năng nghe hiểu 50% ý
nghĩa một bài nghe (Tương đương
trình độ A2 – B1).

Tăng lượng từ vựng lên tối thiểu 200 từ sau mỗi khóa học.
Đồng thời, tăng khả năng nhớ từ vựng, nắm được tối thiểu
60% lượng từ vựng trong mỗi câu chuyện.

Khả năng phản xạ ở mức trung
bình khá (Có thể nghe hiểu và trả lời
ngắn gọn).

Tăng khả năng đọc hiểu những bài viết, báo cáo, những bài
văn có độ dài tương đối.

Natural English B2
(Upper-Intermediate)

Natural English B1
(Pre-Intermediate)

Natural English A2
(Elementary)

Natural English A1
(Beginner)

Tên bộ

Tăng khả năng phản xạ ngôn ngữ, có thể hỏi và trả lời với
những tình huống giao tiếp.
Tăng khả năng giao tiếp ở mức độ trôi chảy, xử lý những tình
huống ngẫu nhiên, có khả năng chủ động tham gia những
mẫu hội thoại thông thường với những chủ đề quen thuộc.
Có khả năng trả lời được đa dạng những dạng câu hỏi tiếng
Anh, đồng thời biết cách truy vấn thông tin để trả lời những
câu hỏi mang tính suy luận.
Nắm được cấu trúc và ý nghĩa của một câu chuyện.
Tăng khả năng phát âm từ, cụm từ hay câu.
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Tăng khả năng nghe hiểu câu chuyện, bài diễn thuyết có độ
dài tương đối, tăng khả năng nghe tối thiểu 80% ý nghĩa câu
chuyện.

Có khả năng nghe hiểu 70% ý
nghĩa một bài nghe (Tương đương
trình độ B1 – B2).

Tăng lượng từ vựng lên tối thiểu 200 từ sau mỗi khóa học.
Đồng thời, tăng khả năng nhớ từ vựng, nắm được tối thiểu
70% lượng từ vựng trong mỗi câu chuyện.

Khả năng phản xạ còn ở mức khá
(Có thể nghe hiểu và trả lời chính
xác nhưng chưa nhanh).

Tăng khả năng đọc hiểu những bài viết, báo cáo, những bài
văn có độ dài tương đối.
Tăng khả năng phản xạ ngôn ngữ, có thể hỏi và trả lời với
những tình huống giao tiếp.
Tăng khả năng giao tiếp ở mức độ trôi chảy, xử lý những tình
huống ngẫu nhiên, có khả năng chủ động tham gia những
mẫu hội thoại thông thường với những chủ đề quen thuộc.

Natural English C2
(Proﬁcient)

Natural English C1
(Advanced)

Có thể đọc hiểu 70% ý nghĩa của
đoạn văn (Tương đương trình độ
B2 – C1).

Có khả năng trả lời nhanh chóng được đa số những dạng câu
hỏi tiếng Anh đồng thời biết cách truy vấn thông tin để trả lời
những câu hỏi mang tính suy luận.
Nắm được cấu trúc và ý nghĩa của một câu chuyện.
Tăng khả năng phát âm từ, cụm từ hay câu.

• Lập thời khóa biểu
Sau khi xác định được mục tiêu và giáo trình học phù hợp với bản thân, bạn hãy tiến hành lập thời khóa biểu học tập. Lưu ý
rằng thời khóa biểu càng cụ thể, khả năng thành công của bạn sẽ càng cao. Bạn có thể tham khảo thời khóa biểu được VOCA
gợi ý dưới đây.
Thời khóa biểu học kỹ năng giao tiếp
Mục tiêu:....................
Thời hạn:....................ngày
Số lượng bài/ngày:....................từ/ngày
Khóa học/Bộ:................................

Tuần........
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Ví dụ:

Thời khóa biểu

(Giai đoạn 2: Phát triển kỹ năng Lộ trình: Ưu tiên phát triển kỹ năng giao tiếp)
Mục tiêu:

Kỹ năng giao tiếp cấp độ A2

Thời hạn:

90

ngày

Số lượng từ/ngày:

4-5

ngày/bài

Khóa học/Bộ từ:

Natural English A1
Natural English A2

Tuần........

Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư

Thứ Năm

Thứ Sáu

Thứ Bảy

Chủ Nhật

Từ vựng

Từ vựng

Từ vựng

Từ vựng

Từ vựng

Từ vựng

Từ vựng

Thời gian

Thời gian

8:30gian
Thời gian8:00 –Thời

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Ngữ pháp

Ngữ pháp

11:00 –Thời
11:30
Thời gian
gian

Thời gian

Thời gian

Thời gian

Bài 1
Giai đoạn 5

Bài 2
Giai đoạn 1

Bài 2
Giai đoạn 2

Ngữ pháp
Thời gian

Thời gian

Bài 1
Giai đoạn 1

Bài 1
Giai đoạn 2

Bài 1
Giai đoạn 3

Bài 1
Giai đoạn 4

Ngữ pháp

19:00 – 20:00

Những câu hỏi thường gặp
o Thời điểm nào trong ngày tốt nhất để học tiếng Anh?
Theo nghiên cứu, buổi sáng là thời gian hiệu quả nhất để học tập nói chung. Theo đó, việc học ngoại ngữ cũng sẽ đạt
hiệu quả tốt vào thời điểm này. Tuy nhiên những thời điểm khác trong ngày cũng cho hiệu quả tương tự nên bạn có
thể cân nhắc và sắp xếp theo những gợi ý sau:
Từ 5 đên 8 giờ: Lúc đầu óc của bạn trở nên minh mẫn, sẵn sàng tiếp nhận thông tin mới.
Từ 12 đến 13 giờ: Lúc đầu óc nghỉ xả hơi, khả năng tiếp nhận thả lỏng.
Từ 19 đến 21 giờ: Thời điểm mà bộ óc tư duy hoạt động rất hiệu quả.
o Có bắt buộc lượng bài học mỗi ngày phải như nhau không?
Như đã nói ở trên, mỗi người có một thời khóa biểu sinh hoạt khác nhau, tương ứng với quỹ thời gian khác nhau
dành cho việc học. Vậy nên bạn có thể luân phiên số lượng bài học mỗi ngày nhưng vẫn phải đảm bảo tuân theo kế
hoạch bạn đề ra.
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Quy trình học kỹ năng giao tiếp trên Natural English như thế nào?
Đến với Natural English, bạn sẽ được học kỹ năng giao tiếp theo pháp tiếp cận tự nhiên (Natural Approach) theo ba bước cơ
bản như sau:

1

Mini-story (Đọc câu chuyện)
Đây là nội dung chính sẽ xuyên suốt bài học, các phần học sẽ xoay quanh câu chuyện này. Mỗi câu chuyện sẽ
xoay quanh những chủ đề khác nhau nhằm khơi gợi hứng thú cho người học và cải thiện khả năng ghi nhớ.
Ở bước này, bạn chỉ cần đọc qua bản tiếng Anh của câu chuyện, không cần nhớ, chỉ cần nắm ý chính của
bài học.

2

Vocabulary (Học từ vựng)
Phần học này sẽ giúp người học nắm vững ngữ nghĩa của các từ vựng chính xuất hiện trong câu chuyện. Từ
đó người học có thể hiểu được ý nghĩa của cả câu chuyện. Tại bước học này, VOCA áp dụng phương pháp
Flashcard thông minh của mình. Do đó, bạn có thể tham khảo lại cách học cụ thể trong bài viết hướng dẫn
phần 2 – Phương pháp học từ vựng.
Đồng thời trong quá trình học, bạn có thể chọn tính năng Xem câu chuyện để đọc lại câu chuyện ở dạng
song ngữ để biết cách sử dụng từ vựng ở trong câu cũng như lắng nghe tác giả kể lại câu chuyện qua audio
của bài học.
Sau khi hoàn thành bước học từ vựng, bạn sẽ trải qua một bài kiểm tra về những từ vựng vừa được học.
Bạn có thể lựa chọn Kiểm tra ngay để bắt đầu bài kiểm tra hoặc Học lại nếu bạn cảm thấy chưa chắc chắn.
Hệ thống sẽ dựa trên kết quả bài kiểm tra để xét người học có được qua bước học tiếp theo hay không.
Theo tiêu chuẩn của hệ thống đưa ra, bạn cần đạt kết quả tối thiểu 80% mới được chuyển qua bước học
Question & Answer. Chính vì vậy bạn hãy cố gắng hoàn thành tốt bài kiểm tra này nhé!

3

Question & Answer (Hỏi đáp)

Đây là phần học quan trọng nhất. Phần học này sẽ giúp người học phát triển khả năng nghe, khả năng nhận
diện âm, kỹ năng phản xạ trong giao tiếp và cả ngữ pháp của mình. Mỗi phần học sẽ có số lượng câu bài tập
từ 30 – 50 câu tùy theo nội dung tình tiết và độ dài của câu chuyện chủ đề. Mỗi câu bài tập sẽ bao gồm ba yếu
tố sau đây:
Câu đề: Là một phần nội dung thuộc câu chuyện Mini Story cũng như nguồn thông tin giúp người học tìm
đáp án đúng cho câu hỏi bên dưới.
Câu hỏi: Là câu hỏi của giáo viên bản ngữ đưa ra có nội dung liên quan tới phần câu đề.
Câu trả lời: Là phần câu trả lời được VOCA gợi ý với tất cả bốn câu trả lời. Nhiệm vụ của người học là chọn
ra câu trả lời chính xác nhất với câu hỏi của giáo viên bản ngữ.
Đầu tiên, bạn hãy đọc qua phần câu đề để nắm được nội dung, dữ liệu mà giáo viên bản ngữ sẽ đề cập đến
trong phần câu hỏi.
Tiếp theo, bạn nhấn vào biểu tượng âm thanh câu hỏi (Hình cái loa) để nghe phần câu hỏi của giáo viên bản
ngữ.
Tại bước này, nhiệm vụ của bạn là hãy đưa ra đáp án thật nhanh dựa trên phần nội dung đã cho từ câu đề.
Nếu lần thứ nhất bạn chưa nghe được, bạn có thể nhấn lại và nghe âm thêm nhiều lần nữa để tìm ra đáp án
đúng nhất. Khi người học chọn đúng đáp án, giao diện sẽ hiện ra mặt kết quả bao gồm câu hỏi và câu trả lời.
Bạn cũng có thể xem thêm phần Mini-story ở phía bên dưới để nắm được nội dung câu chuyện.
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Ngoài ra, phần Question & Answer hiện có hai hình thức học tương ứng với hai mức độ khó khác nhau là Basic
(Căn bản) và Advanced (Nâng cao). Ở hình thức Basic, bạn sẽ nghe âm thanh câu hỏi và được xem bốn câu trả
lời để lựa chọn. Tuy nhiên, với hình thức Advanced, VOCA sẽ yêu cầu bạn nghe toàn bộ cả câu hỏi và bốn câu
trả lời để chọn ra đáp án đúng. Do đó, bạn nên kết hợp cả hai hình thức này trong quá trình học, với hình thức
Basic ở Giai đoạn 2 – 3 và hình thức Advanced ở Giai đoạn 4 – 5 để đạt hiệu quả tốt nhất!
Tương tự bước học từ vựng, bạn cũng sẽ trải qua một bài kiểm tra trước khi kết thúc phần học này. Bạn có
thể lựa chọn Kiểm tra ngay để bắt đầu bài kiểm tra hoặc Học lại nếu bạn cảm thấy chưa chắc chắn. Hệ thống
sẽ dựa trên kết quả bài kiểm tra để xét người học có được qua bước học tiếp theo hay không. Theo tiêu chuẩn
của hệ thống đưa ra, bạn cần đạt kết quả tối thiểu 80% mới được chuyển qua bước học Pronunciation.

4

Pronunciation (Phát âm)
Phần học này sẽ giúp người học cải thiện khả năng phát âm tiếng Anh qua công nghệ nhận diện giọng nói
LRC. Hệ thống sẽ cho phép bạn nhập vai vào tình huống giao tiếp với vai trò người hỏi hoặc người trả lời.
Quy trình học sẽ diễn ra như sau:
1. Người học tiến hành phân vai, chọn vai trò giao tiếp của mình.
2. Người học lắng nghe giáo viên bản ngữ đọc
3. Người học nhấn nút Thu âm (Biểu tượng chiếc micro) và đọc lại câu tiếng Anh
4. Hệ thống lúc này sẽ phân tích, so sánh phần thu âm của người học với giáo viên bản ngữ để đưa ra kết
quả và nhận xét.

Lưu ý:
Để sử dụng tính năng này thì Máy tính, laptop của bạn phải hỗ trợ Microphone. Đồng thời, hãy sử dụng thiết bị Tai
nghe để có kết quả học tốt nhất.
Sau khi hoàn thành bước học này, bạn sẽ phải làm một bài kiểm tra cuối cùng về phát âm nhằm giúp bạn kiểm tra lại
phát âm của mình. Ở phần kiểm tra này, hệ thống sẽ không ràng buộc về kết quả của bài kiểm tra nên các bạn hãy
thư giãn thôi nhé (nhưng cũng đừng dễ dãi với bản thân mình!) Sau khi người học hoàn tất bài kiểm tra Pronunciation,
hệ thống sẽ thông báo cho người học biết phần trăm kết quả đạt được cũng như kết quả của mình.
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Tổng kết
Với những gợi ý và hướng dẫn trên, VOCA hy vọng bạn sẽ lựa chọn được định hướng và phương pháp học phù hợp với khả
năng cũng như mục đích học tập của bản thân bạn.
Trong quá trình học, hãy nghiêm khắc với bản thân và cố gắng tuân thủ kế hoạch mình đề ra. Ngoài ra, hãy cố gắng ứng dụng
những nguyên tắc và phương pháp đã được gợi ý ở trên, VOCA tin chắc rằng bạn nhất định sẽ đạt được kết quả như mình
mong muốn.

Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc ebook, chúng tôi rất vui nếu được là bạn
đồng hành với bạn trên con đường chinh phục Anh ngữ. Chúc bạn sớm có
được những kết quả đột phá trong việc học Anh ngữ của mình.
Trân trọng,
Đội ngũ phát triển VOCA

Bạn cần hỗ trợ & tư vấn?
VOCA
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PHẦN 5

QUÀ TẶNG

SPECIAL GIFT

33 KHÓA
HỌC
TIẾNG
CAO
CẤP
MIỄN
TRÊN
KHÓA
KHÓAHỌC
HỌC
TIẾNG
TIẾNG
ANH ANH
ANH
CAO CẤP
CAO
MIỄN
CẤP
PHÍ
MIỄN
TRÊNPHÍ
PHÍ
VOCA.VN
TRÊN VOCA.VN
VOCA.VN
111 LET'S
LET'S
LET'S GO:
GO:
GO:
Let’s
Let’s
Let’s Go
Go
Go là
là
là khoá
khoá
khoá học
học
học từ
từ
từ vựng
vựng
vựng tiếng
tiếng
tiếng Anh
Anh
Anh miễn
miễn
miễn phí
phí
phí của
của
của VOCA
VOCA
VOCA với
với
với 140
140
140 từ
từ
từ vựng
vựng
vựng tiếng
tiếng
tiếng Anh
Anh
Anh quen
quen
quen thuộc
thuộc
thuộc được
được
được chia
chia
chia đều
đều
đều
trong
7
chủ
đề
bài
học
(Love,
Job,
Hobbies,
Places
around
town),
mỗi
bài
học
bao
gồm
20
từ
vựng.
trong
trong 77 chủ
chủ đề
đề bài
bài học
học (Love,
(Love, Job,
Job, Hobbies,
Hobbies, Places
Places around
around town),
town), mỗi
mỗi bài
bài học
học bao
bao gồm
gồm 20
20 từ
từ vựng.
vựng.
Mỗi
Mỗi
Mỗi bài
bài
bài học
học
học bao
bao
bao gồm
gồm
gồm 333 bước
bước
bước học:
học:
học: Sàng
Sàng
Sàng lọc,
lọc,
lọc, học,
học,
học, kiểm
kiểm
kiểm tra,
tra,
tra, giúp
giúp
giúp người
người
người học
học
học trải
trải
trải nghiệm
nghiệm
nghiệm đầy
đầy
đầy đủ
đủ
đủ các
các
các tính
tính
tính năng
năng
năng và
và
và
phương
phương
phương pháp
pháp
pháp học
học
học từ
từ
từ vựng
vựng
vựng tiếng
tiếng
tiếng Anh
Anh
Anh của
của
của VOCA.
VOCA.
VOCA. Ngoài
Ngoài
Ngoài ra,
ra,
ra, cuối
cuối
cuối khoá
khoá
khoá sẽ
sẽ
sẽ có
có
có một
một
một bài
bài
bài kiểm
kiểm
kiểm tra
tra
tra tổng
tổng
tổng kết
kết
kết giúp
giúp
giúp người
người
người
học
học
học đánh
đánh
đánh giá
giá
giá chính
chính
chính xác
xác
xác mức
mức
mức độ
độ
độ ghi
ghi
ghi nhớ
nhớ
nhớ các
các
các từ
từ
từ vựng
vựng
vựng đã
đã
đã học.
học.
học.
LINK
LINK
LINK KHÓA
KHÓA
KHÓA HỌC:
HỌC:
HỌC: https://www.voca.vn/hoc-tu-vung-tieng-anh-mien-phi
https://www.voca.vn/hoc-tu-vung-tieng-anh-mien-phi
https://www.voca.vn/hoc-tu-vung-tieng-anh-mien-phi
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ENGLISH
ENGLISH GRAMMAR
GRAMMAR
GRAMMAR (For
(For
(For STARTER)
STARTER)
STARTER)
Là
Là
Là khoá
khoá
khoá học
học
học ngữ
ngữ
ngữ pháp
pháp
pháp tiếng
tiếng
tiếng Anh
Anh
Anh miễn
miễn
miễn phí
phí
phí trên
trên
trên hệ
hệ
hệ thống
thống
thống VOCA
VOCA
VOCA GRAMMAR
GRAMMAR
GRAMMAR (hệ
(hệ
(hệ thống
thống
thống học
học
học ngữ
ngữ
ngữ pháp
pháp
pháp tiếng
tiếng
tiếng Anh),
Anh),
Anh),
khoá
học
bao
gồm
6
chủ
đề
bài
học
ứng
với
6
chủ
điểm
ngữ
pháp
tiếng
Anh
quen
thuộc
(Thì,
câu
điều
kiện,
khoá
khoá học
học bao
bao gồm
gồm 66 chủ
chủ đề
đề bài
bài học
học ứng
ứng với
với 66 chủ
chủ điểm
điểm ngữ
ngữ pháp
pháp tiếng
tiếng Anh
Anh quen
quen thuộc
thuộc (Thì,
(Thì, câu
câu điều
điều kiện,
kiện, câu
câu
câu
so
sánh,
câu
mệnh
lệnh,
câu
sai
khiến)
so
so sánh,
sánh, câu
câu mệnh
mệnh lệnh,
lệnh, câu
câu sai
sai khiến)
khiến)
Mỗi
Mỗi
Mỗi bài
bài
bài học
học
học sẽ
sẽ
sẽ gồm
gồm
gồm 222 phần
phần
phần học
học
học chính:
chính:
chính: Lý
Lý
Lý thuyết,
thuyết,
thuyết, Thực
Thực
Thực hành.
hành.
hành. Mỗi
Mỗi
Mỗi phần
phần
phần học
học
học luôn
luôn
luôn có
có
có bài
bài
bài tập,
tập,
tập, ví
ví
ví dụ
dụ
dụ và
và
và giải
giải
giải tích
tích
tích cụ
cụ
cụ
thể
đi
kèm
với
hình
ảnh
sinh
động.
thể
thể đi
đi kèm
kèm với
với hình
hình ảnh
ảnh sinh
sinh động.
động.
LINK
LINK
LINK KHÓA
KHÓA
KHÓA HỌC:
HỌC:
HỌC: https://natural.voca.vn/natural-english-starter-2019
https://natural.voca.vn/natural-english-starter-2019
https://www.grammar.vn/product-detail/english-grammar-for-starter

333 NATURAL
NATURAL
NATURAL ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH (For
(For
(For STARTER)
STARTER)
STARTER)
Là
Là
Là khoá
khoá
khoá học
học
học tiếng
tiếng
tiếng Anh
Anh
Anh giao
giao
giao tiếp
tiếp
tiếp miễn
miễn
miễn phí
phí
phí trên
trên
trên hệ
hệ
hệ thống
thống
thống Natural
Natural
Natural English
English
English của
của
của VOCA,
VOCA,
VOCA, khoá
khoá
khoá học
học
học bao
bao
bao gồm
gồm
gồm 666 chủ
chủ
chủ đề
đề
đề bài
bài
bài
học
theo
cấp
độ
từ
A1,
A2,
B1,
B2,
C1,
C2
(dựa
theo
thang
trình
độ
ngôn
ngữ
Châu
Âu
CEFR)
học
học theo
theo cấp
cấp độ
độ từ
từ A1,
A1, A2,
A2, B1,
B1, B2,
B2, C1,
C1, C2
C2 (dựa
(dựa theo
theo thang
thang trình
trình độ
độ ngôn
ngôn ngữ
ngữ Châu
Châu Âu
Âu CEFR)
CEFR)
Mỗi
Mỗi
Mỗi bài
bài
bài học
học
học bao
bao
bao gồm
gồm
gồm 333 phần
phần
phần học
học
học chính:
chính:
chính: Từ
Từ
Từ vựng,
vựng,
vựng, Question
Question
Question &&
& Answer,
Answer,
Answer, Pronunciation
Pronunciation
Pronunciation giúp
giúp
giúp người
người
người học
học
học trải
trải
trải nghiệm
nghiệm
nghiệm
trọn
trọn
trọn vẹn
vẹn
vẹn phương
phương
phương pháp
pháp
pháp học
học
học giao
giao
giao tiếp
tiếp
tiếp của
của
của VOCA.
VOCA.
VOCA.
LINK
LINK
LINK KHÓA
KHÓA
KHÓA HỌC:
HỌC:
HỌC: https://natural.voca.vn/natural-english-starter-2019
https://natural.voca.vn/natural-english-starter-2019
https://natural.voca.vn/natural-english-starter-2019

CÁC
BÀI
HỌC
TIẾNG
PHÍ
CÁC
CÁC BÀI
BÀIHỌC
HỌC
TIẾNG
TIẾNG
ANH ANH
ANH
MIỄN MIỄN
MIỄN
PHÍ KHÁC:
PHÍ KHÁC:
KHÁC:
--- III Do
Do
Do (911
(911
(911 band):
band):
band): https://music.voca.vn/song/i-do-307
https://music.voca.vn/song/i-do-307
https://music.voca.vn/song/i-do-307
--- Remmember
Remmember
Remmember when
when
when (Alan):
(Alan):
(Alan): https://music.voca.vn/song/Remember-When-87
https://music.voca.vn/song/Remember-When-87
https://music.voca.vn/song/Remember-When-87
--- Beautiful
Beautiful
Beautiful in
in
in white
white
white (Westlife):
(Westlife):
(Westlife): https://music.voca.vn/song/Beautiful-in-White-308
https://music.voca.vn/song/Beautiful-in-White-308
https://music.voca.vn/song/Beautiful-in-White-308
--- You
You
You belong
belong
belong with
with
with me
me
me (Taylor
(Taylor
(Taylor Swift):
Swift):
Swift): https://music.voca.vn/song/You-belong-with-me-136
https://music.voca.vn/song/You-belong-with-me-136
https://music.voca.vn/song/You-belong-with-me-136
--- Consulnant
Consulnant
Consulnant /i/
/i/
/i/ (nguyên
(nguyên
(nguyên âm
âm
âm /i/):
/i/):
/i/): https://pronunciation.voca.vn/the-short-vowel-i
https://pronunciation.voca.vn/the-short-vowel-i
https://pronunciation.voca.vn/the-short-vowel-i
--- Consonant
Consonant
Consonant /i:/(nguyên
/i:/(nguyên
/i:/(nguyên âm
âm
âm dài
dài
dài /i:/):
/i:/):
/i:/): https://pronunciation.voca.vn/the-long-vowel-i
https://pronunciation.voca.vn/the-long-vowel-i
https://pronunciation.voca.vn/the-long-vowel-i
--- Between
Between
Between /i/
/i/
/i/ and
and
and /i:/(phân
/i:/(phân
/i:/(phân biệt
biệt
biệt âm
âm
âm /i/
/i/
/i/ và
và
và /i:/):
/i:/):
/i:/): https://pronunciation.voca.vn/minimal-pair-i-and-i
https://pronunciation.voca.vn/minimal-pair-i-and-i
https://pronunciation.voca.vn/minimal-pair-i-and-i

21
28
28

How
Your
Pronunciation
Like
How
Howto
To
ToPolish
Master
Master
English
English
Speaking
SpeakingSkill
Skill A Master

Learn
Learn
LearnBy
By
ByHeart
Heart
Heart

voca.vn
voca.vn
voca.vn

VOCA GIÚP BẠN GIỎI TIẾNG ANH
BẰNG CÁCH NÀO?

Trải qua hành trình 6 năm phát triển (từ năm 2013), VOCA đã
xây dựng 5 hệ thống ngôn ngữ giúp người học có thể phát
triển toàn diện cả 4 kĩ năng tiếng Anh: Nghe – Nói – Đọc – Viết.
Cụ thể:
ĐỌC

VOCA.VN
Hệ thống học từ vựng tiếng Anh thông minh, giúp bạn
ghi nhớ từ vựng một cách dễ dàng và sâu sắc.
voca.vn

VOCA LÀ GÌ?
VOCA là dự án ngôn ngữ trực tuyến được xây dựng và phát
triển từ năm 2013 bởi các chuyên gia về ngôn ngữ, công
nghệ, và các bạn trẻ giàu nhiệt huyết tại Việt Nam. VOCA
được quản lý bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Fanken, đơn
vị tiên phong trong các dự án giáo dục dành cho cộng đồng.
Sứ mệnh của VOCA: Giúp học sinh, sinh viên Việt Nam xóa
bỏ rào cản Anh ngữ.
Tầm nhìn VOCA: Trở thành nền tảng hỗ trợ giáo dục ngôn
ngữ trực tuyến dành cho học sinh, sinh viên, giáo viên và
các tổ chức dạy ngôn ngữ.
Giá trị cốt lõi: Là cầu nối để học sinh, sinh viên Việt Nam
vươn ra thế giới.

VOCA GRAMMAR
Hệ thống học ngữ pháp tiếng Anh trực tuyến, giúp bạn
học văn phạm dễ dàng, hiệu quả và thông minh hơn.
grammar.vn
NGHE

VOCA MUSIC
Hệ thống học tiếng Anh qua bài hát giúp bạn cải thiện
khả năng Nghe, và tăng vốn từ vựng nhanh chóng.
music.voca.vn

NATURAL ENGLISH
Hệ thống học tiếng Anh giao tiếp dựa trên phương pháp
Natural Approach (Tiếp cận tự nhiên).
natural.voca.vn

VOCA PRONUNCIATION

PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH

MỚI & KHÁC BIỆT
Triết lý sản phẩm khác biệt. Triết lý của VOCA là mỗi
kỹ năng ngôn ngữ (Nghe – Nói – Đọc – Viết) cần được
giảng dạy theo những phương pháp đặc trưng riêng,
chính vì thế mỗi sản phẩm VOCA xây dựng sẽ tập trung
vào một mục tiêu nhất định nhằm tối ưu hóa hiệu quả
học tập cho người học.
Sản phẩm sáng tạo và tiên phong. Mỗi sản phẩm
tiếng Anh của VOCA đều là những sản phẩm đi đầu về sự
sáng tạo (sự sáng tạo ở cả phương pháp cũng như nội
dung giảng dạy). Khi học tiếng Anh trên VOCA người học
sẽ được trải nghiệm những phương pháp học hoàn toàn
mới so với cách học truyền thống trên trường lớp, cách
tiếp cận ngôn ngữ mới mẻ và khoa học này sẽ giúp
người học có được kết quả học tập nhanh chóng và hiệu
quả hơn.

Hệ thống học phát âm tiếng Anh theo phương pháp tiếp
cận hoàn toàn mới.
pronunciation.voca.vn

VOCA hiểu rõ người học của mình. Trong lĩnh vực giáo
dục, bên cạnh các yếu tố về phương pháp giảng dạy thì
việc thầy cô hiểu rõ tâm lý học sinh là điều rất quan
trọng. Chính vì thế, hệ thống VOCA luôn phân tích và
đánh giá thường xuyên các thông tin để hiểu rõ người
học của mình hơn, đưa ra những lời khuyên, lời nhắc nhở,
và trao thưởng cho những học viên có thành tích học tập
tốt để động viên và khích lệ, tạo tâm lý thư giãn và thoải
mái để học viên có thể tiếp thu kiến thức một cách tốt
nhất.
VOCA là dự án ngôn ngữ cộng đồng. Từ những ngày
thành lập, đội ngũ những người phát triển dự án luôn đặt
vai trò của VOCA với xã hội, với cộng đồng lên đầu tiên.
Trải qua 5 năm phát triển, VOCA đã đồng hành với hơn 1
triệu bạn học, đưa ra các chương trình học bổng dành
cho các đối tượng như học sinh và sinh viên. Cùng với đó
là các chương trình thiện nguyện hướng đến cộng
đồng.

Learn By Heart

HOW TO MASTER ENGLISH SPEAKING SKILL
Ebook “How to Master English Speaking Skill” (Bí quyết học kỹ năng giao tiếp tiếng Anh hiệu quả) là tài liệu được
chúng tôi (ở đây được hiểu là VOCA) xây dựng với mục tiêu giúp người học tiếng Anh tìm ra phương pháp hiệu quả
để cải thiện kỹ năng nghe và kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của mình. Bạn sẽ tìm thấy những chỉ dẫn khách quan giúp
bạn hiểu rõ những vấn đề bản thân đang gặp phải cũng như những phương pháp giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất
trên con đường chinh phục tiếng Anh.

“VOCA cam kết cùng bạn xoá bỏ
rào cản Anh ngữ”

VOCA.VN : THE SMART ENGLISH LEARNING SYSTEM
NP Building, 232/17 Vo Thi Sau Street, Ward 17, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

(082) 990 5858
https://www.voca.vn

