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ABSTRACT 

Intercultural communicative competence (ICC) plays an influential role in 

affecting students’ attitudes, socio-linguistic skills and communicative 

competence in a variety of communicative contexts in real life (Burwitz-

Melzer, 2001). It has been observed that many foreign language (English) 

learners have not succeeded in real communication with foreigners despite 

their long time of study and their rich linguistic knowledge. This would 

probably prohibit their work effectiveness in reality. Therefore, in order to 

improve the outcomes of foreign language learning, it is urgent for 

learners to be integratedly trained with intercultural competence on a 

regular basis.  

On researching the notion and model of ICC, this paper aimed to partly 

reflect the current situation of classroom practice in Vietnam learning 

context in regards to intercultural competence training, share professional 

experiences and make useful suggestions to improve the educational 

practices. 

TÓM TẮT 

Năng lực giao tiếp liên văn hóa (NLGTLVH) là yếu tố quan trọng ảnh 

hưởng đến phát triển khả năng sử dụng vốn ngoại ngữ đã học, khả năng 

giao tiếp xã hội và khả năng điều chỉnh thái độ, thích nghi của người học 

trong nhiều ngữ cảnh giao tiếp đa văn hóa khác nhau trong thực tế 

(Burwitz-Melzer, 2001). Các nghiên cứu đã cho thấy thực trạng dạy và 

học ngoại ngữ ở Việt Nam chưa chú trọng đủ đến phát triển NLGTLVH 

cho người học dẫn đến người sử dụng tiếng Anh không đạt mức thấu hiểu 

đối tác, không được đối tác hiểu khi giao tiếp bằng tiếng Anh bất kể họ có 

vốn từ vựng và ngữ pháp khá tốt. Điều này sẽ hạn chế hiệu quả công việc 

của cá nhân ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội trong quá 

trình hội nhập.   

Bài viết này tìm hiểu khái niệm năng lực giao tiếp liên văn hoá trong quá 

trình học và dạy ngoại ngữ đồng thời góp phần phản ánh thực trạng đào 

tạo năng liên văn hóa trong lớp học tiếng Anh, đưa ra một vài kinh nghiệm 

và đề xuất giúp cải thiện vấn đề nêu trên. 

 

1 NĂNG LỰC LIÊN VĂN HÓA (NLLVH) 

LÀ GÌ?  

Theo Thomas (2003), NLLVH là khả năng định 

hình tương tác giữa những người thuộc nhiều nền 

văn hóa, nhiều ngôn ngữ mẹ đẻ khác nhau khi cùng 

tham gia giao tiếp sao cho tránh được sự hiểu lầm 

mở ra cơ hội hợp tác giải quyết vấn đề có hiệu quả 

cho các đối tượng liên quan theo cách được cộng 
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đồng thừa nhận và ủng hộ. NLLVH còn là khả 

năng khơi gợi, nuôi dưỡng giao tiếp do đó có sức 

ảnh hưởng rất lớn đối với hiệu quả giao tiếp. Tán 

đồng quan điểm của Abdel (2000), Schõnhuth 

(2005) chỉ ra rằng NLLVH đòi hỏi khả năng tạo ra 

các mối quan hệ và các điều kiện giúp các mối 

quan hệ này diễn ra theo đúng cách thức của nền 

văn hóa đích. NLLVH hơn nữa còn được nhìn 

nhận như một quá trình phát triển và không bị giới 

hạn trong một nhóm văn hóa duy nhất (Schulz, 

2007). NLLVH được tạo nên trên nền tảng nhận 

thức, thái độ và hành vi (Byram, 2003). 

1.1 Cấu trúc của năng lực liên văn hóa 

Theo mô hình NLLVH của Byram (Byram, 

1997), năng lực giao tiếp liên văn hóa 

(NLGTLVH) bao gồm các (1) nhóm kiến thức, (2) 

nhóm kỹ năng, (3) nhóm thái độ và (4) nhóm tư 

duy phê phán.   

Nền tảng kiến thức: bao hàm kiến thức về văn 

hóa của chủ thể giao tiếp và văn hóa của các cá 

nhân khác tham gia giao tiếp, khả năng tự nhìn 

nhận bản thân, đánh giá các cá nhân khác, và kiến 

thức về giao tiếp xã hội, về mối quan hệ giữa ngôn 

ngữ và văn hóa (Savignon & Sysoyew, 2005). 

Người học không những hiểu những đặc điểm văn 

hóa cụ thể của của nước mình và của đối tượng 

giao tiếp mà còn có khả năng ứng xử khéo léo 

trong quá trình tương tác giao tiếp. Nói cách khác, 

nhóm kiến thức bao gồm kiến thức về văn hóa nói 

chung và văn hóa cụ thể (Sercu, 2006).  

Về kỹ năng: chủ thể giao tiếp được xem là có 

NLGTLVH khi thuần thạo các kỹ năng khám phá, 

phân tích, liên hệ, lĩnh hội và thực thi kiến thức văn 

hóa trong hoàn cảnh giao tiếp thực tế (Byram, 

1997). Các kỹ năng đánh giá, kỹ năng liên nhân 

cách, kỹ năng xã hội, kỹ năng quán xuyến (Sercu, 

2006), hợp tác (Schulz, 2007) và thương lượng 

(Tudini, 2007) giúp chủ thể trở nên linh hoạt, chủ 

động trong khai thác thông tin, nhận biết sự khác 

biệt giữa hai hay nhiều nền văn hóa trong khi tiếp 

xúc với đối tác (Elola & Oskoz, 2008). 

Sự kết hợp giữa nhóm thái độ tích cực và tư 

duy phê phán đóng vai trò quan trọng vì người học 

không những cần phải lĩnh hội mà cần phải biết 

giải thích, chấp nhận và đánh giá các quan niệm 

của bản thân và của đối tượng giao tiếp trong khi 

xác lập vị thế giao tiếp cá nhân và đối tác (Elola & 

Oskoz, 2008). Thái độ tích cực chính là sự tò mò, 

sự cởi mở, và sẵn sàng thông cảm, chia sẻ cũng 

như tiếp nhận văn hóa mới (Byram, 1997).   

Nhìn chung, theo mô hình của Byram, 

NLGTLVH là năng lực tổng hợp. Do vậy, các 

thành tố cụ thể trong cấu trúc của NLGTLVH nên 

được nhìn nhận, tiếp cận trong mối tương quan với 

các thành tố khác (Sercu, 2005).  

1.2 Ý nghĩa của NLLVH trong dạy và học 

ngoại ngữ 

Mục đích học ngoại ngữ cuối cùng là đạt được 

sự am hiểu và thuần thạo về văn hóa chứ không 

dừng lại ở sự thuần thạo về ngôn ngữ (Byram, 

1997, Abdel, 2000, Savignon & Sysoyev, 2002 and 

Rathje, 2007). Vì vậy, có thể nói việc học tập nâng 

cao về năng lực giao tiếp liên văn hóa là nâng cao 

tự ý thức về bản thân, về đối tác, ý thức về sự khác 

biệt đa văn hóa (Abdel, 2000). Đây là một quá 

trình khám phá đòi hỏi sự dấn thân của người học ở 

ba cấp độ: nhận thức (cognition), tình cảm thái độ 

(attitudes) và hành vi (behaviours) do đó góp phần 

giúp họ điều chỉnh nhận thức, thái độ, kỹ năng xã 

hội và khả năng sử dụng ngôn ngữ trong các tình 

huống giao tiếp (Burwitz-Melzer, 2001).  

Đối với giáo viên, NLGTLVH ảnh hưởng sâu 

sắc đến việc hướng dẫn và truyền đạt kiến thức cho 

người học. Theo DeJaeghere và Zhang (2008), sự 

ảnh hưởng đó thể hiện ở sự lựa chọn các hoạt động, 

hình thức đánh giá kiểm tra, tài liệu học tập, 

phương pháp sư phạm và phong cách giao tiếp với 

người học diễn ra trong lớp học. Người giáo viên 

có NLGTLVH sẽ kịp thời đưa ra quyết định đúng 

đắn khi khai thác nội dung, về lựa chọn nhóm kỹ 

năng, nhóm thái độ và kiến thức phù hợp, và đồng 

thời biết hướng dẫn người học nhìn nhận vấn đề 

dưới góc độ lĩnh hội văn hóa và nâng cao kỹ năng 

ngôn ngữ.  

Sự ảnh hưởng của NLLVH đối với quá trình 

giảng dạy của giáo viên đã được chứng minh qua 

nhiều nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới (Hoa 

Kỳ, Úc, Tây Ban Nha, Trung Quốc…).  Ví dụ 

trong nghiên cứu của Eisenchlas và Trevaskes 

(2007) tại Úc, nhóm nghiên cứu đã tạo ra được môi 

trường giao tiếp thực tiễn giúp sinh viên bản địa 

(Úc) hiểu biết sâu sắc về sự phong phú trong văn 

hóa Tây Ban Nha và nhận ra sự khác biệt và tương 

đồng thú vị giữa hai nền văn hóa này bằng việc  

sử dụng các hoạt động hợp tác nhóm và các  

hình thức đánh giá học tập hợp tác lên nhóm đối 

tượng nghiên cứu là sinh viên Úc và sinh viên Tây 

Ban Nha.  

Ở Việt Nam, Tiếng Anh là một ngoại ngữ 

(không phải là ngôn ngữ thứ hai). Do đó nhìn từ 

lớp học, có thể nói đại đa số người học trong cùng 

một lớp cùng quốc tịch, cùng văn hóa bản địa (Việt 

Nam). Vì vậy giáo viên dạy tiếng có vai trò chính 

yếu đối sự phát triển NLGTLVH (xét cả ba cấp độ 
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nhận thức, thái độ và hành vi) của người học. Tuy 

nhiên, đến nay mục tiêu nâng cao NLGTLVH qua 

việc dạy ngoại ngữ chưa được chú trọng đúng mức 

và cách thực hiện còn nhiều bất cập. Ở bậc đại học, 

cao đẳng mặc dù có nhiều nơi nhận thức được ý 

nghĩa của nâng cao hiểu biết văn hóa, giáo dục 

NLGTLVH nhưng thực tiễn chỉ dừng lại ở khuôn 

khổ một môn học riêng biệt (ví dụ Văn hóa Xã hội 

Anh, Văn hóa Xã hội Mỹ) dạy cho sinh viên 

chuyên ngành tiếng Anh. Các nhà nghiên cứu  

nhận định rằng giáo dục NLGTLVH theo cách  

này là chưa đủ bởi vì (1) bồi dưỡng nâng cao  

về NLGTLVH là cả quá trình; (2) giáo dục 

NLGTLVH không đơn thuần là cung cấp khối 

lượng thông tin theo chủ đề (lịch sử, địa lý, chính 

trị, kinh tế), (3) lĩnh hội NLGTLVH không chỉ là 

thu thập thông tin (Nguyen, 2007).  

1.3 Sự cần thiết lồng ghép đào tạo nâng cao 

NLLVH vào chương trình (integrated training) 

Các nhà nghiên cứu (Abdel, 2000, Savignon & 

Sysoyev, 2002, Rathje, 2007 và Fleet, 2008) đã 

chứng minh quá trình lĩnh hội ngoại ngữ không thể 

tách rời việc nâng cao nhận thức về văn hóa đích. 

Lồng ghép đào tạo NLLVH không chỉ giúp phát 

triển khả năng giao tiếp và nâng cao đạo đức, sự 

hiểu biết về văn hóa, sự cởi mở và đồng cảm của cá 

nhân đối với nền văn hóa và con người thuộc ngôn 

ngữ mà họ đang học mà còn đáp ứng được mục 

tiêu học ngoại ngữ là phát triển nhãn quan và hành 

vi văn hóa. Do vậy, nội dung chương trình vừa 

phải bao gồm các yếu tố ngôn ngữ vừa giới thiệu 

các khía cạnh về đời sống văn hóa, của ngôn ngữ 

đích (Street, 1991). Quan trọng hơn, đào tạo 

NLLVH cho người học tức là hướng dẫn cho họ 

hình thành các kỹ năng về văn hóa xã hội (socio-

cultural strategies) dựa trên kiến thức và thông tin 

về văn hóa xã hội mà họ được giới thiệu, tiếp xúc 

qua sách vở, tài liệu học tập và cách va chạm thực 

tế giao tiếp. Chuỗi kỹ năng bao gồm (nhưng không 

giới hạn) kỹ năng so sánh và đối chiếu, kỹ năng 

thương lượng, và kỹ năng lĩnh hội, kỹ năng thích 

ứng linh hoạt, hòa nhập văn hóa để giao tiếp thành 

công trong vô vàn các tình huống giao tiếp thực tế 

(ví dụ tình huống nảy sinh khi đi du lịch, trong 

kinh doanh, học tập và nghiên cứu, mua hàng hóa 

qua mạng,…).   

Bảng 1: Triển khai hoạt động lớp học hướng đến phát triển NLGTLVH 

(Implementation of classroom activities to enhance intercultural communicative competence) 

Hoạt động học tập có chủ đích phát 

triển NLGTLVH 

(Intercultural competence 

enhancing learning activities) 

Sự tham gia của người học 

(Learners’ engagements) 

Kiến thức/Kỹ năng hướng đến 

(Targeted intercultural coomunicative  

competence/skills) 

Thảo luận khía cạnh văn hóa 

(Discussion of a particular cultural 

dimension ): Homelessness, The 

homeless, Reasons and reactions 

Sinh viên thảo luận nội dung và 

tình huống từ nguồn sách giáo 

khoa và từ giáo viên 

 Kiến thức về tình trạng vô gia cư ở Mỹ 

và nguyên nhân phổ biến của vấn đề 

người vô gia cư ở Mỹ 

  

Thu thập thông tin, hình ảnh, thuyết 

trình và trình bày (portfolio and 

presentation) 

Nhóm sinh viên tìm đọc báo, 

mạng, đi ghi/chụp hình về người 

vô gia cư ở nơi sinh sống 

Kiến thức về tình trạng vô gia cư ở địa 

phương nơi sinh sống, ở Việt Nam 

So sánh sự khác biệt và giống nhau về 

nguyên nhân, đặc biệt là phản ứng tâm lý, 

phản ứng hành động của bản thân người  

Mỹ vô gia cư (dựa trên tài liệu sách giáo 

khoa và DVD minh họa kèm theo sách) 

và người Việt Nam vô gia cư (do tự thu 

thập thông tin, hình ảnh) 

Phát triển quan điểm cá nhân và khả năng 

tự rút ra bài học cho bản thân  

Mô phỏng, Đóng vai (Simulation, 

Role Play) 

Nhóm sinh viên đóng vai một 

tình huống xảy ra ở Mỹ (theo 

sách giáo khoa) 

Nhóm sinh viên đóng vai một  

tình huống xảy ra ở Việt Nam 

(nội dung tình huống do sinh 

viên sưu tầm từ báo chí và quan 

sát thực tế) 

Kỹ năng trải nghiệm và đánh giá 1 tình 

huống theo 2 góc nhìn: góc độ nước 

ngoài và góc độ Việt Nam (participate 

and perform a situation within one’s own 

culture and another culture, experience 

one situation from foreign and national 

perspectives) 
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Theo Elola & Oskoz (2008), thực hiện đào tạo 

NLLVH trong thục tế chỉ đạt hiệu quả cao khi hội 

đủ nhiều điều kiện, trong đó có hai điều kiện tiên 

phong là: (1) có đội ngũ giáo viên giàu NLLVH và 

(2) hệ thống kỹ thuật thông tin truyền thông hỗ trợ 

học ngoại ngữ (phòng internet, hệ thống e-learning, 

phòng lab). Giáo viên có đủ năng lực giao tiếp liên 

văn hóa không nhất thiết phải là giáo viên bản xứ. 

Giáo viên dạy tiếng Anh không nhất thiết phải là 

người bản xứ Anh, Mỹ, Úc... và cũng không nhất 

thiết phải có kinh nghiệm sinh sống và làm việc ở 

nước ngoài (Byram et al., 2002). Giáo viên có kinh 

nghiệm về NLLVH là người biết khai thác bài học 

dưới góc độ văn hoá sâu sắc hơn, thiết kế các hoạt 

động phù hợp linh hoạt với mục tiêu hướng dẫn 

người học phát triển NLGTLVH rõ ràng (teachers 

are able to design series of learning activities that 

engage learners into discussing and analyzing from 

facts they read in accordance with well-established 

cultural communication aims). Phòng học có 

internet, hệ thống e-learning sẽ giúp thầy và trò 

thực hiện các hoạt động dạy và học ngoại ngữ sinh 

động hơn.  

Sau đây xin nêu ra một ví dụ nhỏ về hướng khai 

thác nội dung sách giáo khoa theo góc độ dạy 

NLGTLVH giúp sinh viên phát triển kỹ năng so 

sánh, phân tích các yếu tố về văn hóa song song 

với phát triển kỹ năng nói trong môn học Tiếng 

Anh Truyền Thông (Broadcasting English). Chủ đề 

bài học là: The homeless: It’s not their choice (Kẻ 

không nhà/ người vô gia cư) (Pavlik, 2006).  

2 ĐỀ XUẤT 

Trước hết, giáo viên cần hiểu rõ NLLVH là một 

khái niệm tổng hợp bao gồm nhiều dạng kiến thức 

và kỹ năng và quá trình nâng cao NLLVH là quá 

trình khám phá đồng hành cùng quá trình tiếp thu 

ngôn ngữ. Sự nhận thức này rất quan trọng giúp 

giáo viên nhận ra khả năng thực tế của học trò cũng 

như biết được lúc nào nên hướng học trò đến sự 

thay đổi sự tự ý thức, thái độ, hành vi (Byram, 

2003). Trong mỗi bài học cũng như về lâu dài, giáo 

viên sẽ lựa chọn phương pháp, thủ thuật và tài liệu 

phù hợp nhằm khuyến khích và tối ưu hóa các 

nhóm kiến thức và kỹ năng thuộc mô hình NNLVH 

như Byram mô tả (Sercu, 2005 và Savignon & 

Sysoyev, 2002). Khi chuẩn bị bài giảng, giáo viên 

nên xác định được mục tiêu ngôn ngữ, mục tiêu 

giao tiếp, mục tiêu về kiến thức, thái độ và kỹ năng 

liên văn hóa mà người học phải đạt được. Với vai 

trò vừa là người hướng dẫn và đào tạo, giáo viên 

lôi cuốn người học vào các hoạt động văn hóa 

phong phú trong lớp (thuyết giảng-lecturers, đóng 

vai–role plays, mô phỏng – simulations, kịch – 

drama, thuyết trình-presentations) và ngoài lớp 

(thực tế ngoại khóa, các hội thảo văn hóa, trao đổi 

giao lưu văn hóa)  

Cần lựa chọn tài liệu học tập mang tính thực tế 

cao (authenticity). Sự thiếu thốn tài liệu học tập 

mang tính thực tế cao hạn chế khả năng so sánh, 

đối chiếu và phân tích diễn ngôn ẩn chứa trong 

ngôn ngữ đích (Thanh, 2005). Phân tích diễn ngôn 

là một biện pháp hiệu quả giúp người học khám 

phá mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hóa (Carr, 

1999). Giáo viên có thể giúp người học tránh được 

các thành kiến, xung đột do hiểu lầm về văn hóa 

khi giao tiếp với người nước ngoài (Cortazzi, 

2000) đồng thời có thể tạo ra không gian học tập 

thật thư giãn giúp người học khám phá các yếu tố 

văn hóa ẩn chứa trong ngôn ngữ đích (Crozet & 

Liddicoat, 1999).   

Giáo viên cần nắm được sự khác biệt giữa 

phong cách giao tiếp tiếng Việt và tiếng nước 

ngoài, nắm được đặc điểm cá tính học viên. Điều 

này giúp giáo viên hiểu được những khó khăn bối 

rối của họ. Sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ khiến 

người học thực sự bối rối và ngần ngại, mất tự tin 

khi giao tiếp vì vậy mà quá trình tiếp thu ngôn ngữ 

và NLLVH cũng bị chậm lại (Dung, 2009).  
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