
 

 

 

Môn Tiếng Anh liên quan đến giao tiếp dưới mọi hình thức: nói và nghe, đọc và viết, nhìn và miêu tả. 

Hầu hết các hoạt động và trải nghiệm trong thời gian phong tỏa đều được thực hiện qua trung gian 

ngôn ngữ - từ trò chuyện qua zoom hoặc facetime với người thân, viết email và snapchats, đọc để giải 

trí và cập nhật tin tức, đến xem video trực tuyến. Khuyến khích thảo luận về những điều này và các 

hoạt động khác trong cuộc sống hàng ngày sẽ hỗ trợ cho khả năng đọc viết và học môn tiếng Anh của 

con bạn. 
 
 

Thông tin Hỗ trợ Học tại Nhà của ENK 
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Học tập trong thời kỳ phong tỏa 

Đọc, đọc và đọc! 

Nói, nói và nói! 

Viết, viết và viết! 



Tôi có thể hỗ trợ khả năng đọc viết của con mình 

như thế nào? 

Hỗ trợ sức khỏe, tinh thần và việc học 

Những thói quen có tính hỗ trợ  và mang lại niềm vui cũng quan 

trọng như những thói quen giúp người trẻ tập trung vào việc học 

tập. Cũng như người lớn, thanh thiếu niên cũng có khả năng bị 

kiệt sức vì zoom. Một số trường trung học đã lên lịch cho 

‘Unplugged Friday’ (Thứ 6 không vào mạng) hai tuần một lần mà 

không có bài tập mới và không có lịch học trên lớp. Học sinh có 

thể gặp gỡ bạn bè, được hỗ trợ cá nhân hoặc được nghỉ ngơi hoàn 

toàn. 

 
Nhiều học sinh sẽ thấy học với giấy và bút dễ hơn nên nếu có thể, 

hãy in các tài liệu cho chúng. Hãy gợi ý con viết ra các ghi chú 

bằng tay trong giờ học hoặc khi đang xem các nguồn tài liệu trực 

tuyến. Ghi chú, liệt kê, tóm tắt, tự đặt ra câu hỏi của riêng mình 

đều là các chiến lược đọc viết tốt để học sâu hơn ở mọi môn học. 

 
Hãy bảo con chia sẻ về những gì mà chúng đang làm trong các bài 

tập và lớp học trực tuyến môn tiếng Anh. Tìm hiểu về các nguồn 

tài liệu mà giáo viên đã cung cấp để giúp chúng hoàn thành bài 

tập. Sự quan tâm, động viên và tin tưởng của bạn vào khả năng 

con có thể vượt qua các thách thức là vô cùng hữu ích. Bảo con 

xác định những gì chúng đã biết, những gì chúng chưa chắc chắn, 

những gì chúng cần tìm hiểu tiếp theo sẽ giúp chúng ta luôn chú 

trọng việc con là người học. 

 
Giữ liên lạc với nhà trường để nhận được bất kỳ hỗ trợ nào con 

cần mà bạn nghĩ mình không thể đáp ứng được. Hầu hết các 

trường cung cấp hỗ trợ trực tuyến một -một hoặc theo nhóm nhỏ 

thông qua chương trình dạy kèm COVID hoặc chương trình hỗ trợ 

học tập của họ. 

 
Học tập xã hội trong môn tiếng Anh 

Trong môn tiếng Anh, học sinh học thông qua các cuộc thảo luận, 

phát triển và thử nghiệm các ý tưởng với bạn bè và chia sẻ bản 

viết nháp để được nhận xét. Việc phải làm việc độc lập nhiều như 

khi đang ở trong thời gian phong tỏa là điều con bạn sẽ không 

quen. Hãy hỗ trợ chúng khi làm việc trực tuyến với một người bạn 

trong các bài tập tiếng Anh hoặc cộng tác trong dự án thú vị của 

riêng chúng, chẳng hạn như làm truyện tranh, podcast, hoạt hình 

tĩnh vật, tiểu thuyết viễn tưởng, tuyển tập truyện cười, chiến dịch 

quảng cáo. Khuyến khích trẻ kết nối với họ hàng hoặc hàng xóm 

lớn tuổi bằng cách quay lại một cuộc phỏng vấn trực tuyến hoặc 

qua điện thoại để sử dụng làm cơ sở cho một câu chuyện. Đây có 

thể là nguồn cho các dự án sáng tạo và để xác định được đối tượng 

khán giả thật. 

 
Hãy ở bên cạnh con, ủng hộ, lắng nghe và đưa ra phản hồi. Trò 

chuyện về các ý định của con cho một bài viết và cấu trúc của bài 

viết đó có thể giúp con làm sáng rõ được các ý tưởng của chúng. 

Đọc to lên một bản viết nháp cho một người nghe có hứng thú, 

hoặc lắng nghe một đoạn ghi âm, có thể giúp con bạn kiểm tra 

được logic của một lập luận và mức độ hiệu quả của ngôn ngữ mà 

chúng đang dùng. Nếu con đang viết một bài tranh luận, hãy trò 

chuyện với chúng về các luận cứ phản bác, hoặc các chứng cứ 

khác mà có thể thuyết phục được khán giả về một quan điểm. 

Phản hồi về điều gì đang mang lại hiệu quả tốt, điều gì có thể cải 

thiện và điều gì có thể xảy ra tiếp theo sẽ giúp học sinh có thể 

chuyển sang bản nháp tiếp theo của chúng. 

 
 

Viết: Viết đúng, viết hay hơn 

Các bạn trẻ viết càng nhiều thì chúng càng kiểm soát tốt hơn và 

tự tin hơn. Con bạn có thể sợ mắc lỗi trước mặt bạn và sẽ vẫn 

chưa thành thạo được hết tất cả các yếu tố ngôn ngữ. Cả gia đình 

bạn có thể trò chuyện với nhau về việc viết và mỗi người tự đặt ra 

các mục tiêu viết của riêng mình. Các bạn trẻ có thể không biết 

rằng thậm chí đối với người lớn, viết là một nhiệm vụ phức tạp đòi 

hỏi phải cân nhắc các yếu tố như khán giả, mục đích, hình thức, 

lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu. Chúng có thể không biết về sự 

lộn xộn của những bản nháp đầu tiên. Hãy khuyến khích con từng 

bước thực hiện một quy trình viết bao gồm lên kế hoạch, viết 

nháp, đọc lại và chỉnh sửa. Các công cụ trực tuyến để tinh chỉnh 

bài viết có thể kể đến chức năng Editor (Trình chỉnh sửa) trên 

phiên bản Word mới nhất. 

 
Giúp con bạn xác định những mục tiêu cụ thể nhỏ có thể đạt 

được cho kỹ năng viết của chúng. Ví dụ, viết một đoạn văn của 

câu trả lời luận, viết nháp phần mở đầu mô tả cho một câu 

chuyện, sáng tác một bài thơ sáu dòng, tạo nên một bảng truyện 

(storyboard)  hoặc thiết kế một bản đồ tư duy đầy màu sắc cho 

một bài tập viết mở rộng. Sửa lỗi chính tả và dấu câu nên được 

thực hiện trong các giai đoạn cuối của quá trình viết và có thể là 

một mục tiêu có thể đạt được trong một thời gian viết ngắn. 

 
Đọc trong môn tiếng Anh 

Các văn bản đóng vai trò trọng tâm trong môn tiếng Anh. Con bạn 

sẽ phải nghiên cứu các văn bản bao gồm tiểu thuyết, truyện ngắn, 

thơ, kịch, tác phẩm không hư cấu, phim và văn bản kỹ thuật số. 

Bạn có thể hỗ trợ cho con mình bằng cách đọc hoặc xem cùng 

con các văn bản được giao. Giáo viên sẽ giao các hoạt động cho 

học sinh hoàn thành nhưng hầu hết học sinh sẽ học được nhiều 

khi được thảo luận về các vấn đề chính trong văn bản. Các câu 

hỏi về văn bản trong môn tiếng Anh thường liên quan đến English 

Texual Concepts (Khái niệm văn bản tiếng Anh) (ví dụ: ngữ cảnh, 

quan điểm và cốt truyện) hoặc language techniques (phương thức 

biểu đạt). Reading Australia có các hoạt động học tập về hàng 

trăm các văn bản của Úc được các giáo viên tiếng Anh thiết kế. 

Hãy kiểm tra xem văn bản mà con bạn đang đọc có ở đây không. 

https://academicresourcecenter.harvard.edu/minimizing-zoom-fatigue?fbclid=IwAR20tWI07Al7Bnlb3AEyL7rPnc4-52lhRNnmuSgfRNJLGVhfA1DnIh2y-uo
https://www.storyboardthat.com/
https://www.storyboardthat.com/
http://englishtextualconcepts.nsw.edu.au/
http://englishtextualconcepts.nsw.edu.au/
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zx7cmnb/revision/1
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zx7cmnb/revision/1
https://readingaustralia.com.au/


Đọc để thư giãn (và một thời điểm tốt để tắt wifi) 

Nghiên cứu cho thấy rằng đọc sách cải thiện nhận thức, trí nhớ, 

từ vựng, kỹ năng viết và giấc ngủ. Nó có thể làm giảm căng 

thẳng, thúc đẩy lòng đồng cảm và xoa dịu cảm giác cô đơn. 

Hãy cân nhắc tìm ra một khoảng thời gian ngắn đều đặn dành 

cho mọi thành viên trong nhà để 'tạm dừng mọi việc lại và đọc'. 

Ngồi đọc ngoài trời hoặc một góc riêng dành cho đọc sách. Nếu 

bạn có con nhỏ hơn trong nhà, bạn và con lớn đang học trung 

học có thể lần lượt thay nhau đọc to cho chúng nghe hoặc ghi 

lại các buổi đọc sách có cả hình ảnh và âm thanh (sử dụng nền 

tảng như Flipgrid hoặc Screencastify) để chia sẻ với các gia 

đình khác. The Children’s Book Council of Australia gần đây đã 

cho ra mắt danh sách các cuốn sách dành cho độc giả là trẻ 

nhỏ, người trẻ tuổi và người lớn tuổi và công bố những người 

thắng cuộc năm 2021, cùng các tài liệu hỗ trợ cũng có sẵn trên 

trang web của họ. Con em bạn có thể tiếp cận được với các 

cuốn sách này dưới hình thức ebook thông qua thư viện công 

hoặc thư viện trường của chúng. Học sinh lớn hơn có thể muốn 

khám phá các bản dịch văn học quốc tế có trong tạp chí trực 

tuyến Words Without Borders. 

 
Hoạt động ngoài trời để học tiếng Anh 

Khi có thể, dành thời gian ở ngoài trời là rất quan trọng với tất 

cả chúng ta. Con bạn có thể đọc một cuốn sách ngoài trời hoặc 

đọc to cho em nghe ở ngoài ban công. Đây là khoảng thời gian 

nghỉ ngơi rất quan trọng đối với các bạn trẻ nhưng nếu chúng 

thấy chán hoặc muốn có động lực kích thích thì các cơ hội hoạt 

động ngoài trời sáng tạo có thể mang lại điều đó. Khi đi bộ, 

chúng có thể viết ra tất cả những gì chúng thấy trong một cuốn 

sổ hoặc miêu tả chi tiết sân sau nhà hoặc cảnh vật. Ngoài ra, 

chúng cũng có thể ghi lại chuyến đi bộ của mình bằng các bức 

ảnh chụp và tạo ra một câu chuyện phiêu lưu được minh họa 

hoặc quay một đoạn phim ngắn. Chúng có thể thích viết những 

bài thơ ngắn, bưu thiếp hoặc thư để gửi vào hộp thư của hàng 

xóm hoặc bạn bè. Thậm chí một bài thơ chúng tìm thấy trên 

mạng và in ra cũng sẽ là một bất ngờ thú vị cho  ai đó sống ở 

gần. 

 
Các nguồn tài liệu văn học 

Các trò chơi kỹ thuật số trực tuyến miễn phí bao gồm các trò 

chơi được thiết kế để cải thiện khả năng đánh máy, chẳng hạn 

như TypeRacer hoặc bạn có thể liên kết hoạt động xã hội với 

khả năng đọc viết bằng các hoạt động về từ vựng và ngữ pháp 

trên trang web từ thiện FreeRice của Chương trình Lương thực 

Thế giới Liên hợp quốc. Đăng ký sử dụng ứng dụng 'word of 

the day' (từ của ngày) và thách đố nhau phải dùng từ đó trong 

ngày. Các hoạt động ngoại tuyến (offline) có thể bao gồm con 

bạn tạo ô chữ dựa trên một cuốn tiểu thuyết hoặc văn bản 

khác, viết lại một đoạn văn từ một góc nhìn khác (ví dụ: chuyển 

từ ngôi thứ ba sang ngôi thứ nhất) hoặc thì (ví dụ như hoán 

đổi thì hiện tại thành quá khứ) hoặc xác định từ mới và tìm từ 

đồng nghĩa. Tái tạo hoặc chuyển đổi văn bản sang dạng mới 

có thể tăng cường mức độ hiểu văn bản, chẳng hạn như viết 

nhật ký với tư cách là một nhân vật, liệt kê các câu hỏi phỏng 

vấn cho một nhân vật hoặc biến một bài thơ thành một truyện 

ngắn hoặc sách ảnh. 

Tham gia vào thế giới rộng lớn hơn của môn tiếng Anh 

 
Tháng 8 là Tháng của Thơ và tổ chức Red Room Poetry đang 

tổ chức cuộc thi thơ 30x30 với các gợi ý được đưa ra hàng 

ngày cho các bài thơ 3 dòng. Hãy thử sức! Trang Projects 

(Dự án) là một kho tàng các bài thơ, bao gồm Poetry in First 

Languages, tuyển tập thơ In Your Hands và dự án 

Disappearing. Hãy tham gia Poem Forest Competition (Cuộc 

thi Rừng thơ) (kết thúc vào ngày 17 tháng 9) và bạn sẽ giúp 

trồng được một cây. 

Tổ chức Poetry Foundation có nhiều bài thơ kinh điển và tổ 

chức Poetry Archive có mời các nhà thơ đến đọc lên các bài 

thơ của họ. Học sinh có thể được truyền cảm hứng để tạo ra 

một tuyển tập các bài thơ yêu thích của chúng, viết nên thơ 

của riêng chúng, hoặc biểu diễn và ghi lại màn biểu diễn thơ. 

Các hoạt động cắt ghép từ và cụm từ lấy từ các văn bản 

khác nhau để tạo thành một bài thơ có thể là lựa chọn thú vị 

cho những nhà văn và học sinh có năng khiếu nghệ thuật 

còn đang do dự. 

Nếu là thành viên của thư viện địa phương, bạn có thể truy 

cập sách kỹ thuật số, sách audio và tạp chí trực tuyến tại 

Getting started with Libby. Xem các tài nguyên tương tác trên 

My School Library của con bạn (đăng nhập qua cổng thông tin 

dành cho học sinh). 

Kênh Youtube WestWords OFFICIAL có chiếu Poets’ Corner, 

Zoom Slams, Writing Western Sydney: The Readings và hàng 

loạt các hội thảo viết và minh họa sáng tạo. 

Đối với cư dân ở Campbelltown, cuộc thi viết của WestWords, 

Fisher’s Ghost Writing Prize mở cho học sinh tham gia và kết 

thúc vào ngày 5 tháng 10 năm 2021. 

Ghé thăm Human Library và xem những người hiện đang có 

sẵn để có thể 'mượn'. Học sinh có thể viết một bài dự thi 

Human Library cho chính mình hoặc cho ai đó mà chúng 

ngưỡng mộ.  

Sydney Theatre Company Virtual mang đến các bài soliloquy 

(nhân vật tự nói với bản thân khi ở một mình), độc thoại (có 

sự góp mặt của người khác), các buổi biểu diễn ngắn và các 

màn đọc diễn. Ghi lại màn biểu diễn của riêng bạn để chia sẻ 

với gia đình hoặc bạn bè của mình. Bạn có thể xem các phân 

cảnh ngắn từ các vở kịch của Shakespeare tại Bell 

Shakespeare. 

 
Kết luận 

Hãy nhớ rằng tiếng Anh và kỹ năng đọc viết phát triển trong tất 

cả các loại ngữ cảnh. Khuyến khích con bạn sử dụng các nguồn 

tài nguyên mà trường của chúng đã tạo ra cho chúng. Liên hệ 

với nhà trường nếu chúng cần được giúp đỡ. Nếu con bạn đã 

hoàn thành bài tập được giao, hãy để chúng khám phá vô số các 

cơ hội sáng tạo có thể thu hút chúng sử dụng ngôn ngữ cho các 

mục đích thực tế và khán giả ngoài đời. 

 

 

 

 

https://blog.flipgrid.com/gettingstarted
https://www.screencastify.com/
https://www.cbcansw.org.au/cbca-short-list
https://www.wordswithoutborders.org/
https://play.typeracer.com/
https://www.gamesforchange.org/game/free-rice/
https://www.wordhippo.com/
https://redroompoetry.org/
https://redroompoetry.org/projects/poem-forest/
https://redroompoetry.org/projects/poem-forest/
https://www.poetryfoundation.org/
https://poetryarchive.org/
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