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Tổng quan 
Có bằng chứng cho thấy những người biết hai hay nhiều ngôn ngữ sẽ có lợi thế hơn những 

người đơn ngữ. Báo cáo này sẽ trình bày 6 lợi thế của việc biết hai hay nhiều ngôn ngữ qua tác 

động của việc này lên não bộ và tâm trí. Tài liệu cũng giải thích tại sao sự thành công trong 

việc học ngôn ngữ lại phụ thuộc vào các phương pháp giáo dụcmàtrong đó kết hợp được các 

cơ hội  học ngôn ngữ như một môn học, và cả sử dụng ngôn ngữ như một công cụ học tập. 

 

Khoa học thực chứng về ngôn ngữ, tâm trí và não bộ đã được mở rộng trong 10 năm qua. Cơ 

sở khoa học này cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc thiết kế các phương pháp thực hành giáo 

dục. Một trong số đó là đánh giá lại việc dạy ngôn ngữ như một môn học riêng biệt. Còn một 

hướng tiếp cận kháclà xem xét tạo các cơ hội quy mô nhỏ cho những người trẻ học tập qua 

thêm một ngôn ngữ .  

 

Bài viết này là một bản tóm tắt ngắn gọn các vấn đề chínhliên quan tới hiểu về quy mô của chủ 

điểmgiáo dục ngôn ngữ. Bài viết lập  luận  rằng: việc thông thạo hơn một ngôn ngữ, cho dù chỉ 

biết sơ qua ngôn ngữ đó, cũng mang lại những lợi ích mà những cá nhân đơn ngữ không thể 

nào tiếp cận được. 

 

Nội dung chính 

1. Học tập ở thế kỷ 21: điều gì là cần thiết cho hiện tại 

  Năng lực tư duy hệ thống là một năng lực thiết yếu 

2. Học ngôn ngữ ở thế kỷ 21: điều chúng tabiết  

  Những lộ trình học ngôn ngữ hiệu quả 

3. Lợi thế song ngữ đối với tư duy và não bộ: điều chúng ta nên biết 

  6 lợi thế cho những người có thể tư duy bằng hai hay nhiều ngôn ngữ 

4. Giáo dục ở thế kỷ 21: điều chúng ta nên làm   

Gợi ý cho việc đạt được các lợi thế thông qua thực hành phương pháp giáo dục song     ngữ 

 

Lưu ý: 

• Bản báo cáo này cô đọng những lý thuyết và nghiên cứuphức tạp để, cung cấp cho người 
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đọc một bản tóm tắt dễ hiểu. Cuối tài liệu có danh mục các tài liệu tham khảo của các 

ấn phẩm nghiên cứu quan trọng liên quan. Cuối chân trang thường có chú thích về các 

thuật ngữ chính được sử dụng trong báo cáo. Bản báo cáo đầy đủ sẽ được hoàn thiện 

vào năm 2021. 

• Nghiên cứu này được cập nhật điều chỉnh từ một báo cáo phân tích tổng hợp ban đầu 

được thực hiện cho Ủy ban Châu Âu năm 2009 về chủ đề Chủ nghĩa đa ngôn ngữ và sự 
sáng tạo: hướng đến thực chứng, trong Sự đóng góp của chủ nghĩa đa ngôn ngữ đối với 
sáng tạo. 

• Thuật ngữ song ngữ có thể được định nghĩa khác nhau. Trong bài viết này thuật ngữ 

song ngữ được sử dụng để chỉ một cá nhân thường xuyên sử dụng hai hoặc nhiều ngôn 

ngữ với mức độ thành thạo khác nhau. 

• Do đặc tính đa chiều của các biến số trong nghiên cứu về giáo dục, tâm trí và não bộ, 

người đọc cần phải cẩn trọng trong diễn giải nghiên cứu. Nghiên cứu trong lĩnh vực này 

có khả năng bị chịu sự ảnh hưởng xã hội và chính trị, điều này có thể có ảnh hưởng 

không mong muốn đến việc thiết kế và diễn giải nghiên cứu. Việc khái quát hóa các kết 

quả cần được thực hiện cẩn trọng khi xét tới khả năng nhân rộng kết quả nghiên cứu từ 

bối cảnh này sang bối cảnh khác.  
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1. Học tập ở thế kỷ21: điều gì là cần thiết cho hiện tại 

Một mục tiêu của giáo dục là phát triển các 

năng lực toàn cầu.1 

Các năng lực toàn cầu phụ thuộc vào việc trau 

dồi tư duy hệ thống.2 

Tư duy hệ thống liên quan đến khả năng vận 

dụng trí thông minh mềm.3 

Trí thông minh mềm được kết nối với sự sáng 

tạo và đổi mới.4 

Năng lực toàn cầu cũng phụ thuộc vào trí 

thông minh cứng.5 

Các chương trình giáo dục có xu hướng coi trọng 

việc trau dồi kiến thức và đánh giá trí thông 

minh cứng thông qua các bài kiểm tra chuẩn 

hóa.6 

Việc phát triển trí thông minh cứng vẫn có nhiều 

giá trị, nhưng trong thời đại kỹ thuật số giàu 

thông tin, việc có năng lực về trí thông minh 

mềm đã trở nên cần thiết.  

Tuy nhiên, trí thông minh mềm thường không 

được đầu tư phát triển mà hầu hết chú trọng vào 

giảng dạy và kiểm tra trí thông minh cứng. 

Để giáo dục phù hợp với mục đích ngày nay, cần 

phải mang đến các cơ hội để phát triển cả trí 

thông minh cứng và trí thông minh mềm. Điều 

này giúp cho sự phát triển năng lực toàn cầu và 

hỗ trợ học sâu7.

 

 

  

 
1 Năng lực toàn cầu: kiến thức và hiểu biết về các vấn đề 
toàn cầu, kỹ năng tư duy phân tích và phản biện, các thái 
độ như cởi mở và tôn trọng người khác, và các giá trị tôn 
vinh nhân phẩm và sự đa dạng văn hóa (xem OECD PISA) 
kiến thức, kỹ năng, thái độ và giá trị  
2 Tư duy hệ thống: tìm ra đặc trưng và sự phụ thuộc lẫn 
nhau và tác động tương quan và ảnh hưởng giữa các sự vật 
và hiện tượng (xem Donald Hebb). 
Các tế bào thần kinh chạy cùng nhau sẽ kết nối với nhau 
3 Trí thông minh mềm: năng lực tư duy logic, nhận ra các 
quy luật đặc trưng và mối quan hệ, có thể phản ứng và chủ 
động trong tìm hiểu các tính năng và quy trình trong các 
tình huống mới và mới nổi , phụ thuộc và cả không phụ 
thuộc vào những kiến thức  đã biết. Một cách ngắn gọn, đây 
được xem là kiến thức và kỹ năng thích ứng (xem Raymond 
Cattell). 
Khả năng suy luận nhanh chóng và trừu tượng 
4 Sự sáng tạo và đổi mới: Hai thuật ngữ thường được hiểu 
khác nhau. Sự sáng tạo liên quan đến việc tưởng tượng ra 

một hệ thống mới, một cách làm mới. Đổi mới liên quan 
đến việc hiện thực hóa một hệ thống mới, một cách làm 
mới (xem Raymond Cattell). 
Sáng tạo thường đi trước đổi mới 
5 Trí thông minh cứng: khả năng suy luận trong việc phát 
triển các quan hệ trừu tượng thứ cấp rút ra từ các quan hệ 
trừu tượng chính – những kiến thức và kỹ năng sẵn có( 
xem Raymond Cattel) 
Kiến thức và kỹ năng bách khoa 
6 Các bài kiểm tra chuẩn hóa: các câu hỏi, thời gian được 
phân bổ để trả lời, thủ tục cho điểm và giải thích đúng sai 
thường được quản lý theo một cách nhất quán 
Các bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa phù hợp với tư duy tiêu 
chuẩn hóa 
7 Học sâu: sự kết hợp của trí thông minh mềm và trí thông 
minh cứng tạo nên sự hiểu biết và ý nghĩa phức tạp. 
Quỹ tích của việc tạo giá trị 
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2. Học ngôn ngữ ở thế kỷ 21: điều giờ chúng ta biết 

Thành công trong việc học ngôn ngữ đòi hỏi 

người học được tiếp cận với những cơ hội để vừa 

thụ đắcthụ đắcngôn ngữ tự nhiên và vừa chủ 

động học ngôn ngữ. Đây là cơ sở của thuyết thụ 

đắc ngôn ngữ.8 

Sự thụ đắc ngôn ngữ thường ở cấp tiềm thức, 

người học có thể không nhận ra rằng quá trình 

này đang xảy ra. Chúng ta thụ đắc ngôn ngữ khi 

chúng ta hiểu được và tương tác với nội dung tri 

thức. Đây là cơ sở của thuyết lĩnh hội.9 

Một giả thuyết tương tự được tin tưởng rộng rãi 

là thuyết phơi nhiễm tối đa.10 Thuyết này cho 

rằng chỉ cần tiếp xúc cũng giúp con người học 

ngôn ngữ thành công. 

Học từ, quy tắc và ngữ pháp trong một tiết học 

ngôn ngữ là một quá trình có ý thức. Điều này 

thường không hiệu quả vì những gì đang được 

học không đi kèm nội dungcó ý nghĩa. Kiểu giảng 

dạy này đi ngược lại các nguyên tắc khả năng 

học ngôn ngữ bẩm sinh (cách tự nhiên mà 

chúng ta học một ngôn ngữ. Nó có thể dẫn đến 

các vấn đề về cảm xúc và thái độ được giải thích 

 
8 Thuyết thụ đắc ngôn ngữ: một người có thể học ngôn ngữ theo 2 
cách, qua việc tiếp nhận ngôn ngữ trong tiềm thức một cách tự 
nhiên hoặc bằng dùng nỗ lực ý thức qua học tập có cấu trúc (xem 
mô hình Stephen Krashen The Monitor; Noam Chomsky The 
Language Acquisition Device). 
9 Thuyết lĩnh hội: một người học ngôn ngữ thông qua việc tiếp nhận 
khi tương tác và hiểu các nội dung có ý nghĩa. (xem mô hình 
Stephen Krashen The Monitor; Noam Chomsky The Language 
Acquisition Device). 
10 Thuyết phơi nhiễm tối đa: ban đầu được liên kết với các thảo luận 
chính trị ở Bắc Mỹ, dùng để giải thích điều gì đó trực quan nhưng 
không có bằng chứng hỗ trợ, cụ thể là lượng thời gian học và thực 
hiện tác vụ là yếu tố quyết định việc học ngôn ngữ thành công hay 
không thành công. (xem Jim Cummins). 
11 Thuyết bộ lọc cảm xúc: bộ lọc cảm xúc là một phép ẩn dụ về một 
bức rào được cho rằng sẽ cản trở   việc học ngôn ngữ khi nó dâng 
cao  và  thúc đẩy việc học khi bức rào hạ xuống. Khi một người 

bởi thuyết bộ lọc cảm xúc.11 

Các chiều hướng cảm xúc12 có thể làm giảm khả 

năng học ngôn ngữ. Chúng bao gồm thiếu động 

lực, thái độ tiêu cực, thiếu tự trọng/tự tin và lo 

âu. Nếu tồn tại một trong các tác động trên, cho 

dù quá trình giảng dạy có đạt chất lượng cao, thì 

bộ lọc cảm xúc được cho rằng ngay lập tức bị 

kích hoạt cao độvà giảm tiềm năng đạt được kết 

quả học tập thành công.  

Bộ lọc cảm xúc có thể được tiết chế nếu tư duy 

của người học ngôn ngữ chuyển hướng từ việc 

thuần học khái niệm trừu tượng của ngôn ngữ 

sang việc sử dụng ngôn ngữ để hiểu các nội 

dung có ý nghĩa. 

Sự thành công của việc học ngôn ngữ có thể đạt 

được thông qua sự kết hợp các cơ hội thụ đắc và 

học ngôn ngữ. Mô hình này gọi là phương pháp 

học tích hợp nội dung và ngôn ngữ (CLIL).13  

 

 

CLIL cho phép người học giảm thiểu cảm xúc 

học ngôn ngữ, họ có thể hiểu được ý nghĩa bề nổi của một vấn đề 
nhưng nếu đối mặt với cảm xúc tiêu cực do căng thẳng, tự ti, lo 
lắng hoặc chán nản, khả năng hiểu vấn đề bị cản trở và cuối cùng 
thì việc học không thành công (xem mô hình Stephen Krashen The 
Monitor; Noam Chomsky The Language Acquisition Device). 
12 Các chiều hướng cảm xúc: cảm xúc và các khía cạnh của cảm 
xúc có thể kích hoạt bộ lọc cảm xúc và giảm khả năng học ngôn 
ngữ, bao gồm tự định hướng, thiếu mục đích, thiếu tự tin, tự ti và 
suy nghĩ tiêu cực. 
Hệ thống niềm tin, cảm xúc và thái độ - tất cả việc học đều có nền 
tảng về cảm xúc (Plato) 
13 Phương pháp học tích hợp nội dung và ngôn ngữ CLIL: một 
phương pháp tiếp cận giáo dục tập trung kép, trong đó một ngôn 
ngữ bổ sung được sử dụng để học và dạy cả nội dung và ngôn ngữ 
(xem David Marsh) 
Sử dụng ngôn gữ để học và học cách sử dụng ngôn ngữ 
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tiêu cực do khoảng cách tâm lý.14 

Bằng việc kích hoạt đồng thời quá trình thụ đắc 

và học hỏi, bạn có thể tiến tới dòng chảy của việc 

học.15 

Dòng chảy của việc học là một trạng thái tâm lý, 

người học tập trung vào một nhiệm vụ đầy thử 

thách nằm trong Vùng phát triển gần (ZPD)16, 

các bộ lọc cảm xúc được mở ra và trải nghiệm 

học tập tích cực dẫn đến sự hài lòng của người 

học. Một trong những kết quả tích cực là học 

sâu. 

Một người có thể dành nhiều năm để học ngôn 

ngữ như là một chủ thể để nghiên cứu. Kết quả 

là, người đó có thể làm tốt các bài kiểm tra kiến 

thức về ngôn ngữ đó, nhưng không thể tư duy 

bằng ngôn ngữ đó cho các mục đích lớn hơn. 

Trong trường hợp này bất kỳ kết quả nào thu 

được có thể có giá trị trong các bài kiểm tra, có 

thể mang lại triển vọng nghề nghiệp, nhưng 

chưa chắc đã mang lại lợi ích đối với tư duy và 

não bộ.17 

 

Những lợi ích tiềm năng của việc tư duy bằng 

hai hay nhiều ngôn ngữ đối với tâm trí và não bộ 

 
14 Khoảng cách tâm lý: như định nghĩa trong Lý thuyết mức 
độ thực tế, khoảng cách giữa một người và một thứ có thể 
là về thời gian, không gian vật lý, quan hệ giữa các cá nhân, 
và khoảng cách giữa nhứng thứ đó có thể là thực tế hoặc 
giả định (xem Yaacov Trope và Nira Liberman).  
Tách biệt nhận thức 
15 Dòng chảy của việc học: một trạng thái tinh thần tập 
trung cao độ mà mọi người trải qua khi họ tham gia vào 
hoạt động với độ tập trung cao, có thể dẫn đến việc học sâu 
(xem Mihály Csíkszentmihályi). 
16 Vùng phát triển gần (ZDP): mức độ học hỏi tiềm năng mà 
một người có thể đạt được khi có đủ sự hỗ trợ (xem Lev 
Vygotsky). 

con người là trọng tâm của nghiên cứu này. Hai 

ngôn ngữ tạo ra một hệ thống có kết nối chặt 

chẽ đặc thù cho các quá trình tư duy. Đây là một 

tiền đề cho những nghiên cứu quan tâm đến 

chuyển ngữ18 trong giảng dạy ngôn ngữ. 

Những lợi ích này đã bắt đầu xuất hiện ngay cả 

khi người học bắt đầu tư duy và học tập bằng 

ngôn ngữ khác. Đây có thể là lợi ích về mặt sinh 

lý, thần kinh hoặc tâm lý. Chúng có ý nghĩa quan 

trọng trong việc hiểu mối quan hệ giữa trí thông 

minh cứng và trí thông minh mềm. 

Kể từ năm 2000, nghiên cứu về ngôn ngữ, tâm 

trí và não bộ đã phát triển theo cấp số nhân. 

Trong giai đoạn 2000-2020, những tiến bộ trong 

khoa học thần kinh về nhận thức đã cho phép 

các nhà nghiên cứu nhìn ra cấu trúc vật lý và 

các hoạt động trong não ở quy mô chưa từng có. 

Nghiên cứu này tập trung nhiều vào những 

người đã thụ đắc và học hai hoặc nhiều ngôn 

ngữ. Hiếm có những tập trung vào người chỉ học 

một ngôn ngữ như chủ thể nghiên cứu. 

Khi so sánh với những người chỉ biết một ngôn 

ngữ, ngày càng có nhiều ghi chép khoa học cho 

thấy rằng những người sử dụng đa ngôn ngữ có 

các chức năng nhận thức tư duy nhỉnh hơn. 

Còn được gọi là vùng phát triển tiềm năng 
17 Tâm trí và não bộ: trong khi não bộ là một cơ quan vật 
chất, thì tâm trí bao gồm những gì xảy ra bên trong não bộ, 
như các quá trình về tinh thần, suy nghĩ và ý thức, rất khó 
để tách chúng ra khi xem xét dữ liệu nghiên cứu .  
18 Chuyển ngữ: tư duy song ngữ có hai ngôn ngữ tạo thành 
một hệ thống ngôn ngữ thống nhất. Chuyển ngữ liên quan 
đến việc sử dụng khả năng bậc cao hơn để suy nghĩ và 
hành động. Trong giáo dục, nó liên quan đến việc sử dụng 
có hệ thống của hai ngôn ngữ cho việc học. (xem Cen 
Williams; xem Ofelia García & Li Wei). 
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Ngoài ra, những người như vậy có tiềm nănng 

phát triển trí thông minh mềm và khả năng sáng 

tạo cao hơn.  

Nghiên cứu cho thấy 6 lợi thế đáng kể cho 

những người có thể tư duy bằng nhiều ngôn ngữ 

dù nhiều hay ít. 

 

Nhiều bằng chứng cho thấy giáo dục song ngữ, 

ngay cả ở quy mô nhỏ cũng vượt trội hơn nhiều 

giáo dục đơn ngữ, ngày càng có sức thuyết phục 

và được khoa học ủng hộ. 
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3. Lợi thế song ngữ đối với tư duy và não bộ: điều chúng ta nên biết 

Tư duy linh hoạt 

Tư duy linh hoạt là năng lực mở rộng của năng 

lựctư duy.  

Hãy nghĩ về cơ thể con người. Một người khỏe 

mạnh có thể đáp ứng nhiều yêu cầu thể chất 

khác nhau. Điều này có nghĩa là cô ấy / anh ấy 

có một thể chất linh hoạt. Theo cách tương tự, 

tư duy linh hoạt là tư duy có thể tự thích ứng với 

những nhu cầu tư duy trong các tình huống khác 

nhau. Một tư duy linh hoạt là một tư duy dễ thích 

nghi. 

Nói được nhiều hơn một ngôn ngữ sẽ mang lại 

lợi ích về nhận thức. Những điều này có thể có 

mối liên hệ từ sự tăng cường sử dụng não bộ. 

Một trong những lợi ích tiềm năng là sự linh 

hoạt về tinh thần có thể dẫn tới sựtăng cường 

sức sáng tạo. 

Mức độ thích ứng của tâm trí song ngữ là mối 

quan tâm lớn trong các ngành nghiên cứu. Song 

ngữ được cho là 'có thể nhìn thế giới qua các 

lăng kính khác nhau'. Những thấu kính giả định 

này cho phép con người đưa ra được sự lựa 

chọn.Năng lực này có liên kết đến việc tâm trí 

sẽ linh hoạt để thích ứng với các tình huống 

khác nhau trong cuộc sống. Sự linh hoạt của 

 
19 Tư duy phản biện: quá trình trí tuệ cho phép một người 
phân tích và đánh giá khách quan một vấn đề. 
xem xét, đánh giá, sửa đổi 
20 Tư duy phân kỳ và tư duy hội tụ: tạo ra ý tưởng mới bằng 
cách khám phá các giải pháp tiềm năng khác nhau là biểu 
hiện của hiện tư duy phân kỳ . Tư duy hội tụ bao gồm việc 
khám phá các giải pháp tiềm năng bằng cách theo một 
chuỗi logic hợp lý và tư duy lý tính (xem Joy Paul Guilford).  
Sử dụng trí tưởng tượng, sử dụng logic 

tinh thần một khi được gia tăng sẽ là chìa khóa 

cho sự phát triển của trí thông minh mềm. 

Khả năng nhìn nhận một vấn đề hay một thử 

thách từ các góc nhìn khác nhau cũng là một 

phần không thể thiếu để phát triển các năng lực 

toàn cầu. Việc tiếp cận được tới các nguồn thông 

tin, và nhu cầu điều hướng việc tiếp cận thông 

tin thông qua tư duy phản biện19, giúp con giúp 

con người nhìn nhận sự việc ở các khía cạnh 

khác nhau. 

Sự linh hoạt trong nhận thức, như là việc sử 

dụng hiệu quả tư duy phân kì và tư duy hội tụ20 

(tư duy tổng quát và tư duy cụ thể), rõ ràng là 

một tài sản giá trị trong việc phát triển năng lực 

toàn cầu và giúp điều hướng những hỗn tạp của 

cuộc sống trong Thời đại Thông tin. Khi năng lực 

toàn cầu ngày càng được coi là điều kiện tiên 

quyết để trưởng thành thành công, những người 

tư duy song ngữ có thể có những lợi thế vượt 

trội so với người chỉ biết một ngôn ngữ.  

Tâm trí giải quyết vấn đề 

Có nhiều hơn một ngôn ngữ được cho rằng sẽ 

giúp con người tăng cường kiểm soát được nhận 

thức. Để hiểu được kiểm soát nhận thức, cần 

phản tìm hiểu chức năng điều hành21.  

21 Chức năng điều hành: quá trình nhận thức kiểm soát chủ 
định ý nghĩ, cảm xúc và hành vi của chúng ta để đạt được 
mục tiêu.  Chúng bao gồm kiểm soát vùng ức chế, kiểm 
soát sự chú ý, nhận thức linh hoạt giữa những người khác. 
Các chức năng điều hành cấp cao hơn bao gồm lý luận và 
giải quyết vấn đề là một phần của trí thông minh mềm (xem 
Michael Posner, Joaquin Fuster, Tim Shallice). Một phân 
tích tổng hợp được thực hiện vào năm 2018 cho thấy 54,3% 
nghiên cứu báo cáo lợi thế song ngữ về nhiệm vụ kiểm soát 
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Tư duy song ngữ hoạt động với nhiều hơn một 

ngôn ngữ. Điều này có nghĩa là nó phụ thuộc vào 

kiến trúc thần kinh, khác với tư duy đơn ngữ chỉ 

có một hệ quy chiếu ngôn ngữ cơ bản. Khám phá 

cách 'chức năng điều hành' song ngữ cung cấp 

một lợi thế về  nhận thức là một trọng tâm 

nghiên cứu bởi vì chức năng này có thể nâng cao 

tiềm năng phát triển trí thông minh mềm. Một 

loạt các báo cáo cho rằng những người song 

ngữ có năng lực chức năng điều hành vượt trội 

hơn theo nhiều cách khác nhau so với năng lực 

của những người đơn ngữ.  

Chức năng điều hành có vai trò thiết yếu trong 

đời sống nhận thức. Chức năng này bao gồm khả 

năng tập trung, tư duy linh hoạt, khả năng tự 

kiểm soát và quản lý bộ nhớ làm việc. Những 

điều này giúp một cá nhân lập kế hoạch, giám 

sát và đạt được các mục tiêu trong cuộc sống.  

Nghiên cứu về xử lý chức năng điều hành chỉ ra 

lợi thế song ngữ liên quan đến các khía cạnh giải 

quyết vấn đề, bao gồm kỹ năng tư duy trừu 

tượng, sáng tạo  trong hình thành giả thuyết, kỹ 

năng hình thành khái niệm cao hơn và tính linh 

hoạt tinh thần nói chung cao hơn. Lợi thế đó có 

liên quan đến việc quản lý hai hoặc nhiều hệ 

thống ngôn ngữ và kinh nghiệm theo thời gian.  

Khả năng diễn giải thông tin và giải quyết vấn đề 

không chỉ liên quan đến việc quyết định những 

gì cần tập trung mà còn cả những gì không. Đây 

được cho là một đặc điểm của khả năng nhận 

 
nhận thức; 28,3% kết quả hỗn hợp; 17,4% bằng chứng chống 
lại sự tồn tại của nó. (xem van den Noort, M. et al,. 2019). 
22 Năng lực kỹ thuật số: khả năng sử dụng công nghệ 
thông tin và truyền thông để tìm kiếm, đánh giá, tạo và 

thức nâng cao mà các học sinh song ngữ có và 

có liên quan đến sự phát triển năng lực toàn 

cầu. Có thể bỏ qua những kích thích gây mất tập 

trung và không liên quan là một kỹ năng then 

chốt khi cần xử lý một lượng lớn thông tin tại 

một thời điểm nhất định. Tách biệt thông tin 

quan trọng với thông tin không quan trọng, phân 

biệt thực tế với hư cấu, là một kỹ năng cơ bản 

để giải quyết vấn đề đối với  tư duy hệ thống. 

Khả năng tập trung vào tác vụ đóng vai trò quan 

trọng trong việc giải quyết vấn đề và học tập nói 

chung. Người ta nói rằng sự tập trung thúc đẩy 

trí nhớ và học tập. Tâm trí song ngữ đã luôn 

khiến người học tập trung vào việc phân tách 

các khuôn khổ xử lý ngôn ngữ đến từ việc biết 

nhiều hơn một ngôn ngữ. Điều này đặc biệt đúng 

khi phải xử lý sự nhập nhằng đa ngữ của các từ 

vựngvà đồng thời tránh sự phân tâm không cần 

thiết.  

Một số nghiên cứu đã xem xét khả năng giải 

quyết vấn đề khi chơi các trò chơi đa phương 

tiện của người song ngữ và đơn ngữ. Năng lực 

giải quyết các vấn đề trong trò chơi đa phương 

tiện có liên quan tới việc phát triển các năng lực 

điều hướng công nghệ thông tin và truyền thông. 

Đó là một đặc điểm của năng lực kỹ thuật số22. 

Những nghiên cứu này cho thấy rằng những cá 

nhân song ngữ có lợi thế hơn trong việc giải 

quyết các vấn đề đòi hỏi cao về mặt nhận thức 

và cũng như khi dữ liệu yêu cầu não bộ xử lý lớn. 

truyền đạt thông tin, đòi hỏi cả kỹ năng nhận thức và kỹ 
thuật. Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ (ALA) 
Kỹ thuật số như một ngôn ngữ mới nổi 
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Những người song ngữ có thể xử lý tốt hơn các 

nhiệm vụ và quá trình tư duy phức tạp thông qua 

khả năng mở rộng khái niệm23. Mở rộng khái 

niệm liên quan mật thiết với trí thông minh mềm 

và năng lực giải quyết vấn đề ở cấp độ cao. Nói 

một cách đơn giản, người ta cho rằng biết nhiều 

hơn một ngôn ngữ có thể giúp não bộ mài rũa 

khả năng tập trung.  

Việc quan tâm đến nhu cầu xử lý nhận thức dẫn 

đến những giả định rằng tư duy song ngữ có thể 

làm việc đa nhiệm tốt hơn so với tư duy đơn ngữ. 

Điều này một phần được cho là do nghiên cứu 

về sự chú ý và kiểm soát ức chế. Đa nhiệm có 

thể được coi là việc xử lý đồng thời nhiều hơn 

một tác vụ. Nó được liên kết với chức năng điều 

hành và có thể là một dạng đa năng. 

Tâm trí siêu ngôn ngữ 

Siêu ngôn ngữ bao gồm sự phát triển của nhận 

thức hình thái.24 Đây là khả năng tự phản  và xây 

dựng nhận thức về ngôn ngữ. Nó pho phép một 

người hiểu cách sử dụng ngôn ngữ để đạt được 

các mục tiêu cụ thể trong cuộc sống và hiểu biết 

sâu sắc hơn chức năng ngôn ngữ trong các tình 

huống khác nhau. Nhận thức ngôn ngữ cũng làm 

phong phú khả năng xử lý thông tin, do đó, có 

thể đóng góp vào sự phát triển năng lực toàn 

 
23 Mở rộng khái niệm: mở rộng hệ thống khái niệm của 
một người có thể dẫn đến tăng cường khả năng sáng tạo 
và hình 
thành các ý tưởng mới. 
suy nghĩ sáng tạo 
24 Nhận thức hình thái: nhận biết và hiểu về cách các từ 
được tạo thành từ các đơn vị hữu ích, cho phép các kỹ năng 
từ vựng sâu hơn qua các ngôn ngữ và là một đóng góp 
đáng kể giúp mọi người đọc và đánh vần. 

cầu.  

Với việc có nhiều hơn một ngôn ngữ, một người 

song ngữ có thể phát triển các kỹ năng siêu 

ngôn ngữ theo những cách mà một người đơn 

ngữ không thể có. Người song ngữ có khả năng 

phát triển những nhận thức thiết yếu về ngôn 

ngữ và giao tiếp thông qua nhiều hệ thống, trong 

khi đơn ngữ chỉ có một.  

Hiểu rằng các từ có thể có nhiều hơn một nghĩa; 

tách bạch những mơ hồ trong giao tiếp; dịch từ 

vựng và giải thích các khái niệm; và nhận ra ẩn 

ý bên trong ngôn ngữ cho cả những mục đích 

tích cực và tiêu cực là một dạng nhận biết được 

gọi là kỹ năng ngữ dụng học. 

Ngữ dụng học25 bao gồm các kỹ năng giao tiếp 

tương tác với người khác như sử dụng ngôn ngữ 

không lời, lựa chọn phong cách phù hợp, giao 

tiếp lịch sự, lựa chọn từ vựng, giọng điệu và ngữ 

điệu. Kỹ năng ngữ dụng học liên quan đến sự 

hiểu biết về cách sử dụng ngôn ngữ để đạt được 

mục tiêu trong giao tiếp và là một thành phần 

chính của nhận thức siêu ngôn ngữ. 

Tư duy siêu ngôn ngữ cũng cho phép một người 

có những khả năng cụ thể trong việc xử lý các 

các liên kết cá nhân trong việc sử dụng ngôn 

ngữ để giao tiếp. 

các khối của ngôn ngữ 
25 Ngữ dụng học: nghiên cứu về ý nghĩa trong ngữ cảnh dẫn 
đến hiểu biết về ngữ cảnh mà mọi người giao tiếp để giúp 
giải thích ý nghĩa dự định của cách họ sử dụng ngôn ngữ 
theo những cách nhất định (xem J.L Austin; Paul Grice; 
Penelope Brown và Stephen Levinson). 
giải mã ý nghĩa của mọi người khi họ giao tiếp 
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Về cơ bản, nó cho phép người đó giao tiếp 'vượt 

ngoài phạm vi ngôn từ'. Nó liên quan mật thiết 

với việc cải thiện kỹ năng đọc thông qua hiểu 

biết về âm vị (hiểu âm thanh và ký hiệu), và năng 

lực thấu cảm trong giao tiếp giữa các cá nhân. 

Trong bối cảnh này, nó gắn liền với tư duy phản 

biện26. Bằng cách có thể sử dụng hai hệ thống 

ngôn ngữ để hiểu và diễn đạt rõ ràng tư duy và 

ý nghĩa, người song ngữ có thể dễ dàng nhận 

thức linh hoạt27 hơn người đơn ngữ. 

Nghiên cứu cho rằng sự tương tác của hai hoặc 

nhiều ngôn ngữ trong tư duy có khả năng làm 

phong phú thêm các hệ thống ngôn ngữ. Sự phát 

triển thích hợp của song ngữ dẫn đến một trải 

nghiệm là cộng sinh chứ không phải loại trừ. Bổ 

sung cộng sinh có nghĩa là ngay cả khi một 

người song ngữ, ví dụ như một người trẻ, có thể 

vô tình trộn các từ và cụm từ trong giao tiếp, thì 

về mặt nhận thức, L1 và L2 cung cấp một khả 

năng bổ sung đã được gọi là đa năng lực.28 Điều 

này dẫn đến khả năng suy nghĩ và giao tiếp tốt 

hơn vì có hai hệ thống ngôn ngữ có thể rất khác 

nhau được kích hoạt cùng một lúc. Sự kết hợp 

của cả hai ngôn ngữ tạo thành một năng lực 

ngôn ngữ đơn nhất, một hệ thống ngôn ngữ duy 

nhất để suy nghĩ và đạt được mục tiêu trong 

cuộc sống. Điều này có thể khuyến khích sự 

 
26 Tư duy phản biện: đưa ra phán đoán bằng cách phân tích 
những gì thuộc thực tế một cách khách quan và hợp lý 
(xem phần đặt câu hỏi Socrate). 
Các giả định thách thức, đưa ra kết luận một cách hợp lý 
và độc lập 
27 Nhận thức linh hoạt: Các quy trình nhận thức bậc cao cho 
phép một người suy nghĩ về điều gì đó từ các khía cạnh 
khác nhau, thích ứng về mặt tinh thần với bối cảnh và tái 
xây dựng kiến thức (xem Jean Piaget). 
nhìn cuộc sống qua các lăng kính khác nhau 

xuất hiện của các ý tưởng mới thông qua việc 

mở rộng khái niệm. 

Tâm trí học tập 

Các lý thuyết nhận thức hiện đại thường cho 

rằng con người học thông qua tương tác với môi 

trường của họ. Đây là một quá trình mà người 

đó sử dụng kiến thức trước đây của họ (trí thông 

minh cứng) để hiểu về môi trường xung quanh 

họ bằng cách tương tác với quá trình xây dựng29. 

Điều này liên quan đến việc học và xây dựng 

kiến thức mới. Kết quả của việc xây dựng kiến 

thức như vậy luôn nhiều hơn tổng những gì được 

nhận thức ban đầu trong môi trường; chúng là 

những khái niệm và hình thức hiểu biết mới dựa 

trên sự kết hợp giữa những gì đã biết và những 

gì đã được học gần đây. Vì thế, việc học không 

chỉ liên quan đến việc bổ sung thông tin vào 

thông tin đã được lưu trữ mà còn là việc xây 

dựng kiến thức mới.  

Nghiên cứu chỉ ra hiểu biết song ngữ giúp tăng 

cường chức năng ghi nhớ. Rõ ràng, khả năng lưu 

giữ, sắp xếp, lưu trữ và truy xuất thông tin là 

một năng lực quan trọng của con người. Chức 

năng ghi nhớ được tăng cường sẽ có tác động 

đáng kể đến học tập và giáo dục nói chung. 

Trong những cá nhân song ngữ, người ta tìm 

28 Đa năng lực: các ngôn ngữ khác nhau tạo thành một hệ 
thống được kết nối, một nguồn lực duy nhất cho suy nghĩ 
và hành động, thay vì mỗi ngôn ngữ là một hệ thống riêng 
biệt (xem Vivian Cook). 
1+ 1 = 3 
29 Thuyết kiến tạo: kiến thức được xây dựng thông qua việc 
tương tác với những người khác (xem Jerome Bruner, 
John Dewey, Jean Piaget, Lev Vygotsky). 
học bằng cách xây dựng, không phải bằng hướng dẫn 
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thấy sự thay đổi trong hệ thống mạch thần kinh 

và não đa giác quan (thay đổi trong tổ chức não 

bộ, chuyển giao giữa các bán cầu và tính mềm 

dẻo về chức năng). Điều rõ ràng là chủ nghĩa 

song ngữ và học song ngữ có thể có tác động 

đáng kể đến cấu trúc não bộ. Tương tác đa ngôn 

ngữ30 là một ví dụ cụ thể. Tương tác đa ngôn ngữ 

đặc biệt đúng với cá nhân song ngữ và không 

dành cho cá nhân đơn ngữ. Kỹ năng này có liên 

quan đến trí nhớ ngữ nghĩa và trí nhớ tình tiết31. 

Trí nhớ tình tiết liên quan đến trí nhớ cá nhân về 

các sự kiện và kinh nghiệm, còn trí nhớ ngữ 

nghĩa liên quan đến việc nhớ lại các dữ kiện kiến 

thức chung. 

Trí nhớ làm việc32 cho phép mọi người tạm thời 

lưu giữ thông tin để não có thể 'suy nghĩ'. Thông 

tin được lưu giữ trở thành tải trọng nhận thức33. 

Đây là lượng tài nguyên bộ nhớ được sử dụng tại 

một thời điểm cụ thể. Nghiên cứu cũng chỉ ra 

một lợi thế song ngữ của việc tối đa hóa hiệu 

quả của tải trọng nhận thức, bao gồm hiệu suất 

vượt trội trong việc xây dựng các giả thuyết có 

 
30 Tương tác đa ngôn ngữ: tiềm năng cho lợi thế song ngữ 
khi hai ngôn ngữ được đồng kích hoạt trong quá trình xử lý 
ngôn ngữ và có sự tương tác giữa hai hệ thống ngôn ngữ. 
(xem François Grosjean). 
31 Trí nhỡ ngữ nghĩa và trí nhớ tình tiết: ngữ nghĩa = ghi nhớ 
các sự kiện chung, kiến thức thực tế và khái niệm về thế 
giới; tình tiết = ký ức về những sự kiện mà người đó đã trải 
qua trong đời (xem Endel Tulving). 
Tháng 11 năm 1989: thời điểm bức tường Berlin sụp đổ, và 
thời điểm tôi yêu Greta 
32 Trí nhớ ngắn hạn: một hệ thống nhận thức một người đã 
cho phép họ giữ thông tin tạm thời có thể truy cập được 
trong khi xử lý các quá trình suy nghĩ, phân tâm hoặc thay 
đổi sự chú ý (xem Ellen Bialystock). 
RAM của bộ não 
33 Tải trọng nhận thức: lượng tài nguyên của trí nhớ ngắn 
hạn sử dụng trong một thời điểm nhất định (xem John 
Sweller). 
công suất sử dụng của bộ xử lý thông tin của não bộ 

chiều sâu và phức tạp. Hiện nay có một định 

nghĩa về những người song ngữ được sử dụng 

rộng rãi nhưng đã không còn chắn chắn về mặt 

lý thuyết. Đó là người song ngữ là người nói 

thông thạo hai ngôn ngữ. Định nghĩa như vậy 

dẫn đến giả định rằng bất kỳ lợi thế nào từ việc 

biết ngôn ngữ thứ hai chỉ đạt được khi họ sử 

dụng ngôn ngữ đó trôi chảy 34 . 

Nhưng ngày càng có nhiều báo cáo cho rằng sự 

thay đổi trong não bộ có thể được tìm thấy sau 

khi tiếp xúc với ngôn ngữ thứ hai cho dù ít và tác 

động lên hoạt động điện não  có thể xảy ra ngay 

cả khi được tiếp xúc hạn chế với một số trải 

nghiệm học ngôn ngữ. Điều này đặc biệt liên 

quan đến cách triển khai và thiết kế việc dạy và 

học ngôn ngữ, và cách mà việc học ngôn ngữ có 

được coi trọng trong các chương trình giáo dục. 

Các chiều hướng cảm xúc của việc học có thể là 

một lý do cho sự xuất hiện của những phản ứng 

khác nhau của người học khi  được hạn chế tiếp 

xúc, đặc biệt khi thụ đắc ngôn ngữ, và không chỉ 

là học ngôn ngữ. Vai trò của cảm xúc là yếu tố 

34 Trôi chảy: Thông thạo ngôn ngữ là một thuật ngữ khó 
nắm bắt có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Có ý 
kiến cho rằng một người thông thạo một ngôn ngữ khi họ 
có bằng B2 (CEFR). Nhưng có khả năng sử dụng một ngôn 
ngữ phức tạp hơn là chỉ đơn giản đặt ra một tiêu chuẩn 
kiểm tra ngôn ngữ. Ví dụ, một người có thể rất có khả năng 
(thông thạo) sử dụng một ngôn ngữ bổ sung trong một số 
tình huống, nhưng lại không thể sử dụng thành công ngôn 
ngữ đó ở tình huống khác. Một người có thể sử dụng ngôn 
ngữ ở mức độ cao trong một lĩnh vực (bối cảnh xã hội hoặc 
tương tác khác) chẳng hạn như trong vận tải hàng không 
hoặc môi trường tôn giáo, nhưng ở mức độ thấp trong lĩnh 
vực khác, chẳng hạn như trong bệnh viện hoặc một phỏng 
vấn về các vấn đề đương đại. Tương tự là trường hợp một 
người có thể nói thông thạo, nhưng không thông thạo ở kỹ 
năng viết 
không phải là tất cả hoặc không có gì, mà là nhiều hơn hoặc 
ít hơn 
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quyết định chính trong việc học ngôn ngữ. 

Những hiểu biết liên quan đến bộ lọc cảm xúc 

mà có các yếu tố cảm xúc như động lực, thái độ, 

lòng tự trọng và lo lắng có thể nâng cao, cản trở 

hoặc ngăn việc học ngôn ngữ thành công. 

Tâm trí tương tác 

Một lợi thế song ngữ khác được chỉ ra là nâng 

cao nhận thức và kỹ năng giao tiếp giữa các cá 

nhân. Ví dụ, so với người đơn ngữ. những người 

song ngữ phát triển sơm hơn khả năng nhận 

thức được rằngcon người có thể có những quan 

niệm khác nhau và cả các niềm tin không chính 

xác.     

Tác động của bộ não song ngữ đối với giao tiếp 

giữa các cá nhân được phát hiện trong việc hiểu 

và đáp ứng nhu cầu giao tiếp của người khác; 

nhạy cảm về ngữ cảnh; năng lực tương tác trong 

giao tiếp; và các kỹ năng nâng cao trong việc 

phân biệt các ngôn ngữ theo từng bối cạnh cụ 

thể. Điều này cho thấy rằng song ngữ có xu 

hướng tăng cường đa kỹ năng trong tương tác 

giữa các cá nhân. Điều này chứng minh chủ 

nghĩa song ngữ có xu hướng tăng cường đa kỹ 

năng trong tương tác giữa các cá nhân. 

Tương tác giao tiếp là việc giao tiếp với một hoặc 

nhiều người khác. Khi làm như vậy, nó liên kết 

trực tiếp với năng lực giao tiếp liên văn hóa35. 

Bất kỳ lợi thế song ngữ nào cũng có thể liên 

quan đến việc làm tăng sự kiểm soát vùng ức 

 
35 Năng lực giao tiếp liên văn hóa: hiểu và phản ứng với 
những khác biệt trong giả định, giá trị, quan điểm và 
chiến lược trong giao tiếp con người.  
Khả năng thích ứng tình huống 

chế36. Đây là quá trình nhận thức mà một người 

có thể suy nghĩ vượt ra khỏi những ấn tượng đầu 

tiên với tinh thần linh hoạt khi lựa chọn một 

phản ứng thích hợp trong giao tiếp của con 

người. 

Trong bối cảnh đa văn hóa, điều này có thể dẫn 

đến việc tăng độ nhạy cảm trong giao tiếp và 

hiểu biết sâu sắc hơn về con người. Điều này bao 

gồm việc hiểu thế giới từ các góc độ khác nhau, 

nuôi dưỡng sự đồng cảm và nhận thức được các 

quá trình truyền tín hiệu của người khác. 

Tâm trí lão hóa 

Nghiên cứu tập trung vào những tác động của 

lợi thế song ngữ liên quan đến sự thoái hóa thần 

kinh liên quan đến tuổi tác. Người ta lập luận 

rằng những thay đổi trong chức năng điều hành 

và trí nhớ ngắn hạn do kiến thức của nhiều hơn 

một ngôn ngữ có thể làm chậm tốc độ suy giảm 

của các quá trình nhận thức nhất định khi một 

người già đi. 

Nói một cách đơn giản, nếu não bộ có nhiều hơn 

một hệ thống xử lý ngôn ngữ và bị ảnh hưởng 

bởi sự suy giảm chức năng hoặc hữu cơ thông 

qua quá trình lão hóa bình thường, hoặc thậm 

chí có thể là dạng mất trí nhớ, tốc độ suy giảm 

có thể bị chậm lại. Do đó, tỷ lệmất chức năng 

nhận thức có thể giảm xuống nhờ vào tiềm năng 

lớn vốn có của do hiểu biết các ngôn ngữ khác 

36 Kiểm soát vùng ức chế: hạn chế có ý thức hoặc vô thức 
về các hành động tiềm ẩn không phù hợp và không tối ưu, 
đặc biệt là các xung động hoặc mong muốn. 
một chức năng điều hành còn được gọi là ức chế phản 
ứng 
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nhau tạo nên. 

Các quy trình và chức năng nhận thức bị suy 

giảm đáng kể theo thời gian, khi con người già 

đi. Người ta lập luận rằng những người song ngữ 

có thể dự trữdự trữ nhận thức37, tức là giúp bảo 

vệ chống lại các khía cạnh thoái hóa của quá 

trình lão hóa. Dự trữ nhận thức được coi là một 

chức năng bảo vệ chung, có thể do tính dẻo của 

thần kinh được tăng cường, sử dụng bù đắp các 

vùng não thay thế hoặc hệ thống mạch máu não 

phong phú. Về những khía cạnh này, song ngữ 

được xem là cách giúp não bộ giảm tác động 

tiêu cực của các bệnh lý tích tụ. Nếu đúng như 

vậy thì sẽ mang lại tác động đáng kể đối với 

không chỉ các cá nhân và gia đình, mà còn cả hệ 

thống chăm sóc sức khỏe và cuối cùng là xã hội. 

 

 

 

  

 
37 Dự trữDự trữ nhận thức: năng lực của một người để 
giúp não đối phó với tác động tiêu cực của rối loạn chức 
năng hoặc tổn thương não bộ. 

Kho chứa trong tư duy và não bộ  
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4. Giáo dục ở thế kỷ 21: điều chúng ta biết 

Một số hệ thống giáo dục thiếu sự đồng nhất 

giữa những gì một đứa trẻ cần học cho cuộc 

sống tương lai và những gì chúng được giảng 

dạy tại trường. 

Để gắn liền giáo dục với thực tế đương đại, cần 

có sự thay đổi về cấu trúc chương trình giảng 

dạy (những gì cần học) và các phương pháp sư 

phạm (cách dạy và học). Điều này sẽ giúp mục 

tiêu học tập đầu ra bao gồm cả sự phát triển của 

trí thông minh cứng (kiến thức bách khoa) và trí 

thông minh mềm (kiến thức và kỹ năng thích 

ứng). 

Phát triển đồng thời trí thông minh cứng và 

mềm cho phép một người phát triển hệ thống tư 

duy. Hệ thống tư duy liên quan đến việc có kỹ 

năng lọc thông qua kiến thức để xem các mô 

hình và mối liên hệ giữa các hiện tượng. 

Trong giáo dục, điều này đòi hỏi phải chuyển từ 

tập trung ghi nhớ ngắn hạn kiến thức cho các 

bài kiểm tra 

sang học tập sâu (ví dụ: ghi nhớ dài hạn các kiến 

thức và kỹ năng thích ứng bậc cao). 

Cần có một sự thay đổi trong các chương trình 

giảng dạy chính thức (nên dạy cái gì, cho mục 

đích gì và như thế nào) theo ba hướng có liên 

quan. 

Đầu tiên, chương trình giảng dạy của trường nên 

được quốc tế hóa để kết quả học tập dự kiến về 

kiến thức địa phương và toàn cầu được kết hợp. 

Thứ hai, kết quả học tập dự kiến phải bao gồm 

sự phát triển của năng lực toàn cầu. Thứ ba, các 

phương pháp giảng dạy có tác động cao cần 

được điều chỉnh để đạt được những kết quả học 

tập mong muốn này. 

Trong giảng dạy ngôn ngữ, có một khoảng cách 

ngày càng lớn giữa các thực hành dạy học tốt và 

kém. Có nhiều lý do như ảnh hưởng quá mức 

của các lợi ích thương mại và sức ì nghề nghiệp. 

Thực hành giảng dạy kém cũng có thể do dạy 

theo cách cũ chúng ta được dạy ở trường trước 

đây, và các nhà giáo dục ngôn ngữ không biết về 

các nghiên cứu chuyên sâu phù hợp với tình 

huống giảng dạy đó.  

Bằng chứng cho thấy rằng tư duy song ngữ có 

những điểm mạnh về nhận thức và các điểm 

mạnh khác, đặc biệt thích hợp để phát triển các 

kỹ năng của thế kỷ 21. Bằng chứng về tác động 

của song ngữ đối với xã hội được báo cáo ở 

những nơi khác như giá trị gia tăng liên quan 

đến kinh tế, gắn kết xã hội, an ninh và hòa nhập. 

Việc học song ngữ có thể có ảnh hưởng sâu sắc 

đến cấu trúc não bộ, và đặc biệt là hệ thống thể 

chai. Có thể có các quá trình mạch thần kinh và 

não đa giác quan cụ thể (thay đổi tổ chức não, 

chuyển giao giữa các bán cầu và tính dẻo về 

chức năng) cho phép một số loại thay đổi được 

tìm thấy ở những người song ngữ mà không phải 

ở những người đơn ngữ. 

Những thay đổi trong hoạt động điện của não có 

thể xảy ra sớm hơn nhiều so với suy nghĩ trước 

đây ngay cả khi việc học ngôn ngữ hạn chế. Các 
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cấu trúc tế bào thần kinh có thể ảnh hưởng đến 

sự thay đổi nếu môi trường học ngôn ngữ dựa 

trên phương pháp sư phạm tốt. Điều này cho 

thấy rằng ngay cả ít thành thạo ngôn ngữ thứ 

hai cũng có thể dẫn đến lợi ích, ví dụ như lợi thế 

siêu ngôn ngữ trong giai đoạn đầu của việc thụ 

đắc ngôn ngữ thứ hai. 

Học ngôn ngữ thành công đòi hỏi sự kết hợp 

giữa học ngôn ngữ và thụ đắc ngôn ngữ thông 

qua các hoạt động dạy và học đối thoại có tác 

động cao, có ý nghĩa, phù hợp và hấp dẫn. Sự 

pha trộn này có thể được nhìn thấy trong ứng 

dụng của Học tích hợp nội dung và ngôn ngữ 

(CLIL). CLIL liên quan đến việc sử dụng các 

phương pháp song ngữ cần thiết cho bất kỳ hình 

thức chương trình giáo dục song ngữ thành 

công nào. 

Ngày nay, có những lập luận sâu sắc về việc 

cung cấp giáo dục bằng nhiều ngôn ngữ. Những 

ý tưởng này không chỉ nằm trong những ý tưởng 

được tạo ra bởi các nhà triết học trong ít nhất 

hai nghìn năm, mà giờ đây được thúc đẩy bởi 

những tiến bộ trong khoa học, đặc biệt là về tư 

duy và não bộ. Giáo dục đơn ngữ rõ ràng là đã 

lỗi thời, thiếu chú trọng đến việc trau dồi năng 

lực toàn cầu và hệ thống tư duy thông qua các 

lợi thế song ngữ được báo cáo thì không xác 

thực. 

Có hai kịch bản giáo dục phổ biến trên thế giới 

ngày nay. Nhờ những hiểu biết sâu sắc của các 

nhà giáo dục và nhà nghiên cứu có tư duy tiến 

bộ, được bổ sung bởi bằng chứng từ khoa học 

thần kinh, chúng ta có bí quyết và sự lựa chọn 

cuối cùng. 

Chúng ta có thể giữ nguyên hiện trạng thường 

xuyên lỗi thời, hoặc đưa ra quyết định được 

hướng dẫn bởi bằng chứng và cái nhìn khoa học 

sâu sắc, và tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống 

của những người trẻ tuổi trong các trường học, 

cao đẳng và đại học của chúng ta. 

Kịch bản giáo dục lạc hậu Kịch bản giáo dục tiên phong 

Hệ thống giáo dục thông qua mô hình đơn ngữ Hệ thống giáo dục thông qua mô hình đa ngữ 

Ít chú trọng đến tính quốc tế trong chương trình 

giảng dạy 

Mục tiêu quốc tế hóa được tích hợp trong chương 

trình giảng dạy 

Các môn học tách rời và phân mảnh Các môn học có tách rời và có tích hợp một phần 

Dạy ngôn ngữ dựa trên ngữ pháp Dạy ngôn ngữ dựa trên tích hợp các nội dung có 

liên quan 

Mục tiêu học tập không hướng tới mục tiêu toàn 

cầu 

Mục tiêu học tập hướng tới mục tiêu toàn cầu 

Hoạt động học tập không hướng tới trí thông minh 

mềm 

Hoạt động học tập hướng tới trí thông minh mềm 

Đặc tính học đường không có hệ thống tư duy Đặc tính học đường cho phép hệ thống tư duy 
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sáng tạo và đổi mới sáng tạo và đổi mới 

Sử dụng chủ yếu các bài kiểm tra đo lường trí 

thông minh cứng 

Các bài kiểm tra đo lường cả trí thông minh cứng 

và trí thông minh mềm 

Khuyến khích học sinh chú trọng đến bề nổi của 

việc học (học để kiểm tra) và không phải học sâu 

dài hạn ( xây dựng hiểu biết phức hợp) 

Trường học khuyến khích học sinh coi trọng việc 

học sâu lâu dài và không chỉ học tập ngắn hạn 

(học cho bài kiểm tra) 
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