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Tóm tắt: 

Trong những năm gần đây phương pháp hiện đại dạy - học ngoại ngữ đã khẳng định quan điểm 
giao tiếp – cá thể hóa là quan điểm chủ đạo của dạy - học ngoại ngữ và mục đích cơ bản của việc 
dạy - học là nắm vững và sử dụng ngoại ngữ như một phương tiện giao tiếp, hay nói cách khác, 
cái đích cuối cùng của dạy - học ngoại ngữ là năng lực giao tiếp. Không phải ngẫu nhiên mà giáo 
học pháp ngoại ngữ đã khẳng định: Mục đích cơ bản, mục đích cuối cùng của việc dạy - học 
ngoại ngữ đối với bất kỳ đối tượng nào là hình thành và phát triển ở người học một năng lực giao 
tiếp. Thực tiễn đã cho thấy điều đó là hiển nhiên. Như vậy để thực hiện hóa mục đích nói trên thì 
cần phải có phương tiện hữu hiệu mà phương tiện hữu hiệu ấy không phải có gì đó trừu tượng 
mà chính là hệ thống bài tập và phương pháp tối ưu để sử dụng hệ thống bài tập đó. 
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Abstract: 

 In recent years, modern methods of teaching – learning foreign languages have confirmed that 
the position of communication – personalization is a key point of teaching – learning a foreign 
language and the basic purpose of the teaching – learning is to know and use language as a 
means of communication. In other words, the basic purpose, the ultimate purpose of the teaching 
– learning a foreign language for any targeted person is forming and developing in the learner a 
communicative competence. Reality has shown that is obvious. Thus, in order to actualize the 
above purpose, there should be an effective means, which is not something abstract but an 
exercises system and an optimal method to use that system. 
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