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Tóm tắt:
Bài viết nghiên cứu về ảnh của kỹ thuật sửa bài chéo đến kỹ năng viết bài luận tại Khoa Ngoại
ngữ, Đại học Thái Nguyên và thái độ của sinh viên đối với kỹ thuật này trong tiết học viết. Để
đạt được mục tiêu nghiên cứu, tác giả đã sử dụng phương pháp phân tích định tính và định
lượng, với bốn công cụ: quan sát, bài kiểm tra trước và sau, bảng câu hỏi khảo sát và phân tích
bài viết của sinh viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết các sinh viên tham gia nghiên cứu sử
dụng kỹ thuật sửa bài chéo đều có kết quả môn viết luận cao hơn so với các sinh viên không sử
dụng kỹ thuật này. Các sinh viên này dường như cũng cảm thấy hứng thú và yêu thích môn viết
luận tiếng Anh nhiều hơn. Từ đó tác giả đề xuất việc sử dụng kỹ thuật này để chữa lỗi trong bài
viết của sinh viên dưới sự hướng dẫn của giảng viên để nâng cao chất lượng bài viết cho sinh
viên.
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Abstract:
This paper investigates the effects of peer correction on essay writing at School of Foreign
Languages, Thai Nguyen University and the attitude of students toward this technique in writing
classes. To achieve the desired aims og the study, the researcher combines both qualitative and
qualitative methods, including observation, pre-test, post-test, questionnaire and a analysis of
students’ paper. Research results show that most of the students who use peer correction
technique have higher scores in essay writing than those who do not. These students also seem to
be more interested in essay writing. Therefore, peer correction technique with instructions
provided by the lecturer to correct errors in students’ writing should be suggested in essay
writing to improve their writing performance
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