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Dự Án Phỏng Vấn Người Thân Trong Gia Đình 

 

Mục Đích: Trong suốt học kỳ 1, học sinh lớp ESOL sẽ viết về bản thân và những kinh 

nghiệm quan trọng đối với mình. Gia đình là một phần quan trọng trong cuộc sống của các 

em. Mục đích của dự án này là để các học sinh có thể tìm hiểu thêm về gia đình / bạn bè 

thân thiết của chúng. Tôi hy vọng dự án này là một phương pháp thú vị có thể lôi cuốn gia 

đình hoặc những người bạn thân của học sinh lớp ESOL. Vì vậy, học sinh có thể trò chuyện 

với gia đình / bạn bè của chúng bằng tiếng Anh hoặc bằng ngôn ngữ khác. Tuy nhiên, bài 

viết cuối cùng của cuộc phỏng vấn phải được viết bằng tiếng Anh.   

Hướng Dẫn:   

 Học sinh sẽ chọn ít nhất 10 câu hỏi từ trong danh sách và sử dụng chúng để phỏng 

vấn một người lớn trong gia đình hoặc một người bạn thân của chúng. Các em có thể 

phỏng vấn trên 10 câu hỏi.  

 Học sinh phải chọn một người gần bằng tuổi với phụ huynh / người giám hộ hoặc ông 

bà của chúng. Các em không thể chọn một người bạn hoặc người thân cùng cỡ tuổi 

của mình. Nếu không thể phỏng vấn một người bà con nào thì học sinh có thể chọn 

một người hàng xóm thân thiết và đáng tin cậy  hoặc một thành viên cộng đồng. Học 

sinh cũng được phép trò chuyện qua viđêo (skype) hoặc sử dụng webcam nếu chúng 

muốn phỏng vấn người thân ở một nước khác.   

 Các học sinh phải được sự cho phép của phụ huynh / người giám hộ và người mà họ 

đã chọn để phỏng vấn.  

 Các cuộc phỏng vấn có thể được thực hiện bằng bất cứ ngôn ngữ nào, nhưng câu trả 

lời phải được ghi lại bằng tiếng Anh. Vì lý do này, học sinh được khuyến khích ghi âm 

các cuộc phỏng vấn, sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Tất nhiên, em 

phải được người mà mình phỏng vấn cho phép. Các học sinh không được phép đăng 

bài phỏng vấn trên mạng Internet hoặc bất kỳ nơi công cộng nào. Thông tin này chỉ 

dùng cho trường học và sẽ không được chia sẻ bên ngoài nhà trường. 

 Học sinh phải dịch các câu hỏi phỏng vấn bằng tiếng Anh. Sẽ không có người dịch các 

tài liệu phỏng vấn. Trách nhiệm của học sinh là dịch các câu hỏi phỏng vấn sang tiếng 

Anh. Trường hợp ngoại lệ duy nhất cho quy định này là đối với một học sinh mới học 

tiếng Anh thì chúng có thể nhờ người nào đó ở trường nói cùng ngôn ngữ của chúng 

để được giúp đỡ.  

 Hãy nhớ rằng, cuộc phỏng vấn này được tính điểm trong lớp ESOL và cũng là điểm 

của môn tập viết trong lớp.  

 Cảm ơn sự hợp tác của quý vị!  

 

Hãy nộp 10 câu hỏi và câu trả lời cho Cô Maher trước ngày: ________________ 

Chúc các em may mắn và cô hy vọng là các em sẽ thích dự án phỏng vấn này. Hãy liên 

lạc với cô nếu các em có bất cứ thắc mắc hoặc quan tâm gì.  

Cô Maher  
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Hướng Dẫn:  Hãy chọn ít nhất 10 câu hỏi để phỏng vấn người thân trong gia đình hoặc 

bạn thân của em.  

Bạn sinh ngày nào, năm nào, và ngày nào trong tuần? Ba mẹ của bạn có kể cho bạn những gì xảy ra 

vào ngày bạn được sinh ra hay không?  

Tại sao bạn được đặt tên này? Kỷ niệm đầu tiên đáng nhớ nhất của bạn là gì? Cái nhà mà bạn lớn 

lên ở đó nó như thế nào? Nhà này có mấy phòng ngủ, mấy nhà tắm, phòng ngủ của bạn như thế 

nào? 

Ba hoặc mẹ của bạn, ai là nguời khó tính hơn? Bạn có kỷ niệm đáng nhớ gì khi bị cha mẹ kỷ luật 

hay không?  

Bạn có nuôi thú vật gì trong nhà hay không? Hồi nhỏ bạn là đứa trẻ như thế nào? Bạn thích ăn gì? 

Bạn thích chơi gì?  

Món đồ chơi hoặc trò chơi nào mà bạn thích nhất? Bạn có chỗ trốn bí mật nào không? Bạn mặc 

quần áo gì?  

Lúc còn nhỏ, bạn có trách nhiệm gì ở nhà hay không? Bạn đi học trường gì? Bạn có phải là một học 

sinh giỏi không? Bạn thích nhất môn học nào? không thích môn học nào?  

Ai là bạn học của bạn? Ai là giáo viên mà bạn thích nhất và tại sao? Khi còn nhỏ, bạn có những 

người nào mà bạn xem như là anh hùng hoặc noi gương hay không? Bạn đã làm gì vào mùa hè? 

Bạn thích nhất những hoạt động hè nào?  

Bạn còn nhớ món quà quý nhất mà bạn nhận được lúc nhỏ là món quà gì hay không? Bạn muốn 

mình sẽ làm gì khi trở thành người lớn? Những sự kiện lớn nào trên thế giới mà bạn nhớ được khi 

lớn lên?  

Những phát minh nào mà bạn nhớ nhất? Việc trẻ em lớn lên ngày nay khác với việc bạn lớn lên như 

thế nào? Khi bạn còn là một thiếu niên, bạn làm gì để giải trí? Bạn có chỗ nào thường lui tới với 

bạn bè hay không?  

Giấc mơ và mục tiêu cuộc sống của bạn là gì khi bạn tốt nghiệp?  

Bạn có biết họ của bạn mang ý nghĩa gì hay không? Có một câu chuyện gì liên quan đến nguồn gốc 

họ của bạn không? Hồi còn nhỏ hay lúc lớn lên bạn có biệt danh gì hay không? Ở đâu mà bạn có 

biệt danh này? Bạn giống và khác mẹ của bạn ở điểm nào? Bạn giống và khác ba bạn ở điểm nào? 

Điều gì mà ba mẹ bạn xem trọng nhất?  

Bạn có những câu nói hoặc lời phát biểu gì đặc biệt không? Quyển sách mà bạn thích nhất là quyển 

sách gì? Tại sao? Bộ phim nào mà bạn thích nhất và tại sao? Ba người nào trong lịch sử mà bạn 

ngưỡng mộ nhất và tại sao? Ba tin tức thời sự quan trọng nhất trong cuộc đời bạn là gì và tại sao? 

Nếu bạn có thể đi về tương lai, bạn muốn thấy những gì liên quan đặc biệt đến bạn hay những gì 

liên quan đến tương lai của đất nước bạn nói chung? Tại sao? Nếu bạn có 3 điều ước, bạn muốn ước 

gì? Nếu bạn trúng được 1 triệu đô thì bạn sẽ làm gì với số tiền này?  

Lời khen tốt nhất mà bạn nhận được là gì?  

Truyền thống gia đình quý báu nhất của bạn là gì? Tại sao nó lại quan trọng? Cho đến bây giờ điều 

gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống bạn? Những giờ phút hạnh phúc nhất hoặc hãnh diện nhất của bạn là 

gì? Bạn cảm thấy thành công quan trọng nhất trong cuộc sống bạn là gì? Thất bại là gì? 

Bạn định nghĩa "cuộc sống tốt đẹp" hoặc "cuộc sống thành công" như thế nào?   

 


