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SỬ DỤNG CÁC TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ ĐỂ PHÁT TRIỂN
KĨ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC VIÊN HỌC VIỆN KĨ THUẬT QUÂN SỰ
Nguyễn Thị Ngọc Trang - Lê Thị Minh Hiên
Học viện Kĩ thuật Quân sự
Ngày nhận bài: 03/03/2018; ngày sửa chữa: 19/04/2018; ngày duyệt đăng: 23/04/2018.
Abstract: This research was carried out to find out the relationship between using language games
and developing students’ English speaking skills as well as the way to use language games for this
purpose effectively. Three classes of third-year students at Military Technical Academy were
randomly selected as an experimental group who were exposed to language games in English
speaking lessons for one month. They were required to do two questionnaires before and after
teachers’ using language games. The results of the questionnaires and class observation indicate
that using language games has a powerful impact on developing students’ speaking skill through
creating fun learning environment and motivating students.
Keywords: Language games, speaking skills, motivation.
1. Mở đầu
Mục tiêu của hoạt động học ngoại ngữ nói chung và
tiếng Anh nói riêng là nâng cao năng lực giao tiếp. Năng
lực giao tiếp được thể hiện qua khả năng giao tiếp dưới
các hình thức: nghe, nói, đọc, viết. Trong cuộc sống hàng
ngày cũng như công việc, học tập, nhu cầu giao tiếp bằng
lời là nhu cầu tự nhiên, thiết yếu và thường xuyên nhất.
Ở môi trường học tiếng Anh không chuyên như Học viện
Kĩ thuật quân sự (HVKTQS), chất lượng các giờ học nói
cần phải cải thiện nhiều để đáp ứng được yêu cầu giao
tiếp bằng ngoại ngữ. Một trong nhiều nguyên nhân của
tình trạng trên là giảng viên (GV) đang thiếu các hoạt
động nhằm tăng hứng thú, tự tin cho học viên (HV) đồng
thời tạo ra một môi trường giao tiếp thân thiện để HV sử
dụng tiếng Anh tự nhiên, hiệu quả. Các trò chơi ngôn ngữ
(TCNN) có thể là một giải pháp tốt để đáp ứng các yêu
cầu trên. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa các TCNN và việc
phát triển kĩ năng (KN) nói trong thực tiễn dạy học ở một
môi trường không chuyên tiếng Anh như ở HVKTQS là
thế nào? GV cần chú ý những gì để các TCNN đạt hiệu
quả cao trong giờ dạy nói tiếng Anh? Nghiên cứu này
được tiến hành để trả lời cho những câu hỏi trên.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Kĩ năng nói và trò chơi ngôn ngữ
2.1.1. Kĩ năng nói và những yếu tố ảnh hưởng tới sự phát
triển kĩ năng nói
Định nghĩa. Brown (1994) đã đưa ra một định nghĩa
chính xác khi khẳng định “nói” là một quá trình tương
tác (interaction) để tạo lập nghĩa, nó bao gồm cả sản sinh
(production) và tiếp nhận (receiving) thông tin. Định
nghĩa đã làm rõ cơ chế hình thành hoạt động nói, đó là
sự trao đổi thông tin và mục đích của nó là giúp những

người tham gia đóng góp vào chủ đề họ đang nói tới.
Chaney (1998) đã mở rộng định nghĩa này khi cho rằng
nói là một quá trình hình thành và chia sẻ ngữ nghĩa
thông qua ngôn ngữ có lời (verbal) và ngôn ngữ không
lời (non-verbal) trong các ngữ cảnh khác nhau. Các
nghiên cứu gần đây hơn đều nhìn nhận nói như một quá
trình hai chiều để giao tiếp trao đổi quan điểm, thông tin
hay cảm xúc.
Đặc điểm của KN nói. Có hai đặc điểm chính trong
KN nói: tính trôi chảy (fluency) và tính chính xác
(accuracy). Hedge (2000) diễn tả nói trôi chảy là khả
năng trả lời một cách chặt chẽ, mạch lạc thông qua việc
kết hợp các từ và các cụm từ với nhau, phát âm các âm
rõ ràng và có sử dụng trọng âm và ngữ điệu khi nói. Theo
Thornbury (2005) tính chính xác là việc sử dụng chính
xác ngữ pháp, từ vựng, ngữ âm. Các cấu trúc ngữ pháp
đòi hỏi người học phải để ý đến độ dài, tính phức tạp, tính
hoàn chỉnh của các mệnh đề. Để đạt được độ chính xác
về mặt từ vựng, người học phải lựa chọn các từ ngữ phù
hợp với ngữ cảnh. Ngoài ra, người học cần nắm rõ các
quy tắc về âm vị cũng như cách phát âm, trọng âm, nhịp
điệu, ngữ điệu trong tiếng Anh.
Các vấn đề gặp phải khi học KN nói. Theo các nghiên
cứu của Harmer (1991), Baker and Westrup (2003),
Tuan & Mai (2015), có các yếu tố ảnh hưởng tới phát
triển KN nói gắn liền với các vấn đề gặp phải trong lớp
học tiếng Anh như sau: - Thiếu kiến thức về chủ đề giao
tiếp. Điều này dẫn tới nội dung bài nói nghèo nàn, tẻ nhạt,
thiếu các thông tin thời sự. Nguyên nhân của tình trạng
này có thể do chủ đề giao tiếp khó hoặc thái độ thiếu
hứng thú, quan tâm của người học đối với chủ đề đó;
- Rào cản tâm lí. Đa số HV đều chịu ảnh hưởng ít nhiều
của tâm lí tiêu cực khi nói tiếng Anh. Đó là tâm lí lo lắng,
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căng thẳng khi trình bày, hay tự ti, xấu hổ khi bị nhận xét,
đánh giá. Những tâm lí tiêu cực này làm suy giảm hứng
thú của người nói đối với nội dung trình bày; - Trở ngại
về ngôn ngữ và KN. Những hạn chế về các năng lực ngữ
pháp (từ vựng, cấu trúc, ngữ âm), năng lực diễn ngôn,
năng lực ngôn ngữ - xã hội, năng lực chiến lược khiến
cho người học chỉ sử dụng được những câu đơn giản, rời
rạc với vốn từ ngữ sơ sài không đúng ngữ cảnh và nhiều
kiểu lỗi ngữ âm. Những khó khăn về mặt ngôn ngữ đôi
khi còn dẫn tới việc sử dụng tiếng mẹ đẻ - tiếng Việt
trong lớp học nhằm chuyển tải những thông điệp vượt
quá khả năng ngôn ngữ đích của người học. Bên cạnh đó,
khả năng nghe của HV (đầu vào) cũng tác động trực tiếp
đến khả năng giao tiếp bằng lời của người học (đầu ra);
- Tình trạng tham gia các hoạt động nói không đồng đều
trong lớp học: người học có năng lực giao tiếp tốt, tự tin
và thường xuyên tích cực tham gia phát biểu, trình bày;
ngược lại, những HV có tâm lí e sợ và khả năng ngôn
ngữ hạn chế thường lảng tránh. Ngoài ra, ở các lớp ngoại
ngữ đông thì thời lượng mỗi HV nói tiếng Anh để được
GV sửa chữa là hầu như không đáng kể.
2.1.2. Trò chơi ngôn ngữ
Định nghĩa. TCNN là các trò chơi liên quan tới ngôn
ngữ. Chúng cũng có những đặc điểm chung giống như
một trò chơi bình thường với các quy định, mục tiêu và
khả năng cuốn hút người chơi (Hadfield, 1990). Tuy
nhiên nhiệm vụ chính của các TCNN là để phát triển KN
ngôn ngữ.
Phân loại TCNN để phát triển KN nói. Nếu căn cứ
vào tính chất, các TCNN có thể chia ra làm hai loại: loại
tập trung vào tính chính xác (accuracy) - các trò chơi dạy
thực hành ngôn ngữ và loại tập trung vào tính trôi chảy
(fluency) - trò chơi dạy ngôn ngữ giao tiếp. Theo Rixon
(1988), mục đích của các trò chơi thực hành ngôn ngữ là
giúp người chơi hiểu và thực hành một phần kiến thức
ngôn ngữ cụ thể. Các trò chơi thuộc loại này gồm có: trò
chơi cấu trúc (structure games), trò chơi từ vựng
(vocabulary games), trò chơi đánh vần (spelling games),
trò chơi ngữ âm, trò chơi con số, trò chơi điền/vẽ tranh.
Trong khi đó, các trò chơi dạy ngôn ngữ giao tiếp tập
trung vào phát triển các KN giao tiếp: nghe, nói, đọc, viết.
Trong các trò chơi này, người học sẽ phải làm việc cùng
nhau để đạt được mục đích cụ thể của trò chơi thông qua
việc sử dụng ngôn ngữ đích.
Căn cứ vào các hoạt động, Hadfield (1999) đưa ra
một cách phân loại khác cụ thể hơn: một số trò chơi tập
trung vào tính chính xác hoặc trôi chảy, một số khác lại
mang tính chất của cả hai: - Loại 1. Các trò chơi phân
loại và sắp xếp (sorting, ordering, or arranging games).
Ở trò chơi này, người chơi phải phân loại các sự vật theo
nhóm. Ví dụ: Trước khi yêu cầu HV miêu tả về một món

đồ điện tử hữu ích cho việc học tập, GV phát cho mỗi
nhóm HV các thẻ từ/cụm từ và yêu cầu các em sắp xếp
chúng vào các nhóm phù hợp (nhãn hiệu, hình dáng, kích
thước, màu sắc, chất liệu, cấu tạo, chức năng...); - Loại 2.
Các trò chơi điền thông tin (Information gap games).
Người chơi làm việc theo cặp để tìm ra thông tin mà
người kia có để hoàn thành một yêu cầu cụ thể. Việc trao
đổi thông tin có thể là một chiều. Ví dụ: Một người chơi
miêu tả một sự vật để người chơi còn lại vẽ ra/nói ra/viết
ra sự vật đó. Hoặc việc trao đổi thông tin cũng có thể là
hai chiều. Ví dụ: Hai người chơi có hai bức tranh tương
tự như nhau. Nhiệm vụ của họ là trao đổi để tìm ra sự
khác biệt giữa hai bức tranh đó. Hai người chơi cũng có
thể trao đổi thông tin để cùng hoàn thiện bản sơ yếu lí
lịch của một người nổi tiếng/ bài quảng cáo về một địa
điểm du lịch; - Loại 3. Trò chơi suy đoán (Guessing
games), người chơi căn cứ vào các thông tin được cung
cấp để đoán tên các sự vật. Ví dụ: Trong trò chơi 20 câu
hỏi (20 questions), một người chơi sẽ ghi tên người/vật
vào giấy, những người chơi còn lại sẽ đặt các câu hỏi, tối
đa là 20 câu để đoán ra người/vật đó. Hoặc trong trò chơi
ghế nóng (hot seat) GV ghi một danh sách các từ lên
bảng, mỗi nhóm sẽ chọn 1 người chơi ngồi trên ghế quay
lưng vào bảng. Nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm
là giải thích các từ trên bảng để người đại diện nhóm đọc
đúng nhiều từ nhất trong thời gian quy định; - Loại 4. Trò
chơi tìm kiếm thông tin (Search games) - một biến thể của
trò chơi điền thông tin (2 chiều). Mỗi người chơi đều phải
đưa ra và thu nhận các thông tin khác nhau. Trò chơi này
thường được tổ chức dưới dạng hoàn thành phiếu khảo
sát. Ví dụ: Ở trò chơi Tìm kiếm ai đó (Find someone
who), người chơi được cung cấp một phiếu điều tra gồm
các cột thông tin khác nhau: người có cùng tên với bạn,
người có cùng sở thích, người cùng quê... Nhiệm vụ của
người chơi là hỏi những người chơi khác để tìm người
phù hợp cho mỗi cột thông tin; - Loại 5. Trò chơi tìm cặp
(Matching games). Người chơi phải tìm cặp tương ứng
căn cứ vào thông tin đã có. Ví dụ: Trong trò chơi Tìm
nửa kia của mình (Look for the other half), GV có thể
chia lớp thành 2 nhóm. Nhóm 1 được phát các thẻ ghi
các thông tin yêu cầu về nửa kia của mình (chiều cao,
màu tóc, tính cách, sở thích, nghề nghiệp...). Nhóm 2
được phát các thẻ ghi thông tin của chính mình. Các HV
sẽ hỏi đáp thông tin trong thời gian nhất định để tìm được
nửa kia của mình nhanh nhất. HV cũng có thể được yêu
cầu trao đổi để tìm các thông tin nói về cùng một nhân
vật/ địa danh/ sản phẩm/ sự kiện...; - Loại 6. Trò chơi
dùng bảng (Board games). Đây vốn là những loại trò
chơi trí tuệ mà người chơi sử dụng bảng (ô vuông hoặc
hình chữ nhật). Người chơi lần lượt tung xúc xắc để
chuyển đến ô số tương ứng cho tới khi về đích (finish).
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Trò chơi này được vận dụng trong học ngoại ngữ thông
qua việc người học phải thực hiện các yêu cầu ở các ô
khác nhau. Ví dụ: đặt câu với từ/cấu trúc cho sẵn, nói lời
đáp cho các tình huống (hỏi đường, xin lời khuyên, mượn
đồ...), miêu tả hình ảnh trên ô trong thời gian nhất định...
Trên thực tế, chúng tôi nhận thấy các trò chơi sử dụng
các KN mềm hay mô phỏng các trò chơi truyền hình
đang dần được yêu thích trong các giờ học ngoại ngữ:
- Tranh luận (Debate): Đây là hoạt động mà nhiều HV,
sinh viên có thể tham gia cùng một lúc. Hoạt động này
có thể thực hiện trong phạm vi một nhóm hay nhiều
nhóm hoặc một lớp hay nhiều lớp. Số người tham gia sẽ
chia thành hai hay nhiều đội. Sau đó, các đội nêu quan
điểm của mình và tự do tranh luận để chứng minh và bảo
vệ cho quan điểm đó. Chủ đề tranh luận có thể lấy từ các
chủ điểm trong chương trình học hoặc những chủ đề mà
người học quan tâm như tình yêu, mối quan hệ xã hội,
sức khỏe...; - Thuyết trình (Presentation). Trong hoạt
động này, người học sẽ trình bày một chủ đề được mọi
người quan tâm. Những chủ đề như ở phần tranh luận
cũng có thể được sử dụng trong phần này. Người nghe
có thể đưa ra các nhận xét về nội dung, cách trình bày,
độ phong phú của từ vựng cũng như các cấu trúc ngữ
pháp...; - Diễn kịch (Drama). Hoạt động diễn kịch là hình
thức phát triển khẩu ngữ tích cực nhất và tạo ra được
nhiều tình huống đa dạng, phong phú giống như ngoài
cuộc sống xã hội. Hoạt động diễn kịch giúp người học
phát triển KN giao tiếp đạt đến mức độ trôi chảy trong sử
dụng ngoại ngữ. Tình huống để diễn kịch có thể sát với
những tình huống xảy ra trong cuộc sống hàng ngày như:
cửa hàng, nhà hàng, rạp chiếu phim, sân bay, bưu điện,
nhà băng... hoặc các tình huống giả tưởng; - Đố vui
(Quizzes). Đố vui trong tiếng Anh là một trò chơi rất bổ
ích và lí thú; không những tạo hứng thú học tập cho
người học mà còn tạo cảm giác thư giãn. Đố vui có thể
soạn theo chủ điểm: lịch sử, địa lí, chính trị, văn hóa, âm
nhạc... Cách chơi có thể theo cá nhân hoặc theo đội.
2.2. Những lợi ích của việc áp dụng trò chơi ngôn ngữ
để phát triển kĩ năng nói tiếng Anh
2.2.1. Lợi ích về tâm lí: - TCNN tạo ra môi trường học
tập vui vẻ “học mà chơi, chơi mà học” làm giảm gần
như hoàn toàn sự lo lắng, căng thẳng ở người học.
Ngoài ra, TCNN có thể xua tan sự buồn tẻ của giờ học
thay vào đó là tạo ra môi trường học tập vui vẻ làm tăng
sự hứng thú của HV đối với việc học, khiến họ luôn sẵn
sàng tham gia giờ học; - TCNN tạo ra môi trường học
tập hiệu quả. Trong các TCNN, người học thường làm
việc theo cặp hay nhóm. Đây là điều kiện thuận lợi để
tăng thời lượng giao tiếp tiếng Anh của mỗi HV. Môi
trường giao tiếp thu nhỏ với những người bạn thân
thuộc sẽ giúp các HV nhút nhát, trình độ thấp cũng trở

nên mạnh dạn và thoải mái hơn để tham gia vào các
hoạt động giao tiếp. HV có thể dễ dàng trao đổi thông
tin, quan điểm và học hỏi ngôn ngữ từ nhau; - TCNN
tăng cường hứng thú, động cơ cho người học. Các
TCNN cũng giống như các trò chơi bình thường ở đặc
điểm là tạo hứng thú, sự vui vẻ cho người tham gia. Với
luật chơi đơn giản, độ khó vừa phải, tính cạnh tranh nhẹ
nhàng, tạo môi trường cho người chơi thể hiện khả năng
và được mọi người ghi nhận, các TCNN luôn làm cho
người học cảm thấy hào hứng muốn tham gia.
2.2.2. Lợi ích về ngôn ngữ: - TCNN tạo lập môi trường
tiếng tự nhiên. Ngôn ngữ sử dụng trong các trò chơi
thường là ngôn ngữ đơn giản, thực tế. Người học có thể
thực hành được các ngôn ngữ thông dụng hàng ngày khi
trao đổi, trình bày, tranh luận trong các trò chơi, bên cạnh
phần ngôn ngữ chủ điểm của trò chơi. Ngôn ngữ trò chơi
giúp cho ngôn ngữ người học trở nên mạch lạc, súc tích
và phù hợp với ngữ cảnh sử dụng hơn; - TCNN tạo môi
trường thực hành tiếng giàu tính tương tác. Hiếm có một
hoạt động nào lại tạo ra được nhiều sự tương tác như các
TCNN. Sự tương tác toàn diện và liên tục được thấy giữa
người học với nhau trong các mô hình phân cặp, phân
nhóm để trao đổi, cạnh tranh hay hợp tác; giữa người học
và GV khi nhận trợ giúp hay đưa ra thông tin phản hồi,
giữa người học và học liệu khi tra cứu thông tin, kiến
thức. Đây là môi trường vô cùng thuận lợi để KN giao
tiếp phát triển vì tương tác là yếu tố quan trọng nhất của
giao tiếp (Brown, 1994).
2.2.3. Lợi ích về vai trò của người học: TCNN đưa người
học về vị trí trung tâm trong hoạt động dạy học. Trong
hầu hết các TCNN, GV chỉ sử dụng thời gian để hướng
dẫn luật chơi và trợ giúp khi cần thiết. Thời gian còn lại,
người chơi trao đổi với nhau để tìm câu trả lời. Như vậy,
người chơi quyết định nhịp điệu của trò chơi, khối lượng
kiến thức được phát triển trong trò chơi, không khí của
trò chơi và kết quả của trò chơi. Người chơi cũng mang
theo những trải nghiệm, suy nghĩ, khả năng hợp tác,
chiến lược cạnh tranh vào các trò chơi. Chính họ quyết
định sự thành công của trò chơi và các thông tin phản hồi
từ GV khi trò chơi kết thúc.
2.2.4. Lợi ích về việc cung cấp thông tin phản hồi. Cách
thông thường để kiểm tra khả năng hiểu biết, vận dụng
ngôn ngữ của người học là thông qua bài kiểm tra nghe,
nói hay đọc, viết. Tuy nhiên, hình thức đánh giá này đòi
hỏi nhiều thời gian. GV có thể đánh giá theo hình thức
nhanh hơn, đó là thông qua trò chơi. Hầu hết các trò chơi
đều cung cấp thông tin phản hồi ngay tức thì cho người
học, vì việc thắng hay thua phụ thuộc vào việc người học
thể hiện trong trò chơi đó tốt đến mức độ nào. Ngoài ra,
thông qua sự quan sát của mình, GV có thể nhận ra
những điểm mạnh, điểm yếu của người học cũng như
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những chỗ hổng cần được bổ sung, sửa chữa trong quá
trình tiếp thu kiến thức của họ.
2.3. Nghiên cứu thực nghiệm: áp dụng trò chơi ngôn
ngữ để phát triển kĩ năng nói
2.3.1. Phương pháp nghiên cứu. Nghiên cứu được tiến
hành tại HVKTQS với 92 HV năm thứ 3 đang theo học
B11- giai đoạn đầu của chương trình tiếng Anh B1, học
kì 1, năm học 2017-2018 (HV được tuyển vào trường
thông qua xét tuyển tổ hợp 3 môn tự nhiên: Toán, Lí,
Hóa; trình độ tiếng Anh, đặc biệt là khả năng giao tiếp
tiếng Anh còn rất hạn chế. Ngoài yếu tố tâm lí rụt rè, ngại
thể hiện giống như hầu hết những người học tiếng Anh ở
Việt Nam, thì yếu tố ngôn ngữ, kiến thức chủ đề và KN
nghe đều là những rào cản lớn cho HV ở đây).
Hai phương pháp nghiên cứu được sử dụng là bảng
câu hỏi khảo sát (được tiến hành 2 lần, trước khi sử dụng
TCNN vào các giờ học tiếng Anh và sau khi sử dụng
TCNN) và quan sát trên lớp học (được tiến hành thường
xuyên ở các tiết học). Cả hai phương pháp này được các
tác giả sử dụng trong vòng một tháng nghiên cứu để tìm
ra mối quan hệ giữa việc sử dụng các TCNN với việc
phát triển KN nói và những chú ý sử dụng TCNN để đạt
hiệu quả cao nhất.
2.3.2. Kết quả nghiên cứu. Sau khi tiến hành quan sát và
khảo sát để thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, chúng tôi
thu được những kết quả như sau:
2.3.2.1. Mối quan hệ giữa việc sử dụng trò chơi ngôn ngữ
và phát triển kĩ năng nói tiếng Anh:
- Sự tham gia của HV trong các giờ học nói (tỉ lệ %):
Trước khi áp dụng TCNN tỉ lệ HV tham gia tích cực:
21,7%; bình thường: 56,5%; ít khi: 21,8%. Sau khi áp
dụng TCNN, tỉ lệ tương ứng là 69,6%; 30,4%; 0%. Đã
có sự chuyển biến rõ rệt về sự tích cực tham gia các giờ
học nói trước và sau khi sử dụng các TCNN với tỉ lệ HV
từ 21,7% lên 69,6%. Đặc biệt là sau khi sử dụng TCNN
thì số lượng 21,8% HV ít khi tham gia các hoạt động nói
của lớp đã không còn nữa.
- Lợi ích của việc sử dụng các trò chơi trong các giờ
học nói tiếng Anh: + Tâm lí thoải mái, vui vẻ: 91,2%;
+ Tăng hứng thú, động cơ: 82,6%; + Nội dung giao tiếp
trở nên dễ hiểu, hấp dẫn: 21,7%; + Giao tiếp trôi chảy, tự
nhiên hơn: 26,1%; + Giao tiếp trôi chảy, tự nhiên hơn:
43,5%; + Hiểu phần trình bày của các bạn khác tốt hơn:
26,1%. Theo đánh giá của HV, tác dụng lớn nhất của các
TCNN là tác dụng tâm lí: tạo không khí thoải mái, vui
vẻ, tăng hứng thú, động cơ và lợi thế về thời gian thực
hành giao tiếp. Theo quan sát thực tế, ở các giờ học giao
tiếp có sử dụng các TCNN, không khí lớp học luôn có sự
thay đổi nhanh chóng. HV trở nên năng động, tự tin, chủ
động, hào hứng giao tiếp; sức “ỳ” hàng ngày nhường chỗ

cho sự trẻ trung, sáng tạo, hết mình trong các TCNN. HV
không có cảm giác bị “nhồi nhét” kiến thức; thay vào đó
là cảm giác được khám phá và thể hiện kiến thức, khả
năng giao tiếp, năng lực hợp tác và cạnh tranh trong các
trò chơi.
2.3.2.2. Những chú ý giúp giảng viên sử dụng các trò chơi
ngôn ngữ đạt hiệu quả cao trong giờ dạy nói tiếng Anh:
- Thời điểm: đầu giờ học/cuối giờ học (8,6%); bất kể
lúc nào (91,4%); thỉnh thoảng (17,4%); thường xuyên
(82,6%). Quan điểm của HV về việc sử dụng TCNN
hoàn toàn đồng nhất với phương pháp giảng dạy ngoại
ngữ hiện đại. TCNN không phải chỉ có tác dụng khởi
động, thư giãn hay bù lấp giờ trống mà nó thực sự là một
kĩ thuật hiệu quả để thôi thúc HV tích cực giao tiếp bằng
ngôn ngữ đích. Vì vậy, nó có thể được sử dụng ở bất kì
thời điểm nào và nên được sử dụng một cách thường
xuyên. Tuy nhiên, các trò chơi cũng không nên diễn ra
quá dài sẽ dẫn tới nhàm chán và ảnh hưởng tới thời lượng
chương trình học.
- Những chú ý khác: Hướng dẫn dễ hiểu: 34,8%; + Ví
dụ minh họa cụ thể: 69,6%; Trò chơi phù hợp (nội dung,
độ khó): 60,9%; Sử dụng nhiều trò chơi: 39,1%; ý kiến
khác: 43,5%. Dưới góc độ nhìn nhận của người học,
muốn các TCNN phát huy tác dụng thì GV cần lựa chọn
trò chơi phù hợp cả về nội dung và độ khó. Quan sát trên
lớp học chúng tôi nhận thấy các trò chơi có luật chơi đơn
giản, nội dung hấp dẫn với độ khó vừa phải về mặt ngôn
ngữ là những trò chơi được yêu thích nhất. Ví dụ: Simon
says (Simon nói), Quiz line (Đố vui theo hàng), Change
chairs (Đổi ghế), Tongue twister (Xoắn lưỡi), Board
race (Thi viết bảng), Find someone who (Tìm người theo
đặc điểm), Pass the ball (Chuyền bóng)...
Khi hướng dẫn trò chơi, GV cần sử dụng ngôn ngữ
dễ hiểu, ngắn gọn và các ví dụ minh họa cụ thể giúp học
viên có thể nhanh chóng hiểu và bắt đầu trò chơi. Ví dụ:
trong trò đố vui theo hàng (quiz line), GV có thể gọi 4
học viên lên bảng làm mẫu trước khi tiến hành chơi cả
lớp. 4 học viên đứng thành 2 hàng. GV bắt đầu bằng việc
hỏi cặp thứ nhất một câu hỏi tiếng Anh, bạn nào giơ tay
trước và trả lời đúng sẽ giành quyền trở về chỗ ngồi. Bạn
còn lại sẽ đi xuống cuối hàng và chờ đến lượt mình để trả
lời câu hỏi khác. Khi học viên đã hiểu luật chơi, GV tiến
hành cho cả lớp tham gia.
Nghiên cứu cũng chỉ ra không nhất thiết phải dùng
nhiều trò chơi trong giờ học (39,1%) nhưng các trò chơi
cần mới mẻ, hấp dẫn. Cụ thể trong phần các ý kiến khác,
học viên thể hiện mong muốn được tham gia các trò chơi
sử dụng công nghệ trong lớp học (43,5%) như trò chơi
đố vui, giải ô chữ, bình chọn đáp án... Các trò chơi sử
dụng nền tảng công nghệ này sẽ tận dụng được nguồn
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kiến thức vô tận trên mạng Internet, tạo động cơ cho học
viên sử dụng tiếng Anh, qua đó phát triển khả năng giao
tiếp bằng ngoại ngữ của các em. GV có thể tham khảo
các trò chơi này trên các website giáo dục như:
http://quizlet.com, http://classcraft.com...
3. Kết luận
Phát triển KN nói bằng ngôn ngữ đích cho người học
là một mục tiêu quan trọng của quá trình dạy học ngoại
ngữ. Sử dụng TCNN thực sự là một kĩ thuật hiệu quả để
đạt được mục đích này. Như kết quả nghiên cứu đã chỉ
ra, TCNN ngữ giúp tăng cường số lượng HV tích cực
tham gia giờ học nói tiếng Anh hơn, giúp HV vượt qua
các rào cản tâm lí để chủ động, hào hứng, sáng tạo trong
các hoạt động nói; thời lượng thực hành giao tiếp tăng
lên đáng kể và ngôn ngữ người học trở nên tự nhiên, phù
hợp với ngữ cảnh hơn. Để việc sử dụng các TCNN đạt
hiệu quả cao, GV cần chú ý lựa chọn trò chơi phù hợp
với người học cả về nội dung, độ khó và ảnh hưởng tâm
lí; hướng dẫn trò chơi đi cùng các ví dụ minh họa cụ thể.
Điểm đáng chú ý là GV nên quan niệm TCNN như một
công cụ hiệu quả trong dạy ngoại ngữ nói chung và KN
nói riêng để có thể sử dụng kĩ thuật này ở các thời điểm
linh hoạt và thường xuyên hơn. Cuối cùng, khả năng sử
dụng các trò chơi có nền tảng công nghệ trên lớp học
cũng là một hướng đi mới nhằm tăng cường hiệu quả của
việc sử dụng các TCNN cho mục đích phát triển KN nói
tiếng Anh của người học.
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