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MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ RÈN LUYỆN KĨ NĂNG NGÔN NGỮ NÓI
CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP SƯ PHẠM
Nguyễn Quốc Thái - Trường Đại học Tây Bắc
Ngày nhận bài: 10/06/2018; ngày sửa chữa: 15/06/2018; ngày duyệt đăng: 20/06/2018.
Abtract: Speaking is one of the key skills that determines effectiveness of teaching. Therefore, for
pedagogical students, this skill must be practiced since courses at the university. This study
mentions theoretical basis of speaking skill of pedagogical students in terms of concept of spoken
language and, concepts of skills as well as expression of speaking skill of education students in
teaching practice.
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1. Mở đầu
Mục đích của hoạt động giáo dục ở các trường sư
phạm là hình thành cho người học những phẩm chất,
nhân cách, năng lực cần thiết, đáp ứng yêu cầu xã hội.
Để thực hiện có hiệu quả quá trình giáo dục và những
yêu cầu về nội dung tri thức, phẩm chất, nhân cách, năng
lực dạy học, đòi hỏi giảng viên (GV) cần sử dụng hiệu
quả ngôn ngữ nói trong quá trình giảng dạy. Nhà giáo
dục người Nga - Xukhômlinxki đã viết: “Từ ngữ tác
động mạnh mẽ nhất đến trái tim, nó có thể trở nên mềm
mại như bông hoa đang nở và nước thần, truyền từ niềm
tin và sự đôn hậu. Một từ thông minh hiền hòa tạo ra
niềm vui, một từ ngu xuẩn tàn ác, không suy nghĩ, không
lịch sự đem lại tai họa, từ đó có thể giết chết niềm tin và
làm giảm sức mạnh của tâm hồn. Do đó, việc lựa chọn
các từ ngữ văn hóa và có giáo dục là rất quan trọng trong
giao tiếp” [1; 198]. Như vậy, trong quá trình học tập ở
trường đại học, sinh viên sư phạm (SVSP) cần chú trọng
hình thành và rèn luyện kĩ năng ngôn ngữ nói để có thể
thực hiện tốt công tác giáo dục khi ra trường.
Thực tế cho thấy, nhiều SVSP mắc lỗi khi sử dụng
ngôn ngữ nói như: sử dụng ngôn ngữ sai ngữ nghĩa, phát
âm sai do tiếng địa phương, không rõ ràng rành mạch,…
Tất cả những lỗi này sẽ khiến người học cảm thấy môn
học cứng nhắc, khô khan, khó hiểu, dẫn đến hiệu quả học
tập không cao. Do đó, việc nghiên cứu làm rõ lí luận về
rèn luyện kĩ năng ngôn ngữ nói cho SVSP trong hoạt
động rèn nghề nhằm làm cơ sở nghiên cứu vấn đề này
trong thực tiễn.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm “ngôn ngữ” và “ngôn ngữ nói”
2.1.1. Khái niệm “ngôn ngữ”. Theo Ph.Ăng ghen,
nhờ hoạt động mà trước hết là lao động giúp con người
có thể đáp ứng các nhu cầu sinh tồn như ăn, ở, mặc,…
Trong quá trình lao động, con người cần kết hợp với nhau

trong các hoạt động xã hội, qua đó hình thành nhu cầu
trao đổi thông tin, nhận thức, tình cảm,… Đó chính là
ngôn ngữ. Ngôn ngữ là một công cụ của cộng đồng, dân
tộc sử dụng trong quá trình nhận thức, giao tiếp, hoạt
động và tổ chức đời sống giữa các thành viên trong cộng
đồng đó.
Theo Phạm Minh Hạc và Nguyễn Quang Uẩn: Ngôn
ngữ là một quá trình mỗi cá nhân sử dụng một thứ ngữ
ngôn để giao tiếp, truyền đạt và lĩnh hội những kinh
nghiệm xã hội - lịch sử, hoặc để kế hoạch hóa hoạt động
của mình [2]. Đây cũng là khái niệm chúng tôi sử dụng
làm cơ sở cho lí luận về ngôn ngữ nói.
Ngôn ngữ của mỗi cá nhân phát triển cùng với năng
lực nhận thức và mang dấu ấn của những đặc điểm tâm
lí riêng của cá nhân đó. Song, ngôn ngữ của mỗi cá nhân
không chỉ phản ánh nghĩa của các từ mà còn cả thái độ
của bản thân với đối tượng của ngôn ngữ và với người
đang giao tiếp.
Ngôn ngữ có ý nghĩa quan trọng trong đời sống
con người. Thông qua ngôn ngữ, con người trao đổi
thông tin, hiểu biết lẫn nhau, biểu lộ tình cảm, nguyện
vọng của mình. Trong đời sống hàng ngày, ngôn ngữ
là phương tiện tác động mạnh mẽ nhất giữa con người
với con người.
2.1.2. Khái niệm “ngôn ngữ nói”
Theo Nguyễn Quang Uẩn: Ngôn ngữ nói là ngôn ngữ
hướng vào người khác là chủ yếu biểu hiện bằng âm
thanh và được tiếp thu bằng cơ quan phân tích thính giác
[3]. Ngôn ngữ nói là hình thức cổ sơ nhất của lịch sử loài
người. Trong sự phát sinh cá thể, ngôn ngữ nói cũng có
trước. Ngôn ngữ nói có hai loại:
- Ngôn ngữ đối thoại: Là loại ngôn ngữ giữa hai hay
một số người với nhau. Loại ngôn ngữ này có những đặc
điểm tâm lí riêng: trong quá trình đối thoại có sự thay đổi
vị trí và vai trò của mỗi bên, chính sự thay đổi này có tác
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dụng hỗ trợ, giúp cho hai bên dễ hiểu nhau hơn, người
nói và người nghe luôn được gặp mặt trực tiếp (nếu là đối
thoại trực tiếp). Ngoài tiếng nói ra còn có phương tiện hỗ
trợ cho ngôn ngữ như: cử chỉ, điệu bộ, nét mặt (nếu là đối
thoại gián tiếp thì không có đặc điểm này). Do đó, người
nói có thể trực tiếp thấy được phản ứng của người nghe,
từ đó có thể điều chỉnh lời nói của mình [3].
- Ngôn ngữ độc thoại: là loại ngôn ngữ mà trong đó,
một người nói và những người khác nghe. Đó là loại
ngôn ngữ liên tục, một chiều mà không có sự hỗ trợ
ngược trở lại. Người nói cần có sự chuẩn bị trước về nội
dung hình thức và kết cấu của những điều định nói, đôi
khi phải tìm hiểu trước về đối tượng (đối tượng người
nghe). Ngôn ngữ cần trong sáng, dễ hiểu, chính xác.
Ngôn ngữ nói độc thoại có thể tạo những căng thẳng nhất
định cho cả người nói và người nghe, vì người nói cần
chuẩn bị trước, theo dõi ngôn ngữ của chính mình và
phản ứng của người nghe, còn người nghe cần tập trung
chú ý trong một thời gian dài [3].
2.2. Khái niệm “kĩ năng” và “kĩ năng ngôn ngữ nói”
2.2.1. Khái niệm “kĩ năng” trong tâm lí học
Trong tâm lí học, đã có rất nhiều công trình nghiên
cứu lí thuyết cũng như thực tiễn về kĩ năng ở nhiều khía
cạnh khác nhau như: kĩ năng học tập, kĩ năng giao tiếp,
kĩ năng ghi nhớ, kĩ năng tham vấn, kĩ năng tổ chức,...
Theo A.G.Côvaliov: Kĩ năng là phương thức thực
hiện hành động thích hợp với mục tiêu và điều kiện hành
động. Do đó, người có kĩ năng là người thực hiện các
hành động phù hợp với mục đích và điều kiện hành động,
không đề cập đến kết quả mà coi kết quả hành động phụ
thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó, quan trọng hơn cả là
năng lực của người học [4]. Trần Trọng Thủy cho rằng:
Kĩ năng là mặt kĩ thuật của hành động, con người nắm
được hành động, tức là có kĩ thuật hành động, có kĩ năng
[5]. Theo V.A.Cruchetxki: kĩ năng là các phương thức
thực hiện một loại hoạt động - những yếu tố mà con
người đã lĩnh hội được từ trước [6].
Như vậy, ở khuynh hướng này, các tác giả trên đã coi
kĩ năng là mặt kĩ thuật của hành động, là sự kết hợp của
nhiều thao tác theo một trật tự phù hợp với mục đích và
yêu cầu của hoạt động. Điều này có nghĩa là: nếu con
người nắm được các tri thức về hành động, thực hiện
được hành động theo đúng những yêu cầu về thao tác kĩ
thuật thì con người có kĩ năng. Còn việc thực hiện một
hành động nào đó có đạt được mục đích hay không sẽ
không được xem xét dưới góc độ của một kĩ năng.
Bên cạnh đó, Đặng Thành Hưng cho rằng: “Kĩ năng
là dạng hành động tự giác, được thực hiện có kĩ thuật,

dựa vào các điều kiện sinh học, tâm lí và xã hội của cá
nhân và có kết quả nhất định, đáp ứng mục tiêu hay
chuẩn đã định trước” 7; tr 15. Theo ông, kĩ năng không
phải là khả năng thực hiện hành động mà chính là dạng
hành động có cấu trúc kĩ thuật (gồm các thao tác và trật
tự kĩ thuật), luôn được kiểm soát và điều khiển một cách
trực tiếp.
Sebastien Ross đưa ra khái niệm: Kĩ năng là sự tập
hợp chặt chẽ của kiến thức, khả năng và thái độ. Trong
đó, thái độ là cái không thể thiếu, là cách thể hiện của
chủ thể với thế giới xung quanh, gồm: sở thích, thị hiếu
tìm hiểu, phát hiện thực tế; sự tôn trọng người khác và
chính mình; sự tò mò, tìm tòi sáng tạo [8].
Như vậy, khái niệm “kĩ năng” có nhiều quan điểm,
nhưng chúng đều có sự thống nhất. Nhìn chung, khi xem
xét kĩ năng, cần chú ý đến các đặc điểm sau:
- Kĩ năng được biểu hiện trong hành động và hoạt
động của cá nhân thông qua hệ thống các thao tác cụ thể.
Dấu hiệu này thể hiện mặt bên ngoài của kĩ năng, đảm
bảo cho kĩ năng mang tính kĩ thuật.
- Để có được kĩ năng, con người cần vận dụng tri
thức, kinh nghiệm vào trong hành động, hoạt động sao
cho phù hợp với điều kiện của hoạt động ấy. Dấu hiệu
này thể hiện mặt bên trong của kĩ năng, cho thấy kĩ năng
không chỉ thuần túy là kĩ thuật hành động mà còn là sự
hiểu biết: biết về đối tượng và biết cách vận dụng để tác
động vào đối tượng.
- Nếu cá nhân vận dụng những yếu tố trên một cách
tùy tiện thì hành động/hoạt động hoặc không đạt kết quả,
hoặc kết quả chỉ mang tính ngẫu nhiên. Do đó, việc vận
dụng tri thức, kinh nghiệm của cá nhân cần đảm bảo đúng
(với yêu cầu của hành động/hoạt động), thuần thục, linh
hoạt và đem lại kết quả nhất định cho hành động/hoạt
động ấy. Đây là dấu hiệu cho thấy, kĩ năng phản ánh năng
lực của cá nhân vì nó được hình thành trong hoạt động,
được đánh giá cũng bằng sản phẩm của hoạt động.
2.2.2. Khái niệm “kĩ năng ngôn ngữ nói”
Từ khái niệm “kĩ năng”, khái niệm “ngôn ngữ nói”
chúng tôi cho rằng: Kĩ năng ngôn ngữ nói là sự vận dụng
những tri thức, kinh nghiệm hành động/hoạt động lời nói
đã có của cá nhân vào thực hiện có kết quả hành
động/hoạt động cụ thể trong các điều kiện, tình huống
xác định.
Kĩ năng ngôn ngữ nói được thể hiện thông qua các
mặt của ngôn ngữ: ngữ âm, ngữ pháp và ngữ nghĩa.
2.2.3. Hoạt động thực tập sư phạm của sinh viên sư phạm
Thực tập sư phạm là hoạt động giáo dục đặc thù của
các trường sư phạm nhằm hình thành, phát triển phẩm
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chất và năng lực cần thiết của nhà giáo cho sinh viên (SV)
theo mục tiêu đào tạo đã đề ra. Đó là hình thức tổ chức
cho SV năm thứ 3, năm thứ 4 đến các trường phổ thông
để thực hành, thực tập các công việc của giáo viên phổ
thông trong một khoảng thời gian nhất định.
Dưới góc độ quản lí, thực tập sư phạm là khâu thực
hành nghề, là giai đoạn diễn ra các mối quan hệ đa chiều
trong đào tạo, có thể kiểm soát và thúc đẩy sự tiến bộ của
SV, điều chỉnh hợp lí quá trình đào tạo.
Dưới góc độ giáo dục học, thực tập sư phạm là một
thành tố trong quá trình đào tạo giáo viên, là khâu chuyển
giao giữa lí luận và thực tiễn, giữa những kiến thức học
tập trong nhà trường và công việc thực tế mà SV sẽ làm
sau này.
Như vậy, công tác thực tập sư phạm là một quá trình
phải trải qua 02 giai đoạn: Giai đoạn chuẩn bị học lí luận,
rèn luyện nghiệp vụ sư phạm và giai đoạn thực hành nghề
ở trường phổ thông. Một trong những công cụ quan trọng
để SVSP áp dụng kiến thức vào thực tiễn, rèn luyện kĩ
năng dạy học trong hoạt động thực tập sư phạm là kĩ năng
ngôn ngữ nói.
2.3. Rèn luyện kĩ năng ngôn ngữ nói cho sinh viên sư
phạm trong hoạt động thực tập sư phạm
Trên cơ sở khái niệm “kĩ năng”, khái niệm “kĩ năng
ngôn ngữ nói”, có thể hiểu: Kĩ năng ngôn ngữ nói của
SVSP trong hoạt động thực tập sư phạm là sự vận
dụng những tri thức, kinh nghiệm hành động/hoạt
động đã có vào thực hiện có kết quả hành động/hoạt
động giảng dạy trong những điều kiện, tình huống
thực tập sư phạm xác định.
Do yêu cầu sư phạm, ngôn ngữ của GV cần đạt độ
chính xác cao về từ vựng, về ngữ âm, văn phong phải
trong sáng, ngắn gọn, xúc tích, giàu hình ảnh, dễ hiểu.
Trong quá trình SV thực tập sư phạm, GV cần lưu ý cho
các em giọng điệu, nhịp điệu, tính khúc chiết và độ ngân
của lời nói.
2.3.1. Biểu hiện của kĩ năng ngôn ngữ nói trong hoạt
động thực tập sư phạm của sinh viên sư phạm
Kĩ năng ngôn ngữ nói trong hoạt động thực tập sư
phạm của SVSP được biểu hiện như sau: - Ngữ pháp
chính xác: đúng ngữ pháp, thuật ngữ, kết cấu; - Ngữ âm
lưu loát: nói không vấp, không lặp lại vấn đề một cách
lủng củng; + Ngữ pháp logic: Tính chặt chẽ của thứ tự, ý
nghĩa; + Ngữ nghĩa trong sáng: Mang tính giáo dục, khoa
học, không tối nghĩa; + Ngữ nghĩa giản dị: Dễ hiểu, sát
thực tế; + Ngữ âm truyền cảm: Lên xuống giọng đúng
lúc, đúng chỗ, phù hợp với nội dung cần biểu đạt; + Ngữ
âm đủ to, rõ: Cường độ vừa phải, đủ nghe; + Ngữ âm
nhịp độ vừa phải: Không nhanh quá, không chậm quá;
+ Ngữ pháp mạch lạc: Ý nói rõ ràng dễ hiểu; + Sử dụng

từ ngữ mang tính chọn lọc: Từ dùng đúng lúc, đúng chỗ,
không sử dụng từ tự do, tùy tiện; + Sử dụng từ ngữ phong
phú: Ngôn ngữ giàu hình ảnh, hình tượng, tình cảm.
Trên đây là những đặc điểm cơ bản về kĩ năng ngôn
ngữ nói trong hoạt động sư phạm mà SVSP cần tập luyện
ngay từ những năm đầu tiên qua các học phần rèn nghề
ở các trường sư phạm.
2.3.2. Tiêu chí và các mức độ kĩ năng ngôn ngữ nói của
sinh viên sư phạm
- Tiêu chí: Dựa trên cơ sở lí luận về kĩ năng, kĩ năng
ngôn ngữ nói, kĩ năng ngôn ngữ nói của SVSP và điều
kiện nghiên cứu, chúng tôi chỉ xem xét, đánh giá 3 tiêu
chí của kĩ năng ngôn ngữ nói của SVSP là: tính đúng đắn,
tính thuần thục, tính linh hoạt trong quá trình SV thực
tập sư phạm.
+ Tính đúng đắn của kĩ năng: sự thể hiện về mắc lỗi
hay không mắc lỗi, sai phạm hay không sai phạm, đúng
hay không đúng khi tiến hành các thao tác về ngữ âm,
ngữ pháp và ngữ nghĩa của ngôn ngữ nói trong thực tập
sư phạm.
+ Tính thuần thục của kĩ năng: thể hiện ở tốc độ, sự
thành thạo của từng thao tác và sự kết hợp hợp lí các thao
tác về số lượng và trình tự.
+ Tính linh hoạt của kĩ năng: là sự thể hiện ổn định,
bền vững và sáng tạo về ngữ âm, ngữ pháp và ngữ nghĩa
của hoạt động ngôn ngữ ở các điều kiện khác nhau trong
hoạt động thực tập sư phạm.
- Các mức độ kĩ năng ngôn ngữ nói của SVSP: Ở mỗi
tiêu chí đánh giá (tính thuần thục, tính linh hoạt, tính đúng
đắn), chúng tôi cũng đánh giá theo 5 mức độ (mức 5: Giỏi;
mức 4: Khá; mức 3: Trung bình; mức 2: Yếu; mức 1:
Kém). Trên cơ sở đó, đánh giá chung về kĩ năng ngôn ngữ
nói của SVSP cũng được xét theo 5 mức (xem bảng 1):
2.3.3. Đề xuất quy trình rèn luyện kĩ năng ngôn ngữ nói
cho sinh viên sư phạm
Bước 1. Hướng dẫn lí thuyết: Hướng dẫn lí thuyết về
mục đích, cách thực hành kĩ năng ngôn ngữ nói trong
hoạt động giảng dạy.
Bước 2. Làm mẫu: - GV thao tác làm mẫu nhiều lần,
giải thích cách tiến hành và ý nghĩa của thao tác đó, đưa
ra các quy định, điều kiện, những điều cần tránh khi sử
dụng ăng ngôn ngữ nói trong hoạt động giảng dạy; - SV
quan sát thao tác mẫu về ngôn ngữ nói trong hoạt động
giảng dạy của GV.
Bước 3. SV đặt kế hoạch thực hiện: Căn cứ vào lí
thuyết, cách tiến hành hoạt động và biểu tượng về kĩ năng
ngôn ngữ nói trong hoạt động giảng dạy, SV đưa ra kế
hoạch về cách thức, quá trình rèn luyện kĩ năng ngôn ngữ
nói trong quá trì nh giảng dạy.
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Bảng 1. Các mức độ và biểu hiện trong kĩ năng ngôn ngữ nói của SVSP
Tiêu chí
Mức độ

Tính đúng đắn

Tính thuần thục

Tính linh hoạt

5: Giỏi

Ngữ âm, ngữ pháp và ngữ
nghĩa đúng, chính xác,
không có sai sót

Sử dụng ngữ âm, ngữ pháp và ngữ nghĩa
rất nhanh chóng, thành thạo, rất ổn định,
bền vững

Thực hiện kĩ năng rất
mềm dẻo, linh hoạt,
sáng tạo

4: Khá

Ngữ âm, ngữ pháp và ngữ
nghĩa đa số là đúng, chính
xác, ít sai sót

Sử dụng ngữ âm, ngữ pháp và ngữ nghĩa
tương đối nhanh chóng, thành thạo,
không lúng túng, ổn định, bền vững

Thực hiện kĩ năng
tương đối mềm dẻo và
linh hoạt, có sự sáng tạo
nhất định

3: Trung
bình

Ngữ âm, ngữ pháp và ngữ
nghĩa cơ bản là đúng, chính
xác, có khá nhiều sai sót

Ngữ âm, ngữ pháp và ngữ nghĩa lúc
nhanh, lúc chậm, tương đối lúng túng,
lúc ổn định, lúc không ổn định, không
bền vững

Thực hiện kĩ năng còn
máy móc, chưa linh
hoạt, chưa sáng tạo

2: Yếu

Ngữ âm, ngữ pháp và ngữ
nghĩa ít đúng, ít chính xác,
có nhiều sai sót

Sử dụng ngữ âm, ngữ pháp và ngữ nghĩa
chậm, lúng túng, không ổn định, không
bền vững

Thực hiện kĩ năng máy
móc, rập khuôn, không
linh hoạt và sáng tạo

1: Kém

Ngữ âm, ngữ pháp và ngữ
nghĩa đa số là sai, gần như
chưa thực hiện được kĩ năng

Sử dụng ngữ âm, ngữ pháp và ngữ nghĩa
rất chậm, lúng túng, hoàn toàn không ổn
định, không bền vững, gần như chưa
thực hiện được kĩ năng

Chưa thực hiện được
kĩ năng

Bước 4. Thực hành: SV thực hiện luyện tập, lặp lại
các thao tác trong hoạt động giảng dạy GV.
Bước 5. Tự kiểm tra: SV tiến hành so sánh, đối chiếu
với các thao tác mẫu của GV nhằm phát hiện ra những
sai sót, phân tích nguyên nhân dẫn đến sai lầm trong hành
động và sửa chữa.
Bước 6. Thao tác, sáng tạo: SV biết vận dụng kĩ năng
ngôn ngữ nói một cách linh hoạt, mềm dẻo vào hoàn
cảnh, tình huống dạy học.
Có thể nói, quy trình rèn luyện kĩ năng ngôn ngữ nói
cho SV thông qua các giai đoạn: Hiểu cách làm - Làm
thử - Làm thành thạo. Trong quá trình rèn luyện kĩ năng
ngôn ngữ nói cho SV, GV cần tạo hứng thú học tập, có
sự kiểm tra kịp thời để điều chỉnh hành động nhằm giúp
các em củng cố kĩ năng.
3. Kết luận
Kĩ năng ngôn ngữ nói có vai trò quan trọng đối với
GV trong quá trình giảng dạy. Thiếu ngôn ngữ nói hoặc
ngôn ngữ nói bị hạn chế, dẫn đến hiệu quả giảng dạy của
GV sẽ không cao. Kĩ năng ngôn ngữ nói là một trong
những phương tiện công cụ để “mã hóa” tri thức, là điều
kiện tiên quyết cho sự thành công của các hoạt động thực
tập sư phạm. Do đó, SVSP cần được hình thành kĩ năng
này trong các chương trình hoạt động rèn nghề.
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