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SỬ DỤNG THẺ CÂU HỎI VÀ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG ĐỂ NÂNG CAO SỰ TỰ TIN 
CỦA SINH VIÊN TRONG GIAO TIẾP BẰNG TIẾNG ANH 
 

ThS. Võ Đoàn Thơ 
I. LỜI MỞ ĐẦU: 

Trong xu hướng đổi mới toàn diện hệ thống giáo dục mà trong đó phương pháp giảng dạy 
luôn là một ưu tiên hàng đầu, việc giảng dạy ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở bậc đại 
học đòi hỏi phải có sự thay đổi để đáp ứng được nhu cầu mới của xã hội. Cụ thể, một 
thay đổi cấp thiết ở đây chính là ở mục tiêu giảng dạy, thay vì tập trung vào các lý thuyết 
ngữ pháp trong các bài thi truyền thống, trọng tâm môn ngoại ngữ đang dần hướng sinh 
viên đến việc phát triển khả năng giao tiếp. Tuy nhiên, điều đó bắt buộc phải có sự kết 
hợp của rất nhiều nhân tố từ vai trò của giảng viên đến cả sự nỗ lực của sinh viên. Để có 
khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, sinh viên ngoài vốn kiến thức còn phải có đủ sự tự 
tin, vì thế giảng viên không chỉ trang bị cho họ những kiến thức ngôn ngữ mà còn phải đa 
dạng hóa các hoạt nhằm thúc đẩy sự tự tin của sinh viên trong giao tiếp. 

II. THỰC TRẠNG: 
Do thói quen học tập bị động và chú trọng vào lý thuyết ở bậc phổ thông, hầu hết các 
sinh viên ở bậc đại học gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp bằng ngoại ngữ: 
- Sinh viên luôn bị động trong giao tiếp, không có khả năng đặt câu hỏi và mở rộng 

cuộc đàm thoại. 
- Sinh viên luôn ngại giao tiếp bằng tiếng Anh do sợ mắc lỗi sai. 
- Sinh viên luôn thiếu sự tự tin trong việc bắt đầu cuộc đàm thoại và không sẵn sàng 

giao tiếp với người bản ngữ bằng tiếng Anh. 
III. CƠ SỞ LÝ LUẬN: 

Giảng viên cần xây dựng một chương trình học tương tác với những hoạt động phù hợp 
nhằm thúc đẩy việc giao tiếp bằng tiếng Anh của sinh viên. Những hoạt động này phải 
tăng cường sự tự tin của sinh viên trong khả năng giao tiếp, điều đó đòi hỏi sự nắm vững 
nhu cầu và thói quen học tập của sinh viên, tạo ra môi trường tích cực và chủ động cho 
giao tiếp đồng thời ứng dụng những công nghệ hiện đại gắn liền với sinh viên trong hoạt 
động hằng ngày. 
1. Tầm quan trọng của sự tự tin trong việc học ngoại ngữ: 

Trong việc học ngoại ngữ, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp, sự tự tin của sinh viên là 
một trong những nhân tố giúp cải thiện việc học của họ (Kelly và Watson, 1986, 
p.4). Dornyei (2001) đề xuất rằng cách thức để thúc đẩy sự tự tin của sinh viên là 
cung cấp những kinh nghiệm thành công, khuyến khích người học và giảm sự lo âu, 
căng thẳng. 
Kelly đã phát triển một mô hình chỉ ra 4 chiến lược (trích trong Aik & Tway, p.31). 
Nó được gọi là mô hình ARCS (Attention, Relevence, Confidence and Satisfaction) 
và được tóm tắt và thảo luận bởi Small (trích từ Aik & Tway, 2006, p.31). 
“Chiến lược tự tin giúp sinh viên phát triển mong đợi tích cực cho việc đạt được 
những mục tiếu tích cực trong học tập.” 
Saetan (1991, p.8) xác định rằng những người học tự tin thường tự chọn cách thức tự 
kiểm tra việc học và hiểu ngôn ngữ của họ. Sjoberg (2006, p.53) thấy rằng những 
người học kém tự tin được khuyến khích tham gia và được giới thiệu với những 
người học tự tin hơn. 
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Nếu giảng viên luôn nhận thức được và phản ánh được việc giảng dạy của họ và cố 
gắng thúc đẩy sinh viên hoàn thành nhiệm vụ, khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ và 
sự tự tin của sinh viên sẽ dần được tăng lên. 

2. Sử dụng điện thoại di động trong giảng dạy ngoại ngữ: 
Điện thoại di động là một phương tiện vô cùng phổ biến ngày nay do sự tiện lợi 
mang lại bởi nhiều tính năng hiện đại cài đặt sẵn cho người dùng. Vì thế, giống như 
các phương tiện giao tiếp khác, điện thoại di động có thể được dùng hỗ trợ việc học 
tập (Prensky, 2004, p1). 
Laurillard (2007) chỉ ra rằng những hoạt động bằng điện thoại di động sẽ tạo ra 
nhiều cơ hội cho người học vừa luyện tập vừa ôn tập và kiểm tra chính những kiến 
thức của họ. 
Wagner và Wilson (2005) nhấn mạnh rằng sinh viên có thể ứng dụng những kỹ năng 
lĩnh hội thông các hoạt động có bối cảnh cụ thể bằng điện thoại di động và khả năng 
ghi âm, ghi hình của nó vào trong đời sống thực tế rất hiệu quả. 

3. Những hoạt động học không gây áp lực, căng thẳng cho sinh viên: 
Những hoạt động học thiết kế cho sinh viên luyện tập ngôn ngữ luôn là nhân tố quan 
trọng cần chú trọng. Để khuyến khích sự tham gia nhiệt tình, tích cực của sinh viên, 
giảng viên mang lại những hoạt động thực tế, thiết thực và tránh gây ra áp lực tâm lý 
cho sinh viên, những người luôn có cảm giác sợ hãi và e ngại khi phải sử dụng tiếng 
Anh để giao tiếp do sợ mắc lỗi, sợ mất mặt trước mọi người… Ricard-Amato (2003, 
p.113) cho rằng, “để làm giảm sự căng thẳng có thể dẫn đến những tình huống giao 
tiếp không thoải mái, giảng viên có thể thoải mái sử dụng các hoạt động tác động 
vào cảm xúc và các kỹ thuật mang tính nhân văn”. Phương pháp này được định 
nghĩa bởi Richards, Platt, và Weber (1985, p.131) và Richards (2002, p.15) là: 
+ phát triển giá  trị con người 
+ phát triển sự tự nhận thức và thấu hiểu người khác 
+ nhạy cảm với cảm xúc và tình cảm của người khác 
+ sự tham gia chủ động của sinh viên trong việc học và cách thức học tập 
 Để có được sự tham gia tích cực đó, những hoạt động không gây áp lực sợ hãi cho 
sinh viên cần được phát huy nhằm thúc đẩy nhu cầu thể hiện, trình bày ý tưởng của 
sinh viên và giảm sự lo lắng, căng thẳng của họ trong giao tiếp bằng tiếng Anh. Để 
tăng cường sự tự tin của sinh viên trong giao tiếp tiếng Anh, những hoạt động không 
gây áp lực được xem là công cụ thúc đẩy sinh viên nhận thức về thể hiện và cảm xúc 
của họ (Legutke & Thomas, 1991, p.51). Dudrow (2006, p.26) bổ sung rằng sự hứng 
thú và cảm giác thú vị sẽ diễn ra một cách tự nhiên trong quá trình học. 

IV. ĐỀ XUẤT: 
Mục tiêu: 
- Giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng đặt câu hỏi trong giao tiếp thông qua các thẻ câu 

hỏi theo cấp độ khó dần (từ việc làm quen với các câu hỏi có sẵn, tự xây dựng câu 
hỏi dựa vào các từ khóa gợi ý, tự thiết kế câu hỏi theo chủ đề giao tiếp). 

- Giúp sinh viên tránh được cảm giác sợ hãi khi phải đứng trước đám đông, đồng thời 
giúp sinh viên nâng cao sự tự tin sau khi đã làm quen với các dạng câu hỏi phổ biến 
trong giao tiếp. 

- Tạo hứng thú cho sinh viên khi sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) ghi âm các cuộc 
đàm thoại của bản thân; hơn nữa, sinh viên có thể tự điều chỉnh ngôn ngữ khi nghe 
lại đoạn ghi âm của mình. 
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1. Bước 1: 
- Thiết kế các thẻ câu hỏi, trên mỗi thẻ có từ 2 đến 4 câu hỏi cùng chủ đề. 
- Phát thẻ câu hỏi cho sinh viên. 
- Yêu cầu sinh viên dùng câu hỏi trong trên thẻ phỏng vấn một thành viên khác. 
- Yêu cầu sinh viên dùng ĐTDĐ ghi âm cuộc phỏng vấn của hai người. 
- Chọn phát phần phỏng của sinh viên và giúp sửa lỗi. 
2. Bước 2: 
- Phát cho sinh viên các thẻ câu hỏi, trên thẻ chứa 2 – 4 câu hỏi chưa hoàn chỉnh. 
- Yêu cầu sinh viên dùng từ khóa trên thẻ đặt thành câu hỏi hoàn chỉnh. 
- Yên cầu sinh viên phỏng vấn 2 – 3 thành viên khác. 
- Yêu cầu sinh viên dùng ĐTDĐ ghi cuộc phỏng vấn. 
- Chọn phát phần phỏng của sinh viên và giúp sửa lỗi. 
3. Bước 3: 
- Yêu cầu sinh viên tự thiết kế thẻ câu hỏi gồm 8-10 câu hỏi cùng một chủ đề. 
- Yêu cầu sinh viên phỏng vấn một người nước ngoài (tiếng Anh)  
- Yêu cầu sinh viên ghi âm hoặc ghi hình cuộc phỏng vấn. 
- Chọn phát phần phỏng của sinh viên và giúp sửa lỗi. 
4. Bước 4: 
- Yêu cầu sinh viên làm việc theo nhóm, tổ chức một talk show về một chủ đề. 
- Yêu cầu các nhóm diễn trước lớp. 
- Góp ý và chỉnh sửa. 

 
UNIT 2: WORK AND LEISURE 

 
 

 
 

LEISURE TIME 

1. What do you often do to relax? 
2. What do you often do at weekends? 

3. What is your favorite sport? 
4. How do you balance between study and relaxation? 

DAILY ROUTINE 

1. What tine do you often get up / go to bed (turn in)? 
2. What are your studying hours? 

3. What do you often have for breakfast / lunch / dinner? 
4. What do you often do after school? 
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UNIT 3: PROBLEMS 

 
 

 
 

TIME 

1. What is a special day in your life? 
2. When are you busy during the day? 

3. What season do you like best? 
4. Which moments in a day / week / year do you particularly enjoy?? 

JOB / WORK 

1. What kind job would you like to have? 
2. What kind of company would you like to work for? 

3. What benefits would you like from work?  
4. How much would you like for your salary? 

STUDENTS 

1. What / you / like / when / become / student? 
2. What problems / you / have / a new student? 

3. How / you / solve / problems?  
4. Who / your advisor? 

UNIVERSITY 

1. What / you / like / your university? 
2. What / you / dislike / your university? 

3. What / you / like / change / your university? 
4. What / your dream university? 
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UNIT 4: TRAVEL 

  

WORK  

1. What problems / people / have / work? 
2. What / people / do / deal / problems? 

3. Who / people / ask / help / work? 
4. How / problems / affect / people / work ? 

CITY 

1. What / you / like / live / HCMC? 
2. What problems / be / there / HCMC? 

3. What / be / most / urgent problem / big cities? 
4. What / you / suggest / solve / problem? 

 

TRAVELLING 

Student: _______________________ 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 

7. __________________________ 

8. __________________________ 

9. __________________________ 

10. __________________________

 

LIFESTYLES 

Student: _______________________ 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

3. __________________________ 

4. __________________________ 

5. __________________________ 

6. __________________________ 

7. __________________________ 

8. __________________________ 

9. __________________________ 

10. __________________________
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COSTUMES 

Student: 

_______________________ 

1. ________________________

__ 

2. ________________________

__ 

3. ________________________

__ 

4. ________________________

__ 

 

FOODS 

Student: 

_______________________ 

1. _______________________

___ 

2. _______________________

___ 

3. _______________________

___ 

4. _______________________

___ 
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