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MỘT SỐ CHIA SẺ VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA TRÒ CHƠI ĐẾN VIỆC DẠY 
VÀ HỌC TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐHKT TPHCM 

 
ThS. Nguyễn Thị Hà Giang 

1. LỜI MỞ ĐẦU 
 Một số nghiên cứu cho rằng việc sử dụng các trò chơi  trong giảng dạy ngoại ngữ là một 

trong những phương pháp hữu hiệu có thể làm tăng động cơ học tập cho sinh viên. Chúng giúp 
và khích lệ sinh viên duy trì việc học và sự hứng thú của họ với việc học. Ngoài ra, chúng còn 
giúp cho giáo viên tạo ra những ngữ cảnh mà ở đó ngôn ngữ thực hành rất hữu dụng và dễ hiểu 
với người học.  

Thực tế, trong dạy và học ngoại ngữ, sinh viên sẽ học hiệu quả hơn nếu họ được học 
trong bầu không khí học tập vui vẻ, thư giãn và có nhiều cơ hội được giao tiếp. Việc sử dụng các 
trò chơi trong giảng dạy ngoại ngữ có thể làm tăng động cơ học tập cho sinh viên, một trong 
những yếu tố quyết định thành công trong việc học ngoại ngữ của họ. Đồng thời, chúng giúp và 
khích lệ sinh viên duy trì việc học và sự hứng thú của họ với việc học.  

Ngoài ra, chúng còn giúp cho giáo viên tạo ra những ngữ cảnh mà ở đó ngôn ngữ thực 
hành dễ hiểu với người học. Người học muốn tham gia vào trò chơi thì họ phải hiểu người khác 
đang nói gì hay đã viết gì, và họ phải nói ra hoặc viết ra được những quan điểm riêng của họ hay 
để trình bày thông tin cho người khác hiểu. Các trò chơi  có thể được sử dụng để phát triển cả 
bốn kỹ năng cho sinh viên: Nghe, Nói, Đọc và Viết. Bên cạnh đó còn có những trò chơi phát 
triển vốn từ vựng, và cải thiện cách phát âm. Các trò chơi còn được áp dụng cho các sinh viên 
khác nhau ở mỗi trình độ khác nhau. 

 Trong bài viết này, tôi sẽ đề cập đến các ảnh hưởng của việc áp dụng trò chơi trong giờ 
học Tiếng Anh tại trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM (ĐHKT – TP HCM) 

2. THỰC TRẠNG 
Hiện nay, như chúng ta đều biết tiếng Anh được sử dụng ở hầu hết mọi lĩnh vực trong 

cuộc sống và nó được coi là ngôn ngữ quốc tế. Vì thế, việc học và sử dụng tiếng Anh ngày càng 
tăng. Tiếng Anh ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong Trường ĐHKT TP HCM - một trong 
những trường đại học lớn, có số lượng sinh viên lớn trên cả nước. 

Trong bối cảnh chung, việc giảng dạy tiếng Anh tại trường cũng còn nhiều vấn đề từ cơ 
sở vật chất, phương pháp giảng dạy của giáo viên, đặc điểm của sinh viên như rụt rè, nhút nhát 
không tích cực tham gia vào việc học,  chất lượng tiếng Anh đầu vào chưa đồng đều. Một số sinh 
viên ý thức được tiếng Anh quan trọng như thế nào cho công việc tương lai nhưng một số lại học 
cho có, học cho qua. Một số sinh viên khác chán học tiếng Anh trên lớp do giảng viên chưa khơi 
gợi được sự hứng thú học tập . 

Hiện nay với 45 tiết giảng dạy trên lớp thực hiện trong 11 tuần và số bài phải giảng là 4 
bài, giáo viên và sinh viên phải làm việc rât tích cực để theo kịp tiến độ giảng dạy. Điều  này 
khiến sinh viên luôn cảm thấy bị áp lực với môn tiếng anh. Do vậy giáo viên đã áp dụng trò chơi 
như một phương pháp thiêt thực để giờ học trở nên hiệu quả hơn ,giúp học sinh dễ nhớ từ mới, 
ngữ pháp và có thêm kiến thức về chủ đề đã học. 

Thông thường giáo viên soạn trò chơi theo chủ đề dưới dạng ô chữ, đoán nghĩa qua hình 
ảnh, nghe nhạc, đoán tên bài hát, nhớ chi tiết trong đoạn video…và cho sinh viên chơi sau giờ 
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học như một trò giải trí, đôi khi sử dụng khi dạy từ mới hoặc kiến thức mới, cũng có khi sử dụng 
như một bài ôn tập cuối mỗi chủ đề. 

Một số giáo viên giao cho sinh viên làm khi thuyết trình nhóm, hình thức do các em lựa 
chọn vì, khi các em làm thì trò chơi đa dạng hơn và thú vị hơn. 

3. ẢNH HƯỞNG 
3.1 Ảnh hưởng tích cực 
3.1.1 Đối với giáo viên  
Trò chơi giúp cho bài giảng dễ hiểu và sinh động hơn. Lee (1979)  cho rằng trò chơi có 

thể xua tan sự buồn tẻ của giờ học.  
Giáo viên chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn, tổ chức, điều khiển trò chơi và là người 

cung cấp thông tinvề từ vựng, về cấu trúc mới, hay là người gợi ý, giúp cho người chơi hiểu rõ 
vấn đề  hơn 

Một điểm tích cực khác là trò chơi tạo ra môi trường lớp học  trong đó người học là trung 
tâm.  

Thông qua các trò chơi trong lớp, giáo viên có thể đa dạng hóa phương pháp giảng dạy và 
đem lại hiệu quả cao hơn, học hỏi thêm những điều mà sinh viên quan tâm, đồng thời tạo không 
khí thân mật với các em. 

Ngoài ra, nó còn được xem là phương tiện kiểm soát lớp học. Có thời gian để quan sát, 
đánh giá thái độ học tập của sinh viên. Giáo viên có thể đánh giá theo hình thức nhanh hơn. 

 Thêm vào đó, thông qua sự quan sát của mình, giáo viên có thể nhận ra những điểm 
mạnh, điểm yếu của sinh viên cũng như những chỗ hổng cần được bổ sung trong quá trình tiếp 
thu kiến thức của họ.  

Trò chơi giúp cho giáo viên tạo ra những ngữ cảnh mà ở đó ngôn ngữ thực hành rất hữu 
dụng và dễ hiểu với người học. 

3.1.2  Đối với sinh viên  
  Các trò chơi đòi hỏi sinh viên phải hợp tác với nhau trong khi đóng vai (role-play), tranh 
luận, thảo luận, và sử dụng ngôn ngữ trong nhiều tình huống khác nhau phụ thuộc vào từng loại 
trò chơi được tổ chức trên lớp. Điều này rõ ràng thúc đẩy cơ hội giao tiếp giữa sinh viên với 
nhau. Đây chính là mục đích của quá trình giảng dạy ngoại ngữ, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác và 
cạnh tranh giữa họ.  

Trò chơi giúp sửa lỗi và phát triển các yếu tố ngôn ngữ như phát âm, đánh vần…cho sinh 
viên.  
             Trò chơi tạo ra môi trường học tập vui vẻ, làm tăng sự hứng thú của sinh viên đối với 
việc học, khiến họ luôn sẵn sàng tham gia giờ học.  

Nhiều trò chơi đòi hỏi sinh viên phải hoạt động theo cặp, theo nhóm hay đòi hỏi sự tham 
gia của cả tập thể lớp học cùng kết hợp với nhau để thực hiện yêu cầu của trò chơi, và để ghi 
được càng nhiều điểm càng tốt.  

Khi tham gia các trò chơi trong lớp, sinh viên có động cơ tự nhiên để ôn lại những kiến 
thức đã học,để tiếp nhận kiến thức mới một cách hứng khởi. Khi chơi trò chơi họ cảm thấy thư 
giãn, thoải mái và việc tiếp thu thực sự mới diễn ra, và người học sử dụng được những ngôn ngữ 
mà họ đã được học và đã thực hành trước đó.  
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Trò chơi tạo cho sinh viên nhiều cơ hội chủ động và tự chủ hơn để họ có thể làm chủ 
được mình trong các hoạt động giao tiếp.  

Ngoài ra, trò chơi cũng  tạo cơ hội cho sinh viên giao tiếp với nhau, thậm chí những học 
sinh rụt rè, thiếu tự tin cũng bị cuốn hút vào loại hoạt động này.  

Những sinh viên nào kém hơn thì được những sinh viên giỏi hơn trong nhóm giúp đỡ để 
trở nên tự tin hơn và có thể mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình. 

Theo Hallowen (1989) các trò chơi ngôn ngữ tăng cường động cơ học tập cho sinh viên ở 
mức độ lớn hơn so với sách giáo khoa thông thường, hay các tài liệu học tập, do chúng đòi hỏi và 
thúc đẩy sinh viên phải tham gia tích cực vào trò chơi.   

Đối với hầu hết các trò chơi, sự cạnh tranh giữa những người chơi và đội chơi là một 
nhân tố làm tăng mạnh mẽ động cơ học tập cho họ, khích lệ họ tham gia trò chơi. Đây cũng là lý 
do quan trọng nhất khiến hầu hết sinh viên trở nên hứng thú và bị lôi cuốn vào các trò chơi. 

3.2 Ảnh hưởng tiêu cực 
Việc tổ chức các trò chơi trong lớp thường làm mất nhiều thời gian ảnh hưởng đến tiến 

độ giảng dạy. 
Nếu để sinh viên làm sẽ khó kiểm soát về thời lượng, nội dung và hình thức. 
Sự hưng phấn quá sẽ ảnh hưởng đến các lớp khác. 

 Trò chơi sẽ trở nên khó thực hiện nếu những yêu cầu, hay chủ đề của nó không phù hợp 
hoặc nằm ngoài khả năng của sinh viên, những trò chơi như thế này không mang lại lợi ích cho 
cả người dạy lẫn người học. 

Những sinh viên càng có khả năng hơn thì nhận được nhiều khen ngợi, khiến cho những 
sinh viên kém hơn trở nên mất uy tín trong lớp. 

Một số sinh viên sẽ không tham gia trò chơi vì nhiều lý do khác nhau, họ sẽ cảm thấy 
buồn chán, mất thời gian. 

4. ĐỀ XUẤT 
o Thực hiện các trò chơi có tính giao tiếp tạo cho sinh viên cơ hội được giao tiếp 

trong ngữ cảnh giao tiếp thực sự. Đồng thời, chúng giúp các em phát triển các kỹ 
năng giao tiếp, đặc biệt là kỹ năng nói.   

o Bên cạnh việc tổ chức các trò chơi mang tính cạnh tranh trên lớp, thì tổ chức các 
trò chơi mang tính hợp tác, khuyến khích sự hỗ trợ lẫn nhau là điều cực kỳ quan 
trọng.  

o Giáo viên nên soạn trò chơi theo chủ đề. 
o Cần kiểm soát nội dung và thời gian trước khi cho chơi. 
o Tránh làm ồn ảnh hưởng các lớp khác. 
o Với đặc điểm lớp học ở ĐHKT đông sinh viên, sử dụng trò chơi theo nhóm hay 

theo cặp là rất phù hợp và hiệu quả vì tất cả sinh viên trong lớp đều có cơ hội thực 
hành ngôn ngữ.  

o Với sinh viên giai đoạn đại cương học từ mới là rất khó, trò chơi từ vựng là biện 
pháp hữu hiệu giúp giải quyết vấn đề này. Với sinh viên chuyên ngành nên áp 
dụng trò chơi có liên quan tới chuyên môn qua hình thức, xem video role play . . . 

o Nên có phần thưởng hoăc cộng điểm cho sinh viên. 
o Khuyến khích, động viên để sinh viên tham gia trò chơi một cách tự giác và hào 

hứng. 
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5. KẾT LUẬN 
  Trên đây là một số ý kiến chia sẻ của tôi về việc sử dụng trò chơi trong giờ học tiếng anh. 
Tuy vẫn có những hạn chế nhưng tôi vẫn cho rằng trò chơi là một trong những hoạt động hỗ trợ  
cần thiết  đối với việc giảng day ngoại ngữ. Việc áp dụng trò chơi như thế nào cho hiệu quả và 
thành công tùy thuộc vào mỗi giáo viên chúng ta. 
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