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THÚC ĐẨY TINH THẦN TẬP THỂ  
Ở CÁC LỚP TIẾNG ANH CHẤT LƯỢNG CAO 

 
ThS. Lê Thị Tuyết Minh 

 
Từ năm 2011 trường Đại học Kinh Tế bắt đầu triển khai chương trình Chất Lượng Cao 

(CLC) cho hệ Cử nhân Chính Qui. Các em sinh viên được đánh giá trình độ Tiếng Anh đầu vào 
và phân học các lớp Anh Văn theo năng lực Tiếng Anh của mình chứ không theo chuyên ngành 
như khi các em học các môn khác. Việc phân lớp như vậy tuy có thuận lợi cho giảng viên là sinh 
viên có trình độ khá đồng đều nhau nhưng cũng có khó khăn là do các em được tập hợp lại từ 
nhiều lớp khác nhau nên mối liên kết của tập thể lớp rất yếu, chủ yếu các em chỉ biết nhau theo 
nhóm cùng lớp chuyên ngành và các thành viên trong lớp không biết tên nhau khiến cho bầu 
không khí lớp học thiếu hẳn tinh thần tập thể so với các lớp bình thường. Điều này thể hiện rất rõ 
khi các nhóm thuyết trình trên lớp, những nhóm khác thiếu hẳn sự quan tâm và hỗ trợ nhau  
khiến giờ thuyết trình kém hiệu quả. Do vậy người viết thấy cần thiết phải thúc đẩy tinh thần tập 
thể của các lớp CLC nhằm động viên tinh thần học tập, tạo bầu không khí gắn kết, thân thiện để 
quá trình học tập được diễn ra tốt hơn. 
 Không ai phủ nhận vai trò quan trọng của bầu không khí lớp học đối với quá trình học. 
Theo Humber, việc tạo ra môi trường học tích cực là cách then chốt để nâng cao động lực học 
của sinh viên (“creating a positive learning environment is a key way to enhance student 
motivation”), và theo Footprints Recruiting (2013), việc tạo ra môi trường học tích cực trong lớp 
sẽ cho phép sinh viên cảm thấy thoải mái, an toàn và tham gia vào quá trình học (“creating a 
positive learning environment in your classroom will allow your students to feel 
comfortable, safe and engaged”). Do vậy, có rất nhiều nghiên cứu và bài viết về cách tạo 
môi trường tích cực trong lớp học nhưng chủ yếu về việc thúc đẩy động cơ học qua mối 
quan hệ giữa thầy-trò (teacher-student relationship), rất ít nghiên cứu về việc thúc đẩy mối 
quan hệ giữa các sinh viên với nhau (student-student relationship). Vì thế, trong phạm vi 
bài viết này, người viết chỉ đưa ra những ý kiến và những đề nghị chủ quan, không có 
nhiều sự tham khảo từ các nghiên cứu khác. 

Để thúc đẩy tinh thần tập thể của sinh viên, trước hết giảng viên cần phải có hoạt động 
“break the ice” ngay từ buổi học đầu tiên và sau đó thực hiện nhiều hoạt động mang tính tập thể 
đòi hỏi nhiều sự giao tiếp và gắn kết giữa các thành viên để dần dần tạo mối liên kết cho họ. 
 Theo người viết, những hoạt động mà giảng viên có thể thực hiện trong buổi học đầu tiên 
trên lớp là: 

1. Info seeker 
Giảng viên cần chuẩn bị các tờ giấy nhỏ ghi những thông tin mà sinh viên cần phải tìm 

hiểu về bạn mình. Giảng viên cần chuẩn bị nhiều câu hỏi khác nhau và yêu cầu sinh viên đi vòng 
quanh lớp hỏi ít nhất 5 người mà mình không biết tên và ghi chú vắn tắt lại thông tin về những 
người đó. Giảng viên cũng khuyến khích các em hỏi thêm nhiều câu hỏi khác và thực hiện mẫu 
cũng như hướng dẫn cách “take notes” vào giấy. Giảng viên cũng cần nói rõ ai không hỏi đủ 5 
người hay đó là những người ngồi gần mình sẽ bị phạt. Sau hoạt động, giảng viên yêu cầu vài em 
tường thuật lại vài thông tin (thú vị) mà họ tìm hiểu được về những người bạn trong lớp. 
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Sample: 

Student A  
FIND SOMEONE WHO...   Name & more information: 
1. likes computer games  
2. does a sport  
3. enjoys cooking  
4. had a holiday last month  
5. went out last weekend   
6. read the newspaper this morning  
7. has ever eaten something very strange or 
unusual (dog/ crocodile/ ostrich  meat, etc.) 

 

8. has ever tried any strong- feeling activities 
(such as scuba-diving or roller-skating, etc) 
 

 

Student B  
FIND SOMEONE WHO...   Name & more information: 
1. often uses the Internet  
2. plays a musical instrument  
3. watched TV yesterday evening  
4. went to bed before 11 p.m. last night  
5. enjoys travelling  
6. has ever loved at first sight    
7. has ever picked up something valuable  
8.   has ever met someone famous or important 
 

 

Giảng viên cần chuẩn bị thêm thông tin khác cho Student C , D , v.v. 
 

2. The Power Ball 
Sinh viên đứng thành vòng tròn giới thiệu tên và phải kèm theo 1 tính từ mô tả (đặc điểm, 

tính cách…) có âm đầu trùng với âm đầu của tên mình.  
Vd: Hello, everyone. My name’s Minh. I’m modern Minh. 
       Hello, everyone. My name’s Loc. I’m lonely Loc. 
       Hello, everyone. My name’s Tuyen. I’m timid Tuyen. 
Giảng viên cho thời gian để sinh viên suy nghĩ và chuẩn bị tính từ phù hợp, và hỏi xem ai 

có cần giúp đõ thì giảng viên và cả lớp sẽ tìm giúp, và cũng cần lưu ý trước những em trùng tên 
nhau để tìm những từ khác nhau. Sinh viên sẽ chuyền quả banh, đến lượt ai giữ quả banh thì giới 
thiện tên của mình. Sau khi tất cả đã giới thiệu xong thì giảng viên sẽ ném quả banh cho 1 sinh 
viên và hỏi tên của 1 bạn bất kì trong lớp. Sinh viên đó phải nói lại đúng tên và tính từ đi kèm 
với tên bạn đó. Nếu ko đúng sẽ bị phạt. 

Hoạt động này bắt buộc sinh viên phải cố gắng nhớ tên của nhau nhưng khó hơn là phải 
nhớ cả tính từ đi kèm theo tên của bạn ấy. 
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Đó là những hoạt động người viết nghĩ giảng viên có thể thực hiện trong buổi dạy đầu 
tiên. Ngoài ra xuyên suốt khóa học, giảng viên cần thường xuyên tạo các hoạt động để sinh viên 
làm việc theo nhóm hoặc cặp và yêu cầu các em phải di chuyển chỗ để làm việc với những bạn 
mới mà họ chưa có dịp tiếp xúc. Giảng viên cũng có thể khuyến khích sinh viên thay đổi chỗ 
ngồi khác nhau cho mỗi buổi học và cũng cần nói rõ ưu điểm của việc tiếp xúc với nhiều bạn 
mới cho sinh viên. Giảng viên cần chỉ cho sinh viên biết rằng họ không phải là những gương mặt 
vô danh hay tách rời nhau trong lớp mà họ là một tập thể, phải có tinh thần gắn kết và hỗ trợ 
nhau cùng phát triển mới có thể hoàn thành việc học một cách tốt nhất. Sinh viên có thể nghĩ 
rằng hành động của họ không ảnh hưởng đến các bạn khác nếu họ ngồi im, không gây mất trật tự 
trong lớp. Hãy nhắc nhở sinh viên để họ nhận thức rằng bầu không khí tương hỗ, hợp tác nhau là 
rất cần thiết cho quá trình học tập diễn ra có hiệu quả. Giảng viên cần động viên sinh viên tích 
cực và chủ động trong việc thể hiên tinh thần tập thể trong lớp. Giảng viên có thể thực hên 
“cooperative learning”, trong đó giảng viên không chỉ đơn thuần sắp xếp sinh viên vào nhóm mà 
phải tạo ra được sự tương hỗ tích cực giữa các thành viên của nhóm trong các hoạt động học 
thuật cũng như ngoại khóa. Sinh viên phải hoạt động theo nhóm mà các thành viên được chọn 
ngẫu nhiên chưa biết nhau trước đó, do vậy các sinh viên trước đây không có cơ hội giao tiếp với 
nhau bắt buôc phải hợp tác nhau để hoàn thành các mục tiêu học tập. 

Việc tạo ra môi trường tập thể tích cực mất nhiều thới gian và công sức của giảng viên 
nhưng những lợi ích mà nó mang lại rất xứng đáng. “The nature of the classroom 
environment and psychosocial interactions can make a difference in how students 
learn and achieve their goals.” (McRobbie, Roth, & Lucas, 1997). 

Trên đây chỉ là vài ý kiến chia sẻ, người viết rất mong nhận được những ý kiến đóng góp 
của Quý thầy cô có nhiều kinh nghiệm hơn về vấn đề này. 
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