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TƯƠNG TÁC NGÔN NGỮ TRONG PHẠM VI LỚP
HỌC TIẾNG PHÁP – NGOẠI NGỮ HAI TẠI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾ
Trần Thị Kim Trâm
Ngày nay, vấn đề tương tác được chú trọng trong nhiều hoạt động và
nhiều lĩnh vực, và càng được chú trọng nhiều hơn trong hoạt động
dạy và học ngoại ngữ. Bài viết giới thiệu những nhân tố ảnh hưởng
tích cực đến quá trình tương tác giữa thầy và trò và giữa trò với nhau
trong phạm vi lớp học tiếng Pháp – ngoại ngữ hai: công cụ ngôn
ngữ, công cụ hỗ trợ giảng dạy và học tập, hình thức làm việc theo
nhóm (lớn, nhỏ)… đều được huy động để tăng cường giao tiếp sư
phạm và kích thích hứng thú học tập cho sinh viên ngành tiếng Anh.
Bài viết cũng nêu lên một số kết quả đạt được khi áp dụng thuyết
tương tác ngôn ngữ nói chung và thuyết giao tiếp sư phạm nói riêng
trong dạy và học.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bài viết xuất phát từ một nghiên cứu đang được tác giả thực hiện
(2013 - 2014) liên quan đến việc dạy/học tiếng Pháp – ngoại ngữ hai
trong tình hình mới. Theo đề án ngoại ngữ quốc gia 2020, việc học ngoại
ngữ không chuyên và ngoại ngữ hai được đánh giá trên 4 kỹ năng nghe,
nói, đọc và viết. Vấn đề này đã làm thay đổi quan niệm dạy/học ngoại
ngữ không chuyên nói chung và dạy/học tiếng Pháp – ngoại ngữ hai nói
riêng. Câu hỏi được đặt ra là: Dạy/học như thế nào để có thể đạt được
mục tiêu đề ra của đề án ? Để trả lời cho câu hỏi này, bài viết sẽ trình
bày một số quan điểm về giao tiếp, tương tác trong dạy/học ngoại ngữ và
đề xuất một số biện pháp để thúc đẩy quá trình dạy/học ngoại ngữ diễn
ra tích cực và hiệu quả hơn.
II. NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận
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1.1 Quan điểm về giao tiếp
Trường phái Palo Alto đã khẳng định “Chúng ta không thể không
giao tiếp”. Đúng vậy, giao tiếp là cần thiết trong cuộc sống để thiết lập
mối quan hệ hoặc duy trì và phát triển mối quan hệ với người khác trong
phạm vi gia đình, xã hội,…
Trong dạy/học ngoại ngữ, giao tiếp1 là để đạt được mục đích
truyền thụ và lĩnh hội kiến thức thông qua những phương tiện và kỹ
thuật cho phép phổ biến, truyền đạt một thông điệp đến người nghe với
số lượng nhiều hoặc ít và không đồng nhất. Giao tiếp quan tâm đặc biệt
đến sự diễn giải và hiệu ứng đối với người nhận thông tin (J.P. Cuq :
2003). Hiện nay, vai trò tích cực của người học được chú trọng, bởi giao
tiếp phụ thuộc phần lớn vào hoạt động diễn giải của họ. Đến lượt họ, họ
có thể trở thành người chuyển tải thông tin. Nói tóm lại, giao tiếp được
quan niệm như là một sự đi – về, một trao đổi…
Giao tiếp sư phạm (hay tương tác trong dạy/học) là một hiện tương
đặc biệt (J. Clanet : 2007), một thành phần quan trọng của hệ thống quản
lý hoạt động học tập được sử dụng để tối đa hoá quá trình lĩnh hội một
ngoại ngữ. A. A. Leontiev (1979 : 8) mô tả giao tiếp sư phạm như là giao
tiếp của người thầy với học trò trong quá trình giảng dạy. Người thầy tạo
điều kiện tốt nhất để phát triển động lực và tính sáng tạo của người học.
Giao tiếp sư phạm có thể được xem như là một phương tiện đặc biệt để
hướng dẫn việc học tập.
Như vậy, giao tiếp sư phạm là một quá trình hai chiều. Người dạy
không chỉ phải biết tổ chức, mà còn kích thích sự chủ động giao tiếp của
người học. Người học trở thành đối tượng giao tiếp thực sự trong hệ thống
hoạt động nhận thức cho học tập và giao tiếp nói chung.
1.2 Quan điểm về tương tác
Khái niệm tương tác đầy đủ (bằng lời và không lời) được hiểu khi
các đối tượng giao tiếp trực diện, cùng hiện diện trong một bối cảnh
không gian và thời gian. Trong tình huống này, những người tham gia
1

http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication
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tương tác có thể nhận thấy nhau bằng nhiều giác quan (nghe, nhìn,…).
Vì thế thông tin có thể được chuyền tải bằng nhiều kênh khác nhau, điều
đó có nghĩa là ngôn ngữ không phải là phương tiện giao tiếp duy nhất.
Chuyên gia ngôn ngữ người Pháp C. Kerbrat-Orecchioni đã đúc
kết rằng diễn biến của một tương tác phụ thuộc vào 3 yếu tố: Mục đích
tương tác; không gian và thời gian tương tác; và các đối tượng giao tiếp.
Trong đó, các đối tượng giao tiếp đóng vai trò quyết định nhất đối với
thành công của tương tác.
Đối tượng giao tiếp được xem xét trên nhiều khía cạnh như đặc
điểm cá nhân (tuổi tác, giới tính,.. ), đặc điểm xã hội (nghề nghiệp...),
đặc điểm tâm lý; hoặc trong mối quan hệ lẫn nhau. Các yếu tố này chi
phối đến quá trình tương tác.
B. Bange (1994) cho rằng lớp học ngoại ngữ được xem như là
một loại tương tác cùng một cách như tư vấn y tế và pháp lý. Tức là một
tình huống với các đặc tính tương đối ổn định. Trong lớp học tiếng Pháp,
tương tác tạo thành không gian học tập, nơi xây dựng kiến thức mới.
Theo L. Gajo và L. Mondada (1998), tương tác là nơi và là
phương tiện lĩnh hội kiến thức, bởi chính trong sự hợp tác và trao đổi với
các thành viên có khả năng hơn, người học mới có thể phát triển các kỹ
năng và kiến thức vượt quá khả năng cá nhân vốn có của họ. L.
Vygotsky (1985: 270) gọi đó là “vùng phát triển gần” (zone proximale
de développement).
Như vậy, theo các quan điểm trên, tương tác trong phạm vi lớp
học là điều kiện thuận lợi để người dạy có thể dẫn dắt hoạt động lĩnh hội
kiến thức mới cho người học, điều khiển các đối thoại để tối đa hóa việc
học tập thông qua các hoạt động, các phương tiện (ngôn ngữ phù hợp, dễ
hiểu, công nghệ thông tin, nghiệp vụ sư phạm,…).
2. Ứng dụng thuyết tương tác ngôn ngữ trong dạ/học tiếng Pháp –
ngoại ngữ 2
2.1 Sơ lược về các lớp Tiếng Pháp – Ngoại ngữ
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Từ năm học 2013 – 2014, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học
Huế bắt đầu triển khai việc dạy/học ngoại ngữ không chuyên và ngoại
ngữ hai theo đề án ngoại ngữ 2020. Sinh viên được học và được đánh giá
theo các cấp độ A1, A2 và B1 vào ba học kỳ đầu của bậc đại học. Số tín
chỉ tương ứng cho từng cấp độ là 2 / 2 / 3. Về số lượng sinh viên, các lớp
tiếng Pháp - ngoại ngữ hai đều là những lớp đông, có từ 40 đến 48 sinh
viên/lớp.
Cơ sở vật chất : Lớp học có các trang thiết bị khá đầy đủ (máy chiếu,
máy tính, bảng,…)
Giáo trình sử dụng: Le Nouveau Taxi 1 và Le Nouveau Taxi 2. Các giáo
trình này được thiết kế khá tách bạch bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và
Viết. Cuối giáo trình có mục từ vựng đa ngôn ngữ (Pháp – Anh – Tây
Ban Nha – Ý – Bồ Đào Nha – Hy Lạp) thuận tiện cho việc tra cứu của
sinh viên chuyên ngành tiếng Anh. Tuy nhiên, một số hoạt động Nghe và
Nói còn hạn chế do giáo trình photo lại nên chỉ có màu đen trắng.
Đối tượng sinh viên: Chủ yếu là sinh viên tiếng Anh, thuộc các chuyên
ngành khác nhau (Sư phạm, Ngôn ngữ) và đến từ nhiều nhóm lớp khác
nhau.
Trình độ ngôn ngữ: Đa số sinh viên đều mới bắt đầu tiếp xúc với tiếng
Pháp ở bậc đại học. Số lượng sinh viên đã học tiếng Pháp như ngoại ngữ
hai tại các trường phổ thông trung học chiếm tỉ lệ rất thấp (khoảng 10%).
Như vậy, các lớp tiếng Pháp – ngoại ngữ hai thuộc dạng lớp đông
và đối tượng sinh viên thì khá đa dạng về chuyên ngành, và khá chênh
lệch về trình độ ngôn ngữ. Vậy, người dạy cần áp dụng những biện pháp
gì cho đối tượng sinh viên này ?
2.2 Ứng dụng lý thuyết tương tác trong dạy/học các kỹ năng
thực hành tiếng
Sau khi đã xác định các mục tiêu của giờ học (những kỹ năng và
kiến thức cần đạt), đối tượng học viên (chuyên ngành tiếng Anh), ngữ
cảnh (phạm vi lớp học tiếng Pháp – ngoại ngữ 2), chúng tôi đã sử dụng
các phương tiện, công cụ phù hợp nhất đối với đối tượng sinh viên tiếng
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Anh để hướng dẫn tốt hơn việc học tiếng Pháp, tăng cường tương tác
giữa người dạy và người học và giữa người học với nhau. Việc hướng
dẫn kiến thức mới được dựa trên các nội dung sau:
2.2.1 Kết hợp nghe, nhìn: Huy động nhiều kênh tiếp nhận kiến
thức của sinh viên2 bằng cách:

Bố trí không gian phòng học: để tạo thuận lợi cho tương tác hiệu
quả giữa thầy và trò và giữa trò với nhau, bàn, ghế cần xếp theo hình chữ
U hoặc vòng tròn (lớn, nhỏ),…tùy thuộc vào từng loại hoạt động.

Sử dụng tốt các phương tiện hỗ trợ dạy/học ngoại ngữ: tận
dụng tốt cơ sở vật chất của nhà trường (máy chiếu, máy cassette, bảng,
bút,…) để hỗ trợ cho việc giới thiệu kiến thức mới.
2.2.2 Tính đơn giản, rõ ràng của thông tin
Theo nhà triết học người Mỹ H. P. Grice (1975), thông tin đưa ra
cần phải rõ ràng và ngắn gọn để người nghe dễ hiểu. Vì vậy, đối với đối
tượng sinh viên mới bắt đầu học tiếng Pháp, chúng tôi sử dụng ngôn ngữ
rõ ràng, đơn giản và ngắn gọn. Ví dụ:
Đối với câu hỏi: Đi từ đơn giản, rút gọn đến đầy đủ.

Ton prénom ?
Tu t’appelles comment ?

 Quel est ton prénom ?




Tính rõ ràng của thông tin cũng được thể hiện qua các tình huống
cụ thể, thực tế.
2.2.3 Vốn kiến thức của người học
Vốn kiến thức sẵn có của sinh viên rất đa dạng như kiến thức phổ
thông, kiến thức về ngôn ngữ và văn hóa mẹ đẻ, kiến thức ngôn ngữ và
văn hóa Pháp và Anh,…Vì vậy, chúng tôi giới thiệu kiến thức mới:

Theo H. Gardner, tồn tại nhiều năng lực (multiples intelligences) và mỗi học viên sở hữu một
hoặc vài năng lực tối ưu. Vì vậy, trong giảng dạy ngoại ngữ cần đa dạng hóa các kênh tiếp nhận
thông tin để người học có thể lĩnh hội kiến thức theo cách riêng của họ.
2
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- Dựa trên vốn kiến thức phổ thông về thực tế Việt Nam hay thế
giới:
Ví dụ:

Le président du Vietnam s’appelle Trương Tấn Sang. (Chủ tịch
nước Việt Nam là Trương Tấn Sang)

Hué se trouve au centre du Vietnam. (Huế nằm ở miền trung
nước Việt Nam)

David Beckham est un bon footballeur. (David Beckham là một
cầu thủ bóng đá giỏi)
- Dựa trên sự tương đồng (hoặc khác biệt) về phát âm, chữ viết giữa
tiếng Pháp và tiếng Anh:

Danh từ chỉ nghề nghiệp: profession (profession), président
(=president), journaliste (=journalist), dentiste (=dentist),…

Danh từ chỉ thể thao: sport; fair-play; knock-out; match; penalty;
foot-ball; …

Danh từ chỉ thức ăn, thức uống: fast-food; hot-dog; sandwich;
cocktail;…

…

Danh từ chỉ phương tiện giao thông: transport; train; bus; moto;



Danh từ chỉ âm nhạc: jazz; rap; folk; funk; cédérom; …


Danh từ chỉ áo quần: jean; pull-over; sweat-shirt; T-shirt / teeshirt; …

Tính từ: certain (=certain); possible (=possible); probable
(=probable);…

Động từ: Préférer (= to prefer); préparer (= to prepare); visiter
(=to visit)

Các loại từ khác: kidnapping; camping; parking; planning;
meeting; place; télévision (=television);…
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- Dựa trên tương đồng (hoặc khác biệt) về phát âm, chữ viết giữa
tiếng Pháp và tiếng Việt:

manteau (măng tô); affiche (=áp phích); acide (=a xít); antenne
(=ăn ten); balcon (=ban công); ballet (=ba lê); bière (=bia); cantine
(=căng tin); cinéma (=ci nê); cyclo (=xích lô); film (=phim); laine
(=len); moutarde (mù tạt); radio (ra đi ô); taxi (=taxi);…
- Dựa trên vốn hiểu biết tiếng Pháp của sinh viên trong lớp để tạo
hứng thú trong học tập (R. Viau, 1999)
3. Một số kết quả đạt được
Áp dụng lý thuyết tương tác trong dạy và học ngoại ngữ nói
chung và tiếng Pháp – ngoại ngữ hai nói riêng, chúng tôi đã thu được
một số kết quả sau:
- Qua các hoạt động làm việc theo nhóm (lớn, nhỏ), qua việc tạo
các hình huống gần thực tế và qua việc sử dụng ngôn ngữ mang tính kế
thừa dựa trên kiến thức, trình độ ngôn ngữ và văn hóa của người học,
chúng tôi đã tạo được nhiều cơ hội tương tác, diễn đạt cho đối tượng
sinh viên đồng nhất về chuyên ngành tiếng Anh nhưng có nhiều khác
biệt về kiến thức, phong cách học,…;
- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy làm cho bài
giảng sinh động, tạo được hứng thú học tập cho sinh viên, đồng thời giải
quyết được phần nào vấn đề về thời gian hạn chế của chương trình học
theo hệ thống tín chỉ. Vì vậy quá trình dạy và học diễn ra thuận lợi và
hiệu quả hơn.
III. KẾT LUẬN
Tương tác trong lớp học là cần thiết, và cần thiết hơn khi tương
tác diễn ra trong phạm vi lớp học ngoại ngữ. Trong quá trình này, người
dạy hướng dẫn người học lĩnh hội kiến thức dựa trên nền tảng kiến thức
có sẵn của họ sẽ giúp việc học tiếng dễ dàng hơn, tiết kiệm được thời
gian hơn (để giải thích), tránh được phần nào việc sử dụng tiếng mẹ đẻ
(theo J. Clanet (2007), việc thầy giáo sử dụng tiếng mẹ đẻ khi không cần
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thiết là điều không thể chấp nhận được. Nếu không nó sẽ là một ngôn
ngữ “có điều kiện”), phòng tránh một số lỗi liên quan đến sự sao chép
hay giao thoa giữa các ngôn ngữ, mặt khác làm giờ học sinh động hơn
(do sử dụng nhiều kênh khác nhau), …
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INTERACTIVE LANGUAGE WITHIN FRENCH CLASSES –
THE SECOND FOREIGN LANGUAGE AT THE COLLEGE
OF FOREIGN LANGUAGES – HUE UNIVERSITY
Today, interactive issues have been attached special importance to in
many activities and fields, and even more in teaching and learning
foreign languages. The article introduces the factors that positively
influence the process of interaction between teachers and students
and among students within French classes – the second foreign
language: the language tool, tools to support teaching and learning,
group work (large, small) ... are mobilized to strengthen pedagogical
communication and to stimulate learning interest in students
majoring in English. The article also highlighted some achievements
in applying interactive language theory in general and pedagogic
communication theory in particular in teaching and learning.
* TS. Trần Thị Kim Trâm. Tiến sĩ Ngôn ngữ học năm 2010,
Trường Đại học Rouen, Cộng hòa Pháp. Hiện đang công tác tại
Khoa tiếng Pháp, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế.
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