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Bài trình bày báo cáo việc thụ đắc ngữ dụng trong môi trường sử dụng tiếng Anh như trung ngôn, cụ thể tập 

trung nghiên cứu sự thay đổi của sinh viên quốc tế khi sử dụng hành động không đồng ý trong các thảo luận 

học thuật bằng tiếng Anh, bắt đầu từ khi họ mới tới Australia để học. Sự thụ đắc của hành động ngữ vi này còn 

được nghiên cứu trong mối liên hệ với sự chú ý của SV đối với các nguồn dữ liệu ngôn ngữ sẵn có. Các thảo 

luận nhóm của SV được ghi âm lại đều dặn trong vòng một năm học ở một trường ĐH của Úc, bên cạnh ‘nhật 

kí’ của SV về các nguồn dữ liệu ngôn ngữ mà họ chú ý tới. 

Hai câu hỏi nghiên cứu đã được trả lời: 

- SV thụ đắc hành động ngữ vi không đồng ý như thế nào trong môi trường tiếng Anh là một trung ngôn. 

- Vai trò của sự chú ý trong sự thụ đắc này. 

The presentation addresses pragmatic acquisition in a context of English as a lingua franca (ELF).  Taking 

disagreements in academic discussions as the speech act in focus, the research investigates how international 

students’ English disagreements change longitudinally, since they first arrive in Australia for their studies. The 

acquisition of the speech act is also investigated in relation with students’ noticing of the available input. 

Natural data, which are international student group discussions, have been recorded along the academic year of 

2008 at an Australian university. In addition, students’ diaries about the input noticed have also been collected. 

Two research questions will be answered: 

- How do students acquire the speech act in the context of ELF? 

- What is the role of noticing in the acquisition? 
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