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Trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay của Việt Nam, có thể ghi nhận xu hướng ngày càng tăng của nhu 

cầu học ngoại ngữ một cách giao tiếp. Với vai trò là tổ chức hàng đầu trong việc dạy và học ngoại ngữ, khối 

Chất lượng cao của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã cố gang để đưa những hoạt động 

thực tiễn giúp sinh viên thực hành sử dụng ngôn ngữ thực tế ngay trong môi trường lớp học, bằng cách bổ sung 

những hoạt động mô phỏng trong bộ môn nói cho sinh viên năm ba. Ngoài việc là một biện pháp thực tiễn, 

giúp sinh viên thúc đẩy kỹ năng nói, hoạt động mô phỏng còn cho phép họ có nhiều cơ hội để trải nhiệm làm 

việc nhóm với bạn cùng lớp. Và cũng như hoạt động nhóm ở tất cả các lĩnh vực khác, độ hiệu quả của hoạt 

động nhóm của sinh viên trong các hoạt động mô phỏng có thể bị tác động rõ ràng bởi một số yếu tố.   

Có thể coi là một trong những nỗ lực đầu tiên để nghiên cứu những yếu tố tác động tới độ hiệu quả của làm 

việc nhóm trong hoạt động mô phỏng cho một nhóm sinh viên cụ thể, nhóm sinh viên năm 4, khối Chất lượng 

cao, Khoa Sư phạm tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, nghiên cứu này làm 

sang tỏ về nhận thức của sinh viên trên các yếu tố tích cực và tiêu cực ảnh hưởng tới quá trình làm việc nhóm 

của họ. Thêm vào đó, bằng việc nhận biết những yếu tố cơ bản, nghiên cứu này cung cấp một số đề xuất giáo 

dục để khai thác sâu hơn về mô phỏng cũng như làm việc nhóm ở bối cảnh hiện nay. Về những thành tựu đạt 

được từ mục đích trên, 18 sinh viên sinh viên năm 4, khối Chất lượng cao, Khoa Sư phạm tiếng Anh của 

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham gia vào việc hoàn thành phiếu câu hỏi và 17 

người trong số họ đã được mời để tham gia vào cuộc phỏng vấn. Cuối cùng, đã có những đề xuất giá trị của 

các sinh viên để tối ưu hóa những lợi ích của các nhân tố tích cực, cũng như tối thiểu hóa các tác hại từ nhân tố 

tiêu cực – song song với những đề xuất của người làm nghiên cứu. Hi vọng rằng những điều tìm thấy được từ 

nghiên cứu này sẽ có lợi ích, không chỉ với những người thực hiện nghiên cứu và giáo viên hứng thú với đề tài 

này, mà còn có lợi ích với các sinh viên, những người có ý định tiến hành đề tài này trong tương lai. 

In this period of international integration in Vietnam, there is a growing demand of learning foreign language 

in a more communicative way.  As one of the leading institutions in foreign language teaching and learning, 

the Fast-Track group at ULIS, VNU has made an attempt to integrate the real world practices into the 

environment of classroom by including the simulation activity in the speaking course for third-year students. 

Besides being a practical activity to help students promote their speaking skills, the simulation also allows 

them to have more chances to experience teamwork with their classmates.  And just like teamwork in any other 

field, the effectiveness of student’s teamwork in the simulation activity can be impacted by several factors, 

which obviously influence the final result of their simulation. As one of the first attempts to explore the factors 

that impact the effectiveness of teamwork in simulation activity for a specific group of learners, namely the 

4th-year FELTE Fast-track program students at ULIS, this paper sheds light on the students’ perception on the 

negative and positive factors that affect their teamwork. Additionally, by identifying these underlying factors, 

the paper provides several pedagogical suggestions for further exploitation of simulation as well as teamwork 

in the given context. For the achievements of these purposes, 18 fourth year FELTE Fast track students were 

involved in completing the questionnaire and 17 of them were invited to participate in the interview. Finally, 

students’ valuable recommendations to optimize the advantages of positive factors and minimize the 

disadvantages of negative factors were offered, together with the researcher‘s suggestions.  The findings from 

the study hopefully will benefit not only researchers and teachers interested in the same topic, but also students 

who are going to conduct this activity in the future 
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