
Tiếng Anh: Đừng học, hãy chơi 

 

Tiếng Anh ngày nay dường như đã trở nên quá quan trọng đến nỗi mọi người đang dần 

xem nó nhưng một môn học bắt buộc. Cũng như ai cũng muốn tìm cho mình một cách 

luyen nghe tieng anh giao tiep nhanh nhất và luôn đặt mình dưới sức ép phải giỏi hơn 

nưa. 

 

Thế nhưng cho dù bạn có rất giỏi về các mặt từ vựng, ngữ pháp… nhưng nếu bạn muốn 

thật sự nắm được một cách luyện nghe tiếng anh giao tiếp tốt nhất, bạn cần nhiều hơn 

điều hơn là sự thúc ép một cách miện cưỡng: đó là sự tự tin, dạn dĩ và tìm được niềm hứng 

thú trong môn học này. Sau đây là bài viết tiếp theo trong chuỗi bài giúp bạn những cách 

“chơi” với tiếng anh thú vị nhất. 

 

>> Tiếng anh văn phòng 

 

>> Tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin 

 

1. Tiếp thu và diễn đạt ý kiến qua tin tức và đối đáp 

 

Phương pháp này sẽ cung cấp cho bạn từ vựng, đặc biệt về các vấn đề của xã hội và hơn tất 

cả là một phong thái tự tin khi sử dụng tiếng anh. Như bạn biết, giao tiếp là hoạt động dựa 

trên “chất liệu” cuộc sống là chủ yếu, có nghĩa là bạn sẽ giao tiếp tiếng anh tốt khi bạn có 

nhiều kiến thức để thảo luận với nhau và một trong những cách để bạn có được nguồn kiến 

thức đó chính là từ tin tức. Các bản tin trên tivi, đài radio… hãy nghe chúng mỗi ngày. Và 

đừng chỉ nghe, hãy nghe và phân tích, tập cách rút ra ý chính sau một mẩu tin mình nghe 

được.  

Nếu có điều kiện, hãy tạo cho mình cơ hội để đối đáp, bàn luận về những vấn đề đó. Bạn 

có thể tập hợp một nhóm bạn cùng sở thích, hoặc tham gia các câu lạc bộ có hoạt động 

tranh biện. Vưa được bày tỏ ý kiến riêng vừa được luyện tập tiếng anh, còn gì thú vị hơn 

nào? 

 

2. Học các mẩu đối thoại từ phim ảnh 

 

Chắc hẳn bạn cũng sẽ như mọi người, yêu thích các bộ phim nổi tiếng nước ngoài với dàn 

diễn viên “hot” và nội dung gay cấn, thu hút. Nhưng có một điều không phải ai cũng biết là 

tương tự như âm nhạc, phim ảnh là cả một “kho tàng” cho những ai yêu thích học tiếng 

anh đấy. Phim ảnh là diễn tả đời sống hằng ngày một cách chân thực nhất nên sẽ có rất 

nhiều thứ bạn có thể khai thác từ chúng: từ vựng, các cách giao tiếp hằng ngày của người 

bản xứ, từ lóng, những câu thành ngữ quen thuộc trong văn nói… Và đặc biệt quan trọng 

với những ai muốn nâng cao khả năng nghe của mình, cách nói, cách nhấn giọng, cách thể 

hiện cảm xúc trong các bộ phim rất chân thật. Bạn hoàn toàn có thể nghe và bắt chước 

luyện tập theo. 

 

http://aroma.vn/luyen-nghe-tieng-anh-bai-nghe-tieng-anh/
http://aroma.vn/tieng-anh-van-phong/
http://aroma.vn/tieng-anh-chuyen-nganh-cong-nghe-thong-tin/


Luyện nghe tiếng anh giao tiếp là một trong những điều quan trọng khi bạn học tiếng 

anh. Tuy nhiên, thay vì nghe các mẩu đàm thoại nhàm chán trong scahs giáo khoa thì hãy 

chủ động tìm cho mình những thứ hay ho khác để nghe bạn nhé! 

 


