
Trò chơi hóa (Gamification) để Phát 
triển E-Learning trong Giáo dục  

1 Giới thiệu 

Toàn cầu hóa, một cách hiệu quả, đã khiến chúng ta nhìn thế giới như một 

cộng đồng nhất thể, và điều này được tạo ra bởi việc sử dụng công nghệ 

ngày càng tăng trong suốt một trăm năm qua trong bối cảnh giáo dục.  

Cũng chính vì điều này mà việc học tập, giảng dạy và huấn luyện, với tư 

cách là các khái niệm riêng lẻ, đều đã thay đổi nhận thức của chúng ta về 

học sinh. Nhiều học giả cho thấy “Học sinh ngày nay đã dành việc học 

thông qua các trò chơi điện tử, môi trường trực tuyến và mạng xã hội hơn 

là các lớp học truyền thống. Các kỹ thuật có thể bao gồm việc thiết lập các 

quy tắc chính xác, điểm, phần thưởng và các cuộc thi”. Ngoài ra, lợi ích 

của việc tìm đến các trò chơi để khám phá các kỹ thuật hiệu quả nhằm 

tăng mức độ tương tác và sự thích thú đã được công nhận.  

Dựa theo nhiều nghiên cứu, email, hội nghị âm thanh, hội nghị từ xa, phát 

sóng radio, giảng dạy qua TV, hệ thống phản hồi bằng giọng nói giao tiếp, 

liệu pháp dựa trên radio giao tiếp, CD ROM và băng cassette âm thanh chỉ 

là một số ví dụ về các biến thể của các sản phẩm dựa trên Công nghệ 

Thông tin (CNTT). Thông tin có thể truy cập một cách công khai trong lĩnh 

vực giáo dục. Thật vậy, với hiện tượng máy tính xách tay và điện thoại di 

động khá mới đang lan rộng trong công chúng, có lẽ không có gì ngạc 

nhiên khi trò chơi hóa học tập hiện được xếp vào một trong những hiện 

tượng nổi tiếng nhất trong lĩnh vực E-Learning.  

Dựa theo nhiều cuộc nghiên cứu, trò chơi hóa thực sự đang được triển 

khai trong các bối cảnh E-Learning nhất định. Đổi lại, nó được báo cáo 

rằng nội dung thú vị hơn, tạo động lực và bắt mắt hơn sau khi thực 

hiện. Nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ và Canada, đang dẫn đầu về các 

chiến lược đào tạo; điều này là do sở hữu một chiến lược đánh giá đầy đủ, 



toàn diện về hệ thống giáo dục của mình. Chính vì điều này nên các câu 

hỏi nghiên cứu sau đây đã được xây dựng: 

• Mô hình trò chơi hóa có thể được thiết kế trong môi trường học tập điện 

tử là gì? 

• Phần thưởng và động lực dành cho học sinh có ảnh hưởng tích cực 

trong quá trình sử dụng trò chơi không? 

Nghiên cứu này đã thiết kế một mô hình nghiên cứu giải thích sự tương tác 

của người dùng với trò chơi hóa học tập trong giáo dục đại học; phần 

thưởng và động lực trong bối cảnh này đề cập đến mức độ mà học sinh có 

được trải nghiệm thú vị khi tham gia vào trò chơi. Các nhà nghiên cứu đề 

xuất giả thuyết sau: phần thưởng và động lực cho học sinh không ảnh 

hưởng đến quá trình chơi game. Nghiên cứu này được tổ chức như sau: 

đầu tiên, xem xét việc áp dụng tài liệu về Công nghệ Truyền thông và 

Thông tin, trò chơi hóa trong quá trình giáo dục và động lực trong môi 

trường học tập trò chơi hóa được thảo luận. Thứ hai, trình bày phương 

pháp luận và các phương pháp nghiên cứu đề xuất. Thứ ba, thảo luận về 

mô hình trò chơi hóa. Cuối cùng, kết luận và nghiên cứu trong tương lai 

được trình bày. 

2 Tổng quan Văn học 

2.1 Trò chơi hóa (Gamification) 

Trò chơi hóa là việc sử dụng các thành phần trò chơi và suy luận trò chơi 

trong các tình huống không phải trò chơi để mở rộng hành vi và cam kết 

mục tiêu. Trò chơi hóa có thể được định nghĩa là sự kết hợp các yếu tố 

của trò chơi vào môi trường E-Learning và chúng ta có thể nói rằng điều 

này thiết lập bầu không khí theo đó trò chơi được kết hợp trong các quá 

trình học tập. Thật vậy, nó liên quan đến việc thiết lập các phương pháp 

tiếp cận mà trong đó học sinh học tập hiệu quả nhất. Trò chơi hóa cho 

phép chúng ta giúp truyền cảm hứng của học viên và có thể tác động đến 



các hoạt động thực tiễn. Những hiểu biết và kết quả thuyết phục này có thể 

cho phép các cá nhân kết hợp và đưa vào cuộc sống hàng ngày của họ 

mà họ đã nhận ra và trải nghiệm thông qua trò chơi, tiết lộ cách đưa các 

động lực tinh thần cơ bản của cam kết vào trải nghiệm được trò chơi hóa:  

Tự chủ: cảm giác ý chí và sự gần gũi khi làm một việc vặt. Nó được 

khuyến khích bằng cách tạo cơ hội để chọn, sử dụng đầu vào tích cực và 

không kiểm soát hướng đi.  

Năng lực: nhu cầu của cá nhân tham gia vào những khó khăn (lý tưởng) 

và cảm thấy được trang bị và thành thạo, để đạt được thông tin hoặc năng 

khiếu mới, chấp nhận những lời chỉ trích tích cực và theo đó là nguồn cảm 

hứng tự nhiên.  

Sự liên quan: nhu cầu của tất cả mọi người để cảm thấy được liên kết với 

những người khác; một nhu cầu mà sự phối hợp hiện tại giữa các trò chơi 

và các tổ chức không chính thức đang bị lạm dụng rất nhiều. 

2.2 Trò chơi hóa E-Learning 

Một trong những điều lớn nhất đối với các giáo sư đại học lúc này là sự cần 

thiết phải thiết lập một phương pháp để tăng cường sự tham gia của sinh 

viên, vì đây là một vấn đề nổi bật đối với các giảng viên quốc tế và, theo bài 

báo này, trò chơi hóa trong các khóa học như vậy có thể hoạt động như một 

cách tiếp cận để chống lại vấn đề. Theo nhiều cuộc nghiên cứu, âm thanh, 

văn bản, hình ảnh, hoạt hình và trò chơi video dựa trên học tập là một trong 

những nguồn trò chơi giáo dục được sử dụng phổ biến nhất đang được sử 

dụng. Điều quan trọng cần lưu ý là trò chơi dựa trên công nghệ không phải là 

thứ duy nhất được sử dụng của trò chơi hóa. Việc trò chơi điện tử như vậy 

chủ yếu dựa trên việc mang lại hiệu quả tích cực, hướng dẫn tiện ích không 

đầy đủ, các sáng kiến của chính phủ, tài liệu và cơ sở là một số vấn đề chính 

của E-Learning trong bối cảnh sử dụng nó trong giáo dục đại học. Trong bối 

cảnh tương tự, đáng chú ý là tải trọng Giáo dục đặc biệt dẫn đến giáo dục 



nâng cao và nghiên cứu chức năng như là những ưu tiên dành chỗ ngồi cho 

các giảng viên. Một số điều này bao gồm các hoạt động quy mô nhỏ của nó, 

tầm quan trọng được đặt vào việc củng cố tích cực, các thách thức được xây 

dựng để thúc đẩy sự tiến bộ trong học tập và phản hồi tức thời; trò chơi hóa 

(gamification) sở hữu một vài yếu tố đặc trưng của lý thuyết học hành vi. Sự 

phát triển và cải cách của giáo dục đại học được bắt đầu vào những năm 

1980 do dân số tăng đột biến. Phần lớn sinh viên trong nền giáo dục đại học 

thế giới thể hiện một phần nào đó đối với việc sử dụng công nghệ. 

2.3 Thiết kế bố cục các yếu tố trò chơi của lớp học 

Việc lựa chọn các phương pháp giáo dục sẽ được thực hiện (tức là phương 

pháp sẽ được sử dụng trong khi hoàn thành các nhiệm vụ và bài tập, và 

được thực hiện với mục đích nâng cao các kỹ năng trong trò chơi), mô tả về 

học sinh (tức là sự thành lập của học sinh 'năng khiếu, mức độ tổ chức và 

các đặc điểm để xây dựng bố cục của nhiệm vụ cho phù hợp), hoàn cảnh 

giáo dục (nghĩa là ghi nhớ các phương pháp đối lập, bản chất, điểm mạnh 

và điểm yếu), và cách giải thích được sử dụng (nghĩa là được xác định 

thông qua danh sách trong điều khoản về mức độ ưa thích, cam kết và sự 

thông minh của người chơi), là bốn khía cạnh mà thiết kế trò chơi đã được 

hình thành. Một thiết lập như vậy là kết quả của nhiều yếu tố (bao gồm các 

ứng dụng lập trình và thực tế dựa trên máy tính). 

• Cơ học (Mechanics) là "các hướng dẫn và ý tưởng chính thức xác định trò 

chơi dưới dạng khuôn khổ". 

• Động lực (Dynamics) mô tả giao tiếp của khách hàng với cơ khí. Từ một 

góc nhìn chuyên biệt, nó mô tả quá trình hoạt động trong thời gian sử dụng 

trò chơi dưới dạng khung. 

2.4 Động lực và sự say mê học tập 

Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy động lực  trong bối cảnh này có thể được 

định nghĩa là xu hướng của học sinh đối với việc đạt được một mục tiêu, có 



thể bao gồm hoặc không bao gồm những mục tiêu đó trong bối cảnh học 

tập. Đổi lại, triển khai trò chơi nghiêm túc (tức là trò chơi được xây dựng đặc 

biệt với mục đích nâng cao giáo dục hơn là để giải trí), triển khai trò chơi 

giảm giá (tức là trò chơi được xây dựng để mở rộng trên những trò chơi 

được bán để nâng cao hiệu quả của chúng trong bối cảnh giáo dục) và 

khuyến khích học sinh xây dựng trò chơi của riêng mình (tức là nhằm mục 

đích nâng cao kỹ năng thiết kế và kinh nghiệm) là ba cách tiếp cận chính của 

trò chơi điện tử trong bối cảnh giáo dục để khuyến khích động lực này. Mẫu 

nghiên cứu bao gồm (15) học sinh lớp sáu tại một trường học ở Nam 

Ontario, Canada. Nhà nghiên cứu đã áp dụng phương pháp tiếp cận một 

nhóm bán thực nghiệm như một phương pháp nghiên cứu trong đó các trò 

chơi máy tính giáo dục được sử dụng để truyền cảm hứng học tập cho học 

sinh của mẫu thử nghiệm và các công cụ nghiên cứu trên thẻ ghi chú và 

đồng hồ đo xu hướng được phản ánh. Kết quả cho thấy hiệu quả của trò chơi 

và trò chơi máy tính giáo dục đã cải thiện động cơ học tập của học sinh. 

3. Thực hiện với thực tế 

Hãy cùng khám phá các trường hợp trò chơi hóa trong giáo dục nghệ 

thuật tự do và khoa học xã hội. 

Chúng ta hãy tìm ra cách mỗi trường hợp có thể được sử dụng làm mô 

hình để nâng cao khả năng học tập trong các môi trường nghệ thuật tự do 

và khoa học xã hội. 

3.1 Duolingo 

Duolingo là một trong những nền tảng học ngôn ngữ lớn nhất, nơi người 

học có thể học nhiều ngoại ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Tây Ban Nha, 

tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Hà Lan, 

tiếng Thụy Điển, tiếng Ireland, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Đan Mạch, tiếng Na 

Uy, tiếng Ba Lan, tiếng Esperanto, tiếng Do Thái, tiếng Ukraina , Tiếng 

Việt, tiếng Wales, tiếng Hungary, tiếng Hy Lạp và tiếng Romania. Nó bắt 



đầu như một sản phẩm phụ từ Trường Khoa học Máy tính tại Đại học 

Carnegie Mellon và đã được Apple và Google chọn là một trong những 

ứng dụng tốt nhất. 

Để thúc đẩy và thu hút người học, Duolingo sử dụng nhiều cơ chế trò chơi, 

chẳng hạn như điểm kinh nghiệm, tiền ảo, bảng xếp hạng và mở 

khóa. Hình 1 minh họa điểm kinh nghiệm (XP) trong Duolingo. Người học 

có thể thấy XP hàng ngày và XP tích lũy. 

 

Hình 1 - Điểm kinh nghiệm trong Duolingo (Sao chép từ trang web 
Duolingo, 2017, Lấy từ www.duolingo.com Copyright 2017 by Duolingo) 

Người học cần hoàn thành các nhiệm vụ để tăng XP. Hoàn thành thành 

công một bài kiểm tra là một trong những nhiệm vụ. Hình 2 cho thấy một 

câu hỏi cho bài kiểm tra. Trong trường hợp của Hình 2, người học phải đọc 

và nói chính xác câu tiếng Pháp được hiển thị trên màn hình để tăng XP. 

 

Hình 2 - Bài thi nói trong Duolingo (Sao lại từ trang web Duolingo, 2017, 
Lấy từ www.duolingo.com Copyright 2017 by Duolingo) 

http://www.duolingo.com/
http://www.duolingo.com/
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https://media.springernature.com/original/springer-static/image/chp%3A10.1007%2F978-3-319-47283-6_12/MediaObjects/420871_1_En_12_Fig2_HTML.gif


Duolingo sử dụng Lingots làm tiền ảo có thể kiếm được bằng cách học các 

bài học trong 10 ngày liên tục, kết thúc bài học, hoàn thành kỹ năng mới và 

mời bạn bè. Hình 3 minh họa kho Lingot nơi người học có thể sử dụng 

Lingot để mua các vật phẩm trò chơi đặc biệt. 

 

Hình 3 - Tiền ảo có tên Lingot trong Duolingo (Sao chép từ trang web 
Duolingo, 2017 Lấy từ www.duolingo.com Copyright 2017 by Duolingo) 

Duolingo chỉ cho phép những người đã hoàn thành bài học trước đó mới 
có thể tham gia bài học tiếp theo. Hình 4 cho thấy người học đã hoàn 
thành bài 1 có thể làm lại bài 1 hoặc bắt đầu bài 2 nhưng không thể đi 
thẳng đến bài 3. 

http://www.duolingo.com/
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Hình 4 - Mở khóa trong Duolingo (Sao chép từ trang web Duolingo, 2017, 
Lấy từ www.duolingo.com Bản quyền 2017 bởi Duolingo) 

Ngoài cơ chế trò chơi được mô tả ở trên, Duolingo sử dụng trái tim tương 
tự như mức độ sức khỏe của nhân vật trò chơi trong trò chơi nhập vai 
hoặc hành động. Nếu một người học mắc lỗi trong các bài học, thực hành 
hoặc bài kiểm tra, người học sẽ mất trái tim. Nếu một người học không có 
lòng trung thành mắc một sai lầm khác, người học đó sẽ không thành công 
trong bài học, bài thực hành hoặc bài kiểm tra. 

Người học từ nhiều quốc gia đang sử dụng Duolingo để học ngoại ngữ.  

Mặc dù một số người trong số họ nói rằng nội dung của Duolingo không 
thực tế và hiếm khi sử dụng các biểu thức trò chơi trong thế giới thực, nhiều 
người học đồng ý rằng Duolingo là một trong những nơi tốt nhất để bắt đầu 
học ngoại ngữ do tính tương tác và khả năng học tập đa dạng của nó. 

3.2 Chuỗi thực hành 

McGraw-Hill Education đã sản xuất các trò chơi nhiều người chơi 3D mang 
tính giáo dục, được gọi là Practice Series, bao gồm các lĩnh vực khác nhau 
bao gồm chính trị, tiếp thị và ngoại ngữ. Một số trường trung học và đại 
học đã sử dụng Bộ sách Thực hành để thu hút học sinh học các chủ đề từ 
các bộ môn đó. 
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Thực hành Chính phủ - Practice Government là một trong những trò chơi 
Dòng thực hành mà học sinh chơi với tư cách là thành viên của Quốc hội 
Hoa Kỳ. Trong khi chơi trò chơi, sinh viên có thể tìm hiểu các hệ thống 
chính trị của Hoa Kỳ. Nhiệm vụ trong trò chơi này là tối đa hóa vốn chính trị 
bằng cách tạo ra luật pháp và thực hiện các hành động chính trị như các 
chiến dịch truyền thông. 

Là một trò chơi Series Thực hành khác, Thực hành Tiếp thị - Practice 

Marketing đã được giới thiệu đến các thị trường trò chơi giáo dục. Đây là 
một trò chơi chiến lược kinh doanh, trong đó sinh viên học các chiến lược 
tiếp thị và thực hành chúng trong một thị trường ba lô - backpack 

market. Các sinh viên đóng vai trò là giám đốc tiếp thị và sử dụng thông tin 
thu được trong trò chơi về các đối thủ cạnh tranh và phản hồi từ các giám 
đốc điều hành. Ngoài ra, họ đưa ra các quyết định cần thiết cho các doanh 
nghiệp thành công. Ví dụ, chúng quyết định các tính năng, hình dạng, chất 
liệu và dây đai của ba lô (backpack). 

Thực hành tiếng Tây Ban Nha - Practice Spanish, một trong những Chuỗi 
Thực hành, là một trường hợp tốt khác của việc đánh giá trò chơi hóa 
trong học tập và giáo dục. Đây là một trò chơi học tiếng Tây Ban Nha bao 
gồm 13 nhiệm vụ. Học sinh có thể học các cách diễn đạt bằng lời nói được 
sử dụng trong cuộc sống hàng ngày khi họ đang thực hiện từng nhiệm vụ 
tại một thị trấn hư cấu của Colombia. Ngoài ra, bằng cách chơi các trò chơi 
nhỏ trước khi thực hiện mỗi nhiệm vụ, học sinh có thể học từ vựng và ngữ 
pháp cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ thành công. Trò chơi này bao gồm 
một số câu chuyện thú vị, chẳng hạn như xử lý ma và trộm cướp, để thu 
hút học sinh tham gia trò chơi. 

3.3 Trò chơi kinh tế (Economics Games) 
Nicolas Gruyer và Nicolas Toublanc đã phát triển Trò chơi Kinh tế, đã 
được sử dụng cho giáo dục tại Agro Paris Tech, Ecole des Ponts Paris 
Tech, Đại học Harvard, Trường Kinh doanh Toulouse, và nhiều trường 
khác. Các trò chơi mô phỏng bao gồm các chủ đề về kinh tế môi trường, 
kinh tế năng lượng, tổ chức công nghiệp, kinh tế vi mô và các lĩnh vực kinh 
tế và quản trị kinh doanh khác. 

AirECONsim là một trong những trò chơi mô phỏng với mục đích giáo dục 
mà Economics Games đã phát triển. Đây là một trò chơi mô phỏng hãng 
hàng không, nơi người học có thể tìm hiểu tổ chức công nghiệp và kinh tế 
vi mô bằng cách chơi trò chơi với tư cách là người quản lý chính sách giá 
và đội bay tại một hãng hàng không. Mục tiêu của trò chơi là tối đa hóa lợi 



nhuận của hãng hàng không. Để đạt được mục tiêu, người chơi cần xem 
xét thị trường, đối thủ cạnh tranh, quy định, máy bay mới, tuyến đường 
mới, giao thông và các điều kiện khác. 

Người chơi bắt đầu trò chơi với một kế hoạch giá đơn giản, nhưng khi 
người chơi tiến bộ, nhiều quy tắc và điều kiện hơn được đưa 
ra. Hình 5 minh họa kế hoạch định giá đơn giản nhất được sử dụng khi bắt 
đầu trò chơi. Người chơi quyết định giá cho một chỗ ngồi với mục đích 
kiếm lợi nhuận lớn nhất. Mặt khác, Hình 6 cho thấy kế hoạch định giá phức 
tạp hơn một chút. Ở giai đoạn này, người chơi cần quyết định hạn ngạch, 
số lượng chỗ ngồi, sẽ được bán với một mức giá cụ thể và một mức giá 
khác cho những chỗ ngồi vượt quá hạn ngạch. 

 

Hình 5 - Định giá vé máy bay đơn giản trong AirECONsim (Sao chép từ 
trang web lud.io, 2017 Lấy từ https://lud.io Copyright 2017 by Economics 
Games, Nicolas Gruyer và Nicolas Toublanc) 

 

Hình 6 - Định giá vé máy bay nâng cao trong AirECONsim (Sao chép từ 
trang web lud.io, 2017, Lấy từ https://lud.io Copyright 2017 by Economics 
Games, Nicolas Gruyer và Nicolas Toublanc) 
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Hình 7 mô tả thêm các điều kiện, số chuyến khứ hồi cho các khoảng thời 
gian cao điểm và thấp điểm và kích thước máy bay. Người chơi trải 
nghiệm ngày càng nhiều điều kiện hơn khi chuyển sang cấp độ cao hơn. 

 

Hình 7 - Lựa chọn đội bay trong AirECONsim (Sao chép từ trang web 
lud.io, 2017, Lấy từ https://lud.io Copyright 2017 bởi Economics Games, 
Nicolas Gruyer và Nicolas Toublanc) 

Trò chơi Năng lượng (Gruyer & Toublanc) là một trò chơi mô phỏng khác 
được phát triển bởi Economics Games, trong đó người chơi có thể lập kế 
hoạch sản xuất điện và bán điện trên thị trường bán buôn. Như trong 
hình 8, người chơi có thể quyết định số lượng cây trong mỗi loại. Người 
chơi nên xem xét khối lượng sản xuất có thể có, chi phí đầu tư và ảnh 
hưởng đến môi trường. 

 

Hình 8 - Lựa chọn nhà máy điện trong Trò chơi năng lượng (Sao chép từ 
trang web lud.io, 2017, Lấy từ https://lud.io Bản quyền 2017 bởi Economics 
Games, Nicolas Gruyer và Nicolas Toublanc) 

Sau khi quyết định loại và số lượng nhà máy điện, người chơi phải xác 
định khối lượng sản xuất của từng loại nhà máy để đáp ứng nhu cầu của 
khách hàng (xem Hình 9). Ở bước này, người chơi nên có chiến lược hơn 
để kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Khối lượng sản xuất không phải là yếu 
tố duy nhất ảnh hưởng đến lợi nhuận. Mỗi loại nhà máy có chi phí đơn vị 
sản xuất khác nhau và lượng khí thải CO2 của đơn vị sản xuất có thể ảnh 
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hưởng đến lợi nhuận. Xem xét các yếu tố này, người chơi nên quyết định 
khối lượng sản xuất của từng loại cây trồng. 

 

Hình 9 - Lập kế hoạch sản xuất điện trong Trò chơi năng lượng (Sao chép 
lại từ trang web lud.io, 2017, Lấy từ https://lud.io Bản quyền 2017 bởi 
Economics Games, Nicolas Gruyer và Nicolas Toublanc) 

Loại ra quyết định tiếp theo được yêu cầu là định giá cho mỗi khối lượng 
bán hàng. Người chơi có thể đặt một mức giá khác cho một khối lượng 
bán cụ thể (xem Hình 10). Người chơi nên ước tính sản lượng bán được 
và quyết định đơn giá cho từng sản lượng bán để tối đa hóa lợi nhuận từ 
việc bán điện. 

 

Hình 10 - Định giá điện theo số lượng bán trong Trò chơi năng lượng (Sao 
chép từ trang web lud.io, 2017 Lấy từ https://lud.io Bản quyền 2017 bởi 
Economics Games, Nicolas Gruyer và Nicolas Toublanc) 

Bây giờ, người chơi có thể thấy kết quả kinh doanh. Hình 11 minh họa các 

kết quả bao gồm sản lượng bán, doanh thu, chi phí cố định, chi phí sản 

xuất, lợi nhuận và phát thải CO2. Người chơi có thể so sánh hiệu suất của 

mình với đối thủ cạnh tranh trên thị trường. 
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Hình 11 - Kết quả bán hàng trong Trò chơi năng lượng (Sao chép từ trang 
web lud.io, 2017, Lấy từ https://lud.io Bản quyền năm 2017 bởi Economics 
Games, Nicolas Gruyer và Nicolas Toublanc) 

Sau khi quản lý kinh doanh điện trong một vài năm trong trò chơi, người 

chơi có thể thấy một báo cáo hiển thị kết quả kinh doanh chi tiết, thống kê 

thị trường và thống kê đội. Hình 12.12 cho thấy thống kê thị trường. Với 

báo cáo thống kê này, người chơi có thể hiểu được những thay đổi trên thị 

trường và hoạt động kinh doanh tùy thuộc vào loại nhà máy điện, khối 

lượng sản xuất, giá cả và hiệu ứng môi trường. 

 

Hình 12 - Thống kê thị trường trong Trò chơi Năng lượng (Sao chép từ 
trang web lud.io, 2017, Lấy từ https://lud.io Bản quyền 2017 bởi Economics 
Games, Nicolas Gruyer và Nicolas Toublanc) 

AirECONsim và Trò chơi năng lượng (Gruyer & Toublanc, 2012) là những 

trò chơi mô phỏng rất hữu ích cho không chỉ giáo dục đại học mà còn cả 

giáo dục trung học để hiểu kinh tế và kinh doanh. Các nhà giáo dục có kế 

hoạch dạy kinh doanh hoặc kinh tế có thể cân nhắc sử dụng những trò 

chơi này trước sách giáo khoa. Sinh viên trải nghiệm trò chơi mô phỏng có 

thể có nhiều hứng thú hơn với chủ đề này và tò mò về lý do đằng sau 

những thay đổi của thị trường và doanh nghiệp. Ngoài lý do thúc đẩy này, 
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các trò chơi mô phỏng này có thể giúp sinh viên tổ chức hiệu quả hơn và 

hiệu quả hơn kiến thức của họ về kinh tế và kinh doanh. 

3.4 Học viện lãnh đạo Deloitte 

Deloitte Consulting đã thành lập Học viện Lãnh đạo Deloitte (Deloitte 

Leadership Academy (DLA)) để cung cấp cho nhân viên của mình các 

chương trình đào tạo. Như người ta có thể tưởng tượng, hầu hết các nhà 

tư vấn đều có một lịch trình dày đặc mỗi ngày. Điều này khiến họ bị trì 

hoãn việc học. DLA đã cố gắng giải quyết vấn đề này bằng tró chơi hóa - 

gamification. 

DLA đã kết hợp các chương trình đào tạo của mình với Badgeville để cơ 

chế trò chơi bao gồm huy hiệu, điểm và bảng xếp hạng. Người học nhận 

được huy hiệu khi họ hoàn thành các nhiệm vụ đặc biệt. Ngoài ra, nếu tất 

cả các thành viên trong một nhóm hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ cụ 

thể trong một thời gian giới hạn, tất cả họ đều có thể nhận được một huy 

hiệu đặc biệt. Như một cơ chế trò chơi khác, bảng xếp hạng vi mô cũng 

được sử dụng. Chúng hiển thị mười người xếp hạng hàng đầu trong mỗi 

nhóm và được cập nhật mỗi tuần. 

Với trò chơi hóa, DLA đã triển khai một hệ thống cung cấp phản hồi ngay 

lập tức về tiến độ học tập, tạo khung cho các lộ trình học tập đúng đắn và 

một phương tiện để tạo động lực và sự tham gia. Kết quả là DLA có thể 

thấy những cải thiện đáng kể về tốc độ hoàn thành khóa học (nhanh hơn 

50%), tỷ lệ quay lại hàng ngày (cao hơn 46,6%) và tỷ lệ giữ chân hàng 

tuần (cao hơn 36,6%). 

Từ góc độ quản lý nguồn lực doanh nghiệp, việc tổng hợp DLA đã góp 

phần quản lý hiệu quả nguồn nhân lực có chuyên môn khác nhau bằng 

cách dễ dàng xác định vị trí và chỉ định các chuyên gia tư vấn tối ưu cho 

một dự án cụ thể đòi hỏi kiến thức chuyên môn. 

 

 


