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ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ TIỂU THUYẾT QUỐC NGỮ
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1. MỞ ĐẦU
Ngôn ngữ là phương tiện để nhà văn sáng tạo tác phẩm văn học. Thông qua ngôn ngữ,
nhà văn truyền tải nội dung, tư tưởng đến người đọc. Ngôn ngữ bao giờ cũng in đậm dấu
ấn “cá tính sáng tạo”, thể hiện đặc điểm tư duy và hình thành phong cách nghệ thuật của
nhà văn. Ngôn ngữ trong tiểu thuyết của các tác giả nhà nho tân học đầu thế kỉ XX thể hiện
rất rõ tư duy nghệ thuật của nhà văn và bản thân tính chất giao thời của nó, cụ thể là sự vận
động, dịch chuyển từ lối văn biền ngẫu sang ngôn ngữ đời sống, sự giảm dần từ Hán - Việt
và gia tăng ngôn ngữ thông tục cũng như sự xuất hiện của ngôn ngữ đối thoại, độc thoại.

2. NỘI DUNG
2.1. Từ xu hướng giảm dần kiểu câu văn biền ngẫu và từ Hán - Việt đến sự gia
tăng của ngôn ngữ đời sống

2.1.1. Xu hướng giảm dần kiểu câu văn biền ngẫu
Văn biền ngẫu là lối văn có hình thức đối nhau sóng đôi. Theo Dương Quảng Hàm thì
thể văn này là đặc trưng của văn chương Tàu. Văn biền ngẫu được sử dụng cả trong văn
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vần và văn xuôi. “Đối là đặt hai câu đi sóng đôi cho ý và chữ trong hai câu ấy cân xứng
với nhau. Vậy trong phép đối vừa phải đối ý vừa phải đối chữ với nhau”(1). Văn biền ngẫu
là biểu hiện của ngôn ngữ văn chương thời trung đại với những quy định mang tính bắt
buộc về ý, vần, thanh điệu mà người sử dụng phải tuân theo. Có thể thấy văn biền ngẫu
trong nhiều thể loại như hịch, cáo, chiếu, biểu, phú… Lối diễn đạt bằng văn biền ngẫu xuất
hiện nhiều trong tiểu thuyết của một số tác giả nhà nho tân học như Nguyễn Chánh Sắt, Hồ
Biểu Chánh, Tản Đà, Nguyễn Trọng Thuật...
Với đặc trưng đăng đối, nhịp nhàng, văn biền ngẫu làm cho câu văn giàu nhạc điệu.
Âm hưởng phóng khoáng của văn biền ngẫu được sử dụng rất nhiều trong miêu tả không thời gian. Chẳng hạn Tản Đà miêu tả quang cảnh núi Sài Sơn trong Giấc mộng con I: “Ngó
xuống chân núi thì lom khom đá mọc, hớn hở huê cười, các người đi chơi xuân nối nhau
một giải như con rắn lươn lối quanh đường. Trông ra bên giời thời một ngàn mây bạc, mấy
vệt rừng xanh. Giang sơn một thú hữu tình, bức tranh xuân sắc như gần như xa”(2). Hay
như trong Thề non nước: “Nguyên bức họa này, ý chỉ là một bức tang thương, cho nên ở
dưới vẽ một ngàn dâu tựa như thể khúc sông; trên núi thời như mây, như tuyết, như mấy
cây mai già, như bóng tà dương, đều là tả cái tình cảnh thê thảm”(3). Những câu văn đăng
đối mượt mà đã khắc họa khung cảnh thiên nhiên diễm lệ mang đậm màu sắc cổ kính. Sự
xuất hiện của văn biền ngẫu trong tả cảnh khiến cho nhiều đoạn văn của Tản Đà mang
phong vị trữ tình của thể phú thời trung đại.
Tuy nhiên, ở Nguyễn Chánh Sắt và Hồ Biểu Chánh, mật độ câu văn biền ngẫu đã có
xu hướng giảm dần về số lượng. Bản thân câu văn biền ngẫu cũng có xu thế bị co ngắn lại
về hình thức. Số lượng vế đối trùng điệp ít dần đi. Trong Nghĩa hiệp kỳ duyên, lối diễn đạt
đăng đối có khi chỉ giữ vai trò trạng ngữ trong câu: “Vừa cuối tiết thu, trời chiều mát mẻ;
trên nhành cây chim kêu chíu chít, dưới sông cá lượn vởn vơ; Lâm Trí Viễn tay cầm nhựt
báo, tay xách ba ton (baton), rảo bước thung dung…”(4). Những câu kiểu như: “Ban đầu
còn xa, sau hóa ra gần, đến khi giáp mặt nhau rồi, hai bên cùng liếc, hai lòng cùng ưa. Từ
đó mới gió trăng mặc dầu lui tới”(5) xuất hiện rất ít. Tình trạng này cũng diễn ra trong một
sáng tác của Hồ Biểu Chánh. Có lúc nhà văn dùng kiểu câu văn biền ngẫu để miêu tả tâm
trạng của nhân vật: “Sự sợ, sự buồn, sự lo, sự ăn năn ùn ùn xông tới làm rối trí khôn, nên
anh ta rợn óc, run tay, lắc đầu, đấm ngực mà nói rằng…”(6). Các vế trùng điệp liên hoàn,
đối nhau đã lột tả chân thực và kĩ lưỡng mọi diễn biến tâm lí giằng xé của Trần Văn Sửu
(Cha con nghĩa nặng) trong sự rối bời giữa tội lỗi, sự ăn năn, buồn đau, tuyệt vọng. Bên
cạnh đó, khi miêu tả không gian, thời gian, Hồ Biểu Chánh cũng không quá sa đà vào
những vế đối khoa trương theo lối tả trong thể phú. Có lẽ ông đã ý thức được và xử lí lối
văn biền ngẫu để nó phục vụ vừa đủ cho ngòi bút miêu tả. Có thể thấy rất rõ biểu hiện này
trong nhiều tác phẩm của ông. Đó là cảnh Ba Thời nhớ chồng trong đêm mưa: “Có đêm
trời mưa rỉ rả, gió thổi lạnh lùng, Ba Thời nằm nhớ đến chồng thì đầm đìa giọt lụy, thầm
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tiếc rằng chớ chi mà con còn sống, dầu chồng có bỏ, thì hú hí với con…” (Cay đắng mùi
đời)(7), hoặc như: “Ngoài đường thì vắng teo, không thấy ai đi qua đi lại, còn trong nhà thì
cũng lặng lẽ; vợ nằm không cục cựa, chắc đã ngủ rồi” (Chúa tàu Kim Quy)(8). Còn đây là
cảnh Trần Văn Sửu trong cảnh bỏ trốn: “trên trời trăng soi vằng vặc, trước mặt đồng
ruộng mênh mông. Trần Văn Sửu vạch lúa mà đi, lúa vướn chun muốn té nhìu, bước xẹt
bùn văng tới đầu” (Cha con nghĩa nặng)(9).
Sang đến tiểu thuyết của Ngô Tất Tố, kiểu câu văn biền ngẫu được vận dụng một cách
khá linh hoạt. Với kiến thức Nho học uyên thâm của người từng trải nơi trường ốc, câu văn
biền ngẫu của ông đầu xứ Tố vẫn tề chỉnh về mặt đăng đối nhưng nội dung của nó không
còn vẻ hoa mĩ bay bổng mà chân thực, gần gũi. Đó là cảnh đám rước quan Nghè:
“Rồi đến ông cầm trống khẩu
Rồi đến võng của quan nghè.
Đi kèm ở hai bên võng, hai người rước đôi lọng xanh chóp bạc, hững hờ giương ở
cạnh mũi võng. Và thêm vào đó, bên này một người vác chiếc quạt lông, bên kia một ông lễ
mễ cắp cái tráp sơn đen và xách một chiếc ống điếu xe trúc…”(10). Hàng loạt câu văn biền
ngẫu được tác giả huy động để miêu tả cảnh đám rước cồng kềnh, đông đúc đang di
chuyển. Trong Tắt đèn cũng xuất hiện khá nhiều câu văn biền ngẫu:
“Mõ cá trên cột đình lại há miệng nhận những cây dùi giận dữ.
Trống cái dưới xà đình lại lì mặt chịu những cái nện phũ phàng”(11).
Đây là cặp câu có tính biền ngẫu đạt đến trình độ điêu luyện, bởi nó tuân thủ chặt chẽ
luật đối cả về thanh bằng - trắc (trên - dưới, cột - xà, há - lì, cây - cái, dữ - phàng) lẫn đối ý
(mõ - trống, trên - dưới, cột - xà, há - lì, miệng - mặt, nhận - chịu, giận dữ - phũ phàng).
Câu văn đăng đối nhịp nhàng đã cho thấy sự khẩn trương, dồn dập của vụ sưu thuế và nhạc
điệu của câu văn cũng cụ thế hóa nỗi ám ảnh của người nông dân trước tiếng mõ, tiếng
trống thúc thuế dồn dập…
Như vậy, việc sử dụng hình thức câu văn biền ngẫu cho thấy đội ngũ nhà nho tân học
vẫn có sự kế thừa truyền thống văn chương trung đại. Xét về phương diện thẩm mĩ, văn
biền ngẫu giúp câu văn có âm điệu mượt mà, giàu nhạc điệu. Tuy nhiên về phương diện
trần thuật, với kết cấu nhiều vế, sự lệ thuộc vào vần, luật đối khiến câu văn biền ngẫu có
phần “cồng kềnh” gây cản trở tốc độ trần thuật trong các sáng tác của Nguyễn Chánh Sắt,
Hồ Biểu Chánh và Tản Đà. Những hạn chế này đã được các nhà nho tân học nhận thấy và
dần thoát li để hướng đến ngôn ngữ đời sống thường ngày. Nhưng mặt khác, việc sử dụng
văn biền ngẫu một cách điêu luyện như trường hợp Ngô Tất Tố lại cho thấy vẻ đẹp của thể
văn này. Tính đăng đối, nhịp nhàng trong câu văn được Ngô Tất Tố triệt để khai thác, đồng
thời nhà văn cũng xử lí câu văn không còn cồng kềnh đã chứng minh những đóng góp của
văn biền ngẫu cho sự phát triển của ngôn ngữ tiểu thuyết giai đoạn giao thời.
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2.1.2. Sự giảm dần của lượng từ ngữ Hán - Việt
Từ Hán - Việt là từ tiếng Việt có nguồn gốc từ tiếng Hán, đã nhập vào hệ thống từ
vựng tiếng Việt, chịu sự chi phối của các quy luật ngữ âm, ngữ pháp và ngữ nghĩa tiếng
Việt (còn gọi là từ Việt gốc Hán). Xuất thân từ Nho giáo, các nhà nho tân học tỏ ra rất am
tường ngôn ngữ Hán - Việt. Từ ngữ Hán - Việt phản ảnh dấu vết ảnh hưởng của Nho giáo
trong tiểu thuyết của đội ngũ nhà nho tân học.
Qua khảo sát có thể nhận thấy, mật độ dày đặc của hệ thống từ Hán - Việt trong nhiều
tiểu thuyết của các tác giả nhà nho tân học là bằng chứng cho thấy sự hiện hữu của văn hóa
Nho giáo trong tư duy nghệ thuật của đội ngũ này. Việc đan xen từ Hán - Việt trong tiểu
thuyết khiến cho văn phong mang đậm không khí cổ điển và màu sắc diễm lệ, hoa mĩ của
văn học bác học. Trong Nghĩa hiệp kỳ duyên của Nguyễn Chánh Sắt; Giấc mộng con I,
Giấc mộng con II, Thề non nước của Tản Đà; Quả dưa đỏ của Nguyễn Trọng Thuật xuất
hiện quá nhiều từ Hán - Việt trong miêu tả cảnh vật: “Bởi nghĩ cho nên ông ta mới phát
tâm đi du ngoạn. Khi đi dọc đường thấy những kỳ hoa dị thảo, thủy tú sơn thanh, thì ông ta
lại càng vui lòng hơn nữa” (Quả dưa đỏ - Nguyễn Trọng Thuật); hay khi miêu tả ngoại
hình nhân vật: “Đào Phi Đáng đã 18 tuổi đầu, hình dung yểu điệu, cốt cách vương phi, bá
mị thiên kiều, ngư trầm lạc nhạn” (Nghĩa hiệp kỳ duyên - Nguyễn Chánh Sắt)(12). Ngay cả
đến lời nói của An Tiêm với nàng Ba cũng thấm đẫm màu sắc quý tộc Nho giáo: “Hiền thê
lúc thiếu thời có tiên tướng công truyền thụ cho những cái tâm pháp trong thiên thập, nên
thơ vẫn có cái thanh thoát tự nhiên của nhà phong nhân”(13) hay: “Cho nên không có kẻ dã
nhân, ai nuôi người quân tử, không có người quân tử ai trị kẻ tiểu nhân” (Quả dưa đỏ Nguyễn Trọng Thuật)(14)…
Xu hướng này cũng thấy khá rõ ở tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh. Nếu như ở những
tác phẩm đầu tay đến những tác phẩm ra đời trong khoảng những năm hai mươi của thế kỷ
XX, sự xuất hiện của từ ngữ Hán - Việt cũng như cách diễn đạt ảnh hưởng thi pháp trung
đại còn khá rõ thì đến giai đoạn từ 1920 trở về sau, ngôn ngữ tiểu thuyết đã thuần Việt hơn
nhiều, trong sáng, giản dị và có nhiều trang đạt đến mức độ thuần thục, khá gần với ngôn
ngữ hiện đại sau này. Đây là một đoạn trong Cha con nghĩa nặng (sáng tác năm 1929:
“Tuy cậu ba Giai không đi chơi, song đêm nào cậu cũng thơ thẩn ngoài sân một mình cho
đến canh hai canh ba cậu mới chịu vô đóng cửa mà ngủ. Con Quyên dòm coi tánh ý cậu,
thì nó biết cậu còn buồn vì nỗi vợ bất nghĩa lắm. Mỗi ngày hễ có dịp ngồi nói chuyện với
cậu, thì nó thường an ủi cậu chẳng nên kể tới thứ đàn bà bạc tình bất nghĩa mà làm chi, nó
chỉ đường chánh nẻo tà, nó dẫn điều hư sự thiệt, nó nói nhiều lời thâm thúy, thuở nay cậu
chưa nghe lần nào hết…”(15).
Đặc biệt đến Ngô Tất Tố qua Lều chõng và Tắt đèn thì xu hướng giảm dần số lượng từ
Hán - Việt đã trở nên hết sức rõ rệt. Nằm trong mạch vận động của tiểu thuyết quốc ngữ
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đầu thế kỷ, so với bốn tác giả nhà nho tân học trước đó là Nguyễn Chánh Sắt, Tản Đà, Hồ
Biểu Chánh và Nguyễn Trọng Thuật thì Ngô Tất Tố là tập đại thành, là kết tinh của lịch sử
văn học dân tộc ở chiều hướng sử dụng ngôn ngữ này. Và ngay cả trong những trường hợp
buộc phải sử dụng thì sự xuất hiện của từ Hán - Việt không phải mang lại cảm giác nặng
nề, trúc trắc cho người đọc mà chỉ càng tăng thêm giá trị biểu đạt. Đây là một đoạn trong
Lều chõng: “… Vào khoảng chập tối một lúc, trời tuy lạnh nhưng rất sáng sủa, vầng trăng
hạ huyền từ từ ở phía chân trời tiến lên và nhòm thẳng vào khe cửa sổ phía đông. Nhân
một câu cao hứng nói đùa của Vân Hạc, Đốc Cung liền bắt đào Phượng, đào Cúc cùng
mấy ả nữa và một kép mang cả đàn, trống, sênh, phách lên bờ song. Thêm vào đó lại có
mấy người học trò cụ Bảng Tiên Kiều bị kéo đi nữa…”(16). Còn trong Tắt đèn, Ngô Tất Tố
đã hạn chế việc sử dụng từ Hán - Việt trong miêu tả cảnh vật cũng như tái hiện chân dung
nhân vật trong khi ông là dịch giả của Kinh dịch, Hoàng Lê nhất thống chí…. Thay vào đó,
ông đã dùng hệ thống từ láy có tính tượng hình, tượng thanh cao và dân dã, mộc mạc để
thay thế cho từ Hán - Việt. Đây là hình ảnh ông Nghị: “đặt bát xuống mâm, vừa nhai nhồm
nhoàm vừa đón”(17). Bộ dạng của quan phụ mẫu: “Cái râu mới lạ làm sao? Nó đen như vết
hắc ín và cong như cái lưỡi liềm. Nó nhọn như mũi dùi nung và bầu như đầu dao
trổ…”(17). Sự thay thế từ Hán - Việt trong miêu tả ngoại hình bằng hệ thống từ thuần Việt
kết hợp với nhau trong những so sánh đã làm mất đi vẻ uy nghiêm của quan phụ mẫu để
thay vào đó là bức tranh biếm họa, đả kích.
Sự giảm dần mật độ từ Hán - Việt trong ngôn ngữ văn chương của nhà nho tân học là
quá trình vận động từ văn học bác học thời trung đại sang văn học quốc ngữ hiện đại.

2.1.3. Sự gia tăng của ngôn ngữ đời thường
Phong cách nhà văn bộc lộ chủ yếu qua cách vận dụng vốn từ vựng vào tác phẩm đúng
cách, đúng chỗ, đúng mục đích. Khi viết tiểu thuyết, một số tác giả nhà nho tân học có
dụng ý hướng tới quảng đại quần chúng. Đối tượng công chúng lớn nhất của họ là giới
bình dân. Vì thế các nhà văn đã chú ý sử dụng từ ngữ thật giản dị, mộc mạc, gần gũi, dễ
hiểu. Một trong những dấu ấn rõ nhất là sự vận dụng một cách khéo léo và phong phú lớp
từ địa phương Nam Bộ trong sáng tác của Hồ Biểu Chánh và Nguyễn Chánh Sắt. Người
đọc sẽ bắt gặp nhiều từ ngữ quen thuộc, phổ biến ở vùng đất Nam Bộ trong tác phẩm Hồ
Biểu Chánh và Nguyễn Chánh Sắt như: giựt mình, nín khe, giống gì, lạ hoắc, ngó, buồn
hiu, té ra, thiệt tốt, hổm nay, mừng quýnh, lục đục, đi riết, không dè, lật đật, lung lắm,…
Ví dụ: “Hương thị Tào ứa nước mắt, bỏ đi ra đàng sau, không nói chuyện nữa. Thằng Tý
châu mày, ngồi ngó theo, mặt buồn hiu.” (Hồ Biểu Chánh, Cha con nghĩa nặng). “Chúa
tàu lật đật bước qua tam bản, rồi biểu bạn bơi riết lại ghe Tri phủ.” (Hồ Biểu Chánh, Chúa
tàu Kim Quy). Hay như: “Vì mắc mừng quá mà nói lố rồi giựt mình nên nói tới đó rồi dừng
lại, cứ đứng trân, chẳng biết lời chi mà thốt nữa” (Nguyễn Chánh Sắt, Nghĩa hiệp kỳ
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duyên). Lớp từ này thường được sử dụng trong ngôn ngữ đối thoại, nhằm miêu tả tâm lí và
khắc họa tính cách nhân vật.
Bên cạnh đó, các tác giả nhà nho tân học còn khai thác triệt để lớp khẩu ngữ. Từ khẩu
ngữ không chỉ xuất hiện trong lời đối thoại giữa các nhân vật mà còn được nhà văn dùng
khi miêu tả hay thuật truyện. Hàng loạt các từ khẩu ngữ Nam Bộ sau đây đã được Hồ Biểu
Chánh và Nguyễn Chánh Sắt sử dụng trong nhiều tác phẩm của mình: buồn nghiến, đầy
nhóc, dịu nhĩu, tròn vìn, mừng quýnh, sáng bét, chết điếng, rộng họng, bóp tai, đả nư, buồn
so, dụm năm dụm ba, cụt ngòi, cụt vốn, thúi lắm, hỉ mũi, giả đò, xụi lơ, chút đỉnh, xài, một
đồng điếu cũng không loại, cái việc sập nhà sập cửa, … Ví dụ: “Con Quyên ra đi thì lòng
mừng khấp khởi, miệng chúm chím cười. Tuy nó mặt đồ vải bô, song mặt nó trắng tươi môi
nó đỏ lòm, gò má nó tròn vìn, chân mày nó nhỏ mứt, bàn tay nó dịu nhĩu, tướng nó đi
khoan thai.” (Cha con nghĩa nặng). Với lời thuật truyện tác giả cũng dùng từ khẩu ngữ,
điều mà nhiều nhà văn ít khi vận dụng: “Trần Văn Sửu nín khe, bỏ đi thẳng vô nhà bếp...
Thị Lựu không hề léo vô bếp.” (Cha con nghĩa nặng)…
Ngô Tất Tố cũng sử dụng dày đặc lớp từ khẩu ngữ quen thuộc của vùng đồng bằng
Bắc Bộ. Đó là ngôn ngữ giao tiếp của những người dân “cổ cày vai bừa”, mộc mạc, giản dị
trong Tắt đèn: “Ông ấy đã bảo buổi nay tôi phải cày cho xong đến trưa về ăn cơm, ông ấy
mắng như tát nước và nói như móc cơm ra…” hay “Tôi không phải tộc biểu, không phải
phần thu, biết đếch đâu ông chủ anh nộp thuế rồi hay chưa nộp. Bây giờ mở cổng cho anh,
chốc nữa ông Lý ông ấy chửi cha tôi lên, anh có nghe hộ tôi không?”. Và đây là ngôn ngữ
đầy hách dịch của Lý trưởng: “Kệnh dệnh! Kệnh dệnh! Bố người ta đấy mà hôm nào cũng
bắt người ta phải mời…” (Tắt đèn). Những nhà nho xuất thân từ thôn quê như Vân Hạc
trong Lều chõng, lời nói cũng mang đậm tính khẩu ngữ khi giao tiếp: “Anh định múa cái
mép của ông mối để kiếm chè của tôi chăng? Khó lắm! Cái giọng mối lái, tôi chán
lắm rồi…”. Khẩu ngữ nông thôn đã vào văn của Ngô Tất Tố thật tự nhiên, nhuần nhuyễn,
khiến cho câu văn sinh động, đậm đà, có hơi thở của đời sống và đoạn văn rất có
không khí.
Đưa khẩu ngữ vào tác phẩm văn chương là một sự thay đổi lớn về quan niệm sáng tác.
Trước thế kỉ XX, các nhà văn, nhà thơ thường chú trọng đến yếu tố ngôn ngữ. Đối với họ,
ngôn ngữ văn chương cần phải qua sự sàng lọc cẩn thận. Nhà văn thường dùng những điển
tích, điển cố cầu kỳ. Càng “cầu kì bóng bẩy” sẽ càng “trang trọng đài các”. Nhưng đến đội
ngũ nhà nho tân học đã có sự đổi mới. Sự xuất hiện của từ khẩu ngữ với tần số không nhỏ
đã làm cho tiểu thuyết của tác giả nhà nho tân học đã có sự gần gũi, quen thuộc với công
chúng bình dân. Người đọc có cảm giác như được nghe chính tiếng nói của mình, được
chia sẻ, được cảm thông. Vì thế, tiểu thuyết của các nhà nho tân học đã mang màu sắc của
chính cuộc sống thực, của con người và xã hội lúc bấy giờ.
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Trong tiểu thuyết của tác giả nhà nho tân học, hệ thống từ láy cũng được dùng để tô
đậm sắc thái ngôn ngữ tiểu thuyết. Chúng ta có thể bắt gặp hàng loạt từ láy có tính chất
tượng thanh, tượng hình trong miêu tả cảnh vật cũng như để miêu tả trạng thái tâm lí nhân
vật. Chẳng hạn trong các tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh, Nguyễn Chánh Sắt với hàng loạt
từ láy mang phương ngữ Nam Bộ như: lao nhao lố nhố, chộn rộn chàng ràng, lăng xăng lít
xít, xui xị xụi lơ… Ví dụ “Lúc ấy, Trần Văn Sửu mất trí khôn, hết nghị lực, máu trong tim
chảy thình thịch, nước trong con mắt tuôn ròng ròng, đứng xui xị xụi lơ, không nói được
tiếng chi hết.” (Hồ Biểu Chánh, Cha con nghĩa nặng). Hoặc: “Lâm Trí Viễn tay xách
baton, tay cầm nhựt báo, rảo bước thung dung, thơ thẩn lối cầu đường núi Sam… Khi
xem tới khoản Nam Kỳ Thời sự, liền xếp tờ nhựt báo, đứng khoanh tay cúi đầu mà suy nghĩ
hồi lâu, rồi ngảnh mặt có ý hân hoan, chúm chím miệng cười và gật đầu lia lịa” (Nguyễn
Chánh Sắt, Nghĩa hiệp kỳ duyên). Những từ láy liên tiếp xuất hiện đã hỗ trợ đắc lực cho
nhà văn khi miêu tả cử chỉ nhân vật cũng như không gian cảnh vật. Trong tiểu thuyết Tắt
đèn của Ngô Tất Tố, hệ thống từ láy xuất hiện thường xuyên đã tạo lên tính chân thực và
sinh động trong ngôn ngữ miêu tả của nhà văn. Chẳng hạn, Ngô Tất Tố dùng từ láy để
miêu tả không gian: “Mõ lại thúc, trống lại giục, tù và lại inh ỏi thổi lên. Ánh nắng bứt rứt
chiếu đến nửa sân đình. Mấy con trâu bò vẫn nằm gò lưng dưới gốc gạo, gốc đa, hơi thở
trong cổ họng kéo ra hồng hộc”(19). Những từ láy đã miêu tả chân thực nhiệt độ nóng bức,
oi ả vừa thấy được không khí ngột ngạt, căng thẳng của miền quê bắt đầu vào vụ sưu thuế.
Các tác giả nhà nho tân học còn đưa vào tác phẩm nhiều thành ngữ. Lớp từ này được
tác giả vận dụng rất đa dạng và phong phú. Có thể thấy dường như tác giả nào cũng vận
dụng thành ngữ vào tác phẩm của mình trong những ngữ cảnh nhất định. Có khi để khẳng
định đức tính trung thành, nhân nghĩa như “ví như em có thể giúp được, thì dầu tan xương
nát thịt, em cũng vui lòng” (Hồ Biểu Chánh, Chúa tàu Kim Quy) hay những thành ngữ chỉ
tình yêu nam nữ, sự qua lại trai gái xuất hiện nhiều trong Nghĩa hiệp kỳ duyên của Nguyễn
Chánh Sắt như: Sớm mận tối đào, lá gió cành chim, sớm mận tối đào, nghĩa cũ tình xưa…
Thành ngữ cũng góp phần không nhỏ trong việc biểu đạt tình cảm, ghi lại cuộc sống của
người Nam Bộ bằng cách diễn đạt riêng vừa hình tượng, vừa khái quát tạo cho câu văn
thêm phần hấp dẫn, thú vị có sức thuyết phục cao.
Sự xuất hiện của ngôn ngữ thông tục cũng cho thấy một số nhà văn, ở một số thời
điểm đã có biểu hiện không còn bị chi phối bởi tính đài các, trang nhã của khuôn thước
thẩm mĩ nhà nho. Đó là cách xưng hô “tao - mày”, “con đĩ” trong Cha con nghĩa nặng, Kẻ
làm người chịu của Hồ Biểu Chánh, Tắt đèn của Ngô Tất Tố. Ở những đoạn cao trào, nhà
văn còn để cho nhân vật cất lên tiếng chửi. Đây là cuộc xô xát của vợ chồng Trần Văn Sửu
và thị Lựu:
“Trần Văn Sửu giận quá, mặt mày tái xanh, tay run bay bẩy, vừa thấy vợ vô nhà thì
bước lại xí trong mặt vợ mà nói rằng: “Đồ đĩ chó! Bữa nay tao bắt được rõ ràng rồi đó,
mầy còn chối nữa thôi, hử? Đi đi, đi mà ra khỏi nhà tao cho mau”.
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Thị Lựu trợn mắt ngó chồng và hỏi rằng: “Mầy bắt được cái gì? Tiên nhơn tổ đường
thằng cha mầy, nửa đêm mầy về kiếm chuyện đánh tao phải hôn?” (Cha con nghĩa nặng).
Tiếng chửi của Trần Văn Sửu thể hiện sự giận dữ đỉnh điểm khi biết vợ mình lăng
loàn. Bà Tổng trong Kẻ làm người chịu cũng chửi con dâu khi hiểu nhầm Cẩm Vân đi với
trai: “Đồ hư, đồ thúi! Tội lấy trai chan nhản, còn chối giống gì… É! Đồ đĩ thúi! Chồng đi
học, ở nhà xược đi lấy trai! Tốt mặt dữ!”(20). Hay tiếng chửi thể hiện bản chất thấp hèn,
hách dịch trong tính cách Lý trưởng cũng được Ngô Tất Tố ghi lại:
“- Mẹ cha chúng nó! Hôm nay vẫn chưa đóng thuế, chúng nó định để tội, để vạ
cho ai?...
- Hiệu không thổi, để làm sỏ bố chúng mày à?”(21).
Chỉ bằng tiếng chửi, nhân vật hiện lên vừa cụ thể chân thực, vừa thấy được thái độ phê
phán, tố cáo của nhà văn đối với thế lực phong kiến ở nông thôn.
Những yếu tố ngôn ngữ trên xuất hiện có xu hướng ngày càng nhiều trong ngôn ngữ
nghệ thuật tiểu thuyết đã cho thấy các tác giả nhà nho tân học ngày càng có xu hướng tiến
gần đến văn học hiện thực. Hướng đến ngôn ngữ bình dân cũng là con đường để tác giả
nhà nho tân học góp phần vào quá trình hiện đại hóa tiểu thuyết Việt Nam trong buổi
giao thời.

2.2. Ngôn ngữ đối thoại và độc thoại nội tâm

2.2.1. Ngôn ngữ đối thoại
Đối thoại được hiểu là cách nói, là cách đối đáp của nhân vật trong tác phẩm. Khi các
nhân vật đối thoai, sự luân phiên giữa các lượt lời sẽ phản ánh thái độ, tính cách nhân vật.
Qua đối thoại, người đọc không chỉ biết được nội dung đối đáp mà còn nắm bắt được tính
cách nhân vật. Khảo sát các tiểu thuyết trong phạm vi đề tài nghiên cứu, chúng tôi nhận
thấy, ngôn ngữ đối thoại mang những đặc điểm khác nhau giữa các nhà văn. Xét cả về hình
thức và nội dung, có thể chia thành hai xu hướng.
Xu hướng thứ nhất, ngôn ngữ đối thoại mang tính giao tiếp thù tạc theo kiểu giao tiếp
của nhà nho. Đối thoại không lột tả, khắc họa được cá tính nhân vật. Chẳng hạn như trường
hợp Giấc Mộng con I, Giấc mộng con II, Thề non nước của Tản Đà; Nghĩa hiệp kỳ duyên
của Nguyễn Chánh Sắt; Quả dưa đỏ của Nguyễn Trọng Thuật. Đây là một đoạn hội thoại
giữa Vân Anh và vị khách trong Thề non nước:
“Vân Anh nói rằng:
- Tôi có một bức tranh sơn thủy, là của gia bảo, vẫn cuộn để trong hòm, thường muốn
đề một bài quốc văn mà nghĩ lại không xứng; nay không mấy khi được gặp cao nhân, xin
hạ bút đề cho một bài, thực là quý hóa.
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Khách nói:
- Sự đề vịnh nguyên đã không dễ, lại đề vào một bức họa trân trọng thời thực không
dám nhận; nhưng chị thử lấy cho xem thời hay lắm”(22).
Qua lời thoại chỉ có thể cho thấy sự trân trọng, cung kính, có phần khách sáo trong lời
nói. Cả hai nhân vật đều muốn hướng đến một cuộc giao tiếp trang nhã, lễ nghi giữa giai
nhân và tài tử. Vợ chồng An Tiêm trong Quả dưa đỏ cũng mải mê giao tiếp với nhau bằng
thứ ngôn ngữ trịnh trọng, quan phương. Cuộc đối đáp, xướng họa thơ ca mang màu sắc
thanh tao. Chẳng hạn như: “ Nàng nghĩ thế rồi, nói với chồng một cách tươi tỉnh mà rằng:
- Thiếp còn một bài nữa.
- Đọc cho tôi nghe với nào.
Nàng Ba đọc:...
An Tiêm vỗ tay khen hay, rồi cười ran cả trong hang lên... Nàng hỏi:
- Thơ sao mà phu quân cười lắm thế?
- Nghe thơ biết cái chí của hiền thê đã định, chí định thì sự nghiệp thành. Bởi thế mà
tôi mừng không kịp giữ ý nữa”(23).
Dường như nhân vật chỉ là kẻ nói thay tác giả. Nhà văn dùng đối thoại để mô hình hóa
và bảo lưu loại hình thơ ngôn chí của nhà nho thời trung đại. Hơn nữa, lời thoại trong
nhóm tác phẩm này có dung lượng lớn. Mỗi lời thoại kéo dài khoảng nửa trang đến hơn
một trang giấy in đã làm giảm tốc độ luân phiên giữa các lượt lời, từ đó cũng ảnh hưởng
đến diễn tiến của cốt truyện.
Xu hướng thứ hai, ngôn ngữ đối thoại có xu thế tiến gần lại cuộc sống hiện thực.
Những màn đối thoại diễn ra linh hoạt hơn, ngôn ngữ giao tiếp thể hiện rõ cá tính riêng của
nhân vật. Đại diện cho xu thế này là Hồ Biểu Chánh, Ngô Tất Tố. Bằng ngôn ngữ đối
thoại, Hồ Biểu Chánh đã khắc họa chân thực tính cách nhân vật thị Lựu và Trần Văn Sửu.
Khi bị chồng nghi ngờ mình tư thông với Hương hào Hội thì:
“Thị Lựu nghe nói thì vùng vậy hỏi rằng:
- Quân nào bầy chuyện đó?
- Người ta nói thiếu gì.
- Mà thằng nào nói với mầy đó kia. Mầy phải nói tên nó cho tao biết, đặng tao đến
nhà nó đào nát ông cha nó cho nó biết mặt tao. Tao lấy Hương hào Hội hồi nào, tao có
đem lên bàn thờ cha nó tao lấy hay sao nên nó ngó thấy mà dám nói như vậy ư? Thằng
nào nói xấu cho tao đó, mầy phải chỉ tên nó ra cho mau”(24). Với cách xung hô “mầy - tao”
với chồng và phản ứng chua ngoa của thị Lựu đã cho thấy ả là một phụ nữ khinh thường
chồng, gian manh, điêu toa. Còn với Trần Văn Sửu khi nói với cha vợ là Hương thị Tào:
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“Thưa tía đi thì con đi, chớ con đâu dám cãi. Song tía làm phước cho con thăm sắp nhỏ
một chút rồi con sẽ đi. Mười mấy năm, con thương nhớ chúng nó quá, tía ôi! Trần Văn Sửu
nói tới đó khóc rấm rứt. Hương thị Tào thấy cũng động lòng nên ông ngẩn ngơ một hồi, rồi
ông nắm cánh tay Trần Văn Sửu mà kéo ra cho xa cửa”. Đó là ngôn ngữ của một người
cha giàu tình yêu thương con (Cha con nghĩa nặng).
Với Ngô Tất Tố, ngôn ngữ đối thoại trở thành phương tiện đắc lực trong việc khắc họa
tính cách nhân vật cũng như mâu thuẫn xã hội. Có thể dẫn ra một đoạn đối thoại giữa vợ
chồng Nghị Quế với chị Dậu:
“Mụ Nghị liếc nhìn cái Tý, the thé, mụ mắng chị Dậu:
- Thế mà cả vợ lẫn chồng dám xưng xưng con đã lên bẩy. Lên bẩy mà bằng cái nhãi
thế à? Bà biết ngay mà! Cái đời nhà chúng bay còn có câu nào nói thật!
- Bẩm cụ, chúng con không dám nói dối, thật quả cháu đã lên bẩy tuổi, thằng em nó
lên năm, còn con bé nữa lên hai. Con được ba cháu cả thảy.
Nghị Quế ở sân vừa vào, chỉ mặt chị Dậu, hắn tỏ ra người rất oai:
- Im cái mồm. Đứng giở con cà con kê ra đây! Mấy cháu mặc kệ nhà mày! Đẻ lắm thì
bán nhiều, chớ làm trò gì? Mở cái rổ ra... tao xem mấy con chó con!”(25).
Qua hành vi ngôn ngữ có thể thấy, vợ chồng Nghị Quế ra giọng kẻ cả, ở tầng lớp trên,
thuộc hàng ngũ kẻ bóc lột nhưng vô học, thô bỉ nên nói trống không với chị Dậu, gọi chị
Dậu là “mày” xưng “tao”. Còn chị Dậu là người nông dân thấp cổ bé họng bị bóc lột và
luôn ở trong tâm thế bị đè nén, sợ hãi nên khi giao tiếp với kẻ bóc lột phải “thưa”, “bẩm”.
Từ cung cách giao tiếp mang tính lễ nghi, khuôn phép, các nhà văn đã sử dụng ngày
càng nhiều thứ ngôn ngữ mộc mạc, thô ráp của đời thường; chính điều đó đã khiến nhân
vật thêm sống động, tác phẩm thêm chân thực.

2.2.2. Ngôn ngữ độc thoại nội tâm
Độc thoại “là lời phát ngôn của nhân vật tự nói với chính mình, thể hiện trực tiếp quá
trình tâm lí nội tâm, mô phỏng hoạt động của cảm xúc suy nghĩ của con người trong dòng
chảy trực tiếp của nó” (26). Không chỉ miêu tả tâm lí ngoại hiện thông qua hành động, các
tác giả nhà nho tân học cũng bắt đầu hướng ngòi bút vào khám phá đời sống nội tâm bên
trong của con người thông qua hai hình thức là miêu tả diễn biến tâm lí, thông qua ngôn
ngữ người kể chuyên và độc thoại nội tâm (nhà văn để cho nhân vật tự giãi bày, tự nói to
một mình).
Ở các tác phẩm của Tản Đà, độc thoại nội tâm khá đơn điệu. Đến tiểu thuyết của
Nguyễn Trọng Thuật, Hồ Biểu Chánh, Ngô Tất Tố…, ngôn ngữ độc thoại nội tâm có sự
biến đổi rõ nét. Những suy tư, trăn trở của nhân vật được miêu tả một cách cụ thể và chân
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thực hơn, tự nhiên hơn. Đây là nỗi lo sợ của An Tiêm trước sự an nguy của gia đình trong
lúc chàng bị bắt: “... một mình ta đã vậy, còn mẹ con Cao thị thì sao, dễ đến nỗi rón vào
với nhau một chỗ mà chết, oan nghiệt biết dường nào! Ta biết tính sao bây giờ”(29). Còn
đây là lời độc thoại đầy đau đớn và ân hận của Trần Văn Sửu: “Mình ôi! Mình làm chi mà
tồi tệ như vậy? Vợ chồng ở với nhau mấy năm nay, mình cũng biết tôi thương mình, tôi
cưng mình nắm chớ... Sao mình không nghĩ bụng tôi, mình lén trai lén gái với Hương hào
Hội làm gì...”(30). Trần Văn Sửu hỏi vợ nhưng rồi anh ta tự trả lời, tự phân trần trong nước
mắt đau đớn. Những câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại đã lột tả chân thực tâm trạng rối bời của
một kẻ vừa lỡ tay giết vợ. Sợ hãi, ám ảnh, ân hận trở thành những làn sóng bấn loạn trong
con người Sửu. Trong Lều chõng của Ngô Tất Tố, nỗi buồn hỏng thi khiến Vân Hạc không
biết tỏ bày cùng ai. Giấc mộng công danh sụp đổ, Vân Hạc “nghĩ đến sự kì vọng của những
người thân thích ruột rà và bụng bảo dạ: “Lúc bước chân ra đi, nào mẹ, nào vợ, nào cha
mẹ vợ, nào chú bác họ hàng, người này giúp năm quan, người kia giúp ba quan, ai cũng
mong cho mình đỗ... Bây giờ mình hỏng làm cho biết bao nhiêu người thất vọng!” (31). Tình
cảnh ấy của Vân Hạc đã cho thấy áp lực của gánh nặng công danh, thi cử đè lên vai người
học trò là quá lớn, điều khiến cho nhiều sĩ tử đương thời lao đao.

3. KẾT LUẬN
Như vậy, bằng việc khắc họa ngôn ngữ độc thoại nội tâm, các tác giả nho học tân học
đã dần hướng ngòi bút tái hiện con người tâm lí bên trong. Nhân vật vì thế hiện lên sinh
động, tròn đầy và mang đậm hơi thở cuộc sống. Trên ý nghĩa như vậy, có thể khẳng định
những đóng góp to lớn của tác giả nho học tân học đầu thế kỷ XX với tiểu thuyết quốc ngữ
nói riêng và với quá trình hiện đại hóa văn xuôi quốc ngữ nói chung đương thời./.
Chú thích:
(1) Dương Quảng Hàm (1951), Việt Nam văn học sử yếu, - Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản,
tr.131.
(2) Tản Đà (1932), Giấc mộng con I, II, - Nxb Hương Sơn, Hà Nội, tr.15.
(3) Tản Đà (1940), Thề non nước, - Nxb Hương Sơn, Hà Nội, tr.14.
(4) Nguyễn Chánh Sắt (2002), Nghĩa hiệp kỳ duyên, - Nxb Văn nghệ T. Hồ Chí Minh, tr.5.
(5) Nguyễn Chánh Sắt (2002), Nghĩa hiệp kỳ duyên, - Nxb Văn nghệ T. Hồ Chí Minh, tr.7.
(6) Nguyễn Chánh Sắt (2002), Nghĩa hiệp kỳ duyên, - Nxb Văn nghệ T. Hồ Chí Minh, tr.18.
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LANGUAGE CHARACTERISTICS OF NOVELS OF VIETNAMESE
SCHOLARS IN EARLY TWENTIETH CENTURY
Abstract: The author of the new school, first of all, is a writer who is educated and deeply
influenced by Confucian ideology and traditional education. Due to their historical
circumstances, they were also able to study and influenced by new ideologies and
education that influenced the West, although the degree of influence in each author was
different. Since then formed a new generation of writers - people of two centuries,
characterized by the transitional period, the intersection between the old and the new.
The paper investigated the characteristics of the national language novels of five typical
authors including Nguyen Chanh Sat, Ho Bieu Chanh, Tan Da, Nguyen Trong Thuat and
Ngo Tat To. This is the main content we discussed in this article.
Keywords: Confucian scholar author, Vietnamese language of novel, Vietnamese
literature.
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Nguyễn Thị Hưởng
Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Tóm tắt: Thơ nữ Việt Nam đương đại, tính từ khoảng năm 1986 đến nay phát triển hết
sức đa dạng, phong phú và đã hình thành nên những gương mặt tiêu biểu, có cá tính sáng
tạo riêng (bao gồm cả những tác giả xuất hiện trước 1986 nhưng thực sự thành danh lại
là sau 1986). Có thể nhắc đến một số tên tuổi như Dư Thị Hoàn, Tuyết Nga, Phan Thị
Ngọc Liên, Đinh Thị Như Thúy, Lê Ngân Hằng, Phan Huyền Thư, Ly Hoàng Ly, Bình
Nguyên Trang, Vi Thùy Linh, Trương Quế Chi... Tiến hành nghiên cứu thơ của những tác
giả này từ phương diện thể hiện ý thức nữ quyền, chúng tôi thấy hệ thống biểu tượng
trong thơ họ có nhiều độc đáo, thú vị, bước đầu hình thành nên một trường phái thơ
nữ Việt Nam đương đại. Đây là nội dung chính chúng tôi đặt ra và luận giải trong bài
báo này.
Từ khóa: biểu tượng thơ, thơ nữ đương đại, ý thức nữ quyền, diễn ngôn nữ quyền.
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1. MỞ ĐẦU
Biểu tượng là những tín hiệu nhỏ trong hệ thống tín hiệu thẩm mĩ của tác phẩm văn
học. Chúng không chỉ biểu hiện cái hiện hình cụ thể, dễ nhận thấy mà còn mang tính kí
hiệu trừu tượng. Ẩn sâu trong mỗi biểu tượng là những lớp ý nghĩa khác nhau do tâm lí,
văn hóa của mỗi thời đại, mỗi cộng đồng cấp cho. Trong văn chương, biểu tượng mang đến
tầm khái quát sâu rộng và tạo ra tính đa nghĩa cho tác phẩm. Thơ nữ Việt Nam giai đoạn từ
sau 1986 đến nay cũng tạo ra hệ thống biểu tượng phong phú. Nhìn từ ý thức nữ quyền,
biểu tượng trong thơ nữ không phải được sản sinh từ vô thức sáng tạo của nhà thơ mà khởi
phát từ sự chọn lựa nằm trong phái tính sáng tạo. Khảo sát các sáng tác thơ nữ sẽ thấy
có sự biến đổi rất lớn trong xu hướng sử dụng hệ thống biểu tượng. Đặc biệt, các biểu
tượng như “đêm”, “nước”, “đất” và các biến thể của nó xuất hiện tương đối nhiều với tần
số lặp lại cao.
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2. NỘI DUNG
Từ góc độ phái tính, nói đến thơ nữ đương đại hiển nhiên là nói đến các tác giả nữ
mới. Dù trong số đó nhiều người không còn trẻ, chẳng hạn Dư Thị Hoàn, Phạm Thị Ngọc
Liên hay Tuyết Nga..., song cái mới mà họ mang đến cho thơ ca đương đại chính là một
sắc thái, giọng điệu mới với những cảm nhận, suy tư, chiêm nghiệm đằm thắm và sâu sắc
về cõi đời cõi người, trong đó có sự ý thức về thân phận của giới mình, phái mình. Bằng
biểu tượng và thông qua các biểu tượng như “đất”, “nước” và “đêm”, nỗi niềm trăn trở,
khát khao và tiếng nói “nữ quyền” của các nhà thơ nữ được ngỏ bày chân thực và thấm
thía. Khảo sát 982 bài thơ được in trong các tập thơ của 10 tác giả thơ nữ đương đại, từ
người nhiều tuổi nhất (Dư Thị Hoàn, sinh năm 1946) đến người ít tuổi nhất (Trương Quế
Chi, sinh năm 1987) chúng tôi thống kê được số lần xuất hiện của các biểu tượng “đất”,
“nước”, “đêm” như sau:
Biểu tượng
TT

Tên tác giả

Đất và các

Nước và các

Đêm và các

biến thể

biến thể

biến thể

1

Dư Thị Hoàn

03

09

09

2

Tuyết Nga

20

33

14

3

Phạm Thị Ngọc Liên

17

75

42

4

Đinh Thị Như Thúy

22

38

25

5

Lê Ngân Hằng

9

14

21

6

Phan Huyền Thư

06

20

16

7

Ly Hoàng Ly

04

16

41

8

Bình Nguyên Trang

06

13

18

9

Vi Thùy Linh

18

41

64

10

Trương Quế Chi

01

12

05

106

271

255

Tổng số

2.1. Biểu tượng “đất” và các biến thể của “đất”
Trong ý niệm của cả phương Đông và phương Tây, đất được hình dung như là mẫu
tính, mọi con người đều sinh ra từ đất vì đất được xem là bà mẹ, là biểu tượng của sản sinh
và tái sinh, sự cho đi và nuôi dưỡng sự sống. Tính đặc trưng của đất là sự dịu dàng, kiên
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nhẫn, bền bỉ, có tính cam chịu, phục tùng. Mẫu gốc đất chứa đựng trong nó các biểu tượng
phổ quát là Mẹ, núi đồi, hang động, khu rừng, cây cối, muông thú cánh đồng, đồng cỏ,
hang đá, hốc rêu, khu vườn hay sự liên hệ trực tiếp với bàn chân…
Không gian mặt đất gợi đến sự phong nhiêu của thân thể người phụ nữ. Biểu tượng đất
trong thơ nữ đương đại xuất hiện dưới nhiều biến thể khác nhau, trong đó có biểu tượng
khu vườn. Theo các tác giả cuốn “Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới”: “Vườn thường
hiện lên trong các giấc mơ như là biểu hiện tốt lành của một ham muốn không gợn một
chút lo âu. Nó là địa điểm của sự sinh trưởng, của sự vun trồng các hiện tượng cốt tử và nội
tâm... Đối với người đàn ông, vườn thường là hình ảnh của bộ phận sinh dục của cơ thể
đàn bà. Nhưng qua phúng dụ về khu vườn thiên đường nhỏ, các bài hát tôn giáo của những
người thần hiệp... mang nhiều ý nghĩa hơn là một tình yêu bình thường và hiện thân của
nó, các bài hát ấy kiếm tìm và say sưa ngợi ca cái điểm trung tâm và sâu kín nhất của tâm
hồn” [1, tr.1007].
Trong thơ Vi Thùy Linh, vườn không chỉ có nghĩa là sự sinh trưởng tươi tốt mà nó còn
được tôn vinh như là khu vườn tình ái, miền thánh địa của tình yêu: “Vườn địa đàng một
Eva Linh/ Cánh đồng violette mênh mông/ Làm lên bao ái tiệc” (...). Vườn đạt tới đỉnh cao
hàm chứa sự sinh sôi: “Khu vườn ắng lại chỉ còn Anh và em/ Khởi đầu phận sự thiêng
liêng/ Những cặp chân khóa chặt nhau khước từ chân lý” (Sư tử buồn). Phan Huyền Thư
cũng miêu tả sự cuồng nhiệt trong những khát khao bản năng qua hình ảnh khu vườn:
“Thức dậy/ Bên nhau trong khu vườn địa đàng/ Hai bông hoa si tình giả vờ/ Trao nhau
ham muốn. Đồ hàng. Gió” (Địa đàng).
Biểu tượng đất gắn với biến thể đá lại diễn đạt ý nghĩa ngược lại với biểu tượng khu
vườn. Biểu tượng đá gợi lên nỗi buồn, là trạng thái đợi chờ mỏi mòn cô đơn của người phụ
nữ trong khát vọng hòa hợp tình yêu bất thành. Chẳng hạn như Phạm Thị Ngọc Liên với:
“Soi gương thấy mình chai đá” (Tự khúc 4), “Em như con chim lẻ bay ngang đời anh/ như
bông hoa nhỏ sót lại sau đêm tiệc tàn/ như một hòn cuội vỡ...” (Kết cấu); Đinh Thị Như
Thúy với: “Người đàn bà trong tôi/ Có cái nhìn dửng dưng của đôi mắt đá” (Người đàn bà
không giấc ngủ); Tuyết Nga với: “Ngẫu nhiên sao, ngọn gió của vùng đồi. Thổi u uẩn dọ
bờ mùa cằn cọc. Một khoảng xanh xao đá buồn rêu bạc. Nỗi nhớ ngủ vùi trong ẩm ướt
chiều sương” (Nhật ký), “thủy chung đã thành đá cứng/ ngỡ ngàng giờ cũng rêu xanh”
(Độc thoại mùa thu), “Quay lưng phía biển/ trút ngày rỗng không/ chẳng vọng gì cũng hóa
đá” (Rơi từ thơ Exênhin); và “vách đá tôi nằm/ còn chỉ hốc rêu cong” (Khắc thạch, Phan
Huyền Thư)... Biểu tượng đá trong thơ ở đây chủ yếu dùng để diễn tả sự phôi pha của tình
cảm, cụ thể là đời sống tinh thần, yêu đương của người đàn bà. Thơ nữ đương đại còn
nhiều lắm những nỗi buồn hóa đá, những vọng phu đợi chờ một tình yêu đích thực để đánh
thức hồn đá rong rêu.
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Biểu tượng bàn chân cũng có mối liên hệ với mẫu gốc Đất. “Chân là một biểu tượng
của quan hệ xã hội... của sự sống: để chân trần có nghĩa là chứng tỏ sức mạnh đàn ông của
mình [1, tr.115]. Nhưng trong thơ nữ đương đại, hình ảnh chân trở thành biểu tượng của sự
khát khao bản năng tính dục: “Chúng mình chân trần trên cát tìm nhau; Những cặp chân
khóa chặt nhau khước từ chân lí; Cái lưỡi mềm của anh nơi gan bàn chân em/ Làm thế
giới hóa lỏng” (Vi Thùy Linh). Tác giả đã phá vỡ nguyên nghĩa biểu tượng bàn chân trong
văn hóa nhân loại để thay vào đó là màu sắc tính dục đậm đặc. Đây là sự táo bạo của
Vi Thùy Linh cũng như nhiều nhà thơ nữ đương đại khác trong việc phá vỡ biểu tượng
truyền thống.

2.2. Biểu tượng “nước” và biến thể của “nước”
Nước là chất khởi thủy, thuộc âm, tương ứng với cái lạnh và màu đen. Nước có hai ý
nghĩa hoàn toàn đối lập nhau đó là: nước là nguồn sống và là nguồn chết, là chức năng
nuôi dưỡng và tạo dựng nhưng cũng mang sức mạnh của sự hủy hoại. Người châu Á xem
nước “là dạng thức thực thể của thế giới, là nguồn gốc sự sống và là yếu tố tái sinh thể xác
và tinh thần, là biểu tượng của khả năng sinh sôi nảy nở, của tính thanh khiết, tính hiền
minh, tính khoan dung và đức hạnh” [1, tr.710]. Như thế, nước mang thiên tính của người
phụ nữ. Mẫu gốc nước chứa trong nó một số biểu tượng khác như biển, sông, suối, mưa,
lũ, hạn hán… hoặc có thể liên hệ với biểu tượng sữa, nước mắt, máu… Các biểu tượng
này ta đều có thể tìm thấy trong thơ nữ Việt Nam từ sau 1986 đến nay.
Nước gợi sự liên tưởng trực tiếp đến biển. Bởi lẽ, “trong văn hóa biểu tượng, biển là
một biến thể tiêu biểu của nước - không gian chứa nước, nhưng đó là một biến thể riêng
biệt vì đó là không gian đặc thù chứa nước mặn, là nơi đổ về của mọi nguồn nước ngọt
(sông) và là thế lực lớn nhất nằm ngoài khả năng khám phá, chinh phục của con người”.
Biển mang chứa sức mạnh và sự bí mật như thân thể người phụ nữ. Trong sáng tác của các
nhà thơ được khảo sát, chúng tôi nhận thấy biểu tượng biển xuất hiện nhiều nhất trong thơ
Phạm Thị Ngọc Liên. Dường như chị dành hẳn một chủ đề về biển (với 10 bài thơ có nhan
đề xuất hiện từ “biển”). Biển trở thành một đối tượng tâm tình trong thơ Ngọc Liên. Người
phụ nữ trong thơ chị tìm đến biển với muôn vàn trạng thái khác nhau. Có khi biển trở
thành không gian để người phụ nữ phô diễn vẻ đẹp hình thể đầy kiêu hãnh của mình
(Trăng và biển, Biển tương tư). Có khi tiếng sóng biển trở thành những bản nhạc vừa du
dương vừa bạo liệt mạnh mẽ để nói về niềm hạnh phúc bất tận của người phụ nữ khi tình
yêu được hòa hợp (Ngũ cung biển, Bình minh trên biển). Hình ảnh “biển vỡ” lại thể hiện
cho nỗi đau khôn cùng của người phụ nữ khi tình yêu tan vỡ hay trạng thái do dự, hoài
nghi của người đàn bà trước sự mịt mùng của con đường tình yêu đầy chông gai (Lặng
sóng, Trăm ngõ biển, Ký ức biển). Xét cho cùng, biểu tượng biển trong thơ Phạm Thị Ngọc
Liên vẫn là tấm gương phản chiếu hai tâm trạng, hai thái cực kiêu hãnh và tuyệt vọng, hoài
nghi của người phụ nữ trước bão tố cuộc đời.
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Nước còn hiện diện qua hình ảnh dòng sông. Với Tuyết Nga, dòng sông là biểu tượng
gợi ý niệm về thời gian: “Một trăm bến đò sông dài mệt mỏi một nghìn mùa xuân đại ngàn
cằn cỗi” (Mùa dỗ dành, Tuyết Nga). Sự trôi chảy của thời gian gắn với sự do dự trước
những bến đỗ cuộc đời, nơi người phụ nữ tìm thấy hạnh phúc của mình. Với Vi Thùy Linh,
sông xuất hiện với vai trò là nguồn nước thánh, thiêng liêng mang chức năng thanh tẩy.
Sông giữ vai trò gột rửa những bụi bặm của cuộc sống đương đại ồn ào, dọn dẹp những ô
nhiễm tinh thần của con người: “Trong cơn mơ chập chờn, em thấy Anh vừa tắm nước
sông Hằng tinh khiết, đến nâng em đi về phía dòng sông ngọc bích hắt sáng đến chân trời
nơi đầy hoa Thùy Linh nở” (Linh), “Anh bế em vừa tằm sông Hằng, trở về ngôi báu/ Đôi
bàn tay quẫy lòng hồ trinh tĩnh/ Neo em vào Anh” (Teressa). Mạnh mẽ hơn là hình ảnh
sông Nil huyền thoại, một biểu trưng bứt phá khỏi trạng thái câm lặng, tòng thuộc của
người phụ nữ: “Những cô gái vĩnh biệt áo choàng đen/ Cleopatre đắm đuối cùng Céasar
vào hội/ Nil bắt đầu dâng/ Kim tự tháp uyển chuyển như phủ lớp satin vàng lộng lẫy” (Nil
huyền thoại). Vi Thùy Linh đã mượn hình ảnh sông Hằng, sông Nil - những dòng sông
thiêng, là biểu tượng đại diện cho văn minh nhân loại để trần tục hóa như hành động
phá bỏ mẫu gốc. Linh muốn nhấn mạnh tình yêu mới là dòng sông thanh tẩy cho tâm hồn
con người.
Một dạng thức khác của nước là mưa. Huyền thoại Hy Lạp coi mưa là “biểu tượng
tính dục, coi mưa là tinh dịch, và biểu tượng nông nghiệp về cây cỏ cần có mưa để phát
triển để hòa hợp rất mật thiết” [1, tr.608]. Trong thơ Đinh Thị Như Thúy và Phan Huyền
Thư, nước mưa mang lại sự sống trên mặt đất: “A ha! Vườn sau mưa. Những ngổn ngang
rậm rạp. Những hớn hở khác thường” (Rơi như là giọt nước, Đinh Thị Như Thúy); “Mưa
rào phi đầy tên nhọn/ xuống đầm lầy/ những chiếc kim hoan lạc” (Thực dụng hư vô, Phan
Huyền Thư). Mưa trong thơ Tuyết Nga và Ly Hoàng Ly đã bị loại bỏ đi ý nghĩa biểu tượng
tính dục. Thay vào đó, mưa biểu tượng cho nỗi buồn của cô gái, cho ảo ảnh về hạnh phúc
mong manh: “Không ai đưa về dưới mưa người đi con đường trắng xóa/ có gì thừa trong
lặng lẽ/ phút ngày ngã xuống lênh đênh” (Trong mưa, Tuyết Nga); “Nỗi buồn là sản phẩm
của trí tưởng tượng của ông ta và cô gái/ Ông ta là sản phẩm của mưa/ Mưa là sản phẩm
của đêm và cô gái” (Lô lô, Ly Hoàng Ly). Ngay trong thơ Phan Huyền Thư, đôi khi mưa
cũng chuyển nghĩa để biểu thị cho cô đơn, cho nỗi buồn đàn bà: “Người đi mưa bay” (Thất
vọng tạm thời), “Níu đám mây lang bạt/ Đòi bắt một hạt mưa” (Van nài). Trong hàm ý
này, biểu tượng mưa trong thơ nữ đương đại lại có sự gặp gỡ với biểu tượng mưa trong ca
dao khi dùng để chỉ thân phận người phụ nữ “Thân em như hạt mưa sa”.
Nước còn hiện diện dưới biểu tượng giọt lệ, nước mắt. Ở đây, nước gắn với đặc trưng
phái tính của người phụ nữ. Nước mắt là thứ ngôn ngữ nói lên sự nhạy cảm, nỗi đau khổ
trong sâu thẳm tâm hồn của người đàn bà. Từ lâu trong đời sống nhân loại đã xem nước
mắt là “cái giọt sẽ tan đi, sẽ biến thành hơi, sau khi đã làm chứng: một biểu tượng của nỗi
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đau và sự can thiệp giúp đỡ” [1, tr.717]. Nước mắt xuất hiện nhiều và nhìn chung, biểu
tượng này trong thơ nữ đương đại đều thống nhất trong biểu đạt ý nghĩa. Đó là tín hiệu của
sự tổn thương về mặt tâm hồn của người phụ nữ. Có người khóc do thất tình như người
phụ nữ trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên: “ôi nước mắt như mưa quất rát đau lồng ngực” (Về
một chuyến đi xa) hay trong thơ Tuyết Nga: “hạnh phúc với tay chạm vò nước mắt/ gió
gom về từng mảnh dung nhan” (Xem tranh tự họa của họa sĩ T.C., Tuyết Nga). Đến hình
ảnh những người đàn bà trong thơ của thế hệ nhà thơ đàn em thuộc thế hệ 8x như Bình
Nguyên Trang, Vi Thùy Linh, Trương Quế Chi cũng vẫn một trạng thái ấy: “Chỉ em và
chiếc bình pha lê biết”, “Tự sự” (Bình Nguyên Trang); “Người đàn bà choàng khăn màu
lửa cháy”, “Nước mắt, đầu tiên và cuối cùng”… (Vi Thùy Linh). Có thể dẫn ra đây như:
“Tôi đã khóc bao lần xin ký ức/ Đừng quất vào tôi những vết dấu âm thầm” (Tự sự, Bình
Nguyên Trang); “Người đàn bà cắn chặt khăn cắn vào tiếng khóc” (Người đàn bà choàng
khăn màu lửa cháy, Vi Thùy Linh). Đôi khi nước mắt người đàn bà của Vi Thùy Linh lại
biểu hiện cho nỗi nhớ nhung trong tình yêu: “Em ngồi nối những giọt nước mắt/ trong suốt
và nóng bỏng/ Miết mải qua em những khoảng lặng/ Cồn cào từng cơn nhớ…” (Đầu tiên
và cuối cùng). Có khi nước mắt lại thể hiện nỗi thất vọng của người phụ nữ trẻ trước hiện
thực, trước ngưỡng cửa cuộc đời trong thơ Trương Quế Chi. Đó là nỗi buồn không thể hòa
nhập với hiện thực của người con gái 16 tuổi: “Không hiểu sao lại khóc nhiều đến thế?
Không hiểu sao lại buồn nhiều đến thế?” (Viết cho ngày sinh nhật 10.10.2003), “Em ngồi
bưng mặt khóc như thể Tôi sẽ chết/ ngày mai” (Thất vọng 2)…
Màu trắng cũng có liên hệ mật thiết với nước trong thơ Ly Hoàng Ly. Màu trắng thể
hiện sự trinh nguyên và thanh tẩy (Người đàn bà trong căn nhà cổ). Hơn thế, màu trắng
còn là biểu tượng của thị giác mang chứa trong nó nhiều tiềm năng biểu hiện. Màu trắng là
một chất liệu để tìm nghĩa bởi “Màu trắng mà người ta gọi là vô sắc… giống như một biểu
tượng về một thế giới, trong đó mọi màu sắc là thuộc tính của những thực thể vật chất đều
tan biến cả… Màu trắng, nó động đến tâm hồn ta như là trạng thái yên lặng tuyệt đối… Đó
là dạng hư vô chứa đầy niềm vui vẻ trẻ trung, hoặc… một dạng hư vô đi trước mọi sự đời,
trước mọi cuộc khởi thủy” [1, tr.943]. “Phòng trắng” của Ly Hoàng Ly là một kiểu sắp đặt
bằng thơ nhấn mạnh vào trạng thái hư vô: “Tại sao tôi lại trắng và lại trong phòng trắng/
Đó mới là câu hỏi phải được hỏi ngay từ đầu/ Nhưng vì đầu tôi cũng trắng nên tôi không
có câu trả lời”. Màu trắng biểu thị cho sự bất khả tri trong nhận thức của con người, đồng
thời cũng biểu thị cho sự nhận thức. Ly đem đến cho người thưởng ngoạn một màu trắng
đúng như bản chất nó vốn hiện hữu. Như khi bước vào một căn phòng trắng, không có gì
cả, con người không nhận thức được gì hết, nhưng trong tâm thức con người sẽ dậy lên
nhiều ý nghĩa. Càng ý nghĩa hơn khi xét trên kết cấu của toàn tập thơ là sự bao trùm của
bóng đêm, nhưng cuối tập thơ lại xuất hiện màu trắng mang tính tương phản. Màu trắng hé
ra một tia hi vọng cuối tập thơ như sự khải minh của người phụ nữ đã, đang và sẽ quẫy đạp
để thoát khỏi sự bao phủ mịt mùng của bóng đêm quá khứ.

24

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Nước còn gợi đến một nguồn dinh dưỡng tự nhiên đặc thù của người phụ nữ: sữa.
Dòng sữa là biểu tượng của “thức uống đầu tiên và thức ăn đầu tiên, trong đó tất cả các
thức khác tồn tại ở trạng thái tiềm tàng, đương nhiên sữa là biểu tượng của sung túc, màu
mỡ, và cũng là của tri thức”, là “Sự Sống, có tính bản nguyên và do đó là vĩnh hằng, và Tri
Thức, là tối cao cho nên tiềm ẩn, luôn luôn là những hình ảnh biểu trưng liên kết nếu
không phải là lẫn vào nhau” [1, tr.835-836]. Sữa trong thơ Vi Thùy Linh ngoài ý nghĩa là
hiện thân của chức năng sinh nở được tạo hóa ban cho người phụ nữ từ thuở hồng hoang
(Cảm ơn con), sữa còn mang ý niệm là nguồn nước tinh khôi duy nhất còn sạch sẽ để khai
sáng văn minh nhân loại: “Những đứa bé tóc quăn đòi bú dưới quang hợp mặt trời diệp lục
căng cơ thể chúng ta/ Bầu vú như mũi tên ánh sáng” (Đêm của tím). Hay sữa còn là dòng
chảy bất tận, sợi dây nối kết thiên đường với mặt đất “Thiên đường ở trên cao, cứ để
những con chim nhặt nắng về từ mang mang biển sữa” (Bầy chim lủa). Còn với người con
gái trong hành trình “đang lớn… đang yêu” của Trương Quế Chi, sữa lại mang đến sức
mạnh và sự chủ động ban phát tình yêu của phái yếu cho một nửa thế giới của mình: “Anh
gục vào em/ Tìm hơi sữa/ Em tan chảy/ Vụng về hát ru” (Tưởng tượng 4). Người nam ở
đây trở thành bị động và vụng dại trước vẻ đẹp của người con gái.
Có thể nói, biểu tượng nước và các biến thể của nước xuất hiện rất nhiều và phong phú
trong thơ nữ sau 1986 đến nay. Mỗi nhà thơ đều mượn biểu tượng nước để diễn đạt ý nghĩa
bên trong đó theo cái nhìn riêng của mình đã tạo ra sự đa nghĩa cho biểu tượng này,
đồng thời cũng tạo ra sự đa dạng cho thế giới tâm trạng của người phụ nữ trong thơ nữ giai
đoạn này.

2.3. Biểu tượng “đêm” và biến thể của “đêm”
Nếu ban ngày gắn với mặt trời thuộc về dương, gắn với người đàn ông thì đêm thuộc
về âm, gắn với người đàn bà. Bóng đêm luôn gợi ra sự bí mật và sâu thẳm nên nó được ví
với bản tính của người phụ nữ. Đêm mang trong mình nhiều ý nghĩa biểu đạt khác nhau.
Trong văn hóa Hy Lạp, “đêm (nyx) là con gái của Hỗn mang và là mẹ của Trời (Ouranos)
và Đất (Gaia) Đêm còn sinh ra giấc ngủ và sự chết, những giấc mơ và những mối lo âu,
tình âu yếm và sự lừa dối… Đêm tượng trưng cho thời gian của sự thai nghén, nảy mầm,
của những mưu đồ bí mật sẽ lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật thành những biểu hiện của
sống. Đêm chứa đầy tất cả các khả năng tiềm tàng của cuộc đời… Đêm là hình ảnh của cái
vô thức, trong giấc ngủ đêm, vô thức được giải phóng… Đêm cũng biểu thị tính hai mặt,
mặt tăm tối, nơi đương lên men mọi chuyển biến, và mặt trù bị cho ban ngày, ở đó sẽ lóe ra
ánh sáng của sự sống” [1, tr.297-298]. Mẫu gốc đêm gắn với các biểu tượng như: bóng tối,
màu đen, giấc mơ, giấc ngủ, sự chết. Đêm còn gắn với biểu tượng phái sinh: giường chiếu,
chăn gối…
Trong thơ Phạm Thị Ngọc Liên đêm là nơi trốn chạy của người phụ nữ nhằm thoát
khỏi sự bủa vây của ban ngày gắn với bi kịch tình yêu: “Chìm trong bóng tối/ Ly thân mặt
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trời” (Venus). Đêm trong thơ Phan Huyền Thư lại nhuốm màu ảm đạm. Đêm mang ám ảnh
về cái chết, sự tàn úa: “Một ngày qua đời… mặt trời biến thế gian thành một cõi/ nhàm
chán/ đơn điệu đến nỗi/ mỗi người tự tìm/ một cách quyên sinh” (Thực dụng hư vô)…
Đêm gắn với giấc mơ: “Mơ nữa không gian anh tạo dựng, những vết xước không dấu
che, những sắc màu rối tung theo cảm xúc, những bùa mê ma mị…” (Lại một giấc mơ,
Đinh Thị Như Thúy), “Rồi họ làm nên sự bay bổng linh diệu khi ta lướt trên các ngọn cây
trong một hình thù trong suốt, ta không là ta, ta là ta, ta cũng là giấc mơ của ta, giấc mơ
linh hồn được bóng tối rủ rê thoát khỏi ánh ngày chói chang để mọc cánh lướt êm” (Những
linh hồn không ngủ, Đinh Thị Như Thúy). Đó là những ý nghĩ mê sảng kéo dài được cụ thể
hóa từ vô thức của người phụ nữ đang hoài nghi về bản thể. Biểu tượng bóng đêm là sự cụ
thể hóa dòng ý thức của người phụ nữ.
Với Ly Hoàng Ly, đêm trở thành một ám ảnh đầy mê hoặc. Đêm hàm chứa những bí
ẩn cần được khám phá. Ở đó, người đàn bà hiện lên với “Toàn thân lấp lánh dịu dàng”
(Đêm trong vườn - Ly Hoàng Ly), “Chỉ thấy thân thể bất động phát sáng nhức nhối” (Ảo
ảnh - Ly Hoàng Ly). Hai tập thơ, hai màu sắc chủ đạo trắng và đen, Ly Hoàng Ly đã cụ thể
hóa ẩn ức tính dục của người phụ nữ. “Cỏ trắng” là sự ngây thơ, hồn nhiên trong sáng của
cô gái mới lớn. “Lô lô” là sự bí ẩn trong chiều sâu vô thức của người đàn bà đang khát
khao mong đợi. Bóng đêm trở thành một phần thân thể của người phụ nữ. Bóng đêm trở
thành môtíp trở đi trở lại trong sáng tác của Ly. Chúng tôi thống kê tập thơ “Cỏ trắng” của
Ly có đến 14/38 bài có sự xuất hiện từ đêm; tập thơ “Lô lô” có 27/38 bài xuất hiện từ đêm.
Có thể nói, Ly Hoàng Ly là nhà thơ của bóng đêm. Đêm trong thơ Ly là đêm của tiếng gọi
tâm linh, một tâm linh cựa quậy, sinh động trong hành trình đi tìm bản thể của chính mình.
Đó là đêm của tiếng đàn “nhẹ khuấy không gian” tan chảy vào tâm hồn tạo thành một cộng
hưởng sâu sắc. Đêm làm cho người phụ nữ trong thơ Ly không còn cảm giác mình đang
hiện tồn mà đã tan chảy trong vũ trụ đêm (Tiếng đàn đêm). Màu đêm trong thơ Ly không
chỉ là màu của không gian đêm tĩnh lặng an lành mà đó còn là màu của một không
gian “rần rật vỡ đêm” với những âm thanh sôi động vang vọng từ những cuộc đời đầy gian
lao vất vả của cuộc mưu sinh (Ngựa đêm Bắc Hà). Đêm còn là chứng nhân cho tình yêu
đôi lứa: “Đêm là của chúng mình/ Tình yêu thắp sáng đêm/ Đêm là của chúng mình/ Sao
nỡ ngủ/ hở anh” (Đêm là của chúng mình). Đó là đêm của sự gắn bó ái ân nồng nàn đến
cuồng nhiệt của người phụ nữ với một ý thức rất cao về nữ quyền, một tuyên ngôn hiện
sinh cháy bỏng khao khát yêu đương của người phụ nữ. Biểu tượng đêm còn mang nghĩa là
tiếng gọi thẳm sâu trong tâm thức trước những nỗi cô đơn chất ngất của phận người (Nửa
đêm). Đêm trong thơ Ly không chỉ bao phủ môi trường sống của người phụ nữ mà còn
ngấm vào người phụ nữ và trở thành bản chất của người phụ nữ: “Trong vô vàn những giọt
nước mắt/ Một giọt đêm ứa ra từ bầu ngực trắng” (Mở nút đêm).
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Đêm trong thơ Dư Thị Hoàn đã trở thành môi trường để cho người phụ nữ trở về với
chính mình: “Đêm mất ngủ ngọt ngào/ Báo tử từng tế bào võ não/ Ta không dại dột nữa
đâu/ Hỡi viên thuốc ngủ/ Chớ dở trò quyến rũ/ Hạnh phúc đã cho ta tận hưởng đêm trắng/
Vần vụ với ta/ Hình bóng/ Mông lung” (Đêm trắng).
Đêm còn gắn với đời sống hoan lạc của người phụ nữ qua biểu tượng giường và chăn.
Nếu hiểu ánh dương ban ngày là sự thống trị của những thiết chế đạo đức, những chuẩn
mực văn hóa buộc con người phải tuân thủ thì đêm trở thành khoảng thời gian con người
được tự do phá bỏ những quy ước của ban ngày. Mà đêm mang trong mình sự bí mật,
thuộc về riêng tư nên ở đó, người phụ nữ được sống với bản năng của mình. Trong thơ
Phan Huyền Thư, giường xuất hiện 7 lần: “Tay em/ lúc quấn quýt thành giường/ lúc mỏi
mòn ngậm miệng” (Van nài), “Chiếc giường dạy anh cách yêu em bằng/ tưởng tượng”
(Khoảng trống)… Giường trong thơ Vi Thùy Linh là biểu tượng của tình yêu, tổ ấm hạnh
phúc: “Chiếc giường là giải thiên hà trắng, bao nhiêu ánh sáng, bao nhiêu mùi hương bao
nhiêu luồng bay bao nhiêu luồng hoa bao đường cất cánh” (Trên ngực anh). Chiếc giường
với Linh vừa là nơi bắt đầu vừa là đích đến của thiên đường hạnh phúc.

3. KẾT LUẬN
Trở lên, biểu tượng trong thơ nữ giai đoạn từ 1986 đến nay không mang tính phân hóa
mà xét trên đại thể, nó tạo thành một hệ biểu tượng mang những ý nghĩa đặc trưng cho giới
nữ. Thơ nữ Việt Nam giai đoạn này tập trung làm nổi bật các biểu tượng đất, nước và đêm.
Những biểu tượng mang đến sự phong phú, đa nghĩa cho thế giới nghệ thuật thơ nữ đương
đại. Bên cạnh chức năng mẫu gốc, các nhà thơ nữ đã phá bỏ mẫu gốc và cấp cho biểu
tượng những hàm nghĩa mới tương ứng với tinh thần giải phóng phụ nữ và khẳng định cá
tính nữ mạnh mẽ./.
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SYMBOL IN CONTEMPORARY VIETNAMESE FEMALE
POETRY- APPROACH FROM FEMINIST
CONSCIOUSNESS DISCOURSE
Abstract: Contemporary Vietnamese female poetry, calculated from around 1986 to now,
has developed very diversely and richly and has formed typical faces with individual
creativity (including those who appeared first). 1986 but actually renamed after 1986).
Some names like Du Thi Hoan, Tuyet Nga, Phan Thi Ngoc Lien, Dinh Thi Nhu Thuy, Le
Ngan Hang, Phan Huyen Thu, Ly Hoang Ly, Binh Nguyen Trang, Vi Thuy Linh and
Truong Que Chi can be mentioned... Conducting the study of poetry of these authors from
the perspective of expressing feminist consciousness, we found the symbolic system in
their poetry has many unique and interesting, initially forming a school of female poetry.
Contemporary Vietnam. This is the main content we set out and interpret in this article.
Keywords: Symbol of poetry, contemporary female poetry, feminist consciousness,
feminist discourse.
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Tóm tắt: Vấn đề con người luôn là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học và
của các nhà tư tưởng trong lịch sử triết học. Trong truyện cổ tích Việt Nam, các tác giả
dân gian đồng bằng Bắc Bộ, đồng thời cũng là chủ thể của các truyện cổ tích, đã rút ra
nhiều triết lý sâu sắc về sự sống, cái chết, linh hồn và vấn đề số phận của con người.
Từ khóa: Cư dân Bắc Bộ, cuộc sống, con người, truyện cổ tích
Nhận bài ngày 24.5.2019; gửi phản biện, chỉnh sửa và duyệt đăng ngày 20.6.2019
Liên hệ tác giả: Nguyễn Thị Ngọc; Email: nguyenngochmu@gmail.com

1. MỞ ĐẦU
Truyện cổ tích là thể loại văn học dân gian chứa đựng trong đó nhiều yếu tố triết lý rất
sâu sắc. Những triết lý này đã phản ánh tư tưởng, quan điểm của người Việt nói chung
cũng như của cư dân đồng bằng Bắc Bộ nói riêng về các vấn đề của đời sống xã hội như
thế giới, con người, mối quan hệ giữa con người với tự nhiên và xã hội. Đặc biệt thông qua
truyện cổ tích, các tác giả dân gian đã đúc rút những triết lý sâu sắc và toàn diện về cuộc
sống của con người như như triết lý về sự sống, cái chết, linh hồn, vấn đề số phận của con
người.. Tuy chưa đạt đến tầm triết học và tính phổ quát; tính trừu tượng hóa và khoa học
của các triết lý nhân sinh này chưa cao, nhưng đó là những bài học quí cần được suy ngẫm,
nghiên cứu một cách nghiêm túc.

2. NỘI DUNG
2.1. Triết lý về sự sống của con người
Trong suốt quá trình lịch sử tồn tại phát triển lâu dài của dân tộc Việt Nam, người Việt
nói chung và cư dân đồng bằng Bắc Bộ nói riêng luôn tìm mọi cách để nhận thức và lý giải
về sự sống, sự tồn tại của chính mình. Trong điều kiện nhận thức của con người còn nhiều
hạn chế, khoa học tự nhiên chưa phát triển thì cách giải thích và nhận thức của người Việt

TẠP CHÍ KHOA HỌC  SỐ 32/2019

29

xưa về sự sống chỉ chủ yếu dựa trên kinh nghiệm, mang tính chất phỏng đoán kết hợp với
trí tưởng tượng phong phú. Thông qua các truyện cổ tích, tác giả dân gian đã cố gắng lý
giải về sự sống, sự tồn tại của con người; từ đó xây dựng những triết lý sơ khai, mộc mạc
đầu tiên của người Việt về cuộc sống của con người.
Cư dân đồng bằng Bắc Bộ đã xây dựng nên triết lý vạn vật tương quan, họ cho rằng
giữa con người và vạn vật, vũ trụ có liên quan mật thiết với nhau. Bằng trí tượng tượng sơ
khai, họ chỉ ra rằng, cõi trần chính là nơi mà con người sống (hạ giới). Ngoài cõi trần còn
có Thượng giới (cõi Trời) do Ngọc Hoàng Thượng đế cai trị, Thủy Phủ (cõi Nước), Âm
Phủ (cõi Âm), ba thế giới này có ảnh hưởng chi phối thế giới loài người, ảnh hưởng đến
cuộc sống của con người.
Với tín ngưỡng như thế, người Việt Nam nói chung và cư dân đồng bằng Bắc Bộ nói
riêng tin rằng vũ trụ không phải tự nhiên mà có như các nhà vô thần quan niệm, mà nó
được tạo nên bởi một Đấng sáng tạo. Người sáng tạo ra con người cũng như muôn vật trên
trần gian đó là ông Trời (hay Ngọc Hoàng Thượng đế). Cơ sở của quan điểm duy tâm này
là do vũ trụ quan tự phát của nhân dân kết hợp với những biến chuyển mới trong nhận thức
và tư duy người xưa đã chuyển hóa thành một vũ trụ quan mới trong tưởng tượng của dân
chúng. Hệ thống những quan niệm có tính thần bí ấy về vũ trụ là sản phẩm của một kiểu tư
duy còn chất phác, hồn nhiên của người bình dân; nhưng cũng thể hiện thái độ sống hòa
mình với thiên nhiên tạo vật, nâng niu trân trọng những dạng thức khác nhau của sự sống
xung quanh mình.
Mặc dù nhận thức của người Việt xưa về nguồn gốc sự tồn tại của con người còn chưa
thực sự chính xác; tuy nhiên, về cơ bản, cư dân đồng bằng Bắc Bộ đã đề cập, phản ánh,
khái quát được nhiều triết lý sâu sắc khi chỉ ra được sự sống cũng như sự tồn tại của con
người luôn gắn liền với tự nhiên, con người muốn tồn tại được thì không thể tách rời khỏi
giới tự nhiên. Trong truyện Sự tích quả dưa hấu, Mai An Tiêm vì phạm thượng mà bị vua
cha đẩy ra ngoài hoang đảo. Nhờ sự cần cù chăm chỉ, cả gia đình Mai An Tiêm đã biết dựa
vào tự nhiên, tận dụng những thứ mà giới tự nhiên ban cho như nước uống, thức ăn, hạt
giống do loài chim mang tới... để có thể tồn tại được trên hoang đảo. Trong hầu hết các
truyện cổ tích, tự nhiên luôn xuất hiện và đồng hành với hoạt động sống, sinh hoạt, lao
động sản xuất vật chất, và chiến đấu chống ngoại xâm của con người. Vì vậy mà các tác
giả dân gian thường khuyên con người phải hành động hợp với tự nhiên. Triết lý này của
cư dân đồng bằng Bắc Bộ có nhiều điểm tương đồng với quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về mối quan hệ giữa con người với giới tự nhiên. Mác đã từng viết: “Giới tự nhiên…
là thân thể vô cơ của con người. Con người sống bằng giới tự nhiên… và con người là một
bộ phận của giới tự nhiên” [3, tr.135].
Từ góc độ triết học, có thể nói, triết lý của cư dân đồng bằng Bắc Bộ về sự sống của
con người mang đậm yếu tố duy tâm khách quan khi cho rằng nó chịu ảnh hưởng và bị chi
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phối bởi một lực lượng siêu nhiên mà dân gian vẫn gọi là ông Trời. Tuy nhiên bên cạnh đó,
họ cũng thấy được mối quan hệ biện chứng và mật thiết giữa cuộc sống của con người với
tự nhiên. Giới tự nhiên là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của con người, đặc
biệt là với cuộc sống của cư dân đồng bằng Bắc Bộ khi người dân của vùng đất này chủ
yếu sống bằng nghề nông.

2.2. Quan niệm về cái chết và sự tồn tại của linh hồn
Trong quan niệm của cư dân đồng bằng Bắc Bộ, sự sống và cái chết nằm ngoài mong
muốn, ước nguyện hay sự can thiệp của con người. Sống chết cũng như họa phúc, là một
quy luật tự nhiên. Truyện cổ tích Nguồn gốc sinh tử đã thể hiện rất rõ quan điểm này:
“sống chết là lẽ thường, hễ có sanh là có tử”; chỉ có điều, cái chết thường bất thình lình,
không có cơ hội trải nghiệm. Người ta tin rằng sau khi chết con người sẽ phải xuống Ðịa
ngục, nơi đó có quỷ sứ, có Diêm Vương định luận, phán xét những việc mà họ đã làm trên
dương gian. Truyện cổ tích Người họ Liêu và Diêm vương kể về một người họ Liêu vì
muốn biết tại sao dòng họ nhà anh ta ai cũng chết non năm ba mươi tuổi, nhưng lại có ông
lão họ Lã sống đến hơn ba trăm tuổi mà vẫn chưa chết, nên anh ta chấp nhận chết để xuống
âm phủ, yết kiến Diêm Vương xin người phân xử cho dòng họ mình. Người họ Liêu đó đã
gặp quỷ sứ, gặp Diêm Vương, được chứng kiến cõi âm, nơi mà con người ta đến sau khi
chết, song chuyện tuyệt nhiên không nói thêm về việc anh chàng này có được “đầu thai”
hay không hay làm cách nào để hóa giải định mệnh. Câu chuyện đơn giản, thể hiện sự tò
mò, trí tưởng tượng phong phú của dân gian về cõi âm cũng như những quan điểm của họ
về cái chết, về thế giới bên kia.
Mặc dù cư dân đồng bằng Bắc Bộ cũng như mọi người dân ở các vùng miền khác đều
quan niệm rằng, sự sống và cái chết của con người đều được định đoạt bởi Diêm Vương và
cách lý giải này về cái chết rõ ràng mang tính chất duy tâm thần bí; song trong ý thức của
họ, cái chết không phải là sự chấm dứt vĩnh viễn, mà nó còn là khởi đầu cho một cuộc sống
mới của con người ở một thế giới khác, dưới một hình hài khác. Theo truyện Thần Tử và
Thần Sinh thì hai vị Nam Tào Bắc Ðẩu ngoài trọng trách trông nom loài người cũng như
loài vật lúc sinh đến lúc chết, còn qui định số mạng giàu nghèo, lành dữ của mỗi người và
sau khi chết sẽ đầu thai kiếp gì. Người dân Bắc Bộ tin tưởng ở sự đầu thai của con người
người ở một kiếp khác theo luật nhân quả luân hồi của đạo Phật.
Bên cạnh quan niệm về cái chết, trong triết lý nhân sinh về con người của cư dân đồng
bằng Bắc Bộ còn có những lí giải khá trừu tượng, thần bí về sự hiện diện của linh hồn. Với
quan niệm thế giới vạn vật hữu linh, người Việt cho rằng, người - trời tương thông, mọi vật
tuần hoàn theo vòng quay luân hồi và luôn tồn tại một thế giới vĩnh hằng, bất tử vượt thoát
ra ngoài mọi lẽ thường tình của nhân gian. Xác thịt con người chẳng qua chỉ là chỗ trú ngụ
của linh hồn. Cái chết làm cho thân xác con người tan rữa, nhưng linh hồn vẫn tiếp tục
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sống một cuộc đời khác, ở một thế giới khác. Người dân đồng bằng Bắc Bộ quan niệm mỗi
người sống có thể xác và có linh hồn. Họ ý thức về sự tồn tại của linh hồn sau khi chết.
Bên cạnh những quan niệm về cõi Trời, về sự hiện hữu của Thượng đế, về đời sống sau khi
chết, người bình dân thời xưa còn tin rằng linh hồn là bất tử. Truyện Hồn Trương Ba, da
Hàng thịt thể hiện rất rõ quan niệm về linh hồn của con người. Truyện chỉ ra rằng linh hồn
phải có thể xác mới có chỗ trú ngụ và thể xác phải có linh hồn mới sống được, mới không
rữa nát. Tuy vậy, có lẽ trong truyện này, các tác giả đã tuyệt đối hóa vai trò của linh hồn
mà coi nhẹ thể xác, nên khi Trương Ba mượn được thể xác của người Hàng thịt để nhập
vào thì hiển nhiên, từ ý thức, tình cảm, bản tính và thói quen sinh hoạt thường ngày, anh ta
vẫn giữ nguyên như hồi còn đang sống. Từ đây dẫn đến những khiếu kiện, tranh chấp nhân
sinh bi hài, vượt cả ra ngoài phạm vi những mối quan hệ gia đình, chồng vợ muôn đời
muôn thuở. Cũng có lẽ vì thế, nên ngay cả sau này khi cố nhà viết kịch Lưu Quang Vũ tái
dựng câu chuyện này trên sân khấu, nó vẫn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

2.3. Triết lý về số phận của con người
Do chịu ảnh hưởng của học thuyết “Thiên mệnh” trong Nho giáo, nên cư dân đồng
bằng Bắc Bộ mà cụ thể là các tác giả dân gian tin tưởng vào sự hiện hữu của Ngọc Hoàng
Thượng đế, là người quyết định vận mệnh của muôn loài và muôn người. Trong truyện
Người dân nghèo và Ngọc Hoàng, anh học trò nghèo không biết tại sao mà dù đã cố gắng
chăm chỉ làm thuê làm mướn, nhưng cuộc đời anh vẫn không thể thoát khỏi sự nghèo khổ.
Để tìm câu trả lời cho số phận của mình, anh đã quyết tâm đi đến tận biển Đông xa xôi, nơi
mà anh nghe có người kể lại rằng Ngọc Hoàng thường hay xuống để nghỉ ngơi. Trên
đường đi tìm Ngọc Hoàng để hỏi về số phận của mình, anh đã được rất nhiều người nhờ để
hỏi Ngọc Hoàng về những trắc trở, khó khăn trong cuộc đời mà họ gặp phải. Như thế, cuộc
sống của con người không phải do họ định đoạt mà lệ thuộc vào các lực lượng siêu nhiên
và có liên hệ mật thiết với giới thần tiên ma quỷ, thiên đàng hay địa ngục. Ngoài cõi trần,
còn ba cõi nữa là cõi trời, cõi nước và cõi âm. Mỗi cõi đều được các tác giả dân gian mô tả
có vua quan, có dân chúng, có kẻ giàu sang, có người nghèo hèn. Cõi trần về cơ bản là nơi
mà người và vạn vật sinh sống, tuy nhiên nó là nơi trú ngụ hoặc chỗ đi về của thần tiên, ma
quỷ. Thần tiên, ma quỷ... cũng có phân biệt thiện ác, tốt xấu; có hạng đáng thương, có hạng
đáng ghét, có hạng đáng tôn thờ, có hạng đáng sợ. Trong nhận thức của các tác giả dân
gian, Ngọc Hoàng, Tiên, Bụt... luôn thấu hiểu, soi tỏ mọi việc của cõi trần, luôn trợ giúp và
có thể thay đổi mọi việc, thay đổi số phận con người.
Cho rằng tính cách và số phận của con người đã được định sẵn của cư dân đồng bằng
Bắc Bộ là một quan điểm duy tâm khách quan. Nó phản ánh sự bất lực của người xưa khi
lý giải về đời sống xã hội và thân phận, số kiếp của họ. Quan niệm này cho rằng bản chất
mỗi con người là cái tiền định, đồng thời thừa nhận sự phân biệt đẳng cấp và sự thống trị
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của chế độ phong kiến trong xã hội trước đây như một lẽ tự nhiên. Tuy vậy, tin vào thiên
mệnh, tin rằng số phận của con người sinh ra là do Trời quyết định, nhưng trong nhận thức
của cư dân Bắc Bộ vẫn có những điểm tiến bộ khi cho rằng con người không thụ động
chấp nhận số phận. Trong một số truyện cổ tích, ý thức muốn cải tạo thiên mệnh đã bộc lộ
rõ. Nguyễn Đổng Chi từng viết “ Ai cũng biết truyện cổ tích không tránh khỏi sự chi phối
nặng nề của tư tưởng thiên mệnh, nhưng điều trớ trêu là thiên mệnh trong truyện cổ tích
nhiều khi lại bắt nguồn từ sự cưỡng chống thiên mệnh mà có” [1, tr.178]. Cô gái xinh đẹp
trong Cô gái lấy chồng hoàng tử vốn có một ước muốn được lấy chồng hoàng tử nên ngày
ngày đến đền để cầu xin thần linh cho cô được toại ước muốn. Nhưng không may cho cô là
gã buôn hương từ lâu có tình ý với cô đã lợi dụng lòng tin của cô giả lời thần phán rằng số
của cô là phải làm vợ người buôn hương ở chợ. Rốt cuộc, cô gặp được hoàng tử rồi trở
thành vợ chàng như mong ước bấy lâu, trong khi tên bán hương dối trá đã phải chuốc lấy
kết cục bi thảm cho hành vi của mình đó là bị hổ vồ. Anh nho sinh trong truyện Chưa đỗ
ông nghè đã đe hàng tổng vốn dĩ có một bản mệnh vô cùng tốt đẹp, trong sổ Thiên Tào đã
sớm ghi đỗ Tiến sĩ, làm quan đến chức Thượng thư. Nhưng anh ta ỷ vào điềm báo do
người thủ từ cung cấp, chưa đỗ ông nghè đã toan bỏ vợ và chiếm đất của người, kết quả
anh bị xóa tên, thi mãi không đỗ, cuộc đời dần tàn lụi. Như vậy, “mệnh trời” rõ ràng không
phải là một cái gì bất biến, mà thực tế con người có thể tác động để thay đổi nó. Trong
truyện Sự tích đầm Mực, hai anh em nhà Gàn, con thần Nước, đã tự nguyện đánh đổi sự
sống của mình để giúp đỡ thầy học chống lại lệnh “phong bế” vô lý của thiên đình. Câu
chuyện thể hiện sự lạc quan của con người trước khát vọng làm chủ số phận. Đó là ước mơ
thay đổi số phận, mong muốn có được số phận tốt đẹp và có cuộc sống hạnh phúc hơn của
người Việt nói chung cũng như của cư dân đồng bằng Bắc Bộ nói riêng. Cư dân Đồng
bằng Bắc Bộ không bi quan; không coi cuộc sống nhân gian là cõi tạm, đau khổ và không
lấy việc thoát ly cuộc sống trần thế là lý tưởng như quan niệm của một số tôn giáo.

3. KẾT LUẬN
Những triết lý của cư dân Đồng bằng Bắc Bộ về cuộc sống của con người trong truyện
cổ tích Việt Nam rất độc đáo và sâu sắc. Nó bộc lộ tư duy sáng tạo, trí tưởng tượng phong
phú của người xưa về ý nghĩa của sự sống cũng như ý thức, giá trị của con người trong
cuộc chiến sinh tồn chống lại định mệnh. Mặc dù còn mang đậm yếu tố duy tâm, yếm thế,
song nghiên cứu những quan niệm, những bài học nhân sinh được đúc rút trong truyện cổ
tích vẫn luôn là cần thiết, bổ ích: “Truyện cổ tích khái quát hóa kinh nghiệm sống của nhân
dân dưới một hình thức mà mọi người có thể tiếp thu được và có hiệu lực về mặt thẩm mỹ,
và trong đời sống của bản thân nhân dân, nó là một phương tiện giáo dục quan trọng đối
với thế hệ trẻ” [2].

TẠP CHÍ KHOA HỌC  SỐ 32/2019

33

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.

Nguyễn Đổng Chi (1952-1982), Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, tập 5, - Nxb Giáo dục, Hà
Nội, tr.178.

2.

V.E.Gu-xép (1967), Mỹ học trong phôn-clo (Hoàng Ngọc Hiến dịch), - Nxb Khoa học,
Lê-nin-grát.

3.

C.Mác và Ph.Ănghen (1994), Toàn tập, tập 42, - Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

4.

Vũ Anh Tuấn (2012), Giáo trình văn học dân gian Việt Nam, Nxb giáo dục, Hà Nội. tr147.

THE PHILOSOPHY OF THE NORTHERN INHABITANTS
ABOUT THE LIFE AND THE PEOPLE
IN VIETNAMESE FAIRYTALE
Abstract: The people is always the object of research of many scientific and thinkers in
the history of philosophy. In Vietnamese fairytales, the folk writers have drawn profound
philosophies of life, death, soul and human destiny.
Keywords: The northern inhabitants, life, human, fairytale.

34

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

CƯ DÂN VƯƠNG QUỐC PHÙ NAM TỪ GÓC
NHÌN KHẢO CỔ HỌC VÀ THƯ TỊCH CỔ TRUNG HOA
Nguyễn Thị Song Thương
Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt: Các kết quả nghiên cứu khảo cổ học, nhân chủng học cũng như thư tịch cổ về cư
dân của nền văn hóa Óc Eo đã chỉ ra rằng, cổ xưa đã có nhiều nhóm tộc người khác
nhau cùng sinh sống trong vương quốc Phù Nam ở vùng Tây Nam Bộ. Trong đó, nhóm
người Indonesien là nhóm đầu tiên trực tiếp mở đất, lập nghiệp, tiếp xúc và cộng cư với
các nhóm khác để tạo nên cộng đồng cư dân Óc Eo, nền văn hóa Óc Eo đa dạng, hòa
hợp, cùng phát triển.
Từ khóa: Cư dân Óc Eo, Tây Nam Bộ
Nhận bài ngày 08.5.2019; gửi phản biện, chỉnh sửa và duyệt đăng ngày 15.6.2019
Liên hệ tác giả: Nguyễn Thị Song Thương; Email: hnvanthao@gmail.com

1. MỞ ĐẦU
Cùng với văn hóa Đông Sơn ở Bắc Bộ, văn hóa Sa Huỳnh ở Trung Bộ, văn hóa Óc Eo
ở đồng bằng sông Cửu Long và vùng Tây Nam Bộ là một trong ba nền văn hóa lâu đời cấu
thành văn hóa Việt. Tồn tại suốt 5 thế kỉ (từ thế kỉ II đến cuối thế kỉ VI) và gắn liền với sự
hình thành, phát triển của vương quốc Phù Nam, văn hóa Óc Eo chứa đựng nhiều bí ẩn cần
khám phá về một nền văn hóa đa dạng, có sự hội tụ, giao thoa, cùng phát triển của nhiều
tộc người. Các dấu tích, di chỉ văn hóa còn lại của nền văn hóa Óc Eo, của vương quốc Phù
Nam khá rõ ràng, nhưng việc đi tìm câu trả lời cho câu hỏi chủ nhân thực sự của vương
quốc Phù Nam, của văn hóa Óc Eo đặc sắc này là ai lại không đơn giản. Bài viết này phần
nào hé ngỏ câu trả lời khả dĩ thỏa đáng từ các kết quả khảo cổ học và nhân chủng học mới
nhất gần đây.

2. NỘI DUNG
Vương quốc Phù Nam cổ xưa bao trùm toàn bộ vùng hạ lưu châu thổ sông Cửu Long,
về phía Đông kiểm soát cả vùng đất phía Nam Trung bộ (Việt Nam), về phía Tây kiểm
soát thung lũng sông Mê Nam (Thái Lan), về phía Nam kiểm soát phía Bắc bán đảo
Malaysia. Cái tên Phù Nam (FOUNAN) là do người Trung Quốc đặt, chỉ một bộ tộc/đế chế
ở phía Nam gồm 10 thuộc quốc, đã có sự qua lại, triều cống từ rất sớm, trước cả vương
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quốc Chân Lạp. Thế kỉ II đến cuối thế kỉ VI, vương quốc Phù Nam phát triển mạnh mẽ và
hưng thịnh nhờ sự mở rộng buôn bán, giao thương hàng hải. Đến thế kỉ VII, Phù Nam suy
yếu, bị người Chân Lạp thôn tính và chia tách thành hai vùng: Lục Chân Lạp và Thủy
Chân Lạp (vùng Tây Nam bộ hiện nay). Đến thế kỉ XVII, chúa Nguyễn Hoàng mở rộng bờ
cõi, tiêu diệt Chiêm Thành và Chân Lạp, thu phục vùng đất này. Như thế, xét cả từ khía
cạnh truyền thuyết lẫn các cứ liệu lịch sử còn lưu giữ được thì sự hình thành và phát triển
của vương quốc Phù Nam là có thật và văn hóa Óc Eo (lấy theo tên gọi địa điểm gò Óc Eo,
thuộc xã Vọng Khê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang - nơi nhà khảo cổ học người Pháp
Louis Malleret khai quật được các di vật đầu tiên, năm 1944) là sản phẩm của cư dân
vương quốc Phù Nam.
Nghiên cứu thành phần cư dân Phù Nam để xác định tộc người nào sinh sống đầu tiên
ở vùng đất này và tạo lập dấu tích, định hình bản sắc văn hóa Óc Eo hiện gặp khá nhiều
khó khăn do tư liệu, bằng chứng khảo cổ học còn ít, chưa đầy đủ. Tuy vậy, trong các đợt
khai quật những di chỉ thuộc giai đoạn tiền Óc Eo ở vùng Nam Bộ, các nhà khảo cổ học đã
phát hiện một số mộ huyệt đất. Đây có thể coi là nguồn tư liệu xác thực nhất, để xác định
lớp người đầu tiên sinh sống ở vùng Nam Bộ Việt Nam ngày nay.
Tại di tích An Sơn (có niên đại 382070 BP và 277550 BP) vào những năm 1978,
2004, 2007, 2009, các nhà khảo cổ học đã phát hiện 35 mộ táng và nhiều di cốt nằm rải rác
trong các hố khai quật. Qua giám định về cổ nhân học cho biết, những di cốt này thuộc
nhiều lứa tuổi (từ trẻ nhỏ 2 - 3 tuổi đến người lớn trên 50 tuổi), giới tính khác nhau (có
nam, có nữ) và đều thuộc giống người có tên khoa học là Indonesien [1]. Như vậy, từ
những phát hiện trên, có thể xác định, người Indonesien chính là lớp người đầu tiên mở
đất, lập nghiệp ở vùng đất này. Đặc biệt, các di cốt người phát hiện trong cuộc khai quật tại
An Sơn năm 2009 đã được phân tích bằng nhiều phương pháp khác nhau. Kết quả cho thấy
có 3 người trưởng thành (1 nữ 40-49 tuổi, 1 nữ 20-29 tuổi, 1 nam 30-39 tuổi), 3 trẻ em từ
1-4 tuổi và 1 thiếu niên từ 10-14 tuổi. Việc phân tích nhân chủng cũng đi đến nhận định
rằng trong khi người An Sơn có các chỉ số răng gần gũi với răng của cư dân Jomon và Hoà
Bình thời kỳ Holocene, các số đo sọ cũng cho thấy sự gần gũi với cư dân Đông Sơn thời kỳ
đồ Đồng, người Việt và những người Đông Á hiện đại [5, tr.165]. Điều đó cho thấy, cư dân
ở An Sơn có thể đã bảo lưu một số đặc điểm gien của các nhóm cư dân bản địa Đông Nam
Á sớm hơn, nhưng cũng xuất phát từ một quá trình di cư từ các khu vực khác của Đông Á.
Tại địa điểm Giồng Phệt (Thành phố Hồ Chí Minh), trong đợt khai quật tháng 2 năm
1993 đã phát hiện 59 mộ chum. Vào tháng 4 năm 1993, các nhà khảo cổ tiếp tục phát hiện
5 mộ táng và 1 mộ vò, tuy nhiên, các di cốt không còn nguyên vẹn. Đến cuối năm 1993,
cũng tại địa điểm này, các nhà khảo cổ học tiếp tục phát hiện 3 mộ đất và 3 mộ chum.
Trong đó, có một bộ di cốt có hộp sọ còn tương đối nguyên vẹn, được xác định giới tính
nam, khoảng 50-60 tuổi, có quan hệ gần gũi với sọ của người Mongoloid, cư dân Đông
Sơn (nhóm loại hình Đông Nam Á).
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Tại địa điểm Giồng Cá Vồ, các cuộc khai quật trong các năm 1993, 1994 và 1997 đã
phát hiện 359 mộ chum và mộ đất, trong đó 24 sọ (13 sọ nam và 11 sọ nữ) đã được
Nguyễn Lân Cường đưa đi nghiên cứu. Tuy nhiên, chỉ 6 sọ có đủ yếu tố xác định nhân
chủng, trong đó có 5 sọ nữ khá gần với những sọ nữ thuộc nhóm loại hình Đông Nam Á
của văn hóa Đông Sơn có đặc trưng của chủng tộc Mongoloid Nam Á [2, tr.187].
Tại địa điểm Lộc Giang (Long An) đã phát hiện một hộp sọ của phụ nữ khoảng 30-35
tuổi trong tầng văn hóa Óc Eo. Tuy không còn nguyên vẹn, song nhà nghiên cứu Nguyễn
Lân Cường cho rằng sọ có một số nét của người Mongoloid [2, tr.185].
Tại khu vực Gò Rạch Rừng, huyện Mộc Hoá, Long An, người dân đã phát hiện 8 bộ
xương cốt cùng với một số đồ trang sức bằng đá, mảnh gốm, xương động vật. Trong đó, có
3 sọ có thể nghiên cứu được: 1 sọ của một người phụ nữ khoảng 25 tuổi, cao 1,54m; 1 sọ
của một người nam giới khoảng 60 tuổi, cao 1,65m; 1 sọ của một người phụ nữ khoảng 65
tuổi, cao 1,57m; Nguyễn Quang Quyền cho rằng họ thuộc loại hình “thượng cổ” gần giống
với Melanesien. Tuy nhiên, Nguyễn Lân Cường có các số đo hơi khác và cho rằng đây
chính là những người Indonesien cổ.
Năm 1997 tại địa điểm Gò Ô Chùa, các nhà khảo cổ học đã phát hiện 2 di cốt (trong số 12
di cốt), được xác định là của một cá thể nam khoảng 40 tuổi, cao 1,67m và một cá thể nam
khác khoảng 18-20 tuổi, cao 1,63m. Sọ của hai cá thể này gần nhất với sọ người Việt [2, tr.182].
Tại di tích Cạnh Đền (Trăm Phố), Malleret phát hiện 7 sọ người và được xác định là
thuộc thời đại Đồng - Đá, cách ngày nay 4000 năm. Theo E. Genet Varcin, đây là những sọ
của người Indonesien. Hai sọ và một số xương cốt do các nhà khảo cổ học Việt Nam phát
hiện sau này, cũng trong khu vực phát hiện được nhóm di cốt nói trên, được Nguyễn
Quang Quyền cho là có các đặc điểm của người Thượng (Indonesien), với nhiều đặc điểm
của đại chủng Australoid [3, tr.247-250].
Tại di tích Gò Tháp, các nhà khảo cổ học cũng đã phát hiện một số di cốt người cổ.
Trong đó, sọ kí hiệu ĐT.84.TS.X.03 có dáng rất giống sọ Cạnh Đền (sọ Thnal Mroy
24.359, nữ 30 tuổi). Lê Trung Khá cho rằng, sọ ở Gò Tháp và Cạnh Đền thuộc cùng thời kì
văn hóa Óc Eo hay sớm muộn hơn đôi chút, có nhiều nét tương tự sọ nữ cổ ở An Sơn và
Samrongsen và mang đặc điểm của người Thượng, nhóm người được xếp vào tiểu chủng
hay loại hình nhân chủng Indonesien. Di duệ của lớp người này hiện nay vẫn còn ở Đông
Nam Á lục địa và hải đảo [3, tr.247-250].
Một sọ cổ (OE84.TS.X01) của cá thể nam, khoảng 30 tuổi phát hiện ở Lung Lớn cũng
có dáng dấp giống sọ Gò Tháp nhưng kích thước lớn và thô hơn. Kết quả nghiên cứu cho
thấy sọ có thể có cùng niên đại với sọ Gò Tháp và Cạnh Đền, thuộc chủng Indonesian [3,
tr.247-250].
Tại di tích Nhơn Thành (Cần Thơ), phát hiện 1 sọ nam khoảng 55-60 tuổi và 2 sọ trẻ
em khoảng 8-11 tuổi, được Nguyễn Quang Quyền xác định thuộc loại hình Thượng hoặc
Việt. Cũng tại di tích này, 2 sọ khác của một nam và một nữ, đều ở độ tuổi 60 được
Nguyễn Lân Cường và Nguyễn Kim Thuỷ xác định thuộc nhóm người Việt.
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Tại địa điểm Gò Cây Tung (An Giang), trong các cuộc khai quật năm 1993-1994 đã
phát hiện 19 ngôi mộ và có tới 23 cá thể, có niên đại khoảng thế kỉ 6-5 TCN đến 4-5 SCN.
Các di cốt đã được xác định gồm 7 nữ, 9 nam và 7 cá thể không xác định, hầu hết các cá
thể ở độ tuổi 20-50, 1 cá thể gần 70 tuổi. Các sọ thuộc loại ngắn, mặt thuộc loại rộng trung
bình, nghiêng về hẹp ở nữ và rộng ở nam, được cho là gần gũi với sọ của cư dân Thái Lan,
Việt và cư dân Đông Sơn cổ (nhóm loại hình Đông Nam Á), khác biệt hẳn với người
Thượng và người Khmer [2, tr.188-189].
Như vậy, từ các nghiên cứu nhân chủng, chủ yếu phát hiện trong các di tích tiền Óc Eo
và Óc Eo sớm, có thể thấy sự có mặt của nhiều nhóm tộc người khác nhau trên vùng đất
Nam Bộ. Trong đó, các nhà nghiên cứu nhân chủng cho rằng, nét nổi bật của cư dân cổ ở
vùng Nam Bộ là những người Mongoloid gần gũi với người Việt, nhóm loại hình Đông
Nam Á của người Đông Sơn.
Khi nói về chủ nhân của nền văn hóa Óc Eo, thư tịch cổ Trung Hoa cho biết người Phù
Nam có nước da đen, tóc quăn, mặt tròn, mũi ngắn. Nam sử và Thông chí cũng mô tả
người Phù Nam nước da đen, xấu, búi tóc (có lẽ là chỉ phụ nữ, như Lương thư cũng nói
đến), vẽ mình, ở trần, đi chân đất. Những mô tả này cho thấy những phong tục gần gũi với
các nhóm cư dân vùng Tây Nguyên (người Thượng), theo chế độ mẫu hệ, vốn là hậu duệ
của lớp cư dân bản địa có nguồn gốc từ sự kết hợp giữa các tộc người nói tiếng Nam Đảo
với các tộc người nói tiếng Môn - Khmer [4, tr.50-55].
Ngoài ra, qua các ghi chép của sứ thần Trung Hoa, truyền thuyết và bia kí, có thể thấy
rằng từ khoảng đầu Công nguyên người Ấn Độ đã có mặt trên vùng đất này. Điều này
được thể hiện trước hết qua cuộc hôn nhân của thủ lĩnh địa phương (Liễu Diệp) với giới
quý tộc người Ấn Độ (Hỗn Điền). Những dấu tích sớm của các ngôi nhà lợp ngói kiểu Ấn
Độ, các loại đồ gốm cao cấp có bề mặt miết bóng màu vàng bò (buff ware) kiểu Ấn phủ
thành lớp dày trong hố khai quật tại gò Tư Trâm cho thấy ở đây có thể đã có những kiều
dân Ấn hoặc ít nhất là những người mang hai dòng máu Ấn và bản địa. Từ những đồ trang
sức và một số bản điêu khắc thể hiện sâu đậm đặc trưng Ấn Độ, có thể cho rằng đã có các
nhóm thợ thủ công người Ấn cư trú trong vùng. Các giáo sĩ và nhà sư người Ấn không chỉ
theo các con tàu đi truyền giáo, mà còn định cư một số nơi trong vùng Đông Nam Á, trong
đó có vùng đất Nam Bộ. Họ đặc biệt được coi trọng trong đế chế Phù Nam. Vào năm 484,
vua Jayavarman (Đồ Gia Bạt Ma) còn cử nhà sư Na Gia Tiên (Nagasena) sang sứ Trung
Quốc. Từ các nguồn tư liệu trên, không thể phủ nhận rằng có một số lượng cư dân gốc Ấn
đáng kể trong thành phần dân cư nơi đây. Đồng thời, qua các tác phẩm thể hiện tính chất
tôn giáo, những tượng đất nung nhỏ hoặc các hình nhân phát hiện ở Óc Eo (An Giang),
Nhơn Thành (Cần Thơ), Gò Tháp (Đồng Tháp), có thể thấy dấu hiệu về sự hiện diện của
các nhóm cư dân ngoại lai từ Trung Hoa và các khu vực khác. Các điêu khắc tôn giáo cũng
đã phản ánh phần nào thành phần dân cư trong cộng đồng Óc Eo. Điều này được thể hiện
qua các điêu khắc của hai vị thần Vishnu và Siva trong khoảng nửa đầu thiên niên kỷ I với
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khuôn mặt khá nặng nề, có đôi má bầu, mũi to, mặt hơi ngắn. Từ thế kỉ VII trở đi, họa tiết
trong các bản điêu khắc nhân thể có sự thay đổi, khuôn mặt vuông vức, hơi dài, trán phẳng.
Điều này cho thấy rõ ràng ngoài cộng đồng Óc Eo bản địa, còn có các tộc người khác, với ý
thức hệ, văn hóa, tín ngưỡng khác cùng chung sống ở nơi này, song tộc người Indonesien bản
địa vẫn giữ vị trí chủ đạo trong kiến tạo, hình thành bản sắc và các giá trị văn hóa đặc thù.

3. KẾT LUẬN
Từ kết quả phân tích nhân cổ học, khảo cổ học và thư tịch cổ Trung Hoa, bước đầu có
thể đi đến kết luận rằng chủ nhân nền văn hóa Óc Eo là người bản địa thuộc chủng
Indonesien. Trong quá trình tồn tại và phát triển, cư dân bản địa đã có sự cộng cư, giao
thoa, chung sống hòa hợp với các tộc người khác để cùng kiến tạo và xây dựng văn hóa Óc
Eo, xây dựng Phù Nam thành một đế chế hùng mạnh suốt mười ba triều đại trước khi bị
thôn tính và thu phục. Chính sự giao thoa đa dạng, đặc sắc này đã góp phần tạo nên tính
cách, văn hóa đặc trưng của vùng Nam Bộ, người Nam Bộ hiện nay.
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THE RESIDENTS OF FUNAN KINGDOM FROM
THE POINT OF VIEW OF ARCHEOLOGY
AND ANCIENT CHINESE DOCUMENTS
Abstract: Basing on the archeological, anthropological and ancient documents on the
resident of Oc Eo culture, they are showed that there have ever been many different
ethnic groups living in Funan Kingdom in the South-western region. In which, Indonesien
group is the first one to open land and settle on this land. In the process of development,
they had contacted with other communities that made the Oc Eo. community together to
build the powerful Funan kingdom.
Keywords: Oc Eo’s residents, South-western region.
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Tóm tắt: Bài viết phân tích những tồn tại, hạn chế của việc giảng dạy tiếng Hán ở Việt
Nam trong bối cảnh tiếng Hán đã trở thành ngôn ngữ quốc tế ở 4 điểm sau: 1) mất cân
bằng về lượng và chất giữa các bậc học; 2) đội ngũ giáo viên thiếu và yếu; 3) tình trạng
sử dụng giáo trình lộn xộn; 4) xu hướng chọn ngành nghề của người học thay đổi. Để
nâng cao chất lượng dạy học tiếng Hán như một ngôn ngữ quốc tế thực sự, đáp ứng
nguồn nhân lực Hán ngữ ngày càng cao hiện nay, cần có một kế hoạch, chương trình
tổng thể và đồng bộ.
Từ khóa: Giảng dạy tiếng Hán tại Việt Nam, hiện trạng, vấn đề tồn tại.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc làm khuếch trương tầm ảnh hưởng của tiếng
Trung Quốc trên phạm vi toàn cầu. Bất kể tại các quốc gia phát triển hay đang phát triển
đều có thể nhìn thấy bóng dáng của tiếng Trung Quốc, và Việt Nam cũng không ngoại lệ.
Ngoài hợp tác về kinh tế, thương mại, hai nước còn có sự hợp tác mật thiết về các hoạt
động giáo dục, văn hóa, xã hội. Hai nước đã tổ chức thành công 12 lần “Giao lưu hữu nghị
thanh niên Việt - Trung”, 17 lần cuộc thi “Cầu Hán ngữ”, các hoạt động thu hút sự quan
tâm đông đảo của học sinh, thanh niên Việt Nam. Số lượng lưu học sinh Việt Nam đi du
học tại Trung Quốc ngày càng tăng nhanh, theo thống kê đến nay đã có khoảng 160 nghìn
người, đứng thứ 4 trong số các nước có lượng du học sinh đông nhất tại Trung Quốc.
Gần 20 năm trở lại đây, cùng với sự phát triển hợp tác giao lưu Việt - Trung, việc
giảng dạy tiếng Hán ngày càng được coi trọng. Tuy nhiên, so với việc giảng dạy các ngôn
ngữ khác, chẳng hạn tiếng Anh hay tiếng Nhật, tiếng Hàn hiện nay, việc giảng dạy tiếng
Hán vẫn còn nhiều hạn chế. Trong bài viết này, chúng tôi điểm lại lịch sử tiếp nhận Hán
ngữ, nêu và phân tích quá trình, hiện trạng giảng dạy Hán ngữ ở Việt Nam hiện nay; đồng
thời đề xuất một số kiến nghị cần thiết nhằm cải thiện hiện trạng này.
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2. NỘI DUNG
2.1. Nhìn lại lịch sử giảng dạy tiếng Hán tại Việt Nam
Việc giảng dạy tiếng Hán ở Việt Nam đã có lịch sử lâu đời, việc sử dụng tiếng Hán và
chữ Hán ở Việt Nam đã có lịch sử hơn 2000 năm. Từ trước Công nguyên (Tr.CN), đời Tần
Hán, tiếng Việt đã có sự tiếp xúc với tiếng Hán, từ năm 111 Tr.CN đến đầu thế kỷ 20, tiếng
Hán là một trong những ngôn ngữ thông dụng tại Việt Nam.
Từ năm 111 Tr.CN đến đầu thế kỷ 16, chữ Hán là văn tự duy nhất được sử dụng ở Việt
Nam, được người Việt Nam coi là “chữ thánh hiền”, người Việt Nam dựa trên cơ sở chữ
Hán, sáng tạo ra một loại chữ của riêng dân tộc mình, đó là chữ Nôm.
Sau năm 1945, Việt Nam thống nhất dùng chữ Quốc ngữ, nhưng việc học và sử dụng
chữ Hán vẫn còn nhiều, do số người Hoa ở Việt Nam nhiều. Lúc đó người Hoa ở phía Bắc
Việt Nam có khoảng 20 nghìn người, phía Nam có khoảng 100 nghìn người, các trường
học ở phía Nam dạy đồng thời cả tiếng Hán và tiếng Việt.
Từ năm 1946 đến năm 1975, trong thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam, nhằm bồi dưỡng
nhân tài cách mạng, Chính phủ Việt Nam đã cử số lượng lớn những học sinh ưu tú nhất
đến Trung Quốc học tập. Năm 1952, lứa học sinh Việt Nam đầu tiên đến Đại học Bắc Kinh
tham gia “Lớp bồi dưỡng tiếng Trung Quốc dành cho lưu học sinh nước ngoài”. Năm
1953, 257 học sinh Việt Nam được cử đến trường Trung Văn trực thuộc Học viện Dục Tài
Nam Ninh và trường Trung cấp tiếng Quế Lâm, sau đó, không ít trong số này đã trở thành
lãnh đạo cao cấp của nhà nước Việt Nam và chuyên gia tiếng Trung Quốc [1]. Sau năm
1954, Việt Nam chính thức đưa tiếng Trung Quốc trở thành một trong các loại tiếng nước
ngoài để giảng dạy tại Việt Nam, vai trò quan trọng tương đương tiếng Nga, cao hơn tiếng
Anh và tiếng Pháp [2]. Lúc đó, tiếng Trung Quốc không chỉ xuất hiện ở các trường đại học
và cao đẳng, mà còn là một môn học bắt buộc trong các trường cấp 3. Năm 1979, quan hệ
Việt - Trung bị gián đoạn, việc giảng dạy tiếng Hán ở Việt Nam vì thế mà cũng bị tạm
dừng. Năm 1991, quan hệ Việt - Trung bình thường hóa, việc giảng dạy tiếng Hán lại được
khôi phục.

2.2. Định vị vai trò của giảng dạy tiếng Hán trong hệ thống giáo dục quốc dân
Việt Nam
Chính sách ngoại ngữ của Việt Nam sớm đã xác nhận vai trò của tiếng Hán. Năm 1968
và năm 1972, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng lần lượt đưa ra chỉ thị 43-TTg và
Quyết định 251-TTg về việc thúc đẩy dạy và học ngoại ngữ ở bậc Trung học. Trước năm
1973, Chính phủ thành lập hai trường đại học chuyên dạy ngoại ngữ và một trung tâm
nghiên cứu ngoại ngữ. Hiện nay, cả nước đã có hơn 44 trường đại học và cao đẳng mở
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chuyên ngành đào tạo tiếng Hán như: Đại học Hà Nội, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà
Nội, ĐH Ngoại ngữ Huế, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, ĐH Ngoại ngữ Thành phố Hồ Chí
Minh...; đồng thời cho phép các trung tâm ngoại ngữ nước ngoài được phép vận hành tại
Việt Nam.
Dạy ngoại ngữ bậc Trung học phổ thông ở Việt Nam có thể chia ra làm 2 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: từ năm 1956 đến năm 1975, ở khu vực phía Bắc Việt Nam, tiếng Nga và
tiếng Hán được dạy phổ cập trong các trường cấp 3 và một số trường cấp 2, các trường cấp
3 cũng dạy tiếng Anh và tiếng Pháp nhưng quy mô nhỏ hơn tiếng Nga và tiếng Hán; tại
khu vực phía Nam, tiếng Anh và tiếng Pháp được dạy phổ biến ở một số thành phố lớn,
tiếng Hán cũng được giảng dạy nhưng quy mô nhỏ hơn tiếng Anh và tiếng Pháp.
- Giai đoạn 2: từ năm 1975 đến nay, tiếng Anh, Nga, Pháp, Hán đều được dạy ở các
trường trung học, nhưng quy mô và tầm ảnh hưởng đã thay đổi, đứng đầu là tiếng Anh, sau
đó đến tiếng Hán.
Năm 1994, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 422-Ttg về việc bồi dưỡng ngoại
ngữ cho công chức nhà nước, trong luật thi công chức hiện hành tại Việt Nam thì ngoại
ngữ (chủ yếu là tiếng Anh, một bộ phận tiếng Hán) là môn thi bắt buộc.
Hiện nay, giảng dạy tiếng Hán đã có mặt trong cả 4 bậc học Tiểu học, Trung học, Đại
học, Cao học, trong đó, sự phát triển của giảng dạy tiếng Hán bậc Đại học là nổi bật nhất.

2.3. Hiện trạng giảng dạy tiếng Hán trong các trường đại học ở Việt Nam

2.3.1. Cơ sở giảng dạy
Giảng dạy tiếng Hán tại các trường đại học có thể coi là trọng tâm của giảng dạy tiếng
Hán ở Việt Nam, có phạm vi rộng nhất, tốc độ phát triển nhanh nhất, loại hình dạy học
phong phú nhất, nội dung dạy học dễ bắt kịp nhất với việc dạy học tiếng Hán trên phạm vi
toàn cầu. Tính đến năm 2013, có tổng số 44 trường đại học mở các chuyên ngành tiếng
Trung Quốc, chuyên ngành Hán Nôm, Trung Quốc học [3]. Các cơ sở đào tạo bao gồm
khoa Tiếng Trung Quốc hoặc chuyên ngành Tiếng Trung Quốc của các trường đại học công
lập, trường đại học dân lập hoặc bán công; chuyên ngành Tiếng Trung Quốc hệ tại chức,
chuyên ngành Hán Nôm hoặc Trung Quốc học của các trường đại học, cao đẳng, trung tâm
đào tạo Hán ngữ thuộc các trường đại học công lập và dân lập.
Khoa Tiếng Trung Quốc hoặc chuyên ngành Tiếng Trung Quốc của các trường đại học
công lập là chủ thể của giảng dạy tiếng Trung Quốc tại Việt Nam. Những trường thuộc
dạng này có 23 trường, miền Bắc có trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Hà
Nội, ĐH Quân sự, ĐH Thái Nguyên, ĐH Hải Phòng; miền Trung có trường ĐH Ngoại ngữ ĐH Đà Nẵng, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế; miền Nam có ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh, ĐH
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Tôn Đức Thắng, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh v.v...
Trong các trường này, tiếng Trung Quốc được dạy như là môn ngoại ngữ thứ nhất dành cho
sinh viên chính quy chuyên ngành Tiếng Trung Quốc, cũng có các trường tiếng Trung
Quốc được dạy như là môn ngoại ngữ thứ hai dành cho sinh viên các chuyên ngành khác.
Khoa Tiếng Trung Quốc và chuyên ngành Tiếng Trung Quốc trong các trường đại học
dân lập là một bộ phận cấu thành quan trọng của giảng dạy tiếng Hán tại Việt Nam. Có 19
trường, cơ sở…, chủ yếu gồm Đại học dân lập Phương Đông, Đại học Kinh doanh và Công
nghệ Hà Nội, Đại học Thăng Long ở miền Bắc, Đại học dân lập Phú Xuân, Đại học Phan
Châu Trinh ở miền Trung, Đại học Ngoại ngữ và Tin học, Đại học Hồng Bàng, Đại học
Cửu Long ở miền Nam. Các trường đại học này đều được Bộ Giáo dục & Đào tạo phê
chuẩn mở ngành.
Chuyên ngành Tiếng Trung Quốc đào tạo tại chức là một bộ phận bổ sung quan trọng
cho giáo dục cao đẳng đại học tập trung chính quy của Việt Nam. Khoa Tại chức của các
trường đại học như ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Hà Nội, ĐH Sư phạm thuộc
ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh đều có chuyên ngành Tiếng Trung Quốc. Đối tượng học
chính của loại hình này là người trưởng thành, bao gồm công nhân viên chức của các cơ
quan Nhà nước, viên chức Chính phủ, giảng viên đại học, sinh viên có nhu cầu học văn
bằng 2. Thời gian học chủ yếu vào buổi tối hoặc cuối tuần.
Chuyên ngành Hán Nôm hoặc chuyên ngành Tiếng Trung Quốc của các trường đại
học, cao đẳng thông thường cũng là một bộ phận cấu thành của giảng dạy tiếng Hán ở Việt
Nam. Các trường đại học thuộc loại này chủ yếu có ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh,
ĐH Ngoại ngữ và Tin học Hồ Chí Minh. Chuyên ngành Hán Nôm chủ yếu giảng dạy tiếng
Hán cổ đại, chuyên ngành Tiếng Trung Quốc giảng dạy tiếng Hán hiện đại và tình hình
Trung Quốc.
Trung tâm đào tạo tiếng Trung Quốc của các trường đại học công lập và dân lập là một
trong những tổ chức mang tính phổ cập của giảng dạy tiếng Hán của Việt Nam. Những
trường đại học có đội ngũ giáo viên tương đối mạnh, chất lượng đào tạo tốt đều mở trung
tâm tiếng Trung Quốc ở trong hoặc ngoài trường. Đối tượng học đa dạng, bao gồm những
người yêu thích tiếng Trung Quốc, những người cần học tăng cường trước khi đi du học, đi
xuất khẩu lao động... Thời gian học thường ngắn, thường khoảng 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng,
nhiều nhất là 1 năm.

2.3.2. Quy mô đào tạo
Xét một cách tương đối, hiện nay, số lượng tuyển sinh sinh viên đại học tương đối ổn
định, trong 44 trường đại học có khoa Tiếng Trung Quốc, chuyên ngành Tiếng Trung
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Quốc, chuyên ngành Hán Nôm, chuyên ngành Trung Quốc học đã thống kê phía trên thì
mỗi năm chiêu sinh trong khoảng từ 20 đến 200 sinh viên, trong đó các trường ĐH Ngoại
ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Hà Nội, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia
TP Hồ Chí Minh tuyển sinh đông nhất, mỗi năm từ 170 đến 200 sinh viên.
Các chuyên ngành Tiếng Trung Quốc ở Việt Nam thường chia tách thành 2 mảng sư
phạm và phiên dịch, quy mô tuyển sinh ngành sư phạm thường lớn hơn ngành phiên dịch.
5 năm trở lại đây, do sự biến động của thị trường lao động, số lượng sinh viên chọn chuyên
ngành ngoài sư phạm như phiên dịch, thương mại tăng nhanh, số sinh viên lựa chọn
chuyên ngành sư phạm giảm đi rõ rệt.

2.3.3. Hình thức đào tạo và nội dung giảng dạy
Hiện nay, cùng với sự gia tăng nhu cầu nhiều bằng cấp của xã hội, khoa Tiếng Trung
Quốc hoặc chuyên ngành Tiếng Trung Quốc của các trường đại học ở Việt Nam phát triển
mạnh việc hợp tác đào tạo với các chuyên ngành khác hoặc các trường khác, sinh viên sau
khi tốt nghiệp có thể nhận được 2 bằng đại học cùng lúc. Ví dụ như Đại học Ngoại ngữ ĐH Quốc gia Hà Nội kết hợp với ĐH Kinh tế, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH
Quốc gia Hà Nội để đào tạo sinh viên 2 chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Kinh tế
học, Đông Phương học, Hán Nôm học. Từ hai chuyên ngành là sư phạm và phiên dịch,
hiện nay ĐH Ngoại ngữ đã chia nhỏ hơn thành các chuyên ngành sư phạm, phiên dịch,
thương mại, du lịch, Trung Quốc học v.v… Sự thay đổi này phản ánh rõ nét nhu cầu nguồn
nhân lực tiếng Trung Quốc trong tình hình đẩy mạnh hợp tác, phát triển kinh tế xã hội của
đất nước.
Để đáp ứng nguồn nhân lực này, nội dung giảng dạy cũng có những sự thay đổi lớn, từ
việc giảng dạy những kiến thức ngôn ngữ đơn thuần chuyển sang giảng dạy kết hợp với
những tri thức khoa học khác. Rất nhiều trường đã giảm tải rất nhiều các môn học đơn
thuần kiến thức ngôn ngữ, tăng cường các môn học chuyên ngành, ví dụ như tiếng Trung
Quốc du lịch, tiếng Trung Quốc thương mại, luật thương mại quốc tế, thanh khoản quốc tế,
tìm hiểu luật đầu tư Việt Nam, ngôn ngữ sử dụng trong các lớp này sẽ chuyển dần từ tiếng
Việt sang tiếng Trung tùy vào trình độ ngôn ngữ của người học.
Cùng với quá trình đa dạng hóa về mặt nội dung giảng dạy, các trường ĐH Ngoại ngữ
- Đại học Quốc gia Hà Nội, ĐH Hà Nội, ĐH Ngoại ngữ Huế vẫn chú trọng giảng dạy kiến
thức ngôn ngữ cơ bản, tăng cường kiến thức về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, tu từ, tiếng
Hán cổ đại, những kiến thức trên vẫn rất quan trọng với sinh viên, đặc biệt là sinh viên
chuyên ngành tiếng Trung sư phạm [4].
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2.3.4. Tình hình người học
2.3.4.1. Xu hướng chọn ngành học thay đổi
Như đã nói, các khoa Tiếng Trung Quốc hoặc chuyên ngành Tiếng Trung Quốc của
các trường đại học ở Việt Nam thường có 2 chuyên ngành “sư phạm” và “phiên dịch”;
trước đây, số lượng thí sinh dự thi, điểm đầu vào, lựa chọn sư phạm bao giờ cũng cao hơn
phiên dịch. Trường nổi tiếng nhất về giảng dạy tiếng Hán ở Việt Nam là trường ĐH Ngoại
ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, mỗi năm tuyển khoảng 200 sinh viên, chia 8 lớp, trong đó
có 7 lớp chuyên ngành sư phạm và 1 lớp chuyên ngành phiên dịch, trong 7 lớp sư phạm có
1 lớp chất lượng cao, những sinh viên của lớp chất lượng cao là những học sinh có điểm thi
đầu vào cao nhất, và đều đã học 3 năm tiếng Trung Quốc ở cấp 3. Điểm thi đầu vào đại học
của chuyên ngành sư phạm thường cao hơn chuyên ngành phiên dịch từ 1 đến 2 điểm (ở
Việt Nam sử dụng thang điểm 10). 5 năm trở lại đây, tình hình đã hoàn toàn thay đổi, cũng
số lượng tuyển sinh 200 người, thì chỉ còn từ 1 đến 2 lớp chuyên ngành sư phạm, còn lại từ
6 đến 7 lớp chuyên ngành phiên dịch. Hơn nữa, điểm thi đầu vào chuyên ngành phiên dịch
luôn cao hơn chuyên ngành sư phạm 1 điểm.
2.3.4.2. Xu hướng mới về tìm việc sau khi tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Trung Quốc, nếu muốn làm giáo viên chỉ có
thể tìm cơ hội ở các trường đại học, cao đẳng. Tuy nhiên, chỉ tiêu tuyển dụng của các
trường hiện nay đều tương đối cao, đa số phải từ thạc sĩ trở lên mới có cơ hội thi tuyển.
Các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam số lượng giảng viên tương đối bão hòa, việc
tuyển dụng hằng năm cũng tương đối cố định, trong khi các trường Tiểu học, Trung học cả
số giáo viên và học sinh đã ít ỏi mà không phải năm nào cũng chiêu sinh, tuyển giáo viên.
Do vậy, sau khi tốt nghiệp ra trường, rất ít sinh viên tìm được công việc đúng với ngành
đào tạo, mà có trở thành giáo viên thì lương thấp, điều kiện làm việc hạn chế, nên nhiều
người buộc phải chuyển nghề. Các sinh viên theo chuyên ngành phiên dịch có nhiều cơ hội
hơn do ngày càng có nhiều công ty của Trung Quốc, Đài Loan, Singapore đến Việt Nam
hợp tác, đầu tư kinh doanh. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành phiên dịch còn có
thể làm người dẫn chương trình truyền hình kênh tiếng Trung Quốc, biên phiên dịch cho
các tòa soạn báo, hướng dẫn viên du lịch v.v…

2.4. Một số tồn tại và hướng giải quyết

2.4.1. Tồn tại
- Sự mất cân bằng giữa các cấp học
Một trong những vấn đề nổi cộm trong hệ thống giảng dạy tiếng Trung Quốc tại Việt
Nam là sự mất cân bằng giữa các cấp học. Có sự phân tầng khá rõ: tầng thứ nhất là giảng
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dạy tiếng Trung Quốc bậc Tiểu học, Trung học, tầng giữa là giảng dạy tiếng Trung Quốc
bậc Đại học, tầng trên cùng là giảng dạy tiếng Trung Quốc bậc Cao học, nghiên cứu sinh;
song dễ nhận thấy là giảng dạy tiếng Trung Quốc bậc Đại học đang phát triển mạnh mẽ
nhất, là trọng tâm của giảng dạy tiếng Trung Quốc ở Việt Nam, còn giảng dạy tiếng Trung
Quốc ở bậc Tiểu học, Trung học lại rất yếu.
Toàn quốc hiện có 44 trường đại học, cao đẳng có chuyên ngành Tiếng Trung Quốc
hoặc khoa Tiếng Trung quốc, quy mô dạy học lớn, tổng mỗi năm khoảng 3000 sinh viên,
hình thức dạy học phong phú, đa dạng, nội dung đổi mới thường xuyên theo yêu cầu của
xã hội. Trong khi đó, các trường Tiểu học, Trung học có giảng dạy tiếng Trung Quốc lại rất
ít ỏi, toàn quốc có chưa đến 20 trường, với mô hình đào tạo đơn điệu, nội dung giảng dạy
tương đối cố định, số lượng học sinh cũng không có sự gia tăng theo từng năm [5]. Ngày
30 tháng 9 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Đề án Ngoại ngữ quốc gia
số1400/QĐ-TTg giai đoạn 2008 - 2020, xác định việc giảng dạy ngoại ngữ (bao gồm tiếng
Trung Quốc) tiêu chuẩn 10 năm giáo dục phổ thông [6]. Tuy nhiên, tính đến năm 2013, sau
5 năm thực thi, những vấn đề liên quan đến việc giảng dạy tiếng Trung Quốc tại Việt Nam
như thiết kế chương trình, kế hoạch tổng thể; xây dựng đội ngũ giảng dạy, đào tạo, bồi
dưỡng giáo viên; thúc đẩy quảng bá thông tin liên quan đến các cuộc thi tiếng Trung Quốc
v.v… vẫn chưa thống nhất. Sự mất cân bằng trong hệ thống giảng dạy, hiện tượng “mạnh
ai nấy lo” xét ở một góc độ nào đó, là hạn chế lớn của một chương trình, một nền giáo dục
có tính vĩ mô, toàn diện [7].
- Đội ngũ giảng dạy thiếu và yếu
Trước tiên, học hàm và học vị của đội ngũ giáo viên tiếng Trung Quốc của Việt Nam
đang tương đối thấp. Năm 2004, không có bất kỳ Tiến sĩ nào, học vị cao nhất là Thạc sĩ.
Đến nay, tình hình đã được cải thiện hơn rất nhiều. Theo thống kê, số giảng viên tiếng
Trung Quốc có học vị Thạc sĩ đã khá nhiều, đặc biệt ở các khoa Tiếng Trung Quốc trong
các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội đang có khoảng 20 Tiến sĩ, 24 nghiên cứu sinh tiến
sĩ, chiếm 12% tổng số giáo viên, 152 Thạc sĩ, chiếm 76%, còn lại là cử nhân.
Đáng chú ý là, hầu hết giảng viên tiếng Trung Quốc đều được đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ
ở các trường đại học nổi tiếng ở Trung Quốc. Tỉ lệ Thạc sĩ học ở Trung Quốc chiếm 53%,
tiến sĩ chiếm 79%. Sau hơn 10 năm nỗ lực, việc xây dựng đội ngũ giáo viên dạy tiếng
Trung Quốc của Việt Nam đã có những thành quả rõ rệt, nhưng vấn đề học hàm học vị
chưa cao vẫn cần phải được coi trọng. Tính đến nay, trong đội ngũ giáo viên tiếng Trung
Quốc vẫn chưa có Giáo sư, chỉ có 4 Phó Giáo sư và đều là giảng viên của trường ĐH
Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội.
Tiếp theo là sự mất cân đối tỉ lệ giữa giảng viên và sinh viên. Ngày 29 tháng 2 năm
2007, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ban hành văn bản số 1325/BGDDT-KHTC quy định tỉ lệ

46

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

giảng viên/sinh viên tiêu chuẩn là 1/22. Tuy nhiên, đại đa số khoa Tiếng Trung Quốc và
chuyên ngành Tiếng Trung Quốc của các trường đều chưa đáp ứng. Ngoài trường ĐH
Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội có tỉ lệ 1/13, thì các trường khác thường dao động từ
1/30 đến 1/40, như trường ĐH Hà Nội là 1/38, Học viện Ngoại giao 1/30, ĐH Kinh doanh
công nghệ 1/42, cá biệt có những trường tỉ lệ rất cao 1/50 đến 1/60, như trường ĐH Sư
phạm Hà Nội 2 là 1/60, ĐH Dân lập Phương Đông 1/52. Giáo dục đại học, cao đẳng ở
Trung Quốc quy định tỉ lệ giảng viên/sinh viên, nếu 1/14 là ưu tú, 1/16 là tốt, 1/18 là đạt,
nếu tỉ lệ vượt qua những mức quy định trên đều bị cảnh cáo. Như thế có thể thấy quy định
của Việt Nam vẫn còn thấp hơn của Trung Quốc rất nhiều.
Cùng với sự phát triển kinh tế, giáo dục đại học cao đẳng dần chuyển từ giáo dục tinh
hoa sang giáo dục phổ cập; những thể chế đại học, cao đẳng không quan tâm đến hiệu suất
rất khó thực hiện mục tiêu phổ cập này. Để bảo đảm chất lượng, từng bước đưa giáo dục
đại học Việt Nam sánh kịp giáo dục đại học khu vực và quốc tế, cần chú trọng bổ sung
nguồn lực giảng viên có trình độ cao.
- Việc lựa chọn ngành học của sinh viên và ảnh hưởng tiêu cực của nó đến hệ thống
dạy học tiếng Hán
Cùng với sự biến đổi không ngừng của nhu cầu xã hội, hướng chọn ngành học và tìm
việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên cũng có nhiều thay đổi. Trước đây, ngành sư
phạm và nghề giáo viên luôn là sự lựa chọn hàng đầu của sinh viên ngoại ngữ, nhưng nay
đã dần chuyển sang những ngành nghề mà xã hội có nhu cầu nhiều hơn là phiên dịch, kế
toán, biên dịch, hướng dẫn viên du lịch... Sự thay đổi này, một mặt phản ánh nhu cầu xã
hội đối với lao động có chuyên môn liên quan đến tiếng Hán, nhưng mặt khác cũng thể
hiện những mặt hạn chế của ngành sư phạm và nghề giáo viên. Đây không chỉ là vấn đề
cung cầu về lao động có liên quan đến tiếng Hán, mà ở một mức độ cao hơn, đó là vấn đề
mất cân bằng trong phân công lao động xã hội. Tóm lại, để việc giảng dạy tiếng Hán
như một ngôn ngữ quốc tế và có nhu cầu lớn đang trở thành một thách thức cần quan tâm,
giải quyết.

2.4.2. Hướng giải quyết
- Xây dựng chiến lược tổng thể lâu dài dạy - học ngoại ngữ, trong đó có tiếng Hán
1) Xây dựng mô hình dạy học tiếng Hán phù hợp
Xây dựng một mô hình dạy học tiếng Hán lý tưởng của Việt Nam nên là mô hình
“Kim tự tháp 3 tầng”, trong đó, tầng dưới cùng là giảng dạy tiếng Hán ở phổ thông, có quy
mô lớn nhất, có tính chất là giáo dục theo xu thế phổ cập; tầng giữa là giáo dục đại học, có
tính chất là giáo dục theo xu thế chuyên nghiệp, tầng trên cùng là đào tạo nghiên cứu sinh,
có tính chất là giáo dục theo xu thế tinh hoa. Chỉ khi có được mô hình xác định như thế,
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mới có thể giải quyết được những vấn đề mà giảng dạy tiếng Hán ở Việt Nam đang gặp
phải như thiếu giáo viên, tìm việc của sinh viên tốt nghiệp, sự mất cân bằng của hệ thống
giáo dục, khả năng đáp ứng nhu cầu của xã hội. Để đạt được mục tiêu đó, trước tiên chúng
ta cần thực hiện được đúng chuẩn đào tạo ngoại ngữ 10 năm cho học sinh phổ thông như
Đề án 1400/QĐ-TTg về việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai
đoạn 2008 - 2020 đã đề ra, đưa tiếng Hán vào giảng dạy ở các bậc học sâu và rộng hơn.
2) Xác định đúng mục tiêu đào tạo phù hợp nhu cầu thực tiễn
Nhằm quy chuẩn hóa việc giảng dạy tiếng Hán ở Việt Nam, cần phải định ra mục tiêu
đào tạo nguồn nhân lực Hán ngữ, cần có tiêu chuẩn về trình độ của học sinh, sinh viên tốt
nghiệp các bậc học. Nhưng vì nhu cầu sử dụng lao động ở hai miền Nam Bắc ở Việt Nam
là khác nhau, miền Nam thì cần nhiều lao động làm về các ngành nghề lao động thương
mai dịch vụ, còn miền Bắc thì về giáo dục, biên dịch sách nên cũng cần phải căn cứ vào
nhu cầu của từng khu vực để xác định mục tiêu đào tạo.
3) Nâng cao mức ảnh hưởng trong quản lý của các Bộ, Ban ngành Chính phủ trong
việc giảng dạy tiếng Hán
Việc giảng dạy tiếng Hán không thể tách rời được việc quản lý giảm sát của các Bộ,
Ban ngành Trung ương. Đề án 1400/QĐ-TTg về dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo
dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 đã quy định rõ để thực hiện tốt đề án cần phải xây dựng
Ban chỉ đạo trung ương bao gồm các lãnh đạo các Bộ, Ban ngành liên quan, do Bộ
GD&ĐT chủ trì. Ban này có nhiệm vụ chỉ đạo và quản lý việc dạy và học ngoại ngữ trên
cả nước. Chỉ khi có được những chỉ đạo mang tính quy hoạch chiến lược, sự kiểm soát về
chất lượng các chỉ tiêu cứng mới có thể đạt được quy chuẩn. Tuy nhiên, Đề án lớn này cho
đến nay đã không có hiệu quả thực chất, coi như thất bại và trách nhiệm là “không của
riêng ai”.
4) Nâng cao chính sách đãi ngộ cho giáo viên
Nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng cuộc sống của giáo viên, để cho họ toàn tâm
toàn ý tập trung vào công việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học, cần phải nâng cao chế
độ đãi ngộ cho giáo viên. Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh xã hội và
ngay cả Bộ Giáo dục & Đào tạo cần quan tâm, nghiên cứu, đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho
bộ phận này.
- Tăng cường hợp tác giao lưu giáo dục Việt - Trung
Cùng với việc không ngừng thúc đẩy hợp tác giao lưu toàn diện quan hệ hai nước
Việt - Trung, cần đặc biệt chú trọng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục. Hiện theo chúng tôi,
đã xuất hiện và có thể mở rộng hợp tác, phát triển việc giảng dạy thực chất Hán ngữ qua
các hình thức sau:
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Thứ nhất, nghiên cứu, cho phép thành lập các học viện Khổng Tử ở Việt Nam

Tính đến năm 2013, đã có 440 học viện Khổng Tử được xây dựng ở 115 quốc gia và
vùng lãnh thổ. “Học viện Khổng Tử triển khai các hoạt động giảng dạy tiếng Hán và giao
lưu hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục văn hóa Trung Quốc với nước ngoài, các hạng mục
phục vụ gồm: giảng dạy tiếng Hán, bồi dưỡng giáo viên tiếng Hán, cung cấp các tài
nguyên giảng dạy tiếng Hán, tổ chức thi năng lực tiếng Hán và cấp chứng chỉ chuẩn năng
lực giáo viên tiếng Hán, tư vấn và cung cấp các thông tin về giáo dục văn hóa Trung Quốc,
triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa Trung Quốc với nước ngoài”. Thực tế đã chứng
minh, sự phát triển của các học viện Khổng Tử trên thế giới để phát huy tác dụng đại diện.
Những dịch vụ cung cấp bởi các học viện Khổng Tử có thể bù đắp những thiếu hụt về giáo
viên, giáo trình và tài nguyên dạy học của việc dạy và học tiếng Hán ở Việt Nam. Thông
qua nhiều năm nỗ lực thương lượng, học viện Khổng Tử đầu tiên ở Việt Nam đã được
thành lập tháng 10 năm 2013, trụ sở đặt ở Đại học Hà Nội. Sự kiện này là cột mốc đánh
dấu bước tiến vượt bậc trong hợp tác giao lưu giáo dục giữa hai nước Việt - Trung.
Thứ hai, tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế giữa các trường đại học cao
đẳng Trung Quốc và Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
Từ khi hai nước Trung - Việt bình thường hóa quan hệ, Trung Quốc đã thiết lập quan
hệ hợp tác với hàng chục trường đại học cao đẳng ở Việt Nam. Nội dung hợp tác chủ yếu
bao gồm liên kết đào tạo sinh viên chuyên ngành tiếng Hán, giáo viên tiếng Hán; căn cứ
vào nhu cầu của Việt Nam để cử giáo viên người Trung Quốc sang hỗ trợ những trường
cao đẳng đại học ở Việt Nam để thành lập các khoa chuyên ngành tiếng Trung.
Tăng cường hợp tác giáo dục Việt - Trung không chỉ giúp giải quyết vấn đề “bốn
không ba thiếu” (không chính sách, không tiêu chuẩn, không đề cương, không hệ thống;
thiếu giáo viên, thiếu giáo trình, thiếu giáo học pháp) mà ở mức độ cao hơn nó còn đóng
góp lớn, thúc đẩy giao lưu hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Trung.

3. KẾT LUẬN
Hệ thống giảng dạy tiếng Hán ở Việt Nam hiện nay đang bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế
cần nhanh chóng khắc phục. Bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng đặt ra
cho mỗi dân tộc, quốc gia nhu cầu tiếp cận văn hóa, ngôn ngữ… của các dân tộc khác để
tạo tiền đề, cơ hội cho sự giao lưu, hợp tác, cùng phát triển. Việc học tiếng Hán ở Việt Nam
đã có quá trình, nền tảng. Những gián đoạn trước đây và tồn tại, hạn chế hiện nay có thể
được khắc phục nếu có sự thay đổi trong nhận thức, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và
các Bộ, Ban ngành, đặc biệt Bộ Giáo dục & Đào tạo. Hi vọng trong thời gian tới Hán ngữ
sẽ lại được giảng dạy vừa như một thứ ngôn ngữ quốc tế thông dụng, vừa như một khía
cạnh ngôn ngữ văn hóa truyền thống, có nhiều tương đồng tương quan ở Việt Nam.
(Nghiên cứu này được tài trợ từ nguồn kinh phí Khoa học Công nghệ của Trường Đại học Sư phạm
Hà Nội 2 cho Đề tài Khoa học cấp trường, mã số C.2018.40)

TẠP CHÍ KHOA HỌC  SỐ 32/2019

49

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.

Phan Kỳ Nam (1998), “Khái quát tình hình giảng dạy tiếng Hán tại Việt Nam”, Giảng dạy
tiếng Hán trên thế giới, số 3.

2.

Nguyễn Hoàng Anh (2012), “Những tình hình mới của việc giảng dạy tiếng Hán tại Việt
Nam”, Hán ngữ Quốc tế, số 2.

3.

Nguyễn Lê Quỳnh Hoa (2012), “Điều tra tình hình giảng dạy tiếng Hán trong các trường đại
học tại Hà Nội”, Luận văn Thạc sĩ, Đại học Sư phạm Hồ Nam.

4.

Wang Jin (2013), “Giảng dạy tiếng Hán ở Việt Nam”, Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm Thủ
đô Bắc Kinh.

5.

Wei Jin Hai (2004), “Hiện trạng giảng dạy tiếng Hán trong các trường đại học ở Việt Nam”,
Tạp chí khoa học Đại học dân tộc Quảng Tây, số 5.

6.

Wu Ying Hui (2009), Nghiên cứu sự phát triển của việc giảng dạy tiếng Hán tại Việt Nam,
<Học tiếng Hán>, số 5.

7.

Wu Ying Hui (2013), Lý luận và phương pháp quảng bá tiếng Hán quốc tế, - Nxb Đại học
Dân tộc Trung Ương, Bắc Kinh.

8.

Wei Dun Kai (2009), “Lý thuyết thiết kế thượng tầng và sự phát triển của các trường đại học”,
Giáo dục đại học ở Trung Quốc, số 22.

9.

Yang Qing (2011), “Sự phát triển bùng nổ của tiếng Hán tại Thái Lan và những gợi ý đối với
thiết kế thượng tầng của các quốc gia khác”, Tạp chí khoa học Đại học dân tộc Tây Nam, số 2.

10. Cẩm nang tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 (2013), - Nxb Giáo dục, Việt Nam.

CURRENT SITUATION OF THE TEACHING AND LEARNING
CHINESE IN VIETNAM IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
Abstract: This research analyzed current problems of the teaching and learning Chinese
in Vietnam in the context of Chinese as an international language. The paper focused on
four main points: 1) the imbalance in quality and quantity among educational levels, 2)
the shortage as well as weakness of the teachers, 3) the inconsistency in coursebooks use,
4) the dramatic change in the tendency of choosing majors and jobs after graduation of
the students. In order to improve teaching and learning quality of Chinese as an
international language to serve the need of current workforce, it is crucial to design s
systematic project with thorough and consistent plans.
Keywords: Teaching Chinese in Vietnam, current situation, existing problems.
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BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN THEO TIẾP CẬN QUẢN LÝ
DỰA VÀO CHUẨN
Vũ Tiến Dũng
Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội
Tóm tắt: Bồi dưỡng giảng viên theo tiếp cận quản lý dựa vào chuẩn đòi hỏi phát có hệ
thống chuẩn để điều tiết các thành tố của quả trình bồi dưỡng, đồng thời việc tổ chức quá
trình bồi dưỡng phải đảm bảo quy trình của quá trình chuẩn hóa. Tuy nhiên, một vấn đề
không kém phần quan trọng là cần quan tâm thỏa đáng tới những luận điểm mang tính
nguyên tắc có vai trò định hướng chỉ đạo đối với quá trình bồi dưỡng giảng viên. Bài viết
đề cập đến những luận điểm đó, bao gồm: tính chuyên nghiệp trong lao động nghề
nghiệp của giảng viên; phát triển nghề nghiệp của giảng viên và việc xác định nhu cầu
bồi dưỡng của giảng viên.
Từ khóa: Quản lí, giảng viên, bồi dưỡng, phát triển, chuẩn
Nhận bài ngày 10.4.2019, gửi phản biện, chỉnh sửa và duyệt đăng ngày 7.5.2019
Liên hệ tác giả: Vũ Tiến Dũng; Email: dungmt71@gmail.com

1. MỞ ĐẦU
Đào tạo nhà giáo nói chung, giảng viên nói riêng là một quá trình lâu dài, bao gồm
nhiều giai đoạn: đào tạo ban đầu, giai đoạn tập sự, bồi dưỡng, đào tạo tại chức, đào tạo tiếp
tục, phát triển đội ngũ và tham gia các nghiên cứu khoa học về giáo dục. Các giai đoạn này
có quan hệ gắn bó và bổ sung cho nhau. Tiếp sau giai đoạn đào tạo ban đầu, bồi dưỡng
giảng viên là hoạt động cơ bản, hình thức chủ yếu trong quá trình phát triển nghề nghiệp
của giảng viên.
Bồi dưỡng giảng viên có thể được thực hiện bởi những tiếp cận khác nhau, theo đó tồn
tại những dạng thức khác nhau của bồi dưỡng giảng viên. Bài viết đề cập đến vấn đề bồi
dưỡng giảng viên theo tiếp cận quản lý dựa vào chuẩn và tập trung nhấn mạnh tính chuyên
nghiệp trong lao động nghề nghiệp của giảng viên và việc xác định nhu cầu bồi dưỡng của
giảng viên như là những luận điểm xuất phát của quan điểm chuẩn hóa trong bồi dưỡng
giảng viên
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2. NỘI DUNG
2.1. Giảng viên - những người chuyên nghiệp trong dạy học ở các cơ sở giáo
dục đại học
Nhà giáo nói chung, giảng viên nói riêng là người làm công việc dạy học hay là người
làm nghề dạy học? Phần lớn những người trả lời câu hỏi này đều cho rằng họ là những
người làm công việc dạy học. Điều này có vẻ hợp lý bởi nghề bao giờ cũng được xác định
bởi một/một số công việc chính, tuy nhiên không phải công việc nào cũng được coi là một
nghề. Theo đó, nếu quan niệm giảng viên là người làm công việc dạy học trong các cơ sở
giáo dục đại học thì không chỉ làm giảm vai trò quan trọng và giá trị sống còn của dạy học
đối với cơ sở giáo dục đại học, với sự phát triển xã hội, mà còn là giảm vị thế xã hội cũng
như sự tin tưởng và tôn trọng của xã hội đối với người giảng viên.
Trong bối cảnh xã hội hiện đại với sự phân công lao động đã có những bước tiến quan
trọng thì công việc và nghề có những phân biệt khá rõ ràng. Một công việc được coi là
nghề khi thỏa mãn các tiêu chí sau (theo Wikipedia, mục từ Profession):
1/ công việc đó phải toàn thời gian;
2/ công việc đó được đào tạo qua trường;
3/ công việc đó được đào tạo qua trường đại học;
4/ hiệp hội địa phương những người làm công việc đó được thành lập ở cấp quốc gia
và địa phương;
5/ các quy tắc ứng xử đạo đức trong công việc được thiết lập;
6/ các quy định nhà nước về chứng chỉ hành nghề được ban hành.
Chắc chắn là công việc dạy học đã thỏa mãn được những tiêu chí trên và dạy học phải
được khẳng định là một nghề. Tổ chức Lao động thế giới và UNESCO đã chính thức
khẳng định trên phạm vi quốc tế rằng dạy học là một nghề. Khẳng định này được đưa ra
lần đầu tiên vào năm 1966 trong Bản khuyến nghị về vị thế giáo viên của ILO/UNESCO
[4]. Như vậy, nhà giáo là người làm nghề/hành nghề dạy học. Với khẳng định này, vị thế
xã hội, sự tin tưởng, tôn trọng của xã hội đối với người giảng viên được nâng cao.
Mặt khác, xét về phương diện lao động nghề nghiệp, khi khẳng định dạy học là một
nghề cũng có nghĩa người giảng viên phải là người làm công việc dạy học một cách
chuyên nghiệp.
Giảng viên là một nhà chuyên nghiệp trong dạy học, có nghĩa họ phải có năng lực xử
lý hiệu quá các tình huống phát sinh trong thực tiễn dạy học bằng việc vận dụng kiến thức
chuyên môn nghiệp vụ và những kinh nghiệm thực tế phong phú của bản thân. Đây chính
là lý do cho cho trào lưu chuyên nghiệp hóa trong đào tạo, phát triển nghề nghiệp giáo viên
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ở nhiều nước (khởi xướng tại Anh từ 1970, tiếp đó là Đức, các nước Bắc Âu những năm
1980, Pháp 1990 và lan dần sang các nước Đông Âu, các nước đang phát triển).
Mặc dù trào lưu chuyên nghiệp hóa trong đào tạo, phát triển nghề nghiệp giáo viên là
đa dạng, nhưng có thể nhận thấy những điểm chung của nó là:
(1) Chuyên nghiệp hóa trong đào tạo, phát triển nghề nghiệp giáo viên nhằm:
a) nâng cao chất lượng và vị thế của nghề dạy học;
b) xây dựng một nền tảng tri thức toàn diện và khoa học; tích lũy và phát triển các
kinh nghiệm thành công trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu, sao cho giáo viên trở
thành những nhà chuyên nghiệp trong dạy học;
(2) Chuyên nghiệp hóa trong đào tạo, phát triển nghề nghiệp giáo viên đòi hỏi giảng
viên của các cơ sở đào tạo giáo viên phải là những chuyên gia về đào tạo giáo viên (trước
hết là chuyên gia về việc học của người học - những người học để trở thành giáo viên).
Những phân tích trên đây cho thấy, cần có sự nhận thức và ứng xử khoa học đối với
yêu cầu về tính chuyên nghiệp của giảng viên trong xu hướng chuẩn hóa nói chung, chuẩn
hóa trong quản lý cơ sở giáo dục đại học, quản lý các hoạt động của cơ sở giáo dục đại học
nói riêng.
Trong bồi dưỡng giảng viên đáp theo hướng chuẩn hóa hiện nay, cần có sự thay đổi
trong việc thiết kế và vận hành các thành tố của quá trình bồi dưỡng. Cụ thể là: (1) Xác
định Khoa học giáo dục là nền tảng của nghề dạy học của giảng viên; (2) Hình thức và
phương pháp bồi dưỡng phải coi trọng nghiên cứu khoa học giáo dục; gia tăng thời lượng
và nâng cao chất lượng thực hành của giảng viên được bồi dưỡng.

2.2. Bồi dưỡng giảng viên tác động tích cực đến quá trình phát triển
nghề nghiệp
Phát triển nghề nghiệp của một cá nhân hiểu theo nghĩa rộng có liên quan đến việc
phát triển con người trong vai trò nghề nghiệp của người đó. Theo Eleonora VillegassReimers (2003) [2] và Gladthorn (1995) [3], phát triển nghề nghiệp giảng viên là sự phát
triển nghề nghiệp mà một giảng viên đạt được do có các kỹ năng nâng cao (qua quá trình
học tập, nghiên cứu và tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp) đáp ứng các yêu cầu sát hạch
việc giảng dạy, giáo dục một cách hệ thống. Đây là quá trình tạo sự thay đổi trong lao động
nghề nghiệp của mỗi giảng viên nhằm gia tăng mức độ thích ứng của bản thân với yêu cầu
của nghề dạy học.
Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Hữu Độ [1] về phát triển nghề nghiệp của giáo viên
cho thấy: Phát triển nghề nghiệp giáo viên là một quá trình mang tính tất yếu và lâu dài đối
với mỗi giáo viên. Tất yếu bởi dạy học và giáo dục là những quá trình thay đổi và gắn liền
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với sự sáng tạo của mỗi giáo viên. Lâu dài bởi phát triển nghề nghiệp giáo viên bắt đầu từ
sự chuẩn bị khởi đầu ở cơ sở đào tạo nghề và tiếp tục trong quá trình lao động nghề nghiệp
của giáo viên tại cơ sở giáo dục cho đến khi về hưu (vì thế, nên gọi chính xác là phát triển
nghề nghiệp liên tục).
Về bản chất, phát triển nghề nghiệp giáo viên là quá trình gia tăng sự thích ứng trong
lao động nghề nghiệp của người giáo viên. Thực tiễn dạy học đã khẳng định: những
phương pháp giảng dạy tốt sẽ có ảnh hưởng tích cực đến việc học sinh học cái gì và học
như thế nào. Học cách dạy và làm việc để trở thành một giáo viên giỏi (gặt hái được những
thành tựu cao trong lao động nghề nghiệp) là cả một quá trình lâu dài. Kết quả của quá
trình này như thế nào phụ thuộc vào mức độ tích cực của mỗi giáo viên trong việc phát
triển những kiến thức nghề nghiệp cũng như các giá trị và quan điểm đạo đức nghề nghiệp
của họ. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của các chuyên gia hoặc đồng nghiệp có kinh nghiệm để
mỗi giáo viên phát triển được các kỹ năng nghề nghiệp đóng vai trò quan trọng. Sự hỗ trợ
được đề cập ở đây chính là hoạt động bồi dưỡng đối với giáo viên được thực hiện theo
những phương thức khác nhau. Một cách khái quát, có nhiều mô hình để phát triển nghề
nghiệp giáo viên tại các cơ sở giáo dục. Nét chung nhất của phần lớn các mô hình là dựa
vào phương thức bồi dưỡng giáo viên, bởi đây là quá trình mở rộng, làm sâu sắc những
thành phần cấu trúc trong kinh nghiệm nghề nghiệp của mỗi giáo viên.
Như vậy, bồi dưỡng giảng viên là một trong những mô hình phát triển nghề nghiệp
liên tục cho giảng viên, tạo động lực cho sự phát triển nghề nghiệp của mỗi giảng viên.
Tuy nhiên, để bồi dưỡng thực sự hữu ích với phát triển nghề nghiệp của giảng viên, cần
xác định chính xác nhu cầu bồi dưỡng của giảng viên và lựa chọn, triển khai mô hình bồi
dưỡng giảng viên một cách hiệu quả.

2.3. Điểm quan trọng trong bồi dưỡng giảng viên theo tiếp cận quản lý dựa
vào chuẩn
Thông thường, bồi dưỡng giảng viên của cơ sở giáo dục đại học được tổ chức khi:
(i) có sự thay đổi chức năng và nhiệm vụ của người giảng viên;
(ii) những yêu cầu mới về phẩm chất và năng lực của người giảng viên;
(iii) nâng cao hệ thống những kỹ năng sư phạm của người giảng viên;
(iv) những cải cách nội dung và phương pháp dạy học với các đối tượng người học
trong cơ sở giáo dục đại học.
Trong tất cả các trường hợp này, việc xác định đúng nhu cầu bồi dưỡng của giảng viên
có ý nghĩa rất quan trọng. Nó là vừa là cơ sở để các nhà quản lý giáo dục đưa ra quyết định
có cần thiết phải tổ chức bồi dưỡng giảng viên hay không và cũng là cơ sở để hoạch định
nội dung bồi dưỡng thiết thực đối với giảng viên.

54

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Theo quan điểm của lý luận dạy học hiện đại, nhu cầu bồi dưỡng của giảng viên là sự
xuất hiện khoảng cách giữa yêu cầu mới đặt ra cho giảng viên (các yêu cầu được đặt ra
trong 4 trường hợp mà việc bồi dưỡng giảng viên có thể được thực hiện đã nêu ở trên) và
năng lực đáp ứng với các yêu cầu của giảng viên. Giữa yêu cầu mới và năng lực hiện có
của giảng viên xuất hiện khoảng cách có nghĩa đã tồn tại nhu cầu bồi dưỡng giảng viên.
Khoảng cách này càng lớn thì bồi dưỡng giảng viên càng hiệu quả.
Tuy nhiên, vấn đề không chỉ dừng lại ở quan điểm đúng về nhu cầu bồi dưỡng giảng
viên mà quan trọng hơn là phải có công cụ và phương pháp, kỹ thuật tin cậy để xác định
chính xác nhu cầu đó. Những cách thức thu thập thông tin về mong muốn của giảng viên
(theo kiểu: xin anh/chị vui lòng cho biết, anh/chị, thích/cần được bồi dưỡng về cái gì/nội
dung nào dưới đây…) sẽ không giúp xác định chính xác nhu cầu bồi dưỡng của giảng viên.
Cần thiết phải có sự mô tả cụ thể về những yêu cầu (năng lực cần có) đối với giảng viên
khi thực thi nhiệm vụ mới để từ đó phát triển các công cụ đo lường năng lực thực hiện của
giảng viên. Việc so sánh kết quả đo lường năng lực hiện có của giảng viên với các yêu cầu
về năng lực cần có của giảng viên để thực hiện chương trình mới sẽ cho câu trả lời chính
xác về nhu cầu bồi dưỡng giảng viên.

3. KẾT LUẬN
Để quản lý chất lượng dựa vào chuẩn, việc đào tạo bồi dưỡng giảng viên đang được
các cơ sở giáo dục đại học đặc biệt quan tâm. Điều này đòi hỏi các nhà quản lý cần xác
định đúng nhu cầu bồi dưỡng của giảng viên phù hợp với thực tiễn và thực hiện các giải
pháp đào tạo, phát triển nhằm thúc đẩy việc học tập có tính tổ chức của giảng viên có ý
nghĩa rất quan trọng trong việc chuẩn hóa giảng viên.
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TRAINING LECTURERS BY THE METHOD OF
STANDARD-BASED MANAGEMENT APPROACH
Abstract: Training lecturers by the approach of standard-based management method
requires a standard system to regulate components of the training process, and the
organization of the training process must be in accordance with the process of
standardization process. However, a very important issue is the need to pay satisfactory
attention to the principle points of view that function as the direction of the lecturer
training process. This article mentions to these points of view, including: professionalism
in the carrier of lecturers; career development of lecturers and determination of training
needs of lecturers.
Keywords: Management, lecturers, training, development, standard.

56

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NÊU VẤN ĐỀ
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Thân Thị Giang, Bùi Thị Ngọc Lan
Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây (Hà Nội)
Tóm tắt: Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề vào giảng dạy các môn lý luận
chính trị nói chung, học phần “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin” nói
riêng không phải là vấn đề mới, nhưng trong bối cảnh hiện nay, vận dụng phương pháp
này thực sự không dễ dàng vì nó gắn liền với những yêu cầu rất cao về trình độ chuyên
môn, kỹ năng thực hành phương pháp của giảng viên cũng như năng lực học tập của sinh
viên. Với tư cách là chủ thể sử dụng phương pháp, giảng viên phải nắm vững bản chất
của phương pháp, có kỹ năng kiến tạo và giải quyết các tình huống có vấn đề, biết lựa
chọn các kiểu dạy học nêu vấn đề thích hợp; có năng lực tổ chức các hoạt động học tập
trên lớp. Bài viết trình bày khái quát về phương pháp dạy học nêu vấn đề và vận dụng
vào giảng dạy học phần “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin”.
Từ khóa: Đổi mới phương pháp dạy học, dạy học tích cực, phát triển năng lực.
Nhận bài ngày 19.4.2019; gửi phản biện, chỉnh sửa và duyệt đăng ngày 10.6.2019
Liên hệ tác giả: Thân Thị Giang; Email: Giangthanthi1977@gmail.com

1. MỞ ĐẦU
Đổi mới giáo dục theo hướng “lấy người học làm trung tâm” cần hệ thống các phương
pháp dạy học hiện đại, trong đó phương pháp dạy học nêu vấn đề thường được các nhà
giáo dục học và các nhà sư phạm lựa chọn là giải pháp tối ưu. Khả năng tích cực hóa mạnh
mẽ các hoạt động nhận thức của người học và tính chất dung nạp với hầu hết các phương
pháp dạy học khác khiến cho phương pháp dạy học này có vị trí đặc biệt quan trọng trong
hệ thống các phương pháp dạy học tích cực hiện nay. Chính vì thế, nghiên cứu một cách hệ
thống và vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề vào giảng dạy học phần “Những
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin” là phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng
dạy và học các môn lý luận chính trị.

TẠP CHÍ KHOA HỌC  SỐ 32/2019

57

2. NỘI DUNG
2.1. Khái niệm “phương pháp dạy học nêu vấn đề”
Phương pháp là con đường, cách thức để đạt tới mục đích. Trong hoạt động dạy - học
ở bậc đại học, phương pháp là cách thức để giảng viên sử dụng nhằm hướng dẫn sinh viên
tiếp nhận tri thức khoa học thuộc lĩnh vực khoa học nào đó. Lý luận dạy học hiện đại
khẳng định: phương pháp không phải là hình thức bên ngoài nội dung mà là sự là biểu hiện
bên trong của nội dung, do nội dung quy định. Nói cách khác, phương pháp là phương
pháp của nội dung, là cách thức, biện pháp thực hiện nội dung. Vì thế, tùy theo tính đặc thù
của tri thức khoa học trong các khoa học khác nhau, đòi hỏi giảng viên phải sử dụng các
phương pháp dạy học phù hợp. Những phương pháp dạy học này có tác dụng hỗ trợ nhau
hợp thành hệ thống các phương pháp dạy học nhằm chuyển tải nội dung tri thức khoa học
của môn học đó tới người học. Khi giảng dạy học phần Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác - Lênin cần sử dụng hệ thống các phương pháp dạy học khác nhau như: thuyết
trình, đàm thoại, thảo luận nhóm, nêu vấn đề… Dạy học nêu vấn đề và vận dụng phương
pháp này trong dạy học đại học không phải là vấn đề mới trên thế giới. Ngay từ thời cổ đại,
để thuyết giảng kiến thức khoa học trong kho tàng tri thức nhân loại và những quan điểm
triết học của mình cho học trò, một số nhà tư tưởng kiêm nhà giáo dục học nổi tiếng như
Khổng Tử, Xôcrát, Platon… đã sử dụng phương pháp nêu vấn đề, đặt câu hỏi gợi mở đưa
học trò vào các tình huống khác nhau để họ cùng tranh luận nhằm tìm ra chân lý. Từ những
thập niên 70 của thế kỷ XIX, các nhà khoa học ở nhiều lĩnh vực khác nhau A.T.Ghecđơ,
B.E. Raicôp (Sinh vật học); N.M.Xtaxiulêvit, N.A.Rôgiơcôp (Sử học); X.P.Banlaton,
M.A.Rưpnicôva (Ngôn ngữ học)… đã nghiên cứu vấn đề này và nêu lên phương pháp tìm
tòi, phát kiến trong dạy học nhằm động viên và hình thành năng lực nhận thức cho sinh
viên bằng cách lôi cuốn họ tự lực tham gia phân tích các sự vật, hiện tượng chứa đựng
những mâu thuẫn khách quan nhằm khơi dậy và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo
của người học.
Nhà giáo dục học người Ba Lan V.O.Kôn cho rằng: “Dạy học nêu vấn đề là toàn bộ
các hoạt động như tính chất, tình huống có vấn đề, biểu đạt các vấn đề, chú ý giúp đỡ sinh
viên những điều cần thiết để giải quyết vấn đề, kiểm tra cách giải quyết đó và cuối cùng là
quá trình hệ thống hóa, củng cố các kiến thức tiếp thu” [1, tr.103]. Quan niệm này, nhấn
mạnh đến đặc trưng về quy trình thực hiện của phương pháp nêu vấn đề trong quá trình
dạy học. Tác giả I.Ia.Lecce cho rằng: “Dạy học nêu vấn đề là phương pháp dạy học trong
đó, sinh viên tham gia một cách có hệ thống vào quá trình giải quyết các vấn đề và các bài
toán có vấn đề được xây dựng theo nội dung tài liệu trong chương trình” [2, tr.6]. Trong
quan niệm này, nhấn mạnh đến vai trò tích cực của người học trong việc tham gia một cách
có hệ thống vào giải quyết các vấn đề thuộc nội dung học tập có trong chương trình. Tuy
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nhiên, trong thực tế, việc giải quyết vấn đề nào đó không thể thực hiện một cách tùy tiện
mà phải tuân theo một quy trình nhất định và phải có sự định hướng của giảng viên. Tác
giả Nguyễn Ngọc Bảo cho rằng: “Dạy học nêu vấn đề là hình thức dạy học dựa trên những
quy luật của sự lĩnh hội tri thức và cách thức hoạt động một cách sáng tạo bao gồm sự kết
hợp các phương pháp dạy và học có những nét cơ bản của sự tìm tòi khoa học phát triển
tính tích cực, tính tự lực, năng lực sáng tạo và hình thành cơ sở thế giới quan của họ” [3,
tr.41]. Bản chất thể hiện trong quan niệm này là sự kết hợp các phương pháp dạy và
phương pháp học có tính chất nghiên cứu khoa học, do đó phát huy được tính tích cực, tự
lực và năng lực sáng tạo của người học. Từ góc nhìn của người trực tiếp làm công tác
giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Lý luận chính trị của trường Đại học Sư phạm Hà
Nội, tác giả Phùng Văn Bộ cho rằng: “Dạy học nêu vấn đề là phương pháp giảng dạy dùng
lời nói hướng sinh viên vào tình huống có vấn đề, nêu vấn đề và tạo những điều kiện cần
thiết để giải quyết vấn đề, cuối cùng kiểm tra lại vấn đề đã giải quyết để đi tới kết luận” [4,
tr.91]. So với các quan niệm đã trình bày ở trên, quan niệm này rõ ràng và dễ hiểu hơn vì
đã đề cập đến một số đặc trưng cơ bản của phương pháp dạy học nêu vấn đề như yếu tố cốt
lõi của phương pháp đó là kiến tạo và giải quyết tình huống có vấn đề; vai trò của các chủ
thể tham gia; các giai đoạn cơ bản của quá trình vận dụng phương pháp. Dưới góc nhìn của
người trực tiếp làm công tác giảng dạy chuyên ngành Tâm lý học và Giáo dục học, tác giả
Phan Thị Hồng Vinh quan niệm: “Dạy học nêu và giải quyết vấn đề là quan điểm, là kiểu
dạy học nhằm khắc phục dạy học giáo điều, truyền thụ một chiều. Trên cơ sở xây dựng
tình huống có vấn đề và hướng dẫn người học giải quyết vấn đề, giáo viên phát triển tư duy
biện chứng, tư duy sáng tạo cho người học, hình thành và rèn luyện phẩm chất của người
làm công tác khoa học: độc lập, ý chí, sáng tạo” [5, tr.127]. Trong quan niệm này, tác giả
đã chỉ rõ được cơ sở triết học của phương pháp dạy học nêu vấn đề là: Mâu thuẫn là động
lực của sự phát triển và cơ sở tâm lý học của phương pháp này: Con người bắt đầu tư duy
tích cực khi nảy sinh nhu cầu tư duy.
Mặc dù chưa có sự thống nhất về ngoại diên của khái niệm nhưng các quan niệm trên
đã nêu lên được những yếu tố bản chất trong nội hàm khái niệm phương pháp dạy học nêu
vấn đề; mục đích và ý nghĩa của phương pháp này trong việc phát huy tính tích cực, chủ
động, tự giác, sáng tạo của người học. Xuất phát từ những điểm tương đồng trong các quan
điểm trên, có thể hiểu: Phương pháp dạy học nêu vấn đề là một phương pháp dạy học mà
ở đó quá trình dạy và học được tổ chức bằng cách tạo ra các tình huống có vấn đề và triển
khai quá trình giải quyết các tình huống ấy, tạo ra ở người học nhu cầu tự phát hiện và
giải quyết các nhiệm vụ học tập để tiếp thu tri thức, rèn luyện kỹ năng và hình thành tư
tưởng, thái độ.
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2.2. Đặc điểm của phương pháp dạy học nêu vấn đề
Với cách tiếp cận trên, dạy học nêu vấn đề được hiểu là một phương pháp dạy học
hiện đại và có một số đặc trưng cơ bản sau:
Thứ nhất, Tình huống có vấn đề là một trong những khái niệm hạt nhân và trọng tâm
của phương pháp dạy học nêu vấn đề. Sử dụng các phương pháp truyền thống trong quá
trình dạy học, nguồn tri thức của bài học được sắp xếp một cách tuần tự từ thấp đến cao, từ
đơn giản đến phức tạp, người học được tiếp cận lần lượt những vấn đề đã được đặt ra.
Ngược lại, khi sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề, ngay từ đầu, người học được tiếp
cận vấn đề của bài học. Vấn đề có thể là một sự kiện, một tình huống trong bài học hay
một hiện tượng đã và đang diễn ra trong thực tế cuộc sống chứa đựng những yêu cầu cần lý
giải. Bàn về tình huống có vấn đề, các nhà khoa học giáo dục cũng đã đưa ra nhiều quan
điểm khác nhau: Nhà giáo dục A.M.Machiuskin cho rằng: “Một tình huống được gọi là
tình huống có vấn đề khi xuất hiện sự không tương ứng, sự xung khắc giữa cái đã biết và
cái đòi hỏi, hoặc khi con người gặp phải một vài vấn đề mới mà không thể thực hiện được
bằng tri thức, hành động đã biết” [6, tr.288], tác giả Nguyễn Ngọc Bảo quan niệm: “Tình
huống có vấn đề là trạng thái tâm lý của sự khó khăn về trí tuệ xuất hiện ở con người khi
họ trong tình huống của vấn đề mà họ phải giải quyết chứ không thể giải thích một sự kiện
mới bằng tri thức đã có trước đây mà họ phải tìm mọi cách thức, hành động mới” [3, tr.43],
tác giả Vũ Hồng Tiến quan niệm: “Tình huống có vấn đề là trạng thái tâm lý độc đáo của
người gặp chướng ngại nhận thức, xuất hiện mâu thuẫn nội tâm, có nhu cầu giải quyết mâu
thuẫn đó không phải bằng tái hiện hay bắt chước mà bằng tìm tòi, sáng tạo tích cực đầy
hưng phấn và khi đi tới đích thì lĩnh hội được cả kiến thức, phương pháp giành lấy kiến
thức và cả niềm vui sướng của sự phát hiện” [7, tr.114]. Như vậy, tình huống có vấn đề là
tình huống mà ở đó giảng viên đặt ra trước sinh viên những bài toán nhận thức có chứa
mâu thuẫn giữa cái đã biết và cái phải tìm. Tình huống có vấn đề có thể được biểu hiện
bằng câu hỏi hoặc yêu cầu có tính nêu vấn đề, ở đó luôn chứa đựng sự không tương ứng
giữa những điều mà người học đã biết và những điều người học cần biết. Sự không tương
ứng giữa hai điều này sẽ kích thích nhu cầu tìm kiếm thông tin và sử dụng các thao tác của
tư duy để tìm ra lời giải. Nói cách khác, tình huống có vấn đề là loại tình huống chứa đựng
mâu thuẫn bên trong của sự vật, hiện tượng, đó có thể là mâu thuẫn giữa lý thuyết cũ và lý
thuyết mới, giữa lý thuyết với thực tiễn, giữa cái đã biết với cái chưa biết cần giải đáp.
Mẫu thuẫn đó làm nên hạt nhân của các bài toán nhận thức mà thông qua quá trình tìm
cách giải quyết nó, người học lĩnh hội được nội dung tri thức một cách tự giác, tích cực và
tạo được hứng thú của sự nhận thức sáng tạo.
Đặt ra vấn đề và giải quyết tình huống diễn ra trong điều kiện tri thức mà con người
tích lũy được thường có giới hạn khi con người không ngừng mở rộng sự tác động của
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mình đến thế giới xung quanh. Khi đó, tri thức cũ không đủ khả năng giúp con người định
hướng và giải quyết các vấn đề trong hoàn cảnh mới. Bởi vậy, tình huống có vấn đề biểu
thị mâu thuẫn giữa thực tiễn đang biến đổi, phát triển và sự hạn chế của tri thức vốn có;
giữa khả năng hạn hẹp của tri thức cũ và nhu cầu nhận thức ngày càng cao của con người.
Có thể nói, sự sáng tạo của con người chỉ xuất hiện trước các tình huống có vấn đề của tư
duy bởi bản chất của tình huống có vấn đề đã chứa đựng nội dung cần xác định, đặt ra
nhiệm vụ cần giải quyết, vướng mắc cần tháo gỡ…, giải quyết mâu thuẫn này sẽ đem lại
cho con người những tri thức mới. Cũng như các môn khoa học khác, học phần “Những
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin” là môn khoa học chứa đựng nhiều tình
huống có vấn đề. Xuất phát từ nội dung, đặc điểm tri thức và đối tượng nghiên cứu của
môn học, giảng viên tiến hành thiết kế các bài tập nhận thức chứa đựng mâu thuẫn giữa tri
thức đã biết và tri thức cần tìm. Đó là quá trình cấu trúc lại một cách sư phạm mâu thuẫn
khách quan tồn tại trong bản thân tri thức khoa học của học phần thành mâu thuẫn chủ
quan trong quá trình nhận thức của sinh viên - đây là hạt nhân kích thích sự hoạt động của
tư duy, khơi dậy tiềm năng và năng lực nhận thức của sinh viên nhằm giải quyết vấn đề
đang đặt ra. Dựa vào các kiểu mâu thuẫn và đặc thù tri thức khoa học của môn học, có thể
xuất hiện bốn kiểu tình huống có vấn đề cơ bản: tình huống nghịch lý; tình huống lựa chọn;
tình huống bác bỏ và tình huống tại sao. Tùy từng bài giảng, phần giảng và khả năng nhận
thức của sinh viên mà giảng viên đưa ra tình huống có vấn đề cho phù hợp.
Thứ hai, sinh viên tự tìm kiếm thông tin để giải quyết vấn đề dưới sự dẫn dắt, định
hướng của giảng viên. Quá trình sinh viên tự giải quyết tình huống có vấn đề được biểu
hiện bằng các thao tác chỉ ra mối quan hệ giữa vấn đề được nêu ra với vốn tri thức đang sở
hữu của bản thân. Tuy vậy, giảng viên cần lưu ý: có thể sinh viên không đủ khả năng để
giải quyết tình huống có vấn đề đang đặt ra hoặc quá dễ dàng. Không chú ý tới độ khó của
nội dung tri thức cũng như khả năng tiếp thu của sinh viên thì tình huống có vấn đề đưa ra
sẽ vượt quá khả năng nhận thức của sinh viên. Ngược lại, ngay từ đầu giảng viên đã đưa ra
những gợi mở hoặc can thiệp quá sâu vào tình huống có vấn đề sẽ triệt tiêu ý nghĩa và tính
chất của tình huống đặt ra. Vì vậy, khi sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề trong quá
trình truyền thụ tri thức của môn học, giảng viên nên hướng dẫn sinh viên, nhưng cần đảm
bảo sự tham gia của họ một cách độc lập để sinh viên phải suy nghĩ, sử dụng các thao tác
tư duy thông qua việc hoài nghi, dự kiến, tưởng tượng, dự đoán kết quả, nhờ đó năng lực
tư duy được phát triển. Trò giữ vị trí trung tâm trong phương pháp dạy học nêu vấn đề
nhưng không vì thế mà mâu thuẫn với vai trò chỉ đạo, định hướng của thầy. Vai trò này
được thể hiện: dựa vào nội dung bài học để xác định mâu thuẫn khách quan của các bài
toán nhận thức; xác lập phương pháp để giải quyết vấn đề; chuẩn bị các câu hỏi gợi mở;
tổng kết, khái quát những tri thức mà trò cần lĩnh hội tạo nền tảng vững chắc để tiếp nhận
các nội dung kiến thức tiếp theo.
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Thứ ba, quy trình sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề là một trình tự gồm nhiều
giai đoạn từ khâu khởi đầu đến khâu kết thúc của quá trình dạy học. Do đó, việc phân chia
các giai đoạn trong quá trình sử dụng phương pháp này cần đảm bảo tính hệ thống, tính
khoa học và phù hợp với các quy luật của quá trình nhận thức. Quy trình này gồm ba giai
đoạn cơ bản:
Một là, xây dựng tình huống có vấn đề - bước quan trọng quyết định toàn bộ quá trình
tổ chức hoạt động dạy - học khi sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề. Nhiệm vụ của
giai đoạn này là kích thích não bộ của sinh viên hoạt động có mục đích, tạo cho sinh viên
trạng thái tâm lý hưng phấn, xuất hiện nhu cầu nhận thức và thái độ sẵn sàng khám phá tri
thức mới. Khi tạo được mâu thuẫn giữa cái đã biết với cái chưa biết, giảng viên cần đưa
mâu thuẫn này vào quá trình nhận thức của sinh viên để họ thấy được sự tồn tại hiển nhiên
của mâu thuẫn trong bài toán nhận thức. Tình huống có vấn đề gồm nhiều dạng khác nhau,
song dù dạng nào cũng có cấu trúc: Cái cần tìm và cái đã biết. Để xây dựng được tình
huống có vấn đề, giảng viên phải quán triệt được mục tiêu của từng bài dạy, xác định rõ
từng đơn vị kiến thức, phân tích cấu trúc nội dung bài giảng và sắp xếp theo một trật tự.
Khi những vấn đề học tập biến thành nhu cầu nhận thức của sinh viên thì họ là chủ thể của
quá trình nhận thức. Do đó, giảng viên cần chuyển hóa mâu thuẫn của quá trình dạy thành
mâu thuẫn của quá trình học của sinh viên.
Hai là, giải quyết vấn đề - giai đoạn cơ bản, cần đầu tư nhiều thời gian nhất. Mục đích
của giai đoạn này là làm sáng tỏ bản chất của vấn đề đặt ra trong bài toán nhận thức. Dưới
sự định hướng của giảng viên, sinh viên phải đưa ra được các phương án, biện pháp để giải
quyết tình huống có vấn đề trong tư duy một cách trọn vẹn. Giai đoạn này diễn ra dưới
nhiều hình thức khác nhau: Tổ chức tranh luận cả lớp; Chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ;
Bản thân cá nhân mỗi sinh viên độc lập suy nghĩ, tự giải quyết vấn đề.
Ba là, hệ thống hóa và tổng hợp tri thức - giai đoạn cuối của quy trình áp dụng phương
pháp dạy học nêu vấn đề. Mục đích của giai đoạn này không chỉ củng cố, khắc sâu những
tri thức khoa học sinh viên đã lĩnh hội mà còn hướng dẫn sinh viên vận dụng những kiến
thức đó vào thực tế cuộc sống, lý giải được các vấn đề xảy ra trong thực tiễn.

2.3. Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề trong giảng dạy học phần

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
Đặc thù tri thức khoa học của môn học là cơ sở quan trọng để xác định các phương
pháp dạy học phù hợp. Các môn lý luận chính trị nói chung, học phần: “Những nguyên lý
cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin” nói riêng, có nhiệm vụ xây dựng thế giới quan khoa
học, nhân sinh quan cộng sản cho thế hệ trẻ, trang bị cho người học phương pháp luận
nhận thức khoa học và hoạt động thực tiễn cách mạng, là khoa học về sự nghiệp giải phóng
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giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi áp bức, bóc lột và tiến tới giải phóng
con người cũng như những quy luật kinh tế - chính trị - xã hội. Mục tiêu này được phản
ánh trong toàn bộ nội dung chương trình của môn học và là minh chứng cho sự cần thiết
phải sử dụng phương pháp nêu vấn đề trong giảng dạy môn học, vì:
Thứ nhất, tri thức của môn học có tính hệ thống và tổng hợp từ nhiều tri thức của các
bộ môn khoa học khác nhau. Nội dung tri thức của môn học bao quát các lĩnh vực khoa
học rộng lớn mang nhiều giá trị khoa học và thực tiễn. Mặt khác, môn học được cấu thành
từ ba bộ phận lý luận cơ bản, có mối quan hệ thống nhất biện chứng với nhau: Triết học
Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học. Ba bộ phận lý
luận cấu thành chủ nghĩa Mác - Lênin có đối tượng nghiên cứu khác nhau nhưng đều nằm
trong một hệ thống lý luận khoa học thống nhất - khoa học về sự nghiệp giải phóng con
người và xã hội loài người khỏi áp bức, bóc lột và khổ đau. Những nguyên lý, quy luật của
triết học và kinh tế chính trị học có ý nghĩa là tiền đề quan trọng để đi sâu khám phá những
quy luật đấu tranh chính trị - xã hội, luận giải thấu đáo các phạm trù trong phần chủ nghĩa
xã hội khoa học. Ví dụ, để lý giải sâu sắc luận điểm: “... Trước hết, giai cấp tư sản sản sinh
ra những người đào huyệt chôn chính nó. Sự sụp đổ của giai cấp tư sản và thắng lợi của
giai cấp vô sản đều là tất yếu như nhau” [8, tr.95], trong phần lý luận về chủ nghĩa xã hội
khoa học, giảng viên cần vận dụng luận điểm: Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã
hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên của chủ nghĩa duy vật lịch sử và quy luật sản xuất giá
trị thặng dư của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Bên cạnh đó, tính hệ thống của
môn học còn được thể hiện: các khái niệm, phạm trù, nguyên lý, quy luật của ba bộ phận lý
luận cấu thành chủ nghĩa Mác có mối quan hệ chặt chẽ với nhau tạo nên tính lôgíc hệ
thống cho môn học. Chính điều này, đòi hỏi giảng viên cần phải đặc biệt quan tâm
đến phương pháp dạy học nêu vấn đề nhằm khơi dậy, phát huy tính tích cực, chủ động của
sinh viên.
Hai là, tri thức môn học đặt ra yêu cầu cho cả người dạy và người học phải có thái độ
chính trị rõ ràng, đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, quan điểm của Đảng
cộng sản - Đảng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn thể dân tộc. Đây là
môn học đặt các giá trị nền tảng cho việc hình thành thế giới quan, nhân sinh quan cách
mạng, bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng cộng sản, tính tích cực chính trị - xã hội của công
dân,…Thế giới quan đậm chất nhân văn đó chỉ được hình thành một cách vững chắc thông
qua quá trình độc lập suy nghĩ và tự nghiên cứu của người học. V.I.Lênin viết: ‘‘Không có
lao động độc lập đến mức nhất định, không thể tìm thấy chân lý trong bất kỳ vấn đề quan
trọng nào và ai sợ lao động thì bản thân người đó tước mất của mình khả năng đi tìm chân
lý’’ [9, tr.68]. Đặc trưng nổi bật của phương pháp dạy học nêu vấn đề là người học tự tiếp
cận và giải quyết các tình huống có vấn đề, điều này rèn luyện cho sinh viên kỹ năng biết
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tranh luận để mài sắc tư duy, bảo vệ các luận điểm khoa học trước sự tấn công của các thế
lực thù địch trên mặt trận tư tưởng. Đồng thời, cũng là quá trình bồi dưỡng, nâng cao niềm
tin vào thế giới quan khoa học và tình cảm cách mạng cho sinh viên. V.I.Lênin chỉ
rõ: ‘‘Chỉ khi nào các bạn học được cách giải quyết vấn đề một cách độc lập - chỉ khi đó
bạn mới cho mình đủ vững vàng trong quan điểm của mình và đủ sức bảo vệ nó một cách
thành công trước bất kỳ ai và bất kỳ tình huống nào” [9, tr.65]. Nói về vấn đề này, Hồ Chí
Minh yêu cầu: “Phải tự nguyện, tự giác xem công tác học tập cũng là một nhiệm vụ mà
người cán bộ cách mạng phải hoàn thành cho được, do đó mà tích cực, tự động hoàn thành
kế hoạch học tập, nêu cao tinh thần chịu khó, cố gắng không lùi bước trước khó khăn nào
trong việc học. Phải nêu cao tác phong độc lập suy nghĩ… Đối với bất cứ vấn đề gì đều
phải đặt câu hỏi vì sao?... Phải suy nghĩ thật chín chắn” [10, tr.134].
Ba là, tri thức môn học mang tính lý luận cao, tính thực tiễn sâu sắc. Đây là đặc trưng
dễ thấy và có ý nghĩa vô cùng quan trọng để lựa chọn phương pháp dạy học nêu vấn đề khi
giảng dạy môn học. Tính chiến đấu và sức sống lâu bền của chủ nghĩa Mác - Lênin, không
chỉ bởi hệ thống luận điểm có tính khoa học sâu sắc, lôgíc, mạch lạc, sắc bén về chính trị
mà còn được thể hiện bởi sự vận dụng vào đời sống xã hội hiện thực. Do vậy, trong quá
trình trao truyền và lĩnh hội tri thức khoa học của môn học cả giảng viên và sinh viên
không thể né tránh các vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Giảng viên không chỉ dừng lại ở việc
mô tả, liệt kê, giảng giải những nội dung tri thức khoa học, mà quan trọng hơn là phải đưa
ra và giải quyết các tình huống có vấn đề. Dùng thực tiễn làm cơ sở để luận giải các
nguyên lý, quy luật, phạm trù, kiến lập sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là nguyên
tắc quan trọng trong giảng dạy bộ môn. Nhà là nhà giáo dục lỗi lạc của nền giáo dục hiện
đại - Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Thực tiễn không có lý luận hướng dẫn thì thành thực
tiễn mù quáng. Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông. Vì vậy, trong khi
nhấn mạnh sự quan trọng của lý luận đã nhiều lần đồng chí Lênin nhắc đi nhắc lại rằng lý
luận cách mạng không phải là giáo điều, nó là kim chỉ nam cho hành động cách mạng; và
lý luận không phải là một cái gì cứng nhắc, nó đầy tính chất sáng tạo; lý luận luôn luôn cần
được bổ sung bằng những kết luận mới rút ra từ thực tiễn sinh động... Khi học tập lý luận
thì nhằm mục đích học để vận dụng chứ không phải học lý luận vì lý luận” [10, tr.130].
Cùng với đó, sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề còn khắc phục được tâm lý cho
rằng đây là môn học mang tính chất bắt buộc, khó hiểu, ít có tính ứng dụng, không liên
quan đến chuyên môn của người học… Qua các tình huống có vấn đề được chọn lọc, giảng
viên dễ dàng khơi mở hứng thú khám phá, tìm tòi - phẩm chất quan trọng của thế hệ trẻ,
tạo cơ hội để sinh viên bộc lộ những tâm sự, trăn trở của cá nhân trước những vấn đề của
đất nước và thời đại có liên quan đến nội dung tri thức khoa học trong bài học. Mặt khác,
vừa làm cho tri thức của bài học sâu sắc hơn nhờ có sự tranh luận, va chạm giữa ý kiến của
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các nhóm vừa rèn luyện kỹ năng hợp tác và chia sẻ thông tin cho sinh viên. Đổi mới
phương pháp dạy học không chỉ hướng đến mục tiêu giúp người học tiếp cận được hệ
thống tri thức chuyên môn hiện đại mà quan trọng hơn là trang bị cho người học hệ thống
các kỹ năng, kỹ xảo cần thiết để họ tự giải quyết những tình huống có vấn đề trong tư duy
cũng như những vấn đề phức tạp do cuộc sống đặt ra.
Lý luận khoa học bắt nguồn từ thực tiễn, nhưng chỉ thực sự phát huy tác dụng và trở
thành chân lý khi được vận dụng vào thực tiễn cuộc sống. Do vậy, để lý luận của chủ nghĩa
Mác - Lênin có sức sống trường tồn, đúng bản chất khoa học, cách mạng và nhân văn vốn
có thì sử dụng các phương pháp dạy học hiện đại, trong đó có phương pháp dạy học nêu
vấn đề là việc làm cần thiết bởi:
Thứ nhất, tạo cơ hội cho sinh viên phát huy được tư duy, óc sáng tạo, nỗ lực suy nghĩ
tìm ra cách giải quyết tối ưu trước những vấn đề mà bài học đặt ra, đặc biệt là các vấn đề
có tính quy luật như: Con đường biện chứng của quá trình nhận thức; Sự phát triển của các
hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên; Quy luật giá trị; Sứ mệnh lịch
sử của giai cấp công nhân…, giúp sinh viên phát huy được khả năng học tập tiềm ẩn của
bản thân.
Thứ hai, hình thành và bồi dưỡng cho sinh viên lòng ham học hỏi, khả năng tự học, tự
nghiên cứu, tìm tòi và khám phá tri thức. Tự tìm lời giải cho các bài toán nhận thức dưới
sự hướng dẫn, định hướng của giảng viên, một mặt sinh viên tiếp thu tri thức một cách trọn
vẹn, mặt khác tiếp thu cả phương pháp nhận thức - đó là công cụ giúp người học không
ngừng tự lực tìm kiếm những tri thức mới.
Thứ ba, giúp giảng viên kiểm tra, đánh giá năng lực nhận thức, tiếp cận và giải quyết
vấn đề của sinh viên một cách tương đối chính xác qua hoạt động tự học, tự nghiên cứu.
Qua đó, đánh giá được ý thức của sinh viên trong việc hợp tác làm việc nhóm, tự học…
Những thông tin thu được này không chỉ giúp giảng viên phân loại được khả năng, trình độ
nhận thức của sinh viên để có biện pháp giáo dục thích hợp mà còn giúp giảng viên thường
xuyên tự điều chỉnh phương pháp dạy của mình. Như thế, trong một chừng mực nào đó, sử
dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề ở môn học này lại là quá trình tự giáo dục, tự rèn
luyện, tu dưỡng và trau dồi cả về tri thức chuyên môn lẫn kỹ năng, kỹ xảo nghề dạy học
của giảng viên.
Thứ tư, phương pháp này không chỉ tích cực hóa hoạt động của trò mà còn làm cho
hoạt động của thầy trở nên tích cực hơn. Một mặt, thầy trở thành người nhạc trưởng, người
tổ chức và điều khiển hoạt động nhận thức của trò nên các hoạt động giáo dục của thầy
cũng đa dạng, phức tạp và khó khăn hơn, mặt khác đặt ra yêu cầu, đòi hỏi người thầy phải
không ngừng học tập, tự bồi dưỡng những phẩm chất và năng lực cá nhân nhằm đảm bảo
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hiệu quả trong toàn bộ quá trình dạy - học nói chung, quá trình sử dụng phương pháp dạy
học nêu vấn đề nói riêng. Hoạt động của con người bao giờ cũng là hoạt động nhằm đạt tới
một mục đích nhất nào đó. Để đạt được mục đích, mọi hoạt động luôn dựa trên cơ sở của
tri thức và sự hiểu biết đúng đắn về đối tượng, về hiện thực khách quan, được thực hiện với
những công cụ, phương tiện, cách thức phù hợp, đặc biệt là không thể thiếu phương pháp
tác động vào đối tượng.

3. KẾT LUẬN
Phương pháp dạy học nêu vấn đề không chỉ chú ý tích cực hoá người học về hoạt động
trí tuệ mà còn chú ý rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề gắn với những tình huống của
thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp, đồng thời gắn hoạt động trí tuệ với hoạt động thực
hành. Công cuộc đổi mới toàn diện giáo dục nước nhà theo tinh thần Nghị quyết 29 đang
đòi hỏi thay đổi mạnh mẽ về tư tưởng, quan điểm và phương pháp giảng dạy, kiểm tra
đánh giá. Dạy học nêu vấn đề là phương pháp dạy học tích cực, hiện đại, khả dĩ góp phần
đẩy nhanh quá trình đổi mới trong giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo trong
các nhà trường hiện nay.
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PROBLEM -BASED LEARNING AND APPLYING IT FOR
TEACHING THE MODULE THE BASIC PRINCIPLES
OF MARXISM - LENINISM
Abstract: Applying the teaching method to raise the problem of teaching political theory
subjects in general, the module: “The basic principles of Marxism - Leninism”, is not a
new problem. But in the current context is not really easy. It is associated with very high
requirements on professional qualifications, practical skills of teachers as well as the
learning capacity of students. As the subject using the method, the teacher must master
the nature of the method, have the skills to create and solve problematic situations, and
choose the types of teaching that state the appropriate problem; capable of organizing
cognitive activities in class. The paper presents an overview of the method of teaching
problems and applying to teaching the module the basic principles of Marxism - Leninism.
Keywords: Innovating teaching methods, active teaching, developing capacity.
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Tóm tắt: Tổ chức cho trẻ tham gia vào các hoạt động trải nghiệm có vai trò quan trọng
trong sự phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 5-6 tuổi. Việc tạo điều kiện tối đa để trẻ
được “học” bằng cách sử dụng toàn bộ các giác quan, tác động trực tiếp tới đối tượng
trong nhiều không gian khác nhau giúp trẻ khắc sâu kiến thức, nâng cao khả năng nhận
thức, phát triển phẩm chất và năng lực. Khi trẻ hoạt động, trẻ có nhiều cơ hội để sử dụng
ngôn ngữ. Trẻ dùng lời để diễn đạt những nhận xét, đánh giá, nêu ý tưởng, cảm xúc của
mình cho người khác hiểu, đó là tiền đề để ngôn ngữ mạch lạc phát triển.
Từ khóa: Hoạt động trải nghiệm, ngôn ngữ, trẻ mẫu giáo lớn.
Nhận bài ngày 01.4.2019, gửi phản biện, chỉnh sửa, duyệt đăng ngày 01.6.2019
Liên hệ tác giả: Lê Thị Hương; Email: lthuong@hnmu.edu.vn

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngôn ngữ không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là công cụ của tư duy, công cụ để
biểu đạt nhận thức ra bên ngoài. Một đứa trẻ có vốn từ phong phú và khả năng sử dụng
ngôn ngữ lưu loát thì thông thường sẽ rất tích cực và chủ động trong việc tương tác với
môi trường bên ngoài, môi trường xã hội và thông qua đó trẻ có điều kiện nhiều hơn trong
việc chia sẻ các ý tưởng, mạnh dạn hơn trong việc bộc lộ năng lực của bản thân. Người có
năng lực ngôn ngữ tốt sẽ có cơ hội thành công nhiều hơn so với người có khả năng sử dụng
ngôn ngữ kém. Việc chậm phát triển kỹ năng ngôn ngữ có thể ảnh hưởng không tốt đến trẻ
cũng như thiếu hụt khả năng truyền tải thông tin sau này. Vì vậy phát triển ngôn ngữ rất
quan trọng đối với trẻ nhỏ, đặc biệt là đối với trẻ 5-6 tuổi, chuẩn bị bước vào lớp 1, lúc này
ngôn ngữ đã trở thành công cụ chủ yếu để trẻ học tập. Phát triển ngôn ngữ mạch lạc sẽ
giúp trẻ dễ hòa nhập với cộng đồng, thu nhận thông tin kiến thức tốt, là con người tự tin và
năng động trong tương lai. Để phát triển ngôn ngữ mạch lạc nói riêng, ngôn ngữ nói chung
cho trẻ mẫu giáo, các cô giáo mầm non chủ yếu tổ chức hoạt động cho trẻ làm quen với
thơ, truyện. Trong khi đó phát triển ngôn ngữ cho trẻ được tích hợp ở mọi hoạt động tại
trường mầm non, đặc biệt hoạt động cho trẻ trải nghiệm.
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2. NỘI DUNG
2.1. Ngôn ngữ mạch lạc

2.1.1. Một vài giới thuyết về ngôn ngữ mạch lạc
Trong văn bản, mạch lạc là sự tiếp nối các ý theo một trình tự hợp lí. Sự tiếp nối hợp lí
giữa các ý thể hiện ra ở sự tiếp nối logic của các câu, các đoạn, các phần trong văn bản.
Theo tác giả Nguyễn Ánh Tuyết [4]: Ngôn ngữ mạch lạc thể hiện một trình độ phát
triển tương đối cao không những về phương diện ngôn ngữ mà cả về phương diện tư duy
của trẻ. Do nhu cầu giao tiếp, trẻ phải xây dựng cho mình một kiểu ngôn ngữ rõ ràng, khúc
triết, chặt chẽ theo một trình tự nhất định để làm sao người khác có thể hình dung những
điều mà mình định mô tả, điều đó làm nảy sinh những yếu tố của tư duy logic, nhờ vậy mà
toàn bộ sự phát triển của trẻ được nâng lên một trình độ mới cao hơn. Cũng theo tác giả,
ngôn ngữ mạch lạc của trẻ mẫu giáo xuất hiện do nhu cầu trẻ muốn mô tả lại cho người
khác nghe những gì trẻ nhìn thấy mà không thể dựa vào các tình huống cụ thể trước mắt, từ
đó trẻ nắm được kĩ năng diễn đạt mạch lạc ý nghĩ của mình.
Theo nhà giáo Nguyễn Xuân Khoa [1]: Ngôn ngữ mạch lạc là sự trình bày logic, có
trình tự chính xác ý nghĩ của mình, nói đúng ngữ pháp và có hình ảnh. Ngôn ngữ mạch lạc
của trẻ mẫu giáo được thể hiện ở mối quan hệ chặt chẽ giữa sự liên kết nội dung và
hình thức.
Theo tác giả Đinh Hồng Thái [2]: rèn khả năng nói mạch lạc cho trẻ tức là giúp trẻ sử
dụng đơn vị giao tiếp ngôn ngữ ở cấp độ hoàn chỉnh nhất. Ngôn ngữ mạch lạc không phải
được tạo nên bởi phép cộng đơn thuần của các phát ngôn mà nó tồn tại bởi sợi dây liên kết
được biểu hiện bởi tư duy logic về một chủ đề nhất định và phương thức lời nói liên kết
với nhau nhằm thực hiện chức năng giao tiếp.
Ngôn ngữ được coi là mạch lạc phải có những yếu tố sau:
- Nội dung thông báo đầy đủ, khúc triết, chính xác, hợp lí và có chủ đề nhất định.
- Các hoạt động ngôn ngữ được thực hiện trong các câu phải dung hợp nhau, thể hiện
được chức năng giao tiếp của ngôn ngữ.
- Lời nói có bố cục rõ ràng.
- Dùng các phương tiện liên kết một cách hợp lí.
- Có sắc thái biểu cảm trong lời nói.
Như vậy, lời nói mạch lạc được hiểu là sự diễn đạt một nội dung mở rộng, đúng
chủ đề, được thực hiện một cách tuần tự, logic, bố cục chặt chẽ, đúng ngữ pháp và có tính
biểu cảm.
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Phát triển lời nói mạch lạc cho trẻ là phát triển khả năng nghe, hiểu ngôn ngữ, khả
năng trình bày có trình tự hợp lí, logic, đúng ngữ pháp một nội dung nhất định. Dạy trẻ nói
mạch lạc là sự tổng hợp toàn bộ nội dung rèn luyện ngôn ngữ trước tuổi đi học cho trẻ, bao
gồm luyện phát âm, làm giàu và tích cực hóa vốn từ, hình thành các cấu trúc ngữ pháp,
biểu cảm phù hợp với nội dung ngôn ngữ…
Lời nói mạch lạc gắn với khả năng tư duy của trẻ: lựa chọn từ ngữ, đặt câu, diễn đạt,
biểu cảm… Những yếu tố này giúp hình thành văn hóa giao tiếp cho trẻ mẫu giáo.

2.1.2. Đặc điểm ngôn ngữ mạch lạc của trẻ 5 - 6 tuổi
Nhìn chung đến cuối tuổi mẫu giáo (5 - 6 tuổi), trẻ đã phát âm gần như người trưởng
thành, khả năng hiểu nghĩa của từ tương đối tốt. Trẻ sử dụng tiếng mẹ đẻ mạch lạc, từng
bước thể hiện tốt các sắc thái cảm xúc hợp lí trong hành vi ngôn ngữ, dùng điệu bộ bổ sung
cho lời nói, biết sử dụng ngữ điệu phù hợp với nội dung giao tiếp. Trẻ sử dụng ngôn ngữ
để giải thích cho các bạn hoặc người lớn hiểu về các sự kiện xảy ra xung quanh. Sự phát
triển tư duy ở độ tuổi này diễn ra mạnh mẽ, trẻ có thể thiết lập được các mối quan hệ giữa
các sự kiện, hiện tượng, thông tin mới và cũ, gần và xa… Trẻ đã biết phân tích, tổng hợp
không chỉ dừng lại ở đồ vật, hình ảnh mà cả từ ngữ. Tư duy của trẻ dần dần mất đi tính duy
kỉ, tiến dần đến khách quan, hiện thực hơn. Tính kế hoạch xuất hiện, trẻ nghĩ ra và sắp xếp
“công việc”, hoạt động theo trình tự và cố gắng thực hiện theo trình tự đó để đạt đến kết
quả cuối cùng.
Trẻ 5 - 6 tuổi sử dụng ngôn ngữ như một kĩ năng xã hội chủ chốt. Trẻ đã tự tin đề nghị
với người lớn và trả lời những câu hỏi mang tính chất cá nhân. Để trả lời câu hỏi, trẻ đã sử
dụng các câu tương đối ngắn gọn, chính xác và khi cần thì mở rộng. Trẻ cũng phát triển kĩ
năng nhận xét lời nói và câu trả lời của các bạn, bổ sung hoặc sửa chữa các câu trả lời đó.
Trẻ có thể sắp xếp các câu chuyện theo một chủ đề cho trước một cách tuần tự và rõ ràng.
Trẻ cũng biết tự đánh giá về thành công và thất bại của mình, về những ưu điểm và khuyết
điểm, những khả năng và khó khăn của bản thân trong tình huống cụ thể. Trẻ cũng dần học
cách điều khiển và điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với những chuẩn mực, những
quy tắc xã hội.
Trẻ 5 - 6 tuổi rất thích kể chuyện, đó có thể là câu chuyện đã được nghe kể hoặc trẻ tự
kể về những gì mà mình được trải nghiệm. Trẻ cũng luôn mong muốn được bày tỏ nhận
xét, cảm xúc của mình về một đối tượng nào đó mà trẻ được tiếp xúc, mô tả lại cho người
khác những điều mắt thấy, tai nghe. Ở đây trẻ phải nói năng sao cho người khác có thể
hình dung ra được những điều mình định mô tả mà không phải dựa vào một tình huống cụ
thể trước mắt. Do đó, những điều trẻ định nói ra cần phải được suy nghĩ rõ ràng, rành mạch
ngay từ trong đầu, tức là cần được tư duy hỗ trợ. Chính ngôn ngữ mạch lạc là phương tiện
làm cho tư duy của trẻ phát triển đến một chất lượng mới. Như vậy, sự phát triển ngôn ngữ
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song hành với sự phát triển nhận thức. Trong quá trình giao tiếp và trong quá trình tổ chức
cho trẻ hoạt động để kích thích trẻ nói năng mạch lạc, người lớn cần tạo điều kiện đặt câu
hỏi và rèn cách trả lời rõ ràng, để trẻ được nói ra mong muốn, suy nghĩ của mình, dạy trẻ
sắp xếp các ý theo một trật tự hợp lý, nêu bật được các ý cần nhấn mạnh để người nghe
hiểu một cách dễ dàng.
Cuối giai đoạn mẫu giáo lớn, trẻ đã có những tiền đề cần thiết về các mặt tâm sinh lí,
nhận thức, trí tuệ, ngôn ngữ và tâm thế để có thể thích nghi bước đầu với điều kiện học tập
ở lớp 1.

2.1.3. Vai trò của việc diễn đạt mạch lạc đối với sự phát triển của trẻ 5 - 6 tuổi
Phát triển ngôn ngữ nói chung và việc rèn khả năng diễn đạt mạch lạc nói riêng giúp
trẻ có thể mở rộng mối quan hệ trong giao tiếp đồng thời các chức năng tâm lý của trẻ sẽ
được phát triển về mọi phương diện, qua đó góp phần xây dựng cơ sở nhân cách ban đầu
ở trẻ.
Việc diễn đạt mạch lạc giúp trẻ mạnh dạn tự tin, hoạt bát hơn trong giao tiếp và có
mong muốn được tham gia nhiều hơn các hoạt động của lớp, cung cấp cho trẻ về vốn sống,
vốn kinh nghiệm và quá trình tiếp xúc với thế giới cũng tăng lên. Từ đó kích thích trẻ tư
duy, tìm tòi và khám phá. Nhờ vậy trẻ có niềm yêu thích đối với con người, vạn vật xung
quanh mình. Như vậy, ngôn ngữ mạch lạc đã góp phần cho quá trình nhận thức của trẻ trở
nên phong phú toàn diện và sâu sắc hơn.
Rèn khả năng diễn đạt mạch lạc có vai trò rất quan trọng trong vấn đề phát triển toàn
diện cho trẻ mầm non nói chung và trẻ mẫu giáo lớn nói riêng. Những giá trị mà nó mang
lại là rất lớn đối với trẻ: Phát triển khả năng nhận thức, tư duy, giáo dục lòng nhân ái, rèn
sự tự tin, sáng tạo… Khi trẻ có khả năng diễn đạt mạch lạc là trẻ có khả năng thuyết phục
người nghe, biết điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp với hoàn cảnh, biết cách
giao lưu và tổ chức các hoạt động tập thể.
Rèn ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo lớn góp phần chuẩn bị phương tiện phát triển
tư duy trừu tượng, hình thành những cơ sở ban đầu cho sự xuất hiện kiểu tư duy logic ở
giai đoạn tiếp theo; giúp trẻ nhận thức thế giới xung quanh một cách đầy đủ, chính xác và
sâu sắc. Đồng thời góp phần mở rộng phạm vi giao tiếp, phát triển tình cảm, cảm xúc và
tâm lý trẻ nói chung, nâng cao kĩ năng ngôn ngữ nói riêng của độ tuổi này. Như vậy, lời
nói mạch lạc là một hình thức ngôn ngữ rất cần thiết cho trẻ 5-6 tuổi. Nó là phương tiện
thỏa mãn hàng loạt nhu cầu của trẻ (nhu cầu nhận thức, giao tiếp, phối hợp hoạt động...)
đáp ứng sự phát triển của trẻ trong giai đoạn này. Một trong những hình thức phát triển
ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ, đặc biệt là trẻ mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) ở trường mầm non là
thông qua hoạt động trải nghiệm.
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2.2. Hoạt động trải nghiệm ở trường Mầm non

2.2.1. Khái niệm trải nghiệm
Theo tác giả Hoàng Thị Phương [5], trải nghiệm là hiện tượng phổ biến trong cuộc
sống con người. Trải nghiệm vừa được sử dụng với nghĩa là kinh nghiệm (danh từ) vừa
được hiểu là hoạt động (động từ). Theo từ điển Oxford, trải nghiệm (experience) được sử
dụng với nghĩa là tri thức, kĩ năng có được thông qua tham dự hay tiếp xúc trực tiếp, đồng
thời trải nghiệm còn được coi là hoạt động thông qua đó cá nhân có được kinh nghiệm nhất
định. Quan niệm trải nghiệm là hoạt động và là kinh nghiệm không đối lập nhau mà thống
nhất với nhau trong một quá trình giống như hoạt động và kết quả của hoạt động.
Dưới góc độ kinh nghiệm, trải nghiệm được hiểu là tri thức hay sự thông thạo về một
vấn đề nào đó thông qua tham dự hay tiếp xúc trực tiếp, được dùng để chỉ tri thức có được
dựa trên hoạt động. Kinh nghiệm được sử dụng trong quá khứ, liên quan đến những gì đã
được tích lũy hoặc những thứ còn tồn đọng của những kinh nghiệm trước đây. Kinh
nghiệm quá khứ thường ảnh hưởng tới kinh nghiệm hiện tại và tương lai. Nhờ vậy, kinh
nghiệm được tích lũy hay bị mai một đi hoặc sẽ mở ra cơ hội cho những kinh nghiệm mới
trong tương lai.
Dưới góc độ hoạt động, trải nghiệm được hiểu là quá trình hoạt động năng động để thu
thập kinh nghiệm, trên tiến trình đó có thể thu thập được những kinh nghiệm tốt hoặc xấu,
thu thập được những bình luận, nhận định… Trải nghiệm làm nên sự phát triển của cá nhân
vì khi tương tác với môi trường xung quanh sẽ làm thay đổi kiến thức, sự hiểu biết hiện có
của họ. Trải nghiệm của cá nhân có thể là thụ động hoặc chủ động. Trải nghiệm thụ động
là những hoạt động trong cuộc sống hàng ngày mà cá nhân được tham dự. Trải nghiệm chủ
động là trải nghiệm do cá nhân tạo ra bao gồm trải nghiệm trong tình huống giả định và
trong cuộc sống thực.
Từ những phân tích trên, khái niệm “trải nghiệm” được hiểu như sau: Trải nghiệm là
quá trình nhận thức, khám phá đối tượng bằng việc tương tác với đối tượng thông qua các
thao tác vật chất bên ngoài (nhìn, sờ, nếm, ngửi...) và các quá trình tâm lý bên trong (chú ý,
ghi nhớ, tư duy, tưởng tượng…). Thông qua đó, chủ thể có thể học hỏi, tìm tòi, sáng tạo,
tiếp thu, tích lũy kiến thức, kĩ năng, thái độ tạo thành kinh nghiệm riêng cho bản thân và
hoàn thiện các kĩ năng trong cuộc sống.

2.2.2. Hoạt động trải nghiệm của trẻ Mầm non
Trải nghiệm là phương thức sử dụng các hoạt động giáo dục, trong đó giáo viên là
người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn các hoạt động để trẻ được hành động thực tiễn trong
cuộc sống thực với các sự vật, hiện tượng, con người… Nhờ hoạt động tích cực của não
bộ, sự tương tác, định hướng của xã hội mà các giác quan, hệ thần kinh, thân thể trẻ và
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hành vi ngôn ngữ có được những nhận thức (cảm nhận) và cảm xúc chính xác về các thuộc
tính, tính chất của các sự vật, hiện tượng con người trong môi trường sống, theo đó hình
thành và phát triển vốn sống, kinh nghiệm xã hội, đồng thời hé lộ những khả năng, năng
lực tiềm ẩn ở mỗi đứa trẻ.
Hoạt động trải nghiệm được sử dụng như là một hình thức, phương pháp, quan điểm
giáo dục ở nhiều nước trên thế giới. Các nhà giáo coi giáo dục trải nghiệm như là cách phát
triển kinh nghiệm của mỗi cá nhân. Quá trình phối hợp thống nhất các hoạt động giữa giáo
viên và trẻ, trong đó trẻ với vai trò là chủ thể hoạt động và giáo viên với vai trò là người
hướng dẫn, tổ chức các hoạt động giáo dục giúp trẻ tự giác, tích cực tiếp nhận kiến thức, kĩ
năng, hình thành năng lực, đòi hỏi trẻ phải huy động vốn kinh nghiệm có sẵn để giải quyết
các tình huống trong thực tiễn. Trong quá trình này, những kiến thức, kĩ năng, thái độ của
trẻ sẽ được sử dụng để giúp trẻ có cơ hội phát huy được tính độc lập, sáng tạo, kết nối,
kiểm nghiệm những kiến thức đã có với những kiến thức mới thu được từ trải nghiệm và
tổng hợp được kinh nghiệm từ thực tiễn.
Hoạt động trải nghiệm là hoạt động tích hợp ở trường mầm non, được lồng ghép trong
các bài dạy cho trẻ: thông qua học tập có chủ đích và qua các hoạt động góc, hoạt động
ngoài trời. Ví dụ như: gieo hạt, làm bánh, gấp quần áo…, hay trẻ được tham gia buổi ngoại
khóa như đi xem phim, công viên, bảo tàng… Thông qua các buổi dạo chơi, tham quan dã
ngoại, trẻ sẽ được mở rộng tầm hiểu biết, đồng thời trong quá trình dạo chơi trẻ đặt nhiều
câu hỏi về tên gọi, công dụng, đặc điểm… của sự vật mà trẻ được quan sát, được tiếp xúc.
Trẻ sẽ rất nhớ và sẽ về kể lại cho mọi người nghe về những chuyến đi, nêu cảm xúc của
bản thân và từ đó ngôn ngữ của trẻ cũng phát triển ngày càng phong phú, hoàn thiện hơn.
Trẻ sử dụng lời nói trong giao tiếp hàng ngày một cách rõ ràng, mạch lạc.

2.2.3. Hoạt động trải nghiệm ở trường Mầm non với sự phát triển ngôn ngữ mạch
lạc của trẻ 5 - 6 tuổi
Hoạt động trải nghiệm góp phần giáo dục tình cảm, mở rộng vốn hiểu biết, cung cấp
thêm vốn từ cho trẻ về thế giới xung quanh. Ngoài ra còn hình thành ở trẻ thái độ tích cực
đối với cuộc sống, giáo dục tình cảm thẩm mĩ cho trẻ. Khi được tiếp xúc trực tiếp với thế
giới con người, đồ dùng lao động, đồ dùng sinh hoạt, cỏ cây hoa lá, động, thực vật… trẻ
được sử dụng tổng hợp các giác quan (nghe, nhìn, chạm, ngửi…) để có thể tăng khả năng
lưu giữ những điều đã tiếp cận lâu hơn. Trẻ nhận biết được đặc điểm của các công cụ lao
động, các thao tác lao động… Như vậy, sẽ có điều kiện hình thành các biểu tượng chưa có
và khắc sâu các biểu tượng đã có. Tất cả được chính xác hóa bằng lời nói, giúp trẻ nhớ
ngôn ngữ, rèn luyện khả năng nghe, hiểu tiếng Việt, tập cách diễn đạt mạch lạc, hoàn thiện
ngôn ngữ.
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Khi tham gia hoạt động, trẻ hứng thú hơn vào bài học, tích cực trả lời câu hỏi của cô
và đặt ra nhiều câu hỏi cho cô để thỏa mãn trí tò mò của mình. Trẻ được trải qua quá trình
khám phá kiến thức và tìm giải pháp, từ đó giúp phát triển năng lực cá nhân, tăng cường sự
tự tin và có cơ hội để trình bày mạch lạc những gì mình đã làm được, cảm nhận được. Trẻ
có thể nói lên những cảm xúc, suy nghĩ, đánh giá của mình qua mỗi lần trải nghiệm đó.
Như vậy, tổ chức các hoạt động trải nghiệm có vai trò rất quan trọng trong việc phát
triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mầm non nói chung, trẻ mẫu giáo lớn nói riêng. Bản chất
của hoạt động trải nghiệm là tạo điều kiện tối đa để trẻ được “học” bằng cách sử dụng toàn
bộ các giác quan, được trải nghiệm, tác động trực tiếp tới đối tượng trong nhiều không gian
khác nhau, qua đó khắc sâu kiến thức, nâng cao khả năng nhận thức, phẩm chất và năng
lực của bản thân trẻ. Trong các hoạt động trải nghiệm, trẻ được trực tiếp tham gia, khám
phá theo ý thích của bản thân từ đó giúp cơ thể trẻ nhanh nhẹn, hoạt bát và phát triển một
cách toàn diện về thể chất và trí tuệ.
Ngôn ngữ mạch lạc có ý nghĩa vô cùng quan trọng với việc hình thành mối liên hệ qua
lại trong nhóm trẻ và những người xung quanh. Khi đã có một vốn ngôn ngữ nhất định, trẻ
sử dụng ngôn ngữ như một biểu hiện của nhận thức. Trẻ đặt ra muôn vàn câu hỏi, yêu cầu,
nguyện vọng, thể hiện biết bao thái độ, tình cảm yêu, ghét… Biểu hiện bằng ngôn ngữ giúp
cho nhận thức của trẻ được sâu sắc hơn, tạo điều kiện cho trẻ được sống trong môi trường
có các hoạt động giao tiếp sẽ giúp trẻ nảy sinh những suy nghĩ sáng tạo mới. Qua hoạt
động trải nghiệm, khả năng sử dụng tiếng Việt của trẻ được nâng cao, tạo tiền đề cho việc
học tập, lĩnh hội kiến thức và còn là hành trang để trẻ học tập suốt đời. Trẻ em luôn luôn
thích hoạt động, đam mê khám phá thế giới xung quanh. Tất cả mọi thứ đều trở nên hấp
dẫn và vô cùng mới lạ trước đôi mắt trẻ thơ. Vì thế, việc tạo ra cho trẻ các khoảng không
gian được trải nghiệm, được chơi, được hoạt động là điều cần thiết. Học mà chơi - chơi mà
học sẽ giúp trẻ luôn cảm thấy thoải mái, cởi mở hơn trong việc giao tiếp với cô và các bạn.

3. KẾT LUẬN
Hoạt động trải nghiệm có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Thông
qua trải nghiệm, các mục tiêu giáo dục (phát triển thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm,
xã hội và thẩm mĩ…) đều được thực hiện một cách đồng bộ trong sự phối hợp thống nhất
giữa kiến thức, kĩ năng, thái độ để giải quyết được những nhiệm vụ cụ thể do các tình
huống thực tiễn đặt ra. Tổ chức hoạt động giáo dục về lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ
theo hướng trải nghiệm là cách tốt nhất giúp trẻ phát triển toàn diện các năng lực, phẩm
chất cần thiết, tạo điều kiện cho trẻ nhanh chóng, dễ dàng thích ứng với cuộc sống hiện tại,
tạo nền tảng cho việc học tập trong các bậc học sau có hiệu quả cũng như làm chủ cuộc
sống trong tương lai. Thông qua hoạt động trải nghiệm, trẻ được tích lũy, kiểm chứng, điều
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chỉnh và phản hồi những kiến thức mới thu được từ trải nghiệm và tổng hợp được kinh
nghiệm từ thực tiễn. Vốn ngôn ngữ của trẻ sẽ tăng lên đáng kể so với việc trẻ được học
một cách thụ động, nhàm chán.
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THE ROLE OF ACTIVITIES AIMING TO SMOOTHLY DEVELOP
ON LANGUAGE FOR CHILDREN IN THE AGE OF 5-6
Abstract: Organizing for children to participate in experiential activities plays an
important role in coherent language development for children from 5 to 6 years old.
Creating good conditions for children to "learn" by using all senses, directly impacting
on objects in many different spaces helps children to deepen knowledge, improve
cognitive ability, and develop developing quality and ability. When children join in
activities, they have a lot of opportunities to use language. Children use words to express
their comments, assessments, ideas and feelings to others, which is a premise for
coherent language to develop.
Keywords: Experiential activities, language, children.
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môn Lịch sử. Bài viết này đưa ra một ví dụ cụ thể trong việc thiết kế, tổ chức dạy học dự
án dạng bài về các cuộc khởi nghĩa, kháng chiến trong chương trình Lịch sử lớp 5.
Từ khóa: Dự án học tập, Giáo dục Tiểu học, Đào tạo giáo viên
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1. MỞ ĐẦU
Dạy học theo dự án (Project - Base Learing - PBL) là một mô hình dạy học coi trọng
tính tích hợp của nội dung học vấn, coi trọng năng lực hoạt động thực tiễn của người học.
Toàn bộ quá trình dạy học theo mô hình này hướng vào việc tổ chức cho người học thực
hiện các nhiệm vụ mang tính liên môn, đa ngành, đa lĩnh vực và gắn bó mật thiết với thế
giới thực, đời sống thực của người học. Quá trình nghiên cứu, thiết kế các dự án học tập
lớp 5 đã giúp chúng tôi làm sáng tỏ các vấn đề lí luận liên quan tới dạy học theo dự án và
những định hướng ứng dụng phương pháp này vào tổ chức dạy học môn Lịch sử. Qua đó,
việc đào tạo giáo viên Tiểu học ở trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã và đang từng bước
ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ mới và sử dụng các mô hình dạy học mới nhằm
giúp người học đạt được những năng lực cần có theo thiết kế của chương trình đào tạo.
Trên cơ sở phân tích sự cần thiết của việc thiết kế các dự án học tập khi day học dạng bài
về các cuộc khởi nghĩa, kháng chiến, chúng tôi bước đầu triển khai hướng dẫn sinh viên
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ngành Giáo dục Tiểu học xây dựng các dự án học tập khi dạy học dạng bài này trong
chương trình Lịch sử lớp 5 ở Tiểu học.

2. NỘI DUNG
2.1. Khái quát chung về dạy học dự án
Một trong những phương pháp dạy học (PPDH) tích cực đã và đang được áp dụng
tương đối phổ biến ở nhiều nước trên thế giới đó là PPDH theo dự án (Project - Based
Learning, PBL). Có thể khẳng định, đây là PPDH giúp hình thành và phát triển ở người
học khả năng tư duy cũng như khả năng tự học với hiệu quả cao.
PBL không phải là PPDH mới. PBL được các nhà tâm lý học, giáo dục học như Lev
Vygotsky, Jerome Bruner, Jean Piaget và John Dewey xây dựng từ thế kỷ 19 và thuộc
trường phái của thuyết học tập kiến tạo (Constructivism Learning). Theo chúng tôi, để định
nghĩa về PPDH này cần dựa trên 3 yếu tố của PPDH, đó là: người dạy, người học và
phương tiện dạy học. Theo đó, PBL là PPDH mà:
- Học sinh: là người được đóng vai thuộc những ngành nghề khác nhau; hoàn thành
vai trò đó dựa trên kiến thức, kĩ năng nhất định (đã có và sẽ có).
- Giáo viên: là người tạo vai trò cho học sinh sao cho gắn với nội dung, chủ đề học; hỗ
trợ học sinh hoàn thành vai trò đó.
- Phương tiện dạy học: là SGK, máy tính, Internet, chuyên gia, tài liệu tham khảo
khác…
Cụ thể, trong các lớp học theo PBL, thường thì học sinh sẽ được yêu cầu phải đảm
nhận một vai trò cụ thể như một nhà khoa học thực sự, một nhà kinh doanh, một viên chức
nhà nước, một nhà thám hiểm, một nhà sử học, một nhà báo… và báo cáo kết quả dự án
bằng sản phẩm cụ thể. Tất nhiên, giáo viên sẽ cung cấp những thông tin nền và những chỉ
dẫn, nhưng học sinh phải có trách nhiệm tìm phương hướng và cách giải quyết vấn đề
trong phạm vi những tiêu chí do giáo viên đặt ra.
Những ưu điểm cơ bản của PBL là: tạo hứng thú cho học sinh (HS); phát triển được
các kỹ năng nghiên cứu cho HS; phát triển được kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề…
PBL rèn luyện cho HS cách cộng tác với nhau cũng như tìm cách để lắng nghe và giao
tiếp. Bên cạnh đó, khi sử dụng PBL thì sự tham gia của các công nghệ hiện đại trong quá
trình tổ chức dạy học là rất tự nhiên và cần thiết. Với sự trợ giúp của công nghệ, HS sẽ tự
chủ hơn trong học tập, HS có thể vượt ra khỏi khuôn khổ lớp học, tiếp cận được nhiều
nguồn tài nguyên khác qua Internet; qua e-mail trao đổi với các chuyên gia, bạn bè hoặc
qua việc trình bày kết quả học tập của mình với sự trợ giúp của công nghệ đa phương tiện.
Đối với người giáo viên, trong quá trình thiết kế bài dạy, người giáo viên (GV) sẽ thực sự
trở thành người nghiên cứu, đi trước HS để xác định mọi vấn đề có thể xảy ra.
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Cách học PBL là một mô hình tập trung vào người học nên những đánh giá mang tính
hình thành và tổng kết là rất cần thiết. Một trong những công cụ đánh giá phù hợp với
những yêu cầu trên và được sử dụng nhiều nhất trong PBL là những phiếu đánh giá (ubric).
Bản chất của phiếu đánh giá là một tài liệu hỗ trợ học tập (scaffolding). Cấu trúc chung của
phiếu đánh giá gồm cơ bản hai phần: những tiêu chí (tiêu chuẩn) và một thước đo. Do đó,
phiếu đánh giá giúp tạo ra những mong muốn rõ ràng cho HS, GV, cha mẹ và những người
quan tâm. Dựa vào phiếu đánh giá HS sẽ biết mình phải làm gì và mình đã làm được gì.
Phiếu đánh giá được sử dụng trước, trong và sau khi dự án được HS hoàn thành. HS
cũng có thể sử dụng phiếu đánh giá để tự đánh giá, đánh giá chéo nhóm và đánh giá cùng
với GV.
Với HS lớp 5, trên cơ sở các kiến thức nền tảng đã được tích lũy ở giai đoạn đầu cấp
học, các em có thể thực hiện dự án đơn giản, để nâng cao kiến thức cũng như vận dụng
kiến thức được học vào thực tiễn. Dạy học theo dự án cũng chính là phương pháp dạy học
tích cực, phù hợp nhằm tạo môi trường cho HS rèn luyện tốt kĩ năng giải quyết vấn đề dựa
trên việc tìm tòi kiến thức, sử dụng tối đa khả năng của bản thân thông qua việc thực hiện
dự án để lĩnh hội kiến thức ở khối lớp cuối của bậc Tiểu học.

2.2. Sự cần thiết của việc xây dựng các dự án học tập khi dạy học dạng bài về
các cuộc khởi nghĩa, kháng chiến thuộc chương trình Lịch sử lớp 5 ở Tiểu học
Trong quá trình học tập ở trường đại học, bất cứ sinh viên (SV) nào cũng cần rèn
luyện, phát triển năng lực học tập và nghiên cứu; với các thầy cô giáo tương lai, càng cần
phải kết hợp hài hòa giữa phẩm chất, nhân cách của một người GV và một chuyên gia giáo
dục. Với SV khoa Giáo dục Tiểu học nói riêng và SV trường Đại học Thủ đô Hà Nội nói
chung, đặc thù nghề nghiệp luôn đòi hỏi phải có sự đổi mới phương pháp và hình thức tổ
chức dạy học phù hợp với bối cảnh thực tiễn. Người GV sẽ không hoàn thành tốt nhiệm vụ
dạy học và giáo dục HS nếu thiếu ý thức và kĩ năng ứng dụng những thành tựu mới nhất về
công nghệ vào quá trình dạy học. Do vậy, việc đào tạo giáo viên Tiểu học ở trường Đại học
Thủ đô Hà Nội những năm qua và đang từng bước ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ
mới và sử dụng các mô hình dạy học mới nhằm giúp người học đạt được những năng lực
cần có theo thiết kế của chương trình đào tạo. Một trong những mô hình được sử dụng
chính là thiết kế các dự án học tập. Việc tham gia xây dựng các dự án học tập giúp SV hình
thành và bồi dưỡng những phẩm chất cần thiết của người GV tương lai: tính kiên trì, nhẫn
nại, khắc phục khó khăn, tìm tòi sáng tạo, đánh giá khách quan, chính xác... cũng như có
các quyết định, các biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả với mọi tình huống sư phạm đặt ra.
Bên cạnh đó, tham gia xây dựng các dự án học tập còn giúp SV trang bị cho mình năng lực
sáng tạo, khả năng làm việc độc lập, trau dồi tri thức, phương pháp nhận thức khoa học,
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góp phần hình thành ở SV những phẩm chất của nhà nghiên cứu, của những chuyên gia
năng động, có tư duy sắc bén, có năng lực nghiên cứu và sáng tạo.
Xây dựng các dự án học tập, đặc biệt là dự án học tập lớp 5 còn giúp SV sớm tiếp cận
với thực tiễn giáo dục phổ thông, hiểu biết về nghề nghiệp. Điều đó góp phần hình thành
và bồi dưỡng tình cảm nghề nghiệp. Gánh trên vai trọng trách giáo dục những công dân
nhỏ tuổi của Thủ đô, các thầy cô giáo tương lai của khoa Giáo dục Tiểu học, trường Đại
học Thủ đô Hà Nội hơn ai hết cần phải được trang bị năng lực nghiên cứu, năng lực xây
dựng các dự án học tập để vừa có năng lực giảng dạy tốt vừa có khả năng nghiên cứu sâu
về chuyên môn, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp trồng người của Thủ đô nói riêng và cả
nước nói chung.
Với tư cách là một môn khoa học, Lịch sử có vai trò quan trọng trong việc giáo dục
nhân cách học sinh. Lịch sử chính là thầy dạy của cuộc sống, là tấm gương soi của muôn
đời, giúp học sinh có ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa và kế tục sự nghiệp cách mạng của
dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, do bản chất của môn học
này gắn liền với các mốc thời gian trong quá khứ nên việc làm nó sống lại trong nhận thức
cũng như để các nhân vật, sự kiện hiện lên một cách chân thực, sinh động đối với HS Tiểu
học là điều không đơn giản. Bên cạnh đó, thời lượng dành cho môn học này còn ít, kết hợp
với việc dạy học theo lối “thầy đọc trò chép” cũng làm HS nhàm chán, không muốn học.
Thực tiễn dạy học ở Tiểu học hiện nay cho thấy, đa số GV còn gặp khó khăn trong quá
trình dạy học môn Lịch sử. Nhiều GV chưa nhận thức đúng đắn về hiệu quả của việc sử
dụng phương pháp dạy học theo dự án, chưa nắm được quy trình sử dụng phương pháp
này. Dạy học theo dự án cũng đòi hỏi GV cần đầu tư nhiều thời gian, công sức để xây
dựng các dự án học tập cho học sinh. Hơn nữa, giới hạn thời lượng mỗi tiết học cũng
không cho phép GV triển khai nhiều hoạt động học tập cho học sinh. Điều này tạo tâm lí
ngại áp dụng các PPDH mới, trong đó có dạy học theo dự án vào quá trình giảng dạy môn
Lịch sử, nên chất lượng giảng dạy môn học còn thấp. Về phía HS, các em không thích học
môn Lịch sử vì cho rằng đó là môn phụ, không quan trọng lại có quá nhiều mốc thời gian
và sự kiện khô khan, khó nhớ. Vì vậy, các em không hứng thú trong học tập môn này, hoặc
chỉ học qua loa đối phó.
Là một dạng bài đặc trưng trong chương trình Lịch sử, dạng bài về các cuộc khởi
nghĩa, kháng chiến luôn là một bài toán khó đối với GV trong quá trình giảng dạy. Một
mặt, phải giúp HS nắm vững nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của cuộc khảng
chiến, nhưng mặt khác lại phải tái hiện một cách sinh động để không tạo áp lực cho HS khi
lĩnh hội kiến thức bài học. Thông qua các poster, tranh vẽ, sáng tác thơ văn, GV có thể tổ
chức cho HS tự tìm hiểu về tư liệu lịch sử rồi mô tả, tường thuật lại diễn biến của sự kiện.
Những hình ảnh sinh động, đa dạng và phong phú sẽ đọng lại trong kí ức HS. Hay việc HS
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trực tiếp tham quan bảo tàng, tự tay thiết kế mô hình của những trận đánh sẽ làm sống lại
các trận chiến tiêu biểu, từ đó bồi dưỡng HS năng lực diễn đạt bằng lời, không khí lớp học
sôi nổi. Do vậy, việc thiết kế dự án học tập khi dạy học dạng bài này là cần thiết.

2.3. Xây dựng các dự án học tập khi dạy học dạng bài về các cuộc khởi nghĩa,
kháng chiến thuộc chương trình Lịch sử lớp 5 ở Tiểu học

2.3.1. Qui trình xây dựng các dự án học tập
Căn cứ vào lý luận dạy học đại học, lý thuyết PPDH dự án và điều kiện thực tiễn của
Việt Nam, chúng tôi đề xuất 6 bước xây dựng bài dạy theo PBL như sau:
1. Phân tích cấu trúc nội dung bài học; xác định mục tiêu học tập cụ thể (về kiến thức,
tư duy, kỹ năng, thái độ…).
2. Xây dựng câu hỏi, bài tập.
3. Đề xuất ý tưởng dự án và lựa chọn (các) vai trò cụ thể phù hợp để sao cho hấp dẫn
với học sinh, đồng thời giúp học sinh giải quyết được các vấn đề đặt ra phù hợp với nội
dung bài học (trả lời được các câu hỏi, bài tập đã đặt ra)
4. Tìm kiếm các nguồn tài liệu tham khảo liên quan.
5. Lập kế hoạch đánh giá.
6. Thiết kế các bước tổ chức bài học; các hoạt động.
Sáu bước nêu trên không phải được thực hiện theo đường thẳng mà là một vòng xoáy
trôn ốc, đảm bảo tính liên quan và đúng hướng trong khi thiết kế bài dạy. Trong sáu bước
nêu trên, theo chúng tôi, bước 3 là bước khó nhất. Nó đòi hỏi ở người GV nhiều khả năng
như quan sát, nhận biết vấn đề thực tiễn gắn liền với nội dung bài học; khả năng sáng tạo
tình huống, lựa chọn vai trò phù hợp với HS.
Trong điều kiện hiện nay của Việt Nam, chúng tôi đề xuất hai cách sử dụng PBL để tổ
chức bài dạy. Cách 1: có thể sử dụng PBL để tổ chức các hoạt động ngoại khóa hoặc để
dạy một phần kiến thức có tính ứng dụng trong một bài nhất định dưới dạng bài tập về nhà.
Cách 2: sử dụng PBL để dạy một bài hoàn chỉnh, với điều kiện kiến thức của bài cho phép
thiết kế được các hoạt động ở dạng dự án một cách tự nhiên. Rõ ràng cách 2 sẽ hiệu quả
hơn rất nhiều. Song dù với cách nào thì đòi hỏi về sử dụng quỹ thời gian của học sinh và
giáo viên cũng phải được điều chỉnh hợp lý.

2.3.2. Xây dựng dự án học tập khi dạy học dạng bài về các cuộc khởi nghĩa, kháng
chiến thuộc chương trình Lịch sử lớp 5
Trong khuôn khổ của bài viết này, chúng tôi trình bày một ví dụ thiết kế dự án học tập
“Chống Mĩ - bước chân không mỏi” môn Lịch sử lớp 5.
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DỰ ÁN: “CHỐNG MĨ - BƯỚC CHÂN KHÔNG MỎI”
Dự án tích hợp nội môn 3 bài chiến dịch trong cuộc kháng chiến chống Mĩ.
Bài 23: SẤM SÉT ĐÊM GIAO THỪA
Bài 24: CHIẾN THẮNG ‘‘ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG’’
Bài 26: TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
Bước 1: Chọn đề tài chia nhóm (giai đoạn)

- Giáo viên phân chia lớp học thành 4 nhóm, (6 người 1 nhóm) hướng dẫn người học
đề xuất, xác định tên đề tài, cách thực hiện:
+ Giai đoạn 1: Chinh phục lịch sử.
+ Giai đoạn 2: Lịch sử quanh em.
Bước 2: Xây dựng đề cương dự án
1. Mục tiêu dự án
a) Kiến thức
- HS nêu được vào dịp Tết Mậu Thân 1968, quân và dân miền Nam đã tiến hành cuộc
Tổng tiến công và nổi dậy, trong đó tiêu biểu là trận đánh vào Đại sứ quán Mĩ ở Sài Gòn.
- Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 đã gây cho địch nhiều thiệt hại,
tạo thế thắng lợi cho quân và dân ta.
- Tường thuật sơ lược về diễn biến và ý nghĩa chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”.
- HS biết cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 bắt đầu từ ngày
4/3/1975. Chiến dịch Hồ Chí Minh - chiến dịch cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mĩ
cứu nước.
- HS trình bày được các sự việc tiêu biểu khi quân ta tiến đánh Dinh Độc Lập.
- Nêu được tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc tiến công đánh Dinh Độc Lập.
- Biết tinh thần chiến đấu anh dũng của bộ đội ta trong trận chiến.
b) Kĩ năng
- Kĩ năng làm việc theo dự án, làm việc nhóm.
- Kĩ năng tổ chức các hoạt động
- Kĩ năng khai thác, xử lí thông tin, thu thập điều tra.
c) Thái độ
- Khuyến khích HS tinh thần ham học hỏi, tìm kiếm thông tin.
- Bồi dưỡng lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc.
- HS hứng thú, hào hứng với tiết học.
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2. Nội dung dự án
Chia dự án làm các giai đoạn nhỏ
 Giai đoạn 1: Chinh phục lịch sử
- Nhiệm vụ:
- Mỗi nhóm đảm nhiệm một chiến dịch khác nhau trong thời kì kháng chiến chống Mĩ:
+ Nhóm 1: Tìm hiểu thông tin, tranh ảnh về cuộc tiến công trong dịp tết Mậu Thân
1968. Sau đó, thiết kế thông tin tìm được dưới dạng những trò chơi học tập để thành viên
trong lớp biết về chiến dịch này.
+ Nhóm 2: Đi tham quan bảo tàng: “Phòng không không quân” kết hợp tìm tư liệu,
đóng vai thành những phóng viên làm phóng sự về chiến dịch: “Chiến thắng Điện Biên
Phủ trên không”.
+ Nhóm 3: Tìm hiểu thông tin, các câu chuyện về sự kiện: “Tiến vào Dinh Độc Lập”.
Sau đó, lên kịch bản và dựng lại sự kiện đó cho lớp nắm được.
- Thời gian dự kiến thực hiện: (10/2-10/3)
 Giai đoạn 2: Tự hào lịch sử
- Nhiệm vụ:
- GV tiến hành đổi các thành viên trong nhóm để đảm bảo nhóm mới sẽ là thành viên
ở cả 3 nhóm trong giai đoạn 1.
+ Các nhóm chọn ra 1 sự kiện lịch sử tiêu biểu trong một chiến dịch mà mình yêu
thích nhất để hùng biện.
+ Làm báo tường, tập san lưu giữ về các trận chiến theo hệ thống.
- Thời gian dự kiến thực hiện: (11/3-24/3).
Bước 3: Thực hiện dự án
- Triển khai thực hiện dự án theo nhóm từng giai đoạn.
- Tổ chức cho HS giải quyết các nhiệm vụ theo từng giai đoạn.
- Kiểm tra giám sát quá trình và kết quả thực hiện DA của HS, hỗ trợ HS khi cần thiết.
Bước 4: Thu thập kết quả
- Kết quả dự kiến sau khi thực hiện dự án: HS nắm được kiến thức bài học, sản phẩm
nghệ thuật các nhóm và album ảnh của lớp.
+ Giai đoạn 1: HS nắm được nội dung kiến thức bài học thông qua các trò chơi, vở
kịch và tư liệu phỏng vấn.
+ Giai đoạn 2: HS có những bài hùng biện hay, cảm động. Bên cạnh đó, làm ra được
những tập san lịch sử sáng tạo theo hệ thống.
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- Sản phẩm của dự án có thể được trình bày giữa các nhóm người học, giới thiệu trước
lớp, trong trường.
Bước 5: Đánh giá dự án, rút kinh nghiệm
- GV và HS đánh giá quá trình thực hiện và kết quả dự án dựa trên những sản phẩm
thu được.
- GV hướng dẫn HS rút ra những kinh nghiệm cho việc thực hiện các dự án tiếp theo.
- GV yêu cầu HS kể ra những khó khăn, những câu chuyện đáng nhớ trong quá trình
thực hiện dự án.

3. KẾT LUẬN
Trước những thời cơ và thách thức từ tác động mạnh mẽ của cách mạng 4.0 đối với
hoạt động dạy và học trong trường đại học, GV cần rèn luyện bản lĩnh, luôn luôn sáng tạo
và không ngừng đổi mới để đem lại hiệu quả dạy học tốt nhất. Ngoài việc học tập góp phần
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, GV cần chú trọng bồi dưỡng năng lực sử dụng
thành thạo công nghệ thông tin, ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu của giáo dục - đào tạo trong
điều kiện kết nối toàn cầu. Là một phương pháp dạy học tích cực, dạy học dự án là một
phương pháp phù hợp nhằm tạo môi trường cho HS rèn luyện tốt kĩ năng giải quyết vấn đề
dựa trên việc tìm tòi kiến thức, sử dụng tối đa khả năng của bản thân thông qua việc thực
hiện dự án để lĩnh hội kiến thức ở khối lớp cuối của bậc Tiểu học. Quá trình nghiên cứu,
thiết kế các dự án học tập khi dạy học dạng bài về các cuộc khởi nghĩa, kháng chiến đã
giúp chúng tôi làm sáng tỏ được các vấn đề lí luận liên quan tới dạy học theo dự án. Qua
đó, việc đào tạo giáo viên Tiểu học ở trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã và đang từng bước
ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ mới và sử dụng các mô hình dạy học mới nhằm
giúp người học đạt được những năng lực cần có theo thiết kế của chương trình đào tạo.
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DESIGNING LEARNING-PROJECT WHILE TEACHING
LESONS ON REVOLUTION AND RESISTANCE
OF HISTORY PROGRAM FOR GRADE 5
Abstract: Project Based-Learning (PBL) is a teaching model that attaches importance to
the integration of academic content, attaches importance to the practical capacity of
learners. The whole process of teaching in this model aims at organizing for learners to
perform interdisciplinary, multidisciplinary, multi-disciplinary tasks and intimately
sticking to the real world, real life of learners. The process of researching and designing
learning projects of grade 5 has helped us to clarify theoretical issues related to projectbased teaching and orientations to apply this method to the organization of teaching
subjects in history. The paper points out some clear examples on designing and
organizing Project Based-Learning on revolution and resistance of history program for
grade 5.
Keywords: Learning project, Primary Education, Teacher training.
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1. MỞ ĐẦU
Giai đoạn hiện nay, giáo dục nước nhà đang có những đổi thay mạnh mẽ. Một trong
những đổi thay lớn nhất là chuyển từ dạy học theo hướng truyền thụ tri thức sang dạy học
theo tiếp cận năng lực. Tiếp cận năng lực trong dạy học, về bản chất, là việc dạy học xuất
phát từ nền tảng hiểu biết, vốn kinh nghiệm của học sinh (HS)…, mục đích cuối cùng là
giúp cho HS có được các năng lực cần thiết của con người hiện đại như giao tiếp, tự học,
hợp tác, giải quyết vấn đề.
Môn Toán học ở Tiểu học là một bộ môn có vị trí đặc biệt quan trọng trong chương
trình giáo dục Tiểu học. Môn học này hình thành cho HS tri thức toán học về số học, đại
lượng, các yếu tố hình học và số liệu thống kê; mở ra nhiều cơ hội học tập theo kiểu tìm
tòi, khám phá, tư duy logic và phát triển tư duy tính toán. Chính vì thế, đây được xem là
môn học quan trọng, là nền tảng kiến thức cho HS sau này và cũng là môn học hình thành
năng lực thiết yếu của người học.
Trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay, nhiều phương pháp và kĩ thuật dạy học tích
cực được áp dụng trong thực tiễn giáo dục Tiểu học. Các phương pháp dạy học (PPDH)
hiện đại này đem đến làn gió mới cho giáo dục và đã làm thay đổi đáng kể chất lượng và
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hiệu quả dạy học các môn học nói riêng, chất lượng giáo dục nói chung theo hướng hình
thành và phát triển phẩm chất và năng lực cho người học. Dạy học theo dự án là một trong
những PPDH tích cực hóa người học. Nội dung dạy học không xây dựng thành môn học,
bài học theo kiểu thuyền thống mà được tổ chức dưới dạng các vấn đề học tập liên môn, đa
lĩnh vực, gắn với hiện thực đời sống. Thông qua học tập theo dự án, người học không chỉ
lĩnh hội được nội dung học vấn mà còn hình thành và phát triển được các năng lực quan
trọng như năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp…
Bài viết này sẽ làm rõ bản chất và đặc trưng của dự án học tập (DAHT); phân tích mối
quan hệ tương thích giữa dạy học theo dự án với dạy học môn Toán học ở Tiểu học và
cách thức thiết kế DAHT trong dạy học môn học; minh họa cách thiết kế bằng một DAHT
về toán học cho HS Tiểu học.

2. NỘI DUNG
2.1. Bản chất và đặc điểm của PPDH theo dự án

2.1.1. Bản chất của PPDH theo dự án
Thuật ngữ “dự án” (project) với nghĩa phổ thông được hiểu là một đề án, dự thảo hay
kế hoạch.
Theo Từ điển Tiếng Việt (Bùi Quang Tịnh và Bùi Thị Tuyết Khanh), “dự án” (dt): bản
dự thảo về một việc (dự án ngân sách, dự án hiến pháp).
Các tác giả Phạm Đức Quang, Phạm Trịnh Mai (trong Dạy học theo dự án) xác định
“dự án” là tập hợp của những hành động khác nhau có liên quan với nhau theo một logic,
một trật tự xác định nhằm vào những mục tiêu xác định, được thực hiện bằng những nguồn
lực nhất định trong những khoảng thời gian xác định.
Dự án được hiểu là một dự định, một kế hoạch (trong đó có xác định rõ mục tiêu, thời
gian, phương tiện tài chính, vật chất, nhân lực) cần được thực hiện nhằm đạt mục tiêu đề
ra. Dự án được thực hiện trong những điều kiện xác định và có tính phức hợp, liên quan
đến nhiều yếu tố khác nhau. Khái niệm dự án được sử dụng phổ biến trong thực tế sản
xuất, kinh tế, xã hội. Khái niệm này xuất hiện trong lĩnh vực giáo dục không chỉ với ý
nghĩa là các dự án phát triển giáo dục mà còn được sử dụng như một phương pháp hay
hình thức dạy học.
Về PPDH theo dự án, đầu thế kỉ XX, các nhà sư phạm Mỹ đã xây dựng cơ sở lí luận
cho phương pháp dự án (The Project Method) và coi đó là PPDH quan trọng nhằm thực
hiện quan điểm dạy học lấy HS làm trung tâm. PPDH dự án được sử dụng trước hết trong
dạy học thực hành các môn học kĩ thuật, sau đó được sử dụng trong hầu hết các môn học
khác ở nhà trường. Ở Việt Nam, phương pháp này đã được nghiên cứu sử dụng song phạm
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vi vận dụng còn hạn chế, nhất là trong lĩnh vực lí luận dạy học. Dạy học theo dự án (gọi tắt
là dạy học dự án) được hiểu là một phương pháp hay một hình thức dạy học, trong đó
người học thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lí thuyết và thực
tiễn, thực hành. Nhiệm vụ này được người học thực hiện với tính tự lực cao trong toàn bộ
quá trình học tập, từ việc xác định mục đích, lập kế hoạch đến việc thực hiện dự án, kiểm
tra, điều chỉnh, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện.
Nhìn chung, dạy học theo dự án là một hình thức dạy học, trong đó người học thực
hiện một nhiệm vụ phức hợp, có sự kết hợp giữa lí thuyết và thực hành, có tạo ra sản phẩm
có thể giới thiệu. Nhiệm vụ này được người học thực hiện với tính tự lực cao trong toàn bộ
quá trình học tập, từ việc xác định mục đích, lập kế hoạch, đến việc thực hiện dự án, kiểm
tra, điều chỉnh, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện. Làm việc theo nhóm là hình thức
cơ bản của dạy học dự án. Học tập dựa trên dự án là một mô hình học tập khác với hoạt
động học tập truyền thống với những bài giảng ngắn, tách biệt và lấy GV làm trung tâm.
Theo đó các hoạt động học tập được thiết kế một cách cẩn thận, mang tính lâu dài, liên
quan đến nhiều lĩnh vực học thuật, lấy HS làm trung tâm và hòa nhập với những vấn đề và
thực tiễn cuả thế giới thực tại. Mục tiêu của một dự án là việc nghiên cứu có chiều sâu về
một chủ đề chứ không chỉ là tìm ra những câu trả lời đúng cho những câu hỏi được HS đưa
ra. Học sinh cộng tác với bạn trong lớp trong một khoảng thời gian nhất định để giải quyết
những vấn đề có thật trong đời sống, theo sát chương trình học và có phạm vi kiến thức
liên môn, sau đó là trình bày kết quả công việc của mình với một bạn ngoài nhóm. Cuối
cùng, có thể trình bày công việc đó dưới hình thức thuyết trình có sử dụng các phương tiện
nghe nhìn, một vở kịch, một bản báo cáo viết tay hoặc một sản phẩm được tạo ra.
Dạy học theo dự án không chỉ tập trung vào các chương trình giảng dạy mà còn khám
phá các chương trình này, yêu cầu HS phải đặt câu hỏi, tìm kiếm những mói liên hệ và tìm
ra giải pháp. Cách học này là một cấu trúc học tập có thể thay đổi môi trường học từ “giáo
viên nói” thành “học sinh thực hiện”. Như vậy học tập dựa trên dự án là là học tập trong
hành động. Nó thu hút người học để họ không còn là vật chứa đựng thông tin một cách bị
động mà là người tích cực giành lấy kiến thức. PPDH này hướng người học đến việc tiếp
thu kiến thức và kĩ năng thông qua quá trình giải quyết một bài tập tình huống, được gọi là
một dự án mô phỏng môi trường mà các em đang sống và sinh hoạt.
Những phân tích kể trên của các tác giả nhìn chung coi dạy học theo dự án là một hình
thức dạy học vì khi thực hiện một dự án, có nhiều PPDH cụ thể được sử dụng. Tuy nhiên
khi không phân biệt giữa hình thức và PPDH, tức là hiểu theo nghĩa rộng, các tác giả cũng
xem đó là PPDH (PPDH theo dự án - một PPDH phức hợp).
Như vậy, có thể hiểu PPDH theo dự án là một mô hình dạy học mà ở đó HS tự tiếp thu
tri thức thông qua việc cộng tác học tập, độc lập tư duy giải quyết những dự án (nhiệm vụ)
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thuộc một chủ đề học tập dưới vai trò hướng dẫn, tư vấn, thúc đẩy và cộng tác của GV.
Hình thức làm việc chủ yếu là theo nhóm, kết quả dự án là những sản phẩm có thể giới
thiệu được.
PPDH theo dự án được tổ chức dựa trên một vấn đề hoặc một dự án có nội dung liên
quan đến môn học. Trong dự án, GV chỉ giữ vai trò là người chỉ dẫn, thúc đẩy và cộng tác
trong quá trình tìm tòi, sáng tạo của HS còn HS sẽ được giao vai trò cụ thể - như một
chuyên gia về vấn đề mà GV đưa ra. Các em cộng tác, độc lập tư duy và tự xây dựng kiến
thức của bản thân chứ không phải là GV. Kết thúc dự án phải có một sản phẩm cụ thể.
Bản chất của dạy học theo dự án là người học lĩnh hội kiến thức và kỹ năng thông qua
việc giải quyết một bài tập tình huống (bài tập dự án) gắn với thực tiễn. Thông qua việc
thực hiện các dự án, HS sẽ phát triển được các kỹ năng như: kỹ năng làm việc theo nhóm,
kỹ năng sống, kỹ năng tư duy, kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng tự quản lý, thái độ tích cực và
cuối cùng là áp dụng kiến thức vào thực tiễn cuộc sống.

2.1.2. Đặc điểm của PPDH theo dự án
Đã có nhiều đặc điểm về dạy học dự án được đưa ra, tuy nhiên khi xây dựng cơ sở lí
thuyết cho PPDH này, các nhà nghiên cứu sư phạm nhìn chung xác định dạy học dự án
gồm các đặc điểm cơ bản sau:
Định hướng HS:
- Người học là trung tâm của quá trình dạy học: Các nhiệm vụ của dự án kích thích
khả năng ra quyết định, niềm cảm hứng, say mê của người học trong quá trình thực hiện và
tạo ra sản phẩm cuối cùng. Người học lĩnh hội kiến khi thức bài học thông qua việc tìm
hiểu và tự quyết định mức độ hoàn thành các nhiệm vụ của dạy học dự án. GV giữ vai trò
người hỗ trợ hay hướng dẫn. Người học hợp tác làm việc với nhau trong nhóm, phát huy
tối đa năng lực cá nhân khi đảm nhận những vai trò khác nhau.
- Gây hứng thú: PPDH theo dự án thúc đẩy mong muốn học tập của HS, tăng cường
năng lực hoàn thành những công việc quan trọng và mong muốn được đánh giá kết quả
công việc đó. Khi HS có cơ hội kiểm soát được việc học của chính mình thì giá trị của việc
học đối với các em cũng tăng lên. Ngoài ra, việc kiểm soát được việc học của bản thân còn
giúp HS có cơ hội lựa chọn và kiểm soát; có cơ hội cộng tác với các bạn cùng lớp; nhờ đó
mà làm tăng hứng thú học tập của các em
- Tính thách thức: Học tập dựa trên dự án khuyến khích người học giải quyết những
vấn đề phức tạp mang tính hiện thực. HS được khám phá, đánh giá, giải thích và tổng hợp
thông tin một cách ý nghĩa.
- Tính tính phức hợp: Học tập dựa trên dự án yêu cầu HS sử dụng thông tin của những
môn học khác nhau để giải quyết vấn đề. Nghĩa là trong hầu hết các dự án, người học phải
làm những bài tập liên quan đến nhiều mảng kiến thức.
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- Tính tự lực cao của người học: Học tập dựa trên dự án yêu cầu HS tiếp thu kiến thức
theo cách học của “người lớn” là học và trình diễn kiến thức. HS tham gia tích cực và tự
lực vào các giai đoạn của quá trình dạy học.
- Khả năng cộng tác: Học tập theo dự án thúc đẩy sự cộng tác giữa HS và GV, giữa
các HS với nhau. Và nhiều khi, sự cộng tác đã được mở rộng đến cộng đồng.
- Sự vui nhộn: HS rất thích PPDH theo dự án. Nhiều GV sử dụng PPDH theo dự án
cho biết các em rất mong được tham gia vào môi trường học tập ở đó “học mà chơi, chơi
mà học”.
Định hướng thực tiễn:
- Dự án có liên hệ với thực tế: Dự án phải gắn với đời sống thực tế. Người học có thể
hiện việc học của mình trước những đôi tượng thực tế, liên hệ với các nguồn lực cộng
đồng, tham khảo các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu, hoặc trao đổi thông qua công
nghệ hiện đại. Hơn nữa, kết quả dự án có ý nghĩa thực tiễn, xã hội.
- Tính liên quan: PPDH theo dự án tạo ra kinh nghiệm học tập, thu hút HS vào những
dự án phức tạp trong thế giới thực. HS sẽ dựa vào đó để phát triển và ứng dụng các kỹ
năng cũng như kiến thức của bản thân. Nội dung khoa học sẽ trở nên ý nghĩa hơn nhiều
bởi vì nó dựa trên việc học hỏi từ thế giới thực và HS có thể tìm thấy hứng thú trong việc
học tập.
Định hướng hành động:
- Trong quá trình thực hiện dự án có sự kết hợp giữa nghiên cứu lí thuyết và vận dụng
lí thuyết vào trong hoạt động thực tiễn, thực hành. Thông qua đó, kiểm tra, củng cố, mở
rộng hiểu biết lí thuyết cũng như rèn luyện kĩ năng hành động, kinh nghiệm thực tiễn của
người học.
Định hướng sản phẩm: (người học thể hiện sự hiểu biết của mình thông qua sản phẩm
hoặc quá trình thực hiện):
- Các dự án được kết thúc với việc người học thể hiện thành quả học tập cuả mình
thông qua các bài thuyết trình, các văn bản tài liệu, các mô hình dàn dựng. Những sản
phẩm cuối cùng này giúp người học thể hiện khả năng diễn đạt và làm chủ quá trình
học tập.

2.2. Đặc điểm chương trình môn Toán ở Tiểu học
Môn Toán ở trường Tiểu học góp phần hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực
của học sinh; phát triển kiến thức, kỹ năng then chốt và tạo cơ hội để học sinh được trải
nghiệm, áp dụng toán học vào đời sống thực tiến; tạo dựng sự kết nối giữa các ý tưởng
toán học: giữa Toán với thực tiễn, giữa Toán học với các môn học khác. Từ đó, môn Toán
học có những đặc điểm chính sau đây:

TẠP CHÍ KHOA HỌC  SỐ 32/2019

89

2.2.1. Chương tình được sắp xếp theo nguyên tắc đồng tâm
Môn Toán ở Tiểu học là một môn thống nhất, không chia thành phân môn. Chương
trình môn Toán ở Tiểu học được thiết kế và sắp xếp hợp lí, mở rộng và phát triển. Chương
trình được thiết kế theo cấu trúc tuyến tính phối hợp với “đồng tâm xoáy ốc” (đồng tâm,
mở rộng và nâng cao dần), bao gồm hai nhánh liên kết chặt chẽ với nhau: một nhánh mô tả
sự phát triển của các mạch nội dung kiến thức cốt lõi và một nhánh mô tả sự phát triển của
năng lực, phẩm chất học sinh.
Ví dụ: Nội dung toán học được pát triển dần theo các vòng số, từ các số trong phạm vi
10, trong phạm vi 100, 1000,100 000 đến các số có nhiều chữ số, phân số, số thập phân
đảm bảo tính hệ thống và thực hiện ôn tập, củng cố thường xuyên.

2.2.2. Tính logic và thực tiễn của Toán học
Ở cấp Tiểu học có nhiều môn học mỗi môn đều có một vai trò khác nhau đối với sự
phát triển tư duy logic của học sinh. Chẳng hạn, trong môn Toán, đặc biệt là việc dạy – học
giải toán có lời văn không chỉ đơn thuần rèn luyện kĩ năng tính toán, giải toán cho học
sinh, mà quan trọng hơn là nhằm phát triển tư duy, rèn luyện phương pháp suy luận cho
học sinh.
Nội dung của môn Toán bao gồm 4 mạch nội dung chính: Số học, các yếu tố hình học,
đại lượng và đo đại lượng, giải toán có lời văn. Dạy học số học tập trung vào số tự nhiên
và số thập phân. Dạy học phân số chỉ giới thiệu một số nội dung cơ bản và sơ giản nhất
phục vụ chủ yếu cho dạy học số thập phân và một số ứng dụng trong thực tế. Các yếu tố
đại số được tích hợp trong số học, góp phần làm nổi rõ dần một số quan hệ số lượng và cấu
trúc của các tập hợp số.
Chương trình Tiểu học môn Toán đưa vào một số nội dung có nhiều ứng dụng trong
học tập và đời sống; chẳng hạn: dạy học phân số hoàn chỉnh hơn với thời lượng nhiều hơn
so với chương trình giáo dục đã điều chỉnh; giới thiệu thêm về hình bình hành, hình thoi,
hình trụ, hình cầu; giới thiệu một số yếu tố thống kê phù hợp với trình độ học sinh Tiểu
học; bước đầu làm quen với máy tính và sử dụng máy tính đúng mức. Coi trọng công tác
thực hành toán học, đặc biệt là thực hành giải quyết vấn đề trong học tập và trong đời sống.
Ví dụ: Dạy học giải toán, ngay từ lớp 1 phần bài giải bao gồm đầy đủ:câu giải, phép
tính, đáp số, thống nhất với các lớp 2, 3, 4, 5; tuy nhiên có sự nâng cao dần về độ trừu
tượng và độ khó.

2.3. Thiết kế dự án dạy học Toán phần Các yếu tố hình học ở lớp 5

2.3.1. Quy trình dạy học theo dự án
Để dạy học theo dự án cho HS Tiểu học một cách hiệu quả thì trong quá trình dạy học
cần đi tuân thủ quy trình sau:
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- Giai đoạn 1 (Xác định mục tiêu của dự án): GV và HS cùng nhau đề xuất, xác định
đề tài và mục tiêu của dự án. Cần tạo ra một tình huống xuất phát, chứa đựng một vấn đề,
hoặc đặt một nhiệm vụ cần giải quyết, trong đó chú ý đến việc liên hệ với hoàn cảnh thực
tiễn xã hội và đời sống. Cần chú ý đến hứng thú của HS cũng như ý nghĩa xã hội của đề tài.
GV có thể giới thiệu một số hướng đề tài để HS lựa chọn và cụ thể hoá. Trong trường hợp
thích hợp, sáng kiến về việc xác định đề tài có thể xuất phát từ phía HS. Giai đoạn này
được K. Frey mô tả thành hai giai đoạn là đề xuất sáng kiến và thảo luận sáng kiến.
- Giai đoạn 2 (Xây dựng kế hoạch thực hiện): Trong giai đoạn này HS dưới sự
hướng dẫn của GV xây dựng đề cương cũng như kế hoạch cho việc thực hiện dự án. Trong
khi xây dựng kế hoạch cần xác định những công việc cần làm, thời gian dự kiến, vật liệu,
kinh phí, phương pháp tiến hành và phân công công việc trong nhóm.

Sơ đồ các giai đoạn dạy học theo dự án

- Giai đoạn 3 (Thực hiện dự án): Các thành viên thực hiện công việc theo kế hoạch
đã đề ra cho nhóm và cá nhân. Trong giai đoạn này HS thực hiện các hoạt động trí tuệ và
hoạt động thực tiễn, thực hành, những hoạt động này xen kẽ và tác động qua lại lẫn nhau.
Kiến thức lý thuyết, các phương án giải quyết vấn đề được thử nghiệm qua thực tiễn.
Trong quá trình đó sản phẩm của dự án và thông tin mới được tạo ra.
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- Giai đoạn 4 (Thu thập kết quả và công bố sản phẩm): Kết quả thực hiện dự án có
thể được viết dưới dạng thu hoạch, báo cáo, luận văn… Trong nhiều dự án các sản phẩm
vật chất được tạo ra qua hoạt động thực hành. Sản phẩm của dự án cũng có thể là những
hành động phi vật chất, chẳng hạn việc biểu diễn một vở kịch, việc tổ chức một sinh hoạt
nhằm tạo ra các tác động xã hội. Sản phẩm của dự án có thể được trình bày giữa các nhóm
HS, có thể được giới thiệu trong nhà trường, hay ngoài xã hội.
- Giai đoạn 5 (Đánh giá dự án): GV và HS đánh giá quá trình thực hiện và kết quả
cũng như kinh nghiệm đạt được. Từ đó rút ra những kinh nghiệm cho việc thực hiện các dự
án tiếp theo. Kết quả của dự án cũng có thể được đánh giá từ bên ngoài. Hai giai đoạn cuối
này cũng có thể được mô tả chung thành giai đoạn kết thúc dự án. Việc phân chia các giai
đoạn trên đây chỉ mang tính chất tương đối. Trong thực tế chúng có thể xen kẽ lẫn nhau.
Việc tự kiểm tra, điều chỉnh cần được thực hiện trong tất cả các giai đoạn của dự án. Với
những dạng dự án khác nhau có thể xây dựng cấu trúc chi tiết riêng phù hợp với nhiệm vụ
dự án. Giai đoạn 4 và 5 cũng thường được mô tả chung thành một giai đoạn (giai đoạn kết
thúc dự án).

2.3.2. Thiết kế minh họa
Dự án: CHẾ TẠO HỘP BÚT (Dành cho học sinh lớp 5)
1) Mục tiêu và nội dung trọng tâm của dự án
HS biết được các bước làm hộp đựng bút thông qua các kiến thức về hình hộp chữ
nhật. Ngoài việc lĩnh hội các tri thức toán học, qua dự án HS hình thành và phát triển năng
lực hợp tác, sáng tạo, nghiên cứu thực tiễn…
Nội dung toán học trọng tâm của dự án gồm: Đặc điểm, tính chất của hình hộp chữ
nhật, các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp
chữ nhật.
2) Lựa chọn nội dung tích hợp trong dự án
Với mục tiêu và nội dung toán học trọng tâm nêu trên, chúng ta có thể tích hợp các tri
thức thuộc các lĩnh vực khác, gồm:
- Nghệ thuật: Màu sắc, pha màu, phối màu, tạo ra hoa văn, họa tiết đẹp trên chiếc
hộp bút.
- Ngôn ngữ: Sử dụng vốn từ toán học về hình hộp chữ nhật.
- Thủ công và kĩ thuật: Thực hành làm hộp bút theo quy trình.
3) Ý tưởng thiết kế dự án
Ý tưởng chủ đạo của dự án là việc nghiên cứu những vấn đề toán học liên quan đến
hình hộp chữ nhật để hình thành và phát triển những năng lực cần thiết của con người hiện
đại. Với mục tiêu và các nội dung trọng tâm đã xác định, DAHT có thể cấu trúc thành các
nhiệm vụ chính sau:
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- Khảo sát về các vật liệu để chế tạo hộp bút.
- Tìm kiếm ý tưởng cho việc chế tạo hộp bút.
- Chế tạo hộp bút.
- Thử nghiệm độ bền của hộp bút.
- Báo cáo, đánh giá tổng kết sản phẩm.
4) Thiết kế các hoạt động học tập trong dự án
Hoạt động 1: Khảo sát về các vật liệu để chế tạo hộp bút
- Sưu tầm các thông tin về các vật liệu để chế tạo hộp bút.

- Thông qua việc điều tra, tìm kiếm trên internet và tham khảo ý kiến người lớn, HS
tìm kiếm thông tin về các vấn đề:
+ Kể tên một số vật liệu có thể dùng làm hộp bút?
+ Kiểm tra tính hiệu quả của các vật liệu (độ bền, cứng, tiết kiệm, dễ làm...).
+ Lợi ích khi sử dụng vật liệu đó?
- Phân tích thông tin đã khảo sát được và chọn vật liệu chế tạo hôm bút.
Hoạt động 2: Tìm kiếm ý tưởng cho việc chế tạo hộp bút
- Lên bản vẽ hộp bút.
- Lựa chọn kích thước hộp bút sao cho phù hợp với đồ dùng học tập, cặp sách…
- Lựa chọn màu sắc, hoa văn trang trí cho hộp bút.
Hoạt động 3: Chế tạo hộp bút
- Đo, làm các bộ phận của hộp bút.
- Hoàn thiện hộp đựng bút.
- Trang trí hộp đựng bút.
Hoạt động 4: Thử nghiệm độ bền của hộp bút
- Thử nghiệm độ bền của hộp bút (Chắc chắn không? Có bị méo, xô lệch không? Kích
thước phù hợp không?).
- Thử nghiệm tính chống nước (Có bị mềm khi gặp nước không? Có chống được nước
không?).
Hoạt động 5: Báo cáo, đánh giá tổng kết sản phẩm
- Cho HS xem video quá trình chế tạo hộp bút.
- Làm poster báo cáo quy trình chế tạo hộp bút.
- Thuyết minh poster và giới thiệu sản phẩm.
- Liên hệ thực tế.
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3. KẾT LUẬN
Dạy học theo dự án là một PPDH có nhiều ưu thế trong giáo dục khoa học tích hợp,
đồng thời cũng có nhiều ưu thế trong giáo dục để hình thành và phát triển năng lực cho
người học. Chính vì thế, việc nghiên cứu vận dụng phương pháp này trong dạy học nói
chung, dạy học toán học ở Tiểu học nói riêng cần được tiếp tục đẩy mạnh.
Việc thiết kế và sử dụng DAHT để giáo dục toán học cho HS đóng vai trò quan trọng
trong xu thế đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay theo tiếp cận năng lực. Các dự án có nội
dung tích hợp cao, giàu tính trải nghiệm sáng tạo cho HS ở trường phổ thông - một trong
số những nội dung giáo dục đang nhận được sự quan tâm lớn của xã hội trong chương trình
giáo dục phổ thông tổng thể.
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DESIGNING LEARNING MATHS PROJECT IN THE MODULE
ELEMENTS OF GEOMETRY OF GRADE 5
Abstract: The requirement for comprehensive innovation in education has been
mentioned in the resolution of the VIII Central Conference. In order to meet this need for
innovation of general education curriculum content as well as to meet student-centered
requirements, we have developed and designed a learning project in math grade 5 in the
topic "Elements of Geometry of grade 5". On that basis, both meeting the provision of
knowledge for students and learning activities become rich and diverse.
Keywords: Elements of geometry of grade 5, learning project.
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TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM NHẰM PHÁT HUY
TÍNH TÍCH CỰC NHẬN THỨC CỦA TRẺ TRONG HOẠT ĐỘNG
KHÁM PHÁ KHOA HỌC TẠI TRƯỜNG MẦM NON
Đặng Út Phượng
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Khám phá khoa học một trong những hoạt động nhằm phát triển khả năng nhận thức
của trẻ, là phương tiện kích thích và nuôi dưỡng tính tò mò, ham hiểu biết, nhu cầu khám
phá thế giới xung quanh của trẻ. Khám phá khoa học hình thành, củng cố và phát triển
những những kiến thức sơ đẳng về sự vật, hiện tượng, thỏa mãn nhu cầu nhận thức, tầm
hiểu biết về thế giới khách quan, phát triển các quá trình tâm lý nhận thức, tạo xúc cảm
tình cảm tính cực cho trẻ. Trong các hoạt động khám phá khoa học, trẻ được tự mình khám
phá và thử nghiệm với môi trường xung quanh, trẻ dần dần lĩnh hội được các quá trình tư
duy khoa học như: cách giải quyết vấn đề, suy luận, phỏng đoán… làm khả năng nhận thức
của trẻ được phát triển, đồng thời tính tò mò, ham hiểu biết, tích cực tìm tòi, khám phá
cũng phát triển. Như vậy tính tích cực nhận thức (TTCNT) được phát triển mạnh ngay
trong hoạt động khám phá khoa học. Với những hoạt động khám phá khoa học trẻ được
thỏa mái, thỏa sức thực hiện ý tưởng theo ý thích, theo sự phán đoán của bản thân, trẻ sẽ
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luôn tích cực hào hứng tham gia các hoạt động khám phá. Trẻ cũng tích cực và thường
xuyên trao đổi những biến đổi, những điều kỳ diệu mà mình và bạn cùng phát hiện trong
hoạt động khám phá ấy, trẻ cũng rất sung sướng mỗi khi khám phá ra được một điều gì
mới lạ và cùng lúc ấy nhu cầu hoạt động, nhu cầu nhận thức được thỏa mãn, hứng thú nhận
thức không chỉ được nảy sinh mà liên tục phát triển từ đó động cơ nhận thức được thỏa
mãn và TTCNT của trẻ được nâng cao.
Một trong những cách thức có ưu thế nhất trong việc giúp trẻ tìm tòi, khám phá, phát
hiện các đặc tính của sự vật hiện tượng xung quanh, đó là cho trẻ được trải nghiệm.
John Dewey là một nhà giáo, một triết gia, một nhà cải cách và là nhà tư tưởng lớn của Mỹ
trong thế kỷ 20. Theo ông, giáo dục không chỉ để chuẩn bị cho cuộc sống, mà giáo dục
chính là cuộc sống.
“Nếu bạn nói, tôi sẽ quên
Nếu bạn chỉ dẫn, tôi sẽ nhớ một nửa
Và nếu bạn để tôi làm, tôi sẽ không thể quên”
Thực tiễn giáo dục mầm non hiện nay cho thấy, thực hành trải nghiệm được coi là con
đường hữu hiệu giúp trẻ tích cực nhận thực về thế giới xung quanh mình. Tuy nhiên việc
sử dụng, tổ chức thực hành trải nghiệm còn chưa nhiều, nội dung còn nghèo nàn, ít hấp dẫn
đối với trẻ. Giáo viên còn lúng túng trong việc thiết kế, tổ chức các hoạt động thực hành
trải nghiệm một cách linh hoạt, mang tính phát triển, phù hợp với đặc điểm cá nhân trẻ và
điều kiện thực tiễn ở trường lớp, địa phương, không thể hiện được vai trò tích cực và tầm
quan trọng của nó đối với việc phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ trong quá trình trẻ
hoạt động khám phá khoa học.

2. NỘI DUNG
2.1. Những vấn đề lý luận về tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong hoạt
động khám khá khoa học

2.1.1. Khám phá khoa học
Theo từ điển Tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên, “Khoa học là hệ thống tri thức tích
lũy trong quá trình lịch sử và được thực tiễn chứng minh; phản ánh những quy luật khách
quan của thế giới bên ngoài cũng như của các hoạt động tinh thần ở con người, giúp con
người có khả năng cải tạo thế giới hiện thực”. Đối với trẻ mầm non, khoa học là những
hiểu biết về thế giới khách quan mà trẻ phát hiện, tích lũy được trong các hoạt động tìm
kiếm, khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh. Đây có thể chưa phải là những kiến
thức chính xác ở mức độ cao, song chúng rất phong phú, thỏa mãn trí tò mò của trẻ. Hoạt
động khám phá khoa học là quá trình giáo viên tạo ra những cơ hội, những điều kiện để trẻ
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tích cực tìm tòi, phát hiện những điều thú vị về môi trường xung quanh trẻ. Thông qua các
hoạt động trải nghiệm, thực hành, khám phá… trẻ có được những tri thức về đặc điểm,
thuộc tính, mối quan hệ sự thay đổi, sự phát triển của các sự vật hiện tượng xung quanh, từ
đó hình thành và rèn luyện các kỹ năng, các thao tác trí tuệ và khả năng tư duy linh hoạt.

2.1.2. Tích cực nhận thức
Tính tích cực nhận thức là một phẩm chất tâm lý của cá nhân trong hoạt động nhận
thức, là thái độ cải tạo của chủ thể đối với khách thể thông qua việc huy động ở mức độ
cao các chức năng tâm lý nhằm giải quyết những nhiệm vụ nhận thức. Nó được thể hiện
như là một năng lực trí tuệ phức tạp đòi hỏi sự nỗ lực của tư duy. Tính tích cực nhận thức
cũng như tất cả các hoạt động của nhân cách đều chứa đựng tính quy luật nhất định trong
sự phát triển. Hiệu quả của sự phát triển ấy được xác định bằng các chỉ số sau: Nhu cầu,
hứng thú nhận thức; Kỹ năng phân tích nhiệm vụ nhận thức và định hướng những tri thức
đã biết theo chiều hướng cần thiết; Tính chủ động trong việc tìm kiếm, lựa chọn những
phương thức phù hợp nhất định để hoàn thiện nhiệm vụ nhận thức đã đặt ra; Sự nỗ lực,
kiên trì vượt qua khó khăn trong hoạt động trí tuệ.

2.2. Biểu hiện tính tích cực nhận thức của trẻ Mầm non trong hoạt động khám
phá khoa học
Ở lứa tuổi mẫu giáo, trẻ em đã có nhu cầu được người khác thừa nhận (mong được
người khác công nhận và khen ngợi) và đây chính là một yếu tố quan trọng nhất của tính
tích cực của nhân cách. Nhu cầu được người khác thừa nhận của trẻ mẫu giáo xuất hiện
trong quá trình phát triển của đứa trẻ trong mối quan hệ qua lại giữa trẻ với người lớn, khi
mà trong mối quan hệ đó đứa trẻ cảm thấy bị hụt hẫng, bị kích động, lo lắng, đòi hỏi và
mong muốn thỏa mãn nhu cầu của mình bằng sự đền bù của người lớn. Như vậy, nhu cầu
được người khác thừa nhận không những chỉ là một nét đặc biệt trong sự phát triển nhân
cách của trẻ mẫu giáo mà còn là điều kiện cần thiết cho sự phát triển nhân cách ở các giai
đoạn tiếp theo sau đó. Cho nên việc giáo dục và phát triển tính tích cực có thể bắt đầu ngay
từ lứa tuổi mẫu giáo.
Trong các hoạt động khám phá khoa học về MTXQ có thể nhận biết TTCNT của trẻ
bằng các dấu hiệu sau:
Thứ nhất, trẻ có nhu cầu và hứng thú nhận thức của trẻ đối với MTXQ
Một trong những biểu hiện của TTCNT của trẻ, đó là hứng thú đối với nhiệm vụ nhận
thức. Hứng thú nhận thức của con người trong đó có trẻ mẫu giáo là hình thức thể hiện nhu
cầu nhận thức. Nhu cầu nhận thức của trẻ mẫu giáo được hiểu như là biểu hiện của động
cơ kích thích hoạt động. Nó chính là lòng ham thích, sự mong muốn, là trạng thái của cá
nhân được tạo ra bởi những đòi hỏi tất yếu của cá nhân để tồn tại và phát triển. Vì thế
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muốn hình thành TTCNT cho trẻ, trước hết cần hình thành cho chúng lòng ham muốn, sự
say mê và ý chí nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ nhận thức. Nhu cầu,
hứng thú nhận thức của trẻ trong quá trình hoạt động khám phá khoa học về MTXQ được
biểu hiện bằng những dấu hiệu cụ thể sau: Trẻ thích thú, chủ động tiếp xúc, hoạt động với
đối tượng mà trẻ muốn khám phá; Trẻ hay đặt những câu hỏi và có những thắc mắc đối với
giáo viên hoặc người lớn và yêu cầu được giải thích cặn kẽ. Việc đặt câu hỏi nói lên sự
ham hiểu biết, lòng mong muốn biết nhiều hơn, sâu hơn về những sự vật, hiện tượng trong
MTXQ: Đây là cái gì? Dùng để làm gì? Có thể... được không? Tại sao? Như thế nào? Từ
đâu mà có?... Nếu đứa trẻ học thụ động, không hứng thú thì nó sẽ không đưa ra những câu
hỏi và nó cũng không có phản ứng gì khi người lớn không trả lời. Vậy nên giáo viên cần
tôn trọng những câu hỏi mà trẻ đưa ra, trả lời kịp thời và kích thích được đứa trẻ đặt ra
những câu hỏi. Đấy không chỉ là biểu hiện của nhu cầu, hứng thú nhận thức mà còn là con
đường quan trọng nhất để củng cố hứng thú nhận thức của trẻ; Trẻ chú ý quan sát, chăm
chú lắng nghe cô nói và theo dõi những gì cô làm; Trẻ hay giơ tay phát biểu, nhiệt tình bổ
sung ý kiến vào câu trả lời của giáo viên cũng như của người lớn và đặc biệt là trẻ thích
tham gia vào các hoạt động; Ngoài ra, thông qua sự quan sát của mình người giáo viên có
thể xác định được những biểu hiện cảm xúc hứng thú nhận thức của trẻ như: cảm xúc vui
sướng, hài lòng khi được người lớn giải đáp những câu hỏi, những thắc mắc của mình; khi
tự mình tìm ra những câu trả lời đúng hay những thành công khác trong hoạt động. Chúng
ta còn có thể thấy được sự giận dỗi, nỗi thất vọng nếu người khác không thỏa mãn trí tò mò
của trẻ hoặc khi trẻ gặp thất bại trong hoạt động. Những cảm xúc này thể hiện qua những
phản ứng lời nói, qua nét mặt, cử chỉ...
Thứ hai, TTCNT của trẻ còn được biểu hiện thông qua các dấu hiệu nói lên khả năng
nhận thức và ngôn ngữ của trẻ trong quá trình hoạt động khám phá khoa học về MTXQ
Kỹ năng nhận thức của trẻ mẫu giáo là khả năng của trẻ thực hiện các hành động nhận
thức một cách thành thạo dựa trên cơ sở tổng hợp những tri thức và kỹ xảo đã biết: Trẻ có
kỹ năng quan sát, phát hiện nhanh chóng những nội dung được quan sát; Trẻ có kỹ năng
lắng nghe, hiểu lời người khác và diễn đạt cho người khác hiểu được ý mình; Trẻ thực hiện
đủ, đúng các thao tác thực hành trong hoạt động khám phá mà cô đưa ra; Trẻ sử dụng các
thao tác nhận thức, đặc biệt là các thao tác tư duy như: phân tích, tổng hợp, so sánh, khái
quát hóa vào việc giải quyết các nhiệm vụ nhận thức; Trẻ biết vận dụng vốn kiến thức và
kỹ năng đã tích lũy được vào việc giải quyết các tình huống, đặc biệt là các tình huống
mới; Ở trẻ đã có những biểu hiện của tính độc lập, sáng tạo trong các quá trình giải quyết
các nhiệm vụ nhận thức như: độc lập, tự tin trả lời câu hỏi của cô, tự mình tìm ra các cách
giải quyết khác nhau cho các tình huống cô đưa ra, đồng thời cũng có thể tự mình kiểm tra
kết quả của hoạt động khám phá ấy.
Thứ ba là biểu hiện của ý chí trong TTCNT của trẻ: Trẻ có sự tập trung chú ý, ít xao
nhãng trong quá trình hoạt động khám phá khoa học về MTXQ; Trẻ có sự nỗ lực vượt qua
khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao; Sự phản ứng của trẻ khi cô đưa ra tín hiệu
báo hết giờ (trẻ có phản ứng không hài lòng khi phải kết thúc công việc, kết thúc trò chơi
mà mình chưa hoàn thành).
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Tất cả những biểu hiện về TTCNT của trẻ không rời rạc, riêng rẽ với nhau mà chúng
gắn liền với nhau, đan xen vào nhau và nằm trong một tổng thể thống nhất. TTCNT của
trẻ, trong đó các trẻ khác nhau sẽ có những thể hiện ở các mức độ khác nhau trong các hoạt
động của chúng. Giáo viên mầm non cần biết được các cấp độ TTCNT của trẻ để từ đó xác
định mục tiêu và lựa chọn nội dung cũng như các phương tiện thực hiện nhằm đạt mục tiêu
giáo dục đã đề ra.

2.3. Mối liên hệ giữa tính tích cực nhận thức và hoạt động khám phá khoa học
về môi trường xung quanh
Hoạt động khám phá khoa học là phương tiện kích thích và nuôi dưỡng tính tò mò,
ham hiểu biết, nhu cầu khám phá thế giới xung quanh của trẻ.
Trong các hoạt động khám phá khoa học, trẻ được tự mình khám phá và thử nghiệm
với môi trường xung quanh, trẻ dần dần lĩnh hội được các quá trình tư duy khoa học như:
cách giải quyết vấn đề, suy luận, phỏng đoán… làm khả năng nhận thức của trẻ được phát
triển, đồng thời tính tò mò, ham hiểu biết, tích cực tìm tòi, khám phá cũng phát triển. Như
vậy TTCNT được phát triển mạnh ngay trong hoạt động khám phá khoa học.
Qua hoạt động khám phá khoa học, trẻ được thỏa mái, thỏa sức thực hiện ý tưởng
theo ý thích, theo sự phán đoán của bản thân (ví dụ: cái phễu kỳ lạ, hoa đổi màu…), trẻ sẽ
luôn tích cực hào hứng tham gia các hoạt động khám phá. Trẻ cũng tích cực và thường
xuyên trao đổi những biến đổi, những điều kỳ diệu mà mình và bạn cùng phát hiện trong
hoạt động khám phá ấy, trẻ cũng rất sung sướng mỗi khi khám phá ra được một điều gì
mới lạ và cùng lúc ấy nhu cầu hoạt động, nhu cầu nhận thức được thỏa mãn, hứng thú nhận
thức không chỉ được nảy sinh mà liên tục phát triển từ đó động cơ nhận thức được thỏa
mãn và TTCNT của trẻ được nâng cao. Khi tham gia vào các hoạt động khám phá khoa
học trẻ thể hiện rất rõ sắc thái tình cảm trước những gì mà trẻ đang khám phá, thử nghiệm.
Trẻ bộc lộ rõ những cảm xúc của mình khi tham gia hoạt động khám phá như sự hồ hởi,
phấn khởi khi được tham gia, trẻ cũng thể hiện rất sinh động những niềm vui khi tìm ra
những kết quả thử nghiệm. Chính đây sẽ là một trong những yếu tố sẽ kích thích trẻ không
chỉ yêu thích hoạt động khám phá khoa học mà còn tích cực tham gia, tích cực nhận thức
khi có cơ hội tiếp cận khoa học về thế giới xung quanh. Với trẻ mẫu giáo, khi tham gia
hoạt động khám phá khoa học trẻ được lựa chọn những phương tiện và phương thức hành
động phù hợp, tự vận dụng những kinh nghiệm đã biết vào trong những điều kiện mới,
hoàn cảnh mới nảy sinh trong khi trẻ tham gia vào hoạt động khám phá để giải quyết
nhiệm vụ đề ra, và như thế là TTCNT đã được khơi gợi, phát triển. Bên cạnh đó khi tham
gia hoạt động khám phá trẻ được tiếp cận với cái mới của môi trường xung quanh trong sự
vận dụng tính tích cực, vốn hiểu biết đã có một cách phù hợp với tình huống đặt ra trong
hoạt động, tức TTCNT phát triển.
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Khi khám phá khoa học, trẻ phải giải quyết vấn đề “ tiền khoa học” một cách nhanh
chóng. Muốn giải quyết được điều này thì trẻ phải phát hiện nhanh vấn đề nhận thức. Khi
trẻ phát hiện nhanh vấn đề thì phải tích cực quan sát, tích cực tư duy và có nghĩa là
TTCNT đã được khai thác và phát triển một cách “kéo theo”.
Hoạt động khám phá khoa học còn luôn thôi thúc trẻ phải tập trung ý chí, chú ý cao
độ để quan sát, khám phá. Đây cũng là điều kiện quan trọng để TTCNT phát triển. Ngoài
ra, khi tham gia vào hoạt động khám phá khoa học trẻ phải tìm ra phương cách mới để giải
quyết vấn đề, tìm ra cái mới, cái kỳ diệu, lý thú đã hấp dẫn mình nên tính sáng tạo, khả
năng sáng tạo của trẻ phát triển. Điều này cũng để lại “dấu ấn” trong sự phát triển TTCNT
của trẻ mẫu giáo..
Như vậy có thể nói rằng trong các hoạt động khám phá khoa học về thế giới xung
quanh đã tiềm ẩn TTCNT của trẻ và thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ được thỏa mãn
óc tò mò, tính ham hiểu biết và trẻ được bộc lộ tính độc lập và chủ động của mình.

2.4. Tổ chức các hoạt động trải nghiệm khám khá khoa học phát nhằm phát
huy tính tích cực nhận thức cho trẻ trong trường Mầm non
Hoạt động trải nghiệm khám phá khoa học cần dựa trên quan điểm tôn trọng nhu cầu
tìm hiểu, khám phá của trẻ, chú trọng vào quá trình hơn là kết quả, dạy ở mọi lúc, mọi nơi,
mọi thời điểm thích hợp nên việc khám phá khoa học về môi trường xung quanh nói chung
và về nước và hiện tượng thiên nhiên nói riêng luôn là hoạt động hấp dẫn, làm thỏa mãn
nhu cầu nhận thức của trẻ, mở cho trẻ cánh cửa vào thế giới rộng lớn hơn. Trong quá trình
KPKH, trẻ được sử dụng tất cả các giác quan, các thao tác trí tuệ, so sánh, phán đoán, giải
thích, nhận xét… từ đó mà tư duy và ngôn ngữ của trẻ phát triển. Điều quan trọng là việc
tổ chức các hoạt động thực hành trải nghiệm, khám phá khoa học còn góp phần phát triển ở
trẻ các phẩm chất trí tuệ như tính ham hiểu biết, khả năng chú ý, ghi nhớ có chủ định, bổ
trợ cho việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
Khi tổ chức cho trẻ thực hành thí nghiệm theo kiểu “thử và sai” trong hoạt động khám
phá khoa học giúp trẻ có những dấu ấn rõ ràng và có được những bài học kinh nghiệm đắt
giá mà trẻ khó quên. Ở độ tuổi mẫu giáo, cô giáo chưa cần phải đưa ra những lời giải thích
có độ chính xác cao về mặt khoa học, cô có thể đưa ra những lời giải thích linh hoat, mềm
dẻo và phù hợp với những suy nghĩ của trẻ và ở trẻ cô cũng nên cho trẻ đưa ra những nhận
xét, những suy nghĩ của mình về hoạt động vừa trải qua, không cần phải chính xác 100%
chỉ cần trẻ giải thích hợp lý theo những suy nghĩ của trẻ. Thông qua các hoạt động trải
nghiệm trong hoạt động KPKH, trẻ thu được kinh nghiệm thực tiễn, những kiến thức đơn
giản về đặc điểm, tính chất, các mối liên hệ, quan hệ, sự vận động, phát triển của các sự vật
hiện tượng trong tự nhiên, xã hội, và trong quá trình tìm tòi, khám phá, chiếm lĩnh cái mới,
ở trẻ còn hình thành kỹ năng chủ động tìm tòi, khám phá trong các hoạt động hàng ngày.
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Tóm lại, tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong hoạt động khám khá khoa học phát
nhằm phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ trong trường mầm non là quá trình tác động
có hướng, có chủ đích của giáo viên đến trẻ thông qua việc giúp trẻ tự mình hoạt động tìm
hiểu, khám phá đối tượng dựa trên những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của trẻ, và cũng
chính trong quá trình này kích thích lòng mong muốn khám phá, sự say mê, nỗ lực, ý chí
vượt qua những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

2.5. Một số khó khăn, hạn chế
Mặc dù giáo viên nhận thức tốt về vai trò quan trọng của tổ chức hoạt động trải
nghiệm trong hoạt động khám phá khoa học nhằm hướng đến việc phát huy tính tích cực
nhận thức của trẻ (55 giáo viên trên tổng số 68 giáo viên được điều tra cho là rất quan
trọng, 13/68 cho là quan trọng), nhưng qua điều tra thực tế thì giữa hiểu biết và thực hiện
lại có khoảng cách lớn. Khi đi dự giờ trực tiếp tại trường Mầm non, chúng tôi thấy phần
lớn giáo viên còn ảnh hưởng bởi phương pháp dạy học cũ. Các cô giáo vẫn giữ vai trò chủ
đạo trong các hoạt động, chủ yếu tập trung vào truyền thụ kiến thức cho trẻ, trẻ chưa thể
hiện được sự chủ động, tích cực trong hoạt động. Trẻ chưa thực sự được hoạt động trải
nghiệm, thí nghiệm, thử nghiệm, xem phim, tranh ảnh, mô hình... với học liệu, đồ dùng,
vật thật, thiên nhiên một cách hiệu quả. Hệ thống câu hỏi chưa giúp trẻ bộc lộ kinh nghiệm
của bản thân, kích thích trẻ hứng thú, tích cực, chưa được tạo điều kiện tối đa để trẻ phát
huy năng lực tự học, tự nghiên cứu, tìm kiếm kiến thức, chưa chú trọng tổ chức hoạt động
theo cá nhân, nhóm nhỏ. Giáo viên còn phụ thuộc nhiều vào các nội dung gợi ý trong
chương trình, không mạnh dạn lựa chọn các nội dung mới (73.5%).
Bảng 1. Các nguồn tài liệu giáo viên thường sử dụng trong hoạt động khám phá khoa học
Nguồn tài liệu

Số lượng

%

Tự sưu tầm, thiết kế chương trình với những trò chơi, thí
nghiệm đơn giản

12

17.7

Những tài liệu trong chương trình sẵn có

50

73.5

Trao đổi với đồng nghiệp

6

8.8

Tổng

68

100

Trong quá trình tổ chức hoạt động, giáo viên thường tổ chức theo kế hoạch đã định
sẵn, vì thế trẻ hoạt động theo sự sắp đặt của cô. Có một số trường hợp cô giáo xin giáo án
sẵn có của năm trước soạn và sử dụng lại.
Một số cán bộ quản lý chưa thể hiện tốt năng lực quản lý trong chỉ đạo chuyên môn, chưa
đổi mới sáng tạo, chưa mạnh dạn trao đổi, học hỏi để tự nâng cao nghiệp vụ, chưa tạo điều
kiện, khuyến khích GV sáng tạo và đặc biệt là không dễ chấp nhận sự sáng tạo của GV.
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Ngoài ra còn có những yếu tố khách quan như là thiếu về cơ sở vật chất, tài liệu tham
khảo, việc tích cực tìm tòi và đọc của các cô giáo còn hạn chế. Diện tích lớp hẹp, số lượng
trẻ lại đông cũng ảnh hưởng nhiều đến quá trình tổ chức hoạt động.
Bảng 2. Những khó khăn khi tổ chức thực hành trải nghiệm trong hoạt động khám phá khoa học
Những khó khăn

Số lượng

%

GV không nắm được cách tổ chức

15

22.1

Nguồn tài liệu ít

68

100

Lớp quá đông trẻ

57

83.8

Không có thời gian

46

67.6

Thiếu đồ dùng, trang thiết bị

25

36.8

Những khó khăn khác

17

25

Không có khó khăn gì

0

100

Tổng

68

2.6. Các biện pháp pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm phuy tính tích cực
nhận thức của trẻ trong hoạt động khám phá khoa học
Biện pháp 1: Tạo môi trường thực hành trải nghiệm phong phú đa dạng để kích
thích trẻ tìm tòi, khám phá
 Mục đích, ý nghĩa
Trẻ em luôn luôn thích hoạt động, đam mê khám phá thế giới xung quanh. Tất cả mọi
thứ đều trở nên hấp dẫn và vô cùng mới lạ trước đôi mắt trẻ. Vì thế, việc tạo ra cho trẻ các
khoảng không gian được chơi, được hoạt động là điều cần thiết. Môi trường đóng một vai
trò vô cùng quan trọng trong các hoạt động của trẻ, trẻ có tích cực hoạt động hay không
phụ thuộc nhiều vào môi trường, môi trường càng phong phú, đa dạng bao nhiêu càng hấp
dẫn trẻ tham gia vào hoạt động trong môi trường đó bấy nhiêu. Giáo viên cần biết tận
dụng, khai thác, tổ chức tốt môi trường để phát huy được vai trò của nó trong việc giáo dục
trẻ. Một môi trường hoạt động với cơ sở vật chất, nguyên vật liệu, đồ dùng đồ chơi… đầy
đủ hấp dẫn không chỉ có ý nghĩa với việc kích thích hứng thú của trẻ, mà còn thỏa mãn
được nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết của trẻ.
 Yêu cầu
- Môi trường hoạt động phải đa dạng, phong phú tận dụng được nhiều nguyên vật liệu
có sẵn ở địa phương, sử dụng các đồ dùng trực quan thúc đẩy hoạt động tìm tòi, khám phá,
khơi gợi được các hoạt động, ý tưởng, và khả năng giải quyết vấn đề của trẻ.
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- Trang trí môi trường hoạt động phù hợp với tính chất của hoạt động khám phá, bố trí
một cách khoa học, phù hợp với lứa tuổi, phản ánh được nội dung, trong môi trường đó, trẻ
phải được thoải mái, độc lập.
- Môi trường hoạt động phải an toàn, vệ sinh và có tính thẩm mỹ.
 Cách tiến hành
Bước 1: Xác định đối tượng
Để phát huy được tính tích cực nhận thức của trẻ, giáo viên nên cùng với trẻ lựa chọn
các đối tượng phù hợp, những đối tượng trẻ cảm thấy thích thú. Các đối tượng phong phú
đa dạng sẽ là nguồn kích thích và duy trì hứng thú của trẻ trong quá trình hoạt động. Các
đối tượng lựa chọn nhằm tạo ra môi trường phong phú, hấp dẫn, kích thích trẻ tìm tòi,
khám phá cần phải chú ý những yêu cầu sau: Các đối tượng phải mang tính mở: Chúng
phải khơi gợi được ở trẻ suy nghĩ, ý định, ý tưởng nào đó, có thể sử dụng vào nhiều mục
đích; Các đối tượng phải đa dạng, mới, lạ được thay đổi thường xuyên để duy trì được
hứng thú của trẻ; Các đối tượng phải dễ quan sát, có biến đổi rõ nét, thể hiện các trạng thái
khác nhau.
Bước 2: Bố trí, sắp xếp các đối tượng
Việc bố trí, sắp xếp đối tượng vô cùng quan trọng bởi nếu chúng ta sắp xếp không hợp
lý trẻ sẽ không thể quan sát được, phải đảm bảo được rằng tất cả trẻ trong lớp đều có thể
quan sát và tương tác được thuận lợi với đối tượng khám phá. Góc khám phá khoa học
phải đặt ở vị trí hợp lí, thuận tiện cho trẻ hoạt động, nên cách xa góc ồn ào nhưng trong góc
cũng cần có đầy đủ các phương tiện khám phá như kính lúp, các nguyên vật liệu tự nhiên,
sỏi, đá, cát, cây cối, các dụng cụ để chăm sóc cây, cũng như những dụng cụ để khám phá
các công việc... Bố trí các đối tượng sao cho trẻ dễ lấy, dễ thấy, đẹp mắt, thay đổi và bổ
sung thường xuyên.
Bước 3: Xác định và huy động các nguồn cung cấp khác
Trước các hoạt động khám phá, các giáo viên có thể trao đổi với trẻ và phụ huynh để
cùng nhau tham gia vào công tác chuẩn bị cho tiết học: Ví dụ như khi chúng ta cho trẻ
khám phá về quả, chúng ta có thể yêu cầu mỗi trẻ về nhờ bố mẹ mua 1 loại quả mà trẻ
thích mang đến lớp, hay khi khám phá về quá trình phát triển của thực vật, có thể trao đổi
với phụ huynh việc cùng chuẩn bị các loại hạt, bông, giấy, sữa chua… khuyến khích trẻ
sưu tầm các đối tượng mà cô yêu cầu kết hợp với phụ huynh cùng tham gia sẽ giúp trẻ hào
hứng hơn trong các hoạt động.
Bước 4: Xác định các hoạt động của trẻ khi tương tác với các đối tượng trong môi trường
Để trẻ tích cực nhận thức và kích thích được mong muốn tìm tòi khám phá thì giáo
viên cần cho trẻ được trực tiếp thực hành, trải nghiệm, tự mình thao tác với các đối tượng,
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suy nghĩ để giải quyết các vấn đề nảy sinh xoay quanh các hoạt động khám phá, lúc này
giáo viên đóng vai trò là người tổ chức, hướng dẫn giúp trẻ huy động vốn hiểu biết và kiến
thức của mình vào hoạt động, đưa ra những gợi ý khi trẻ thực sự gặp khó khăn.
 Điều kiện vận dụng
- Cơ sở vật chất của lớp học đảm bảo yêu cầu chung của ngành học.
- Giáo viên là người chủ động tìm kiếm, sưu tầm, làm các đồ dùng, đồ chơi, coi trọng
những vật liệu có sẵn trong tự nhiên, đơn giản, gần gũi sẵn có ở địa phương, phù hợp nhận
thức của trẻ.
Biện pháp 2: Tổ chức các hoạt động hướng đến việc tích cực sử dụng các giác quan
của mình
 Mục đích, ý nghĩa
Một trong những cách thức có ưu thế nhất trong việc giúp trẻ tìm tòi, khám phá, phát
hiện các đặc tính của sự vật hiện tượng xung quanh với một tâm thế hướng khởi, thoải mái
đó là việc sử dụng tích cực 5 giác quan của mình. Bởi trẻ có cơ hội được đứng ở vị trí của
“nhà khoa học tý hon” khi được tận mắt chứng kiến những diễn biến thí nghiệm, tự tay
thực hành khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh thì việc tiếp thu kiến thức sẽ trở
nên dễ dàng và sâu sắc hơn, từ đó tìm ra con đường giải quyết nhiệm vụ nhận thức một
cách đúng đắn.
Việc cho trẻ sử dụng tích cực các giác quan giúp trẻ được trải nghiệm một cách rõ nét
và khách quan hơn, giúp trẻ nhận thức nhanh hơn về các tri thức tiền khoa học và hình
thành ở trẻ khả năng tư duy, sáng tạo một cách rõ nét nhất.
 Yêu cầu
Dựa vào những gì mà trẻ hứng thú và muốn tìm hiểu, giúp trẻ học cách sử dụng tốt
hơn tất cả các giác quan của trẻ có để biến trẻ trở thành người quan sát nhanh nhạy và giỏi
giang; Cho trẻ ra ngoài trời để trẻ được ở trong môi trường tự nhiên và dành thời gian cho
trẻ khám phá nhờ các giác quan của mình và đừng ngại là trẻ sẽ lấm bẩn...
 Cách tiến hành
Kích thích thị giác của trẻ thông qua với những câu hỏi định hướng, con nhìn thấy
điều gì? Nó có màu sắc, hình dạng, kính thước ra sao? Con có thể miêu tả về nó được
không? Con có thể sử dụng kính hiển vi để nhìn rõ hơn mọi vật... có thể nói, để trẻ yêu
thích hay không yêu thích cái gì, thì một trong những yếu tố đầu tiên tri phối trẻ đó là trẻ
nhìn và từ cái nhìn đó thì mới dẫn đến có thích đồ vật đó không. Chúng ta có câu nói rất
hay “từ ánh mắt đến trái tim”, nó nói lên một sự thật rằng: chúng ta nhìn, chúng ta thấy
thích thì sẽ thôi thúc chúng ta tìm hiểu về đối tượng, tri giác đối tượng đó và với trẻ cũng
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vậy, cái cuốn hút trẻ nó có thể là màu sắc, hình dạng, hay một đặc điểm nào đó của sự vật
hiện tượng mà trẻ thích, từ đó trẻ hoạt động với đối tượng và nắm được những đặc điểm
bên ngoài của sự vật, hiện tượng.
Thính giác: Để có thể lắng nghe âm thanh của sự vật, hiện tượng, những hoạt động
thường ngày của con người, cô giáo có thể yêu cầu trẻ nhắm mắt lại để có thể cảm nhận,
đưa ra các câu hỏi định hướng, các con nghe thấy gì? theo con âm thanh đó phát ra từ đâu?
Làm thế nào để tạo ra âm thanh đó? Có phải có chú gà con đang kiêu chiếp chiếp gọi mẹ
không? Con có nghe thấy không?... hay đôi khi cảm nhận tiếng du duơng của nhạc, tiếng tí
tách của mưa, trẻ lắng nghe, trẻ cảm nhận và từđó trí tưởng tượng của trẻ được phát huy.
Khứu giác: Để ngửi mùi, hương thơm của cỏ, cây, hoa, quả, lá, của thức ăn, của khói,
của những loại thức ăn để lâu, mùi của đồ ăn khi đun quá lửa...
Xúc giác: Để cảm nhận nóng lạnh, sự mềm mại hay thô giáp, cứng, mềm, sần sùi...
không những bằng tay mà có thể bằng cả cơ thể mình với luồng gió mát lạnh hay ấm...Cả
cô và trẻ hãy cùng thu thập những đồ vật với đặc điểm bên ngoài khác nhau tạo cảm giác
(lông vũ, lá cây, sầu riêng, chôm chôm, đá lạnh, chú lươn nhỏ... và có thể cùng chơi trò
chơi “Ai thế nhỉ? vật gì thế nhỉ? Để trẻ sờ và đoán một cách vui vẻ, hào hứng. Đôi khi là
xoè tay ra đón lấy những giọt mưa rơi, đượcđùa thoả thích dưới mua, đó cũng là một trải
nghiệm thú ví với trẻ.
Vị giác: Kích thích vị giác của trẻ thông qua việc khám phá các loại đồ ăn, hoa quả với
sự phong phú của vị: ngọt, mặn, chát, đắng, chua, cay…, để sau này khi chỉ nhắc đến đồ
vật đó, trẻ đã có những cảm nhận về những vật mà trẻ đã từng thử. Chẳng phải là nếu bạn
chưa bao giờ ăn chanh, bạn sẽ không thể nào tiết nước bọt khi người ta nhắc đến từ chanh
được. Không phải tự dưng khi nhắc đến thuốc là chúng ta biết nó đắng, bởi đơn giản bạn
đã thử… Vậy tại sao không cho trẻ sử dụng vị giác của mình để khám phá những vật có thể
sử dụng vị giác mà không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ của trẻ? Khi khám phá sự vật hiện
tượng, hãy cho trẻ sử dụng tất cả các giác quan của mình nếu có thể, bởi từ đó trẻ sẽ nắm
được rõ nét và đầy đủ đặc điểm của sự vật hiện tượng. Thật là thiếu sót nếu chúng ta cho
trẻ khám phá về một loại quả nào đó mà trẻ không được trực tiếp sờ, không được gửi,
không được nhìn và không được nếm vị của loại quả đó.
 Điều kiện vận dụng
Tùy thuộc vào từng đối tượng để ta cho trẻ sử dụng những giác quan phù hợp trong
quá trình trải nghiệm, khám phá đối tượng.
Biện pháp 3: Sử dụng hệ thống câu hỏi “mở” kích thích trí nhớ, khả năng suy luận
của trẻ
 Mục đích, ý nghĩa
Hầu hết trẻ nhỏ rất tò mò về thế giới xung quanh chúng, nhưng nhiều trẻ không có
nhiều kinh nghiệm để đặt các câu hỏi. Chúng cần người lớn làm mẫu và hỗ trợ ban đầu và
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trẻ sẽ nhanh chóng học được cách đặt câu hỏi với những gì mà trẻ quan tâm. Cho dù trẻ
hay cô giáo đặt câu hỏi, thì cũng cần suy xét xem trẻ đã biết gì rồi để dẫn tới việc đặt câu
hỏi đó. Đây là cơ hội cho trẻ suy nghĩ, sử dụng những hiểu biết của mình vào giải quyết
vấn đề cô đưa ra. John Deway từng viết “Biết đặt câu hỏi tốt là điều kiện cốt lõi để dạy học
tốt. Vì vậy biện pháp sử dụng câu hỏi mở là một trong những biện pháp cơ bản trong quá
trình tổ chức thực hành trải nghiệm trong hoạt động khám phá khoa học nhằm phát huy
tính tích cực nhận thức cho trẻ. Khám phá khoa học là hoạt động nhận thức đòi hỏi sự tập
trung, nỗ lực cao của các thuộc tính tâm lý (chú ý, ghi nhớ…), các thao tác trí tuệ (phân
tích, so sánh, suy luận, phán đoán, tổng hợp, khái quát hóa…) cũng như các thao tác dễ
làm cho trẻ căng thẳng. Vì vậy để giảm bớt sự căng thẳng, mệt mỏi cho trẻ chúng ta có thể
sử dụng những câu hỏi mở kích thích sự hứng thú, sự tập trung trở lại của trẻ vào đối tượng
đang khám phá mà còn giúp cho trẻ tích cực suy luận và thể hiện sự suy luận của mình qua
câu trả lời.
 Yêu cầu
Câu hỏi “mở” là những câu hỏi kích thích sự tư duy của trẻ, ở đó trẻ phải suy nghĩ, vận
dụng những hiểu biết của mình để đưa ra câu trả lời thích hợp với câu hỏi của cô, ở đó trẻ
không thể trả lời bằng “Đúng - sai; Có - không”; Những câu hỏi phải đa dạng, phù hợp với
khả năng của trẻ. Phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, kích thích được tư duy và giúp trẻ vận
dụng được những kinh nghiệm vốn hiểu biết của trẻ đã được lĩnh hội để trả lời; Có mức độ
khó tăng dần, đi từ đặc điểm bên ngoài vào bản chất bên trong của đối tượng khám phá;
Câu hỏi kích thích trẻ tri giác, tiếp xúc trải nghiệm, hoạt động trực tiếp với đối tượng: nhìn,
ngửi, sờ, nếm, so sánh, phân loại, thử nghiệm… (Ví dụ: Theo các con thì làm thế nào để
một quả bóng bay tự phồng lên mà không cần phải thổi? Hay nếu cô cho paking soda vào
dấm thì hiện tượng gì sẽ xảy ra? Các con hiểu thế nào là hòa tan?...); Câu hỏi “mở” được
sử dụng trong tất cả các hình thức hoạt động. Nêu câu hỏi trước, trong, sau khi cho trẻ
quan sát, tham gia trò chơi, trước, trong và sau hoạt động thăm quan, dã ngoại, thực hành
thí nghiệm...Các câu hỏi mở kích thích trẻ tích cực suy nghĩ, đưa ra những cảm nhận của
trẻ về đối tượng quan sát, khám phá bằng nhiều cách khác nhau. (Ví dụ: Nếu… thì sao?,
Như thế nào?, Tại sao cháu nghĩ…? Ngoài… còn gì nữa?...). Có thể nói những câu hỏi
“mở” sẽ có tác động tốt đến nhận thức của trẻ, bởi lúc này trẻ sẽ phải huy động những kinh
nghiệm và sự hiểu biết của trẻ có để trả lời câu hỏi; Tạo bầu không khí thoải mái, gần gũi
trong khi trò chuyện với trẻ; Có thái độ tôn trọng mọi ý kiến riêng của trẻ, tránh nôn nóng
vội vàng, cắt ngang suy nghĩ của trẻ, chú ý uốn nắn bổ sung nhận xét câu trả lời của trẻ và
cách diễn đạt
 Cách tiến hành
- Xây dựng hệ thống câu hỏi
+ Câu hỏi kích thích trẻ quan sát các đối tượng, hiện tượng tự nhiên, đưa ra những băn
khoăn, thắc mắc, phỏng đoán, suy luận của mình trong quá trình tiếp xúc với các đối
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tượng, giáo viên có vai trò là hướng dẫn trẻ cách thức quan sát - chính là sử dụng các giác
quan để khảo sát đối tượng như nhìn, sờ, nắn, nghe, ngửi, nếm, đo… cách thức quan sát
phải phù hợp với nhiệm vụ, tính chất của đối tượng, hiện tượng. Giáo viên cần giúp trẻ nhớ
lại những cách thức khảo sát đã biết và trên cơ sở đó tìm ra được cách thức diễn đạt mới
khi cùng nói về một sự vật hiện tượng. Ví dụ làm thế nào để biết được đường tan hay
không tan? Khi nào thì có bóng tối, Bóng tối thường xuất hiện ở đâu?
+ Các câu hỏi hướng dẫn trẻ sử dụng các giác quan, để trẻ nắm được những đặc điểm
của các hiện tượng: Giáo viên nêu đặc điểm của đối tượng, hiện tượng và gợi mở cho trẻ
có thể trả lời, để nhận biết ra đặc điểm ấy; Giáo viên gợi ý trẻ sử dụng các giác quan khác
nhau đê tiếp xúc, hoạt động với đối tượng, phát hiện ra đặc điểm của đối tượng, kích thích
mong muốn khám phá, ham biết của trẻ
+ Câu hỏi kích thích trẻ tri giác, tiếp xúc trải nghiệm, hoạt động trực tiếp với đối
tượng: Giáo viên sử dụng câu hỏi này để kích thích trẻ tham gia hoạt động trực tiếp với đối
tượng, hiện tượng thiên nhiên nhằm phát hiện ra đặc điểm, thuộc tính, mối liên hệ… của
chúng. Đây là những câu hỏi đòi hỏi trẻ phải chú ý tri giác, phải tiếp xúc trải nghiệm, hoạt
động trực tiếp với đối tượng: Nhìn, ngửi, sờ, nếm, đong, đo, so sánh, phân loại, thử
nghiệm, đối chiếu… Vai trò của nó là định hướng, điều khiển, điều chỉnh các hành động,
hoạt động khám phá của trẻ. Ví dụ: Trong khi trẻ chơi với nước, quan sát nước, giáo viên
dùng câu hỏi kích thích trẻ hoạt động như: Con hãy nhìn xem nước có màu gì? Hãy nếm
xem nước có vị gì? Hãy dùng tay để giữ nước… Khi trẻ tìm hiểu hiện tượng vật nổi, vật
chìm trong nước giáo viên dùng câu hỏi để kích thích trẻ hoạt động ngôn ngữ như: Nếu cô
đặt thanh nam châm này ở gần cát thì theo các con hiện tượng gì sẽ xảy ra?… Khi trẻ tìm
hiểu tác dụng của ánh sáng giáo viên dùng câu hỏi để kích thích trẻ làm thí nghiệm: làm
thế nào để chúng ta có thể biết ánh sáng có vai trò quan trọng đối với con người?
+ Câu hỏi kích thích tư duy: So sánh, phân loại, phán đoán, suy luận, giải thích… Đó
là những câu hỏi yêu cầu trẻ phải tích cực sử dụng các thao tác tư duy để phân tích, tổng
hợp, so sánh, phân loại, rút ra kết luận, phán đoán, suy luận… về những điều trẻ đã được
trải nghiệm trực tiếp. Giúp cho việc nhận biết, phân biệt các sự vật, hiện tượng trở nên
chính xác, đầy đủ, sâu sắc. Để trả lời được câu hỏi này buộc trẻ phải quan sát kỹ, tách các
dấu hiệu đặc trưng của đối tượng và so sánh với các đối tượng khác. Trẻ phải tìm ra mối
liên hệ giữa các đối tượng, hiện tượng… Với câu hỏi kích thích trẻ phán đoán, suy luận,
giải thích chưa yêu cầu trẻ phải trả lời hoàn toàn chính xác và muốn làm được điều này thì
trẻ phải lục tìm trong kinh nghiệm của mình những vốn từ mà trẻ có. Điều quan trọng là trẻ
phải biết vận dụng những vốn từ đó để nói lên được các mối liên hệ của hiện tượng mà trẻ
cảm thấy phù hợp. Câu hỏi này thường sử dụng sau khi trẻ đã có hoạt động trải nghiệm
thực tế như tri giác, tiếp xúc, thử nghiệm… Giáo viên đặt các câu hỏi như: Tại sao? Như
thế nào? Vì sao lại như vậy? Điều gì sẽ xảy ra?... để kích thích tư duy của trẻ. Tuy nhiên
đây là câu hỏi khó nên giáo viên chú ý đặt câu hỏi mang tính khái quát trước, đặt câu hỏi
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gợi ý sau. Cần chuẩn bị mức độ câu hỏi phù hợp với trình độ khác nhau của trẻ. Giáo viên
chú ý khơi gợi ở trẻ cảm xúc trước hiện tượng đang tìm hiểu khám phá. Khuyến khích trẻ
dùng các cách khác nhau để biểu đạt suy nghĩ hiểu biết của mình, ví dụ: Con hãy nói xem
nước có đặc điểm gì? Nước ở đâu con thích nhất và thấy đẹp nhất? Có những cách nào
khác để mô tả nước?...
 Điều kiện vận dụng
Cô giáo phải nắm được mức độ phát triển về mặt nhận thức của trẻ trong lớp; Cô giáo
phải chuẩn bị kỹ lưỡng hệ thống câu hỏi định đưa ra trong hoạt động sao cho phù hợp với
khả năng nhận thức của trẻ; Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động; Cô giáo phải yêu trẻ, có
kỹ năng giao tiếp với trẻ, thể hiện rõ sự say mê, hứng thú của mình với công việc.

3. KẾT LUẬN
Việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ trong
hoạt động khám phá khoa học có ý nghĩa quan trọng đối với công tác chăm sóc – giáo dục
trẻ. Nó giúp trẻ chủ động, độc lập, sáng tạo giải quyết các nhiệm vụ nhận thức với sự huy
động các chức năng tâm lí, đặc biệt là chức năng tư duy, góp phần vào việc phát triển nhân
cách trẻ. Do vậy, phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ là rất cần thiết. Trường Mầm non
cần quan tâm đến việc tổ chức các hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung
quanh hơn nữa, và đặc biệt là cần quan tâm tới việc triển khai các hoạt động khám phá
khoa học theo hướng đổi mới giáo dục hiện nay. Có thể áp dụng các biện pháp tổ chức
hoạt động trải nghiệm khám phá khoa học về môi trường xung quanh như đã nhắc tới ở
trên nhằm nâng cao TTCNT của trẻ trong hoạt động khám phá khoa học cũng như góp
phần nâng cao hiệu quả nhận thức - trí tuệ cho trẻ nói riêng. Tuy nhiên, giáo viên cần chú
trọng đến sự lựa chọn linh hoạt các biện pháp sao cho phù hợp với từng hoạt động khám
phá, từng địa phương và thực tế giáo dục.
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ORGANIZING ACTIVITIES TO POSITIVELY
UPHOLD CHILDREN’S AWARENESS
IN SCIENCE EXPLORATION AT KINDERGARTEN
Abstract: Researching science is one of important activities with children in pre-school,
effectively contributing to children’s comprehensive development of personality in
general and children’s positive promotion of awareness in particular. To maximum
uphold educational effect of this activity, teacher has to concern about in process of
holding this acticity which uses appropriate methods to promote children’s interests,
nosiness and expectation to explore the world, helping children’s aware progress gains
the best effect. One of measures which has the most advantage over others in helping
children find, explore and realize features of surrounding things. That’s how the children
experience life.
Keywords: Researching science, experiencing activity, positive awareness.
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VÀ CAN THIỆP SỚM - TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI
Nguyễn Thị Thanh
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
Tóm tắt: Khuyết tật học tập là một dạng rối loạn trong học tập của học sinh, học sinh
khuyết tật học tập không có khuyết tật trí tuệ và không chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố môi
trường cũng như các giác quan. Khuyết tật học tập là một lĩnh vực mới, chưa có nhiều
nghiên cứu và nhiều phương pháp khoa học được áp dụng phổ biến, đặc biệt với những
người không có chuyên môn sẽ dễ nhầm lẫn học sinh khuyết tật học tập với các dạng
khuyết tật khác như khuyết tật trí tuệ, ADHD, rối loạn cảm giác… dẫn đến sự hỗ trợ cho
các học sinh này cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong bài viết này tác giả trình bày
quy trình phát hiện và hỗ trợ học sinh khuyết tật tại Trung tâm Tham vấn học đường và
Can thiệp sớm, trường Đại học Thủ đô Hà Nội.
Từ khóa: Khuyết tật học tập, khó khăn về đọc, khó khăn về tính toán, khó khăn về viết.
Nhận bài ngày 24.4.2019; gửi phản biện, chỉnh sửa và duyệt đăng ngày 15.6.2019
Liên hệ tác giả: Nguyễn Thị Thanh; Email: ntthanh@hnmu.edu.vn

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Khuyết tật học tập (KTHT) là một thuật ngữ chuyên ngành dùng để chỉ một dạng
khuyết tật của học sinh và đã được sử dụng phổ biến từ lâu trên thế giới đặc biệt là ở các
nước phát triển, nhưng ở Việt Nam KTHT là một khái niệm khá mới mẻ.
Trước đây các dạng khuyết tật của học sinh ở Việt Nam thường được phân loại các
dạng như: khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật trí tuệ, tự kỷ…, trẻ KTHT thường ít được
nhắc đến và chúng thường được xếp nhầm vào dạng tật khuyết tật trí tuệ, điều này gây ra
không ít khó khăn trong việc hỗ trợ và can thiệp cho trẻ, hiệu quả can thiệp thường không
cao và không phát huy được các năng lực của bản thân trẻ.
Thời gian gần đây KTHT cũng đã được phổ biến rộng rãi, đặc biệt là trong lĩnh vực
chuyên môn về trẻ có nhu cầu đặc biệt. Ở lĩnh vực này cũng đã có những thành tựu về
nghiên cứu và hỗ trợ nhất định. Tuy nhiên, để bồi dưỡng, bổ sung năng lực chuyên môn và
triển khai quy trình phát hiện, hỗ trợ đúng phương pháp được rộng khắp các cơ sở giáo dục
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thì vẫn còn nhiều bất cập. Bài viết đề cập thực trạng và quy trình phát hiện, hỗ trợ học sinh
khuyết tật hiện đang triển khai tại Trung tâm tham vấn học đường và Can thiệp sớm của
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

2. NỘI DUNG
2.1. Vài nét về “khuyết tật học tập”

2.1.1. Khái niệm khuyết tật học tập
Khuyết tật học tập là dạng khó khăn nảy sinh trong quá trình học tập của học sinh.
Theo Ủy ban hỗn hợp quốc gia về khuyết tật học tập Hoa Kì (NJCLD), thì: “Khuyết tật học
tập… các rối loạn gây ra những khó khăn đáng kể về lĩnh hội và vận dụng các kĩ năng
nghe, nói, đọc, viết, suy luận hoặc làm toán… Khuyết tật học tập không phải do nguyên
nhân khuyết tật trí tuệ, khuyết tật giác quan, rối loạn cảm xúc xã hội, và cũng không do ảnh
hưởng từ môi trường (NJCLD, 1981). Còn theo Hiệp hội tâm bệnh học Hoa Kì, KTHT có
các biểu hiện sau:
- Rối loạn học tập cục bộ (Specific learning disorder) bắt đầu từ tuổi học đường…,
bao gồm những vẫn đề học tập kéo dài ở các kỹ năng học tập cốt lõi gồm đọc, viết và toán
(reading, writing & math).
- Có một hoặc nhiều hơn trong 6 biểu hiện sau kéo dài ít nhất 6 tháng dù đã được hỗ
trợ: 1) khó khăn về đọc thành tiếng (reading dificulty); 2) khó khăn đọc - hiểu; 3) khó khăn
về chính tả (spelling); 4) khó khăn viết bài làm văn (dificulty with witten expression); 5)
khó khăn với các khái niệm về số, dự kiện số hoặc phép tính; 6) khó khăn trong suy luận
toán học/giải toán (American Psychiatric Association, 2013, DSM - 5).
Tương tự như vậy, Hiệp hội Dyslexia Anh quốc cũng cho rằng khuyết tật học tập của
học sinh là “các khó khăn học tập đặc thù tác động đến cách thức tiếp thu và xử lí thông
tin. Những khó khăn này thuộc vấn đề về “thần kinh” (hơn là về tâm lí), thường có tính phả
hệ và độc lập với chức năng trí tuệ…, có ảnh hưởng đáng kể đến dạy học, học biết chữ” và
đưa ra các biểu hiện, dạng thức cụ thể: “Các khó khăn học tập đặc thù thường diễn ra đồng
thời, với các dạng phổ biến nhất là: khó khăn về đọc (dyslexia); khó khăn điều vận
(dyspraixia); khó khăn về toán (dyscalculia); quá hiếu động giảm tập trung (ADHD)”;
“Các khó khăn học tập đặc thù có thể đồng hiện với các khó khăn ở phổ tự kỉ như chứng
Asperger”.
Nhìn chung, hiện tượng khuyết tật học tập trong một bộ phận học sinh đang ngày càng
có xu hướng phổ biến, cần được xem xét kĩ lưỡng nguyên nhân, thực trạng… để có các tác
động phù hợp. Theo các nghiên cứu của Bộ Giáo dục Nhật Bản năm 1990, thì: “Khuyết tật
học tập không có sự chậm phát triển về trí tuệ nói chung nhưng trong các năng lực nghe,
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nói, đọc, viết, tính toán và suy luận, việc lĩnh hội và vận dụng nội dung đặc định nào đó có
những khó khăn rõ rệt. Nguyên nhân của khuyết tật học tập là do sự khiếm khuyết nào đó
về cơ chế hoạt động của hệ thần kinh, những khuyết tật khác về thính giác, thị giác, trí tuệ,
cảm giác, những yếu tố môi trường không phải là nguyên nhân trực tiếp của KTHT”.

2.1.2. Đặc điểm của học sinh khuyết tật học tập
Theo Sổ tay Chẩn đoán và thống kê các rối nhiễu tâm thần DSM-V, KTHT có ba dạng
khó khăn đặc thù: Khó khăn về đọc, khó khăn về viết và khó khăn về toán. Một học sinh có
thể có một khó khăn nhưng cũng có thể có từ hai khó khăn trở lên.
Khó khăn về đọc là một trong những dạng KTHT phổ biến nhất. Học sinh khó khăn về
đọc chỉ được nhận diện trong hoạt động đọc, biểu hiện cụ thể là không đọc được hoặc đọc
rất chậm (thậm chí đánh vần), học sinh không hiểu văn bản đọc… Những khó khăn này
không thể giải thích được bằng các nguyên nhân như khả năng trí tuệ kém, hoạt động giảng
dạy không hiệu quả hoặc khiếm khuyết giác quan như khiếm thính, khiếm thị...
Khó khăn về viết là dạng KTHT liên quan đến cách thể hiện những suy nghĩ bằng chữ
viết. Những học sinh này thường bị rối loạn về viết. Cụ thể, không viết được chữ hoặc chữ
viết méo mó không đúng kích cỡ, chữ viết xấu, rất khó đọc; viết được nhưng kém hơn hẳn
so với các bạn cùng lớp về tốc độ, cách trình bày, số lỗi chính tả, lỗi sử dụng các dấu chấm
câu và sử dụng không đúng các quy tắc ngữ pháp hoặc khó khăn khi diễn đạt những suy
nghĩ bằng chữ viết. Nói cách khác, đây là dạng khó khăn trong tạo lập văn bản.
Khó khăn về toán là một dạng KTHT liên quan đến việc nắm khái niệm và biểu tượng
toán học hoặc khó khăn trong việc thực hiện các phép tính hay giải toán.
Năng lực đầu tiên của học sinh trong học tập nói chung thường được xác định thông
qua các hoạt động như: đọc, viết và tính toán. Vì vậy, hầu hết các học sinh mắc KTHT
thường được phát hiện ở độ tuổi Tiểu học, giai đoạn các em được học và cần sử dụng các
kỹ năng đọc, viết, tính toán vào trong các hoạt động học tập. Đây cũng là lúc học sinh
KTHT bộc lộ khó khăn của bản thân rõ nhất. Tuy nhiên cần khẳng định KTHT là một
khuyết tật trong năng lực học tập của một đứa trẻ, nó xuất phát từ nguyên nhân của não bộ,
do những khiếm khuyết bẩm sinh của hệ thần kinh, không do ảnh hưởng hay tác động của
môi trường, xã hội. Vì vậy, chúng ta không thể áp dụng các biện pháp, phương pháp can
thiệp khác như với trẻ tự kỷ, ADHD… để dạy học sinh KTHT mà phải có định hướng can
thiệp và hỗ trợ riêng, phù hợp với từng dạng khó khăn khác nhau của học sinh KTHT.

2.1.3. Xác định trẻ mắc định khuyết tật học tập
Để xác định học sinh mắc KTHT, các nhà chuyên môn kết hợp nhiều phương pháp,
nhiều khâu đánh giá và sử dụng nhiều bộ công cụ đánh giá khác nhau để đưa ra kết luận
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chẩn đoán chính xác nhất về những khiếm khuyết của học sinh, tránh sự đánh đồng, nhầm
lẫn trong đánh giá, kết luận vội vàng khi chưa đủ cơ sở dữ liệu. Hiện đang phổ biến các
phương pháp sau:
- Phương pháp xác định chênh lệch về năng lực và học lực (Ability - Achievement
Discrepancy, A-AD).
- Phương pháp xác định không thích ứng với chương trình can thiệp (Failure to
response to intervention, Rtl).
- Quy trình thay thế dựa vào các nghiên cứu (Alternative Ressearch - based
Procedure).
Mỗi phương pháp đều có căn cứ và các tiêu chí, công cụ đánh giá hợp lí; tuy nhiên, để
chính xác hơn, cần sử dụng tổng thể các phương pháp này khi xác định thực trạng đối
tượng, bởi mức độ và đặc điểm của mỗi học sinh là khác nhau.

2.2. Thực trạng phát hiện và hỗ trợ học sinh KTHT tại Trung tâm Tham vấn
học đường và Can thiệp sớm ở trường Đại học Thủ đô Hà Nội

2.2.1. Vài nét về Trung tâm “Tham vấn học đường và Can thiệp sớm”
Trung tâm Tham vấn học đường và Can thiệp sớm (TVHĐ và CTS)là một trung tâm
thực hành trực thuộc khoa Tâm lý - Giáo dục, trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Trung tâm
được thành lập tháng 10/2016 với cơ cấu đội ngũ là các cán bộ, giảng viên cơ hữu của
Khoa Tâm lý - Giáo dục, thực hiện các chức năng nhiệm vụ sau:
- Cung cấp các dịch vụ về TVHĐ và CTS cho trẻ có nhu cầu đặc biệt như: Đánh giá,
tham vấn trị liệu, can thiệp, hỗ trợ phụ huynh…
- Nghiên cứu và đào tạo về chuyên ngành giáo dục đặc biệt.
- Là cơ sở thực hành cho sinh viên của trường Đại học Thủ đô Hà Nội về các vấn đề
liên quan đến việc chăm sóc và hỗ trợ trẻ có nhu cầu đặc biệt.
Cơ sở vật chất của Trung tâm hiện tại đáp ứng đầy đủ về số lượng (phòng học và đồ
dùng học tập), bao gồm: 1 sảnh vận động, 1 phòng đánh giá, 1 phòng tham vấn, 1 phòng
tâm vận động, 1 phòng học nhóm bán trú, 1 phòng tiền học đường, 1 phòng bếp, và 8
phòng cá nhân. Các đồ dùng trang thiết bị được bố trí hợp lí và cố định cho mỗi phòng theo
chức năng riêng. Đội ngũ cán bộ của Trung tâm về cơ bản là cán bộ, giảng viên trong khoa,
những người được đào tạo bài bản về giáo dục đặc biệt, có kinh nghiệm trong giảng dạy, tư
vấn. Ngoài ra, Trung tâm cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia nghiên cứu về
trẻ khuyết tật, các bác sĩ tâm lí, thần kinh của các bệnh viện lớn… để có sự tham gia kịp
thời trong chẩn đoán, đề xuất quy trình và giải pháp hỗ trợ can thiệp điều trị.
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2.2.2. Quy trình phát hiện học sinh KTHT tại Trung tâm TVHĐ và CTS
Học sinh KTHT có những biểu hiện rất dễ nhầm lẫn với một số nhóm học sinh có nhu
cầu đặc biệt khác, vì thế việc tổ chức đánh giá xác định học sinh KTHT là một hoạt động
phức tạp, phải thực hiện nhiều khâu đánh giá, mất nhiều thời gian và cần phải có chuyên
môn. Đánh giá học sinh KTHT cần được tiến hành qua nhiều bước và sử dụng nhiều
công cụ khác nhau. Tại Trung tâm TVHĐ và CTS, quá trình đánh giá phát hiện gồm các
bước sau:
Đánh giá phát triển

Hỗ trợ theo
chương trình

Đánh giá chuyên
sâu xác định KTHT

Xây dựng chương
trình hỗ trợ
Bước 1: Nhận diện học sinh có nguy cơ mắc KTHT
Thường với các học sinh có nhu cầu đặc biệt khi đến đánh giá và tìm sự can thiệp tại
Trung tâm, phụ huynh cùng với các giáo viên ở lớp hòa nhập của học sinh có những nghi
ngờ, phát hiện ra học sinh có những biểu hiện phát triển chậm hơn các bạn cùng độ tuổi,
khó khăn trong việc học tập ở lớp…
Cán bộ Trung tâm TVHĐ và CTS đánh giá tổng thể các năng lực phát triển của học
sinh bằng phương pháp chính thức theo bộ công cụ đánh giá phát triển kết hợp đánh giá
không chính thức theo từng lĩnh vực phát triển của trẻ cùng độ tuổi. Từ đó đưa ra kết quả
và phát hiện nghi ngờ học sinh thuộc dạng KTHT để tiến hành đánh các bước đánh giá
chuyên sâu nhằm chẩn đoán/ xác định KTHT của học sinh.
Bước 2: Đánh giá phát hiện KTHT
Ở bước này được thực hiện 3 khâu đánh giá với các công cụ khác nhau như sau:
1) Đánh giá chỉ số trí tuệ: Các chuyên gia sử dụng bộ công cụ WISC - IV để đánh giá
chỉ số trí tuệ cũng như các năng lực phát triển của học sinh
2) Đánh giá các kỹ năng trong KTHT (đọc, viết…): Kiểm tra các kỹ năng như đọc,
viết, tính toán, suy luận… nhằm phát hiện khó khăn của học sinh đang mắc phải.
3) Đánh giá phát hiện yếu tố loại trừ (ảnh hưởng của yếu tố môi trường và giác quan):
Đánh giá loại trừ sự khó khăn mắc phải của học sinh chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi
trường và giác quan.
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Bước 3: Đưa ra kết quả chẩn đoán và xây dựng chương trình/ chiến lược hỗ trợ những
khó khăn của học sinh
Tổng hợp kết quả và đưa ra kết luận chẩn đoán về KTHT của học sinh, tư vấn với phụ
huynh, cùng với phụ huynh xây dựng chương trình và chiến lược hỗ trợ cho học sinh.
Bước 4: Hỗ trợ học sinh theo chương trình
Thực hiện hỗ trợ can thiệp cho học sinh theo những mục tiêu, nội dung đã đưa ra trong
kế hoạch. Trong quá trình can thiệp cần theo dõi, ghi chép lại kết quả… Nhằm đánh giá lại
mức độ phù hợp của chương trình thông qua hiệu quả can thiệp của học sinh để điều chỉnh
và đưa ra chương trình tiếp theo.

2.2.3. Các hình thức và nội dung tư vấn hỗ trợ học sinh KTHT
Sau khi có kết quả xác định chẩn đoán học sinh có KTHT và gặp những khó khăn cụ
thể về năng lực học tập, hội đồng chuyên gia, giảng viên xây dựng chương trình hỗ trợ phù
hợp với đặc điểm và năng lực của từng học sinh. Hiện Trung tâm có nhiều hình thức hỗ trợ
học sinh có nhu cầu đặc biệt như can thiệp cá nhân, trị liệu trong nhóm, hỗ trợ nhóm kỹ
năng…. Đối với học sinh KTHT có 2 hình thức hỗ trợ tùy vào năng lực, đặc điểm và nhu
cầu của học sinh như sau:
- Hỗ trợ cá nhân: học sinh được hỗ trợ cá nhân cho các kỹ năng khó khăn đang gặp
phải của con bằng các phương pháp và kỹ thuật chuyên môn.
- Hỗ trợ trong nhóm kỹ năng học đường: học sinh được học trong nhóm hỗ trợ kỹ
năng học đường cùng với một số bạn khác (6 - 8 bạn), các bạn này thường là các bạn có
nhu cầu đặc biệt ở các dạng khác nhau nhưng cùng độ tuổi và nhu cầu năng lực.
Về nội dung hỗ trợ, căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có, Trung
tâm đã cố gắng hỗ trợ cho học sinh KTHT bằng các hình thức sau:
 Hỗ trợ bằng các đồ dùng trang thiết bị trợ giúp. Các giáo viên thường thiết kế và
đề xuất các đồ dùng hỗ trợ riêng cho học sinh KTHT theo từng đặc điểm của học sinh như:
- Thước đánh dấu dòng cho học sinh khó đọc, bị nhầm lẫn các dòng và thứ tự các chữ
- Bảng tô cấu tạo nét chữ cái tiếng việt dành cho học sinh khó khăn trong việc viết
- Các đồ dùng trực quan như: bộ số, bộ hạt, que tính… dành cho học sinh có khó khăn
trong tính toán.
- Sử dụng công nghệ (máy tính) cho học sinh khó khăn về tính toán.
 Hỗ trợ bằng một số kỹ thuật đặc thù. Hiện tại các giáo viên Trung tâm có sử dụng
một số kỹ thuật đặc thù dành cho việc dạy học sinh KTHT như:
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- Kỹ thuật tách âm vị cho học sinh có khó khăn về đọc viết.
- Sử dụng hình ảnh gợi ý cho học sinh có khó khăn về ghi nhớ các mặt chữ.
- Các phương pháp phát triển trí não bằng tính toán đơn giản.

2.3. Một số kết quả bước đầu và hướng phát triển
- Đối với Trung tâm TVHĐ và CTS
Kể từ khi thành lập, Trung tâm TVHĐ và CTS đã tổ chức tư vấn, can thiệp cho 73 học
sinh mắc các khiếm khuyết khác nhau, bao gồm: rối loạn phổ tự kỉ, khuyết tật trí tuệ,
khiếm thính, khiếm thị, bại não; trong đó, số lượng học sinh KTHT đã nhận được tư vấn,
hỗ trợ không nhiều, song cần thời gian can thiệp và quy trình phức tạp, tốn nhiều công sức
hơn cả. Kinh nghiệm, các phương pháp khoa học và sự kiên trì của đội ngũ chuyên gia,
giảng viên, cán bộ Trung tâm là các nhân tố quyết định đến hiệu quả của quá trình can
thiệp, hỗ trợ. Hiện Trung tâm, trên cơ sở thực tiễn và việc thường xuyên rút kinh nghiệm,
đánh giá nghiêm túc từng quy trình, đang tiến hành xác lập các bộ tiêu chí và quy trình can
thiệp, hỗ trợ cho các dạng khiếm khuyết của các đối tượng cụ thể có nhu cầu đặc biệt cần
can thiệp.
Trung tâm cũng đang đề xuất nhà trường đầu tư thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị và
có cơ chế hợp lí cho việc mở rộng liên kết, phối hợp với các chuyên gia, tổ chức bên ngoài
để phát triển hoạt động.
- Đối với học sinh KTHT
Mặc dù mới đi vào hoạt động trong một thời gian ngắn, các học sinh bắt đầu thực hiện
các quy trình can thiệp tại Trung tâm TVHĐ và CTS chưa lâu, nhưng theo các kết quả
đánh giá cho thấy chương trình đang mang lại hiệu quả rõ rệt đối với các học sinh có nhu
cầu đặc biệt trong đó có học sinh KTHT. Xin ví dụ kết quả của 2 học sinh KTHT được can
thiệp, hỗ trợ theo chương trình của Trung tâm như sau:
 Trường hợp 1
 Thông tin về học sinh
Họ và tên: N.T.S
Ngày sinh: 19/10/2011
Ngày đánh giá lần 1: 14/10/2017
Ngày đánh giá lần 2: 28/04/2018
 Kết quả đánh giá: so sánh kết quả đánh giá ở lần 1 và lần 2
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Kết quả
Năng lực học tập
Lần 1

Lần 2

Năng lực về đọc

67/100

80/100

Năng lực về viết

54/100

71/100

Năng lực về toán

89/100

100/100

 Trường hợp 2
 Thông tin về học sinh
Họ và tên: N.M.Đ
Ngày sinh: 16/04/2012
Ngày đánh giá lần 1: 18/09/2018
Ngày đánh giá lần 2: 15/03/2019
 Kết quả đánh giá: so sánh kết quả đánh giá ở lần 1 và lần 2
Kết quả
Năng lực học tập
Lần 1

Lần 2

Năng lực về đọc

70/100

89/100

Năng lực về viết

80/100

97/100

Năng lực về toán

63/100

79/100

So sánh giữa kết quả đánh giá lần 1 và lần 2 của cả hai trường hợp trên thấy đều đã có
những tiến triển rõ rệt. Đặc biệt với trường hợp 1, hiện tại cháu đã có thể học theo kịp với
các chương trình học ở lớp, trong đó bao gồm cả môn Tiếng Việt liên quan đến khó khăn
đọc và viết của cháu. Tất nhiên, hiệu quả của việc can thiệp, hỗ trợ cần được đánh giá
trong cả quá trình và trong mối quan hệ với nhiều yếu tố, nhiều tác động khác, song qua 2
trường hợp trên, có thể thấy Trung tâm TVHĐ và CTS đã đi đúng hướng.

3. KẾT LUẬN
Thực tế cho thấy, số lượng học sinh mắc KTHT hiện nay không hề ít, đặc biệt học sinh
Tiểu học; nhu cầu tìm kiếm sự hỗ trợ từ các Trung tâm chuyên biệt về lĩnh vực này ngày
càng nhiều. Vai trò của các Trung tâm TVHĐ và CTS trong việc giúp các nhà trường và
phụ huynh học sinh nhận thức, phát hiện các biểu hiện của KTHT để có các biện pháp, giải
pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời là rất quan trọng. Để có được sự tư vấn, hỗ trợ và trực tiếp
tham gia vào quá trình này, các Trung tâm cần phải được tăng cường cả về đội ngũ, năng
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lực chuyên môn và cơ sở vật chất, phải mở rộng liên kết phối hợp với các tổ chức, chuyên
gia trong và ngoài nước về lĩnh vực này. Lãnh đạo nhà trường đã quan tâm nhiều tới hoạt
động của Trung tâm TVHĐ và CTS thời gian qua, nhưng cần cụ thể và thiết thực hơn nữa.
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Abstract: Learning Disability is a learning disorder of students, students with learning
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as well as senses. Learning Disabilitiy is a new field, there are not many researches and
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Tóm tắt: Edmodo với nhiều tính năng ưu việt đang là mạng xã hội học tập được sử dụng
phổ biến nhất trên thế giới hiện nay, là công cụ học tập hiệu quả của SV, là kênh trao đổi
thông tin hiệu quả giữa GV, SV và phụ huynh. Ứng dụng mạng xã hội học tập Edmodo
vào dạy học tiếng Trung Quốc giai đoạn cơ sở tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã góp
phần đổi mới phương pháp và hình thức dạy học của GV, đổi mới cách thức kiểm tra
đánh giá SV, nâng cao chất lượng đào tạo của trường.
Từ khóa: Edmodo, GV, SV, tiếng Trung Quốc, tự học, tương tác, kiểm tra đánh giá
Nhận bài ngày 11.5.2019, gửi phản biện, chỉnh sửa, duyệt đăng ngày 15.6.2019
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ 4.0, việc ứng dụng công nghệ thông
tin vào công tác giảng dạy đã được thực hiện phổ biến và rất hiệu quả, với nhiều phần
mềm, nhiều trang web hỗ trợ công tác giảng dạy của GV và công tác học tập của SV. Được
phát triển từ năm 2008 bởi Nic Borg, Jeff O’Hara và Crystal Hutter, trải qua quá trình phát
triển, đến nay Edmodo đã trở thành mạng xã hội dành cho học tập lớn nhất trên thế giới với
trên 80 triệu người sử dụng đến từ khắp các quốc gia trên thế giới. Những tiện ích của
Edmodo đều mang tính giáo dục rất cao, góp phần rất lớn vào việc đổi mới phương pháp
và hình thức dạy học của GV, cải thiện ý thức tự học của SV.
Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi tập trung giới thiệu về việc ứng dụng mạng xã
hội học tập Edmodo trong giảng dạy tiếng Trung Quốc giai đoạn cơ sở tại trường Đại học
Thủ đô Hà Nội” đã được thực hiện thời gian qua.
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2. NỘI DUNG
2.1. Đặc điểm của mạng xã hội học tập Edmodo
Edmodo là một ứng dụng nền tảng web tại địa chỉ http://www.edmodo.com, hoạt động
như một công cụ tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến dành cho độ tuổi từ mẫu giáo trở
lên. Edmodo là một nền tảng giao tiếp, hợp tác và huấn luyện cho các trường và giáo viên,
có hệ thống quản lý học tập tuyệt vời, có thể cung cấp lượng kiến thức khổng lồ, cửa hàng
ứng dụng giáo dục và nhiều bài đánh giá chi tiết, góp phần hỗ trợ rất lớn cho lớp học
truyền thống và phương pháp học tập sáng tạo.
Edmodo là mạng xã hội được thiết kế dành riêng cho lĩnh vực giáo dục, do vậy hoạt
động cộng tác, giao tiếp giữa người dạy và người học được hỗ trợ tối đa. Giáo viên có thể
tạo các lớp hoặc các nhóm nhỏ trong lớp để chia sẻ tài nguyên, các ý tưởng về hoạt động
dạy và học. Giáo viên còn có thể tạo một mạng lưới rộng hơn cho từng khoa, từng trường
để chia sẻ kinh nghiệm, cộng tác với đồng nghiệp một cách dễ dàng.
Hệ thống Edmodo có một số ưu điểm như sau: (1) Người dùng được sử dụng tài khoản
miễn phí; Không giới hạn quy mô GV và SV đăng kí; (2) Dễ dàng và nhanh chóng thiết lập
được và đưa vào hoạt động một lớp học ảo; (3) Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, truy cập
linh hoạt từ nhiều thiết bị; (4) Không gian lưu trữ trực tuyến dữ liệu lớn, kết nối linh hoạt
đến nhiều công cụ lưu trữ dữ liệu đám mây như Microsoft 365, Google Drive… (5) Dễ
dàng kiểm tra, đánh giá, theo dõi sự tiến bộ học tập của người học với các công cụ giao bài
tập (Assignment), bài kiểm tra trắc nghiệm (Quiz), thăm dò ý kiến (Poll), sổ điểm trực
tuyến (Gradebook), khen thưởng (Badges)...; (6) Phụ huynh có thể tham gia vào lớp học để
nắm được thông tin về quá trình học tập của con mình, trao đổi với GV...

2.2. Quá trình ứng dụng Edmodo trong giảng dạy tiếng Trung Quốc giai đoạn
cơ sở tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội
Năm học 2018-2019, chúng tôi đã lựa chọn sử dụng Edmodo làm công cụ để triển khai
lồng ghép học tập trực tuyến vào quá trình giảng dạy các học phần: Tiếng Trung Quốc cơ
sở 1, Nhập môn kỹ năng đọc, Tiếng Trung Quốc và Tiếng Trung Quốc 2 cho hai nhóm đối
tượng: sinh viên (SV) chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (142 SV) và sinh viên không
chuyên (104 SV), được chia làm 10 lớp học phần, cụ thể như bảng 1.
Do nhiều phụ huynh ở các tỉnh thành địa phương chưa có điều kiện tiếp xúc nhiều với
mạng internet, một số phụ huynh khác công tác quá bận nên chúng tôi chỉ mời được 06 phụ
huynh tham gia lớp học. Các vị phụ huynh này đều cư trú tại thành phố Hà Nội, thường
ngày cũng tiếp xúc nhiều với internet, facebook, zalo... nên khi được mời tham gia lớp học
thì nhanh chóng và dễ dàng gia nhập lớp học.
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Bảng 1: Số liệu các môn học, số lượng và đối tượng SV tham gia thử nghiệm

STT

Tên học phần

Đối tượng SV

Số
lớp

Học
kì

Số lượng
SV

1

Tiếng Trung Quốc cơ sở 1

NNTQD2018B

1

1

34

2

Nhập môn kỹ năng đọc

NNTQD2018A,B,C,D

5

2

142

3

Tiếng Trung 2

TATMC2016,
GDMNC2016,
GDCDD2016

1

1

26

4

Tiếng Trung Quốc

NNAD2018, SPAC2018

3

2

78

Tổng cộng

SPAC2016,

10

280

Quá trình tổ chức các hoạt động dạy - học trên Edmodo được chúng tôi triển khai qua
các bước chính sau:
Bước 1: Thiết lập tài khoản GV trên Edmodo. Tạo lập các lớp học, các nhóm nhỏ
trong mỗi lớp học online tương ứng với các học phần.
Bước 2: Tập huấn cho SV cách thức tạo tài khoản cá nhân, cách thức kết nối tài khoản
cá nhân vào lớp học và kĩ thuật sử dụng Edmodo phục vụ việc học tập. Liên hệ với phụ
huynh SV, hướng dẫn họ cách đăng ký tài khoản và sử dụng tài khoản.
Bước 3: Tổ chức các hoạt động giảng dạy trên Edmodo, tiến hành kiểm tra, đánh giá
kết quả học tập của SV trên Edmodo.
Bước 4: Tổ chức khảo sát, lấy ý kiến của SV về hoạt động học tập trên Edmodo, tổng
hợp kết quả và tiến hành phân tích, đánh giá.
Trong quá trình triển khai ứng dụng Edmodo trong giảng dạy tiếng Trung Quốc, chúng
tôi sử dụng phương pháp Blended learning - kết hợp những yếu tố tốt nhất của học online
và học trên lớp. Theo đó, chúng tôi sử dụng phương pháp giảng dạy lấy người học làm
trung tâm, tăng cơ hội tương tác của SV với giảng viên (GV), tương tác giữa SV với SV,
giữa SV với nội dung kiến thức và giữa SV với các nguồn bên ngoài; tổ chức kiểm tra,
đánh giá thường xuyên với hệ thống quản lý kết quả học tập đồng bộ và hoàn toàn tự động.
Quá trình tổ chức dạy học cụ thể như sau:
- GV thiết kế và đóng gói bài giảng, chia sẻ cho SV yêu cầu đọc trước khi lên lớp. GV
thường xuyên chia sẻ tài liệu liên quan đến môn học, yêu cầu SV tự học một phần kiến
thức để giảm tải việc giảng dạy trên lớp, giúp SV nâng cao năng lực tự học của mình. SV
có thể trao đổi trực tiếp với GV các vấn đề vướng mắc trong tự học.
- GV giao các bài tập trực tuyến yêu cầu SV hoàn thành trong thời hạn quy định. Các
dạng bài tập mà hệ thống Edmodo cung cấp đều được chúng tôi sử dụng trong quá trình
kiểm tra, đánh giá SV như dạng câu hỏi lựa chọn (Multiple Choice), phán đoán đúng/sai
(True - False), câu trả lời ngắn (Short Answer), điền trống (Fill in the blank) và ghép đôi
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(Matching). GV có thể sửa trực tiếp chữa lỗi sai trong bài làm, gửi ý kiến nhận xét, phản
hồi về bài làm cho SV. Khi đã có điểm, SV sẽ nhận được thông báo và có thể xem điểm,
xem phản hồi về bài làm của mình hoặc khiếu nại kết quả với GV. Tất cả hoạt động này
diễn ra độc lập cho mỗi SV, đảm bảo tính riêng tư và tăng cường trao đổi theo phương
thức 1-1:

Hình 1: Dạng câu hỏi lựa chọn (Multiple Choice)

Hình 2: Dạng câu hỏi phán đoán đúng/sai (True - False)

Hình 3: Dạng câu hỏi trả lời ngắn (Short Answer)
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Hình 4: Dạng câu hỏi điền trống (Fill in the blank)

Hình 5: Câu hỏi dạng ghép đôi (Matching)

Sau một năm học triển khai việc áp dụng mạng xã hội học tập Edmodo vào giảng dạy,
chúng tôi rút ra một số nhận xét sau:

2.2.1. Đối với GV
- GV dễ dàng quản lý lớp/nhóm học. Mỗi lớp học có một mã đăng nhập riêng (Class
Code). Chỉ những SV biết mã lớp Class Code mới tham gia được lớp học. GV có thể mời
SV tham gia lớp học, cũng có thể mời SV ra khỏi lớp học, thay đổi hình đại diện của SV
nếu thấy không phù hợp, giúp SV thay đổi mật khẩu tài khoản đăng nhập nếu SV quên mật
khẩu; quản lý mã đăng nhập của phụ huynh Parent Code.
- GV dễ dàng kết nối với SV, phụ huynh và đồng nghiệp. Tài khoản Edmodo được kết
nối với email cá nhân do đó khi có tin nhắn, bài tập mà GV gửi thì Edmodo sẽ gửi thông
báo vào email của SV, phụ huynh và đồng nghiệp; và ngược lại khi SV, phụ huynh và
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đồng nghiệp gửi tin nhắn cho GV thì Edmodo cũng gửi thông báo vào email của GV. Hệ
thống cũng thông báo cho GV, SV, phụ huynh tại mục Notifications và hiển thị nội dung
tin nhắn tại mục Messages.

Hình 6: Mỗi lớp học có một mã lớp Class Code

Hình 7: GV dễ dàng quản lý thành viên lớp học

Hình 8: Edmodo gửi thông báo cho GV trong mục Notifications
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Hình 9: Nội dung tin nhắn của SV hiển thị trong mục Messages

- Edmodo cho phép GV dễ dàng chia sẻ tài liệu với SV. Trước đây, khi chia sẻ tài liệu
cho SV, GV thường gửi qua email, google driver, dropbox, mediafire hoặc nhóm
facebook… và không thể quản lý tài nguyên đó một cách hệ thống, khoa học... Trên
Edmodo, GV có thể chia sẻ nhiều file, nhiều định dạng khác nhau như Word, PDF, MP3,
MP4,.wmv,.mov, PPT, excel,.gif,.jpeg… trên cùng 1 lần chia sẻ. GV cũng dễ dàng chia sẻ
liên kết tới các trang web hoặc nhúng thêm các ứng dụng trên nền flash như: prezi,
voicethread, slideshare, các trò chơi, google forms, YouTube videos…

Hình 10: Edmodo cho phép chia sẻ nhiều file với nhiều định dạng

- GV giảm được thời gian chấm bài: Hàng tuần GV đều giao bài tập cho SV, yêu cầu
hoàn thành ở nhà. Nếu triển khai theo kiểu lớp học truyền thống, SV làm bài trên giấy và
nộp bài cho GV chấm, thì thời gian GV chấm bài với số lượng có lúc lên đến hơn 200 SV
là quá nhiều, chắc chắn không thể đảm bảo tiến độ chấm bài, trả bài cho SV sớm. Tuy
nhiên, khi giao bài tập trên Edmodo, GV không còn phải lo lắng về việc chấm bài, vì ngay
sau khi SV nhấn nút nộp bài xong, hệ thống sẽ tự động chấm dựa trên các đáp án chính xác
đã được GV đưa lên trong quá trình tạo đề bài tập (trừ bài tập tự luận) và trả kết quả cho
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GV và SV. GV đôi lúc cũng cần kiểm tra bài làm của SV để chấm lại vì hệ thống chấm
tuyệt đối theo đáp án, chỉ cần SV thêm dấu cách hoặc các ký tự khác đều bị tính là sai. Đối
với bài tập tự luận, GV cũng rất thoải mái, linh hoạt trong việc chấm bài, vì chỉ cần ở đâu
có Internet, GV đều có thể đăng nhập tài khoản Edmodo để chấm, không phải mang theo
bài tập giấy của SV như trước đây.
- GV không mất thời gian, công sức thống kê kết quả học tập: Edmodo với sổ điểm
Gradebook sẽ tự động cập nhật điểm của từng SV. Khi kết thúc khóa học, GV chỉ cần tải
dữ liệu về sẽ có bảng tổng hợp điểm của cả lớp/nhóm. Đối với những bài SV có những ý
hay hoặc hệ thống chấm sai do lỗi đánh máy của SV, GV hoàn toàn có thể sửa được điểm
của SV trong sổ điểm Gradebook. Đồng thời, các số liệu thống kê về tỉ lệ trả lời đúng/sai
của từng SV với từng câu hỏi, số SV đạt điểm cao, đạt cùng một mức điểm... đều được hệ
thống tự động tính toán và cung cấp thông tin chi tiết giúp GV thuận tiện trong đánh giá
SV, giúp GV nắm được SV đang yếu ở khối kiến thức nào.

Hình 11: Hệ thống Edmodo thống kê kết quả bài làm của SV

2.2.2. Đối với SV
- Việc giao bài tập trên Edmodo làm tăng tính tự giác làm bài tập và tăng ý thức hoàn
thành bài tập đúng thời hạn của SV. Việc thực hiện các bài kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến
trên mạng Internet thực sự thú vị đối với SV hơn rất nhiều so với cách thực hiện thủ công
trên giấy như trước đây. Nhiều SV rất tích cực làm bài, hoàn thành thường chỉ sau ngày
đầu tiên sau khi GV giao bài. Với tất cả các lớp học trên Edmodo, khi bài tập đã được đăng
tải, SV sẽ nhận được thông báo về yêu cầu cũng như thời hạn nộp bài. Những bài làm được
nộp trong thời gian quy định sẽ được chấm và nhận xét. Ngược lại, những bài nộp sau thời
hạn sẽ không được chấp nhận và một thông báo sẽ được gửi tới GV. Thông qua việc quản

126

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

lí thời hạn nộp bài, GV trực tiếp đưa ra những cảnh báo, nhắc nhở dành cho SV. Qua thực
tế kiểm chứng, SV nhận được cảnh báo sớm có thái độ tích cực hơn và chủ động hơn trong
những lần làm bài tiếp theo. Ngoài ra, khi nhận được kết quả do hệ thống gửi, SV có thể
xem được chi tiết nội dung bài làm của mình, số câu trả lời sai, số câu trả lời đúng, đáp án
chính xác của từng câu hỏi, kết hợp với nhận xét bài làm được gửi từ GV sẽ giúp họ chủ
động nắm bắt, đánh giá được những ưu điểm và hạn chế về mặt kiến thức của bản thân.
- Edmodo với nhiều tính năng hỗ trợ người học, giúp quá trình đào tạo chuyển dần
sang quá trình tự đào tạo, giúp SV trở thành những người có khả năng học tập suốt đời. SV
tham gia vào các nhóm/lớp của GV trong trường hoặc cũng có thể chủ động tham gia các
nhóm/lớp mà mình thấy hứng thú. SV dễ dàng tiếp cận với nguồn học liệu khổng lồ trên hệ
thống Edmodo, tải về hoàn toàn miễn phí.

2.2.3. Đối với phụ huynh
Các phụ huynh tham gia vào lớp học/nhóm trên Edmodo của chúng tôi đều nắm được
thông tin quá trình học tập của con mình, giúp GV đốc thúc SV hoàn thành các bài tập,
kiểm tra đúng hạn. Các phụ huynh đều dễ dàng truy cập tài khoản của mình, dễ dàng trao
đổi với GV và đều có phản hồi tích cực với mô hình lớp học trên Edmodo.
Chúng tôi đã tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của SV khi sử dụng mạng xã hội
Edmodo với tất cả các SV của 10 lớp học bằng tính năng Poll của Edmodo. Kết quả thu
được như sau:
Bảng 2: Bảng kết quả khảo sát mức độ hài lòng của SV khi sử dụng Edmodo

Nội dung điều tra

Tổng

Hiệu quả

Khá hiệu
quả

Bình thường

Không hiệu
quả

số SV
SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

Edmodo là công cụ học tập

143

85

59,4

51

35,7

7

4,9

0

0

Việc giao bài tập trên Edmodo

149

81

54,4

58

38,9

9

6

1

0,7

Edmodo tạo môi trường liên
kết giữa GV và SV

147

78

53,1

54

36,7

14

9,5

1

0,7

Tổng cộng

439

244

55,6

163

37,1

30

6,8

2

0,46

Từ kết quả này cho thấy: đa số SV cho rằng Edmodo là công cụ học tập từ mức khá
hiệu quả trở lên (92,7%); việc giao bài tập trên Edmodo cũng được đa số SV đánh giá từ
mức khá hiệu quả trở lên (93,3%); Edmodo tạo được môi trường liên kết hiệu quả giữa GV
và SV được đa phần SV đánh giá từ mức khá hiệu quả trở lên (89,8%). Như vậy, đa phần
SV đều thấy được hiệu quả của Edmodo mang lại cho việc học tập của bản thân mình. Tuy
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nhiên, bên cạnh đó cũng vẫn còn tồn tại một số ít SV cho rằng việc giao bài tập trên
Edmodo và sự liên kết giữa GV và SV trên Edmodo chưa hiệu quả. Đi sâu vào tìm hiểu,
chúng tôi tìm ra nguyên nhân của vấn đề này là do kĩ năng công nghệ thông tin của một số
SV còn chưa thực sự tốt, nên khả năng khai thác, tra cứu tài liệu học tập, thực hiện các bài
kiểm tra trên Edmodo của họ còn hạn chế. Để khắc phục hạn chế này, chúng tôi sẽ tiếp tục
tăng cường đẩy mạnh hơn nữa việc tập huấn các kĩ năng công nghệ thông tin cần thiết cho
SV trong thời gian tới.

3. KẾT LUẬN
Những kết quả thu được từ nghiên cứu cho thấy, mạng xã hội học tập Edmodo thực sự
là một công cụ hữu ích, hỗ trợ tích cực và hiệu quả cho GV trong quá trình tổ chức các
hoạt động tự học cho SV ngoài giờ lên lớp, giúp đổi mới phương pháp và hình thức dạy
học của GV; đổi mới cách thức kiểm tra đánh giá SV; giảm thời gian, công sức giao bài và
chấm bài của GV; GV, SV và phụ huynh dễ dàng theo dõi và thống kê kết quả học tập SV;
là kênh trao đổi thông tin hiệu quả giữa GV với SV, giữa SV với SV, giữa GV và phụ
huynh; tăng tính tự giác làm bài tập và tăng ý thức hoàn thành bài tập đúng thời hạn của
SV; là công cụ học tập hữu ích đối với SV.
Việc ứng dụng Edmodo vào giảng dạy tiếng Trung Quốc giai đoạn cơ sở tại trường
Đại học Thủ đô Hà Nội đã đóng góp tích cực vào hoạt động đổi mới phương pháp dạy và
học của GV và SV, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo chuyên ngành tại trường.
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USING SOCIAL LEARNING NETWORK EDMODO
APPLICATION IN TEACHING CHINESE AT THE BASIC STAGE
IN HANOI METROPOLITAN UNIVERSITY
Abstract: Edmodo with many preeminent features is the most commonly used learning
social network in the world today, is an effective learning tool for students, an effective
channel for information exchange between faculty, students and parents. Using social
learning network Edmodo application in teaching Chinese at the basic stage in Hanoi
Metropolitan University has contributed to innovating teaching methods and forms of
teachers, innovating methods of assessment and evaluation students, improving the
training quality of the school.
Keyswords: Edmodo, teacher, student, Chinese, self-study, interaction, assessment
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DẠY HỌC NGOẠI NGỮ DỰA TRÊN THUYẾT KIẾN TẠO MỚI
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
Tóm tắt: Thuyết kiến tạo mới cho rằng bùng nổ thông tin và phân mảnh tri thức là thách
thức điển hình trong xã hội mạng hóa của chúng ta ngày nay khi công nghệ thông tin
được ứng dụng ngày càng rộng khắp, dẫn đến sự thay đổi cơ bản của cấu trúc tri thức.
Trên cơ sở giới thiệu sự hình thành, đặc điểm nổi bật, chiến lược dạy học của thuyết kiến
tạo mới, bài viết phân tích thực trạng dạy học ngoại ngữ với thuyết này. Đối với thực
trạng dạy học ngoại ngữ tại Việt Nam, chúng tôi đề xuất một số đổi thay cần thực hiện từ
cương vị của người dạy. Những thay đổi này bao gồm quan niệm dạy học, ý thức không
ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực ứng dụng công nghệ, mạnh
dạn sử dụng phương pháp dạy học mới, từng bước thay đổi phương pháp đánh giá.
Từ khóa: Thuyết kiến tạo mới, dạy học ngoại ngữ, cấu trúc tri thức.
Nhận bài ngày 04.5.2019; gửi phản biện, chỉnh sửa và duyệt đăng ngày 10.6.2019
Liên hệ tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thuỷ; Email: nttthuy@hnmu.edu.vn

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đất nước ta đang nỗ lực đổi mới dạy học ngoại ngữ ở tất cả các bậc học với mong
muốn nâng cao tố chất nguồn nhân lực. Nhiều chỉ thị, quyết sách của Chính phủ chỉ rõ cần
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cũng như công nghệ mới [1]. Bùng nổ thông tin
và phân mảnh tri thức được nhận định là thách thức điển hình trong bối cảnh công nghệ
thông tin, mạng Internet được ứng dụng sâu rộng trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội
loài người. Dạy học ngoại ngữ đối diện với nhiều thách thức mới đến từ công nghệ, mạng
hóa, như nguồn tài nguyên học tập phong phú, đa dạng, khó kiểm soát; mô hình giáo dục
trường lớp truyền thống chịu ảnh hưởng từ Internet learning, Mobile learning, Ubiqbuitous
learning, MOOCs, SPOC…; môi trường học tập ảo, đa chiều đã và đang xâm lấn lớp học
truyền thống… Đặc biệt là cấu trúc tri thức con người đã thay đổi. Thuyết kiến tạo mới cho
rằng cấu trúc tri thức của con người đã chuyển từ cấu trúc dạng kim tự tháp thành cấu trúc
hình mạng [2]. Thuyết này cũng đồng thời đề xuất nhiều chiến lược dạy học phù hợp bối
cảnh hiện tại.
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2. NỘI DUNG
2.1. Vài nét về thuyết kiến tạo mới
Khái niệm “thuyết kiến tạo mới” (New-constructivism 新建构主义理论) xuất hiện lần
đầu tiên tại diễn đàn CETA (Diễn đàn công nghệ giáo dục các trường cao đẳng, đại học
toàn Trung Quốc) vào tháng 5 năm 2011 (được gọi là bản 1.0). Trong bối cảnh Trung
Quốc đang phát triển mạnh mẽ ở mọi lĩnh vực, ứng dụng công nghệ được sử dụng rộng
khắp, người học lại bối rối vì thông tin tuy bùng nổ nhưng rời rạc, không hệ thống, gây
nhiều trở ngại đến việc kiến tạo hệ thống tri thức của mỗi cá nhân. Thuyết kiến tạo mới lập
tức thu hút sự quan tâm của các học giả, những người làm công tác nghiên cứu giáo dục
trong bối cảnh công nghệ. Người đề xuất thuyết này, giáo sư Vương Trúc Lập (Trường Đại
học Trung Sơn - Trung Quốc) đã lần lượt công bố các phiên bản ngày càng hoàn thiện,
hiện tại hoàn chỉnh nhất là bản 7.0 được công bố tháng 12 năm 2011.
Giáo sư Vương Trúc Lập nhận định thuyết kiến tạo mới được xây dựng trên cơ sở
thuyết kiến tạo (Constructivism), quan điểm tri thức, phương pháp dạy học, chiến lược học
tập mà thuyết này xây dựng phù hợp với nền giáo dục trong bối cảnh mạng hóa hiện tại.
Tuy ra đời thời gian chưa lâu, đã có nhiều nhà nghiên cứu mạnh dạn ứng dụng thuyết
này trong nghiên cứu lý luận cũng như thực tiễn giáo dục. Sử dụng từ khóa “thuyết kiến
tạo mới” với sự hỗ trợ của công cụ tìm kiếm trên trang CNKI (kho dữ liệu tài nguyên học
thuật uy tín và đồ sộ nhất tại Trung Quốc hiện nay), kết quả được thể hiện trong đồ họa
dưới đây.
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Hình 1: Thống kê số lượng bài viết về thuyết kiến tạo mới tính từ 2011.
(Nguồn http://kns.cnki.net/kns/Visualization/VisualCenter.aspx)

Theo đồ hình trên, số lượng các nghiên cứu sử dụng thuyết này đang có xu hướng tăng
dần qua các năm. So với thời điểm được công bố chính thức (năm 2011) hiện tại số lượng
nghiên cứu sử dụng thuyết kiến tạo mới đã tăng lên đáng kể. Tuy nhiên tiếp cận từ hướng
phân tầng các nghiên cứu, số liệu thống kê cho thấy: lĩnh vực sử dụng thuyết này nhiều
nhất là giáo dục cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học xã hội (chiếm 59.83%).
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Bảng 1: Phân tầng các nghiên cứu liên quan đến “thuyết kiến tạo mới”
(Nguồn: Http://kns.cnki.net/kns/brief/result.aspx?dbprefix=SCDB)
TT

Lĩnh vực nghiên cứu

Phân tầng nghiên cứu

(Khoa học tự nhiên/xã hội)

Số bài nghiên cứu
(%)

1

Khoa học xã hội

Nghiên cứu cơ bản

70 (59.83%)

2

Khoa học xã hội

Giáo dục cơ sở và giáo dục nghề

16 (13.68%)

3

Khoa học xã hội

Giáo dục cao đẳng

10 (8.55%)

4

Khoa học xã hội

Nghiên cứu chính sách

4 (3.42%)

5

Khoa học tự nhiên

Công trình công nghệ

2 (1.71%)

6

Khoa học tự nhiên

Nghiên cứu ứng dụng cơ bản

1 (0.85%)

7

Khác

Khác
Tổng

14 (11.96%)
117 (100%)

Số liệu thống kê cũng đồng thời chỉ ra: xuất hiện với “thuyết kiến tạo mới” xếp theo
thứ tự giảm dần là các từ khóa “thuyết kiến tạo”, “thời đại mạng hóa”, “dạy học tiếng Anh
bậc đại học”, “phân mảnh tri thức”, “lớp học đảo ngược”, “sáng tạo tri thức”... Điều này
cho thấy, thuyết kiến tạo mới hiện đang được ứng dụng nhiều đối với các nghiên cứu cơ
bản, chủ yếu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, thường là gắn với bối cảnh mạng hóa, hay
phân mảnh tri thức. Từ đây, đã xuất hiện nghiên cứu sử dụng thuyết kiến tạo mới là cơ sở
lý luận cho mô hình dạy học tiếng Anh bậc đại học.

2.2. Phương pháp dạy học của thuyết kiến tạo mới
Mô hình khung của thuyết kiến tạo mới bao gồm:
Bối cảnh: Hai thách thức
Chiến lược học tập: Tích lẻ lấy chẵn
Thuyết kiến tạo mới

7 Từ khóa: bối cảnh, tìm kiếm, lựa chọn, viết, giao lưu,
sáng tạo, kiến tạo ý nghĩa
Lối tư duy: Suy nghĩ trọn vẹn
Cấu tạo 3 cấp độ của tri thức và thuyết
Cấy ghép

Dựa trên mô hình khung này, giáo sư Vương Trúc Lập đã đề xuất phương pháp dạy
học tương ứng [3]. Xin xem bảng thống kê dưới đây:
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Bảng 2: Phương pháp dạy học của thuyết kiến tạo mới

PPDH

Cơ sở lý luận

Lý luận học tập thuyết kiến tạo mới và thuyết Cấy ghép

Từ khóa

Chia sẻ, hợp tác, tìm hiểu, tích lẻ lấy chẵn

Mô hình chủ yếu

Học tập chia sẻ dựa trên web và dựa trên lớp học; nhiều cách tiếp
cận và chiến lược

Nội dung học tập

Do học sinh tự chọn hoặc thống nhất với các bạn học khác

Mục tiêu dạy học

Giúp sinh viên xây dựng cấu trúc kiến thức hình mạng và thực
hiện sáng tạo kiến thức theo sở thích và nhu cầu cá nhân

của

Chia sẻ và giao lưu

thuyết
kiến
tạo mới

Các bước cơ bản

Hợp tác và tìm hiểu
Tích hợp và tái thiết
Chiến lược từng bước: Nói ra – Viết ra – Thực hiện

Chiến lược
Chiến lược tích hợp chương trình giảng dạy
Vai trò của
người dạy

Người cùng chia sẻ, giảng giải, tổ chức

Địa vị của
người học

Chủ thể học tập, người chia sẻ học tập và tự chịu trách nhiệm

Nguyên tắc đánh
giá

Cống hiến của cá nhân (Mức độ chia sẻ và tham gia trên lớp)
Mức độ hoàn thành cá nhân hóa hệ thống kiến thức
Giảng viên và sinh viên

Các mối quan hệ
cần dung hòa

Việc học tập cá nhân và cộng đồng
Học trên lớp và học trên mạng

Phạm vi ứng dụng

Các khóa học mở và toàn diện, có yêu cầu cao đối với nhận thức,
năng lực học tập, động cơ học tập, khả năng tự chủ trong học tập
trực tuyến của người học.

Bảng 2 cho thấy phương pháp dạy học này quán triệt tư tưởng chủ đạo “học để sáng
tạo” của thuyết kiến tạo mới. “Cống hiến của cá nhân” trong phương pháp dạy học này
đồng thời gợi mở góc nhìn khác hơn trong nguyên tắc đánh giá, đặc biệt phù hợp với xã
hội kết nối hiện nay. “Cống hiến cá nhân” sẽ cho thấy năng lực thẩm thấu tri thức, tái tạo
tri thức (theo cách riêng của từng cá nhân) kết nối cộng đồng, hợp tác và chia sẻ của người
học cả trong lớp học thực thể, lớp học trực tuyến hay ngoài xã hội.
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2.3. Dạy ngoại ngữ dựa trên thuyết kiến tạo mới

2.3.1. Thực trạng dạy ngoại ngữ dựa trên thuyết kiến tạo mới
Lấy thuyết kiến tạo mới làm cơ sở lý luận triển khai dạy ngoại ngữ trong bối cảnh
mạng Internet và các ứng dụng công nghệ khác được sử dụng rộng rãi, được tin tưởng sẽ
tạo nên nguồn nhân lực tự chủ hơn, cá tính hơn, sáng tạo hơn đáp ứng yêu cầu ngày càng
gia tăng của xã hội số hóa và trí tuệ nhân tạo.
Dữ liệu thu thập được cho thấy, các nhà nghiên cứu ứng dụng thuyết kiến tạo mới
trong nhiều môn học như công nghệ thông tin, công trình phần mềm, hóa học, sinh học…
Đã có nhiều nghiên cứu sử dụng thuyết kiến tạo mới trong giảng dạy ngoại ngữ. Trên nền
tảng thuyết kiến tạo mới, Tác giả Lini (2015) đã thực hiện nghiên cứu giảng dạy tiếng Tây
Ban Nha; Sun (2013), Liang, Luo, Kong (2016), Xin (2017) và nhiều tác giả khác đã thực
nghiệm với giảng dạy tiếng Anh bậc đại học.
Liang (2016) nghiên cứu dạy khẩu ngữ dựa trên thuyết kiến tạo mới. Nghiên cứu này
chỉ ra có thể thiết kế bối cảnh dạy học cụ thể, khích lệ người học tự chủ khai thác tài
nguyên học tập từ nhiều nguồn bằng nhiều công cụ khác nhau, chia sẻ, hỗ trợ và tìm hiểu.
Theo đó, tác giả cho rằng để hỗ trợ tối đa người học thực hiện cá nhân hóa việc học, tích
cực thực hiện “tích lẻ lấy chẵn”, chia sẻ hợp tác, sáng tạo, thì nguồn tài liệu, các hoạt động
dạy học cũng như phương thức đánh giá cần được thiết kế hợp lý. Cùng chung nhận định
với Liang, tác giả Xing (2016) thừa nhận tận dụng lợi thế môi trường mạng để nuôi dưỡng
hứng thú học tập, khích lệ tự chủ tiếp cận nhiều nguồn, nhiều định dạng tài liệu học tập.
Nghiên cứu của tác giả Luo (2016) cho thấy, thuyết kiến tạo mới và dạy học tiếng Anh
dưới hình thức lớp học đảo ngược cải thiện hạn chế về không gian thời gian học, duy trì
hứng thú học, nâng cao hiệu quả học tập [5]. Tác giả Xin (2017) nhấn mạnh tính tất yếu
của việc sử dụng thuyết kiến tạo mới làm cơ sở lý luận cho hoạt động giáo dục. Nghiên
cứu này cũng chỉ ra các phương án dạy học theo thuyết này có lợi cho thẩm thấu, ứng dụng
và chuyển di tri thức, chiến lược “tích lẻ lấy chẵn” đáp ứng nhu cầu học hỏi không đồng
đều của mỗi cá nhân, khuyến khích sử dụng thời gian nhỏ lẻ để thực hiện tự chủ kiến tạo tri
thức, sáng tạo tri thức…
Tuy tiếp cận từ nhiều hướng khác nhau như mô hình dạy học, thiết kế hoạt động dạy
học, những nghiên cứu ứng dụng thuyết kiến tạo mới trong dạy học ngoại ngữ đều nhằm
minh chứng ưu thế mà phương pháp dạy học của thuyết này mang lại. Kết quả từ các
nghiên cứu này đều cho thấy các chiến lược dạy học theo thuyết kiến tạo mới hoàn toàn
phù hợp trong thời đại số hóa, bùng nổ thông tin và phân mảnh tri thức hiện nay, hỗ trợ
người học học tập chia sẻ, tích lẻ lấy chẵn, tái thiết hệ thống tri thức theo nhu cầu, mục
đích học tập của từng cá nhân. Điều này sẽ góp phần nâng cao năng lực học tập cũng như
tố chất của người học.

134

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

2.3.2. Thực trạng dạy học ngoại ngữ ở nước ta
Đảng và Nhà nước ta coi “giáo dục là quốc sách hàng đầu”. Mục tiêu chiến lược của
dạy học ngoại ngữ gắn chặt với những mục tiêu lớn của giáo dục và đào tạo cả nước, thông
qua bình diện nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Dạy học ngoại ngữ
sớm nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, đồng thời chịu tác động trực tiếp và gián tiếp
từ nhiều nhóm nhân tố như kinh tế, xã hội, chính sách, đội ngũ giáo viên và tố chất người
học. Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Huy Cẩn công bố năm 2008 cho thấy, người dạy,
người học, chương trình, tài liệu giảng dạy còn nhiều tồn tại như thiếu chỉ đạo mang tính
thống nhất, tính chiến lược, chương trình còn tản mạn, nội dung chưa tập trung đúng mức
vào bồi dưỡng năng lực giao tiếp bằng ngoại ngữ, đội ngũ giáo viên còn thiếu và yếu, cơ
sở vật chất thiết bị dạy học thiếu thốn [6] … Sau 10 năm thực hiện Đề án Ngoại ngữ quốc
gia 2020, chất lượng dạy và học ngoại ngữ vẫn là vấn đề khiến toàn xã hội trăn trở. Đặc
biệt khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã tạo ra thay đổi lớn trong đời sống kinh tế
xã hội, ngành giáo dục nói chung và dạy học ngoại ngữ nói riêng phải đối mặt với nhiều
thách thức trong việc đào tạo nguồn nhân lực theo nhu cầu mới của thời đại.
Với điều kiện dạy học ngoại ngữ hiện tại ở nước ta, kết hợp với các kết quả nghiên
cứu liên quan đã công bố, thuyết kiến tạo mới hoàn toàn phù hợp hỗ trợ chúng ta trong việc
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ theo
đúng tin thần Chỉ thị số 29/2001/CT-BGDĐT, Chỉ thị 55/2008/CT-BGDĐT, Nghị quyết số
44/NQ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên việc dạy học ngoại ngữ dựa trên thuyết kiến tạo mới
cần được thực hiện có kế hoạch, lộ trình phù hợp với tình hình và chính sách phát triển của
giáo dục nước ta. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi đề xuất một số đổi thay cần có
từ chính người dạy

2.3.3. Một số đề xuất ứng dụng thuyết kiến tạo mới trong dạy học ngoại ngữ
Nền giáo dục của chúng ta hướng tới mục đích bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành những
người lao động tự chủ, năng động, sáng tạo, đủ trí tuệ, đủ năng lực. Về tổng thể, sự nghiệp
giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo bồi dưỡng nhân lực và nhân tài. Giáo dục nói
chung và dạy học ngoại ngữ nói riêng là hành động mang tính quá trình và chịu sự chi phối
hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp từ nhiều yếu tố bao gồm cả khách quan và chủ quan. Để đưa
thuyết kiến tạo mới ứng dụng vào dạy học ngoại ngữ, trong khuôn khổ bài viết này, chúng
tôi đề xuất một số đổi thay cần có từ góc độ người dạy.

2.3.4. Thay đổi quan niệm dạy học
Theo thuyết kiến tạo mới, mục tiêu dạy học tập trung hỗ trợ người học kiến tạo tri thức
theo cấu trúc hình mạng và thực hiện sáng tạo kiến thức theo sở thích và nhu cầu cá nhân.

TẠP CHÍ KHOA HỌC  SỐ 32/2019

135

Theo đó, người học được xác định là chủ thể của hoạt động học tập, hoạt động chia sẻ kiến
thức đồng thời tự chịu trách nhiệm với quá trình học tập sáng tạo của bản thân. Đối với quá
trình tái thiết hệ thống tri thức cá nhân và sáng tạo tri thức của người học, người dạy có vai
trò chia sẻ và hỗ trợ. Quan niệm dạy học (bao gồm nhận thức về hoạt động dạy ngoại ngữ,
về vai trò của bản thân, về mối quan hệ với người học, với tài nguyên dạy học, với các
đồng nghiệp…) trong bối cảnh chung này cần phát sinh những đổi thay phù hợp.
Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4, với sức mạnh của công nghệ, sự phủ
khắp của Internet, hoạt động giáo dục đã không còn bị giới hạn bởi không gian hay thời
gian, dạy học ngoại ngữ cũng không phải là ngoại lệ. Các lớp học không giới hạn về số
người học, các trường học không có tường rào cùng với kho tư liệu dạy học vô tận và đa
dạng về chủng loại mang lại nhiều tiện ích cho hoạt động dạy và học ngoại ngữ. Tuy
truyền thống lâu đời “tôn sư trọng đạo” của người Á Đông nói chung và của dân tộc ta nói
riêng luôn đáng được lưu truyền, nhưng tư duy “không thầy đố mày làm nên” vô hình
trung đã đặt địa vị người học luôn thấp hơn luôn bị động, dẫn đến hiện tượng mối quan hệ
thầy - trò thiếu bình đẳng. Người dạy cần tôn trọng sự khác biệt trong mỗi cá nhân người
học, dạy cho họ cách học, cách lựa chọn, xử lý thông tin, chia sẻ, giao tiếp, kiến tạo ý
nghĩa và sáng tạo tri thức. Sự đổi thay này không đồng nghĩa với việc người dạy mất đi vị
trí, quyền lực vốn có. Nhận thức đúng đắn về vai trò, địa vị của bản thân trong quá trình
dạy học ngoại ngữ sẽ hỗ trợ người dạy có được tâm thế cởi mở hơn, sẵn sàng chia sẻ, nhiệt
tình kết nối, không ngừng hợp tác, cùng với các đồng nghiệp tạo dựng môi trường thuận
lợi nhất cho quá trình kiến tạo và chia sẻ tri thức của người học.

2.3.5. Tự chủ bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin
Để hoàn thành sứ mệnh người “hướng dẫn, chia sẻ, hỗ trợ”, người dạy cần luôn có ý
thức tự trau dồi chuyên môn, học hỏi để không ngừng hoàn thiện bản thân. Năng lực
chuyên môn cần lấy khung năng lực cho giảng viên ngoại ngữ chuẩn quốc gia làm tham
chiếu, định kỳ kiểm tra năng lực. Ngoài năng lực chuyên môn, năng lực ứng dụng công
nghệ thông tin cũng cần được lưu tâm bồi dưỡng.
Đối với quá trình giáo dục nói chung, dạy học ngoại ngữ nói riêng, công nghệ thông
tin đã trở thành yếu tố không thể tách rời. Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của
người dạy sẽ góp phần thực hiện các mục tiêu mà Bộ GD&ĐT đề ra (2007, 2012) như triển
khai mạng giáo dục, phát triển nội dung thông tin số, xử lý phân tích dữ liệu kết quả các kỳ
thi… Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin tốt không những hỗ trợ người dạy hoàn
thành tốt nhiệm vụ dạy học, mà còn tạo động lực tích cực để người dạy mạnh dạn sử dụng
công nghệ mới, lý luận mới trong dạy học.
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2.3.6. Mạnh dạn ứng dụng các phương pháp dạy học mới
Theo Celce-Murcia (1991), phương pháp dạy học ngoại ngữ được quyết định dựa trên
bản chất ngôn ngữ, bản chất người học, mục đích dạy và học. Phương pháp dạy học ngoại
ngữ không những gắn liền với các trào lưu trong ngôn ngữ học, tâm lí học và sư phạm học,
mà còn quan hệ mật thiết đến bối cảnh xã hội. Trong lịch sử, dạy học ngoại ngữ đã từng
trải qua nhiều phương pháp (Phương pháp Ngữ pháp (Grammar - Translation Method),
phương pháp Nghe - Nói (Audiolingual Method or Audio - Oral Method), phương pháp
Giao tiếp hay Đường hướng giao tiếp (Communicative Approach)… Gần đây xuất hiện
nhiều phương pháp như dạy học theo dự án, học tập dựa trên vấn đề, phương pháp tương
tác, phương pháp lớp học đảo ngược… Các phương pháp học mới này phần nhiều hướng
đến khai tác tiềm năng, bồi dưỡng sự tự chủ và sự sáng tạo của người học. Việc lựa chọn
phương pháp dạy học phụ thuộc yếu tố khách quan (chiến lược mục tiêu đào tạo, cơ sở vật
chất, yếu tố mềm, tố chất người học…) và yếu tố chủ quan (năng lực chuyên môn, điều
kiện của người dạy…).
Dạy học dựa trên thuyết kiến tạo mới khuyến khích người học chia sẻ, hợp tác, tích lẻ
lấy chẵn, hướng tới giúp người học kiến tạo và sáng tạo tri thức. Để tận dụng triệt để
những lợi ích của thời đại bùng nổ thông tin và phân mảnh tri thức mang lại, thuyết kiến
tạo mới đề xuất phương pháp tích hợp giữa trực tuyến và phi trực tuyến. Theo đó, việc dạy
học ngoại ngữ có thể tận dụng tối đa ưu thế trực tuyến để tạo ra bối cảnh ngôn ngữ, tối đa
hóa cơ hội sử dụng ngoại ngữ để giao tiếp, tư duy của người học; đồng thời vẫn gìn giữ
được thế mạnh của phương pháp “mặt đối mặt” truyền thống, hỗ trợ người học không bị
lạc hướng trong biển thông tin, giảm thiểu cảm giác cô độc hoặc cô lập… Phương pháp
dạy học này có thể dựa trên các nền tảng web với nhiều cách tiếp cận khác nhau. Hiện tại
có nhiều nền tảng, ứng dụng, phần mềm mã nguồn mở (hoàn toàn miễn phí) có thể hỗ trợ
đắc lực cho người dạy như Sakai, Moodle, Edmodo, PopOn…

2.3.7. Từng bước đổi mới phương thức đánh giá
Trong quá trình dạy học, đánh giá là mắt xích không thể thiếu. Đánh giá dựa trên mục
tiêu dạy học, bao gồm mục tiêu về tri thức ngôn ngữ, kỹ năng ngôn ngữ, năng lực ứng
dụng ngôn ngữ… Học là một hoạt động mang tính quá trình, các biến số trong phương
thức đánh giá cần bao quát được toàn bộ quá trình này.
Công thức đánh giá truyền thống “chuyên cần 10% + kiểm tra giữa kỳ 30% + kiểm tra
cuối kỳ 60%” đã bộc lộ nhiều bất cập, thiếu đồng bộ với phương pháp, nội dung và mục
tiêu dạy học, khó phản ánh một cách chân thực năng lực của người học. Khi sử dụng các
phương pháp dạy học mới, xây dựng khung nguyên tắc, tiêu chuẩn, phương thức đánh giá
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mới là yêu cầu bức thiết. Dạy học dựa trên thuyết kiến tạo mới đề xuất ngoài đánh giá mức
độ hoàn thành cá nhân hóa hệ thống kiến thức, cần thiết đánh giá được mức độ cống hiến
của cá nhân người học (mức độ chia sẻ và tham gia trên lớp). Cũng như phương pháp dạy
học, đổi mới phương thức đánh giá là cần thiết nhưng cần xây dựng lộ trình, nguyên tắc và
tiêu chí rõ ràng. Với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, hoạt động học của từng cá nhân,
từng nhóm, từng lớp đều được lưu vết, mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập được đánh giá
và phản hồi tức thì. Kết hợp các dữ liệu tự động này với đánh giá của người dạy, kết hợp
với tự đánh giá của bản thân người học, đánh giá của bạn cùng học… để có được kết quả
đánh giá chân thực nhất, bao quát nhất.

3. KẾT LUẬN
Những học thuyết mới được ra đời là sản phẩm kết hợp tất yếu giữa học thuyết vốn có
và bối cảnh khoa học, kinh tế, văn hóa, xã hội đương thời. Thuyết kiến tạo mới mang lại
cho chúng ta góc nhìn mới đối với dạy học ngoại ngữ trong bối cảnh bùng nổ thông tin,
ứng dụng công nghệ rộng rãi và phân mảnh tri thức. Dạy học ngoại ngữ dựa trên thuyết
kiến tạo mới hỗ trợ khai thác triệt để tiềm năng, tiện ích ưu việt mạng Internet và các công
nghệ khác mang lại. Dạy học ngoại ngữ trên cơ sở thuyết kiến tạo mới có thể hỗ trợ người
học học tập chia sẻ, tích lẻ lấy chẵn, tái thiết hệ thống tri thức theo nhu cầu, mục đích học
tập của từng cá nhân, góp phần nâng cao năng lực học tập cũng như tố chất của người học.
Đối với bối cảnh dạy học ngoại ngữ còn nhiều tồn tại hiện nay, chúng ta mong muốn chiến
lược, phương thức dạy học của thuyết kiến tạo mới sẽ mang đến cho dạy học ngoại ngữ
nước nhà những bước tiến mới với những đổi thay về chất.
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TEACHING FOREIGN LANGUAGE BASED
ON NEW CONSTRUCTIVISM THEORY
Abstract: New constructivism theory holds that information explosion and knowledge
fragmentation are typical challenges in our today society. These challenges also lead to
knowledge structures changing. Based on introducing the formation, outstanding
features, teaching strategies of the new constructivism, this article also analyzes relevant
research resutls. For the case of teaching foreign languages in Vietnam, we propose
some changes that need to be taken from the teachers. These changes included the
concept of teaching, constantly learning throughout life to upgrade professional capacity
and technology application capability, using new teaching methods and changing the
assessment method.
Keywords: New constructivism theory, foreign languages teaching, knowledge structures.
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VAI TRÒ CỦA PHÁP LUẬT TRONG VIỆC THỰC HIỆN
QUYỀN TỰ DO KINH DOANH TRÊN MẠNG INTERNET
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY
Nguyễn Ngọc Lan
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
Tóm tắt: Internet ngày nay trở thành một phần không thể thiếu trong xã hội hiện đại và
trong đời sống của mỗi con người. Với nguồn dữ liệu thông tin khổng lồ, khả năng kết nối
vạn vật và sự tiện dụng vốn có. Internet đã trở thành công cụ tuyệt vời cho mọi sự giao
tiếp, kết nối, là phương tiện học tập, chia sẻ, khai thác thông tin, phát triển kinh tế của xã
hội loài người. Ngày nay, chúng ta đang dịch chuyển sang cuộc cách mạng công nghiệp
4.0 và trong bối cảnh đó, Internet lại càng trở nên phổ biến, trở thành phương tiện, công
cụ vô cùng quan trọng trong đời sống nhân loại. Việt Nam là một trong số các quốc gia
có sự phát triển nhanh của Internet và là quốc gia đi đầu về số người dùng mạng xã hội.
Những tiện ích mà Internet đem lại là không thể bàn cãi.
Từ khóa: Internet, quyền tự do kinh doanh, pháp luật về quyền tự do kinh doanh, vai trò
của pháp luật
Nhận bài ngày 14.5.2019; gửi phản biện, chỉnh sửa và duyệt đăng ngày 10.6.2019
Liên hệ tác giả: Nguyễn Ngọc Lan; Email: ntnlan@hnmu.edu.vn

1. MỞ ĐẦU
Internet ngày nay có mặt trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và con người. Giống
như nhiều nhân tố khác, Internet cũng có hai mặt, một mặt nó mang lại cho ta những lợi
ích vô cùng to lớn, mặt khác nó lại làm cho xã hội hiện đại trở nên “xấu xa” và nhiều bất
cập. Ngày nay Đảng và Nhà nước ta đã và đang tiến hành công tác đảm bảo quyền tự do
Internet nói chung và đảm bảo quyền tự do kinh doanh trên Internet nói riêng. Những bộ
quy tắc ứng xử trên không gian mạng nói chung và mạng xã hội nói riêng đang được
nghiên cứu và ban hành, trở thành hành lang pháp lý quan trọng trong việc đảm bảo quyền
tự do kinh doanh của các chủ thể. Pháp luật điều chỉnh việc thực hiện quyền tự do kinh
doanh trên Internet có vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế thị trường hiện nay.
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2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1. Internet và quyền tự do kinh doanh trên Internet
Kinh doanh là hoạt động diễn ra thường xuyên, liên tục của các chủ thể kinh doanh ở
một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ và
phân phối sản phẩm nhằm mục đích sinh lợi nhuận. Kinh doanh là hoạt động kinh tế cơ
bản của kinh doanh thương mại, là sự tổng hợp các hoạt động thuộc các quá trình mua,
bán, trao đổi và dự trữ hàng hóa.
Kinh doanh trên Internet là hoạt động kinh doanh của các chủ thể khi tiến hành trao
đổi, mua bán hàng hóa trên mạng Internet. Trên thị trường Internet, người mua tự do tìm
hiểu về giá cả, về chất lượng hàng hóa, tự do so sánh, và tự do lựa chọn dịch vụ, tự do
tham gia đấu giá trên phạm vi toàn cầu. Ngược lại, người bán, tự do bán những mặt hàng
được pháp luật cho phép, tự do quảng cáo, tự do tìm kiếm khách hàng, đồng thời, các
doanh nghiệp có thể duy trì mối quan hệ một đến một với số lượng khách hàng rất lớn mà
cần nhiều nhân lực và chi phí.
Tự do kinh doanh trên Internet là hoạt động kinh doanh của các chủ thể khi tiến hành
trao đổi, mua bán hàng hóa mà ở đó con người được tự do tiến hành các hoạt động trao đổi,
thông thương với nhau các sản phẩm, hàng hóa đáp ứng nhu cầu của khách hàng, người
tiêu dùng.
Quyền tự do kinh doanh ở Việt Nam trong những qua đã có sự phát triển đột phá. Các
quy định pháp luật về kinh doanh, tự do kinh doanh, quyền tự do kinh doanh đã được chỉnh
sửa cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh trong từng thời kì lịch sử. Đặc biệt quyền này
được quy định cụ thể tại Điều 33 Hiến pháp năm 2013: “Mọi người có quyền tự do kinh
doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm”. Quy định này hàm chứa hai nội
dung quan trọng, đó là: 1/Mọi người có quyền tự do kinh doanh; 2/ Giới hạn của quyền tự
do trong kinh doanh. Từ những quy định đó pháp luật về quyền tự do kinh doanh của các
chủ thể được biểu hiện cụ thể hơn ở Luật doanh nghiệp 2014. Tại Điều 7 Luật này quy
định doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà luật không cấm;
có quyền tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn
ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề
kinh doanh”. Với quy định này cho phép các chủ thể kinh doanh có quyền lựa chọn ngành
nghề kinh doanh, phương thức kinh doanh, địa bàn kinh doanh tùy thuộc vào mong muốn
của chính bản thân doanh nghiệp và do chủ thể kinh doanh toàn quyền quyết định.
Quyền tự do kinh doanh trên Internet là quyền con người cơ bản khi tham gia vào các
hoạt động kinh doanh trên các Website mà ở đó giữa các chủ thể trao đổi, thỏa thuận với
nhau bằng những giao dịch điện tử. Thông qua giao dịch đó các sản phẩm, hàng hóa được
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trao đổi thông thương trên thị trường. Để hoạt động này được thực thi có ý nghĩa cần phải
có một hành lang pháp lý đủ mạnh nhằm giúp các doanh nghiệp có cơ sở và tin tưởng vào
việc quản lý của nhà nước. Vậy nên việc nghiên cứu hoàn thiện các quy định pháp luật về
Internet đối với quyền tự do kinh doanh trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay
là việc làm quan trọng nhằm đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động
kinh doanh an tâm hơn trong các giao dịch.

2.2. Đảm bảo quyền tự do kinh doanh trên Internet
Quyền tự do kinh doanh ở nước ta gắn liền với quá trình đổi mới cơ chế kinh tế, đặt ra
yêu cầu cấp thiết trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quản lý kinh tế. Để quyền
tự do kinh doanh trên Internet được thực hiện một cách tự giác, đầy đủ và phát huy giá trị
đích thực của nó, đòi hỏi phải có những tiền đề, điều kiện về chính trị, kinh tế và pháp luật.
Trong đó, pháp luật đóng vai trò chủ đạo hình thành và đảm bảo quyền tự do kinh doanh.
Vì thế hoàn thiện hệ thống pháp luật có chất lượng cao (về cơ cấu, nội dung và cơ chế điều
chỉnh) nhằm thể chế hóa kịp thời, đầy đủ và đồng bộ với những yêu cầu của quyền tự do
kinh doanh và sẽ là sự đảm bảo pháp lý vững chắc cho quyền tự do kinh doanh trên
Internet trở nên sống động và thiết thực đối với đời sống kinh tế của đất nước [1]. Để
quyền tự do kinh doanh trên Internet được thực hiện chủ động cần đảm bảo các điều kiện
sau đây:
Thứ nhất, về vốn, tài sản. Đây là khoản thu nhập hợp pháp của các nhà kinh doanh,
các doanh nghiệp phải bảo đảm an toàn và vận hành hoạt động này một cách trôi chảy
trong sự tồn tại lâu dài và phát triển. Vốn, đầu tư vốn là vấn đề quan trọng, vấn đề sống
còn của các doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Khi doanh nghiệp trường
vốn tức là doanh nghiệp có đủ khả năng để mở rộng địa bàn kinh doanh, mở rộng các hàng
hóa, sản phẩm, từ đó quyền kinh doanh của các chủ thể kinh doanh ngày càng được pháp
luật đảm bảo.
Thứ hai, về ngành nghề kinh doanh. Khi tiến hành hoạt động kinh doanh các nhà đầu
tư phải được quyền tự do lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh theo khả năng và sở
thích của mình. Các nhà kinh doanh phải là “những nhân vật trung tâm” trên thị trường và
họ được tự do “biểu diễn” một cách sáng tạo để tự quyết định đối với những vấn đề phát
sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh như: Tự do hợp đồng, tự do lựa chọn bạn hàng,
tự do hợp tác kinh tế, tự do cạnh tranh theo pháp luật.
Thứ ba, sự bình đẳng trước pháp luật của các chủ thể kinh doanh. Việc đảm bảo sự
bình đẳng cho các chủ thể khi tiến hành hoạt động kinh doanh góp phần làm cho các chủ
thể yên tâm đầu tư vốn, cơ sở hạ tầng vào quá trình sản xuất, từ đó giúp hoạt động kinh
doanh ngày một phát triển và việc tự do kinh doanh trên Internet được thực hiện đa dạng,
phong phú trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề.
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Thứ tư, chế tài nghiêm ngặt đối với những hành vi vi phạm trong kinh doanh (chế tài
hình sự, chế tài hành chính, chế tài tài sản), từ đó đòi hỏi các chủ thể tiến hành hoạt động
kinh doanh phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
Thứ năm, phải có cơ chế giải quyết tranh chấp trong kinh doanh có hiệu lực và hiệu
quả. Quá trình kinh doanh không tránh khỏi những vướng mắc, sai lầm. Cần có những biện
pháp, cơ chế giải quyết mang tính đồng bộ, phù hợp với pháp luật và môi trường kinh
doanh để tránh bỏ lọt những hành vi vi phạm và xử lý oan sai những chủ thể kinh doanh.
Các điều kiện kinh doanh trên phải được phản ánh và thể hiện một cách đầy đủ, đồng
bộ, kịp thời, cụ thể và minh bạch trong hệ thống pháp luật kinh doanh, nhất là đối với hoạt
động kinh doanh trên Internet. Việc đảm bảo được quyền tự do kinh doanh trên Internet
một cách đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của các chủ thể kinh doanh, tạo hành lang
pháp lý quan trọng trong quá trình điều chỉnh các hành vi kinh doanh trên mạng Internet.

2.3. Internet với việc đảm bảo quyền tự do kinh doanh của chủ thể kinh doanh
và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường hiện nay

2.3.1. Internet với việc đảm bảo quyền tự do kinh doanh của chủ thể
Ngày nay, Internet là một phần không thể thiếu trong đời sống mỗi con người trong
thời đại công nghệ thông tin ngày một phát triển. Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống
khiến đời sống của con người ngày một tiện dụng, phát triển thịnh vượng hơn. Theo thống
kê, số lượng người dùng Internet đạt số lượng 1 tỷ vào 2005, tăng lên 2 tỷ người dùng
internet vào năm 2010 và đạt được 3 tỷ người trong năm 2014. Đến quý II năm 2008 với
4.087 tỷ người dùng Internet, chiếm 54% so với tổng dân số toàn cầu là 7.615 tỷ người. Tại
Việt Nam, sau 2 năm khởi đầu 1996 & 1997 với lượng ít ỏi người sử dụng, số lượng người
dùng Internet tại Việt Nam không ngừng tăng trưởng qua các năm. Đặc biệt giai đoạn
2012-2013, số lượng người dùng tăng trưởng mạnh nhất, với 28% tăng trưởng năm 2013
nhiều hơn so với năm trước. Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông trong năm 2011
chỉ ra rằng, với tỷ lệ 42%, Internet đã trở thành phương tiện thông tin được sử dụng phổ
biến nhất tại Việt Nam, vượt qua radio với 23% và báo giấy 40%. Đọc tin tức trên mạng là
hoạt động trực tuyến phổ biến nhất chiếm 97%, tiếp sau là truy cập vào các cổng thông tin
điện tử với tỷ lệ gần 96% người tham gia [2]. Tính đến 2018, số lượng người dùng ở Việt
Nam là 64 triệu người theo báo cáo của We Are Social và 55 triệu người theo báo cáo của
Stalista [3]. Ghi nhận việc sử dụng Internet, ngày 5/7/2017, Hội đồng Nhân quyền Liên
Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết ghi nhận rằng tất cả mọi người, không phân biệt tầng
lớp, tôn giáo, giới tính, độ tuổi, dân tộc… đều có quyền được truy cập Internet và tự do thể
hiện suy nghĩ, quan điểm, góc nhìn của bản thân họ trên mạng thông tin toàn cầu này.
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Với lượng người truy cập và sử dụng mạng Internet ngày một tăng như vậy, không chỉ
cho chúng ta thấy sự phát triển của công nghệ, mà còn khẳng định đây là “mảnh đất” kinh
doanh đầy tiềm năng cho các nhà kinh tế. Internet đã và đang đem lại rất nhiều lợi ích
trong việc phát triển kinh tế. Cụ thể:
Một là, Internet hỗ trợ kiếm tiền trực tuyến đăng bán sản phẩm trên Internet, chỉ cần
thiết lập một tài khoản bán hàng online, nhà cung cấp có thể đăng tải, cung cấp hình ảnh
sản phẩm của mình đến với khách hàng mà không phải trưng bày, tạo gian hàng, hay chi
phí mặt bằng để mở gian hàng; tiết kiệm rất nhiều thời gian, chi phí cho các nhà cung cấp.
Tương tự, việc mua hàng cũng trở nên đơn giản hơn đối với người tiêu dùng thông thái.
Người tiêu dùng chỉ việc ngồi nhà, bật máy tính có kết nối internet là có thể tìm đến những
trang web của nhà cung cấp, hay những trang web bán hàng online, người tiêu dùng cũng
sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức của mình khi lựa chọn một món hàng phù hợp nhu
cầu. chỉ cần cú “click” chuột là có thể mua được hàng và giao hàng đến tận nhà. Hay có thể
đặt được một chuyến du lịch cho bản thân.
Hai là, nhờ Internet, có thể liên kết với nhiều khách hàng từ những địa điểm khác nhau
mà không cần điện thoại hay gặp trực tiếp nhờ các ứng dụng facebook, zalo, skype… Việc
giao dịch, mua bán hàng hóa trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, nhờ internet mà người mua,
người bán sẽ không phải gặp nhau trực tiếp để xác lập giao dịch, tiết kiệm được rất nhiều
chi phí và thời gian đi lại cũng như chuẩn bị. Thanh toán trực tuyến và các giao dịch tài
chính cũng được thực hiện bởi Internet. Việc thanh toán được đảm bảo an toàn trở nên dễ
dàng, nhanh chóng và ít thủ thục rắc rối.
Ba là, hoạt động Internet không chỉ phục vụ hoạt động mua bán, trao đổi trong kinh
doanh, mà trong quá trình điều hành, vận hành doanh nghiệp cũng trở nên dễ dàng hơn.
Việc quản lý có thể thông qua hệ thống thư điện tử (e-mail); các nhà tuyển dụng cũng có
thể thông qua internet để tìm kiếm nhân sự cho công ty mình…
Theo đánh giá của các nhà kinh tế, nếu coi Inetrnet là một ngành thì có thể gọi Internet
là một ngành “xương sống” của nền kinh tế thị trường hiện nay. Theo nghiên cứu của Viện
nghiên cứu McKinsey toàn cầu tại 13 quốc gia chiếm hơn 70% tổng GDP toàn cầu, bao
gồm các nước G8, Braxin, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Thụy Điển và Hàn Quốc, cho thấy
các hoạt động qua mạng Internet chiếm phần đáng kể và ngày càng tăng trong GDP. Trong
giai đoạn từ 1995 đến 2009, Internet chiếm 10% tổng GDP trong 5 năm cuối cùng của giai
đoạn trên, đóng góp vào tăng trưởng GDP của các nước này đã tăng gấp đôi, tới 21%.
Trung Quốc và Ấn Độ là những nước tham gia tăng trưởng nhanh nhất trong chuỗi cung
ứng toàn cầu trên Internet [4].
Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng phát triển chung của thế giới. Theo nghiên
cứu của Google và Temasek Holdings, Kinh tế Internet ở Việt Nam được dự đoán tăng
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trưởng với tốc độ CAGR (Compounded Annual Growth rate - Tốc độ tăng trưởng hàng
năm kép là một thuật ngữ kinh doanh và đầu tư cụ thể cho thu nhập đầu tư thường niên hóa
trơn tru trong một thời kỳ nhất định) là 25% trong giai đoạn từ năm 2015 tới năm 2025, từ
3 tỷ USD năm 2015 lên 9 tỷ USD năm 2018 và tới 33 tỷ USD vào năm 2025. Tốc độ tăng
trưởng này có được là nhờ số lượng người dùng Internet ngày càng tăng, nhiều lĩnh vực
tăng mạnh như thương mại điện tử năm 2018 tăng gần gấp đôi so với năm trước, trong khi
quảng cáo trực tuyến và trò chơi tăng 50% [5].

2.3.2. Vai trò của pháp luật đối với quyền tự do kinh doanh trên Internet
Trước sự ảnh hưởng mạnh mẽ của Internet trong sự phát triển kinh tế, quyền tự do
kinh doanh trên Internet là vấn đề được quan tâm và chú trọng. Một nền kinh tế có mở cửa
hay không, có phát triển hay không một phần phụ thuộc vào hoạt động thực hiện tự do kinh
doanh của mỗi doanh nghiệp, cũng như chính sách của nhà nước và pháp luật trong việc
mở cửa đảm bảo quyền tự do kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Quyền tự do kinh doanh
của các chủ thể được quy định trên một số phương diện sau:
- Quyền tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh
Ngày nay, hầu hết tất cả các ngành nghề thương mại đều sử dụng internet là công cụ
truyền thông và bán hàng hữu hiệu. Theo khảo sát mới đây của Hội Doanh nghiệp Hàng
Việt Nam chất lượng cao, cách đây 1 năm mua sắm online mới chỉ chiếm 0,9%, thì chỉ sau
một năm, kết quả khảo sát năm 2018 cho thấy số người tiêu dùng chọn mua online đã tăng
gấp ba lần (2,7%) [6]. Với nhu cầu mua sắm online ngày càng gia tăng, các chủ thể kinh
doanh không thể bỏ lỡ việc phục vụ nhu cầu thiết yếu này của người tiêu dùng. Mỗi chủ
thể kinh doanh đều có hệ thống website - hệ thống các trang thông tin điện tử riêng của
mình, thông qua các website, chủ thể kinh doanh có thể giới thiệu sản phẩm đa dạng của
mình. Hệ thống internet không giới hạn việc chủ thể kinh doanh phải kinh doanh gì, hay
điều kiện kinh doanh sản phẩm như thế nào. Hệ thống internet rất mở trong việc đăng tải
thông tin về sản phẩm cũng như ngành nghề kinh doanh của chủ thể kinh doanh. Hiện nay,
trên hệ thống Internet có đa dạng các ngành nghề kinh doanh, như kinh doanh mặt hàng
tiêu dùng của Lazada, Sendo, Shopee, Amazone…; hay như trong lĩnh vực giao thông vận
tải, đặt một chuyến xe taxi hay xe máy để di chuyển thì tiện ích hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, việc tự do lựa chọn ngành nghề kinh doanh vẫn phải theo khuôn khổ của
pháp luật. Theo Luật an ninh mạng, tại khoản 1 Điều 19 quy định về hành vi vi phạm pháp
luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội là: “Tuyên truyền, quảng cáo, mua bán hàng
hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật”. Tại Điều 3, Thông tư số
47/2014/BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công thương quy định về quản lý website thương
mại điện tử thì các mặt hàng sau đây thuộc danh mục cấm: i/ Súng săn và đạn súng săn, vũ
khí thể thao, công cụ hỗ trợ; ii/ Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;
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iii/ Rượu các loại; iv/ Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các
bộ phận của chúng đã được chế biến; v/ Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy
định của pháp luật. Có thể nói pháp luật là công cụ quan trọng trong việc điều tiết các hàng
hóa kinh doanh, là cơ sở pháp lý vững chắc cho các chủ thể khi tiến hành hoạt động kinh
doanh và là công cụ hỗ trợ trong việc xử lý các hành vi vi phạm quyền tự do kinh doanh
của các chủ thể.
- Quyền tự do lựa chọn mô hình kinh doanh, loại hình tổ chức kinh tế
Theo Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 của Chính phủ quy định về
thương mại điện tử thì các chủ thể kinh doanh thương mại điện tử bao gồm: i/ Thương
nhân, tổ chức, cá nhân Việt Nam; ii/ Cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam; iii/ Thương
nhân, tổ chức nước ngoài có sự hiện diện tại Việt Nam thông qua hoạt động đầu tư, lập chi
nhánh, văn phòng đại diện, hoặc thiết lập website dưới tên miền Việt Nam. Hiện nay, hoạt
động thương mại điện tử không giới hạn mô hình hay loại hình tổ chức kinh doanh, chủ thể
kinh doanh rất đa dạng. Khi đó, các chủ thể kinh doanh sẽ căn cứ vào nhu cầu, mục đích,
vốn… để lựa chọn loại hình hay mô hình kinh doanh phù hợp, từ đó thực hiện tổ chức hoạt
động kinh doanh theo mô hình hay loại hình mà mình lựa chọn theo quy định của
pháp luật.
Sau khi đảm bảo điều kiện về đăng ký kinh doanh, chủ thể kinh doanh có thể tiến hành
hoạt động kinh doanh online thông qua website bán hàng. Điều kiện để thiết lập website
thương mại điện tử bán hàng là phải có website với tên miền hợp lệ và tuân thủ các quy
định về quản lý thông tin trên Internet; phải thông báo với Bộ Công thương về việc thiết
lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định. Đối với cá nhân thì cá nhân đã
được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân mới được thiết lập website thương mại điện tử bán
hàng. Trong trường hợp sử dụng dịch vụ của sàn giao dịch thương mại điện tử, cần phải
lưu ý rằng sàn giao dịch điện tử đó phải được đăng ký với Bộ Công thương.
- Quyền tự do lựa chọn hình thức, cách thức huy động vốn
Trong kinh doanh quyền tự do lựa chọn hình thức, cách thức huy động vốn là một
trong quyền kinh doanh được pháp luật cho phép. Trong quá trình kinh doanh Inetrnet hỗ
trợ đắc lực cho các chủ thể trong việc huy động vốn kinh doanh của mình. Thông qua các
công ty tài chính, hay các dịch vụ của Ngân hàng, các chủ thể có thể dễ dàng tìm kiếm,
cũng như lựa chọn cách thức huy động vốn phù hợp và đúng pháp luật. Việc thực hiện huy
động vốn còn được thể thông qua việc phát hành cổ phiếu, cổ phần của mình trên hệ thống
online một cách nhanh chóng và tiện lợi. Đặc biệt, hệ thống quản hành chính cũng đang
dần tiến tới số hóa, do vậy hoạt động đăng ký kinh doanh, cũng như thay đổi thông tin của
doanh nghiệp trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
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- Quyền tự do kí kết hợp đồng

Trong thương mại điện tử, việc giao kết hợp đồng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Nếu trước đây, khi giao kết hợp đồng, các bên phải tốn nhiều công sức, tiền bạc, thời gian
để có được cuộc gặp với đối tác, thì nay, các bên chỉ cần trao đổi thỏa thuận qua email, qua
fax hay phát triển hơn là chỉ cần qua một cú “click” chuột xác nhận mua bán là giao dịch
đã được xác lập. Giao dịch thành công khi người mua hàng nhận được hàng, hóa đơn tiền
hàng và thanh toán cho nhà cung cấp. về phía nhà cung cấp, sẽ xác minh giao dịch mua
bán này thông qua phiếu xuất kho, vận đơn hoặc ghi nhận hệ thống về việc khách hàng đã
nhận được sản phẩm tất cả những hóa đơn, vận đơn hay phiếu xuất kho được nêu trong ví
dụ trên, trong thương mại điện tử được gọi là chứng từ điện tử, có giá trị như bản gốc, xác
nhận hoạt động giao dịch điện tử. Hoạt động giao dịch được thể hiện đa dạng dưới mọi
hình thức theo quy định của pháp luật, cụ thể việc giao kết hợp đồng thương mại điện tử
được quuy định tại chương II, Nghị định 52/2013. Khách hàng có thể lựa chọn hình thức
văn bản hoặc hình thức xác nhận thông qua chứng từ; Hay phổ biến hơn là sử dụng chức
năng đặt hàng trực tuyến trên website thương mại điện tử…
- Quyền tự do lựa chọn hình thức, cách thức giải quyết tranh chấp
Internet xuất hiện, thúc đẩy nền kinh tế, xã hội phát triển, tuy nhiên cũng đặt ra nhiều
vấn đề cần được tháo gỡ. Điển hình là vấn đề về giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh
doanh. Trong mối quan hệ nào cũng vậy, không thể tránh khỏi những xung đột, mâu thuẫn
giữa các chủ thể trong quan hệ đó, và việc giải quyết mâu thuẫn đó như thế nào, bằng cách
nào cho thỏa đáng cũng là bài toán đặt ra đối với các bên tham gia, các nhà làm luật và các
bên liên quan. Hiện nay có rất nhiều phương thức giải quyết tranh chấp đang được áp dụng
để giải quyết tranh chấp liên quan đến hoạt động kinh doanh. Việc áp dụng phương thức
giải quyết tranh chấp nào không chỉ phụ thuộc vào thẩm quyền xử lý, mà còn phụ thuộc
vào sự phù hợp của phương thức giải quyết tranh chấp mà các bên lựa chọn.
Hoạt động thương mại nói chung, các bên chủ thể đã có quyền tự do lựa chọn phương
thức giải quyết tranh chấp, trước, hoặc sau khi xảy ra tranh chấp. Việc lựa chọn sẽ do ý chỉ
chủ quan của các bên, sự thống nhất ý chí chủ quan và được các bên chủ thể cũng như các
bên liên quan ghi nhận. các phương thức gaiir quyết tranh chấp rất đa dạng, bao gồm các
phương thức thay thế (ADR - Alternative Dispute Resolution) như hòa giải, thương lượng;
bên cạnh đó còn có các phương thức giải quyết như Trọng tài, Tòa án.
- Quyền tự do cạnh tranh lành mạnh
“Mảnh đất” Internet là mảnh đất màu mỡ đầy tiềm năng cho những chủ thể kinh doanh
biết khai thác nó. Tuy nhiên, đó cũng là nơi các chủ thể kinh doanh phải cạnh tranh với
nhau để có được thị phần ổn định, vị trí ổn định trong sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh
và mạnh như ngày nay. Về mọi khía cạnh kinh doanh, các chủ thể đều được pháp luật bảo
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vệ nhằm hướng tới cạnh tranh lành mạnh. Trong Hiệp định GATS (hiệp định thương mại
hàng hóa của WTO - tổ chức thương mại thế giới), Điều VIII buộc quốc gia thành viên
không được để cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ độc quyền lạm dụng vị trí độc
quyền, Điều IX yêu cầu quốc gia thành viên phải thừa nhận một số hành vi của doanh
nghiệp là hạn chế cạnh tranh, cần có sự tham vấn, hợp tác giữa các quốc gia nhằm mục
đích loại bỏ các hành vi đó. Hay như Theo quy định tại Điều 39 và Điều 44 Luật Cạnh
tranh, cấm doanh nghiệp gièm pha doanh nghiệp khác, đưa ra thông tin không trung thực,
gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp khác.
Trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử cũng vậy, các chủ thể kinh doanh đều
được đảm bảo quyền tự do cạnh tranh của mình, thông qua hoạt động đăng ký tên miền,
cũng như hoạt động đăng ký nhãn hiệu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mỗi chủ thể kinh
doanh. Việc quản lý tên miền của các chủ thể kinh doanh, không chỉ là hoạt động quản lý
của nhà nước, mà đó còn là cách thức đảm bảo tự do cạnh tranh của các chủ thể, tránh
trường hợp tên miền dễ gây nhầm lẫn, hoặc bị đánh cắp gây thiệt hại không nhỏ trong việc
cạnh tranh thương hiệu.

2.4. Một số bất cập và giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền tự do kinh
doanh trên Internet
Thứ nhất, trong việc thu thuế và quản lý thuế. Kinh doanh trên Internet là hoạt động
thương mại điện tử được tiến hành trên mạng Internet. Về nguyên tắc, tổ chức, cá nhân khi
tiến hành kinh doanh và có thu nhập đến một ngưỡng nhất định có nghĩa vụ phải nộp thuế
và nhà nước có quyền được thu thuế. Yêu cầu đặt ra cần có phải có đội ngũ cán bộ thuế có
trình độ cao về tin học, ngoại ngữ, hiểu biết ứng dụng phần mềm để kiểm soát được các
giao địch kinh doanh trên Internet. Theo Điều 2 Luật Quản lý thuế năm 2006 và được sửa
đổi bổ sung năm 2012, 2014, 2016 thì các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại có
nghĩa vụ nộp thuế không phân biệt giao dịch được thực hiện theo phương thức truyền
thống hay thương mại điện tử. Quy định này phù hợp với chính sách thuế thương mại điện
tử của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế đặt ra năm 1999: “Nguyên tắc đánh thuế đối
với thương mại truyền thống phải được áp dụng ngang bằng với thương mại điện tử”. Để
cụ thể hóa việc này nhà nước ban hành Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008, sửa đổi năm
2013, 2014,2016; Thông tư số 219/2013/TT-BTC và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP về
Luật thuế giá trị gia tăng. Như vậy các doanh nghiệp tiến hành kinh doanh trên Internet có
trách nhiệm phải nộp thuế giá trị gia tăng, bên cạnh đó còn phải nộp thuế nhập khẩu, tiêu
thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu. Mặt khác việc
áp dụng trong pháp luật quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh này vẫn chưa được
kiểm soát chặt chẽ. Hiện nay các hoạt động kinh doanh trên Internet diễn ra thường xuyên,
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phổ biến với hàng chục nghìn tài khoản kinh doanh qua mạng đã được cục thuế địa phương
thông báo và đề nghị nộp thuế nhưng kết quả không như mong đợi. Việc thanh toán bằng
tiền mặt thông qua người vận chuyển hay chuyển khoản giữa người mua và người bán qua
ngân hàng cho đến nay chưa xác định được số tiền thuế phải chi trả. Bên cạnh đó cơ quan
quản lý chưa đưa ra được những quy định phù hợp với hình thức kinh doanh này dẫn đến
việc thu thuế qua mạng xã hội không được thuận lợi [7]. Vì vậy cần có những quy định bắt
buộc các giao dịch kinh doanh trên Internet phải dùng hóa đơn điện tử, đồng thời dữ liệu
hóa đơn điện tử phải được kết nối với dữ liệu bán hàng và dữ liệu kế toán có như vậy mới
kiểm soát được thuế của các chủ thể khi tiến hành kinh doanh. Để kiểm soát được hoạt
động này cần quy định theo hướng các hoạt động mua bán trực tuyến phải thanh toán qua
hệ thống ngân hàng. Quy định này giúp minh bạch hóa các giao dịch và giúp nhà nước
kiểm soát được thuế. Và đây được coi là thông lệ quốc tế và tất yếu khách quan của nền
kinh tế thị trường mà Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi.
Thứ hai, sự cạnh tranh không công bằng. Hiện nay việc kinh doanh trực tuyến có sức
thu hút rất lớn đối với cả người mua và người bán dẫn đến sự cạnh tranh mạnh mẽ. Việc
pháp luật cho phép các chủ thể có quyền được tự do kinh doanh dẫn đến thị trường kinh
doanh trên Internet sôi động hẳn lên trong thời gian qua [8]. Các nhà đầu tư cung cấp các
sản phẩm trên thị trường, tuy nhiên thực tế hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng xuất
hiện nhiều dẫn đến không tạo được niềm tin cho khách hàng, từ đó dẫn đến việc các chủ
thể rất khó đứng vững và phát triển trên thị trường. Vậy nên, cần có một hành lang pháp
luật đủ mạnh để tạo sức răn đe đối với các chủ thể kinh doanh trên Internet khi không tuân
thủ hoặc thực hiện những giao dịch vi phạm pháp luật trong kinh doanh. Quy định đó
nhằm điều tiết hành vi của các chủ thể góp phần hạn chế các hành vi vi phạm. Để làm được
điều đó nhà nước cần ban hành các chế tài xử phạt hành chính hoặc hình sự nhằm răn đe và
ngăn chặn hành vi phạm tội khi kinh doanh sản phẩm kém chất lượng, không đúng mẫu
mã, chủng loại…
Thứ ba, rủi ro về dữ liệu khi kinh doanh trên Internet. Theo con số thống kê, Việt Nam
là quốc gia xếp thứ 101/193 quốc gia trên thế giới về việc bị lộ các thông tin trên Internet
[9]. Điều đó cho thấy việc tiến hành kinh doanh và đảm bảo quyền tự do kinh doanh của
các chủ thể chưa được đảm bảo. Cần thiết phải có chế tài để ngăn chặn các trường hợp lấy
cắp thông tin trên Internet mà chưa được sự cho phép và đồng ý của các chủ thể kinh
doanh. Mặt khác, cần có một công nghệ tiên tiến hơn để quản lý các thông tin đối với các
chủ thể kinh doanh. Có như vậy, mới tạo niềm tin tuyệt đối cho các chủ thể kinh doanh.
Hơn nữa, cần thiết lập một đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, thanh – kiểm tra đối với
những hành vi, chủ thể có dấu hiệu xâm phạm đến các thông tin của các doanh nghiệp
kinh doanh.

TẠP CHÍ KHOA HỌC  SỐ 32/2019

149

Thứ tư, về tiêu chuẩn công nghiệp. Hiện nay việc kinh doanh trên Internet đang gặp
một số cản trở về phát triển của mô hình kinh doanh thương mại điện tử hoặc chưa tạo điều
kiện thuận lợi như đăng kí website thương mại điện tử, mua tên miền, thuê máy chủ hay
như là sự chậm trễ về dịch vụ chứng thực điện tử, thanh toán điện tử. Sự thiếu đồng bộ về
tiêu chuẩn công nghiệp trên sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc trao đổi thông
tin đặc biệt là hoạt động chào hàng, đặt hàng cũng như thanh toán hàng hóa. Do đó cần ban
hành các tiêu chuẩn về công nghiệp một cách cụ thể, rõ ràng và có hướng dẫn thực hiện
giúp các doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc thực hiện cũng như quản lý về kinh doanh
trên mạng Internet. Có như vậy quyền đảm bảo về tự do kinh doanh của các chủ thể mới
được phát huy, thị trường kinh doanh mới ngày càng được mở rộng.

3. KẾT LUẬN
Internet đem đến nhiều lợi ích đối với hoạt động kinh doanh nói chung và quyền tự do
kinh doanh nói riêng. Internet phần nào thúc đẩy sự phát triển quyền tự do kinh doanh của
các chủ thể kinh doanh trong xã hội kinh tế hội nhập hiện nay. Tuy nhiên, để đảm bảo cho
quyền tự do kinh doanh của các chủ thể kinh doanh, cần có những biện pháp, những chế
định cũng như xây dựng hệ thống pháp luật toàn diện hơn, tránh việc lạm dụng internet của
những đối tượng xấu, gây ảnh hưởng đến việc thực hiện quyền tự do kinh doanh và sự phát
triển kinh tế quốc gia và thế giới.
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THE ROLE OF LAWS IN THE IMPLEMENTATION OF THE
RIGHT TO FREE BUSINESS IN THE INTERNET NETWORK IN
THE CURRENT ECONOMIC MARKET BACKGROUND
Abstract: Today's Internet has become an integral part of modern society and in every
person's life. With huge data resources, the ability to connect everything and the inherent
convenience. The Internet has become a great tool for all communication and connection,
a means of learning, sharing, exploiting information and economic development of
human society. Today, we are shifting to the 4.0 industrial revolution and in that context,
the Internet has become more and more popular, an important means and tool in human
life. Vietnam is one of the countries with the rapid development of the Internet and the
leading country in terms of the number of people using social networks. The utilities that
the Internet offers are indisputable.
Keywords: Internet, freedom of business, law on freedom of business, role of law.

TẠP CHÍ KHOA HỌC  SỐ 32/2019

151

KẾ HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP TỰ CHỦ TÀI CHÍNH
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2021
Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thu Hương
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
Tóm tắt: Trong những năm vừa qua, vấn đề tự chủ trong giáo dục đại học Việt Nam đã
có nhiều chuyển biến tích cực. Việc mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm góp phần
giải phóng sức sản xuất, khơi dậy tính năng động sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho
các trường thực hiện các phương pháp quản trị đại học tiên tiến để cải thiện và nâng cao
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trọng, là đòn bẩy đi trước để hoàn thiện toàn bộ các nội dung tự chủ khác. Tuy nhiên,
trên thực tế, hoạt động này chưa được luật hóa chính thức. Đặc biệt, chưa có trường
thuộc khối đào tạo giáo viên nào triển khai thực hiện hoạt động tự chủ này. Bài viết đề
cập đến các khái niệm và nguyên tắc tự chủ tài chính trong các trường đại học công lập,
từ đó đề xuất kế hoạch và thảo luận 4 giải pháp chính nhằm tiến tới thực hiện tự chủ tài
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1. MỞ ĐẦU
Sau hơn 10 năm thực hiện, Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ
quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên
chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập đã tạo nhiều thuận lợi cho các trường
đại học công lập. Trong đó, cơ chế tài chính đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập
từng bước đổi mới, theo hướng nâng cao quyền tự chủ, gắn với tự chịu trách nhiệm về tài
chính. Với việc thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, các cơ sở giáo dục đại
học công lập sẽ có cơ hội nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong quản lý tài chính và tài
sản của đơn vị, sử dụng ngân sách nhà nước được giao tiết kiệm, hiệu quả hơn. Các trường
đại học sẽ có điều kiện để tăng thu, tiết kiệm chi, có nguồn lực nâng cao đời sống, thu nhập
của giảng viên, tạo động lực để họ tích cực lao động nâng cao chất lượng đào tạo.
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Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 2402/QĐ-TTg
ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm
Hà Nội. Là một đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động trực
thuộc Thành phố Hà Nội, Trường có chức năng tổ chức đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng
nguồn nhân lực đa ngành, đa lĩnh vực có trình độ cao đẳng, đại học, trên đại học và tổ chức
các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phục vụ
nhu cầu phát triển của Thủ đô Hà Nội và cả nước. Theo kế hoạch 44/KH-UBND ngày
19/2/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được
giao tự chủ chi thường xuyên từ năm 2021. Do vậy, việc nghiên cứu đưa ra kế hoạch, lộ
trình và giải pháp chuẩn bị cho bước chuyển đổi sang cơ chế tự chủ vào năm 2021 nhằm
đảm bảo tình hình tài chính ổn định và phát triển góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của
nhà trường là hết sức cần thiết. Đây cũng là một nghiên cứu trường hợp để các trường đại
học công lập có cùng mô hình có thể tham khảo và áp dụng.

2. NỘI DUNG
2.1. Cơ chế tự chủ tài chính trong các trường đại học công lập
Đại học công lập (ĐHCL) là trường đại học do chính quyền trung ương hoặc địa
phương thành lập, xây dựng và quản lý, được chính quyền đảm bảo nguồn chi thường
xuyên để hoạt động. Về đặc điểm, ngoài các đặc điểm chung của hệ thống các trường đại
học như về sản phẩm đào tạo, cách thức hoạt động và đào tạo, các trường ĐHCL có những
đặc điểm riêng biệt như:
- Về cơ chế quản lý, tổ chức bộ máy hoạt động: các trường ĐHCL do trung ương hoặc
địa phương thành lập, do đó, chịu sự quản lý, giám sát của trung ương và địa phương về
hoạt động, tổ chức bộ máy; chịu sự quản lý của Bộ Giáo dục & Đào tạo về chuyên môn
(chương trình đào tạo, các ngành đào tạo, chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh...).
- Nguồn tài chính hoạt động của các trường ĐHCL bao gồm: kinh phí Nhà nước cấp
để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, chi phí hoạt động thường xuyên để thực hiện các nhiệm
vụ được giao về giảng dạy, nghiên cứu khoa học; nguồn thu từ phí và lệ phí (như học phí,
lệ phí thi, tuyển sinh), các nguồn thu này được coi là nguồn thu thuộc NSNN và mức thu
học phí bị khống chế theo mức trần Nhà nước quy định; các nguồn thu từ các hoạt động sự
nghiệp khác hoặc cung ứng các sản phẩm dịch vụ khác.
- Về cơ chế quản lý tài chính: các trường ĐHCL được áp dụng cơ chế tự chủ tài chính
trong phạm vi nhất định. Một số các khoản chi các trường có thể tự quyết định nhưng vẫn
phải tuân thủ vào các khoản mục chi đã được ấn định bởi các cơ quan giao và phân bổ dự
toán. Việc sử dụng nguồn tài chính để đầu tư, trích lập các quỹ, chi trả thu nhập tăng thêm
cho cán bộ, viên chức, lao động được tự quyết định tùy thuộc vào mức độ tự chủ về tài
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chính của trường. Tuy nhiên, mức độ tự chủ về nguồn thu còn khá hạn chế. Các trường chỉ
được thu học phí không vượt quá mức trần và không được đặt ra các khoản thu khác không
đúng quy định, bên cạnh đó còn phải tuân thủ nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước cho
sinh viên nên nguồn thu thường hạn chế.
Khác với mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận, trường ĐHCL hoạt động
không vì mục tiêu lợi nhuận, nên cơ chế quản lý tài chính ở các trường ĐHCL cũng có
những điểm khác biệt. Quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính tại các trường ĐHCL
là việc quản lý tài chính áp dụng các cơ chế tự chủ trong các quyết định tài chính liên quan
đến trường ĐHCL. Các công cụ quản lý tài chính tại các trường ĐHCL bao gồm: hệ thống
chính sách pháp luật của nhà nước; quy chế chi tiêu nội bộ; công tác kế hoạch của các
trường; công cụ hạch toán, kế toán, kiểm toán; hệ thống thanh tra, kiểm tra. Nội dung quản
lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính tại các trường ĐHCL bao gồm: quản lý các nguồn
lực tài chính, quản lý sử dụng các nguồn tài chính, quản lý trích lập và sử dụng các quỹ,
quản lý quá trình lập, chấp hành, quyết toán ngân sách của mỗi trường.
Chính sách là thế, tuy nhiên thực tế triển khai đã cho thấy vẫn còn bất cập trong tự chủ
tài chính tại các nhà trường.
- Cơ chế tự chủ về tài chính hiện hành thực chất mới chỉ dừng ở việc trao quyền tự chủ
về chi tiêu mà chưa trao quyền tự chủ về huy động nguồn thu. Các đơn vị thực hiện cơ chế
tự chủ 100% kinh phí thường xuyên thì sẽ không còn được ngân sách nhà nước cấp kinh
phí hoạt động thường xuyên. Nguồn thu chủ yếu của các đơn vị này là từ nguồn học phí.
Song chính sách học phí hiện hành lại do Nhà nước quy định và nguồn thu học phí phụ
thuộc vào hai yếu tố cơ bản là số lượng sinh viên và mức học phí. Số lượng sinh viên lại
phụ thuộc khá nhiều vào chỉ tiêu đào tạo do Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định, mức học phí
bị khống chế và không được phép thu vượt. Như vậy, thực chất các trường chỉ được tự chủ
về chi mà chưa được tự chủ về thu, cơ chế tự chủ hiện hành là tự chủ chưa đầy đủ, chưa
toàn diện.
- Đối với kinh phí chi thường xuyên, các cơ sở đào tạo công lập thường được cấp chi
phí đào tạo theo đầu sinh viên. Hiện tại, chi phí đào tạo theo đầu sinh viên còn rất thấp so
với nhu cầu cũng như so với khu vực và thế giới. Việc cấp phát và phân bổ kinh phí vẫn
dựa vào khả năng nguồn lực của NSNN. Hằng năm, khả năng ngân sách có thể bố trí được
bao nhiêu thì lập dự toán và phân bổ dự toán theo giới hạn đó, không dựa hoàn toàn vào
nhiệm vụ được giao, không gắn kết với kết quả đầu ra. Do đó, hệ thống phân bổ ngân sách
mang tính bình quân, không đánh giá được hiệu quả chi phí đào tạo. Thực tế hiện nay,
nguồn thu từ học phí của các trường đại học mới chỉ đảm bảo một phần chi phí thường
xuyên của trường.

154

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI

- Đa số các trường còn hạn chế trong hoạt động nghiên cứu và triển khai nhằm nâng
cao chất lượng đào tạo, trực tiếp giải quyết những vấn đề thực tiễn phát triển kinh tế xã hội.
Do vậy, nguồn thu từ hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng của các trường còn hạn
chế. Các trường chưa có chính sách tích cực trong thúc đẩy mối liên kết giữa trường học,
việc nghiên cứu với các đơn vị kinh tế, chưa gắn kết công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học
với thực tiễn đời sống sản xuất kinh doanh để gia tăng nguồn thu.

2.2. Thực trạng hoạt động tài chính theo cơ chế tự chủ của trường Đại học Thủ
đô Hà Nội giai đoạn 2016-2018
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được xác định là đơn vị sự nghiệp có thu tự đảm bảo
một phần kinh phí hoạt động. Hàng năm nhà trường thực hiện xây dựng dự toán ngân sách
hoạt động và phương án tự chủ tài chính báo cáo UNND Thành phố Hà Nội làm cơ sở để
Thành phố phê duyệt và cấp kinh phí hoạt động. Ngoài nguồn kinh phí ngân sách cấp,
hàng năm nhà trường còn có thêm nguồn thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp để bổ sung kinh phí
hoạt động.
Bảng 1. Kết quả thu giai đoạn 2016-2018
Đơn vị tính: triệu đồng
TT

Nội dung

2016

2017

2018

1

Quy mô sinh viên chính quy

3.298

3.698

4.406

2

Tổng kinh phí thu:

67.784

80.602

86.265

2.1

Kinh phí NSNN cấp (Chi TX)

40.305

54.795

53.286

2.2

Thu dịch vụ. Trong đó:

27.479

25.807

32.979

-

Học phí chính quy

3.569

7.394

14.979

-

Học phí các lớp dịch vụ dài hạn

12.257

7.936

4.987

-

Dịch vụ các lớp ngắn hạn

8.168

6.843

10.072

-

Dịch vụ tuyển sinh

388

348

480

-

Dịch vụ khai thác CSVC

2.120

2.402

1.435

-

Thu hoạt động KHCN

52

50

115

-

Thu nhập học, tốt nghiệp

551

474

508

-

Thu ký túc xá

374

360

403

(Kinh phí thu theo bảng trên không bao gồm kinh phí ngân sách cấp cho chi không thường xuyên)
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Việc quản lý nguồn thu tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước và được
cụ thể hóa trong Quy chế chi tiêu nội bộ của trường, việc đảm bảo thu đủ, thu đúng, kịp
thời các nguồn thu phát sinh và được quản lý tập trung thống nhất tại nhà trường, qua
phòng chức năng Tài chính Kế toán. Trong giai đoạn 2016-2018 vừa qua, nguồn kinh phí
NSNN cấp luôn duy trì tỉ trọng khoảng 60% tổng kinh phí thu, nguồn kinh phí thu dịch vụ
chiếm khoảng 40% trên tổng nguồn thu. Thu học phí chính quy tăng dần qua các năm, phụ
thuộc vào cơ cấu các hệ đào tạo, ngành đào tạo trong đó chỉ tiêu hệ đào tạo chính quy là
nhân tố quan trọng nhất, tác động mạnh nhất vào tổng nguồn thu sự nghiệp của nhà trường
do các nguồn thu dịch vụ khác còn phải chi trả chi phí trực tiếp phục vụ cho hoạt động đó.
Nguồn thu dịch vụ các lớp đào tạo, bồi dưỡng tăng dần hàng năm, tuy nhiên chưa ổn định.
Nguồn thu từ hoạt động khoa học công nghệ vẫn còn rất hạn chế. Các nguồn thu còn lại
(tuyển sinh, ký túc xá, nhập học, tốt nghiệp...) chủ yếu chỉ bù đắp đủ chi phí.
Các khoản chi của nhà trường bao gồm chi thường xuyên và chi không thường xuyên.
Nhà trường đã chấp hành các khoản chi theo chế độ chính sách qui định của Nhà nước và
qui chế chi tiêu nội bộ. Nguồn thu học phí, dịch vụ hàng năm đã đáp ứng nguồn kinh phí
tăng lương cơ sở hàng năm cho viên chức, lao động hợp đồng theo chế độ nhà nước, tăng
đơn giá thanh toán giờ giảng vượt định mức, tăng quỹ học bổng cho sinh viên, kinh phí
nghiệp vụ chuyên môn và các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên
Bảng 2. Cơ cấu chi 2016-2018
Đơn vị tính: triệu đồng
TT

Nội dung

2016

2017

2018

I

Chi thường xuyên

50.810

61.687

64.788

1

Chi thanh toán cá nhân

26.809

31.449

32.788

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

15.426

19.750

21.000

3

Chi hành chính, chi khác

4.448

5.408

6.500

4

Chi cơ sở vật chất

4.127

5.080

4.500

II

Chi phục vụ hoạt động dịch vụ

8.368

6.683

8.877

III

Chi trích lập quỹ và thu nhập tăng thêm

8.606

12.232

12.600

IV

Chi không thường xuyên

14.080

11.546

11.326

1

Chi nghiệp vụ

8.288

7.600

4.901

2

Mua sắm tài sản

2.999

3.800

3

Cải tạo, sửa chữa lớn

5.792

947

2.625

Tổng chi

81.864

92.148

97.591
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Từ năm 2016, nhà trường đã từng bước tăng tỉ lệ tự chủ tài chính được xác định theo
khoản 2 mục II Thông tư 71/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐCP. Cụ thể như sau:
Bảng 3. Tỉ lệ tự chủ tài chính 2016-2018
Đơn vị tính: triệu đồng
TT

Nội dung

Chỉ
tiêu

2016

2017

2018

I

Tổng kinh phí thu

1

67.784

80.602

86.265

1

Kinh phí NSNN cấp chi thường xuyên

2

40.305

54.795

53.286

2

Thu dịch vụ

3

27.479

25.807

32.979

II

Tổng kinh phí chi

4

59.178

68.370

73.665

1

Tổng chi thường xuyên

5

50.810

61.687

64.788

2

Tổng chi phục vụ hoạt động dịch vụ

6

8.368

6.683

8.877

III

Tỷ lệ tự chủ (3/4)

7

46%

38%

45%

Tỉ lệ tự chủ kinh phí chi thường xuyên năm 2017 là 38%, giảm so với năm 2016 là
46% do năm 2017 có sáp nhập trường Trung cấp KTKT đa ngành Sóc Sơn, vì vậy kinh phí
chi thường xuyên tăng lên trong khi nguồn thu từ học phí, hoạt động dịch vụ của đơn vị
sáp nhập không đáng. Tuy vậy đến 2018, do đã hoàn thành sắp xếp và ổn định hoạt động
nên tỷ lệ tự chủ đảm bảo chi đã khôi phục (45%).
Tóm lại, trong giai đoạn 2016-2018, nhà trường đã sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí
NSNN cấp để đảm bảo các hoạt động thường xuyên. Nguồn thu học phí, dịch vụ sự nghiệp
của trường được duy trì ổn định, đảm bảo đời sống của cán bộ, viên chức, tăng cường cơ
sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động đào tạo. Nhà trường cũng đã
áp dụng nhiều biện pháp tích cực để tiết kiệm chi thường xuyên, xây dựng các định mức
chi tiêu hợp lý, từ đó góp phần tạo nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được giao và
tăng chi cho các nhu cầu cấp thiết như chi tiền lương, tiền công, chi chuyên môn nghiệp
vụ. Từ nguồn kinh phí tiết kiệm chi, đã chi trả thu nhập tăng thêm và trích quỹ cơ quan
hàng năm.
Bên cạnh những kết quả nêu trên, việc thực hiện tự chủ vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế
và tồn tại. Nguồn thu của trường mất cân đối, thiếu tính bền vững và còn thấp, chưa bù đắp
được nhu cầu chi thường xuyên do quy mô đào tạo ngày càng được mở rộng, chất lượng
đào tạo cần đảm bảo và cải thiện. Nguồn thu dựa chủ yếu vào học phí nhưng định mức thu
còn thấp, không theo kịp thời giá và mức điều chỉnh lương tối thiểu của người lao động,
chỉ đảm bảo một phần chi phí thường xuyên của trường. Các nguồn thu dịch vụ, thu từ
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hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác còn hạn chế. Nhà trường chưa khai thác triệt để
được nguồn thu từ hoạt động dịch vụ khai thác cơ sở vật chất. Bên cạnh đó, về hoạt động
chi, nhà trường chưa có quy định cụ thể cho một số hoạt động chi phục vụ, dịch vụ dẫn tới
việc thực hiện chi cho một số hoạt động không có tính ổn định, khoa học mà phụ thuộc
nhiều vào yếu tố chủ quan do các đơn vị đề xuất. Quỹ lương hàng năm còn lớn, chiếm 50%
tổng chi, chưa kể các khoản thanh toán vượt giờ. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
trong chi thường xuyên chưa được đẩy mạnh, chưa gắn với thi đua khen thưởng. Vẫn còn
tình trạng sử dụng cơ sở vật chất, dịch vụ công cộng lãng phí. Chưa đẩy mạnh việc giao
khoán, chỉ tiêu tiết kiệm thu, chi kinh phí trong toàn bộ các hoạt động một cách toàn diện
để các đơn vị có ý thức và chủ động trong việc xây dựng dự toán và sử dụng kinh phí một
cách hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả.
Kết quả hoạt động tài chính của nhà trường trong giai đoạn vừa qua đã góp phần nâng
cao chất lượng đào tạo, tạo ra sản phẩm đầu ra có kết quả tốt, nhưng thu nhập cho cán bộ
viên chức chưa được đảm bảo và gia tăng tương xứng nên chưa thu hút được người giỏi, có
chuyên môn nghiệp vụ, động viên được cán bộ viên chức gắn bó lâu dài với nhà trường.

2.3. Kế hoạch tự chủ tài chính của trường Đại học Thủ đô Hà Nội đến năm 2021
Căn cứ cơ sở lí luận và thực trạng tình hình tài chính của nhà trường qua những số liệu
và phân tích ở trên; dựa trên dự báo thay đổi về cơ chế, chính sách, thay đổi từ nhu cầu
người học và thay đổi từ môi trường cạnh tranh, chúng tôi xác định kế hoạch tự chủ tài
chính đến năm 2021 như sau:
Bảng 4. Kế hoạch thu giai đoạn 2019-2021
Đơn vị tính: triệu đồng
TT

Nội dung

Tổng kinh phí thu

2019

2020

2021

39.800

50.100

62.900

Trong đó:
-

Học phí chính quy

18.000

22.000

27.000

-

Học phí các lớp dịch vụ dài hạn

5.000

6.000

8.000

-

Dịch vụ các lớp đào tạo, bồi dưỡng

12.000

15.000

18.000

-

Dịch vụ tuyển sinh

700

800

900

-

Dịch vụ khai thác CSVC

2.000

3.000

4.000

-

Dịch vụ KHCN

500

800

1.500

-

Dịch vụ ký túc xá

600

1.000

1.500

-

Các dịch vụ khác

1.000

1.500

2.000

Kế hoạch thu từ năm 2019 đến 2021 dự kiến mỗi năm tăng trung bình 25% doanh thu.
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Bảng 5. Kế hoạch chi 2019-2021
Đơn vị tính: triệu đồng

TT

Nội dung

2019

2020

2021

I

Chi thường xuyên

63.000

61.900

60.800

1

Chi thanh toán cá nhân

33.000

33.000

33.000

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

21.000

21.000

21.000

3

Chi hành chính, chi khác

6.000

5.400

4.800

4

Chi sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị

3.000

2.500

2.000

II

Chi phục vụ hoạt động dịch vụ

10.000

11.000

12.000

Tổng cộng

73.000

72.900

72.800

Bảng 6. Kế hoạch, lộ trình tự chủ tài chính 2019-2021
Đơn vị tính: triệu đồng
TT

Nội dung

Chỉ
tiêu

2019

2020

2021

I

Tổng kinh phí thu

1

73.000

72.900

72.800

1

Kinh phí NSNN cấp chi thường xuyên

2

33.200

22.800

9.900

2

Kinh phí thu học phí, dịch vụ

3

39.800

50.100

62.900

II

Tổng kinh phí chi

4

73.000

72.900

72.800

1

Tổng chi thường xuyên

5

63.000

61.900

60.800

2

Tổng chi phục vụ hoạt động dịch vụ

6

10.000

11.000

12.000

III

Tỉ lệ tự chủ chi thường xuyên (3/4)

7

54%

69%

86%

Kế hoạch và lộ trình tự chủ tài chính trên được xây dựng để đảm bảo đáp ứng kinh phí
tối thiểu cho chi thường xuyên của trường, chưa tính kinh phí chi thu nhập tăng thêm và
trích quỹ cơ quan từ nguồn chênh lệch thu chi hàng năm. Kế hoạch và lộ trình tự chủ tài
chính này là khả thi, đáp ứng được lộ trình tự chủ vào năm 2021 theo kế hoạch 44/KHUBND ngày 19/2/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện nâng
mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2021.
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2.4. Đề xuất các giải pháp thực hiện tự chủ tài chính của trường đến năm 2021

2.4.1. Giải pháp về xây dựng cơ chế chính sách tài chính
Kế hoạch hóa là một công cụ quan trọng trong quản lý nói chung khi các chủ thể tiến
hành hoạt động của mình, bởi lẽ kế hoạch hóa gắn liền với việc lựa chọn và tiến hành các
chương trình hoạt động của mọi chủ thể. Kế hoạch hóa cũng là lựa chọn phương pháp tiếp
cận hợp lý, là cơ sở để thực hiện chức năng kiểm tra, vì không có kế hoạch thì không thể
kiểm tra. Do đó kế hoạch hoá hoạt động tài chính trong các trường ĐHCL được coi là công
cụ quản lý tài chính của các trường. Cần xây dựng các quy trình thanh quyết toán, lập dự
toán cụ thể rõ ràng, có hướng dẫn, tập huấn cho các đơn vị.
Đẩy mạnh việc phân bổ và giao khoán kinh phí theo các tiêu chí cho các đơn vị. Xây
dựng và hoàn thiện một số chính sách khoán và giao quyền tự chủ về tài chính cho các đơn
vị có quy mô lớn.
Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ nhằm bao quát được toàn bộ các hoạt động tài
chính. Xây dựng các quy định về thu chi tài chính cho từng lĩnh vực hoạt động, quản lý
giám sát chặt chẽ tài chính các hoạt động theo quy chế nhưng vẫn đảm bảo sự linh hoạt,
uyển chuyển tránh quá cụ thể và cứng nhắc. Thực hiện điều chính quy chế chi tiêu nội bộ
hàng năm để cập nhật kịp thời các thay đổi trong quy định tài chính và phù hợp với thực tế
triển khai.
Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ giúp hiệu trưởng các trường ĐHCL có thể chủ
động sử dụng các nguồn kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả. Quy chế chi
tiêu nội bộ được sử dụng thống nhất và là căn cứ để giúp quản lí, kiểm soát chặt chẽ nguồn
tài chính của đơn vị.
Tăng cường hệ thống kiểm soát tài chính nội bộ và kiểm toán. Công cụ này giúp ngăn
ngừa các sai sót có thể xảy ra trong công tác quản lý tài chính ại các trường đại học công
lập, bên cạnh đó nó còn giúp ngăn chặn các tiêu cực, phòng chống tham nhũng về tài chính
trong trường đại học công lập.
Tăng cường năng lực quản lý tài chính cho đội ngũ cán bộ quản lý tài chính. Đội ngũ
cán bộ quản lý tài chính tại các trường đại học công lập bao gồm từ Hiệu trưởng, các Phó
hiệu trưởng, kế toán trưởng và cán bộ trực tiếp làm công tác tài chính kế toán. Năng lực
quản lý và trình độ chuyên môn nghiệp vụ về tài chính của đội ngũ này là nhân tố đưa công
tác quản lý tài chính của các trường đại học công lập ngày càng đi vào nề nếp, tuân thủ các
chế độ quy định về tài chính kế toán của nhà nước góp phần vào hiệu quả hoạt động chung
của trường. Ngoài ra cũng cần đào tạo nâng cao năng lực quản lý tài chính cho cán bộ quản
lý các đơn vị trong trường. Khi thực hiện cơ chế khoán chi cho các đơn vị, cần đào tạo
nâng cao năng lực quản lý tài chính và tập huấn hướng dẫn công tác kế toán - tài chính...
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2.4.2. Giải pháp tăng cường nguồn thu
- Tăng thu trong đào tạo và các dịch vụ sự nghiệp công
Nhà trường cần thiết phải xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công làm cơ sở xác
định các loại hình dịch vụ do nhà trường cung cấp, qua đó cũng xác định rõ những dịch vụ
sự nghiệp công sử dụng và không sử dụng NSNN. Đối với các dịch vụ đào tạo, dịch vụ
công, Nhà trường cần đẩy mạnh hoạt động thu từ sự đóng góp của người học thông qua
xây dựng giá dịch vụ theo hướng đủ bù đắp chi phí đào tạo. Điều chỉnh mức giá dịch vụ
cho phù hợp đảm bảo thu đủ chi các hoạt động thường xuyên và có tích lũy.
Bên cạnh đó, Nhà trường cần xây dựng kế hoạch phát triển chương trình đào tạo để
đáp ứng nhu cầu thị trường. Xây dựng và phát triển thêm các chương trình đào tạo đại học,
thạc sĩ với đa dạng các hình thức liên thông, vừa học vừa làm, văn bằng 2, học cùng lúc 2
chương trình. Trong đó, chú trọng phát triển các chương trình liên kết nước ngoài, chương
trình tiên tiến, chất lượng cao, POHE (nghề nghiệp ứng dụng), đào tạo theo đơn đặt hàng...
Các chương trình này có mức giá dịch vụ cao hơn so với chương trình đại trà.
- Tăng thu trong hoạt động nghiên cứu khoa học
Hoạt động NCKH ở trường Đại học Thủ đô Hà Nội hiện nay chủ yếu là nghiên cứu cơ
bản, nghiên cứu giáo dục, do vậy sản phẩm nghiên cứu khó có thể thương mại hóa, khó
bán ra thị trường. Do vậy, trường cần có giải pháp để tăng cường hỗ trợ kinh phí thông qua
đấu thầu các đề tài quốc tế, cấp Nhà nước, cấp Thành phố, tranh thủ các nguồn lực tài trợ
từ quan hệ hợp tác quốc tế và trong nước. Nhà trường cần đổi mới cơ chế xét duyệt và
nghiệm thu, thanh quyết toán đề tài theo cơ chế khoán sản phẩm. Cần phát triển các nghiên
cứu ứng dụng, nghiên cứu tạo các sản phẩm khoa học có tính ứng dụng cao, trực tiếp góp
phần phát triển kinh tế xã hội của các địa phương từ đó tạo ra các nguồn thu từ sản xuất và
chuyển giao công nghệ. Xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, tăng cường đầu tư trọng
điểm, chuyên sâu dưới sự chỉ đạo của các nhà khoa học có uy tín thuộc từng chuyên ngành,
có khả năng hợp tác và hỗ trợ trong nghiên cứu, nhằm tập trung lực lượng, phát huy tốt
nhất khả năng và khắc phục tình trạng non yếu về nhân lực nghiên cứu hiện nay. Tăng
cường mối quan hệ với các doanh nghiệp, kết hợp với địa phương trong hoạt động NCKH
và chuyển giao công nghệ cũng như gắn hoạt động nghiên cứu với thực tiễn, tăng cường
hợp tác quốc tế trong NCKH. Việc phân bổ kinh phí NCKH cho các đơn vị cần gắn với
khoán thu kinh phí từ hoạt động khoa học công nghệ. Cần có chính sách khuyến khích các
đơn vị tăng cường nguồn thu từ hoạt động khoa học cấp đơn vị.
- Tăng thu trong hoạt động hợp tác phát triển
Gia tăng việc sử dụng nguồn tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất. Trong điều kiện
nguồn NSNN hỗ trợ cho xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị ngày càng hạn
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chế, cần phải tính đến nguồn đầu tư bên ngoài. Các khoản thu ngoài ngân sách thông
thường như thu học phí, dịch vụ, đào tạo ngắn hạn phải được sử dụng cho mục đích hoạt
động của chính nó mới tạo ra được nguồn thu. Do đó, nguồn đầu tư để tăng cường cơ sở
vật chất chủ yếu dựa vào các tổ chức phi chính phủ và các dự án vốn vay ODA (vốn hỗ trợ
phát triển chính thức), song quan trọng nhất vẫn là tận dụng cơ hội tài trợ không hoàn lại
của các tổ chức phi chính phủ và các doanh nghiệp. Việc này đòi hỏi tính chủ động của các
trường trong các mối quan hệ trong và ngoài nước. Nhà trường cũng cần tăng cường
huy động nguồn lực tài chính từ đầu tư nước ngoài và xem xét thí điểm hình thành quỹ
hiến tặng.
Hợp tác toàn diện với doanh nghiệp theo nguyên tắc win-win, trước hết để tiết kiệm
chi phí đầu tư trang thiết bị thực hành, không cần xây dựng nhiều mô hình dạy học. Việc
hợp tác với doanh nghiệp, đơn vị ngoài trường, gửi sinh viên đến thực tập tại cơ sở của họ
sẽ giúp sinh viên làm quen với môi trường thực tiễn, được tiếp cận các trang thiết bị hiện
đại, phương tiện dạy học tiên tiến, phần mềm mới. Hơn nữa, hợp tác tốt với doanh nghiệp
sẽ tìm kiếm được nhiều cơ hội học bổng, việc làm cho sinh viên, đồng thời tạo cơ hội nâng
cao trình độ đội ngũ giảng viên.
Nhà trường cũng cần tăng cường chặt chẽ hơn nữa mối quan hệ với cựu sinh viên và
gia đình sinh viên, tạo cơ chế để những cựu sinh viên, phụ huynh đang làm việc tại doanh
nghiệp liên hệ thường xuyên với nhà trường. Cựu sinh viên cũng là nguồn tài trợ lớn cho
trường trong việc xã hội hoá giáo dục qua việc cấp học bổng cho sinh viên giỏi hoặc sinh
viên nghèo vượt khó, cung cấp nguồn nhân lực cho công tác giảng dạy, hợp đồng NCKH
hay có thể hỗ trợ tài chính cho nhà trường bằng việc thành lập các công ty, khu công nghệ,
khu thực hành, giảng đường, phòng thí nghiệm, trang thiết bị cho giảng dạy và học tập…
- Tăng thu trong các hoạt động dịch vụ khác
Ngoài những nguồn lực tài chính kể trên các trường cũng có thể đa dạng hóa hoạt
động dịch vụ phụ trợ như bồi dưỡng các kỹ năng mềm, khai thác cơ sở vật chất, huy động
nguồn lực tài chính từ kênh tín dụng.
Tóm lại, trong thực tế các trường có thể huy động nguồn lực tài chính từ nhiều nguồn.
Để có thể huy động được nguồn lực tài chính, điều quan trọng đối với các trường là chú
trọng xây dựng và giữ vững thương hiệu trong hoạt động đào tạo và NCKH. Thương hiệu
chính là tiền đề quyết định cho việc gia tăng việc huy động các nguồn lực tài chính của
nhà trường

2.4.3. Giải pháp tiết kiệm chi
Sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn và hiệu quả; chủ động ký kết các hợp
đồng lao động phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của trường.
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Thực hiện tiết kiệm chi, đẩy mạnh giao khoán về kinh phí đối với các nội dung chi
thường xuyên có thể thực hiện. Thực hiện định biên nhân sự để làm cơ sở khoán chi ở các
đơn vị cung cấp dịch vụ.
Đối với các đơn vị có quy mô lớn, có thể thực hiện phân cấp tài chính cho các khoa
dựa vào số lượng sinh viên của từng khoa và một vài tiêu chí khác. Theo đó, các khoa
được tự chủ chi tiêu và tự chịu trách nhiệm với các khoản chi tiêu tại đơn vị mình trên cơ
sở kế hoạch tài chính đã được duyệt. Việc phân quyền tự chủ cho các khoa trước mắt tạo
cho trưởng khoa có trách nhiệm hơn và cán bộ giảng dạy ở các khoa có thể tiếp cận triển
khai các nguồn tài chính một cách nhanh chóng, rõ ràng, minh bạch.

2.4.4. Giải pháp phân phối kết quả tài chính
Yêu cầu đặt ra trong phân phối kết quả tài chính đối với các trường ĐHCL là: (i) bảo
đảm tính công khai minh bạch, tính đồng trong nội bộ nhà trường; (ii) gắn sự phân phối kết
quả tài chính với sự cống hiến của các thành viên, các đơn vị trong nhà trường; (iii) hướng
vào sự phát triển bền vững lâu dài của nhà trường; (iv) đảm bảo quy định của Nhà nước.
Để thực hiện các yêu cầu kể trên, công tác quản lý việc phân phối và sử dụng kết quả
tài chính hàng năm của nhà trường cần thực hiện theo các bước sau:
- Xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực và kết quả hoạt động của cán bộ viên chức
trong trường dựa trên tính chất từng loại công việc, từ đó đưa ra phương án phân phối và
điều chỉnh phương án chi thu nhập tăng thêm phù hợp năng lực, kết quả.
- Hoàn thiện và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ với các yêu cầu: đảm bảo
tính công khai minh bạch, dân chủ; đảm bảo vai trò kiểm soát của Ban Thanh tra nhân dân.
- Tổ chức bình xét thi đua hàng năm dựa trên hệ thống tiêu chí đánh giá năng lực và
kết quả cống hiến của từng thành viên, từng bộ phận để xác định mức độ phân phối. Nên
đưa hệ thống đánh giá KPI (Key Performance Indicator - hệ thống chỉ số đo lường thành
công của một công việc) vào đánh giá các mảng hoạt động của nhà trường và quản lý cán
bộ viên chức.
- Việc phân bổ các quỹ cơ quan từ chênh lệch thu chi nguồn tài chính cần chú trọng
hơn nữa đến quỹ Đầu tư phát triển của các trường để đầu tư có trọng điểm các công trình
lớn mang lại hiệu quả cao cho việc phục vụ công tác đào tạo và NCKH của giảng viên và
sinh viên trong điều kiện các nguồn đầu tư từ NSNN giảm sút.

3. KẾT LUẬN
Xây dựng kế hoạch, chương trình tự chủ hoạt động, đặc biệt tự chủ tài chính, với các
trường ĐHCL hiện đang là nhiệm vụ cấp thiết khi thời hạn chính thức thực hiện đang đến
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gần. Các nghiên cứu và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng tự chủ tài chính này xuất
phát từ thực tiễn những khó khăn khi triển khai thử nghiệm của nhiều trường ĐHCL nói
chung và trường Đại học Thủ đô Hà Nội nói riêng. Song mọi khó khăn đều phải tìm cách
tháo gỡ, nên hi vọng các giải pháp này sẽ tiếp tục được bổ sung, hoàn chỉnh, đáp ứng xu
thế và chiến lược phát triển của trường sắp tới.
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THE PROPOSAL FOR FINANCIAL AUTONOMY OF HANOI
METROPOLITAN UNIVERSITY UNTIL 2021
Abstract: In the recent years, the financial autonomy of Vietnam’s universities has
undergone many positive changes. That self-reliance and self-responsibility at schools
are increasingly encouraged has unleashed the creativity potential and made it easy for
many universities to carry out methods of administering so as to enhance the quality of
training. The financial autonomy is considered a crucial step to accomplish other
independence-related targets. The fact, however, is that this action has not yet to be
promulgated officially by government. There is still no college in the field of teacher
training that follows the trend of self-reliance. The article has mentioned some notions
and principles regarding financial autonomy of public universities, thereby proposing
plans and making discussion concerning 4 main solutions to carry out the financial
autonomy of public universities in general and of Hanoi Metropolitan University in
particular during the 2019 - 2021 period.
Keywords: Autonomy of university, financial autonomy, public universities, Hanoi
Metropolitan University.
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Tóm tắt: Giáo dục thể chất là một môn học quan trọng, giúp SV rèn luyện thể lực, góp
phần vào việc phát triển toàn diện cho SV. Việc ứng dụng các biện pháp chuyên môn
nâng cao hiệu quả các giờ học chính khoá trong chương trình giáo dục thể chất cho SV
sẽ là cơ sở để đánh giá hiệu quả công tác giáo dục thể chất trong nhà trường
Từ khoá: Giáo dục thể chất, huấn luyện thể thao, khoa học thể thao.
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Liên hệ tác giả: Nguyễn Duy Linh; Email: ndlinh@hnmu.edu.vn

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá, nên việc đào tạo
nguồn lực phải đáp ứng được yêu cầu “Phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất,
trong sáng về đạo đức, phong phú về tinh thần”. Vì vậy, công tác giáo dục thể chất trong
các trường học rất cần đội ngũ thầy, cô giáo có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng,
có năng lực và tâm huyết để đáp ứng yêu cầu đó của xã hội.
Tuy vậy, hiện rất nhiều trường cao đẳng và đại học, trong đó có trường Đại học Thủ
đô Hà Nội chưa thật sự chú trọng đẩy mạnh hoạt động rèn luyện thể chất cho SV. Nguyên
nhân chính là do hầu hết các trường đều thiếu thốn cơ sở vật chất, trang thiết bị, sân bãi,
phòng tập phục vụ việc học tập, rèn luyện thể chất; hơn nữa, số lượng sinh viên (SV) đông
trong khi đội ngũ giảng viên ít, năng lực, trình độ cũng không đồng đều. Hệ quả tất yếu là
chất lượng các giờ học Giáo dục thể chất (GDTC) cũng như việc rèn luyện thể chất thường
xuyên còn nhiều hạn chế. Do vậy, nghiên cứu, đề xuất một số biện pháp chuyên môn nhằm
nâng cao hiệu quả giờ học GDTC cho SV của các trường cao đẳng, đại học nói chung,
trong đó có trường Đại học Thủ đô Hà Nội, là cần thiết.
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2. NỘI DUNG
2.1. Cơ sở của việc lựa chọn một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giờ học
GDTC cho SV trường Đại học Thủ đô Hà Nội
Xây dựng định hướng và các biện pháp nâng cao chất lượng giờ học GDTC trước hết
phải dựa trên định hướng phát triển công tác thể dục thể thao và chiến lược phát triển con
người toàn diện giai đoạn mới. Điều này đã được được quán triệt trong các văn kiện Đại
hội Đảng, trong các Chỉ thị của Ban Bí thư TW Đảng và của Thủ tướng Chính phủ. Thực
hiện chủ trương đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn công tác GDTC trường học
nhằm đảm bảo các vấn đề giảng dạy nội khoá, ngoại khoá, công tác lãnh đạo tư tưởng và
các điều kiện đảm bảo, kiện toàn lại tổ chức quản lý.
Mặt khác, xây dựng định hướng và các biện pháp nâng cao hiệu quả giờ học GDTC
cho SV trường Đại học Thủ đô Hà Nội phải căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất cụ thể của
trường. Hiện cơ sở vật chất sân bãi, dụng cụ, chính sách đãi ngộ giảng viên, công tác tổ
chức quản lý phong trào thể dục thể thao, tình hình tổ chức giảng dạy chính khoá và ngoại
khoá, cải tiến phương pháp, phương tiện giảng dạy, nâng cao mật độ vận động trong giờ
học thực hành giáo dục thể chất, công tác cán bộ... là những nguyên nhân ảnh hưởng lớn
tới chất lượng giờ học GDTC và phát triển phong trào TDTT của SV trường Đại học Thủ
đô Hà Nội trong thời gian qua.

2.2. Hiện trạng các giờ học GDTC và ảnh hưởng tới công tác GDTC
- Về cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy
Cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ tập luyện của nhà trường phục vụ cho công tác giảng
dạy học tập nội khoá còn thiếu về số lượng và kém về chất lượng, chưa đáp ứng được cho
việc nâng cao chất lượng giảng dạy và tập luyện ngoại khóa của SV. Diện tích đất, công
trình thể thao phục vụ cho nhu cầu tự tập luyện thể thao, rèn luyện thân thể của SV ở khu
vực ký túc xá và nói chung, các cơ sở, địa điểm hiện tại của trường còn hạn hẹp, trang thiết
bị chuyên sâu phục vụ tập luyện cường độ, chất lượng cao còn thiếu, thậm chí không có.
Bảng 1: Thực trạng về cơ sở vật chất, sân bãi dụng cụ phục vụ công tác GDTC
tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội
TT

Khu

Khu

giảng dạy

ký túc xá

Sân bóng đá 30m  25m.

1

0

Sân đất

Sân bóng đá mini 80  60m.

1

0

Sân cỏ

Sân bóng chuyền.

2

0

Sân xi măng

Sân bãi - dụng cụ

Hiện trạng
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Khu

Khu

giảng dạy

ký túc xá

Sân bóng rổ.

1

0

Sân xi măng

Sân cầu lông.

3

2

Sân xi măng

Sân bóng ném.

0

0

-

Đường chạy vòng 200m.

1

0

Sân đất

Khu vực đẩy tạ.

2

0

Sân đất

Hố nhảy cao + nhảy xa.

2

0

Đệm và Đổ cát

Xà đơn.

1

0

30%

Xà kép.

1

0

30%

Bàn bóng bàn.

4

0

0%

Phòng tập luyện.

1

0

Cấp 3

1.500m2

200m2

TT

Sân bãi - dụng cụ

Tổng diện tích dành cho tập luyện.

Hiện trạng

Từ kết quả thống kê ở bảng trên cho thấy, trang thiết bị dụng cụ tập luyện phục vụ
giảng dạy cho SV chưa đáp ứng được yêu cầu tập luyện trong các giờ học chính khoá do số
lượng SV trong từng lớp học quá đông (trung bình khoảng 50 SV/1 lớp). Qua quan sát việc
thực hiện các nội dung trong giáo án tập luyện cho thấy, thông thường các giáo viên tổ
chức cho SV tập luyện thay phiên nhau theo từng nhóm (nhóm này tập luyện thì các nhóm
còn lại quan sát), điều đó dẫn đến mật độ đông trong một giờ học ngắn, ảnh hưởng đến
việc tiếp thu kỹ thuật động tác, và rèn luyện các tố chất thể lực của SV.
Đánh giá về giờ học GDTC và thể dục thể thao của nhà trường trong những năm qua,
nhà trường đã xác định: SV là trọng tâm của quá trình đào tạo, nhiệm vụ của toàn bộ hoạt
động giáo dục đào tạo trong nhà trường là hướng tới và tạo điều kiện tốt nhất để SV phát
huy tính tự chủ trong học tập và rèn luyện. Chủ trương của nhà trường đã thể hiện: “Tăng
cường công tác giáo dục đạo đức, nhân cách cho SV, tổ chức tốt các hoạt động ngoại khoá,
văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao thu hút SV vào các hoạt động lành mạnh”. Nhà trường
đã có kế hoạch chỉ đạo các đơn vị đoàn thể, lấy bộ môn giáo dục thể chất làm nòng cốt,
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, phòng ban chức năng trong trường để quán xuyến, chỉ
đạo, động viên cán bộ giáo viên và SV làm tốt công tác GDTC, rèn luyện thân thể, tập
luyện và thi đấu thể thao. Nhưng trong thực tế, chất lượng giờ học GDTC chưa đáp ứng
được nhiệm vụ, yêu cầu đào tạo cũng như nguyện vọng tập luyện, rèn luyện của SV.
Chúng tôi đã thăm dò ý kiến của một số cán bộ, giảng viên. Dưới đây là kết quả:
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Bảng 2: Kết quả khảo sát thực trạng công tác GDTC (n = 34)

Kết quả phỏng vấn
TT

Nội dung phỏng vấn
n

%

-

-

- Đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục - Đào tạo và của nhà trường.

12

35.29

- Đáp ứng từng phần yêu cầu.

22

64.71

- Chưa đáp ứng.

0

0.00

Những vấn đề mà công tác GDTC cần tập trung:

-

-

- Đảng uỷ Ban giám hiệu cần quan tâm luôn.

32

94.11

- Cần củng cố công tác quản lý bộ môn GDTC.

28

82.35

- Cần nâng cao chất lượng giáo viên TDTT.

34

100.00

- Phải cải tiến phương pháp giảng dạy TDTT phù hợp điều kiện
nhà trường.

30

88.23

- Cần phải tăng cường cơ sở vật chất sân bãi.

34

100.00

- Tăng kinh phí dành cho hoạt động thể thao.

33

97.05

- Cần tổ chức các hoạt động thể thao.

31

91.17

- Cần tổ chức các giải thể thao, câu lạc bộ, đội tuyển.

34

100.00

Công tác tổ chức bộ môn:

-

-

- Cần thiết đưa bộ môn GDTC lên thành Khoa.

5

14.70

- Công tác kế hoạch bộ môn:

-

-

+ Đã làm thường xuyên.

26

76.47

+ Chưa thường xuyên.

8

23.53

- Xây dựng lại chương trình, nội dung giảng dạy.

2

5.88

- Nên đưa nội dung kiểm tra tiêu chuẩn RLTT vào đánh giá điểm
học tập của SV.

30

88.23

Công tác kế hoạch tổ chức (n = 10):

-

-

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra chuyên môn với giáo viên.

-

-

+ Thường xuyên.

4

40.00

+ Chưa thường xuyên.

6

60.00

- Công tác hướng dẫn SV tập luyện ngoại khoá của giáo viên.

-

-

+ Thường xuyên.

0

0.00

+ Thỉnh thoảng.

3

30.00

+ Chưa có.

7

70.00

Đánh giá công tác giáo dục thể chất:
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Kết quả thu được ở bảng trên cho thấy:

Công tác GDTC nói chung và giờ học GDTC chính khoá nói riêng trong những năm
qua được đánh giá là đã đáp ứng từng phần những yêu cầu đặt ra của nhà trường và
chương trình GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Để tìm hiểu ý kiến đánh giá về giờ học chính khoá GDTC của SV trường Đại học Thủ
đô Hà Nội, chúng tôi tiến hành lấy ý kiến đánh giá về giờ học GDTC thông qua hình thức
phiếu phỏng vấn. Đối tượng lấy ý kiến là 2420 SV hiện đang học tại trường Đại học Thủ
đô Hà Nội. Nội dung gồm:
- Ý kiến đánh giá của SV về giờ học chính khoá.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả các giờ học GDTC.
Bảng 3: Kết quả khảo sát ý kiến SV về giờ học GDTC chính khoá

TT

Năm thứ 1
(n = 807)

Năm thứ 2
(n = 802)

Năm thứ 3
(n = 811)

Tổng cộng
(n = 2420)

n

%

n

%

n

%

n

%

- Ham thích.

346

42.87

378

47.13

331

40.81

1055

43.60

- Nhận thấy tác dụng của
RLTT.

242

29.99

221

27.56

314

38.72

777

32.11

- Bắt buộc.

84

10.41

55

6.86

46

5.67

185

7.64

- Không có điều kiện.

135

16.73

148

18.45

120

14.80

403

16.65

- Cung cấp kiến thức về
TDTT.

642

79.55

654

81.55

648

79.90

1944

80.33

- Trang bị kỹ thuật môn thể
thao.

605

74.97

617

76.93

611

75.34

1833

75.74

- Nâng cao được sức khoẻ.

336

41.64

348

43.39

342

42.17

1026

42.40

- Giờ học sôi động.

434

53.78

446

55.61

440

54.25

1320

54.55

- Giờ học khô khan.

34

4.21

46

5.74

40

4.93

120

4.96

- Không đủ sân bãi dụng cụ.

785

97.27

797

99.38

791

97.53

2373

98.06

- Do điều kiện sân bãi.

355

43.99

326

40.65

401

49.45

1082

44.71

- Do trình độ giáo viên.

66

8.18

76

9.48

54

6.66

196

8.10

- Thiếu dụng cụ tập luyện.

352

43.62

311

38.78

314

38.72

977

40.37

- Không có đủ trang bị giầy,
quần áo.

34

4.21

89

11.10

42

5.18

165

6.82

Nội dung phỏng vấn

Động cơ tập luyện TDTT:

Đánh giá giờ học nội khoá:

Yếu tố ảnh hưởng đến giờ
học GDTC chính khoá:
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Kết quả thu được ở bảng trên cho thấy:
- Động cơ tập luyện của SV chủ yếu là do ham thích thể thao (1055 ý kiến chiếm
43.60%), trong đó số ý kiến cho rằng tập luyện TDTT có tác dụng tốt đến việc rèn luyện tố
chất thể lực (777 ý kiến lựa chọn, chiếm tỷ lệ 32.11%).
- Nhận thức về vị trí vai trò của giờ học nội khoá của đa số các SV là: Cung cấp về
kiến thức, về thể dục thể thao chỉ chiếm 80.33%, trang bị kỹ thuật thể thao chiếm 75.74%,
nâng cao được sức khoẻ chiếm 42.40%. Ngược lại có đến 65.58% số SV được hỏi đánh giá
giờ học nội khoá còn khô khan, cứng nhắc, thiếu hấp dẫn kích thích SV tập luyện, đặc biệt
chú ý là có đến 2373 ý kiến đánh giá cho rằng giờ học không đủ điều kiện sân bãi, dụng cụ
đáp ứng tập luyện, học tập (chiếm tỷ lệ 98.06%).
- Về các yếu tố ảnh hưởng đến giờ học GDTC chính khoá, hầu hết các ý kiến đều tập
trung vào các yếu tố: điều kiện sân bãi không đảm bảo (1082 ý kiến lựa chọn chiếm tỷ lệ
44.71%), thiếu dụng cụ tập luyện (977 ý kiến lựa chọn chiếm tỷ lệ 40.37%). Qua trao đổi,
tọa đàm trực tiếp với SV, thấy điều kiện sân bãi không đảm bảo, thiếu các dụng cụ tập
luyện nên trong các giờ học, số lượt các SV được tham gia tập luyện không nhiều, nói cách
khác là cường độ vận động trong giờ học GDTC không cao. Đây là một trong những
nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng GDTC trong nhà trường hiện nay.

2.3. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giờ học GDTC cho SV trường Đại học
Thủ đô Hà Nội

2.3.1. Nâng cao nhận thức về vị trí và vai trò của công tác GDTC trong nhà trường
- Mục đích: Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường,
các tổ chức đoàn thể, phòng ban có liên quan đến phong trào TDTT của trường cũng như
tuyên truyền nâng cao ý thức học tập của SV, nhân thức vị trí và vai trò của rèn luyện nâng
cao sức khoẻ và xây dựng lối sống lành mạnh. Khuyến khích và tạo điều kiện tăng cường
các hoạt động văn hoá thể thao của SV.
- Nội dung biện pháp:
+ Tăng cường sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể về
tầm quan trọng của rèn luyện thân thể, tập luyện TDTT. Thường xuyên làm tốt công tác
giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ giảng viên, SV trong trường.
+ Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác dụng của tập luyện TDTT, các loại hình
hoạt động thể thao nội khoá, ngoại khoá; tuyên truyền vận động SV tham gia tập luyện,
mỗi SV chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để tập luyện.
+ Bám sát sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, thành lập Ban chủ nhiệm câu lạc
bộ và các thành viên, có quy chế, chương trình hoạt động cụ thể.
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+ Tổ chức các hoạt động ngoại khoá, góp phần hoàn thiện các nội dung học tập của
giờ học chính khoá và rèn luyện các tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.
+ Tổ chức xây dựng các câu lạc bộ thể thao toàn trường và các câu lạc bộ thể thao theo
các khoa, các khoá học.
+ Tăng cường, đẩy mạnh công tác phát hiện, huấn luyện thể lực chung và chuyên môn
cho SV có năng khiếu các môn thể thao.
+ Tổ chức hướng dẫn các hoạt động ngoại khoá, tự tập luyện, rèn luyện thân thể.
+ Mở rộng và tăng cường các hoạt động thi đấu thể thao SV, lôi cuốn đông đảo SV
tham gia và cổ vũ. Xây dựng các đội tuyển đại biểu tập luyện và thi đấu thường xuyên.
+ Tham gia thi đấu giao lưu, cọ sát nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kinh
nghiệm thi đấu.
- Các đơn vị phối hợp chỉ đạo:
Các Khoa, bộ môn là thường trực tổ chức, điều hành trực tiếp các câu lạc bộ theo
chuyên ngành. Đối với câu lạc bộ cấp trường thì do đại diện Ban giám hiệu là chủ tịch, các
phòng chức năng, Công Đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ban quản lý SV là
thành viên.
- Hình thức tổ chức tập luyện đội tuyển:
+ Thời gian tiến hành vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần (nhà trường bố trí ưu
tiên điều kiện sân bãi cho đội tuyển), các buổi tối các ngày trong tuần.
+ Số lượng buổi tập 2 buổi/tuần, thời gian tập là 100 phút (như giờ học chính khoá, có
giáo viên, HLV trực tiếp phụ trách giảng dạy - huấn luyện).
- Đối tượng tham gia tập luyện: Những SV có năng lực, trình độ khá và giỏi ở các
môn học thể dục (xét theo kết quả học tập của học kỳ tương ứng).

2.3.2. Đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện chuyên môn phục vụ công tác GDTC
- Mục đích: Để nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện đảm bảo những
điều kiện cần thiết phục vụ cho giảng dạy chính khoá, cũng như các hoạt động ngoại khoá
của SV.
- Nội dung biện pháp:
+ Tiến hành cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở tập luyện: sân bãi, nhà tập... để có thể tận
dụng tối đa điều kiện cơ sở vất chất của nhà trường phục vụ giảng dạy chính khoá và hoạt
động tập luyện ngoại khóa.
+ Xây dựng phương án sử dụng sân bãi, nhà tập theo từng đối tượng tập luyện, quy
chế sử dụng trang thiết bị.
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+ Kiến nghị nhà trường trong quy hoạch xây dựng nhà trường, đảm bảo có kế hoạch
xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các sân điền kinh, cầu lông, bóng rổ hiện có tại các khu
giảng đường, khu ký túc xá, sân tập cơ sở 3.
+ Sửa chữa, mua mới trang thiết bị dụng cụ phục vụ cho giảng dạy và tập luyện các
môn học trong giờ học chính khoá, cũng như ngoại khoá đủ về số lượng và đảm bảo tiêu
chuẩn chất lượng.
+ Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa hệ thống điên chiếu sáng cho các nhà tập, các sân
bãi tập luyện khác...
+ Tạo điều kiện cho mượn dụng cụ, phương tiện tập luyện, mở nhà thể chất... để SV
có điều kiện tập luyện thoải mái trong thời gian rảnh dỗi.
+ Việc áp dụng những phương tiện kỹ thuật trong quá trình tập luyện và thi đấu là một
biện pháp rất cần thiết để thu nhận những tài liệu khách quan về số lượng và chất lượng
động tác. Nhờ phương tiện kỹ thuật HLV, giảng viên có thể phát hiện và sửa chữa được
những sai sót kỹ thuật động tác trong tập luyện và thi đấu một cách dễ dàng hơn. Đối với
SV thì điều đó lại càng quan trọng.
- Các đơn vị phối hợp thực hiện:
+ Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo xét duyệt đề án.
+ Các phòng, khoa, ban: Tổ chức thực hiện sau khi Ban Giám hiệu quyết định.
+ Bộ môn GDTC và các câu lạc bộ tự quản và có chức năng quản lý, sử dụng và xây
dựng đề án dự thảo.

2.3.3. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ,
giáo viên.
- Mục đích: Trên cơ sở duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ cấu tổ chức
quản lý phong trào thể dục thể thao của nhà trường, đảm bảo phân công trách nhiệm của
các bộ phận chức năng, tăng cường hoạt động chỉ đạo của ban giám hiệu và Hội thể thao
đại học và chuyên nghiệp của nhà trường. Phối hợp chặt chẽ hoạt động của bộ môn TDTT
với các tổ chức đoàn thể và phòng ban chức năng để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc
phát triển phong trào thể dục thể thao của nhà trường dưới nhiều hình thức.
- Nội dung biện pháp:
+ Xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý bộ môn TDTT
Với mục đích phân công trách nhiệm cho từng nhóm, từng cán bộ giảng dạy, đảm bảo
hoàn thành các nhiệm vụ, chức trách của giáo viên là giảng dạy nội khoá, xây dựng kế
hoạch phát triển phong trào TDTT của nhà trường. Tổ chức hướng dẫn phong trào tập
luyện ngoại khoá và huấn luyện các đội đại biểu tham gia các giải thể thao của ngành và
địa phương.
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Cần tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của giáo viên
đối với việc nâng cao chất lượng TDTT của SV và phong trào TDTT của nhà trường. Tổ
chức các hoạt động sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ, cử cán bộ đi học các lớp bồi dưỡng
nghiệp vụ chuyên môn, hoàn thiện chương trình đại học và sau đại học. Cử các cán bộ
tham gia tổ chức, điều hành, trọng tài các giải thi đấu của Ngành, Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Tổng cục Thể dục thể thao để học hỏi kinh nghiệm, giao lưu, trao đổi nâng cao trình độ
chuyên môn... Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra hồ sơ giảng dạy của giáo
viên như: Chương trình, kế hoạch, tiến trình, giáo án giảng dạy của giáo viên, nâng cao
chất lượng các giáo trình, giáo án giảng dạy, tăng cường công tác bình giảng, dự giờ...
Có kế hoạch tiếp nhận và bồi dưỡng giảng viên trẻ có trình độ lý luận và chuyên môn
giỏi, có nhiệt tình ý thức trách nhiệm cao và có khả năng tổ chức các hoạt động thể thao
quần chúng để thay thế kế cận đội ngũ giảng viên lớn tuổi, đáp ứng yêu cầu cần mở rộng
và nâng cao chất lượng công tác TDTT và phong trào TDTT của nhà trường trong những
năm tới.
- Đơn vị thực hiện:
+ Đảng uỷ, Ban Giám hiệu chỉ đạo thực hiện.
+ Thanh tra đào tạo, phòng Đào tạo, giáo vụ khoa, bộ môn.
+ Khoa KHTT và SK, bộ môn TDTT chủ trì thực hiện.

2.3.4. Cải tiến phương pháp giảng dạy các môn học trong chương trình GDTC
Mục đích: Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn học GDTC, tạo hứng thú
cho người tập, nâng cao mật độ vận động của SV trong một buổi tập góp phần thúc đẩy
phong trào tập luyện TDTT, nâng cao sức khoẻ cho SV.
Nội dung biện pháp:
+ Kế hoạch giảng dạy nội khoá phải được thực hiện theo chương trình GDTC với 2
tiết/1 tuần.
+ Giờ học thể dục phải đảm bảo giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của việc
tập luyện nâng cao sức khoẻ, giáo dục đạo đức cách mạng. Trang bị và nâng cao các kỹ
năng vận động cơ bản, giáo dục toàn diện các tố chất vận động cho người học. Trang bị
những kiến thức lý luận về phương pháp tập luyện nâng cao sức khoẻ.
+ Giờ học GDTC phải đảm bảo tính hấp dẫn và có lượng vận động phù hợp cần thiết
để giúp người học hoàn thành chương trình GDTC, tiêu chuẩn rèn luyện thân thể và nâng
cao được sức khoẻ.
+ Cải tiến, đa dạng hoá các phương pháp tập luyện, phương tiện tập luyện và hình thức
tổ chức tập luyện cho phù hợp và hiệu quả hơn trong các giờ học GDTC.
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- Biện pháp cụ thể:
+ Tăng cường số lượng giảng viên, huấn luyện viên lên lớp trong một giờ học, nâng
cao ý thức, trách nhiệm của mỗi giảng viên trong các giờ học GDTC. Nếu giờ học có số
lượng đông, cần phải có 2 giảng viên phụ trách. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng
giảng viên.
+ Trong quá trình tập luyện (ở phần cơ bản của buổi tập), phân chia người tập theo
từng nhóm nhỏ, tận dụng tối đa sân bãi, dụng cụ tập luyện hiện có, đảm bảo cho số lượt
các SV được tham gia tập luyện cao nhất.
+ Tăng cường các nội dung, phương tiện giảng dạy, tập luyện (các bài tập chung,
chuyên môn) trong các phần của giáo án. Cụ thể: Tăng cường khởi động, tăng cường khối
lượng, cường độ của các bài tập chung, chuyên môn trong phần cơ bản, phần tập luyện thể
lực của buổi tập phù hợp với đối tượng.
+ Cải tiến phương pháp tổ chức giờ học GDTC theo hướng tích cực hoá, lấy người học
làm trung tâm. Đa dạng hoá các phương pháp tập luyện như: Phương pháp tập luyện vòng
tròn, phương pháp tập luyện quãng cách... phù hợp với từng nội dung, chương trình
môn học.
+ Có chính sách động viên, khuyến khích và kích thích tính chuyên cần của học sinh.
+ Có nội dung bài tập phong phú, tăng tính hấp dẫn của giờ học. Tránh các hình thức
gò ép, bắt buộc SV tập luyện, tăng cường các hình thức động viên, kích thích SV tập luyện.
+ Tăng cường các bài tập trò chơi và thi đấu trong các buổi tập nhằm kích thích, tạo
hứng thú người tập.
+ Cải tiến hình thức tổ chức tập luyện: Tăng cường các hình thức tập luyện các bài tập
theo nhóm, các bài tập phối hợp nhóm.
+ Cải tiến nội dung kiểm tra, đánh giá nội dung môn học. Đa dạng hoá các hình thức
kiểm tra, đánh giá. Có chính sách ưu tiên, khen thưởng cho các SV tích cực, có thành tích
trong tập luyện và thi đấu.
+ Cải tiến, xây dựng tiêu chuẩn rèn luyện thân thể cho phù hợp hơn với đối tượng tập
luyện, đưa nội dung tiêu chuẩn rèn luyện thân thể vào nội dung buổi tập và nội dung kiểm
tra đánh giá môn học.
- Đơn vị thực hiện:
+ Đảng uỷ, Ban Giám hiệu chỉ đạo thực hiện.
+ Phòng Đào tạo, phòng Thanh tra tăng cường công tác kiểm tra.
+ Khoa Khoa học Thể thao và Sức khỏe chủ trì thực hiện và quản lý giảng dạy.
+ Giảng viên bộ môn GDTC trực tiếp tham gia giảng dạy.
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3. KẾT LUẬN
Thực trạng công tác GDTC nói chung và giờ học GDTC chính khoá của trường Đại
học Thủ đô Hà Nội còn nhiều khó khăn, hạn chế. Trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực trạng,
chúng tôi đã lựa chọn và xây dựng được 04 biện pháp chuyên môn với những chỉ dẫn cụ
thể để từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả các giờ học GDTC cho SV của trường.
Hiệu quả của các biện pháp này bước đầu đã được thừa nhận, nhưng vẫn cần có các giải
pháp vĩ mô, có tầm chiến lược lâu dài và cần thời gian để kiểm nghiệm thêm.
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IMPROVE LEARNING EFFECT OF PHYSICAL EDUCATION AT
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Abstract: Physical Education is an important subject not only improving students’
physical health, but also contributing to the comprehensive development of those. The
application of professional measures to ensure the effectiveness of every education period
in the general physical education program for students will be the basis for evaluating
the qualifications of physical education work at school.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Hoạt động thể thao ngoại khóa có vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe, thể
lực, giáo dục phẩm chất ý chí, nhân cách cho học sinh, sinh viên. Thể dục thể thao (TDTT)
ngoại khóa còn là môi trường thuận lợi, đầy tiềm năng để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài
thể thao cho quốc gia. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu như hiện nay, TDTT ngoại khóa
càng có ý nghĩa tích cực về mặt cộng đồng, hướng thế hệ trẻ vào các sinh hoạt thể thao
lành mạnh, tránh xa tệ nạn xã hội. Do đó, nghiên cứu hoạt động TDTT ngoại khóa trong
các trường học ở nước ta làm cở sở phát triển phong trào TDTT sinh viên cả nước là rất
cần thiết.
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội hiện có nhiều câu lạc bộ (CLB) đang hoạt động, trong
đó có Câu lạc bộ Võ thuật. Để nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức, bản lĩnh; tăng cường sức
mạnh thể lực cho người học, thu hút được ngày càng nhiều người tham gia, bên cạnh việc
chú trọng đầu tư cơ sở vật chất và đội ngũ chuyên gia, cố vấn…, cần cải tiến và phát huy
mạnh mẽ công tác tổ chức quản lý.
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2. NỘI DUNG
2.1. Câu lạc bộ TDTT - một hình thức cơ bản của hoạt động ngoại khoá
Giáo dục thể chất là môn học áp dụng đồng thời cả hai hình thức tổ chức dạy học:
chính khóa và ngoại khóa. Hiện các hình thức hoạt động TDTT ngoại khoá rất đa dạng,
bao gồm tập thể dục (TD) buổi sáng, TD giữa giờ, TDTT theo lớp, theo khoá (theo nhóm),
ngày thi đấu, hội diễn TDTT, CLB thể thao, trung tâm đào tạo VĐV, kiểm tra tiêu chuẩn
RLTT v.v…
Hoạt động ngoại khóa bằng việc tổ chức, thành lập các CLB bao gồm một nhóm người
có chung nhu cầu sở thích, có nguyện vọng cùng tham gia hoạt động, cùng thể hiện khả
năng, năng lực cá nhân trong môi trường tập thể đang là phổ biến. Xét về khái niệm, có thể
hiểu “CLB là tổ chức liên kết nhóm người với mục đích giao lưu trao đổi với nhau những
vấn đề chính trị, khoa học, văn hoá, nghệ thuật, nghề nghiệp, tâm tư, tình cảm, ham muốn,
hành vi, cuộc sống của con người”. Như vậy, CLB TDTT là một loại hình sinh hoạt giáo
dục tự nguyện nằm trong hệ thống giáo dục tự nguyện. Mọi người (không phân biệt tuổi
tác, giới tính, trình độ, nghề nghiệp…) đều có thể tham gia theo nhu cầu, mục đích riêng
của mình.
Trong sinh hoạt CLB TDTT, mọi người được lựa chọn các môn TDTT để tập luyện,
được CLB tổ chức, hướng dẫn hoạt động (tập luyện) theo nguyên tắc (qui định, nội quy)
chung mà CLB đã đề ra, chịu sự quản lí của CLB. Việc quản lí này dựa trên các quy chế,
quy định chung về tổ chức hoạt động ngoại khóa. Trong “Bách khoa toàn thư” Trung Quốc
có ghi: “Quản lý TDTT là việc lập kế hoạch, tổ chức, chỉ huy, giám sát và điều tiết đối với
công tác TDTT để thu được hiệu qủa xã hội tốt hơn”. Đây là một định nghĩa làm sáng tỏ
hơn các mặt công tác cụ thể trong quản lý TDTT. Từ đây, có thể khái quát như sau: Quản
lý TDTT là một loạt các hoạt động tổng hợp, có mục tiêu xác định, có tổ chức thực hiện,
có đánh giá hiệu quả nhằm phát triển sự nghiệp TDTT hoặc thực hiện các mục tiêu của
công tác TDTT và không ngừng nâng cao hiệu quả của công tác TDTT.

2.2. Vài nét về các CLB ngoại khóa và hoạt động của CLB Võ thuật ở trường
Đại học Thủ đô Hà Nội hiện nay
Giáo dục Thể chất là một môn học gồm nhiều nội dung khác nhau. Ngoài các giờ lên
lớp lý thuyết cung cấp các kiến thức về lịch sử, lý luận và phương pháp…, thời lượng dành
cho thực hành, luyện tập tương đối lớn và quan trọng. Việc nâng cao chất lượng luyện tập,
thực hành qua các hoạt động ngoại khóa là hết sức cần thiết, một mặt bảo đảm chất lượng
của việc thực hành luyện tập đó, góp phần bổ khuyết sự mất cân đối về thời lượng trong cơ
cấu chương trình đào tạo hiện hành; mặt khác tạo sự hứng thú cho người tham gia. Hầu hết
sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội đều tham gia một hoặc một vài CLB ngoại khóa
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chuyên sâu nào đó theo các môn thể thao mà họ yêu thích, được tổ chức trong trường và
ngoài trường. Khảo sát, thăm dò sinh viên năm học vừa qua, chúng tôi thu được kết quả
như sau:
Bảng 1: Số lượng sinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa
TT

Loại hình CLB

Số lượng

Tỷ lệ %

1

Bóng đá

268

22

2

Bóng rổ

95

8

3

Cầu lông

220

19

4

Bóng bàn

89

6

5

Võ thuật

348

28

6

Điền kinh

231

17

7

Bơi lội

239

18

1520

100



Qua bảng trên, có thể thấy, tỉ lệ sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội tham gia hai
môn thể thao tập thể như bóng đá, bóng rổ chiếm 47% vì đây là các dễ tổ chức và hầu như
trường nào, khu vực nào cũng có sân tập. Các môn thể thao cá nhân như cầu lông, bóng
bàn, võ thuật và điền kinh cũng có người tham gia nhiều (53%), nhưng theo phong trào và
đòi hỏi phải có huấn luyện về chuyên môn, kĩ thuật. Trong các môn này, môn điền kinh là
môn thường ít được sinh viên các trường ĐH, CĐ ưa chuộng, nhưng do giá trị rèn luyện
thể chất, sinh viên vẫn tham gia tập luyện ngoại khóa thường xuyên dưới nhiều hình thức.
Môn võ thuật tuy không phổ biến, nhưng hiện nay cũng chiếm một tỷ lệ không nhỏ (28%).
Trong các CLB hiện đang hoạt động ở trường Đại học Thủ đô Hà Nội hiện nay, CLB Võ
thuật đang ngày càng thu hút nhiều bạn trẻ, nhiều đối tượng tham gia vì tính mục đích, tính
hiệu quả rõ rệt của nó.
Lợi thế của việc tổ chức ngoại khóa tập luyện võ thuật theo hình thức CLB là ở chỗ nó
không đòi hỏi các điều kiện cố định về cơ sở vật chất, chẳng hạn sân bãi, đường chạy như
điền kinh, bóng đá; sân chuyên dụng, bàn chuyên dụng như bóng rổ, bóng bàn, cầu lông…,
nó có thể triển khai ở các phạm vi không gian không cần quá rộng, ở các khoảng thời gian
linh hoạt tùy theo nhu cầu và sự bố trí, sắp xếp của người tham gia. Hiện các lớp học võ
thuật tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội thường được tổ chức cuối giờ buổi chiều hoặc đầu
giờ buổi tối, người học tham gia hoàn toàn tự nguyện. Xin xem bảng thống kê số lượng các
CLB và các lớp đang hoạt động dưới đây:
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Bảng 2: Các loại CLB và số lượng lớp, học viên
Số lượng, tỉ lệ
TT

Tên câu lạc bộ

Số lớp
n

%

1

Taewkondo

7

282

19,9 %

2

Karatedo

3

118

8,3 %

3

Bóng đá

1

16

1,1 %

4

Cầu lông

16

615

43,4 %

5

Bóng rổ

4

150

10,5 %

6

Khiêu vũ

4

140

9,9 %

7

Cờ vua

2

92

6,4 %

8

Bóng bàn

1

12

0,8 %

38

1.417

100%



Từ bảng trên, có thể thấy, có tới 1417/1798 sinh viên của trường năm học 2018-2019
đăng kí tham gia các CLB. Điều này phản ánh nhu cầu rèn luyện thể chất, sức khỏe ngày
càng cao, sự quan tâm ngày càng lớn đến vấn đề thể lực song song với phát triển trí tuệ,
tâm hồn của thế hệ mới, con người mới. Tuy nhiên, cũng như nhiều CLB khác, trong lĩnh
vực võ thuật, hiện mới đang triển khai một số môn võ thuật quốc tế thông dụng, dễ luyện
tập với nhiều đối tượng như Taewkondo, Karatedo, các môn võ thuật khác như Thiếu lâm,
Võ dân tộc, quyền Anh… chưa có điều kiện triển khai, nhưng như đã thấy, số lượng học
viên tham gia CLB Taewkondo, Karatedo như trên cũng là rất đáng kể. Các CLB võ thuật
này tận dụng đội ngũ giảng viên, huấn luyện viên tại chỗ, thuộc khoa Giáo dục Thể chất &
Sức khỏe, điều kiện tập luyện tại chỗ và quản lí vận hành theo các quy định chung của các
quy định hiện hành. Tập luyện võ thuật đòi hỏi sức khỏe, tính kiên trì và sự chịu đựng, tính
kỉ luật cao; nên điểm thuận lợi là học viên đều tự nguyện, tự giác tuân thủ nội quy của
CLB, lớp học, nhưng cũng có khó khăn là năng lực, trình độ căn bản chưa có hoặc không
đồng đều, do vậy rất cần tổ chức quản lí, giảng dạy linh hoạt, vừa đa dạng vừa cụ thể, phù
hợp đối tượng.

2.3. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động của CLB Võ thuật

2.3.1. Lựa chọn biện pháp
Để lựa chọn, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động của các CLB
Võ thuật trong trường một cách phù hợp, chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn một số cán bộ

179

TẠP CHÍ KHOA HỌC  SỐ 32/2019

quản lý các phòng, ban chức năng và các giảng viên giảng dạy môn Giáo dục Thể chất
(GDTC) (tổng số người phỏng vấn là 34 đồng chí, trong đó 09 đồng chí lãnh đạo, 11 đồng
chí giảng viên giảng dạy môn GDTC và 14 đồng chí cán bộ giảng viên tham gia tập luyện
TDTT thường xuyên trong các CLB thể thao trong trường). Nội dung phỏng vấn tập trung
vào 10 vấn đề dưới dạng trả lời đồng ý hay không đồng ý, tán thành hay không tán thành.
Kết quả thu được như sau:
Bảng 3: Kết quả phỏng vấn (n=34)
Kết quả
TT

Nội dung đề xuất

Đồng ý

Không đồng ý

n

%

n

%

X2

1

Tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động
của các CLB Võ thuật

32

94

2

6

26.5

2

Tăng cường công tác quản lí của lãnh đạo nhà
trường và các đoàn thể trong trường

30

88

4

12

19.9

3

Sự tham gia nhiệt tình và có trách nhiệm của đội
ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên

28

82

6

18

7.1

4

Tăng cường điều kiện cơ sở vật chất cho hoạt
động TDTT

34

100

0

0

34

5

Tăng cường nguồn kinh phí cho hoạt động CLB
Võ thuật trong trường

34

100

0

0

34

6

Tăng số giải đấu phong trào TDTT và võ thuật
trong sinh viên hàng năm.

32

94

2

6

7

Tăng số buổi hoạt động của CLB Võ thuật trong
tuần

20

59

14

41

1.05

8

Tăng hình thức thi đấu giao lưu giữa CLB Võ
thuật trong trường và ngoài trường

25

74

9

26

3.76

9

Phát huy vai trò trung tâm của giảng viên bộ môn
Võ thuật trong việc giảng dạy của CLB Võ thuật

32

94

0

6

26.5

10

Thực hiện nghiêm túc quy định tập luyện thể thao
ngoại khoá trong nhà trường

34

100

0

0

34

26.5

Kết quả phỏng vấn cho thấy đa số các biện pháp đưa ra đều được đánh giá cao. Số ý
kiến đồng ý so với không đồng ý đa phần đều có ý nghĩa thống kê (X2tính > X2bảng = 3.841).
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Đó là các biện pháp 1,2,3,4,5,6,9,10. Riêng biện pháp 7 (tăng số buổi hoạt động của CLB
trong tuần) và biện pháp 8 (tăng hình thức thi đấu giao lưu giữa CLB Võ thuật trong và
ngoài trường) tỷ lệ tán đồng còn thấp và không có ý nghĩa thống kê (P>0.05). Ý kiến tán
đồng về các giải pháp qua phỏng vấn được thể hiện ở biểu đồ sau:
100%
100%

94%

90%

100%

94%

94%

88%

100%

82%
74%
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59%
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Biện
Biện
Biện
Biện
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pháp 1 pháp 2 pháp 3 pháp 4 pháp 5 pháp 6 pháp 7 pháp 8 pháp 9
94%

88%

82%

100%

100%

94%

59%

74%

94%

Biện
pháp
10
100%

Biểu đồ 1: Ý kiến về các biện pháp đề xuất

Qua đó, có thể lựa chọn 6/10 biện pháp có mức độ tán đồng tập trung cao (trên 90% ý
kiến tán thành) để ứng dụng vào nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý hoạt động của CLB
Võ thuật của trường, cụ thể các biện pháp 1, 4, 5, 6, 9,10.

2.3.2. Kết quả thực hiện
Các biện pháp sau khi được khảo sát và lựa chọn cần được triển khai đồng bộ. Tuy
nhiên, căn cứ thực tiễn các điều kiện về cơ sở vật chất cũng như kinh phí hỗ trợ hoạt động
rèn luyện thể chất của nhà trường nói chung và hoạt động của CLB Võ thuật nói riêng,
nhóm thực hiện đề tài đã triển khai trước mắt một số biện pháp khả thi sau:
- Biện pháp 1 “Tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động của các CLB Võ thuật”
+ Thông qua kênh thông tin của Đoàn Thanh niên, tuyên truyền sâu rộng về các thành
tích thi đấu của các CLB TDTT và CLB Võ thuật đã đạt được trong tháng đến toàn thể cán
bộ, giảng viên và sinh viên của trường; bước đầu thu hút được các nguồn tài trợ từ các khối
Phòng, Khoa…; sự quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện của lãnh đạo trường, các tổ chức
đoàn thể.
+ Các giảng viên tham gia huấn luyện luôn đề cao tinh thần nghiêm túc, tận tình trong
hướng dẫn tập luyện và thi đấu cho các học viên. Do vậy trong quá trình tham gia CLB,
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các học viên luôn chăm chỉ tập luyện, cố gắng cao nhất trong rèn luyện, thi đấu để mang về
thành tích tốt nhất cho toàn trường.
- Biện pháp 9 “Phát huy vai trò trung tâm của giảng viên bộ môn Võ thuật trong việc
giảng dạy của CLB Võ thuật”
+ Giảng viên bộ môn Võ thuật tham gia công tác quản lý và huấn luyện trong nhóm
thực nghiệm xây dựng kế hoạch, chương trình huấn luyện cả ở trong CLB và ngoài CLB
cho các hội viên tham gia thực nghiệm. Bên cạnh đó giảng viên còn có trách nhiệm theo
dõi và kiểm tra quá trình tham gia tập luyện ngoại khoá của các sinh viên trong quá trình
thực nghiệm để đảm bảo các sinh viên tham gia tập luyện một cách nghiêm túc và có trách
nhiệm (thông qua điểm danh trong quá trình tập luyện ở trong CLB và tập luyện ngoài
CLB).
+ Giảng viên bộ môn Võ thuật cũng đồng thời phải là những người giới thiệu, tuyên
truyền, phổ biến ý nghĩa, hiệu quả của việc rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần cho
các hội viên thông qua võ thuật; chỉ ra mục đích, nội dung, những nét tinh túy nhất của các
môn phái để hội viên, học viên có sự lựa chọn tập luyện phù hợp.
- Biện pháp 10 “Thực hiện nghiêm túc quy định tập luyện thể thao ngoại khoá trong
trường”
Đây là quy định có tính chất bắt buộc, do vậy không cần đến sự can thiệp bổ sung
bằng văn bản của các cấp quản lý hay công tác tuyên truyền. Tuy vậy, hoạt động ngoại
khóa dưới hình thức CLB là hoạt động tự nguyện, nên việc có thu hút, lôi cuốn được hội
viên tham gia hay không phụ thuộc vào việc giới thiệu nội dung, chương trình hoạt động
và hiệu quả của CLB. Quán triệt tinh thần này, lãnh đạo khoa đã chủ động đề xuất, phối
hợp với lãnh đạo nhà trường, các đơn vị, phòng ban chức năng, các giảng viên, huấn luyện
viên của các CLB TDTT khác cũng như CLB Võ thuật nhằm đa dạng hóa hình thức và đơn
giản hóa cách thức tổ chức, hoạt động hướng tới nâng cao chất lượng, hiệu quả của mỗi
buổi sinh hoạt, tập luyện. Công tác này đã thực hiện tương đối tốt, thể hiện qua ý thức
trách nhiệm và nhiệt tình của cả người tổ chức lẫn các hội viên. Từ đây, có thể khẳng định
rằng, hoạt động của các CLB TDTT nói chung, CLB Võ thuật nói riêng là thiết thực, hiệu
quả, thu hút được sự quan tâm, tham gia của không chỉ SV trong trường mà cả những
người quan tâm, có nhu cầu ngoài trường.

3. KẾT LUẬN
CLB Võ thuật của trường Đại học Thủ đô Hà Nội mới hoạt động không lâu nhưng đã
cho thấy đây là một mô hình tốt, có hiệu quả trong việc rèn luyện ý thức, thể lực cho người
tham gia. Nghiên cứu để hợp lý hóa, phát huy hiệu quả của công tác tổ chức, quản lí các
CLB là cần thiết nhằm duy trì, bảo đảm hoạt động thường xuyên của các CLB này cũng
như phong trào tập luyện TDTT của nhà trường.
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MEASURES TO IMPROVE THE MANAGEMENT
EFFICIENCY OF MARTIAL ART CLUB AT HANOI
METROPOLITAN UNIVERSITY
Abstract: Extracurricular sports activities take place in form, with instructors or selftraining. This is usually held in the form of a Club, conducted outside the regular school
hours, in accordance with the interests of students. The paper points out some measures
aiming to enhance the management efficiency of Martial Art Club at Hanoi Metropolitan
University.
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Lượng vận động bao gồm lượng vận động bên trong và lượng vận động bên ngoài.
Lượng vận động trong các bài tập thể lực là mức độ tác động lên cơ thể người tập và đồng
thời cũng là thách thức mà người tập phải nỗ lực khắc phục trong suốt quá trình luyện tập.
Nói một cách cụ thể hơn đây chính là mức độ tác động của các bài tập thể chất lên cơ thể.
Nó sẽ kéo theo sự tiêu hao các nguồn dự trữ năng lượng và sự mệt mỏi. Khi xuất hiện mệt
mỏi thì không thể không nghỉ ngơi và khi cơ thể nghỉ ngơi thì cũng là lúc diễn ra quá trình
hồi phục có liên quan đến lượng vận động. Điều này có nghĩa là mức độ tác động của bài
tập lên cơ thể càng lớn thì mệt mỏi càng nhiều và quá trình hồi phục diễn ra càng dài.
Như vậy, sự tác động của Lượng vận động đã dẫn đến những biến đổi chức năng trong
cơ thể như trạng thái trước, trong vận động và làm xuất hiện mệt mỏi. Mệt mỏi sau vận
động không mất đi hoàn toàn mà để lại những dấu vết và diễn ra quá trình hồi phục, thích
nghi. Qúa trình tích luỹ những dấu vết, những biến đổi thích nghi đó sẽ giúp người tập phát
triển thể chất.
Hiệu quả của Lượng vận động tỷ lệ thuận với khối lượng và cường độ của nó. Nếu coi
bài tập là một nhân tố tác động thì khái niệm khối lượng vận động là độ dài thời gian tác
động, là tổng số lần vận động thể lực đã được thực hiện và nhiều thông số khác. Cưòng độ
vận động là sự tác động vào cơ thể của bài tập vào mỗi thời điểm cụ thể, mức căng thẳng
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chức năng, trị số một lần gắng sức. Lượng vận động chung của một số bài tập hay của cả
buổi tập nói chung được xác định thông qua cường độ và khối lượng trong mỗi bài tập.
Lượng vận động trong giờ học rất quan trọng trong việc phát triển thể chất nói chung
và các tố chất thể lực nói riêng cho sinh viên nhằm chuẩn bị cho các em một thể trạng, sức
khỏe tốt để học tập và lao động. Áp dụng Lượng vận động phải phù hợp với đặc điểm tâm,
sinh lý của đối tượng tập luyện. Lượng vận động phải phù hợp với từng phần, nhiệm vụ,
nội dung của giờ học (buổi tập). Có thể áp dụng Lượng vận động tập luyện thấp - trung
bình cho phần chuẩn bị, Lượng vận động trung bình - cao cho phần cơ bản của buổi tập.

2. NỘI DUNG
2.1. Giờ học thể dục thể thao chính khoá
Giờ học thể dục thể thao chính khóa là hình thức cơ bản nhất của GDTC được tiến
hành trong kế hoạch học tập của nhà trường. Việc đào tạo cơ bản về thể chất, thể thao cho
học sinh sinh viên là nhiệm vụ cần thiết, nên trước hết phải có nội dung thích hợp để phát
triển các tố chất thể lực và phối hợp vận động cho học sinh, sinh viên; đồng thời, giúp các
em có trình độ nhất định để tiếp thu được các kỹ thuật động tác TDTT.
Mục tiêu chính của việc đào tạo cơ bản về thể chất và thể thao trong trường học là:
“Xúc tiến quá trình đào tạo năng lực đạt thành tích trong thể chất và thể thao của học sinh
sinh viên, phát triển các tố chất thể lực, phát triển năng lực tâm lý, tạo ý thức tập luyện
TDTT thường xuyên, giáo dục được đức tính cơ bản và lòng nhân đạo cho học sinh”. Bởi
vậy, bản thân giờ học GDTC có ý nghĩa quan trọng nhiều mặt đối với việc quản lý và giáo
dục con người trong xã hội. Việc học tập các bài tập thể dục, các kỹ thuật động tác là điều
kiện cần thiết để con người phát triển cơ thể một cách hài hoà, bảo vệ và củng cố sức khoẻ,
hình thành năng lực chung và chuyên môn.

2.1.1. Quan hệ giữa nội dung và hình thức của giờ học thể dục thể thao
Tiết học (buổi tập) GDTC được coi là một khâu tương đối hoàn chỉnh của quá trình
GDTC. Mỗi giờ học đều có nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, trong chừng mực nào đó, giờ học
cũng gây tác động chung đối với con người. Hình thức cụ thể của các giờ học TDTT rất đa
dạng: dạo chơi, thể dục buổi sáng, thi đấu thể thao, hành quân, du lịch, học GDTC chính
khóa…, song tất cả các hình thức tập luyện đó được xây dựng trên một số quy luật chung.
Việc nắm vững những quy luật chung đó giúp cho nhà sư phạm giải quyết hợp lý và có
hiệu quả các nhiệm vụ giáo dục, giáo dưỡng trong từng trường họp cụ thể.
Để xây dựng cấu trúc giờ học hợp lý, cần nghiên cứu mối quan hệ biện chứng giữa
hình thức và nội dung buổi tập. Nội dung đặc trưng của các giờ học GDTC là hoạt động
vận động tích cực nhằm hoàn thiện thể chất người tập. Hoạt động đó gồm một số thành
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phần tương đối độc lập với nhau như: các bài tập thể lực, chuẩn bị thực hiện bài tập, nghỉ
ngơi tích cực v.v… Còn hình thức buổi tập chính là phương thức tương đối ổn định liên kết
các chi tiết của nội dung thành một chỉnh thể. Xét tới hình thức buổi tập tức là xét tới
tương quan giữa các thành phần buổi tập, trật tự thực hiện các bài tập, đặc điểm tác động
phối hợp giữa những người tập, phương pháp tổ chức hoạt động của người tập…
Hình thức phải phù hợp với nội dung giờ học. Đây là điều kiện cơ bản để tiến hành giờ
học có chất lượng. Ví dụ, nếu nội dung giờ học nhằm phát triển các tố chất thể lực thì trật
tự các bài tập phải được xác định theo đặc điểm qui luật giáo dục tố chất. Giáo viên tuỳ
thuộc vào những đặc điểm đó mà phân phối thời gian cho các phần của giờ học, xác định
phương pháp điều chỉnh lượng vận động và quãng nghỉ, phương thức tổ chức hoạt động
người tập… Mặt khác, hình thức giờ học cũng ảnh hưởng tích cực tới nội dung của nó. Khi
hình thức phù hợp với nội dung sẽ tạo ra điều kiện hợp lý hoá hoạt động người tập.
Thường xuyên sử dụng một loại hình thức sẽ dẫn tới kìm hãm quá trình hoàn thiện thể lực
người tập. Thay đổi hợp lý hình thức sẽ tạo ra khả năng GDTC có hiệu quả hơn.

2.1.2. Cơ sở khoa học của cấu trúc giờ học thể dục thể thao
Cấu trúc giờ học đã được đề cập nhiều trong lý luận GDTC từ cuối thế kỷ XVIII đầu
thế kỷ XIX. Người ta đã áp dụng nhiều loại cấu trúc giờ học khác nhau. Nghiên cứu khả
năng hoạt động thể lực trong giờ học là vấn đề quan trọng trong thực tiễn GDTC. Điều đó
cũng dễ hiểu, nếu không nắm vững trạng thái sinh lý người tập thì không thể điều khiển
được sự phát triển của nó một cách hữu hiệu. Trong giờ học, người ta thường đánh giá khả
năng hoạt động thể lực theo những dấu hiệu bên ngoài như: màu da, nhịp thở, mức toát mồ
hôi… Để đánh giá khách quan và chính xác hơn về diễn biến khả năng hoạt động thể lực,
người ta thường sử dụng phương pháp theo dõi nhịp đập của tim. Nhịp tim không chỉ phản
ánh hoạt động của hệ tuần hoàn mà còn là thông tin đáng tin cậy về trạng thái khả năng
hoạt động thể lực. Theo dõi mạch đập trong suốt giờ học sẽ xác định được “đường cong
sinh lý”. Đường cong này trong từng trường hợp cụ thể là sự diễn biến khả năng hoạt động
thể lực trong giờ học. Tuy nhiên, không thể đồng nhất hoàn toàn hai hiện tượng này với
nhau, nhất là trong trường hợp nội dung cơ bản của bài tập chỉ là những bài tập ngắn,
không gây tác động mạnh tới các cơ quan thực vật.
Để đánh giá sâu hơn về diễn biến khả năng hoạt động thể lực trong giờ học, cần
nghiên cứu những diễn biến tâm lý (sức chú ý, thời gian phản ứng, trạng thái cảm xúc, mức
cảm giác chính xác của cơ bắp…) và cả những diễn biến tiêu hao năng lượng, thành phần
máu và hàng loạt các chỉ số sinh hoá khác. Ngoài ra, giáo viên có kinh nghiệm còn có thể
đánh giá khách quan diễn biến khả năng hoạt động thể lực của người tập thông qua quan
sát diễn biến thông số bên ngoài của lượng vận động.
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Dựa trên diễn biến hoạt động thể lực trong phạm vi buổi tập và đặc điểm tổ chức hoạt
động người tập, người ta phân chia buổi tập thành 3 phần: chuẩn bị (khởi động), cơ bản
(trọng động) và kết thúc (hồi tĩnh). Phân chia buổi tập thành từng phần như vậy có ý nghĩa
sư phạm quan trọng. Coi nhẹ đặc điểm các phần buổi tập có thể dẫn đến lãng phí thời gian,
thậm chí còn gây tổn hại tới sức khoẻ người tập (khởi động không kỹ dễ bị chấn thương).
Nắm vững qui tắc các phần buổi tập cho phép điều khiển khả năng hoạt động thể lực, duy
trì nó ở mức tối ưu, đảm bảo trạng thái bắt đầu vận động và kết thúc hoạt động hợp lý.
Kiến thức về cấu trúc buổi tập và kỹ năng áp dụng vào thực tiễn cũng bổ ích cho cả người
học. Tuy vậy, cấu trúc mỗi buổi tập không chỉ tuỳ thuộc vào trình tự diễn biến khả năng
hoạt động thể lực trong buổi tập mà còn bị chi phối đáng kể bởi quy luật quá trình dạy học
và giáo dục.
Trong buổi tập, giáo viên thường đề ra một số nhiệm vụ thuộc phạm vi dạy học động
tác, giáo dục tố chất thể lực, giáo dục phẩm chất nhân cách… Việc giải quyết các nhiệm vụ
khác nhau đòi hỏi thời gian nhiều ít khác nhau. Những nhiệm vụ không khó khăn lắm đối
với người tập thường được bố trí vào phần chuẩn bị và phần kết thúc buổi tập, còn các
nhiệm vụ chính, phức tạp được giải quyết trong phần cơ bản. Khi đó, yêu cầu chung về
phương pháp sẽ được quán triệt: tất cả đảm bảo cho khả năng hoạt động thể lực tốt nhất
của người tập.
Những điều nêu trên cho thấy: khi xác định cấu trúc buổi tập phải phục tùng logic của
quá trình dạy học - giáo dục. Trên cơ sở một sơ đồ thống nhất, có thể tổ chức hoạt động
dạy học - giáo dục theo cấu trúc chi tiết và cụ thể hơn.

2.2. Lượng vận động tập luyện trong giờ học thể dục thể thao

2.2.1. Khái niệm về lượng vận động
Lượng vận động động tập luyện có thể được hiểu là các tác động sư phạm dựa trên
mục đích và nhiệm vụ đặt ra. Nó được tính bằng sự tác động lên cơ thể người tập, không
chỉ thông qua các bài tập thể lực mà còn cả các yếu tố khác (điều kiện tập luyện, trạng thái
tâm lý, yếu tố môi trường…).
2.2.1.1. Lượng vận động thể chất
Lượng vận động trong các bài tập thể lực là mức độ tác động lên cơ thể người tập và
đồng thời cũng là thách thức mà người tập phải nỗ lực khắc phục trong suốt quá trình luyện
tập. Lượng vận động bao gồm: Lượng vận động bên trong và lượng vận động bên ngoài.
Lượng vận động bên trong: Là mức độ biến đổi về sinh lý, sinh hoá trong cơ thể khi
thực hiện bài tập. Việc thực hiện lượng vận động sẽ gây ra những phản ứng nhất định trong
các hệ thống chức năng về sinh lý và tâm lý. Lượng vận động bên trong được đánh giá
tương đối cụ thể qua các chỉ tiêu sinh học như: Nhịp tim, nồng độ axít lactic và biểu hiện
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của trạng thái tâm lý. Lượng vận động bên trong được đánh giá dựa trên các chỉ tiêu chức
năng chuẩn và thời gian cần thiết để hồi phục về trạng thái bình thường. Các chỉ số này sẽ
cho biết hệ thống chức năng tâm lý, sinh lý nào bị mệt mỏi và cần phải tính đến những ảnh
hưởng tác động nào. Khi người tập thực hiện các bài tập có chu kỳ với công suất hoạt động
khác nhau thì lượng vận động bên trong cũng sẽ khác nhau.
Lượng vận động bên ngoài: Là lượng vận động tác động lên cơ thể người tập thông
qua bài tập thể lực. Lượng vận động bên ngoài bao gồm 2 thành phần cơ bản là khối lượng
và cường độ vận động. Khối lượng vận động là độ dài thời gian tác động, tổng số lần vận
động thể lực đã được thực hiện và nhiều thông số khác (tổng cự ly, tổng trọng lượng mang
vác…).
Cường độ vận động là mức căng thẳng chức năng do bài tập gây ra trong một khoảng
thời gian tác động cụ thể nào đó. Nếu coi bài tập là một nhân tố tác động thì khối lượng
vận động là độ dài thời gian tác động, là tổng số lần vận động thể lực đã được thực hiện và
nhiều thông số khác. Cường độ vận động là mức độ tác động lên cơ thể, mức căng thẳng
chức năng, trị số mỗi lần gắng sức… Tổng khối lượng trong các bài tập có chu kỳ thường
được xác định bằng tổng số kilômét, mét, trong các bài tập với vật nặng là tổng trọng
lượng hoặc số lần khắc phục một trọng lượng nào đó, còn trong các bài tập thể dục thì lại
được xác định bằng tổng số các động tác hoặc bài liên hợp. Đối với cường độ vận động thì
để xác định cường độ chung người ta thường tính mật độ vận động của buổi tập hoặc tính
cường độ tương đối, ví dụ như tỷ lệ giữa thời gian chạy với tốc độ cần thiết trên tổng số
quãng đường đã thực hiện.
Lượng vận động chung của một số bài tập hay của cả buổi tập nói chung được xác
định thông qua cường độ và khối lượng vận động trong mỗi bài tập. Trong thực tế, người
ta thường đánh giá tổng khối lượng vận động theo các thông số riêng lẻ bên ngoài tuỳ theo
đặc điểm của bài tập, còn để đánh giá các thông số bên trong thì lại là một vấn đề phức tạp
mà hiện nay chủ yếu là dựa vào các phương tiện thiết bị y học thể dục thể thao như máy đo
các thành phần máu, nước tiểu để xác định.
Các chỉ số tối đa của khối lượng và cường độ luôn tỷ lệ nghịch với nhau. Lượng vận
động có cường độ tối đa chỉ kéo dài được trong ít giây và ngược lại, lượng vận động có
khối lượng tối đa chỉ có thể được thực hiện với cường độ thấp. Trong những bài tập có
cường độ trung bình thì khối lượng vận động có thể đạt tới được chỉ số lớn. Mối quan hệ tỷ
lệ nghịch giữa khối lượng và cường độ vận động được phản ánh rõ trong các phương pháp
huấn luyện thể thao. Ví dụ: khi huấn luyện viên sử dụng các bài tập nhằm phát triển năng
lực tốc độ cho vận động viên thì khối lượng vận động trong buổi tập đó không thể lớn hơn
buổi tập nhằm phát triển sức bền chung. Tuy nhiên, cường độ vận động trong buổi tập này
lại đạt tới giá trị tối đa, còn trong buổi tập phát triển sức bền chung thì thường chỉ sử dụng
cường độ vận động ở mức trung bình.
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Hiệu quả của lượng vận động luôn tỷ lệ thuận với khối lượng và cường độ vận động.
Khi thay đổi khối lượng và cường độ vận động trong tập luyện thì hiệu quả của lượng vận
động cũng thay đổi. Khi sử dụng bài tập có cường độ tối đa thì hiệu quả của nó là phát
triển năng lực tốc độ và các năng lực có liên quan trực tiếp với cường độ vận động này,
còn khi sử dụng các bài tập ở cường độ thấp thì sẽ không thể phát triển năng lực tốc độ
được. Đối với lượng vận động có khối lượng lớn thì thường ảnh hưởng sâu sắc đến các
chức năng cơ thể liên quan tới việc phát triển năng lực sức bền như các bài tập có chu kỳ ở
vùng cường độ trung bình hoặc cái bài tập có cường độ 60 - 70% cường độ vận động tối đa
nhưng được thực hiện với số lần lặp lại nhiều. Còn đối với những bài tập có khối lượng
vận động nhỏ thì hiệu quả của lượng vận động tác động lên cơ thể sẽ thay đổi tuỳ thuộc
vào mục đích của bài tập.
2.2.1.2. Các yếu tố của lượng vận động
Các yếu tố của lượng vận động luôn có vai trò, ý nghĩa lớn quyết định việc xác lập
thành tích thể thao. Các yếu tố của lượng vận động bao gồm:
Bài tập thể chất: Là hoạt động vận động được lựa chọn phù hợp với quy luật của quá
trình phát triển thể chất và huấn luyện thể thao. Bài tập thể chất trong huấn luyện thể thao
được phân chia ra thành bài tập thi đấu, bài tập chuẩn bị chung và bài tập chuẩn bị chuyên
môn. Bài tập thi đấu: Là những hoạt động hoặc tổ hợp các hoạt động vận động được dùng
làm phương tiện cơ bản để tiến hành đua tài trong thể thao theo đúng luật thi đấu đã được
ban hành. Chúng ta cần phân biệt các bài tập thi đấu đích thực với việc sử dụng bài tập thi
đấu trong tập luyện. Bài tập thi đấu phải được thực hiện trong thi đấu thể thao thực sự còn
trong tập luyện mà sử dụng chúng thì cũng chỉ là để giải quyết các nhiệm vụ tập luyện
mà thôi.
Như vậy bài tập thi đấu là loại hình hoạt động có cấu trúc động tác, quá trình chuyển
động và đặc điểm riêng biệt về lượng vận động phù hợp với yêu cầu thi đấu chuyên môn
của môn thể thao mà vận động viên được chuyên môn hoá.
Các bài tập chuẩn bị chuyên môn: Là các bài tập hỗ trợ cho việc tiếp thu kỹ thuật của
bài tập thi đấu cũng như bổ trợ cho việc phát triển các tố chất thể lực chuyên môn. Các bài
tập này được chia ra thành 2 loại là bài tập hỗ trợ kỹ thuật và bài tập hỗ trợ thể lực.
- Bài tập hỗ trợ thể lực nhằm phát triển các tố chất thể lực chuyên môn cho bài tập thi
đấu, còn được gọi là bài tập phát triển chuyên môn.
- Bài tập hỗ trợ cho việc tiếp thu, hoàn thiện những kỹ thuật động tác giống hoặc gần
giống kỹ thuật của bài tập thi đấu còn được gọi là bài tập dẫn dắt. Nhìn chung các bài tập
chuẩn bị chuyên môn thường rất phong phú, chúng có thể là chi tiết của bài tập thi đấu,
nhưng cũng có thể là các phương án thực hiện hoặc tổ hợp các động tác có hình thức tương
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tự bài tập thi đấu. Tuy vậy một bài tập chỉ có thể được coi là bài tập chuẩn bị chuyên môn
khi có những nét cơ bản giống với bài tập thi đấu.
Bài tập chuẩn bị chuyên môn không nhất thiết phải giống hệt bài tập thi đấu, nhưng
chúng phải được lựa chọn sao cho có thể tác động một cách chủ đích và hiệu quả đến
sự phát triển của các tố chất thể lực và kỹ xảo vận động ở ngay chính môn thể thao
chuyên sâu.
Các bài tập chuẩn bị chung: Nhằm phát triển toàn diện khả năng của cơ thể, tạo vốn
kỹ năng, kỹ xảo vận động phong phú làm tiền đề cho việc tiếp thu kỹ thuật ở môn thể thao
chuyên sâu. Các bài tập chuẩn bị chung được đúc kết từ các môn thể thao khác nhau và
các bài tập thuộc loại hình thể dục cơ bản nên thường không chứa các yếu tố của bài tập
thi đấu.
Thành phần các bài tập chuẩn bị chung thường rất rộng rãi, đa dạng và tính chất chúng
có thể trung hoặc không trùng hợp với bài tập chuẩn bị chuyên môn, nhưng khi chọn các
bài tập chuẩn bị chung phải đảm bảo tuân thủ các yêu cầu sau:
- Bài tập phải bao gồm các phương tiện giáo dục thể chất toàn diện, đặc biệt là các bài
tập nhằm tác động có hiệu quả đến sự phát triển của các tố chất thể lực và làm phong phú
vốn kỹ năng kỹ xảo vận động.
- Nội dung bài tập phải phản ánh rõ tính chuyên môn hoá trong thể thao và tạo tiền đề
cho các bài tập chuẩn bị chuyên môn.
Trong mỗi loại hình bài tập hoặc các bài tập riêng lẻ đều có những phương hướng tác
động tạo mức độ ảnh hưởng khác nhau. Mỗi bài tập cũng chỉ giải quyết một số nhiệm vụ
nhất định trong việc phát triển năng lực thể thao cho người tập. Do vậy, để có thể sử dụng
một cách có trọng điểm các bài tập này cần phải xác định rõ nhiệm vụ của chúng trong
từng giai đoạn huấn luyện, đồng thời cũng phải chú ý thời gian ảnh hưởng tối ưu của từng
bài tập trong những giới hạn nhất định.
Trong đa số các môn thể thao chất lượng bài tập là yếu tố đánh giá khách quan yêu cầu
của lượng vận động. Việc duy trì các thông số vận động nhất định sẽ quyết định mức độ
ảnh hưởng của mỗi bài tập. Bởi vậy, cần phải tìm ra các thông số vận động tối ưu, cũng
như áp dụng và kiểm tra việc duy trì các thông số đó trong suốt quá trình tập luyện. Mỗi
bài tập đều phải được thực hiện với chất lượng tốt nhất trong điều kiệ n cụ thể theo những
yêu cầu của nhiệm vụ đặt ra. Vì vậy, trong giáo dưỡng đối với các môn thể thao có kỹ
thuật phức tạp thì phải thường xuyên đạt tới chất lượng thực hiện bài tập và duy trì sự ổn
định của những giá trị đạt được kể từ đó phát triển, hoàn thiện kỹ thuật thể thao.
Đối với những môn thể thao có kỹ thuật đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự phát triển về
năng lực thể chất tới giới hạn nhất định thì chất lượng thực hiện bài tập lại càng có giá trị.
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Việc thực hiện bài tập một cách có chất lượng trong từng buổi tập, từng chu kỳ huấn
luyện… là nền tảng cơ sở để phát triển năng lực thể chất và nâng cao thành tích thể thao.
Như vậy yêu cầu về chất lượng thực hiện bài tập có ảnh hưởng tác động trực tiếp tới việc
điều chỉnh khối lượng, cường độ vận động và vấn đề này chỉ có thể đạt được khi nó nâng
cao được nhịp độ phát triển của các chỉ tiêu chất lượng trong quá trình huấn luyện thể thao.

2.2.2. Yêu cầu của lượng vận động
Ngoài các yếu tố của lượng vận động, việc sử dụng lượng vận động trong quá trình tập
luyện và thi đấu thể thao có hiệu quả hay không còn tuỳ thuộc vào sự hiểu biết về các yêu
cầu của lượng vận động. Các yêu cầu của lượng vận động được xác định thông qua các yếu
tố cơ bản của lượng vận động như các bài tập thể chất và các phương tiện tập luyện khác;
chất lượng thực hiện các bài tập thể chất; khối lượng vận động; cường độ vận động và
ngoài ra còn được xác định thông qua phương pháp thực hiện và cấu trúc của lượng
vận động
Quá trình thực hiện yêu cầu của lượng vận động: Việc thực hiện chủ động các yêu cầu
là vấn đề trọng yếu của lượng vận động. Lượng vận động tập luyện luôn đòi hỏi vận động
viên phải thực hiện nghiêm túc với sự nỗ lực về thể lực, tâm lý và trí tuệ. Quá trình “đấu
tranh” với các yêu cầu của lượng vận động tạo nên những thích ứng về mặt sinh học tập lý.
Sự thích ứng này được thể hiện ở một trình độ năng lực cao hơn và đồng thời cũng loại bỏ
các mâu thuẫn cần phải giải quyết giữa các yêu cầu và tiền đề năng lực cá nhân. Thực hiện
một cách khoa học các yêu cầu của lượng vận động trong quá trình huấn luyện thể thao sẽ
khai thác được tiềm năng, giúp vận động viên nâng cao năng lực để có thể tự đề ra cho
mình phương hướng vươn tới các thành tích cao thông qua việc thực hiện các yêu cầu của
lượng vận động với số lượng và chất lượng cao hơn. Điều này cũng thể hiện xu hướng
chung của quá trình huấn luyện thể thao là nâng cao lượng vận động và trong thực tiễn, sự
gia tăng thành tích của vận động viên cũng được diễn ra trong quá trình nâng cao lượng
vận động.
Cũng cần phải chú ý rằng ảnh hưởng của các yêu cầu của lượng vận động trong những
điều kiện nhất định có thể thay thế. Cùng một yêu cầu nhưng không phải lúc nào cũng tạo
ra một lượng vận động bên trong như nhau. Nhưng điều kiện có thể làm thay đổi các yêu
cầu của lượng vận động là trạng thái tâm sinh lý của vận động viên, sự tập trung chú ý và
cường độ của các quá trình tư duy cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ tập luyện (vận động
viên có trạng thái tâm lý hứng thú sẽ có lượng vận động bên trong khác với lúc xuất hiện
trạng thái tâm lý thờ ơ khi cùng thực hiện một bài tập); các điều kiện bên ngoài và mức độ
thuần thục về kỹ thuật thể thao; tình trạng của của trang thiết bị dụng cụ tập luyện và thi
đấu cũng như thái độ của vận động viên; các yếu tố khí hậu (nhiệt độ, gió, áp xuất không
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khí, độ ẩm…); sức mạnh của đối thủ trong các môn thể thao đối kháng cá nhân và các môn
bóng cũng như sự thích nghi của vận động viên đối với các phương pháp thực hiện lượng
vận động (phương pháp liên tục, phương pháp giãn cách) và các yêu cầu của lượng vận
động nói chung. Ngoài ra cũng cần phải chú ý đến các yếu tố xã hội như các mối quan hệ
giữa vận động viên với nhau, giữa vận động viên với huấn luyện viên và quan hệ giữa
lượng vận động bên trong với thành tích đạt được. Như vậy, cùng một yêu cầu của lượng
vận động nhưng được thực hiện trong những điều kiện thay đổi sẽ mang lại hiệu quả
khác nhau.

2.2.3. Lượng vận động và quãng nghỉ là thành tố của phương pháp GDTC
Một trong những cơ sở quan trọng nhất của tất cả các phương pháp GDTC là phương
pháp điều chỉnh lượng vận động và trật tự kết hợp lượng vận động với nghỉ ngơi. Lượng
vận động trong các bài tập thể lực là mức độ tác động của chúng tới cơ thể người tập. Nói
cách khác, thuật ngữ “lượng vận động” dùng để chỉ sự định lượng tác động của bài tập thể
lực. Lượng vận động dẫn tới những diễn biến chức năng trong cơ thể như các trạng thái
trước vận động, bắt đầu vận động, ổn định, mệt mỏi. Sự tiêu hao năng lượng trong vận
động cũng như mệt mỏi nói chung chính là nguyên nhân tạo nên sự hoàn thiện cơ thể bằng
vận động. Mệt mỏi sau vận động không mất đi hoàn toàn mà để lại những“dấu vết”. Quá
trình tích luỹ những “dấu vết”, những biến đổi thích nghi đó sẽ làm phát triển trình độ tập
luyện. Như vậy, lượng vận động dẫn tới mệt mỏi và tiếp đó là hồi phục thích nghi.
Hiệu quả của lượng vận động tỷ lệ thuận với khối lượng và cường độ của nó. Nếu coi
bài tập là một nhân tố tác động thì khái niệm khối lượng vận động là độ dài thời gian tác
động, là tổng số lần vận động thể lực đã được thực hiện và nhiều thông số khác. Cường độ
vận động là sự tác động vào cơ thể của bài tập vào mỗi thời điểm cụ thể, mức căng thẳng
chức năng, trị số một lần gắng sức. Lượng vận động chung của một số bài tập hay của cả
buổi tập nói chung được xác định thông qua cường độ và khối lượng trong mỗi bài tập.

3. KẾT LUẬN
Xác định lượng vận động phù hợp với nội dung, yêu cầu của giờ học thể dục thể thao
là hết sức cần thiết, bảo đảm tính khoa học và hiệu quả của giờ học đó. Để có một lượng
vận động phù hợp, cần căn cứ vào cấu trúc giờ học (chuẩn bị, cơ bản, kết thúc); nội dung,
nhiệm vụ học tập (học kỹ thuật mới, củng cố kỹ thuật, hoàn thiện kỹ thuật); tính chất bài
tập được sử dụng… Trong đào tạo vận động viên chuyên nghiệp, việc nghiên cứu và tăng
lượng vận động trong quá trình huấn luyện nhằm phát huy các tố chất thể lực sẵn có, giúp
vận động viên đạt thành tích cao nhất trong thi đấu càng quan trọng hơn nữa.
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