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1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án 

                      

Đề xuất một số biện pháp rèn luyện kĩ năng quan sát (RLKNQS) trong quá 

trình dạy học văn miêu tả (VMT) nhằm hỗ trợ học sinh (HS) lớp 5 dân tộc Mông ( 

DTM) phát triển kĩ năng quan sát (KNQS) đồng thời góp phần nâng cao kết quả 

học tập văn miêu tả (VMT) cho các em. 

Đối tượ g  g iê   ứ : Quan hệ giữa dạy học VMT với hoạt động QS. Các 

KNQS của HS phục vụ cho việc học và làm VMT. 

2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng 

2.1. Phương pháp luận nghiên cứu 

- Quan điểm lịch sử duy vật biện chứng: xem  xét các sự vật, hiện tượng 

trong tiến trình vận động và phát triển, với sự tương tác, ràng buộc, phụ thuộc lẫn 

nhau. 

- Quan điểm hệ thống cấu trúc: Khi nghiên cứu không nhìn các sự vật, hiện 

tượng một cách tách rời, riêng lẻ mà luôn xem  xét chúng trong một hệ thống, trong 

mối quan hệ với các yếu tố khác trong hệ thống đó. 

- Quan điểm thực tiễn: những vấn đề nghiên cứu trong luận án phải xuất phát 

từ thực tiễn và hướng đến việc giải quyết những tồn tại trong thực tiễn dạy học 

VMT cho HS tiểu học (TH) DTM. 

- Quan điểm hoạt động, kiến tạo: làm điểm tựa để xây dựng các biện pháp 

RLKNQS, cách thiết kế các hoạt động QS theo lí thuyết kiến tạo. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể 

2.2.1. C   p ươ g p  p  g iê   ứ          

- Phương pháp tổng hợp và khái quát lí luận: để xây dựng hệ thống tư liệu 

khoa học và khung lí thuyết của nghiên cứu. 



- Phương pháp phân tích lịch sử - logic: để tổng quan và xây dựng hệ thống 

kinh nghiệm và quan điểm khoa học làm điểm tựa cho tiến trình và logic tiến hành 

nghiên cứu, thực nghiệm sư phạm. 

- Phương pháp khái quát hóa: để xác định những khái niệm công cụ và quan 

niệm, định hướng phương pháp luận nghiên cứu. 

- Phương pháp so sánh, đối chiếu: được dùng để so sánh các quan điểm, 

quan niệm khác nhau liên quan đến nội dung nghiên cứu; so sánh, đối chiếu kết quả 

khảo sát sau thực nghiệm giữa lớp đối chứng và lớp thực nghiệm. 

2.2.2. C   p ươ g p  p  g iê   ứ  t ự  tiễ  

- Phương pháp điều tra: được tiến hành  bằng  các kĩ thuật bảng hỏi, phỏng 

vấn, QS, dự giờ GV, lấy ý kiến chuyên gia độc lập để tìm hiểu thực trạng RLKNQS 

cho HS DTM, qua dạy học VMT ở lớp 5 tại các trường TH ở Lào Cai. 

- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm để phân tích kinh nghiệm quốc tế và 

kinh nghiệm giáo dục tiểu học tại địa phương. 

- Phương pháp thực nghiệm khoa học được tiến hành nhằm kiểm tra tính khả 

thi và tác động sư phạm của các biện pháp RLKNQS lớp 5 DTM trong dạy học 

VMT. 

- Phương pháp nghiên cứu trường hợp nhằm làm rõ hơn, cụ thể hơn sự tiến 

bộ của một số HS trong và sau thực nghiệm 

- Phương pháp xử lý thông tin, số liệu: Sử dụng thống kê toán học để xử lý 

các số liệu hỗ trợ nghiên cứu thực trạng và thực nghiệm nhằm rút ra những nhận 

xét, kết luận có giá trị khách quan. 

3. Các kết quả chính và kết luận 

3.1. C   kết q ả       

- Bước đầu xác lập quan niệm khoa học KNQS và RLKNQS trong dạy VMT 

cho HS lớp 5 DTM. 

- Chỉ ra được những đặc điểm tâm sinh lí của HS lớp 5 DTM, đặc điểm về 

QS cũng như những khó khăn của HS lớp 5 DTM trong học VMT. 

- Xác định được các KNQS cơ bản đối với HS lớp 5 DTM. 

- Đề xuất các biện pháp hỗ trợ RLKNQS cho HS lớp 5 DTM tỉnh Lào Cai 

dựa vào kĩ thuật thiết kế dạy học, các bài tập (BT) thực hành RLKNQS, các kĩ thuật 

dạy học tích cực giúp cho HS có KNQS góp phần nâng cao chất lượng học VMT 

cho HS lớp 5 DTM. 



3.2. Kết      

- KNQS là những kĩ năng (KN) cơ bản có chức năng nhận thức rất cần rèn 

luyện cho HS TH. Những nghiên cứu trong khoa học và những sự kiện thực tế qua 

khảo sát thực trạng ở một số trường TH đã chứng minh điều đó. Tìm hiểu công 

trình nghiên cứu của các chuyên gia, chúng tôi thấy vẫn còn nhiều quan điểm khác 

nhau về KN, KNQS, RLKNQS và còn nhiều vấn đề lí luận cần được tiếp tục nghiên 

cứu, luận giải.  

- Những nghiên cứu  về KN rất phong phú, nhưng nghiên cứu về kĩ năng 

học tập và KNQS thì chưa nhiều. Tuy nhiên, đó vẫn là nền tảng để chúng tôi 

nghiên cứu sâu hơn về RLKNQS ở TH. Luận án bước đầu đề cập tới một số KN 

bộ phận của KNQS và  phân chia các KN một cách tương đối. Luận án cũng đã 

chỉ ra các KNQS mà HS DTM còn thiếu và các KNQS cần  rèn luyện cho các 

em.  

- Thực tiễn dạy học VMT ở Tiểu học cho thấy, còn nhiều việc cần giải quyết 

để nâng cao chất lượng dạy VMT, để thông qua dạy văn,  dạy HS cách làm người. 

Chương trình TV được xây dựng theo quan điểm giao tiếp, tích hợp, và tích cực hóa 

hoạt động học TV để hình thành và phát triển ở HS các KN sử dụng TV, để các em 

“học tập và giao tiếp trong các môi trường hoạt động lứa tuổi”, “góp phần hình 

thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Nhiều  giáo viên, cán bộ 

quản lí đã nhận thức đúng về mục đích và tầm quan trọng của RLKNQS trong dạy 

học tiếng Việt, song chưa chú trọng việc tìm giải pháp để RLKNQS cho HS trong 

chính bài học trên lớp, từ khâu thiết kế mục tiêu,…đến quá trình dạy học trên lớp. 

Chính điều đó đã khiến nhiều HS chưa có KNQS. 

- Từ kết quả nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn, luận án đã đề xuất một 

số biện pháp RLKNQS và xây dựng được tiến trình RLKNQS qua dạy VMT 

gồm: Thiết kế bài dạy và tổ chức thực hiện bài dạy tập làm VMT hướng vào 

RLKNQS; Xây dựng các BT nhằm RLKNQS cho HS DTM trong dạy học VMT; 

Cách sử dụng các kĩ thuật dạy học hiện đại để thực hiện các bài học nhằm 

RLKNQS trong dạy làm VMT. Các biện pháp có sự liên kết chặt chẽ với nhau 

tạo thành một chỉnh thể, cùng hỗ trợ nhau để RLKNQS cho HS qua dạy VMT 

đạt kết quả tốt nhất. Việc tạo môi trường khuyến khích HS RLKNQS là biện 



pháp được thực hiện xuyên suốt trong tiến trình RLKNQS trong các tiết  dạy học 

VMT, giúp cho HS tích cực tham gia hoạt động học tập để RLKNQS.  

- Thực nghiệm cho thấy, các biện pháp RLKNQS cho HS lớp 5 DTM trong 

dạy học VMT đã có tác động tích cực đến việc cải thiện KNQS và kết quả làm 

VMT của các em. Sau thực nghiệm, KNQS của HS đã được cải thiện đáng kể ở cả 

5 nhóm KN. Mức độ QS của HS cũng đã được nâng lên rõ rệt. Chính trong quá 

trình trải nghiệm để RLKNQS đã giúp cho HS tích cực hơn trong học tập, có 

KNQS tốt là điều kiện thuận lợi để các em viết được các bài VMT đúng và hay. Kết 

quả thực nghiệm đã khẳng định giả thuyết khoa học của đề tài là đúng đắn và đã 

được chứng minh.  
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1. Thesis purpose and objectives 

1.1. The purpose of the thesis: 

A number of measures to improve observation skills (OS) in teaching 

Descriptive Essays (DE) are proposed in order to support students in the fifth 

grade of the Mong ethnic group (MEG) to develop their OS and at the same 

time contributing to improving their learning outcomes in this subject. 

1.2. Research object: Relationship between teaching DE and observation 

activities, pupils’ observation skills for learning and doing DE. 

2. Research methods 

2.1. Research methodology 

- Dialectical materialist view: To consider things and phenomena in the 

process of movement and development, with interactions, constraints and 

interdependence. 

- Structural systems view: When doing research, do not look at things and 

the phenomena separated and always look at them in a system, in relation to other 

elements in that system. 

- Practical point of view: research issues in the dissertation must come from 

reality and aim to address the shortcomings in the practical teaching DE for primary 

students. 

- The point of activity and creation: being the fulcrum to develop measures, 

the design of observation activities according to constructivism. 

2.2. Specific research methods 

2.2.1. Methods of theoretical research 

- Synthesis and theoretical approach: to develop the scientific documentation 

system and the theoretical framework for the thesis. 



- Historical and logical analysis: to review and build up the system of 

experiences and scientific viewpoints as the fulcrum for the process and logic of 

conducting pedagogical research and experimentation. 

- Generalization methods: to define conceptual tools and concepts for 

research methodologies. 

- Comparison methods: being used to compare different views and 

perceptions related to research contents; to compare and contrast the results of the 

post-experimental surveys between the control and experimental classes. 

2.2.2. Practical research methods 

- Survey methods: conducted by questionnaires, interviews, observation, 

attending teachers' hours, independent experts to find out the status of training OS 

for the MEG students, at primary schools in Lao Cai province. 

- The method of summing up experience to analyze international experiences 

and experiences of local primary schools. 

- The method of scientific experimentation is conducted to test the feasibility 

and pedagogical impacts by measures of training OS in teaching DL for 5
th

 grade 

MEG students. 

- The method of case study is to clarify, in more details, the progress of some 

students during and after the experiment. 

- The method of processing information and data: Using mathematical 

statistics to process data supporting real and experimental researches in order to 

draw comments and conclusions of objective value. 

3. Major results and conclusions 

3.1. The major results 

- Initially setting up the scientific conception of OS and training OS in 

teaching DE for MEG students in grade 5. 

- Identifying the psychological characteristics of MEG pupils in grade 5, 

characteristics of observation as well as difficulties of MEG pupils in grade 5 in 

learning DE. 

- Identifying basic observation skills for MEG students in grade 5. 

- Proposing measures to support OS for MEG students in grade 5 in Lao Cai 

province based on designing lesson techniques, exercises of training OS, active 

teaching techniques to help students with contributing OS, improving the quality of 

learning DE for MEG students in grade 5. 

3.2. Conclusions 

- Observation skills are the basic skills with cognitive functions needed 

training for pupils. Scientific studies and factual surveys in some primary schools 

have proven those. Understanding the experts’ work, we find that there are still 

many different views on skills, OS, training OS and many other theoretical issues to 

be studied. 



- The research on skills is very rich, but studies on learning skills and OS are 

not many. However, that is still the foundation for our further research into training 

OS in Vietnam. The thesis initially refers to some of the plant pathogens in the OS 

and the distribution of the parasites in a relative way. The dissertation also pointed 

out which observation skills MEG students are lacking in  learning DE and how to 

train them. 

- The teaching DE practice in primary schools shows that many things need 

to be solved in order to improve the quality of teaching DE, to teach the text, 

teaching pupils how to be. The TV program is built from the perspective of 

communicating, integrating, and activating TV learning activities to form and 

develop in children using TVs, so that they "learn and communicate in different 

environments, to contribute to shaping the human personality of the socialist 

Vietnam". Many teachers and administrators have been aware of the purpose and 

importance of training OS in teaching Vietnamese, but have not paid much 

attention to finding solutions to train OS for students in the classroom, from the 

designing goals stage to the teaching process in the classroom. That has made many 

students not have OS. 

- From the results of research on theoretical and practical basis, the thesis 

proposed some methods of training OS and developed the training OS process 

through teaching DE including: Unit design and implementation of teaching DE 

orientated to training OS; Developing exercises for training OS for MEG pupils in 

teaching DE; The use of modern teaching techniques to conduct lessons for training 

OS in teaching DE. The measures are closely linked together to form a whole body, 

supporting each other to training OS for students by teaching DE the best results. 

Encouraging students to actively participate in learning activities for training OS is 

an incentive for students to participate in training OS. 

- The experiment shows that measures of training OS for MEG students in 

grade 5 while teaching DE have had a positive impact on improving their 

effectiveness and results of DE. In the experimental group, students were 

significantly improved in all 5 groups of skills. Students’ observation level has also 

been significantly improved. In the process of experiencing that training OS has 

helped students to be more active in learning, supporting them to write well and 

have good essays. The empirical results confirm the scientific hypothesis of the 

topic is correct and proven. 
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