
THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đàm Thị Hòa      2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 24/4/1985 4. Nơi sinh: Bắc Giang

5. Quyết  định  công  nhận  nghiên  cứu  sinh: số  812/  QĐ –  ĐHSPHN2,  ngày

19/10/2012 Hiệu trưởng Trương Đai hoc Sư pham Hà Nội 2.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết  định  số  264/QĐ-ĐHSPHN2

Quyết định về việc cho phép NCS khóa đào tạo trình độ tiến sĩ 2012-2016 gia hạn

thời gian thực hiện luận án 12 tháng kể từ ngày 19/10/2016. 

7. Tên đề tài luận án: Dạy học đọc hiểu văn bản truyện cho học sinh lớp 4,5 theo quan

điểm giao tiếp

8. Chuyên ngành:  Giáo dục học (Tiểu học) 9. Mã số: 62 14 01 01;

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn chính: PGS.TS Đỗ Huy Quang

          Hướng dẫn phụ: Không

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Góp phần phát triển quan niệm khoa học về dạy học đọc hiểu và dạy học

theo quan điểm giao tiếp trong môn Tiếng Việt ở tiểu học.

- Phát hiện một số kinh nghiệm tốt trong dạy học đọc hiểu ở tiểu học theo

quan điểm giao tiếp, cũng như một số hạn chế trong việc kết hợp dạy học đọc hiểu

với nhiệm vụ phát triển kĩ năng giao tiếp cho học sinh.

- Đề xuất các biện pháp mới để dạy học đọc hiểu ở lớp 4, 5 dựa vào kĩ thuật

thiết kế dạy học và hệ thống bài tập được thực hiện có trình tự hợp lí, thích hợp với

nhiệm vụ dạy học đọc hiểu cho học sinh.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Kết quả nghiên cứu đề tài này có thể áp dụng

ngay vào thực tiễn dạy học  đọc hiểu văn bản truyện cho học sinh lớp 4,5 ở các

trường tiểu học hiện nay để nâng cao chất lượng học tập đọc hiểu và góp phần hình

thành các kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp cho các em. Điều này đã được chứng minh

một phần khi tiến hành thực nghiệm sư phạm.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Thực tiễn dạy học ở trường tiểu học luôn đòi
hỏi phải đổi mới cho phù hợp với học sinh và thực tiễn xã hội. nghiên cứu về dạy
học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp không chỉ dùng lại ở văn bản truyện mà cần



triển khai nghiên cứu trên nhiều thể loại văn bản khác như: thơ, văn miêu tả,..và
nghiên cứu quan điểm giao tiếp ở nhiều các phân môn khác nhau như: Tập làm văn,
kể chuyện, luyện từ và câu.
14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1. Đàm Thị Hòa, “Giải pháp thực hiện quan điểm tích cực hóa hoạt động học
tập của học sinh qua phân môn kể chuyện ở lớp 4,5”, Tạp chí Giáo chức Việt Nam,
Số 53/2011. 

2. Đàm Thị Hòa , “Giúp học sinh Tiểu học cảm thụ văn học”, Tạp chí Giáo
chức Việt Nam, Số 59/2012.

3. Đàm Thị Hòa, “ Dạy đọc - hiểu trong phân môn Tập đọc với việc rèn kỹ
năng sống cho học sinh lớp 4,5”,  Tạp chí Giáo chức Việt Nam, Số 64/2012.

4. Đàm Thị Hòa, “ Biện pháp dạy văn tích hợp trong phân môn Tập đọc ở lớp
4,5”, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, 8/2013

5. Đàm Thị Hòa “Dạy đọc hiểu môn Tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp”,
Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt, 10/2013.

6. Đàm Thị Hòa, Trịnh Thị Kim Lệ Thúy “Bài tập hướng dẫn học sinh tìm
hiểu nhân vật theo quan điểm giao tiếp”, Tạp chí giáo dục số 358, 5/2015.

7. Đàm Thị Hòa, “Giúp học sinh tiếp nhận bối cảnh các sự việc theo quan
điểm giao tiếp”, Tạp chí Giáo dục, số 374, kì 2, tháng 1/2016.

8. Đàm Thị Hòa, “ Đề xuất quy trình dạy đọc hiểu văn bản nghệ thuật cho học
sinh lớp 4,5” , Tạp chí Quản lí Giáo dục,  Số đặc biệt, tháng 11/2015

9. Đàm Thị Hòa, Phạm Thị Vui, Nguyễn Ngọc Ngân, “Dạy đọc hiểu văn miêu
tả cho học sinh lớp 4,5 theo quan điểm giao tiếp”, Tạp chí Khoa học, Trường Đại
học Sư phạm Hà Nội 2, số 41, tháng 2/2016.

10. Đàm Thị Hòa “ Những kĩ năng giao tiếp cần giáo dục qua dạy học đọc
hiểu cho học sinh lớp 4,5” Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2,
tháng 2017.

               Ngày 30 tháng 11 năm 2017

Người hướng dẫn luận án    Nghiên cứu sinh

                 PGS.TS  Đỗ Huy Quang                                          ĐàmThị Hòa



INFORMATION ON DOCTORAL THESIS

1. Full name: Dam Thi Hoa         2. Sex: Female

3. Date of birth: 24/4/1985         4. Place of birth: Bac Giang

5. Admission decision number: No. 812/ QĐ – ĐHSPHN2, 19 October 2012 
Rector of  Hanoi Pedagogical University No2.

6. Changes in academic process: 

Decision No. 264 / QĐ-ĐHSPHN2 Decision on authorizing the PhD student 
of the PhD program 2012-2016 to extend the duration of the thesis 12 months from 
19/10/2016.

7. Official thesis title: Teach text reading comprehension for students in grades 4.5 
from the point of view of communication

8. Major: Primary Education      9. Code:  62 14 01 01;

10. Supervisors:  Assoc. Prof. Dr. Do Huy Quang

Additional Guide: None

11. Summary of the new findings of the thesis

- Contribute to the development of the scientific concept of teaching reading

and teaching from the perspective of communication in Vietnamese in elementary

school.

- Find some good experiences in reading instruction in elementary school

from the point of view of communication, as well as some limitations in combining

reading instruction with the task of developing communication skills for students.

- Propose new measures to teach reading comprehension in grades 4 and 5

based on the teaching design technique and the homework system. born.

12. Practical applicability: The results of this research can be applied immediately

to the practice of reading text  for  4,5 students  in the current  primary schools  to

improve the quality of learning to read and contribute to the formation. Living skills,

communication skills for children. This has been partially proven when conducting

pedagogical experiments.



13. Further research directions: The practice of teaching in elementary schools
always  requires  innovation  to  suit  students  and  social  practice.  Research  on
communicative  reading teaching  is  not  just  re-use  in  the  text,  but  also  involves
research on a variety of other types of texts such as poetry, descriptive text, and
communication  perspectives.  In  many  different  disciplines  such  as  writing,
storytelling, word processing and sentences.
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