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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

1.1. Dạy học Tiếng Việt theo quan điểm giao tiếp là tổ chức cho học sinh học trong giao 

tiếp, bằng giao tiếp, vì mục đích giao tiếp, để thực hiện mục tiêu “hình thành và phát triển ở 

học sinh các kĩ năng sử dụng tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết) để học tập và giao tiếp trong các 

môi trường hoạt động của lứa tuổi”. Từ mục tiêu này, chương trình, SGK Tiếng Việt đã chú ý 

tổ chức các hoạt động học của HS để các em vừa học tốt tiếng Việt vừa nâng cao năng lực giao 

tiếp. Song quá trình triển khai quan điểm giao tiếp trong dạy học Tiếng Việt ở tiểu học, trong 

đó có dạy học đọc hiểu văn bản truyện, vẫn còn nhiều việc cần bổ sung, làm rõ để đáp ứng nhu 

cầu đặt ra từ  thực tiễn dạy học Tiếng Việt ở trường phổ thông. 

1.2. Đọc hiểu có bản chất giao tiếp và đối tượng của đọc hiểu là văn bản, sản phẩm của 

giao tiếp. Giao tiếp trong Tiếng Việt có hai quá trình: Tạo lập lời nói hoặc viết gọi là kí 

mã, được dạy chủ yếu trong phân môn Tập làm văn và tiếp nhận lời nói hoặc văn bản 

nhằm lĩnh hội, cảm hiểu gọi là giải mã, được dạy chủ yếu trong giờ Tập đọc. Thông qua 

giao tiếp học sinh đọc hiểu văn bản, thông qua đọc hiểu học sinh phát triển kĩ năng giao 

tiếp. Vậy tổ chức các hoạt động giao tiếp cho HS trong quá trình đọc hiểu văn bản trong giờ 

tập đọc sẽ phải làm những gì? Cần phải tìm cách làm để cụ thể hóa quan điểm giao tiếp trong 

dạy học đọc hiểu để phù hợp với tuổi tiểu học. 

1.3. Văn bản truyện được chọn dạy trong chương trình Tập đọc lớp 4,5 khá phong phú về 

hình thức và nội dung, phù hợp với nhu cầu nhận thức và học tập của học sinh. Lứa tuổi tiểu 

học, em nào cũng ham thích đọc truyện. Các em giàu tưởng tượng. Đọc truyện, các em tưởng 

tượng như đang được sống với câu chuyện, được gặp gỡ các nhân vật.  Đọc văn bản truyện, 

các em theo đuổi diễn biến câu chuyên nên dù có gặp một vài từ ngữ lạ, không hiểu nghĩa, 

các em vẫn vượt qua, đọc tiếp. Cách đọc, cách hiểu văn bản của HS có những khác lạ, không 

giống người lớn. Vấn đề đặt ra là có thể có một cách đọc hiểu văn bản truyện cho riêng tuổi 

tiểu học không? 

1.4. Dạy đọc hiểu văn bản đang là một trong những nội dung được nhiều nhà nghiên 

cứu giáo dục quan tâm. Các công trình nghiên cứu về dạy học đọc hiểu khá phong phú và có 

giá trị, giúp cho dạy học đọc hiểu ở nhà trường tiểu học đạt hiệu quả.Tuy nhiên, vẫn còn 

nhiều vấn đề cần tiếp tục được nghiên cứu: Dạy Tập đọc, dạy đọc hiểu trong giờ Tập đọc 

theo quan điểm giao tiếp sẽ phải dạy như thế nào? Làm thế nào để học sinh tiểu học sau quá 

trình học cách đọc hiểu theo chương trình, SGK sẽ có khả năng tự đọc hiểu các văn bản 

ngoài chương trình học?  

Từ nhận thức bối cảnh thực tiễn và lí luận đặt ra,  chúng tôi chọn đề tài “Dạy học đọc 

hiểu văn bản truyện cho học sinh lớp 4,5 theo quan điểm giao tiếp” để nghiên cứu. 
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2. Mục đích nghiên cứu 

Đề xuất các biện pháp dạy học đọc hiểu văn bản truyện trong giờ Tập đọc theo 

quan điểm giao tiếp cho học sinh lớp 4, 5 nhằm góp phần nâng cao năng lực đọc hiểu và 

kết quả học tập môn Tiếng Việt của học sinh. 

3. Khách thể, đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu 

Dạy học đọc hiểu ở lớp 4,5 gắn với mục tiêu phát triển năng lực giao tiếp  của 

người học. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Quá trình dạy học đọc hiểu cho học sinh lớp 4,5 theo chương trình, sách giáo khoa 

hiện hành làm phát triển năng lực giao tiếp của học sinh. 

3.3. Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu điều tra thực trạng dạy học đọc hiểu văn bản truyện được thực hiện ở 20 

trường tiểu học thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. 

Nghiên cứu thực nghiệm các biện pháp dạy học đọc hiểu văn bản truyện theo quan 

điểm giao tiếp được tiến hành tại Trường Tiểu học Hùng Vương, Trường Tiểu học Đồng 

Xuân, Trường Tiểu học Ngọc Thanh A,và Trường Tiểu học Nam Viêm thị xã Phúc Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Các biện pháp dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp được áp dụng giới hạn trong 

dạy học đọc hiểu văn bản truyện ở lớp 4, 5. 

4. Giả thuyết khoa học 

Nếu các biện pháp dạy học đọc hiểu văn bản truyện cho học sinh lớp 4,5 tập trung 

vào thiết kế những hoạt động học của học sinh nhằm hiểu ý nghĩa của những chi tiết và 

chủ đề, hiểu phương thức biểu đạt của văn bản, phản hồi và vận dụng văn bản thì sẽ góp 

phần nâng cao chất lượng đọc hiểu, phát triển kĩ năng đọc hiểu và năng lực giao tiếp của 

học sinh. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

5.1. Xác định cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn của việc dạy học đọc hiểu văn bản 

truyện cho học sinh lớp 4,5 theo quan điểm giao tiếp. 

5.2. Xây dựng các biện pháp dạy học đọc hiểu văn bản truyện ở lớp 4,5 theo quan 

điểm giao tiếp trong phân môn Tập đọc. 

5.3. Thực nghiệm khoa học để kiểm tra tính khả thi và tác động của các biện pháp dạy 

học đọc hiểu văn bản truyện ở lớp 4, 5 theo quan điểm giao tiếp trong phân môn Tập đọc. 

6. Phương pháp nghiên cứu 

6.1. Các phương pháp nghiên cứu lí luận 



3 
 

6.1.1. Phương pháp tổng quan lí luận 

Tập hợp hệ thống tư liệu lí luận và phân tích, hệ thống hóa để định hướng cho việc 

xây dựng cơ sở lí luận của nghiên cứu. 

6.1.2. Phương pháp so sánh 

Để nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và so sánh phương pháp dạy học đọc hiểu văn bản 

truyện của các nước với phương pháp dạy học văn bản truyện của Việt Nam.   

6.1.3. Phương pháp khái quát hóa lí luận  

Để xây dựng hệ thống quan điểm, khái niệm, phương pháp luận và khung lí thuyết của 

nghiên cứu. 

6.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

6.2.1. Phương pháp điều tra 

Điều tra được tiến hành bằng các kĩ thuật bảng hỏi, quan sát, dự giờ, phỏng vấn, lấy ý 

kiến chuyên gia độc lập để có dữ liệu đánh giá thực trạng giáo dục kĩ năng giao tiếp qua dạy 

học đọc hiểu ở lớp 4, 5. 

6.2.2. Phương pháp thực nghiệm 

Thực nghiệm được tiến hành để kiểm tra tính khả thi và tác động sư phạm của các 

biện pháp giáo dục kĩ năng giao tiếp cho học sinh qua dạy học đọc hiểu ở lớp 4, 5. 

6.2.3. Phương pháp tổng kết kinh nghiệm 

Phân tích hồ sơ quản lí, hồ sơ giảng dạy, hồ sơ học tập, phỏng vấn, trò chuyện để học 

hỏi kinh nghiệm đã có và những giá trị cần kế thừa.  

6.2.4. Phương pháp nghiên cứu trường hợp 

Để phân tích chuyên biệt kết quả thực nghiệm thể hiện ở thành tựu của một số học 

sinh thuộc nhóm thực nghiệm. 

6.3. Các phương pháp khác 

6.3.1. Phương pháp chuyên gia để thu thập dữ liệu bổ sung cho đánh giá thực trạng và 

thực nghiệm. 

6.3.2. Phương pháp xử lí số liệu và đánh giá thống kê 

Đề tài sẽ sử dụng công thức thống kê toán học để tổng hợp kết quả điều tra, thực 

nghiệm, chứng minh độ tin cậy của các kết quả nghiên cứu. 

7. Luận điểm bảo vệ 

7.1. Đọc hiểu là một mặt của hoạt động giao tiếp. Dạy học đọc hiểu là tổ chức cho học 

sinh hiểu văn bản về nội dung và phương thức biểu đạt, từ đó phản hồi và vận dụng. 

7.2. Dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp phải chú ý đến đặc điểm tâm lý, đặc 

điểm cảm thụ của học sinh thì việc học tập mới có thể đạt kết quả tốt.  
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8. Đóng góp mới của luận án  

8.1. Góp phần phát triển cơ sở lí luận của việc đọc hiểu và dạy học đọc hiểu theo quan 

điểm giao tiếp trong môn Tiếng Việt ở tiểu học. 

8.2. Phát hiện một số kinh nghiệm tốt trong thực tiễn dạy học đọc hiểu văn bản truyện 

ở tiểu học theo quan điểm giao tiếp, cũng như một số hạn chế trong dạy học đọc hiểu cho học 

sinh. 

8.3. Đề xuất các biện pháp mới để dạy học đọc hiểu văn bản truyện ở lớp 4, 5 dựa vào 

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

nhiệm vụ dạy học đọc hiểu cho học sinh. 

9. Cấu trúc luận án 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận án gồm 4 

chương: 

Chương 1. Cơ sở lí luận của dạy học đọc hiểu văn bản truyện cho học sinh lớp 4,5 

theo quan điểm giao tiếp 

Chương 2. Cơ sở thực tiễn của dạy học đọc hiểu văn bản truyện cho học sinh lớp 4,5 

theo quan điểm giao tiếp 

Chương 3. Biện pháp dạy học đọc hiểu văn bản truyện cho học sinh lớp 4,5 theo quan 

điểm giao tiếp 

Chương 4. Thực nghiệm sư phạm 
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CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TRUYỆN 

CHO HỌC SINH LỚP 4,5 THEO QUAN ĐIỂM GIAO TIẾP 

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 

1.1.1. Nghiên cứu về giao tiếp và quan điểm giao tiếp ở tiểu học 

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu về giao tiếp khá phong phú, giao tiếp được 

xem xét ở nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, có giao tiếp trong kinh doanh, giao tiếp sư 

phạm, giao tiếp văn học, giao tiếp trong gia đình,… Dù ở lĩnh vực nào thì các công trình 

nghiên cứu đều khẳng định: Giao tiếp là hoạt động quan trọng bậc nhất của con người, không 

chỉ giúp trao đổi thông tin mà còn giúp tạo lập quan hệ người, thể hiện tình cảm, cảm xúc 

của con người với nhau. Trong lĩnh vực dạy học tiếng Việt ở trường phổ thông, giao tiếp 

được nghiên cứu từ nhiều cấp độ: Quan điểm giao tiếp trong dạy học Tiếng Việt, phương 

pháp và nguyên tắc dạy học Tiếng Việt, kỹ năng giao tiếp, năng lực giao tiếp. 

1.1.2. Nghiên cứu về đọc hiểu và dạy học đọc hiểu ở tiểu học 

Công trình nghiên cứu về đọc hiểu và dạy học đọc hiểu ở trong nước và ngoài nước khá 

phong phú. Các nghiên cứu đã trình bày một cách đầy đủ và sâu sắc về lý luận đọc hiểu, 

phương pháp đọc hiểu, cách thức tổ chức dạy học đọc hiểu và xây dựng bài tập đọc hiểu phù 

hợp với định hướng đổi mới góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học đọc hiểu và 

cung cấp kiến thức môn học. Luận án kế thừa kết quả nghiên cứu về đọc hiểu của các tác giả 

đi trước để xây dựng cơ sở lý luận và đề xuất biện pháp dạy học đọc hiểu cho HS lớp 4,5 

theo quan điểm giao tiếp. 

1.2. Lí luận về dạy học đọc hiểu văn bản truyện theo quan điểm giao tiếp 

1.2.1. Cơ sở ngôn ngữ 

1.2.1.1  Lý thuyết Ngữ dụng học 

Ngữ dụng học là một chuyên ngành của Ngôn ngữ học, quan tâm chủ yếu đến ngôn 

ngữ trong hoạt động giao tiếp, và tác động qua lại giữa hoạt động giao tiếp và ngôn ngữ. Ngữ 

dụng học quan niệm “Trong thực tế thì bất cứ lời  nói nào cũng là do một người nào đó nói 

(hoặc viết) cho một người nào đó, nhưng khi đã nằm trong ngữ liệu thì nó dường như mất hết 

quan hệ với người nói, người nghe”. Văn bản là sản phẩm của giao tiếp và thể hiện quá trình 

giao tiếp đang diễn ra giữa người nói trong văn bản với người nghe, người đọc.Thông tin 

trong văn bản là ý của người nói muốn gửi đến người nghe. Đọc hiểu văn bản nên xuất phát 

từ người phát ngôn trong văn bản để kết nối thông tin, để tìm hiểu người phát ngôn đó nói gì, 

nói trong hoàn cảnh nào, muốn chuyển đến người nghe thông điệp gì. 

1.2.1.2. Khái niệm giao tiếp 

Trong luận án này chúng tôi sử dụng quan điểm của ngôn ngữ học để đưa ra định nghĩa 
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về giao tiếp trong dạy học đọc hiểu: Giao tiếp là quá trình người đọc hiểu nội dung và 

phương thức biểu đạt của văn bản từ đó có ý kiến phản hồi văn bản và biết vận dụng vào 

giải quyết các vấn đề trong cuộc sống của bản thân.  

1.2.1.3. Quan điểm giao tiếp và bản chất của quan điểm giao tiếp 

* Khái niệm quan điểm giao tiếp 

Giao tiếp và hoạt động giao tiếp trong dạy học Tiếng Việt được nhiều nhà nghiên cứu 

quan tâm và nhìn nhận ở nhiều phương diện khác nhau. Giao tiếp có thể là một quan điểm, 

một phương pháp, một nguyên tắc hay một hướng tiếp cận. 

 Trong luận án này, chúng tôi xem giao tiếp là một quan điểm dạy học tiếng Việt. Quan 

điểm dạy học là những định hướng mang tính chiến lược, cương lĩnh cho toàn bộ quá trình dạy 

học. Quan điểm giao tiếp trong dạy học tiếng Việt dựa trên nền tảng tư tưởng coi ngôn ngữ là 

phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người. Quan điểm giao tiếp chi phối đến toàn bộ 

quá trình dạy học: từ xác định mục tiêu giáo dục, xây dựng chương trình, sách giáo khoa, thiết 

kế nội dung dạy học, phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, phương tiện dạy học và 

kiểm tra đánh giá kết quả dạy học. 

* Bản chất của quan điểm giao tiếp 

Bản chất của dạy học TV theo quan điểm giao tiếp thực chất là dạy học vì mục đích 

giao tiếp, dạy bằng giao tiếp và dạy trong giao tiếp. 

Quan điểm giao tiếp được thể hiện trên cả hai phương diện nội dung và phương pháp 

dạy học.  

+ Về nội dung, môn TV tạo ra những môi trường giao tiếp có chọn lọc để HS mở rộng 

vốn từ theo định hướng, trang bị những tri thức nền và phát triểncác kĩ năng sử dụng TV 

trong giao tiếp. 

+ Về phương pháp dạy học, các kĩ năng được hình thành cho học sinh thông qua thực 

hiện nhiều bài tập mang tính tình huống, phù hợp với những tình huống giao tiếp tự nhiên. 

1.2.1.4. Các nhân tố giao tiếp 

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ luôn luôn có sự chi phối của nhiều nhân tố: Hoàn 

cảnh GT, nhân vật GT, nội dung GT, phương tiện GT, mục đích GT. Chúng tác động đến sự 

hình thành và lĩnh hội ngôn bản, đồng thời để lại dấu ấn trong ngôn bản. Dạy học đọc hiểu 

theo quan điểm giao tiếp cần chú ý khai thác các nhân tố giao tiếp để giúp học sinh đọc hiểu 

văn bản một cách hiệu quả nhất. 

1.2.1.5. Các kiểu giao tiếp trong quá trình đọc hiểu 

 Trong quá trình đọc hiểu văn bản nghệ thuật, học sinh thực hiện hai kiểu giao tiếp cơ 

bản: Giao tiếp sư phạm và giao tiếp văn học. 

  * Giao tiếp sư phạm là giao tiếp có tính nghề nghiệp giữa giáo viên và HS trong quá 
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trình giáo dục, có chức năng sư phạm nhất định, tạo ra các tiếp xúc tâm lý, xây dựng bầu không 

khí thuận lợi cùng với các quá trình tâm lý khác (chú ý, tư duy…) tạo ra kết quả tối ưu của quan 

hệ thầy trò trong hoạt động dạy học và trong nội bộ tập thể HS. 

* Giao tiếp văn học là giao tiếp dùng văn bản văn học làm phương tiện chuyển tải 

thông điệp giữa người “phát” (nhà văn) và người “nhận” (độc giả). 

1.2.2. Cơ sở văn học 

1.2.2.1. Lý thuyết tiếp nhận văn học  

Lý thuyết tiếp nhận được hình thành từ trường đại học Congxtan Cộng hòa liên bang 

Đức từ những năm 60 của thế kỷ XX. Lý thuyết tiếp nhận là lý luận về độc giả. Độc giả như 

một nhân tố quan trọng của quá trình  văn học. Tác phẩm văn học là một “đề án tiếp nhận”, 

“một tiềm năng để tiếp nhận”, “một cấu trúc mời gọi”, “một chương trình nhận thức”, “một 

sơ đồ”, “một mã nghệ thuật”, và đề án, sơ đồ, tiềm năng ấy chỉ được mở ra, lấp đầy trong 

hoạt động đọc mang tính sáng tạo của người đọc. Dạy học đọc hiểu ở trường phổ thông, 

người dạy cần biết rõ tầm đón nhận và khoảng cách thẩm mỹ ở mỗi HS trong quan hệ với tác 

phẩm để vừa giúp HS rút ngắn khoảng cách hoặc lấp đầy khoảng cách, vừa giúp HS nâng 

tầm đón nhận. Còn đọc hiểu của HS, trong tư cách người đọc, HS phải biết đặt mình vào vị 

trí của người đọc tiềm ẩn để trải nghiệm và giao tiếp với nhà văn.  

1.2.2.2   Lý thuyết ứng đáp 

Thuyết ứng đáp của người đọc ra đời ở Mỹ. Louise Michelle Rosenblatt được coi là 

người đặt nền móng về lý luận cho thuyết này với công trình Văn học như là sự khám phá 

(1938). Ứng đáp (response), theo từ điển tiếng Việt và tiếng Anh là sự phản ứng lại, đối đáp 

lại, hồi âm, đáp ứng một yêu cầu, một lời nói, một hành động nào đó. Ứng đáp của người đọc 

(reader’s response), là sự phản ứng, đối đáp, hưởng ứng của người đọc đối với văn bản mà 

họ đọc dựa trên vốn tri thức, cảm xúc, sự trải nghiệm, niềm tin và hệ giá trị của chính họ, 

Luận điểm cơ bản của lý thuyết ứng đáp cho rằng: Văn bản văn chương là “một cấu trúc tiềm 

thế”, “chưa hoàn tất”, “chỉ được cụ thể và hoàn tất nhờ sự đọc” vàvăn bản văn chương có 

tính “lưỡng lự bất định”, “tính mở”, tạo điều kiện cho “vô vàn sự đọc có thể có” về nó. Lý 

thuyết ứng đáp của người đọc (ƯĐCNĐ) đã làm thay đổi quan niệm  và cách thức  dạy đọc 

hiểu văn trong nhà trường ở Mỹ và các nước phương Tây. Học sinh được tự do bày tỏ cảm 

xúc, suy nghĩ về văn bản. Theo Probst, giáo viên cần “hỏi HS những gì họ nhìn thấy, cảm 

thấy, suy nghĩ và ghi nhớ khi đọc; khuyến khích họ tập trung vào sự trải nghiệm của mình 

đối với văn bản” 

1.2.3. Dạy đọc hiểu theo hướng phát triển năng lực 

Mục đích của việc dạy học Tiếng Việt nói chung trong đó có dạy đọc hiểu không chỉ 

dừng lại ở việc cung cấp các tri thức tiếng việt cho học sinh mà cần hướng đến việc hình 
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thành năng lực đọc hiểu và năng lực giao tiếp cho học sinh. Chương trình giáo dục phổ 

thông tổng thể mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đã chỉ ra có 2 loại NL cần 

phát triển cho học sinh phổ thông. Theo đó, năng lực giao tiếp là năng lực chung và là 

năng lực chuyên biệt trong dạy học Tiếng Việt. 

1.2.4. Đọc hiểu và dạy học đọc hiểu văn bản truyện ở lớp 4, 5 theo quan điểm giao tiếp  

Chúng tôi đồng tình với quan niệm của Nguyễn Thanh Hùng (2008), (Đọc hiểu tác 

phẩm văn chương trong nhà trường, tr 14)., xem đọc hiểu văn là một hoạt động nên sẽ triển 

khai cơ sở lý luận đọc hiểu theo cấu trúc của hoạt động gồm: Văn bản truyện, đối tượng hoạt 

động đọc hiểu; Học sinh lớp 4,5, chủ thể hoạt động đọc hiểu.; Mô hình hoạt động đọc hiểu 

văn bản truyện. Trước khi trình bày lý luận hoạt động đọc hiểu, chúng tôi xin trình bày một 

số khái niệm liên quan đến đọc hiểu. 

1.2.4.1. Một số khái niệm 

1.2.4.1.1. Đọc và đọc hiểu  

Đọc là một dạng hoạt động ngôn ngữ, là quá trình chuyển từ dạng thức chữ viết sang 

lời nói có âm thanh và thông hiểu nó (ứng với hình thức đọc thành tiếng), là quá trình chuyển 

trực tiếp từ hình thức chữ viết thành các đơn vị nghĩa không có âm thanh (ứng với đọc thầm). 

Đọc hiểu là năng lực đọc văn bản đạt đến cấp độ hiểu. 

1.2.4.1.2. Dạy học đọc hiểu 

Chúng tôi quan niệm dạy học đọc hiểu là tổ chức cho học sinh giao tiếp với người 

phát ngôn, phát tin trong văn bản (người kể chuyện, nhân vật trong truyên, hình ảnh, chi tiết, 

sự việc và các biện pháp nghệ thuật trong văn bản) để hiểu văn bản và phát triển năng lực GT 

1.2.4.1.3. Khái niệm văn bản 

Văn bản là sản phẩm của quá trình tạo lập với mục đích nhất định nhằm vào đối tượng 

tiếp nhận cụ thể. Văn bản được tạo thành bằng đơn phương thức (văn bản in), cũng có thể tạo 

thành bằng đa phương thức (chữ viết, hình ảnh, âm thanh). 

  * Đặc trưng của văn bản 

Một số đặc trưng cơ bản của văn bản: Tính hoàn chỉnh, tính liên kết, có mục tiêu thực 

dụng. 

    * Phân loại văn bản 

Văn bản tập đọc ở tiểu học có thể phân thànhhai nhóm lớn: Văn bản nghệ thuật và văn 

bản không phải nghệ thuật. Văn bản nghệ thuật gồm văn bản thơ, văn bản văn xuôi (văn bản 

truyện và văn bản miêu tả), văn bản kịch. Văn bản không phải nghệ thuật (văn bản thông tin) 

gồm văn bản theo phong cách hành chính, văn bản theo phong cách khoa học, văn bản theo 

phong cách báo chí, văn bản theo phong cách chính luận, văn bản theo phong cách sinh hoạt. 

1.2.4.2. Văn bản truyện và nghĩa trong văn bản truyện, đối tượng của hoạt động đọc hiểu 
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* Đặc trưng văn bản truyện 

Truyện là tác phẩm thuộc loại hình tự sự có hai thành phần chủ yếu là cốt truyện và 

nhân vật. Thủ pháp nghệ thuật chính là kể. Truyện thừa nhận vai trò rộng rãi của hư cấu và 

tưởng tượng. Truyện là loại văn tự sự, kể chuyện, trình bày sự việc… là sự việc được tổ chức 

một cách nghệ thuật trong văn học. 

Truyện có những đặc trưng cơ bản: Tính khách quan trong sự phản ánh; cốt truyện 

được tổ chức một cách nghệ thuật; nhân vật được miêu tả chi tiết, sống động gắn với hoàn 

cảnh; phạm vi miêu tả không bị hạn chế về không gian và thời gian; ngôn ngữ linh hoạt, gần 

với ngôn ngữ đời sống.  

* Giao tiếp trong văn bản truyện 

Văn bản truyện là sản phẩm giao tiếp của nhà văn với bạn đọc. Từ  văn bản truyện, có thể 

khôi phục các nhân tố giao tiếp mà người phát ngôn là người kể chuyện và các nhân vật, 

1.2.4.3. Học sinh lớp 4, 5, chủ thể của hoạt động đọc hiểu 

* Đặc điểm tâm lí, nhận thức của học sinh lớp 4,5 

* Đặc điểm phát triển nhân cách 

* Đặc điểm giao tiếp của học sinh lớp 4,5 

*Học sinh lớp 4,5 trong tư cách bạn đọc.  

Học sinh  lớp 4,5 là lứa tuổi từ 9 – 12 tuổi. Các em đang trong quá trình phát triển về 

tâm sinh lí, hoàn thiện về nhận thức và nhân cách. Các em yêu thích khám phá, học hỏi 

những điều mới lạ hấp dẫn, thích được nói chuyện và nghe kể chuyện, thích được đóng vai 

thành người lớn và tìm hiểu, khám phá cuộc sống xã hội,… Với những đặc điểm này, học 

sinh tiểu học rất dễ tiếp thu các văn bản truyện trong sách giáo khoa. Và đặc biết hứng thú 

với cách dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp. 

1.2.4.4. Hành động đọc hiểu văn bản truyện theo quan điểm giao tiếp của học sinh lớp 

4, 5   

Kế thừa các mô hình đọc hiểu, chúng tôi xây dựng mô hình đọc hiểu văn bản truyện 

cho HS lớp 4.5 theo 4 mức độ nhận thức của Nikko (Nhật Bản), gồm 4 hành độngnhư sau: 

11/ Nhận biết. Đọc hiểu khái quát VB truyện. Xác định các thông tin từ văn bản như 

thông tin về tác giả, hoàn cảnh sáng tác, nhận biết ngôn từ văn bản (tiêu đề, bố cục, giải thích 

từ ngữ), tóm tắt cốt truyện, xác định các nhân tố giao tiếp trong văn bản truyện (Ai đang kể 

trong văn bản; kể về việc gì; việc đó xảy ra ở đâu, khi nào; việc đó liên quan đến những ai; 

thuật lại diễn biến của sự việc cho đến kết thúc). 

2/ Hiểu. Đọc hiểu chi tiết VB truyện. Phân tích, kết nối thông tin trong văn bản. Phân tích 

bối cảnh diễn ra sự việc. Phân tích, đánh giá nhân vật. Phân tích đánh giá cốt truyện và lời kể 

trong văn bản truyện  
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3/ Phản hồi, đánh giá. Đọc hiểu sâu VB truyện. Đọc được thông điệp, lời nhắn gửi, bài 

học, lời khuyên  từ người kể chuyện. Phản hồi, ứng đáp  của người nghe, người đọc về câu 

chuyện, về các nhân vật trong truyện, về giá trị nội dung, nghệ thuật kể chuyện, về ý nghĩa câu 

chuyện, về tình cảm, quan điểm của nhà văn. Đọc diễn cảm. 

 4/ Vận dụng. Vận dụng các thông tin trong văn bản để giải quyết các vấn đề đặt ra của 

cuộc sống. Biết khái quát quá trình đọc hiểu thành cách thức, phương pháp đọc hiểu văn bản 

truyện. Có khả năng tự đọc hiểu một câu chuyện ngoài SGK.  

1.2.4.5  Kiểm tra, đánh giá kết quả đọc hiểu  

Trong luận án này, chúng tôi sử dụng cách thức thiết kế đề kiểm tra định kì môn Tiếng 

Việt theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT để thiết kế đề kiểm tra đánh giá kết quả dạy học 

đọc hiểu. Đề kiểm tra đánh giá đảm bảo đủ các mức độ: nhận biết, hiểu, phản hồi, vận dụng. 

Kết luận chương 1 

1. Tổng quan các nghiên cứu về giao tiếp, quan điểm giao tiếp về đọc hiểu và dạy học 

đọc hiểu ở tiểu học chúng tôi thấy: Có nhiều công trình nghiên cứu trong nước, ngoài nước 

có giá trị cao về lý luận và thực tiễn, khẳng định giao tiếp  là công cụ quan trọng trong đời 

sống xã hội, thông qua giao tiếp học sinh phát triển toàn diện nhân cách, học tập và cuộc 

sống. Quan điểm giao tiếp trong dạy học Tiếng Việt đã được thể hiện từ khâu xây dựng 

chương trình, biên soạn sách giáo khoa đến tổ chức dạy học. Đây là quan điểm mang tầm 

quốc tế, thể hiện đúng bản chất và mục đích của dạy học Tiếng Việt trong nhà trường, mang 

lại nhiều hiệu quả đổi mới tích cực cho giáo dục.  Song trong quá trình dạy học các phân 

môn Tiếng Việt ở tiểu học, người giáo viên trực tiếp đứng lớp vẫn muốn biết cụ thể hơn về 

lý luận và cách làm khi dạy từng phân môn theo quan điểm giao tiếp. Dạy Tập làm văn, dạy 

Kể chuyện, dạy Tập đọc, dạy đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp sẽ phải dạy như thế nào? 

Những sách Hướng dẫn giảng dạy, Tài liệu tập huấn thay sách chưa có câu trả lời thỏa đáng 

cho băn khoăn này. Đề tài luận án chọn và giải quyết một phần trong số những băn khoăn 

đang đặt ra: Đi tìm cách thức dạy học đọc hiểu văn bản truyện theo quan điểm giao tiếp, phù 

hợp với đặc điểm tâm lý HS tiểu học.  

2. Cơ sở lý luận của đề tài luận án là Lý thuyết Ngữ dụng, Lý thuyết tiếp nhận văn học, 

Lý thuyết ứng đáp, Lý thuyết diễn ngôn tự sự. Đây là những lý thuyết mới của Ngôn ngữ 

học, Lý luân văn học, Phê bình văn học đang có nhiều ứng dụng trong nghiên cứu và dạy học 

Ngữ văn. Từ những lý thuyết này, chúng tôi thấy rõ hơn đặc diểm văn bản nghệ thuật trong 

tư cách đối tượng của hoạt động đọc hiểu. Nghiên cứu rõ đặc điểm tâm lý, cảm thụ của HS 

lớp 4,5 trong tư cách chủ thể hoạt động đọc hiểu. Văn bản nghệ thuật luôn hiện diện người 

phát ngôn và người tiếp nhận. Mọi thông tin trong văn bản đều có thể tìm thấy trong lời phát 

ngôn. Đọc hiểu văn bản truyện, nếu dựa vào người kể chuyện và lời kể chuyện có thể kết nối 
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các thông tin trong văn bản truyện. Người đọc văn bản phải vừa nhìn chữ để đọc, vừa biết 

lắng nghe người kể chuyện đang kể, tả, nhận xét, bình phẩm và trò chuyện với người đọc. 

Người đọc truyện phải biết tưởng tượng, liên tưởng để có cảm tưởng như đang sống trong 

thế giới của câu chuyện, tiếp nhận mọi thông tin trong văn bản truyện. Chúng tôi cũng hiểu 

rõ hơn về đặc điểm cảm thụ của HS tuổi tiểu học.Từ đó chúng tôi thấy cần phải xây dựng 

một cách đọc hiểu truyện phù hợp với tuổi tiểu học.  

3. Tham khảo từ nhiều mô hình đã có về hành động đọc hiểu, chúng tôi học hỏi được 

nhiều điều. Mỗi mô hình thể hiện một quan điểm, một mục tiêu, một hiệu quả khác nhau, rất 

giàu trí tuệ, rất đáng trân trọng. Chúng tôi đề xuất bổ sung một mô hình đọc hiểu truyện dựa 

vào 4 mức độ của nhận thức với niềm tin rằng đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp có thể phù 

hợp với tuổi tiểu học, giúp các em có thể từ mô hình này, biết tự đọc hiểu văn bản truyện 

ngoài SGK.  

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TRUYỆN 

CHO HỌC SINH LỚP 4,5 THEO QUAN ĐIỂMGIAO TIẾP 

2.1. Khảo sát nội dung dạy học đọc hiểu văn bản truyện của chương trình môn Tiếng 

Việt lớp 4,5 

Từ phân tích mục tiêu, chương trình, SGK Tiếng Việt chúng tôi thấy: Môn Tiếng Việt 

nói chung và nội dung dạy học đọc hiểu nói riêng đã tạo điều kiện thuận lợi để học sinh đạt 

kết quả tốt trong học tập. Song, trong quy trình dạy học chưa tạo điều kiện cho học sinh được 

thực hành giao tiêp nhiều, Bài tập đọc hiểu còn thiếu các bài tập phản hồi, vận dụng những 

kiến thức đọc hiểu vào thực tiễn giao tiếp và thực tiễn cuộc sống nói chung. 

2.1.1.Khảo sát mục tiêu, chương trình, sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 4, 5  

2.1.2. Nhận xét Quy trình dạy Tập đọc lớp 4,5 

Thuận lợi:  

- Học sinh được luyện đọc nhiều: Đọc cá nhân, đọc nối tiếp, đọc trong nhóm, thi đọc, 

nghe cô đọc, nghe bạn đọc. 

- Quy trình dạy Tập đọc đang thực hiện ở trường tiểu học rất ưu việt để dạy đọc và tổ 

chức quá trình đọc hiểu cho học sinh 

- Thuận lợi cho giáo viên trong giờ dạy, chỉ cần làm đủ, làm đúng theo quy trình, các 

bước sẽ hoàn thành bài dạy, đạt được mục tiêu. 

Khó khăn:  

- Quy trình lặp lại ở mỗi tiết học Tập đọc dễ gây nhàm chán cho học sinh và cả giáo 

viên.  

- Nhiều bài Tập đọc còn dài, nếu dạy đủ các bước theo quy trình  thì không đủ thời 

gian. Nếu dạy lướt qua sẽ không khai thác được cái hay, cái đẹp của bài đọc.  
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- Quy trình trên chưa tạo ra nhiều cơ hội để học sinh được thể hiện bản thân, liên hệ 

thực tiễn và thực hành giao tiếp. 

- Thời gian phân bố chưa hợp lí: Thời gian luyện đọc thành tiếng nhiều thời gian tìm 

hiểu bài và luyện đọc lại. 

Đề xuất:  

Để dạy học đọc hiểu văn bản truyện cho học sinh theo quan điểm giao tiếp góp phần 

năng cao chất lượng dạy học đọc hiểu cho học sinh, chúng tôi đề xuất điều chỉnh một số 

hoạt động trong các bước của quy trình cũ để tăng cường hoạt động giao tiếp sư phạm và 

giao tiếp văn học trong quá trình tổ chức dạy học, đồng thời giảm thời lượng đọc đúng, đọc 

trơn, đọc nhanh trên lớp.Quy trình này chúng tôi sẽ thiết kế và trình bày cụ thể ở chương 

ba. 

2.1.3. Nhận xét bài tập đọc hiểu văn bản truyện trong sách giáo khoa, phân môn Tập đọc lớp 4, 5 

Qua thống kê chúng tôi thấy các dạng bài tập đã vận dụng quan điểm giao tiếp 

đểhướng dẫn HS tìm hiểu bài, các tác giả biên soạn sách giáo khoa đã thực sự đưa quan điểm 

giao tiếp vào dạy học Tiếng Việt nói chung và tập đọc nói riêng.  

Tuy nhiên số lượng các bài tập thể hiện quan điểm giao tiếp là chưa nhiều. Hình thức câu 

hỏi chưa phong phú. Các bài tập đọc hiểu  đang quá tập trung vào nhận biết, tái hiện các tình 

tiết của văn bản (đọc nhớ) mà ít giải thích và đặc biệt ít dạy học sinh hồi đáp (đánh giá, liên 

hệ), chưa dạy học sinh đọc vận dụng, sáng tạo. Do vậy, nhiều bài tập đọc hiểu chưa tạo ra các 

tình huống giao tiếp để học sinh tham gia và thấy mình là chủ thể của hoạt động giao tiếp với 

văn bản đọc hiểu. 

Học sinh tiểu học thời đại ngày nay, với vốn ngôn ngữ phát triển, khả năng tưởng 

tượng phong phú, có bản lĩnh và kỹ năng  sống  được trang bị ngày càng nhiều, các em có 

thể thực hiện các cuộc giao tiếp ở mức độ cao hơn với tác giả và nhân vật. Các em có thể 

tham gia vào bình luận, đánh giá, có thể đóng vai, sắm vai, có thể viết thư cho tác giả để 

trình bày ý kiến của mình. Đặc biệt, trong mỗi câu hỏi cần đặt học sinh vào vai trò chủ thể 

của hoạt động tiếp nhận, để học sinh bộc lộ các ý kiến cá nhân của mình làm  tăng hiệu quả 

giờ học và tạo hứng thú cho HS trong quá trình học tập. 

2.2. Tổ chức khảo sát thực trạng dạy học đọc hiểu văn bản truyện cho hoc sinh lớp 4, 5 

ở một số trường tiểu học 

2.2.1. Mục đích, qui mô, khách thể và địa bàn khảo sát 

2.2.1.1. Mục đích 

Đánh giá thực trạng dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp trong phân môn Tập đọc 

ở một số trường tiểu học. 

2.2.1.2. Qui mô, khách thể và địa bàn khảo sát 



13 
 

- Khảo sát ở qui mô 15 trường tiểu học tại Vĩnh Phúc gồm cả khu vực thành phố, thị xã 

và nông thôn. 

- Khách thể khảo sát gồm: 200 cán bộ quản lí và giáo viên, trong đó 50 CBQL, 150 

giáo viên tiểu học dạy lớp 4, 5. 

2.2.2. Nội dung khảo sát 

- Nhận thức về quan điểm giao tiếp khi dạy học đọc hiểu cho học sinh 

- Nhận thức về dạy học đọc hiểu cho học sinh 

- Thực trạng dạy học đọc hiểu văn bản truyện ở lớp 4,5 

- Những khó khăn của giáo viên khi dạy học đọc hiểu văn bản truyện theo quan điểm 

giao tiếp. 

2.2.3. Phương pháp và kĩ thuật khảo sát 

2.2.3.1. Sử dụng bảng hỏi CBQL, giáo viên 

Chúng tôi tiến hành khảo sát 150 giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp 5 và 50 CBQL tại 

10 trường Tiểu học thị xã Phúc Yên và 5 trường ở huyện Bình Xuyên thông qua bảng hỏi 

(phụ lục 1.1) gồm 9 câu hỏi. 

2.2.3.2. Quan sát, dự giờ, phỏng vấn và đàm thoại 

2.2.3.3. Phân tích hồ sơ giáo dục 

2.2.3.4. Xử lí số liệu bằng phần mềm thống 

2.3. Phân tích kết quả khảo sát 

2.3.1. Nhận thức về quan điểm giao tiếp trong dạy học và dạy học đọc hiểu cho học sinh 

2.3.2. Thực trạng dạy học đọc hiểu văn bản truyện ở lớp 4, 5 

2.3.3. Thực trạng học đọc hiểu văn bản truyện của học sinh lớp 4,5 

2.3.4. Nhận định về những điều kiện ảnh hưởng 

2.4. Đánh giá chung về thực trạng 

2.4.1. Những thành tựu về dạy học đọc hiểu văn bản truyện theo quan điểm giao tiếp 

Như đã trình bày ở trên, Chương trình SGK Tiếng Việt hiện hành được xây dựng theo quan 

điểm giao tiếp. Bản chất của quan điểm giao tiếp là tạo ra môi trường giao tiếp cho học sinh thực 

hành giao tiếp, vì mục đích giao tiếp. Trong quá trình học Tiếng Việt học sinh sẽ hình thành kĩ 

năng đọc hiểu và kĩ năng giao tiếp. 

Các phương pháp dạy học hiện đại, đều hướng đến việc tổ chức cho học sinh là người 

chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động, tạo điều kiện cho học sinh thể hiện bản thân. 

Có thể kể đến một số phương pháp dạy học hiện đại trong dạy học đọc hiểu như: Nêu và giải 

quyết vấn đề, thảo luận nhóm, thuyết trình tranh luận, vấn – đáp,… 

Các hình thức tổ chức dạy học cũng đa dạng và phong phú: thảo luận nhóm, đóng vai, 

trò chơi, thuyết trình, phỏng vấn,… đan xen giữa hoạt động cá nhân và hoạt động nhóm, tăng 

hứng thú học tập của học sinh. 
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Đã xây dựng được quy trình dạy Tập đọc gồm 5 bước (Giới thiệu bài, luyện đọc, tìm 

hiểu bài, luyện đọc lại, củng cố, dặn dò) giúp cho giáo viên dễ dàng trong việc tổ chức hoạt 

động dạy học đọc hiểu cho học sinh. 

Các bài tập đọc hiểu được xây dựng phù hợp với nội dung, yêu cầu của từng văn bản, 

giúp học sinh hiểu nội dung bài học, bước đầu hình thành các kĩ năng đọc hiểu. 

2.4.2. Những khó khăn và thách thức 

Giáo  viên chưa đầu tư nhiều cho thiết kế giáo án để tăng cường các hoạt động giao tiếp 

trong quá trình đọc hiểu, chưa đặt ra các tình huống giao tiếp và liên hệ các bài học giao tiếp 

cho học sinh. Các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học còn thiếu linh hoạt, chủ yếu là các 

phương pháp, hình thức tổ chức dạy học truyền thống dễ gây nhàm chán cho học sinh. 

Quy trình dạy học cần có sự điều chỉnh để tăng cường  hoạt động giao tiếp, tiếp nhận 

văn bản, tăng cường sự tương tác giữa giáo viên và học sinh, học sinh với học sinh để tiết 

học sôi nổi, hứng thú và hiệu quả.Đặc biệt cần bám sát các hoạt động học của học sinh. 

Các bài tập đọc hiểu còn tập trung vào khai thác nội dung kiến thức, chưa quan tâm 

nhiều đến liên hệ và vận dụng vào thực tiễn của học sinh. Cách đặt câu hỏi ở nhiều bài tập 

còn chưa hợp lí, chưa đặt học sinh vào đúng vị trí là chủ thể của hoạt động tiếp nhận. 

 Kết luận chương 2 

1. Từ mục tiêu chương trình, sách giáo khoa, quy trình dạy học và bài tập đọc hiểu 

chúng tôi thấy việc dạy học theo quan điểm giao tiếp đã được triển khai có hiệu quả ở 

trường tiểu học. Tuy nhiên, vẫn cần có những điều chỉnh nhỏ ở quy trình để tăng thời 

gian cho hoạt động đọc hiểu và tăng hứng thú học tập giao tiếp của học sinh trong quá 

trình đọc hiểu; bài tập đọc hiểu cần bổ sung các bài tập liên hệ thực tiễn, các bài tập 

hướng dẫn đọc hiểu văn bản mới, đồng thời điều chỉnh cách đặt câu hỏi để đặt học sinh 

vào đúng vài trò của chủ thể tiếp nhận. 

2. Khảo sát thực trạng dạy học đọc hiểu văn bản truyện theo quan điểm giao tiếp ở 

một số trường tiểu học thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúcchúng tôi thấy, từ nhận thức đến thực 

tiễn dạy học trên lớp của GV,khả năng giao tiếp của HS đã được khai thác.Dạy học đọc 

hiểu theo quan điểm giao tiếp đã được nhận thức đúng và hiện thực hóa trong từng bài 

học văn bản truyện nhưng hiệu quả chưa cao, còn nhiều việc phải làm. Kết quả khảo sát 

thực trạng dạy học trong nhà trường tiểu học đã thể hiện rõ hạn chế này. Dạy học đọc 

hiểu theo quan điểm giao tiếp sẽ phải tổ chức cho HS thực hành giao tiếp sư phạm, giao 

tiếp văn học để đọc hiểu hiệu quả. Điều này phải được thể hiện rõ ràng trong sự chỉ đạo 

từ khâu thiết kế nội dung bài học, để giáo viên hiểu rõ nhiệm vụ dạy – học trong từng bài 

học cụ thể.  

3. Từ thực trạng dạy học đọc hiểu văn bản truyện theo quan điểm giao tiếpở trường 

tiểu học, cần tìm ra cách khắc phục những khó khăn, những tồn tại trong dạy học đọc 
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hiểu để vừa nâng cao chất lượng dạy họcđọc hiểu vừa góp phần phát triển năng lực giao 

tiếp cho học sinh. Điều này được tiếp tục nghiên cứu và trình bày ở chương 3. 

CHƯƠNG 3. BIỆN PHÁP DẠY HỌC ĐỌC HIỂU VĂN BẢN TRUYỆN CHO HỌC 

SINH LỚP 4, 5  THEO QUAN ĐIỂM  GIAO TIẾP 

3.1. Xây dựng kĩ thuật thiết kế và tiến hành bài dạy đọc hiểu văn bản truyện theo quan 

điểm giao tiếp 

3.1.1. Nguyên tắc thiết kế bài dạy đọc hiểu văn bản truyện theo quan điểm giao tiếp 

3.1.2. Xác định qui trình thiết kế bài dạy đọc hiểu văn bản truyện theo quan điểm 

giao tiếp  

Buớc 1: Phân tích nội dung đọc hiểu trong văn bản (Tiếp cận văn bản, nghiên 

cứu SGK và các tài liệu liên quan.) 

Bước 2: Xác định mục tiêu của bài học bao gồm:  Kiến thức; Kĩ năng; Thái độ 

Bước 2: Lựa chọn phương pháp, phương tiện, học liệu. 

Bước 3 : Thiết kế môi trường học tập khuyến khích nhu cầu giao tiếp và thể hiện tính 

chủ động giao tiếp của học sinh. 

Bước 4: Thiết kế hoạt động của học sinh. 

Bước 5: Xây dựng, thiết kế  nội dung của bài học đọc hiểu. Căn cứ vào mục tiêu, thời 

gian (40 phút) thậm chí cả đặc điểm tâm sinh lí của học sinh và yếu tố vùng miền để thiết kế 

nội dung dạy học phù hợp, hiệu quả. 

3.1.3. Xây dựng quy trình dạy Tập đọc ở lớp 4, 5 theo quan điểm giao tiếp 

  Chúng tôi sử dụng quy trình dạy học Tập đọc cho học sinh lớp 4,5 trong 

chương trình hiện hành có điều chỉnh để tăng cường các hoạt động giao tiếp sư phạm và giao 

tiếp văn học, để học sinh được thể hiện bản thân theo quan điểm giao tiếp. Trong đó có 

những điều chỉnh, thay đổi thứ tự thực hiện một số hoạt động trong từng bước của quy trình 

dạy Tập đọc hiện hành, song vẫn đảm bảo mục tiêu dạy đọc hiểu và thực hành giao tiếp cho 

học sinh. Mặc dù hoạt động đọc hiểu tập trung ở bước tìm hiểu bài trong quy trình dạy đọc 

lớp 4, 5, song việc đọc bất cứ văn bản nào cũng luôn gắn liền với việc hiểu văn bản đó. Vì 

thế, việc dạy đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp phải được thực hiện đồng bộ từ khâu giới 

thiệu bài đến củng cố dặn dò mới mang lại hiệu quả cao. 

3.1.3.1. Bước 1: Giới thiệu bài 

3.1.3.2. Bước 2: Luyện đọc và giải nghĩa từ 

a. Luyện nghe – đọc 

b. Giải nghĩa từ khó, từ mới 

3.1.3.3. Bước 3: Tìm hiểu bài 

Ở bước này, giáo viên cần tổ chức cho học sinh đọc thầm từng đoạn của văn bản, trả 
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lời các câu hỏi được xây dựng theo hướng tăng cường hoạt động giao tiếp mà giáo viên đã 

chuẩn bị (có thể làm việc cá nhân, nhóm, cả lớp).  

Để tăng cường giao tiếp cho học sinh trong quá trình đọc hiểu văn bản chúng tôi đã 

thiết kế lại các bài tập đọc hiểu ở mục 3.2. Các bài tập này vừa giúp học sinh thực hiện mục 

tiêu đọc hiểu văn bản, vừa tạo ra cơ hội giao tiếp với văn bản, thể hiện bản thân của học sinh. 

Các bài tập này sẽ được  sử dụng trong bước tìm hiểu bài để tìm hiểu về nhân vật, các sự 

việc, nghệ thuật, tư tưởng của tác giả và ý nghĩa của câu chuyện; sử dụng trong bước luyện 

đọc lại để phản hồi câu chuyện.  

* Bài tập đọc hiểu khái quát văn bản  

Thầy cô giáo giúp HS trả lời các câu hỏi: 

- Người nói (kể) trong văn bản là ai? (ngôi 3 hay ngôi 1) 

- Nói (kể) về việc gì? 

- Việc đó diễn ra ở đâu, khi nào? (bối cảnh của các sự việc) 

- Việc đó liên quan đến những ai ? 

- Hãy kể diễn biến của sự việc cho đến kết thúc.  

* Bài tập đọc hiểu chi tiết văn bản  

- Tìm hiểu nhân vật và nhận xét, đánh giá nhân vật  

- Tìm hiểu các sự việc  

- Đánh giá từ ngữ, hình ảnh, chi tiết nghệ thuật, biện pháp nghệ thuật trong văn bản 

-  Xác định tình cảm, thái độ của nhà văn 

-  Xác định bài học, lời khuyên từ văn bản 

3.1.3.4. Bước 4: Luyện đọc lại 

Giáo viên tổ chức cho học sinh: 

- Đọc diễn cảm, đọc phân vai 

* Bài tập Phản hồi 

* Bài tập vận dụng vào một câu chuyện đã học. 

 3.1.3.5. Bước 5: Củng cố, giao nhiệm vụ mới  

Củng cố bài bằng một câu đánh giá tiết học ngắn gọn. Nhắc việc cho giờ tiếp theo.. 

3.2. Xây dựng bài tập đọc hiểu văn bản truyện theo quan điểm giao tiếp 

3.2.1. Nguyên tắc xây dựng bài tập đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp 

3.2.2 Bài tập hướng dẫn học sinh đọc hiểu văn bản truyện  
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Hình 3.1. Mô hình đọc hiểu văn bản truyện 

Kết luận chương 3 

1. Ở chương này, chúng tôi đã tập trung trình bày 2 biện pháp để dạy học đọc hiểu và 

đồng thời thực hành GT cho HS, gồm:  

Mô 

hình 

đọc 

hiểu 

văn 

bản 

truyện 

Bước 1: 

Đọc hiểu 

khái quát 

văn bản 

truyện 

Bước 2: 

Đọc hiểu 

chi tiết 

văn bản 

truyện 

 

Bước 3: 

Đọc hiểu 

sâu văn 

bản  

 

BT vận dụng kết quả đọc 

hiểu vào giải quyết các tình 

huống trong cuộc sốngcuộc 

sống 

BT đánh giá, phản hồi giá trị, 

ý nghĩa bài đọc 

 

BT xác định tình cảm, thái 

độ của nhà văn 

BT xác lập lại các nhân tố 

GT trong văn bản 

BT tiếp nhận bối cảnh của 

các sự việc trong văn bản 

BT tìm hiểu về sự việc 

BT tìm hiểu nhân vật 

 

Bước 4: 

Vận dụng 

 

BT đọc diễn cảm 

 

Bài tập đọc hiểu văn bản mới 

Bài tập nhận diện văn bản 
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a. Xây dựng kĩ thuật thiết kế và tiến hành bài dạy học đọc hiểu văn bản truyện theo 

quan điểm giao tiếp;  

b. Thiết kế và sử dụng các bài tập đọc hiểu văn bản truyện theo quan điểm giao tiếp. 

2. Về dạy học đọc hiểu văn bản truyện cho HS tiểu học theo quan điểm giao tiếp, chúng 

tôi dựa vào lý thuyết diễn ngôn, hướng dẫn HS  sử dụng  các nhân tố giao tiếp  trong đó lấy 

người phát ngôn trong văn bản để liên kết các thông tin trong văn bản. Thiết kế các bài tập 

hướng dẫn đọc hiểu, chúng tôi có ý thức muốn các em HS thực sự là những chủ thể được 

tham gia vào các sự việc trong văn bản, được thực hành các mối quan hệ giao tiếp, được trải 

nghiệm và xử lý các tình huống giao tiếp. Từ đó, các em biết cách đọc hiểu bài văn theo quan 

điểm giao tiếp và có bài học về kỹ năng giao tiếp. 

3.Tổ chức cho HS thực hiện các bài tập đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp, chúng tôi 

coi trong cả hai quá trình, đọc hiểu và chuyển kết quả đọc hiểu thành sản phẩm học tập để 

mỗi chủ thể HS có thể tự kiểm tra, đánh giá. Khi chuyển suy nghĩ, tưởng tượng trong đầu ra 

ngoài thành sản phẩm học tập, HS đồng thời thực hiện công đoạn phản hồi, ứng đáp bày tỏ 

tình cảm, thái độ một cách tự nhiên và hiệu quả. Về mặt lý thuyết thì đây là công đoạn khó 

thực hiện, nhưng khai thác đặc điểm tâm lý, đặc điểm cảm thụ của HS tiểu học, chúng tôi 

thấy một số biện pháp như vẽ tranh, viết thư, chọn người đóng vai, hóa trang cho nhân vật, 

nói lại những gì nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy khi quan sát thế giới nghệ thuật trong 

truyện... phù hợp với các em, được các em đón nhận, tham gia nhiệt tình. Giờ học diễn ra 

vui, nhẹ nhàng, ấn tượng, đạt được các mục tiêu. 

CHƯƠNG 4. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

4.1. Giới thiệu quá trình thực nghiệm 

4.1.1. Mục đích, qui mô, đối tượng và địa bàn thực nghiệm 

4.1.1.1. Mục đích thực nghiệm 

Nhằm kiểm chứng độ tin cậy, tính khả thi và hiệu quả tác động của các biện pháp dạy 

học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp 

4.1.1.2. Qui mô, đối tượng và địa bàn thực nghiệm 

Thực nghiệm được tiến hành trên mẫu 121 học sinh lớp 4, 5 của Trường Tiểu học 

Hùng Vương, Trường Tiểu học Đồng Xuân, Trường Tiểu học Ngọc Thanh A, Trường Tiểu 

học Nam Viêm thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và kèm nhóm đối chứng tương đương (122 

em).  

4.1.2. Nội dung thực nghiệm 

- Một số thiết kế bài dạy học đọc hiểu văn bản truyện theo quan điểm giao tiếp trong 

môn phân môn Tập đọc lớp 4, 5. 

- Một số bài tập đọc hiểu văn bản truyện  
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Căn cứ vào những bài tập đã xây dựng ở chương 3, chúng tôi tiến hành thực nghiệm, 

và chọn bài theo một số tiêu chí sau: 

- Bài chọn dạy ở lớp 4, 5  học kì I 

- Bài được chọn là văn bản truyện 

4.1.3. Phương pháp và kĩ thuật tiến hành 

4.1.3.1. Chọn mẫu thực nghiệm và nhóm đối chứng 

a.Về học sinh: Trình độ học sinh trong lớp thực nghiệm và lớp đối chứng trong cùng 

một trường tương đối đồng đều. Ở những trường khác nhau, trình độ học sinh có sự phân hóa 

theo khu vực trường. 

b.Về giáo viên: Trình độ giáo viên dạy lớp 4,5 đều có trình độ đại học trở lên, thâm 

niên công tác trung bình là 5 năm. 

4.1.3.2. Thực nghiệm thăm dò để điều chỉnh tài liệu học tập và kĩ thuật dạyhọc. 

4.1.3.3. Thực nghiệm tác động để dạy học đọc hiểu qua một số thiết kế bài dạy và bài 

tập đọc hiểu. 

Bước 1. Lựa chọn lớp TN, lớp ĐC 

- Tiến hành lựa chọn lớp TN và ĐC theo nguyên tắc: số lượng HS không chênh lệch 

nhau đáng kể, có sức học tương đương nhau  - Đánh giá chất lượng ở lớp TN và lớp 

ĐC trước TN. 

- Về kết quả học tập sử dụng kết quả cuối học kỳ I năm học 2014-2015. Cả 2 lớp TN 

và ĐC chứng là tương đương nhau. Tất cả HS đều được xếp loại hoàn thành yêu cầu học tập. 

Bước 2. Bồi dưỡng cộng tác viên 

Thời gian tổ chức bồi dưỡng: Đã tiến hành tổ chức bồi dưỡng tháng 9-10/2015. Thời 

gian tiến hành thực nghiệm: Trong học kỳ I, năm học 2015-2016. 

Bước 3. Lập kế hoạch bài học 

Trên cơ sở các kĩ năng đã được thiết kế và lựa chọn, tiến hành lập kế hoạch dạy học, 

trao đổi với GV dạy lớp để có sự thống nhất theo mục tiêu đã đặt ra. 

Bước 4. Tiến hành thực nghiệm 

- Tiến hành dạy học theo kế hoạch dạy học đã soạn theo tiến trình đã đề xuất ở các lớp 

TN. 

- Lớp ĐC dạy theo kế hoạch dạy học bình thường của GV 

Thời gian tiến hành thực nghiệm: Chúng tôi tổ chức thực nghiệm 2 đợt trong học kỳ I, 

năm học 2015-2016. TN đợt 1 nghiên cứu tác động và rút kinh nghiệm cho đợt 2. Kết quả 

TN đợt 1 và đợt 2 chúng tôi tổng hợp chung và đánh giá vào cuối đợt 2 để thấy rõ sự thay đổi 

sau TN  

4.1.3.4. Đo lường và đánh giá kết quả thực nghiệm  

Bài kiểm tra đánh giá kết quả học tập được thiết kế sử dụng thang điểm 10 nhằm đo 
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đạc cụ thể kết quả tiếp thu nội dung kiến thức bài học. Kết quả của việc học đọc hiểu văn bản 

được chúng tôi tính bằng  điểm số (theo thang điểm 10, không cho điểm 0 và điểm thập 

phân), chia ra thành các mức: giỏi, khá, trung bình, yếu. 

+ Loại Giỏi (9 -10 điểm): Trả lời được tất cả các câu hỏi trong bài. Tích cực trong các 

hoạt động giáo viên tổ chức. 

+ Loại Khá (7 - 8 điểm): Trả lời được 70- <90% số bài tập  

+ Loại Trung bình (5- 6 điểm): Trả lời được 50 – <70% các bài tập 

+ Loại yếu dưới  điểm : Trả lời được ít hơn 40 -<50% số bài tập 

*  Xử lí kết quả: sử dụng phần mềm Excel để xử lí kết quả TN 

4.1.3.5. Kết thúc thực nghiệm 

Khi kết thúc thực nghiệm, tiến hành phân tích tổng hợp kết quả của 2 lớp TN và ĐC 

để đánh giá về sự tiến bộ của HS về kết quả tiếp thu nội dung kiến thức bài học đọc hiểu. 

Chúng tôi tiến hành đánh giá nhiều lần trong quá trình TN và so sánh kết quả của các lần đo 

được thực hiện ở thời gian bắt đầu, giữa và kết thúc quá trình TN. Phần kiểm tra kết quả học 

tập được thực hiện vào cuối đợt TN bằng một bài đo trắc nghiệm có cùng mức độ đối với lớp 

TN và lớp ĐC. 

4.2. Phân tích kết quả thực nghiệm 

4.2.1. So sánh sau thực nghiệm giữa nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng 

4.2.1.1. Kết quả học tập đọc hiểu  

 

Hình 4.1. Kết quả đọc hiểu qua các lần đánh giá lớp TN và ĐC – Lớp 4 

 

Hình 4.2. Kết quả đọc hiểu qua các lần đánh giá lớp TN và ĐC – Lớp 5 



21 
 

 

Hình 4.3. Kết quả đọc hiểu được cải thiện trong quá trình TN 

 

Hình 4.4. So sánh kết quả đọc hiểu giữa lớp TN và lớp ĐC- lớp 4 

 

Hình 4.5. So sánh kết quả đọc hiểu giữa lớp TN và lớp ĐC- lớp 5 

4.2.2. Nhận định chung về thực nghiệm 

4.2.2.1. Về tác động của các biện dạy học đọc hiểu theo quan điểm giao tiếp 

Quá trình thực nghiệm diễn ra theo hai giai đoạn: Thực nghiệm thăm dò và thực nghiệm tác 

động; trên phạm vi đủ lớn (8 lớp thuộc 3 trường trên địa bàn thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) và 

bước đầu đã thu được những kết quả đáng tin cậy. 
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Từ những phân tích kết quả ở từng giai đoạn, kết hợp với quan sát, ghi chép trong các 

tiết dạy, chia sẻ với giáo viên và học sinh sau tiết học chúng tôi nhận thấy những biện pháp 

dạy học đọc hiểu theo QĐGT, những bài tập đọc hiểu được đề xuất trong luận án đã góp 

phần khơi gợi hứng thú, sự tích cực của người dạy và người học, hỗ trợ tốt cho học sinh 

trong quá trình đọc hiểu văn bản. Cùng với kết quả khảo sát ban đầu, chúng tôi nhận thấy cần 

thiết phải đổi mới cách dạy, cách học đọc hiểu để giáo viên thực sự trở thành người hướng 

dẫn, học sinh thực sự hứng thú với hoạt động học tập.  

Với đối tượng học sinh lần đầu học bài thực nghiệm, các em khá hứng thú với những 

hoạt động mới và tích cực trong quá trình học tập. Giáo viên dạy các lớp này mặc dù chưa 

thật quen với việc tổ chức lớp học, chưa thật sự bao quát được lớp song giáo viên cũng bị 

cuốn vào những hoạt động mới, liên tục có sự thay đổi trong giờ học. Học sinh đã tỏ ra thông 

hiểu văn bản đọc qua việc thực hiện tương đối tốt các câu hỏi, bài tập đọc hiểu, tích cực tham 

gia vào các hoạt động giao tiếp do giáo viên tổ chức. 

Tiếp tục thực hiện các bài thực nghiệm, các em đã tự tin tham gia các hoạt động học 

tập, các em nhóm trưởng thành thục hơn với việc điều khiển các hoạt động trong nhóm. Giáo 

viên dạy các lớp này đã quen với cách dạy mới, hiểu rõ ý tưởng của thiết kế bài dạy và thành 

công trong việc tổ chức hoạt động đọc hiểu cho học sinh. 

Từ kết quả khảo sát, thông qua hướng dẫn học (trắc nghiệm và tự luận) cũng như qua 

quan sát, ghi chép trong tiết dạy, có thể khẳng định phương án dạy học thực nghiệm đã mang 

lại hiệu quả nhất định. 

4.2.2.2. Về kết quả học tập 

Kết quả kiểm tra sau TN cho thấy kết quả học tập của các lớp TN tốt hơn các lớp đối 

chứng, chất lượng bài làm của HS lớp TN cải thiện rất nhiều so với trước TN và so với lớp 

ĐC. Trong quá trình học tập, các em có cơ hội và được giao tiếp nhiều hơn, chia sẻ, trao đổi 

nhiều hơn. Các bài tập đọc hiểu được thiết kế  theo hướng kích thích sự giao tiếp đã giúp các 

em có cảm hứng suy nghĩ giải quyết vấn đề linh hoạt hơn với nhiều cách khác nhau làm cho 

trí tưởng tượng và khả năng diễn đạt của các em phát triển hơn.  

Kết luận chương 4 

1. Kết quả thực nghiệm bước đầu cho thấy, các biện pháp dạy học đọc hiểu theo QĐGT 

cho HS lớp 4, 5 đã có tác động tích cực đến việc cải thiện kết quả đọc hiểu của HS. Sau TN, 

kết quả học tập của HS đã được cải thiện đáng kể. Những phân tích định lượng và định tính 

với những phép đo và kiểm định khoa học đã khẳng định tính hiệu quả của các biện pháp dạy 

học đọc hiểu theo QĐGT. 

2. Kết quả thực nghiệm khoa học cũng cho thấy, các biện dạy học đọc hiểu theo QĐGT 

có tác động tích cực đến kết quả học tập phân môn Tập đọc của HS. Chính trong quá trình 

trải nghiệm đọc hiểu văn bản đã tạo điều kiện để HS tích cực hơn trong học tập, là điều kiện 
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thuận lợi để các em học tập đạt kết quả tốt hơn.  

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

được chứng minh, các biện pháp dạy học đọc hiểu theo QĐGT và hệ thống bài tập đọc hiểu 

cho HS lớp 4, 5 có tác động đến kết quả dạy học đọc hiểu của các em trong học tập, cũng 

như trong giao tiếp xã hội. 

KẾT LUẬN  

1. Giao tiếp là nhu cầu sống cần thiết của con người trong xã hội. Thông qua giao tiếp 

con người trao đổi thông tin, tư tưởng, tình cảm của mình với những người khác để tồn tại và 

phát triển. Mục tiêu của môn Tiếng Việt ở tiểu học cũng thể hiện rõ, đích của việc dạy học 

Tiếng Việt ở trường tiểu học là để học sinh biết sử dụng hiệu quả tiếng Việt  (ngôn ngữ) làm 

phương tiện giao tiếp. Chính vì vậy chương trình, SGK Tiếng Việt hiện hành được xây dựng 

theo quan điểm giao tiếp, và thể hiện được tính ưu việt trong việc dạy ngôn ngữ gắn với hoạt 

động giao tiếp trong cuộc sống. Tuy nhiên cách làm để hiện thực hóa quan điểm giao tiếp 

trong dạy học Tiếng Việt ở từng phân môn, từng bài dạy cụ thể vẫn cần được tiếp tục bổ 

sung để hoàn thiện hơn. Luận án chọn vấn đề dạy học đọc hiểu văn bản truyện theo quan 

điểm giao tiếp để nghiên cứu với ý thức góp phần làm sáng tỏ về lý luận và đề xuất biện 

pháp, khẳng định giá trị, hiệu quả của quan điểm giao tiếp khi rèn luyện các kỹ năng tiếng 

Việt cho HS và khi dạy học các phân môn Tiếng Việt ở tiểu học.  

2. Những kết quả nghiên cứu đã được công bố về giao tiếp, QĐGT, đọc hiểu, dạy học 

đọc hiểu khá phong phú và có giá trị cao, là nguồn tham khảo quý đối với những người 

nghiên cứu và đặc biệt là với giáo viên đang trục tiếp giảng dạy môn Tiếng Việt ở trường 

phổ thông. Luận án kế thừa các kết quả nghiên cứu này và tiếp tục vận dụng những thành tựu 

mới của Ngôn ngữ học, Lý luân văn học, Phê bình văn học, Tâm lý Giáo dục học, bổ sung 

cho lý luận đọc hiểu để phát hiện những luận điểm mới về văn bản truyện -  đối tượng của 

hoạt động đọc hiểu, về học sinh lớp 4,5 - chủ thể hoạt động đọc hiểu và hoạt động đọc hiểu 

theo quan điểm giao tiếp. Từ thực tiễn dạy đọc hiểu ở tiểu học, luận án đặt ra nhiệm vụ đi tìm 

một cách đọc hiểu phù hợp với đặc điểm tâm lý, đặc điểm cảm thụ văn học của HS tiểu học. 

“Trẻ em có những cách nhìn, cách suy nghĩ và cảm nhận riêng của nó. Trẻ em là trẻ em, nó 

đang vận động,  phát triển theo quy luật của trẻ em” (Rut xô, 1712-1778)  Đọc hiểu văn bản 

truyện theo quan điểm giao tiếp nhằm khai thác hai đặc điểm tâm lý của HS tiểu học: tưởng 

tượng phong phú và cảm thụ ngây thơ. Đọc truyện, các em có cảm giác được sống trong thế 

giới của truyện, được gặp các nhân vật, được giao tiếp, đối thoại với người kể chuyện, trải 

nghiệm các sự việc trong truyện. Các em bày tỏ tình cảm, thái độ và đánh giá mọi điều của 

truyện bằng cảm tính.  Đó là cách đọc hiểu truyện của tuổi tiểu học, đọc hiểu theo quan điểm 

giao tiếp.  
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3. Từ kết quả nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn, luận án đã đề xuất một số biện pháp 

dạy học đọc hiểu theo QĐGT, xây dựng được kĩ thuật thiết kế và tiến trình bài dạy đọc hiểu 

theo QĐGT. Tiến trình đó gồm: Nguyên tắc thiết kế bài dạy đọc hiểu theo theo QĐGT; Xác 

định qui trình thiết kế bài dạy đọc hiểu theo theo QĐGT; Quy trình dạy Tập đọc ở lớp 4, 5 theo 

QĐGT; Thiết kế bài tập đọc hiểu văn bản truyện theo quan điểm giao tiếp. Các biện pháp có 

sự liên kết chặt chẽ với nhau tạo thành một chỉnh thể, là tiển đề của nhau để dạy ĐH đạt kết 

quả tốt nhất và góp phần rèn luyện KNGT cho học sinh. Việc tạo môi trường khuyến khích 

HS thực hành giao tiếp và chuyển kết quả đọc  hiểu thành sản phẩm để các em có thể tự kiểm 

tra đánh giá là biện phápđược thực hiện xuyên suốt trong tiến trình dạy học. Thực nghiệm 

cho thấy, các biện pháp đọc hiểu và dạy học đọc hiểu theo QĐGT cho HS lớp 4, 5  đã có tác 

động tích cực đến việc cải thiện kết quả học tập của HS. Chính trong quá trình dạy học đọc 

hiểu theo QĐGT, học sinh được trải nghiệm nên học tập tích cực, hứng thú hơn, và các em 

học tập đạt kết quả tốt hơn.  

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

được chứng minh, các biện pháp dạy học đọc hiểu theo QĐGT cho HS lớp 4, 5 qua dạy học 

đọc hiểu là có tác động tốt đến kết quả đọc hiểu của HS. 

 

KIẾN NGHỊ 

1. Đối với cơ sở đào tạo giáo viên tiểu học: Đưa vào chương trình đào tạo giáo 

viên ở các khoa Giáo dục Tiểu học những tri thức về đọc hiểu và kĩ năng đọc hiểu theo 

quan điểm giao tiếp để họ thực hiện được nhiệm vụ đọc hiểu khi ra trường. 

2. Đối với các cơ quan quản lí giáo viên tiểu học: Đưa vào chương trình bồi 

dưỡng giáo viên tiểu học những chuyên đề về tri thức đọc hiểu và những kĩ năng dạy học 

đọc hiểu để cập nhật kiến thức cho giáo viên, hỗ trợ giáo viên hoàn thành nhiệm vụ dạy 

học đọc hiểu có chất lượng ở trường tiểu học.  


