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Abstract: Integration of social sciences into teaching Literature at secondary school is in line
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this article, author presents theoretical and practical bases of integrated teaching as well as
requirements on contents and teaching methods to integrate social sciences into teaching
Literature at secondary school.
Keywords: Students, social sciences, literature, integration, secondary school.
cuộc sống. Đồng thời, nó cũng phản ánh bản chất của quá
trình nhận thức, quá trình tâm lí của con người khi nhận
thức thế giới xung quanh. Vì vậy, tích hợp trong dạy học
liên môn được xem là một định hướng quan trọng trong
chương trình GD phổ thông mới. Sự tích hợp được thực
hiện theo chiều ngang (những nội dung GD theo trục
đồng đại của môn học và của các môn học) và theo chiều
dọc (tích hợp theo trục lịch đại, chủ yếu những nội dung
đã học của các môn học).
- Tích hợp là hoạt động dạy học, trong đó GV tổ chức,
hướng dẫn để HS biết huy động kiến thức, kĩ năng thuộc
nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm giải quyết các nhiệm vụ
học tập, đời sống, từ đó hình thành những kiến thức, kĩ
năng, phát triển phẩm chất, năng lực. Dạy học tích hợp
có ý nghĩa quan trọng trong việc GD, rèn luyện và phát
triển kĩ năng tư duy, phân tích tổng hợp, khái quát hóa,
trừu tượng hóa cho người học. Tích hợp và phân hoá là
hai yêu cầu luôn cần được quán triệt đồng thời, thống
nhất nhưng khác nhau ở các cấp học và trình độ đào tạo;
được chú ý cả trong mục tiêu, nội dung, phương pháp
GD và kiểm tra, đánh giá kết quả.
Môn NV có khả năng lớn trong việc thực hiện tích
hợp trong và ngoài môn học, theo cả hai hướng: tích
hợp phục vụ môn NV và môn NV tích hợp phục vụ các
môn học khác. Có nhiều tác giả nghiên cứu về việc vận
dụng môn NV vào dạy học các môn KHXH, nhưng hầu
như chưa vận dụng các môn KHXH vào việc dạy học
môn NV, nhất là trong bối cảnh đổi mới GD hiện nay.
Điều đó đã không nhận diện, khẳng định được tính ưu
việt về sự tác động qua lại lẫn nhau giữa môn NV và các
môn KHXH khác trong việc phát triển phẩm chất, năng
lực HS.
- Về bản chất, tất cả các môn khoa học tự nhiên,
khoa học công nghệ, KHXH có thể phục vụ cho việc
dạy học NV với tư cách là nội dung, phương tiện trong
quá trình cung cấp kiến thức, rèn luyện kĩ năng, bồi

1. Mở đầu
Giáo dục (GD), dạy học tích hợp là một trong những
hình thức được áp dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới,
trong đó có Việt Nam, nhằm phát triển phẩm chất, năng
lực của người học. Xu hướng dạy học tích hợp đã được
áp dụng vào trường học ở Việt Nam trong những năm
gần đây, nhằm đảm bảo hài hòa giữa tri thức, kĩ năng và
nhân cách; giữa các trình độ; các môn học; người dạy và
người học; giữa quá khứ, hiện tại và tương lai; giữa
những yếu tố trong và ngoài nhà trường. Trong chương
trình dạy học ở trường trung học cơ sở (THCS), việc phối
hợp, sử dụng kiến thức các môn học là điều kiện cần thiết
và có thể sử dụng được. Nhiều giáo viên (GV) ở trường
THCS trước đây được đào tạo dạy hai môn (Văn - Sử, Sử
- Địa, Toán - Lí, Lí - Hóa,...), vì vậy, có thể đủ điều kiện
để dạy học tích hợp nhằm cung cấp kiến thức, rèn luyện
kĩ năng, bồi dưỡng nhân cách, phát triển phẩm chất, năng
lực cho học sinh (HS). Việc phối hợp các môn học ở
trường THCS đã được các GV thực hiện, trong đó có việc
sử dụng kiến thức các môn khoa học xã hội (KHXH)
phục vụ cho việc dạy học môn Ngữ văn (NV) cũng như
tích hợp các môn học KHXH với nhau. Tuy nhiên, việc
sử dụng còn nhiều hạn chế, cả về nội dung, phương pháp
cũng như các điều kiện để thực hiện có chất lượng, hiệu
quả. Vì vậy, nghiên cứu việc tích hợp các môn KHXH
trong dạy học môn NV ở trường THCS có ý nghĩa quan
trọng và cần thiết, nhằm góp phần nâng cao chất lượng
GD toàn diện hiện nay.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số vấn đề lí luận và thực tiễn của việc sử dụng
các môn học khoa học xã hội vào dạy học môn Ngữ
văn ở trường trung học cơ sở:
- Dạy học tích hợp liên môn là một xu hướng trong
dạy học nói chung và trong GD phổ thông nói riêng. Tích
hợp liên môn trong dạy học phản ánh quy luật vận động,
phát triển, mối quan hệ giữa các sự vật, đối tượng trong
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dưỡng nhân cách cho học sinh. Không những các môn
KHXH như Địa lí (ĐL), Lịch sử (LS), Giáo dục công
dân (GDCD), Nghệ thuật,... ngay cả các môn khoa học
tự nhiên - công nghệ (Toán, Lí, Hóa, Công nghệ thông
tin, Thể dục,...) đều có thể phục vụ cho việc dạy học
môn NV với những mức độ, thời gian, tính chất khác
nhau. Vấn đề quan trọng là GV phải linh hoạt, sáng tạo
để vận dụng một cách hiệu quả, nhằm thực hiện tốt mục
tiêu của môn học.
- Việc sử dụng các môn học KHXH vào việc dạy học
môn NV ở trường THCS là cần thiết và quan trọng nhằm
khai thác, phát huy tác dụng tích cực của các kiến thức
trong việc thực hiện mục tiêu GD, giúp HS phát triển tư
duy liên tưởng, so sánh, đối chiếu trong quá trình tiếp cận
kiến thức, rèn luyện kĩ năng, bồi dưỡng nhân cách. Tích
hợp nhằm tăng hiệu quả dạy học và tiết kiệm thời gian
cho hoạt động dạy học.
- Khác với chương trình phổ thông truyền thống,
chương trình GD phổ thông mới lấy các năng lực cốt lõi,
trong đó có năng lực giao tiếp, làm xuất phát điểm để
thiết kế các lĩnh vực học tập, môn học và định hướng các
nội dung dạy học. Việc tăng cường tỉ lệ văn bản thông tin
trong môn NV hiện nay giúp cho môn học này có tính
ứng dụng cao hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu giao tiếp đa
dạng và ngày càng cao của HS. Việc sử dụng các văn bản
viết về các vấn đề tự nhiên và xã hội vừa phù hợp với
định hướng đổi mới của môn học, vừa tăng cường khả
năng kết nối môn NV với các môn khoa học tự nhiên và
KHXH. Khi sử dụng các văn bản như vậy, HS không chỉ
rèn luyện năng lực đọc hiểu, viết, trình bày, thảo luận như
những năng lực cốt yếu của môn NV mà còn biết cách
vận dụng các khái niệm, thuật ngữ và thông tin được học
từ các môn khoa học tự nhiên và KHXH vào hoạt động
giao tiếp trong giờ học NV. Việc tích hợp các môn
KHXH vào việc dạy học môn NV ở trường THCS là có
thể thực hiện được một cách hiệu quả, khi tất cả đều
hướng tới mục tiêu GD các phẩm chất (yêu nước, nhân
ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm) và năng lực (tự chủ
và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng
tạo, năng lực ngôn ngữ, tìm hiểu tự nhiên - xã hội, năng
lực thẩm mĩ,...) của HS. Trình độ chuyên môn, kĩ năng
sư phạm, kiến thức đời sống của GV và các điều kiện ở
trường THCS cho phép thực hiện hoạt động tích hợp đó.
- Thực trạng việc sử dụng các môn học KHXH vào
việc dạy học môn NV ở trường THCS hiện nay còn
nhiều hạn chế, ảnh hưởng tới chất lượng GD toàn diện.
Phần lớn GV môn NV chưa có ý thức vận dụng sự tích
hợp nói trên hoặc thực hiện một cách ngẫu hứng, chưa
xuất phát từ những cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn;
một số thao tác liên hệ, so sánh, tích hợp nhưng khập

khiễng, gượng ép, dẫn đến phản tác dụng. Bên cạnh đó,
các trường THCS chưa có một chủ trương cụ thể, rõ
ràng để khuyến khích dạy học tích hợp. Nhiệm vụ cấp
bách về dạy học tích hợp trong chương trình GD phổ
thông mới chưa được đội ngũ GV sẵn sàng tiếp nhận và
thực hiện.
2.2. Yêu cầu, nội dung, phương pháp sử dụng kiến
thức các môn học khoa học xã hội vào việc dạy học
môn Ngữ văn ở trường trung học cơ sở
2.2.1. Yêu cầu chung:
- Đảm bảo mục tiêu môn NV trong việc lựa chọn nội
dung tích hợp, thời lượng, quy mô, phương pháp tích
hợp cũng như thực hiện quy trình tích hợp (dẫn bài mới,
làm ngữ liệu, liên hệ, kiểm tra đánh giá,...). Đảm bảo
đặc trưng của môn NV, không biến môn NV thành việc
minh họa cho những kiến thức KHXH một cách cứng
nhắc, phi thẩm mĩ. Việc tích hợp các môn KHXH vào
dạy học môn NV ở THCS phải đảm bảo đặc trưng nghệ
thuật của môn NV, không biến giờ dạy học NV thành
việc cung cấp kiến thức, rèn luyện kĩ năng, GD thái độ
của môn học khác.
- Sử dụng kiến thức các môn KHXH vào việc dạy
học môn NV phải phù hợp đối tượng. Chương trình NV
được sử dụng thống nhất trong cả nước. Tuy nhiên, khi
tích hợp các môn KHXH vào dạy học môn NV, cần vận
dụng phù hợp với đối tượng, nhận thức, tâm lí của HS
cũng như điều kiện vùng miền của trường THCS. Phải
đảm bảo tính khả thi, hiệu quả; không khiên cưỡng, ép
buộc một cách phi GD, làm phá vỡ đặc trưng của môn
NV cũng như nghệ thuật hóa kiến thức của các môn
KHXH khác.
2.2.2. Khai thác kiến thức các môn học khoa học xã hội
vào việc dạy học môn Ngữ văn ở trường trung học cơ sở
Chúng tôi nêu lên một số nội dung trong môn LS,
môn ĐL, môn GDCD có thể tích hợp trong dạy học môn
NV ở trường THCS.
Các nội dung, bài học
KHXH

Tích hợp vào nội dung, bài học môn NV
1. Môn Lịch sử

“Xã hội nguyên thủy”
(LS6)
Kiến thức về “Nhà nước
Văn Lang”, “Nước Âu
Lạc” (LS6)
Kiến thức về nhà Lý
(LS7)
Ba lần chống quân
Nguyên, sự phát triển của
nhà Trần, khởi nghĩa
Lam Sơn (LS7); LS Việt
Nam trước thế kỉ XX
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NV6: “Sơn Tinh - Thủy Tinh”,...
NV6: “Con Rồng cháu Tiên”,...
NV7: “Sông núi nước Nam”; NV8: “Nước
Đại Việt ta”
NV6: “Sự tích Hồ Gươm”; NV7: “Bánh
trôi nước”, “Qua Đèo Ngang”, “Bạn đến
chơi nhà”, “Quan âm Thị Kính”; NV8:
“Nước Đại Việt ta”, “Hịch tướng sĩ”;
NV9: “Người con gái Nam Xương”,
“Hoàng Lê nhất thống chí”, “Truyện Kiều
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LS thế giới (LS8, LS9)

LS Việt Nam từ năm
1858-1945

Thời kì chống Pháp, thời
kì chống Mĩ và sau năm
1975

Mối quan hệ giữa Việt
Nam và các nước khác
trong tiến trình LS

Sử dụng các kiến thức về
ĐL, môi trường, quả đất
(ĐL6)

ĐL, phong
phương

tục

địa

ĐL thế giới (ĐL7 và
ĐL8)

của Nguyễn Du”, “Lục Vân Tiên cứu Kiều
Nguyệt Nga”,...
NV8: “Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục”;
NV9: “Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang”; “Bố
của Xi-mông”,...
NV6: “Đêm nay Bác không ngủ”, “Cô
Tô”, “Cây tre Việt Nam”, “Cầu Long Biên
chứng nhân LS”; NV7: “Cảnh khuya”,
“Rằm tháng giêng”, “Tinh thần yêu nước
của nhân dân ta”, “Sống chết mặc bay”;
NV8: “Tức nước vỡ bờ”, “Thơ ca yêu
nước và cách mạng đầu thế kỉ XX”, “Thuế
máu”, “Nhớ rừng”, “Khi con tu hú”.
NV8: “Tức cảnh Pác Bó”, “Quê hương”;
NV9: “Đồng chí”, “Bài thơ về tiểu đội xe
không kính”, “Đoàn thuyền đánh cá”,
“Lặng lẽ Sapa”, “Chiếc lược ngà”,...
NV6: “Cây bút thần”, “Ông lão đánh cá
và con cá vàng”, “Bức thư của thủ lĩnh da
đỏ”; NV7: “Từ Hán Việt”; NV8: “Cô bé
bán diêm”, “Đánh nhau với cối xay gió”,
“Chiếc lá cuối cùng”, “Hai cây phong”,...
Giải thích hiện tượng vay mượn từ ngữ
trong tiếng Việt.
2. Môn Địa lí
NV7: “Tục ngữ về thiên nhiên và lao động
sản xuất”; NV8: “Thông tin về ngày trái
đất năm 2000”,... Giải thích cơ sở khoa
học của tục ngữ, ca dao về thời tiết, hiện
tượng thiên nhiên.
NV6: “Chương trình NV địa phương”;
“Sông nước Cà Mau”, “Chương trình địa
phương Tiếng Việt”; NV7: “Sài Gòn tôi
yêu”; NV8: “Từ ngữ địa phương và biệt
ngữ xã hội”,... Dạy học tục ngữ ca dao
vùng miền, ngữ âm và từ địa phương.

niên, nghĩa vụ công dân,
bảo vệ Tổ quốc
(GDCD9)

trang vào thế kỉ mới”,... Các tác phẩm văn
học, văn bản thông tin, nghị luận xã hội để
GD tình hữu nghị giữa các dân tộc, bảo vệ
hòa bình, quyền và nghĩa vụ công dân,
sống làm việc theo pháp luật.
4. Các môn khoa học xã hội khác và hoạt động trải nghiệm
So sánh, đối chiếu trong dạy học tiếng
Tiếng Anh và các ngoại Việt; tìm hiểu đặc trưng văn hóa, bản sắc
ngữ
dân tộc trong các tác phẩm văn học nước
ngoài.
NV7: “Ca Huế trên sông Hương”, “Chủ
đề ca dao dân ca”,... Phục vụ việc dạy học
Mĩ thuật, Âm nhạc
dân ca, giá trị văn hóa vùng miền trong tác
phẩm văn học
Phát triển kiến thức văn học; rèn luyện kĩ
Câu lạc bộ, diễn đàn
năng nói viết, hùng biện, giao tiếp, biểu
diễn
Tham quan các di tích,
NV7: “Hoạt động NV - tham quan dã
bảo tàng, nhà lưu niệm,
ngoại”,... Học về các tác phẩm văn học của
truyền thống về LS văn
các danh nhân văn hóa (quá khứ, hiện đại)
hóa
Các hoạt động đền ơn Phục vụ cho việc GD các giá trị nhân văn,
đáp nghĩa, hoạt động xã chân - thiện - mĩ được thể hiện trong
hội
chương trình NV THCS

2.2.3. Cách thức sử dụng kiến thức các môn học khoa
học xã hội vào việc dạy học môn Ngữ văn ở trường trung
học cơ sở
Để thực hiện có hiệu quả việc tích hợp nói trên, mỗi
GV môn NV cần phải có ý thức trách nhiệm, có hiểu biết
về kiến thức KHXH, linh hoạt và sáng tạo trong việc vận
dụng từng trường hợp cụ thể. Trong điều kiện cho phép,
tổ chuyên môn, nhà trường có thể thiết kế những bảng về
các nội dung chủ yếu các môn học trong tuần để GV có
thể nắm, vận dụng. Đây cũng là bước chuẩn bị để thực
hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng GV dạy học tích
hợp ở THCS sau năm 2018. Ở đây, chúng tôi xin nêu lên
những hình thức chủ yếu để tích hợp các môn KHXH
vào việc dạy học môn NV: - Sử dụng trong việc làm ngữ
liệu dạy học môn NV nhằm phục vụ trực tiếp cho việc
phát triển các phẩm chất, năng lực theo mục tiêu, yêu cầu
cần đạt của môn học. Việc sử dụng làm ngữ liệu phải phù
hợp với kinh nghiệm, năng lực nhận thức, đặc điểm tâm
sinh lí, mối quan tâm của HS ở từng lớp học, cấp học.
Chọn lọc các ngữ liệu có giá trị đặc sắc về nội dung và
nghệ thuật. Chú trọng các ngữ liệu phản ánh được thành
tựu về tư tưởng, văn học, văn hóa dân tộc, tinh thần hội
nhập quốc tế, hướng đến những giá trị phổ quát của nhân
loại, cập nhật những yêu cầu của việc GD thế hệ trẻ hiện
nay; - Sử dụng trong việc rèn luyện kĩ năng môn NV bằng
việc luyện tập kĩ năng so sánh, đối chiếu, viện dẫn, minh
họa trong kĩ năng sản sinh, tiếp nhận văn bản văn học,
văn bản thông tin, văn bản nhật dụng; - Sử dụng trong
việc tổ chức hoạt động trải nghiệm môn NV qua các cuộc
thi, sưu tầm, hoạt động xã hội, tham quan di tích LS, văn

Dạy học các tác phẩm văn học nước ngoài.

Dạy học các tác phẩm, tác giả văn học Việt
Nam.
NV7: “Sông núi nước Nam”; NV8: “Nước
Kiến thức biên giới, biển Đại Việt ta”,... Góp phần GD tinh thần yêu
đảo
nước, bảo vệ Tổ quốc, khẳng định chủ
quyền biên giới.
3. Môn Giáo dục công dân
NV7: “Mẹ tôi”, “Những câu hát về tình
cảm gia đình”; NV8: “Ôn dịch thuốc lá”,
Sử dụng các bài học về “Thông tin về ngày trái đất năm 2000”;
phẩm chất, năng lực và NV9: “Tuyên bố thế giới về trẻ em”,... Góp
trách nhiệm công dân phần GD truyền thống con người Việt
(GDCD6, GDCD7)
Nam, xây dựng gia đình văn hóa, quyền
được chăm sóc và bảo vệ của trẻ em, bảo
vệ di sản văn hóa, bảo vệ môi trường,...
NV7: “Đức tính giản dị của Bác Hồ”,
Tôn trọng lẽ phải, liêm “Nếu tôi là hiệu trưởng”; NV9: “Phong
khiết, chữ tín, xây dựng cách Hồ Chí Minh”, “Viếng Lăng Bác”,
tình bạn; quyền và nghĩa “Mùa xuân nho nhỏ”,... Các tác phẩm văn
vụ công dân; nhà nước học, văn bản thông tin, nghị luận xã hội để
Việt Nam (GDCD8)
GD về pháp luật, phòng chống tệ nạn, hiểu
biết về nhà nước và pháp luật.
Bảo vệ hòa bình, mối NV8: “Bài toán dân số”; NV9: “Đấu
quan hệ giữa các dân tộc, tranh trong một thế giới hòa bình”, “Tuyên
lí tưởng sống của thanh bố thế giới về trẻ em”, “Chuẩn bị hành
ĐL8, ĐL9 về Việt Nam
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hóa,... liên quan đến nội dung dạy học môn học; - Sử
dụng trong việc kiểm tra, đánh giá môn NV bằng các đề
văn nghị luận về chính trị - xã hội, các đề mở, bản thu
hoạch cá nhân,...
3. Kết luận
Tích hợp kiến thức các môn KHXH vào việc dạy
học môn NV ở trường THCS là một định hướng đúng
đắn, hiệu quả, xét về cả lí luận và thực tiễn. Người GV
môn NV phải nhận thức được vấn đề, có trình độ, năng
lực, kĩ năng vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt trong
hoạt động dạy học và GD. Đó không phải chỉ là một
GV môn NV mà là một nhà sư phạm tài năng, một nhà
GD am hiểu các lĩnh vực để phát triển phẩm chất, năng
lực HS. Cần phải có đủ các điều kiện đảm bảo khác,
trong đó có việc liên kết, liên thông, tích hợp trong việc
biên soạn chương trình, sách giáo khoa các môn học ở
trường THCS. Thực hiện chương trình đào tạo, bồi
dưỡng đội ngũ GV có khả năng dạy học tích hợp trong
chương trình GD phổ thông mới. Có như vậy, mới phát
huy được hiệu quả của việc tích hợp, hạn chế được
những bất cập có thể xảy ra trong quá trình GD tích hợp
nói chung và tích hợp các môn KHXH vào dạy học môn
NV ở trường THCS, góp phần thực hiện đổi mới GD
phổ thông hiện nay.

MÁY TÍNH CẦM TAY ĐỒ HỌA...
(Tiếp theo trang 47)
- Về công tác quản lí: Các nhà quản lí giáo dục cần
theo dõi hiệu quả sử dụng MTCTĐH trong quá trình dạy
học môn Toán và có biện pháp can thiệp kịp thời để giải
quyết những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện.
3. Kết luận
Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công
nghệ, MTCTĐH ngày càng phát huy được ưu điểm trong
dạy học Toán, trở thành một phương tiện dạy học cho
GV. Do vậy, khi thiết kế các tình huống dạy học môn
Toán ở trường phổ thông có sự hỗ trợ của MTCTĐH,
GV cần có sự nghiên cứu để phát huy hiệu quả tích cực
của MTCTĐH - một công cụ đang được phổ biến trong
các lớp học hiện nay.
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