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một quốc gia bằng tỉ lệ người “biết chữ” và “chưa biết
chữ”. Tổ chức này quan niệm: “Một người không biết chữ
nếu họ không có hai khả năng đọc và viết một tuyên bố
ngắn và đơn giản liên quan đến cuộc sống hằng ngày của
họ” [1; tr 10]. Theo đó, năng lực “literacy” cũng được
hiểu là khả năng biết đọc, viết của cá nhân. UNESCO đề
xuất khả năng biết đọc, biết viết là phương tiện để con
người phát triển KT-XH trong một quốc gia. Với quan
niệm này, vấn đề xóa mù chữ đã vượt ra ngoài giới hạn
của nội hàm biết chữ thô sơ trước đây là dạy chữ.
Đến năm 1978, UNESCO đã mở rộng nội hàm
“literacy” bằng tuyên bố thuật ngữ “mù chữ chức năng”.
Một người được coi là “mù chữ chức năng” nếu họ không
thể tham gia bất kì hoạt động nào mà biết đọc, biết viết là
điều kiện cần cho hiệu quả hoạt động của các nhóm hoặc
cộng đồng đó và cũng không thể sử dụng kĩ năng đọc, viết
và tính toán cho sự phát triển của chính mình và của cả
cộng đồng. UNESCO coi nội hàm “literacy” ở mức độ
rộng và phức tạp hơn: “Khả năng nhận biết, hiểu, sáng
tạo, truyền đạt, tính toán và dùng chữ được in ra và viết
ra liên kết cùng các văn cảnh khác nhau” [1; tr 26].
Ngày nay, cùng với sự phát triển của KT-XH và công
nghệ, khái niệm “literacy” được hiểu là năng lực giao tiếp
nói chung, chứ không chỉ giới hạn ở năng lực đọc và viết,
không chỉ giới hạn trong khả năng giải mã và mã hóa tín
hiệu ngôn ngữ.
Đặc biệt, những năm gần đây, khái niệm này còn được
tiếp tục mở rộng, năng lực giao tiếp không chỉ qua ngôn
ngữ mà còn có thể được bổ sung, kết hợp hoặc thậm chí
thay thế bằng âm thanh, hình ảnh, cử chỉ, điệu bộ
[2; tr 247-264], [3; tr 66]. Theo đó, một người có năng lực
literacy trong thế giới đương đại cần phải có năng lực giao
tiếp vượt ra khỏi kênh ngôn ngữ viết hay nói. Nét nghĩa
“đa phương thức”, “văn hoá”, “sự đa dạng của xã hội”
đã được đưa vào khái niệm năng lực literacy hiện nay

1. Mở đầu
Từ trước đến nay, trong nhà trường, chúng ta chú
trọng rèn luyện kĩ năng giải mã chữ viết (đọc thành tiếng,
đọc hiểu) và kĩ năng mã hóa chữ viết (viết kĩ thuật và viết
sáng tạo) cho học sinh (HS) khi dạy đọc, dạy viết tiếng
Việt. Ngữ liệu dạy học (DH) và sản phẩm của HS là các
văn bản/ngôn bản. Tuy nhiên, xã hội phát triển đã đặt ra
những yêu cầu ngày càng cao cho GD-ĐT. Hiện nay, mục
tiêu của GD-ĐT nhấn mạnh việc phát triển năng lực cá
nhân, trong đó, quan trọng và cần thiết là đa năng lực giao
tiếp. HS không chỉ biết đọc, biết viết ngôn bản/văn bản
mà còn biết đọc, biết viết đa văn bản, đa phương thức, đa
phương tiện. Mục tiêu này tác động trực tiếp đến việc xây
dựng chương trình, biên soạn các tài liệu DH, đặc biệt là
sách giáo khoa (SGK) Tiếng Việt. Để có cái nhìn sâu sắc,
toàn diện về vấn đề này, chúng ta cần tìm hiểu và nghiên
cứu khái niệm “literacy” theo các nét nghĩa nội hàm được
gia tăng cùng với sự phát triển của xã hội trong nhiều thập
kỉ qua. Sự gia tăng những nét nghĩa nội hàm của khái
niệm này ảnh hưởng sâu sắc đến việc DH đọc, viết trong
nhà trường. Bài viết này bàn về khái niệm “literacy”, sự
tác động của nó đến việc xây dựng chương trình, SGK
dạy học đọc, viết và đề xuất các tiêu chí xây dựng ngữ
liệu (bao gồm văn bản và các câu hỏi, bài tập) trong quá
trình biên soạn SGK Tiếng Việt tiểu học để phát triển
năng lực đọc, viết tiếng Việt cho HS tiểu học theo Chương
trình giáo dục phổ thông mới vừa thông qua.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Về khái niệm “literacy”
Thập kỉ 60 của thế kỉ XX, khái niệm “literacy” được
hiểu là khả năng biết đọc, viết của cá nhân. Cách hiểu
này tập trung vào việc mã hóa và giải mã tín hiệu ngôn
ngữ (âm thanh - chữ viết).
Năm 1958, tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá
của Liên hiệp quốc (UNESCO) đo trình độ dân trí của
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[4; tr 66]. Như vậy, khái niệm literacy theo cách hiểu này
đã trở thành “đa năng lực giao tiếp” (multi-literacies).
2.2. Khái niệm “literacy” với việc dạy học đọc - viết
Đa năng lực giao tiếp (multi-literacies) có vai trò to
lớn đối với đời sống của các cá nhân và cộng đồng trong
xã hội hiện đại, là mục tiêu vô cùng quan trọng đối với
những người hoạch định chính sách về giáo dục và những
người thực thi chính sách đó [5; tr 393], [6; tr 490-98].
Khái niệm “đa năng lực giao tiếp” đã được tiếp thu
và áp dụng vào Chương trình Quốc gia Australia với
quan niệm: “Trong Chương trình của Australia, HS trở
thành người có khả năng giao tiếp khi họ phát triển được
các kiến thức, kĩ năng và phản xạ để diễn giải và sử dụng
ngôn ngữ một cách tự tin cho việc học tập và giao tiếp
trong và ngoài nhà trường, và tham gia một cách hiệu
quả vào các hoạt động ngoài xã hội. Năng lực giao tiếp
bao gồm khả năng nghe, đọc, xem, nói, viết và tạo lập
các loại văn bản nói, in ấn, hình ảnh và điện tử, và khả
năng sử dụng và điều chỉnh ngôn ngữ cho các mục đích
khác nhau trong hàng loạt các ngữ cảnh khác nhau” [7].
Chương trình giáo dục phổ thông mới được Bộ
GD-ĐT công bố đã khẳng định tầm quan trọng rất lớn
của đa năng lực giao tiếp khi coi đó là một trong những
năng lực chung cần được phát triển trong tất cả các môn
học: “Chương trình giáo dục phổ thông hình thành và
phát triển cho HS những năng lực cốt lõi sau: Những
năng lực chung được tất cả các môn học và hoạt động
giáo dục góp phần hình thành, phát triển: năng lực tự
chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực
giải quyết vấn đề và sáng tạo; những năng lực chuyên
môn được hình thành, phát triển chủ yếu thông qua một
số môn học và hoạt động giáo dục nhất định: năng lực
ngôn ngữ, năng lực tính toán, năng lực tìm hiểu tự nhiên
và xã hội, năng lực công nghệ, năng lực tin học, năng lực
thẩm mĩ, năng lực thể chất” [8; tr 6-7].
Đây là một bước tiến mới trong cách hiểu khái niệm
“literacy” của những người thiết kế chương trình. Cách
hiểu này cũng đã được thể hiện trong dự thảo chương
trình và cách thức biên soạn SGK cho tất cả các môn học.
Theo cách hiểu “đa năng lực giao tiếp”, mỗi môn học đều
đặt ra yêu cầu năng lực giao tiếp khác nhau. Do đó, ngữ
liệu DH cho các môn học khác nhau. Các môn khoa học
tự nhiên đòi hỏi ngữ liệu dạng thuyết minh (report) hoặc
giải thích (explanation), môn Lịch sử yêu cầu dạng tường
thuật lịch sử (historical recount) và tiểu sử cá nhân
(biographical recount). Đặc biệt, Ngữ văn không chỉ là
môn học có tính đối tượng mà còn có tính công cụ nên
thiết kế chương trình và biên soạn SGK môn học này cần
yêu cầu đa năng lực giao tiếp rộng hơn. Theo đó, ngữ liệu
trong SGK và các tài liệu DH môn Ngữ văn là sự đa dạng
về phong cách văn bản, đa phương thức, đa phương tiện.

Làm thế nào để hình thành và phát triển “năng lực
giao tiếp bao gồm khả năng nghe, đọc, xem, nói, viết và
tạo lập các loại văn bản nói, in ấn, hình ảnh và điện tử;
khả năng sử dụng và điều chỉnh ngôn ngữ cho các mục
đích khác nhau trong hàng loạt các ngữ cảnh khác nhau”
[7] là mục tiêu cần đạt được không chỉ là môn Ngữ văn
mà còn là những môn học khác. Đây chính là mục tiêu
cần đạt về năng lực giao tiếp trong các môn học cụ thể.
2.3. Đề xuất các tiêu chí xây dựng ngữ liệu trong quá
trình biên soạn sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học
Tiếng Việt là môn học có vị trí quan trọng ở cấp tiểu
học. Trong Dự thảo Chương trình môn học, Tiếng Việt là
một bộ phận của môn Ngữ văn. Mục tiêu được xác định
trong dự thảo Chương trình đã thể hiện cách hiểu về khái
niệm “đa năng lực giao tiếp” rất rõ: “Thông qua hoạt
động đọc, viết, nói và nghe các kiểu loại văn bản, nhất là
văn bản văn học, môn Tiếng Việt góp phần giúp HS phát
triển những phẩm chất cao đẹp như tình yêu đối với thiên
nhiên, tình yêu quê hương; lòng nhân ái; ý thức đối với
cội nguồn, yêu thích cái đẹp, cái thiện và có cảm xúc lành
mạnh; có hứng thú học tập, ham thích lao động; trung
thực và có trách nhiệm; Chương trình giúp HS bước đầu
phát triển năng lực giao tiếp tiếng Việt (bao gồm giao tiếp
đa phương thức) ở tất cả các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe
ở mức độ căn bản thông qua những kiến thức phổ thông
sơ giản về tiếng Việt và văn học. Kết thúc cấp tiểu học,
HS biết cách đọc, đọc hiểu được các văn bản văn học và
văn bản thông tin có chủ đề thiết thực, gần gũi với lứa
tuổi; viết được các văn bản kể chuyện, miêu tả, biểu cảm,
thuyết minh đơn giản theo đúng quy trình và đảm bảo các
yêu cầu về chữ viết, chính tả, đặc điểm của kiểu loại văn
bản; biết phát biểu ý kiến, kể lại câu chuyện; biết lắng
nghe để hiểu đúng ý kiến của người khác, biết trao đổi với
người nói trong quá trình nghe” [9; tr 7].
Môn Ngữ văn nói chung, môn Tiếng Việt cấp tiểu học
nói riêng có ưu thế đặc biệt trong việc góp phần hình
thành và phát triển toàn diện các năng lực chung đã được
nêu trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Những
năng lực chung này được hình thành và phát triển không
chỉ thông qua nội dung DH mà còn thông qua phương
pháp và hình thức tổ chức DH mới với việc chú trọng
phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học
trong hoạt động tiếp nhận và tạo lập văn bản.
Từ cách hiểu về khái niệm “literacy”, “đa năng lực
giao tiếp”, chúng tôi đề xuất ngữ liệu biên soạn SGK
Tiếng Việt tiểu học với những tiêu chí như sau:
- Ngữ liệu phải đa phong cách văn bản, đa phương
thức. Vấn đề này đã được dự thảo Chương trình môn Ngữ
văn hướng dẫn khá cụ thể trong phần Phụ lục: “Ngữ liệu
văn bản gợi ý trong Phụ lục này được sắp xếp theo trình
tự kiểu loại văn bản (truyện, thơ, kịch, kí, nghị luận, thông
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tin). Số lượng văn bản ở mỗi kiểu loại nhiều ít khác nhau,
tùy theo tỉ lệ mà yêu cầu cần đạt nêu lên; bao gồm văn
bản mới và văn bản đã, đang được sử dụng trong SGK
hiện hành (có sự phân bố lại cho phù hợp với yêu cầu cần
đạt của các lớp), nhằm đảm bảo sự hài hòa giữa kế thừa
và đổi mới. Riêng đối với văn bản thông tin, Phụ lục
không giới thiệu tên văn bản cụ thể mà chỉ nêu đề tài và
tên các kiểu văn bản để tác giả SGK và giáo viên tùy ý lựa
chọn. Các tác giả (có tên) ở Phụ lục này chỉ xuất hiện 1
lần trong cả 3 cấp, trừ vài trường hợp đặc biệt” [9; tr 48].
Tuy nhiên, theo chúng tôi, ngữ liệu không chỉ là văn
bản bằng kênh ngôn ngữ hay hình ảnh có tính chất minh
họa cho văn bản ấy mà còn được thể hiện đa phương thức
(hình, âm thanh, các kí hiệu khác,...).
Chẳng hạn, dựa vào mục tiêu cụ thể trong dự thảo
Chương trình môn Ngữ văn: “Nhận biết được ý tưởng,
thông tin thể hiện qua hình ảnh trong văn bản; Nhận biết
được bìa sách, tranh minh họa, tên sách, tên tác giả, nhà
xuất bản; Đọc tác phẩm văn học tự chọn với dung lượng
khoảng 80 trang/năm, mỗi trang 110 chữ, có tranh minh
họa; Biết căn cứ vào nhan đề của văn bản, hình ảnh minh
họa và các chú thích hình ảnh trong văn bản để suy ra
được nội dung chính của văn bản” [9; tr 25-30], có thể
xây dựng một ngữ liệu như sau:

1: Bìa trước

1. Bìa trước cuốn sách cho em biết gì?
2. Bìa sau cuốn sách cho em biết gì?
3. Trần Hoài Dương là ai?
Ngữ liệu này nhằm đạt được mục tiêu hình thành “đa
năng lực giao tiếp” cho HS lớp 2. HS không chỉ đọc mà
còn “nhìn”, “xem” để thu được các thông tin: tên tác giả,
tên tác phẩm, tên nhà xuất bản, dự đoán nội dung của tác
phẩm thông qua tranh vẽ; biết được giá tiền mua sách,
biết được tác giả Trần Hoài Dương,... Ngữ liệu này dùng
để khởi động cho việc đọc văn bản.
- Ngữ liệu không chỉ là văn bản bằng kênh ngôn ngữ
và các kênh hình, âm thanh, các kí hiệu khác mà đặc biệt
quan trọng là các câu hỏi, bài tập. Bởi vì, ngữ liệu còn
định hướng giúp người dạy và người học chọn lựa
phương pháp và hình thức tổ chức DH, với việc chú trọng
phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học
trong hoạt động giao tiếp đa phương thức. Trong dự thảo
Chương trình, chúng tôi chưa thấy các tiêu chí, yêu cầu
về câu hỏi, bài tập để các tác giả biên soạn SGK có điểm
tựa chung, có tính thống nhất cho việc cùng hướng đến
mục tiêu của chương trình.
Để làm rõ hơn ngữ liệu là các câu hỏi, bài tập với cái
nhìn đa phương thức, đa phương tiện, chúng tôi có ví dụ
cụ thể như sau:
Dạy HS miêu tả cây cối, chúng tôi thiết kế ngữ liệu sau:
Ví dụ 1: Vẽ thêm lộc non và một vài hình ảnh khác
để được bức tranh cây bàng vào mùa xuân. Viết 2-3 câu
văn tả vẻ đẹp đó.
(Tranh vẽ thân cây bàng chỉ còn cành khẳng khiu, trơ
trụi lá. Để một bóng nói có 4-5 dòng có dấu chấm cho
HS viết; có một bóng nói để HS kí tên và điền tên mình
dưới bức tranh).
Ví dụ 2: Dựa vào hình gợi ý, viết câu có hình ảnh so
sánh tả nụ hoa sen:

2: Bìa sau

Câu văn:
.............................................................................................
.............................................................................................

3: Nhà văn Trần Hoài Dương
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[6] Behrman, E. (2006). Teaching about language,
power, and text: A review of classroom practices
that support critical literacy. Journal of Adolescent
and Adult Literacy, Vol. 49, pp. 490-98.
[7] https://www.australiancurriculum.edu.au.
[8] Bộ GD-ĐT (2018). Chương trình giáo dục phổ
thông tổng thể.
[9] Bộ GD-ĐT (2018). Dự thảo Chương trình giáo dục
môn Ngữ văn.
MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG...
(Tiếp theo trang 12)

- Tùy mục tiêu dạy đọc hay dạy viết mà nên đưa ngữ
liệu văn bản trước hay ngữ liệu là câu hỏi, bài tập trước.
Theo quy trình mã hóa và giải mã của đọc, viết, thì chúng
ta cần đưa văn bản trước, còn viết thì nên đưa câu hỏi,
bài tập trước để HS trải nghiệm và biết cách tư duy.
3. Kết luận
Có thể nói rằng, cách hiểu khái niệm “literacy” ảnh
hưởng sâu sắc và trực tiếp đến việc xây dựng chương
trình và SGK dạy học đọc - viết trong nhà trường. Một
trong những mục tiêu của Chương trình phổ thông mới
là đào tạo HS phổ thông có năng lực giao tiếp (bao gồm
giao tiếp đa phương thức) đã thể hiện rõ cách hiểu theo
hướng gia tăng nét nghĩa nội hàm của khái niệm
“literacy” là “đa năng lực giao tiếp”.
Các đề xuất về việc xây dựng ngữ liệu trong bài viết
hi vọng sẽ là những gợi ý tích cực nhằm bổ sung phần
Phụ lục của Dự thảo Chương trình môn Ngữ văn để có
được những bộ SGK Tiếng Việt đáp ứng mục tiêu
Chương trình rèn năng lực đa giao tiếp cho HS trong thời
đại toàn cầu hóa và đó cũng là những hướng dẫn cho việc
đánh giá kết quả DH theo mục tiêu Chương trình.

đổi các hoạt động thư viện, hướng tới tổ chức đa dạng,
phong phú các hoạt động thư viện, từ đó góp phần quan
trọng trong thực hiện mục tiêu giáo dục “văn hóa đọc”
cho HS THCS. Mặt khác, thực tiễn đòi hỏi cán bộ quản
lí nhà trường THCS cần phải sử dụng và phối hợp hài
hòa các biện pháp quản lí để tạo nên sự tác động tổng hợp
đến việc hình thành thói quen đọc sách, hứng thú đọc
sách và kĩ năng đọc sách cho HS các trường THCS trên
địa bàn TP. Hà Nội.
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