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Abstract: Experiential learning is one of effective forms of integrated teaching for enhancing and
developing the specific capabilities of the Literature subject. On the basis of the language
proficiency requirements for junior high school students in accordance with the Draft of the New
General Curriculum of Literature and the characteristics of experiential learning, the paper
proposes the directions to develop language ability for secondary school students through
experiential learning to assist teachers in teaching and evaluating.
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1. Mở đầu
Ngữ văn là môn học quan trọng trong việc đào tạo
con người. Ngữ văn không chỉ là bộ môn bồi dưỡng trí
tuệ, tâm hồn, nhân cách cho học sinh (HS) mà còn là
phương tiện để học tốt các bộ môn khác.
Với tư cách là môn học công cụ, nội dung chương
trình môn Ngữ văn liên quan tới nhiều môn học và hoạt
động giáo dục khác như Lịch sử, Địa lí, Nghệ thuật, Đạo
đức, Giáo dục công dân, Ngoại ngữ, Tự nhiên và Xã hội,
hoạt động trải nghiệm (HĐTN). Nội dung cơ bản nhất
của môn học bao gồm các mạch kiến thức và kĩ năng cơ
bản, thiết yếu về văn học và tiếng Việt, đáp ứng các yêu
cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực (NL) của HS từng
cấp học.
Bài viết đề cập những yêu cầu cần đạt về năng lực ngôn
ngữ (NLNN) của HS ở chương trình Ngữ văn trung học cơ
sở, từ đó phân tích những đặc trưng của HĐTN trong môn
Ngữ văn - cơ sở để triển khai các HĐTN phù hợp và hướng
phát triển NLNN cho HS thông qua tổ chức HĐTN.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Yêu cầu cần đạt đối với học sinh về năng lực ngôn
ngữ ở chương trình Ngữ văn trung học cơ sở
Mục tiêu của chương trình phổ thông môn Ngữ văn
hiện nay là: “tiếp tục phát triển NLNN đã hình thành ở
cấp tiểu học... Kết thúc cấp trung học cơ sở (THCS), HS
biết đọc hiểu dựa trên kiến thức đầy đủ hơn, sâu hơn về
văn học và tiếng Việt, cùng với những trải nghiệm và khả
năng suy luận của bản thân; biết viết các kiểu loại văn
bản (tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận, thuyết minh,
nhật dụng) đúng quy cách, quy trình; biết trình bày dễ
hiểu, mạch lạc các ý tưởng và cảm xúc; nói rõ ràng, đúng
trọng tâm, có thái độ tự tin khi nói trước nhiều người; biết
nghe hiểu với thái độ phù hợp và phản hồi hiệu quả”
[1; tr 7]. Yêu cầu cần đạt về NLNN ở chương trình Ngữ
văn THCS là:
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- Về kĩ năng đọc: Chương trình tiếp tục phát triển yêu
cầu đọc đúng, đọc diễn cảm, đọc hiểu có cơ sở lí tính
nhiều hơn so với tiểu học, dựa trên kiến thức đầy đủ hơn
và sâu hơn về văn học, giao tiếp và tiếng Việt, cùng với
những trải nghiệm và khả năng suy luận của bản thân.
Yêu cầu chung về đọc đối với cấp THCS là hiểu các nội
dung tường minh và/hoặc hàm ẩn của các kiểu loại văn
bản (văn bản văn học, văn bản nghị luận và văn bản
thông tin), bước đầu biết phân tích và đánh giá nội dung,
ý nghĩa của các kiểu loại văn bản đó; nhận biết, phân tích,
đánh giá được những đặc điểm nổi bật về hình thức biểu
đạt của văn bản; biết cách liên hệ, mở rộng, so sánh văn
bản này với văn bản khác và với những trải nghiệm cuộc
sống của cá nhân; từ đó có cách nhìn, cách nghĩ và những
cảm nhận riêng về vẻ đẹp của cuộc sống, làm giàu cho
đời sống tinh thần; thấy được tác động của văn học với
đời sống của bản thân; có hứng thú đọc và biết cách tìm
tài liệu đọc để đáp ứng nhu cầu hiểu biết, giải trí, phát
triển và nhu cầu giải quyết những vấn đề đặt ra trong học
tập và cuộc sống của bản thân. Biết cách tìm kiếm, đọc
và xử lí thông tin trong các văn bản điện tử. Việc phân
tích, đánh giá hình thức biểu đạt của văn bản chủ yếu
nhằm phục vụ cho hoạt động viết và nói.
- Về kĩ năng viết: Chương trình yêu cầu HS viết được
các kiểu văn bản với mức độ cao hơn cấp tiểu học, cụ thể
là: + Viết được văn bản tự sự kể lại một cách sáng tạo
những câu chuyện đã đọc; những điều đã chứng kiến,
tham gia; những câu chuyện tự tưởng tượng có kết hợp
các yếu tố miêu tả, biểu cảm; + Viết được văn bản biểu
cảm thể hiện cảm nhận về tác phẩm văn học (phản hồi
văn học); làm được một số câu thơ có ý, có vần, có hình
ảnh; viết được bài tuỳ bút; + Viết được văn bản nghị luận
về những vấn đề cần thể hiện suy nghĩ và chủ kiến cá
nhân, đòi hỏi những thao tác lập luận tương đối đơn giản,
bằng chứng dễ tìm kiếm; + Viết được văn bản thuyết
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minh về những vấn đề gần gũi với đời sống và hiểu biết
của HS với cấu trúc thông dụng; điền được một số mẫu
giấy tờ, soạn được một số văn bản nhật dụng phức tạp
hơn so với tiểu học. HS phải biết viết đúng quy trình, biết
cách tìm tài liệu để đáp ứng yêu cầu viết văn bản; biết
cách tạo lập và trình bày các văn bản điện tử thông dụng;
có hiểu biết về quyền sở hữu trí tuệ, tôn trọng quyền sở
hữu trí tuệ và biết cách trích dẫn văn bản của người khác.
- Về kĩ năng nói và nghe: Chương trình trước hết tập
trung vào yêu cầu nói, cụ thể là: trình bày dễ hiểu, mạch
lạc các ý tưởng và cảm xúc; có thái độ tự tin khi nói trước
nhiều người; sử dụng ngôn ngữ, cử chỉ điệu bộ thích hợp
khi nói. HS phải có khả năng kể lại một câu chuyện đã
đọc (đã nghe); biết cách trình bày, chia sẻ những trải
nghiệm, cách nhìn, cảm xúc, ý tưởng và thái độ của mình
đối với những vấn đề được nói đến; thảo luận ý kiến về
một vấn đề, trước hết là những vấn đề được gợi lên từ các
văn bản đã đọc (đã nghe); thuyết minh về một đối tượng
hay quy trình. HS biết cách nói thích hợp với mục đích,
đối tượng và ngữ cảnh giao tiếp; biết ứng dụng công nghệ
thông tin và hình ảnh, kí hiệu, biểu đồ,... để trình bày vấn
đề một cách hiệu quả. Về kĩ năng nghe, HS nghe hiểu với
thái độ phù hợp và tóm tắt được nội dung; nhận biết và
bước đầu đánh giá được lí lẽ, bằng chứng mà người nói
sử dụng để thuyết phục người nghe, nhận biết được cảm
xúc của người nói, từ đó biết cách phản hồi những gì đã
nghe một cách hiệu quả” [1; tr 14-15].
2.2. Một số khái niệm
2.2.1. Năng lực ngôn ngữ
NLNN là một trong hai NL đặc thù của bộ môn Ngữ
văn. Nói một cách đơn giản, NLNN là NL biểu đạt rõ
ràng và mạch lạc ý nghĩ và tình cảm của mình bằng lời
nói, cũng như nét mặt, cử chỉ, và điệu bộ. Người có
NLNN là người giỏi về tiếng mẹ đẻ (tiếng Việt) và thành
thạo tiếng nước ngoài. Ở đây chỉ bàn đến NLNN tiếng
Việt của HS qua việc học môn Ngữ văn.
Tiếp nối môn Tiếng Việt ở cấp tiểu học, môn Ngữ văn
ở THCS được xem là môn học chủ đạo có thể giúp HS
phát triển NLNN. NLNN của HS gồm 3 NL sau: - NL
làm chủ ngôn ngữ tiếng Việt đòi hỏi HS phải có một vốn
từ nhất định, hiểu và cảm nhận được sự giàu đẹp của
tiếng Việt, nắm được quy tắc về từ ngữ, ngữ pháp, chính
tả; - NL sử dụng tiếng Việt để giao tiếp đòi hỏi HS phải
biết sử dụng thuần thục tiếng Việt trong nhiều tình huống
khác nhau, môi trường khác nhau và đối tượng khác
nhau; - NL sử dụng ngôn ngữ để tạo lập văn bản là NL
rất quan trọng đối với HS trong nhà trường phổ thông.
Môn Ngữ văn ở trường phổ thông được xây dựng
theo nguyên tắc tích hợp từ ba bộ phận kiến thức cơ bản:
Tiếng Việt; Đọc - hiểu văn bản và Làm văn. Ngoài việc
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hình thành các NL trong nhóm NL chung, môn Ngữ văn
còn hình thành ở HS NL chuyên biệt của môn học. Để
đáp ứng được mục tiêu đó, chương trình phải có khối hệ
thống kiến thức tiếng Việt; sự đa dạng các thể loại văn
bản. Như vậy, bên cạnh khối kiến thức nghệ thuật còn có
khối kiến thức khoa học. Những khối kiến thức này có
cách hình thành nhận thức mới, giá trị mới, xúc cảm mới
hoàn toàn khác nhau. vì vậy, người dạy cần tìm hiểu mức
độ tương thích để tìm dạng thức trải nghiệm phù hợp với
văn bản cụ thể. Tuy nhiên, với tư cách là bộ môn công
cụ, bộ môn Ngữ văn có lợi thế đặc biệt trong việc tổ chức
các HĐTN để phát triển các NL chung cũng như NL
riêng cho HS.
2.2.2. Trải nghiệm
Trải nghiệm là hoạt động gắn với thực tiễn, thông
qua thực tiễn để hình thành nên những khối kiến thức
mới, những cảm xúc mới và những kĩ năng mới. Theo
các nhà Tâm lí học, HĐTN của con người được chia
thành 7 dạng; đó là: trải nghiệm vật chất, trải nghiệm
tinh thần, trải nghiệm tình cảm, trải nghiệm tâm thần,
trải nghiệm xã hội, trải nghiệm chủ quan và trải nghiệm
mô phỏng [2].
HĐTN có thể được hiểu như một hình thức tổ chức
giáo dục; một nội dung giáo dục; bản chất của một hoạt
động hay tương đương một môn học trong chương
trình... Nếu coi HĐTN là một hình thức tổ chức hoạt
động dạy học thì đây là hoạt động mà HS được tham gia
trực tiếp để chiếm lĩnh tri thức, hình thành kĩ năng, kĩ
xảo; hình thành và phát triển NL của bản thân... Nếu coi
HĐTN là một nội dung giáo dục thì HĐTN là tổng hòa
các nội dung giáo dục được thiết kế theo mục tiêu phát
triển toàn diện nhân cách HS, như: đời sống xã hội, văn
hóa - nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí, khoa học kĩ
thuật công nghệ, lao động hướng nghiệp; nếu coi HĐTN
là một hoạt động thì đây là hoạt động trọn vẹn với đầy đủ
chủ thể, mục đích, đối tượng và kết quả hoạt động; nếu
coi HĐTN tương đương một môn học xuyên suốt trong
chương trình thì đây là một môn học có đầy đủ nội dung,
phương pháp, đánh giá... được thiết kế nhằm mục tiêu
phát triển toàn diện nhân cách HS, đây là môn học mà
người học trực tiếp tham gia hoạt động, tự hình thành,
bồi dưỡng, phát triển các NL chung và các NL đặc thù
dưới sự hướng dẫn của người dạy.
2.3. Đặc trưng của hoạt động trải nghiệm trong bộ môn
Ngữ văn - cơ sở để triển khai các hoạt động trải nghiệm
phù hợp
Trong chương trình giáo dục phổ thông mới, các nhà
giáo dục đề xuất tên gọi HĐTN ở cấp THCS và THPT là
Hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp (HĐTN-HN).
HĐTN-HN sẽ tạo cơ hội cho HS huy động, tổng hợp kiến
thức, kĩ năng của các môn học, các lĩnh vực giáo dục

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 437 (Kì 1 - 9/2018), tr 28-32; 22

khác nhau để có thể trải nghiệm thực tiễn trong nhà
trường, gia đình và xã hội; đồng thời giúp các em có cơ
hội để tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng và hoạt
động hướng nghiệp. Đặc biệt, tất cả các hoạt động này
phải dưới sự hướng dẫn, tổ chức của nhà giáo dục; qua
đó, hình thành những phẩm chất chủ yếu, những NL
chung đã được xác định trong chương trình giáo dục phổ
thông tổng thể.
Các NL và phẩm chất chung này sẽ được thực hiện
thông qua 3 mục tiêu của HĐTN-HN (NL thích ứng với
cuộc sống; NL thiết kế và tổ chức hoạt động; NL định
hướng nghề nghiệp). Trong khi thực hiện 3 mục tiêu NL
này thì HĐTN-HN phải thực hiện luôn tất cả các mục
tiêu về phẩm chất và NL của chương trình, tức là phẩm
chất và NL cốt lõi.
HĐTN-HN được chia thành 4 nhóm nội dung (gồm:
nhóm hoạt động phát triển cá nhân; nhóm hoạt động lao
động, nhóm hoạt động xã hội và phục vụ cộng đồng;
nhóm hoạt động giáo dục hướng nghiệp). 4 nhóm nội
dung này sẽ được triển khai thực hiện thông qua 4 loại
hình HĐTN trong nhà trường (gồm: sinh hoạt dưới cờ,
sinh hoạt lớp, hoạt động giáo dục theo chủ đề, hoạt động
câu lạc bộ).
Với các loại hình hoạt động đó, nhà giáo dục chủ yếu
sử dụng những hình thức và phương pháp trải nghiệm
như sau: - Hoạt động mang tính cống hiến (gồm các hoạt
động tình nguyện, nhân đạo, vì cộng đồng,...); - Hoạt
động có tính khám phá như những chuyến đi thực địa,
tham quan, dã ngoại,...; - Hoạt động mang tính thể
nghiệm, trẻ được trải nghiệm và thể nghiệm mình luôn
qua các hoạt động giao lưu, đóng kịch, sân khấu hóa,...;
- Hoạt động có tính nghiên cứu và phân hóa, như những
dự án, hoạt động nghiên cứu khoa học, các hoạt động câu
lạc bộ có tính định hướng, phân hóa,... HĐTN-HN sẽ
được tổ chức cả ở trong và ngoài lớp học, trong và ngoài
nhà trường theo các quy mô: cá nhân, nhóm, lớp học,
khối lớp hoặc quy mô trường.
Từ các đặc điểm trên, môn Ngữ văn ở THCS có thể
thực hiện được hầu hết các dạng trải nghiệm đề xuất. Đây
là cơ sở khoa học để triển khai các HĐTN phù hợp với
nội dung môn Ngữ văn.
Hoạt động trải nghiệm trong bộ môn Ngữ văn về bản
chất là một hình thức tổ chức dạy học của bộ môn - một
nội dung giáo dục. Tuy nhiên, với tư cách là một môn
học vừa có tính công cụ, vừa có tính thẩm mĩ - nhân văn,
HĐTN trong bộ môn Ngữ văn cũng có thể được xem như
một nội dung giáo dục: giáo dục phát triển bản thân, cộng
đồng xã hội hoặc hướng nghiệp. Bộ môn Ngữ văn có khả
năng thực hiện trải nghiệm trên hầu hết các dạng thức trải
nghiệm của con người.
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Ví dụ: - Trải nghiệm vật chất là dạng thức phù hợp
đối với bộ môn Ngữ văn vì đây là những trải nghiệm có
thể quan sát, bắt đầu từ các quan sát của HS về các hiện
tượng tự nhiên, xã hội khi các em tham gia vào đời sống
cộng đồng; những cảm xúc được hình thành từ những
điều nhìn thấy; các đồ dùng trực quan hay những âm
thanh, hình ảnh được trình chiếu bằng các phương tiện
khoa học kĩ thuật; mẫu (bài tập, tình huống...) trong dạy
học; cuộc đời và sự nghiệp của các tác giả văn học hay
những người nổi tiếng;... - Trải nghiệm tinh thần có thể
xem là dạng trải nghiệm phù hợp với những giá trị đặc
trưng mà môn Ngữ văn có thể mang lại cho người học.
Để trải nghiệm, trước hết người học cần phải tưởng
tượng ra những bức tranh hiện thực được mô tả và mã
hóa bằng ngôn ngữ hình tượng thông qua NL liên tưởng
và tưởng tượng. Dạng trải nghiệm này, ngoài việc huy
động kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm, trình độ thẩm mĩ
cá nhân, quan niệm sống... còn đưa lại phẩm chất quý giá
trong hành trình sống của con người, đó chính là sự chia
sẻ. Đây là phẩm chất khởi đầu để xây dựng đời sống tinh
thần khoan dung, trí đức, có tác dụng chi phối và điều
chỉnh các hành vi khiến con người trở nên thân thiện;
- Trải nghiệm tình cảm được áp dụng trong quá trình dạy
học cho mọi thể loại văn bản; nhằm xây dựng nên các hạt
giống tinh thần, hình thành phẩm chất, lối sống mang tính
lựa chọn; - Trải nghiệm tâm thần là dạng thức ít xảy ra
trong môi trường giáo dục vì nó diễn ra khi có biến đổi,
rối loạn tâm thần và trải nghiệm có được bằng cách uống
rượu, uống thuốc hoặc sử dụng chất kích thích... ; tuy
nhiên, nó lại rất hữu ích trong hoạt động hướng nghiệp;
- Trải nghiệm xã hội là một dạng thức được xem là nhu
cầu thiết yếu của con người. Trải nghiệm xã hội qua nội
dung môn Ngữ văn là cơ hội phát triển tâm lí nhận thức
của HS, cải thiện các kĩ năng sống, biến quan tâm chia sẻ
thành phẩm chất, nhưng quan trọng hơn là các em có thể
tự xác định một số tiêu chí phát triển phù hợp với bản
thân hài hòa trong mối quan hệ với điều kiện sống cụ thể
của từng cá nhân HS; - Trải nghiệm chủ quan trong bộ
môn Ngữ văn đưa lại cho chủ thể những cảm xúc hay
trạng thái tâm lí phù hợp với nội dung trải nghiệm. Trải
nghiệm chủ quan thể hiện NL người học ở khâu xử lí tình
huống; - Trải nghiệm mô phỏng. Thông qua trải nghiệm
này, HS có cảm giác thật hơn khi sắm vai các nhân vật
để vượt rào cản tình huống. Đây cũng là sự tập dượt để
người học có khả năng xử lí tốt một tình huống tương tự
trong cuộc sống.
HĐTN trong bộ môn Ngữ văn rất phong phú và chỉ
có thể đạt được hiệu quả như mong muốn nếu người
dạy/người hướng dẫn biết kết hợp dạng thức trải nghiệm
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phù hợp với chủ điểm hợp lí, phương pháp đa dạng, hình được sắp xếp từ cụ thể đến khái quát, theo mức độ từ dễ
thức tổ chức dạy học phong phú, phương thức đánh giá đến khó.
chính xác và phương tiện hỗ trợ hiệu quả.
Ví dụ, khi xây dựng giáo án cho chuyên đề “Sân khấu
2.4. Phát triển năng lực ngôn ngữ cho học sinh trung hóa truyện dân gian”, trong thiết kế tiến trình tổ chức các
học cơ sở qua hoạt động trải nghiệm trong dạy học hoạt động dạy học, người hướng dẫn luôn luôn đưa ra
yêu cầu về NLNN để các em HS thực hiện. Trong quá
Ngữ văn
Phát triển NLNN cho học sinh THCS chính là hướng trình này, người hướng dẫn có thể xây dựng một hệ thống
dẫn HS đạt đến các chuẩn như yêu cầu của chương trình câu hỏi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp nhằm hỗ
trợ, giúp HS nhận diện được mục tiêu cần đạt về mặt
Ngữ văn đã nêu trên. Để có thể phát triển NLNN cho HS
ngôn ngữ trong quá trình xây dựng kịch bản sân khấu:
thông qua tổ chức HĐTN, người dạy/ người hướng dẫn
nên lựa chọn tác phẩm nào (về xã hội loài người thì ngôn
cần:
ngữ tương ứng như thế nào, ngôn ngữ loại vật thì ngôn
2.4.1. Đưa mục tiêu phát triển năng lực ngôn ngữ vào ngữ như thế nào), tác phẩm đó thuộc giai đoạn nào (giai
yêu cầu nhiệm vụ học sinh cần thực hiện trong thiết kế đoạn cổ đại, trung đại thì cách sử dụng ngôn ngữ sẽ khác
từng hoạt động trải nghiệm
giai đoạn hiện đại như thế nào)....
Mỗi thiết kế thường có 3 đến 4 hoạt động dạy học,
Song song với việc xây dựng các nội dung hoạt động
người hướng dẫn cần nhất quán các yêu cầu mục tiêu về dạy học, người dạy/ người hướng dẫn cần đưa vào một số
ngôn ngữ cho các hoạt động. Các mục tiêu này cũng yêu cầu nhằm chú trọng phát triển các kĩ năng ngôn ngữ.
Một số yêu cầu nhằm chú trọng
Thiết kế tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học
phát triển các kĩ năng ngôn ngữ
chủ đề “Sân khấu hóa truyện dân gian”
- Cách lựa chọn từ ngữ chuẩn bị đã phù hợp
Hoạt động 1: Tìm kiếm và xử lí thông tin
chưa? (Ngôn ngữ sân khấu, thời xưa...?
* Mục tiêu hoạt động:
HS đọc và tìm hiểu lại những truyện dân gian đã học để nắm vững - Cách tổ chức câu văn đã chính xác chưa?
cốt truyện; tìm hiểu trang phục, ngôn ngữ, lối sống của người Việt - Đã đạt mục đích giao tiếp chưa? (giao tiếp
thời đại Hùng Vương, thời Trung đại... thông qua sách giáo khoa trong tác phẩm, giao tiếp với người xem, giao
Lịch sử 6, 7, Internet và các nguồn khác.
tiếp với đối tác cùng chuẩn bị).
* Hình thức hoạt động: nhóm HS từ 3-5 em, tìm kiếm thông tin - Tác phong cử chỉ điệu bộ đã đủ/ đúng/ phù
trên Internet về chủ đề truyện dân gian Việt Nam.
hợp chưa?
* GV giao nhiệm vụ:
HS làm việc nhóm với sách giáo khoa, máy tính:
Kết hợp với bộ công cụ đánh giá, cho HS tự
- Đọc lại các truyện dân gian (sách giáo khoa Ngữ văn 6 tập 1). đánh giá/ đánh giá lẫn nhau (đánh giá cá
- Lựa chọn truyện dân gian sẽ chuyển thể thành kịch bản sân khấu. nhân, đánh giá tập thể) về các NLNN thể
- Tìm hiểu sách giáo khoa Lịch sử 6, 7 và Internet... về trang phục, hiện trong hoạt động này.
ngôn ngữ, lối sống của người Việt thời đại Hùng Vương, thời
Trung đại:
+ Những bài viết, hình ảnh minh họa về trang phục.
+ Cách thức chuyển thể một tác phẩm truyện sang tiểu phẩm kịch
và một số hình thức sân khấu khác.
+ Ví dụ một vài kịch bản sân khấu.
GV: Hướng dẫn HS lập folder lưu lại các bài viết và hình ảnh đã
tìm kiếm được hoặc ghi vào phiếu thông tin của nhóm hoặc cắt
lưu lại những bài viết của tạp chí, báo...
* HS tìm kiếm và xử lí thông tin và báo cáo sản phẩm:
- Nhóm trưởng phân công các thành viên trong nhóm lựa chọn tìm
kiếm thông tin trong sách giáo khoa, trên Internet theo các từ khóa:
trang phục thời Hùng Vương, Phương pháp, Kịch bản sân khấu,
Hình thức sân khấu hóa truyện dân gian...
- Mỗi thành viên trong nhóm trình bày kết quả tìm kiếm theo các
từ khóa được phân công.
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- Cả nhóm thống nhất xây dựng các thông tin tìm được theo sơ đồ
tư duy về hình thức sân khấu hóa truyện dân gian.
GV kiểm tra: các phiếu thu thập thông tin, các tư liệu HS tìm
được.
Hướng dẫn HS xây dựng sơ đồ tư duy về các nội dung đã tìm kiếm
được liên qua đến hình thức sân khấu hóa truyện dân gian dân
gian.
→ Định hướng sản phẩm báo cáo theo sơ đồ tư duy.
Gợi ý: HS có thể tự phát hiện thêm các hình thức sân khấu hóa
khác như: tiểu phẩm, tạp kĩ,...
Hoạt động 2.
Tiến hành tương tự
...
Các yêu cầu về NLNN trong các hoạt động cần được
nhất quán; đồng thời, sự đánh giá NLNN của cá nhân,
tập thể tham gia hoạt động cần cụ thể. Thông qua đánh
giá, HS sẽ tự đánh giá được bản thân, đánh giá được tập
thể, đối tác... đã đáp ứng được bao nhiêu phần trăm yêu
cầu của từng hoạt động và tổ chức rút kinh nghiệm. Nếu
thực hiện một cách đầy đủ và cẩn thận các bước này, chắc
chắn khả năng ngôn ngữ của HS sẽ thay đổi tích cực qua
từng HĐTN.
2.4.2. Xây dựng một bộ công cụ đánh giá về năng lực sử
dụng ngôn ngữ trong hoạt động trải nghiệm
Để có thể tổ chức đánh giá, hướng dẫn HS đánh giá
một cách đầy đủ và khách quan người dạy/ người hướng
dẫn cần xây dựng một bộ công cụ đánh giá về NL sử dụng
ngôn ngữ trong HĐTN. Bộ công cụ này càng cụ thể, chi
tiết thì khả năng đánh giá đối tượng càng chính xác; đồng
thời những tiêu chí trong bộ công cụ đánh giá thực hiện
luôn chức năng phân hóa đối tượng. Bộ công cụ phải đảm
bảo đánh giá cụ thể, chi tiết trên các phương diện sau:
- Đánh giá hiệu quả tác động của từ ngữ mà HS sử
dụng trong sản phẩm các em xây dựng. Cách lựa chọn từ
ngữ để xây dựng văn bản có đúng/ phù hợp/ hay với kiểu
loại văn bản mà các em hướng đến hay không? Mức độ
tác động của việc sử dụng từ ngữ đó như thế nào? Mỗi
văn bản/ đoạn văn mà các em tạo lập đều có mục đích
khác nhau nên việc lựa chọn từ ngữ phụ thuộc vào mục
đích đó và phục vụ tốt nhất cho đích đó. Đánh giá NL sử
dụng từ ngữ trong HĐTN phải hướng đến đánh giá mức
độ phù hợp giữa ngôn từ được dùng với nội dung văn
bản. Khi có hệ thống tiêu chí đánh giá này thì các em
buộc phải lựa chọn, cân nhắc việc sử dụng từ ngữ phù
hợp để đạt hiệu quả tác động cao nhất.
- Đánh giá phương pháp/ kĩ thuật tổ chức ngôn từ để
thực hiện giao tiếp của HS. Tiêu chí này đánh giá mức độ
vận dụng từ ngữ vào tổ chức câu; nói cách khác, đánh giá
kĩ năng, kĩ xảo trong việc sử dụng ngôn ngữ vào tổ chức
giao tiếp của các em. Cách lựa chọn từ ngữ để xây dựng
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một văn bản thể hiện khách quan; cách lựa chọn từ ngữ để
xây dựng một văn bản chứa đựng thái độ của HS khi
nói/viết - tức là việc lựa chọn từ ngữ đó có phản ánh đầy
đủ, chính xác thái độ và tình cảm của các HS hay không.
- Đánh giá qua giao tiếp và bằng giao tiếp - tiêu chí
đánh giá rõ nhất NLNN của HS. Qua sản phẩm tạo ra
trong HĐTN sáng tạo, HS có xây dựng được các mô hình
giao tiếp hay không và hiệu quả đạt được như thế nào
(tức là có thực hành được không, có xử lí tốt các tình
huống xảy ra trong giao tiếp hay không?).
- Đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ trong các môi
trường khác nhau (trong nhóm, trong tổ, tại lớp, trên sân
khấu...), trong các thời điểm khác nhau (chuẩn bị HĐTN
sáng tạo/ trong HĐTN sáng tạo và sau HĐTN sáng tạo)
vì NLNN của HS không được thể hiện hết trong một môi
trường cụ thể nên phải nhìn nhận đánh giá các em qua
các môi trường và thời điểm khác nhau mới cho kết quả
chính xác và toàn diện.
Khi đưa ra các nhiệm vụ và yêu cầu HS làm việc thì
đồng thời người dạy/ người hướng dẫn cần cung cấp cho
các em bộ công cụ này để trong quá trình “lên khung” cho
HĐTN thì bộ công cụ như một “sườn” tiêu chuẩn mà các
em đạt được (từ thấp đến cao, tùy theo NL cá nhân). Trong
quá trình làm việc, người dạy/ người hướng dẫn không chỉ
dùng bộ công cụ này để đánh giá HS mà còn hướng dẫn
HS sử dụng bộ công cụ để tự đánh giá bản thân và đánh
giá đối tác trong cùng nhóm hoặc khác nhau. Quá trình tự
đánh giá/ đánh giá lẫn nhau, trình bày kết quả đánh giá
giúp các em phát triển các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe;
đồng thời nâng cao các NL trong nhóm NL chung như:
NL giao tiếp và hợp tác; NL giải quyết vấn đề...
3. Kết luận
HĐTN là cầu nối để bộ môn Ngữ văn gắn kết với
cuộc sống, biến các khối kiến thức sách vở thành khối
kiến thức xã hội sống động; qua đó, hình thành nên các
(Xem tiếp trang 22)
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con mèo túm lấy đuôi nó quăng đi, lần nào cũng bị nó cắn
mà vẫn không chừa, ở lớp có mô hình con chó bạn ấy lại
dùng tay tát vào nó”. Ở lứa tuổi này, đa số trẻ em đều
thích chơi với động vật, đặc biệt là các con vật nuôi trong
nhà. Nhiều khi làm đau vật nuôi nhưng trẻ lại không ý
thức được đó là hành vi không nên làm, bởi vì, người lớn
cũng ít khi để ý và giáo dục hành vi này cho trẻ.
3. Kết luận
Hành vi gây hấn của trẻ mẫu giáo lớn trong các trường
mầm non ở TP. Nam Định đang diễn ra với nhiều biểu
hiện đa dạng, trẻ chủ yếu gây hấn với trẻ khác và người
lớn, còn gây hấn với bản thân và động vật có ít biểu hiện
hơn. Như vậy, hành vi gây hấn có thể xuất hiện từ rất sớm
trong những năm đầu đời. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, trẻ
có hành vi gây hấn trong thời thơ ấu và vị thành niên
thường có nguy cơ cao trở thành trẻ cá biệt, bị từ chối ở
trường học, khó có thể duy trì được việc làm, trở thành tội
phạm và khó kết hôn [4]. Do đó, việc nhận diện các biểu
hiện của hành vi gây hấn để từ đó có biện pháp quản lí
hành vi gây hấn ngay từ khi trẻ còn nhỏ sẽ có ý nghĩa giáo
dục rất lớn đối với sự phát triển nhân cách của trẻ sau này.
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PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGÔN NGỮ...
(Tiếp theo trang 32)
kiến thức xã hội sống động; qua đó, hình thành nên các
kĩ năng sống, NL và phẩm chất cụ thể đối với người học
thông qua các hoạt động thực tiễn mang tính tự chủ.
Vìvậy, khi tổ chức các HĐTN, người dạy cần chú ý xây
dựng các mục tiêu, yêu cầu cần đạt về NLNN và chú ý
nghiên cứu các hình thức tổ chức phù hợp với nội dung
chủ đề, nội dung kiến thức và đảm bảo tính vừa sức đối
với HS THCS; đồng thời, cần phát huy vai trò chủ đạo
của người dạy và sự tích cực chủ động của người học
nhằm phát triển ở người học các NL chung cũng như NL
đặc thù của bộ môn.
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