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Abstract: This article presents the abilities to write a document in general and the abilities to write
an essay in particular, the notion of written records, the instructions to create and use written
records. Thus, if written records can be used effectively, students’ ability in essay writing will
improve.
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1. Mở đầu
Trong lịch sử giáo dục các nước, tạo lập văn bản (VB)
vốn là một trong những nội dung dạy học cốt yếu ở nhà
trường phổ thông bởi tầm quan trọng của nó: “Biết đọc,
biết viết là cơ sở và công cụ cho việc học những nội dung
khác, những môn học khác. Ban đầu là học để biết đọc,
biết viết và sau đó thông qua đọc và viết để học, học trong
nhà trường và học suốt đời…” [1; tr 11].
Thuật ngữ “Hồ sơ viết” (HSV) cũng như việc sử dụng
HSV vào dạy học tạo lập VB nói chung và tạo lập văn bản
nghị luận (VBNL) nói riêng còn khá mới mẻ. Trong
Phương pháp dạy đọc hiểu VB, hai tác giả Taffy và Efreida
(2008) đã đề xuất cách sử dụng các hình thức ghi chép như
nhật kí đọc sách (NKĐS), mẩu giấy tư duy, phiếu bài
tập,… Cùng với đó, hai tác giả Nguyễn Thị Hồng Nam và
Nguyễn Thị Kim Oanh đã đề cập tới hình thức ghi chép
của học sinh (HS) trong dạy đọc hiểu VB là “hình thức
thực hiện các hoạt động viết, mục đích là để lưu lại những
thông tin, những cảm xúc, suy nghĩ, cảm nhận… của cá
nhân HS trong quá trình đọc VB, sau đó chia sẻ với bạn
học trong nhóm, trong lớp, qua đó, phát triển kĩ năng đọc
cũng như kĩ năng viết và nói của HS” [2; tr 134]. Trên cơ
sở kế thừa những nghiên cứu đi trước, bài viết này sẽ góp
thêm ý kiến nhằm cụ thể hóa: 1) Khái niệm và cấu trúc
năng lực tạo lập VB nói chung và năng lực tạo lập văn bản
nghị luận (VBNL) nói riêng; 2) Quan niệm về HSV cũng
như hiệu quả của việc sử dụng HSV trong dạy học; 3) Quy
trình tạo lập và sử dụng HSV trong dạy học.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm
2.1.1. Hồ sơ viết
Trong phạm vi nghiên cứu của mình, chúng tôi quan
niệm: HSV là một loại “hồ sơ học tập” lấy việc ghi chép
có mục đích và có tổ chức của HS trong quá trình học tập
như một phương pháp để hình thành, rèn luyện và phát
triển năng lực viết của HS. Tác dụng của HSV được thể
hiện ở những khía cạnh sau:
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- Thứ nhất, HSV thể hiện sự tích hợp giữa hoạt động
đọc và hoạt động viết của HS (để viết HS không thể
không đọc), vì thế tạo lập và sử dụng hiệu quả HSV có
thể giúp HS phổ thông đồng thời cả hai năng lực này.
Song, đặc trưng của HSV là thông qua quá trình tạo lập
và sử dụng hiệu quả loại hồ sơ này, HS có thể tích lũy
không chỉ là kiến thức văn học mà còn là vốn từ, kĩ năng
diễn đạt cũng như cách lập luận,… nhằm phục vụ trực
tiếp cho hoạt động tạo lập VB nói chung và tạo lập
VBNL nói riêng.
- Thứ hai, HSV thể hiển một cách cụ thể và chân thực
hoạt động viết của HS theo quá trình/ tiến trình. Do đó,
giáo viên (GV) có thể căn cứ vào HSV của HS để đánh
giá khách quan năng lực tạo lập VB nói chung và năng
lực tạo lập VBNL của HS trong suốt một quá trình học
tập qua sự tiến bộ qua từng bài viết của HS. Đồng thời,
từ HSV, GV có thể đưa ra những phản hồi, định hướng
và điều chỉnh phù hợp cho HS cũng như cách dạy học
của bản thân.
- Thứ ba, HSV chính là một cách để HS tự phản hồi
và tự giám sát hoạt động tạo lập VB của bản thân, từ đó
tự có những điều chỉnh phù hợp.
HSV có thể có nhiều hình thức và nội dung khác nhau
thể hiện sự sáng tạo của người tạo lập, sử dụng (HS) cũng
như của người hướng dẫn tạo lập, sử dụng (GV). Song,
chúng tôi quan niệm, HSV được chia làm 2 loại là HSV
tự do và HSV theo gợi ý. HSV tự do là HSV gồm tập hợp
các VB của HS tạo lập bằng cách ghi lại tự do những trải
nghiệm của mình về một vấn đề nào đó; còn HSV theo
gợi ý là HSV gồm tập hợp các VB của HS tạo lập trên cơ
sở những gợi dẫn theo tiến trình tạo lập VB. Tuy nhiên,
dù là HSV tự do hay HSV theo gợi ý thì cũng cần phải
đảm bảo hai yếu tố là danh sách các VB tạo lập và phản
hồi về VB tạo lập.
Ngay từ tên gọi “HSV” đã phản ánh việc viết như một
yêu cầu có tính bắt buộc đồng thời cũng là cơ sở cấu
thành nên kiểu loại hồ sơ này. Do vậy hệ quả tất yếu của
quá trình viết bao giờ cũng nhằm tạo ra sản phẩm, và
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những sản phẩm ấy chính là VB được HS tạo lập. Tuy
nhiên, nếu chỉ có danh sách các VB tạo lập thì chưa thể
tạo nên “HSV” mà mới chỉ như quyển/cuốn/ tập sưu tầm
bài viết và định hướng cho việc hình thành, rèn luyện và
phát triển năng lực viết của HS cũng chưa thể phát huy.
Do vậy, HSV tất yếu cần đến yếu tố thứ hai là hệ thống
các phản hồi tương ứng với VB được tạo lập. Hệ thống

Phản hồi về VB

Phản hồi về quá trình
tạo lập VB

Phản hồi về khả năng giám
sát, điều chỉnh trong quá
trình tạo lập tạo lập VB
Phản hồi về người tạo lập VB

phản hồi này bao gồm những phản hồi VB; phản hồi về
quá trình tạo lập VB; phản hồi về khả năng giám sát, điều
chỉnh trong quá trình tạo lập VB và phản hồi về người
tạo lập VB.
Dưới đây là một số gợi ý cho từng phản hồi mà người
tạo lập và sử dụng HSV có thể vận dụng:

- VB có tập trung vào vấn đề mà đề bài yêu cầu/ người viết lựa chọn?
- Bố cục VB có rõ ràng?
+ Phần giới thiệu vấn đề đã đủ độ khái quát và tạo được ấn tượng đối với người
đọc?
+ Phần triển khai vấn đề đã đủ những khía cạnh/ phương diện của vấn đề?
+ Phần tổng kết/ kết luận có tóm tắt được những ý chính của vấn đề?
- Từ, câu, đoạn nào của VB ấn tượng nhất? Tại sao? Từ, câu, đoạn nào của VB
chưa ổn và thấy cần phải chỉnh sửa?
- Trong VB, người tạo lập có liên hệ đến những trải nghiệm của bản thân không?
Thái độ, quan điểm của người tạo lập thể hiện trong bài viết có rõ ràng, phù hợp?
- Bạn đã làm gì để nhận diện vấn đề?
- Sau khi nhận diện được vấn đề, bạn có hoạt hóa tri thức nền không? (Nếu có
thì đó là những tri thức nền nào?).
- Bạn tạo lập VB theo dòng suy nghĩ, cảm xúc hay theo một dàn ý đã xây dựng?
- Sau khi tạo lập xong VB bạn có đọc lại không?
- Bạn đọc lại và sửa chữa những gì?
- Trong quá trình nhận diện, triển khai vấn đề trong VB, bạn có gặp khó khăn
gì? Bạn có khắc phục được khó khăn đó không? Nếu có hãy cho biết bạn đã làm
gì để khắc phục?
- Trong quá trình viết, bạn có thường xuyên đọc lại VB không?
- Thông qua VB cùng với những phản hồi về quá trình tạo lập VB của người tạo
lập, hãy nhận xét về những ưu điểm, hạn chế của người tạo lập VB từ đó có thể
đưa ra những góp ý hoặc chia sẻ đối với người tạo lập VB.
Mẫu HSV tự do:

VĂN BẢN SỐ……
1. VB của tôi:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
2. Phản hồi về VB của tôi (phản hồi của tôi/ của người khác):
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
3. VB sau khi tôi chỉnh sửa:
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.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
4. Kinh nghiệm tôi rút ra được từ lần tạo lập VB này:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Mẫu HSV theo gợi ý:
VĂN BẢN SỐ……
1. Vấn đề mà tôi sẽ viết:
.................................................................................................................................................................................................
3. Những phương diện của vấn đề mà tôi sẽ viết:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
4. VB tạo lập của tôi:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
5. Phản hồi về VB của tôi (phản hồi của tôi/ của người khác):
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
6. VB sau khi tôi chỉnh sửa:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
7. Kinh nghiệm tôi rút ra được từ lần tạo lập VB này:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
2.1.2. Năng lực tạo lập văn bản nghị luận
Năng lực tạo lập VB là khả năng huy động kiến thức
(về VB, cách thức tạo lập VB; về chủ đề cần trình bày…),
kĩ năng tạo lập VB… để tạo ra VB nói/viết hoàn chỉnh
về nội dung, đúng quy cách về hình thức, phù hợp hoàn
cảnh giao tiếp và đạt được mục đích giao tiếp đã đề ra.
Vận dụng vào kiểu bài nghị luận, có thể hiểu năng lực
tạo lập VBNL là khả năng tạo ra một VBNL ở dạng nói
hoặc viết, hoàn chỉnh về nội dung và hình thức nhằm đạt
được mục đích giao tiếp đã đề ra.
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Tuy nhiên, để phát triển năng lực tạo lập VB nói
chung và năng lực tạo lập VBNL của HS THPT thì việc
nhận diện được nội hàm khái niệm thôi là chưa đủ mà
còn cần phải xác định được cấu trúc của năng lực này.
Theo đó, Tài liệu tập huấn cán bộ quản lí GV trung học
phổ thông về đổi mới phương pháp dạy học, kĩ thuật xây
dựng ma trận đề và biên soạn câu hỏi kiểm tra, đánh giá
đã chỉ ra thành phần của năng lực tạo lập VB gồm: xác
định vấn đề và mục đích VB; lập dàn ý; viết; tìm kiếm
phản hồi; xem xét lại và chỉnh sửa. Tác giả Trần Thị Hiền
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Lương quan niệm các thành tố tạo nên năng lực tạo lập
VB bao gồm: kiến thức, kĩ năng và thái độ của người học
và đưa ra các chỉ số hành vi tương ứng như: 1) Nội dung,
kiến thức thể hiện trong bài viết: xác định vấn đề và mục
đích VB; triển khai hệ thống luận điểm; thể hiện sự sáng
tạo của cá nhân trong nội dung bài viết; 2) Kĩ năng tạo
lập VB thể hiện trong bài viết: tổ chức, kết cấu bài viết;
phương thức biểu đạt phù hợp với thể loại VB; sử dụng
từ ngữ, diễn đạt và lập luận; hình thức trình bày VB; thể
hiện sự sáng tạo của cá nhân trong kĩ năng tạo lập VB.
Trên cơ sở tham chiếu quan niệm của các nhà nghiên cứu
trước, tác giả bài viết quan niệm cấu trúc năng lực tạo lập
VB bao gồm cấu trúc bề nổi và cấu trúc bề sâu với các
thành tố tương ứng được thể hiện trong sơ đồ sau:

Trước khi tạo lập HSV, HS cần hiểu rõ khái niệm,
đặc biệt là giá trị sử dụng của công cụ này. Nhận thức
được những điều đó, HS mới có động cơ tạo lập một cách
trung thực, thường xuyên, tích cực và hiệu quả.
- Bước 2. Thống nhất một số yêu cầu khi tạo lập và
sử dụng HSV
Như đã trình bày, HSV có hình thức và nội dung rất
phong phú, đa dạng nên cả GV và HS cần có những
thống nhất về cấu trúc cũng như tiêu chí lựa chọn các nội
dung và hình thức trình bày sao cho phù hợp. Để làm
được điều này GV cần căn cứ vào trình độ, học lực của
HS tai thời điểm tạo lập và sử dụng HSV để từ đó hướng
dẫn HS xây dựng HSV có cấu trúc từ đơn giản đến phức
tạp. Chẳng hạn, với HS mới tiếp cận
HSV lần đầu tiên thì cấu trúc ở
Xác định vấn đề, mục đích tạo lập
và đối tượng tiếp nhận văn bản
HSV, HS cần xây dựng có thể chỉ
bao gồm VB được tạo lập là một
đoạn văn; phần phản hồi về VB có
Tổ chức văn bản
CẤU
thể chỉ yêu cầu HS phản hồi về VB
TRÚC
với những tiêu chí đơn giản như
BỀ
NỔI
chính tả, diễn đạt,…; còn với HS đã
Triển khai vấn đề văn bản tạo lập
tạo lập và sử dụng HSV quen và
thành thạo thì GV cần yêu cầu HS
CẤU
Diễn đạt
xây dựng HSV của mình với cấu
TRÚC
trúc nâng cao hơn như: VB phải
NĂNG
LỰC
hoàn chỉnh (bố cục); phản hồi đầy
TẠO
Hệ thống tri thức nền liên quan đến tạo lập VB
LẬP
đủ trên bốn phương diện: VB, quá
VB
trình tạo lập VB, sự giám sát và điều
chỉnh quá trình tạo lập VB; người
Hệ thống các thao tác, kĩ năng tạo lập VB
CẤU
tạo lập VB; phần rút ra kinh nghiệm
TRÚC
sau khi tạo lập VB cũng cần được
BỀ
SÂU
Sẵn sàng huy động các tri thức nền
chú ý;…
và sử dụng linh hoạt các thao tác tạo lập VB
Vì HSV là “hồ sơ học tập” được
tích lũy trong thời gian dài, nên để
Khả năng thúc đẩy, giám sát quá trình tạo lập VB
dễ quản lí và sử dụng, GV có thể
của bản thân
chia nhỏ theo đơn vị thời gian (tuần/
tháng/ học kì) hoặc theo đơn vị kiến
Cấu trúc bề nổi chính là những thành tố/ kĩ năng được thức (HSV về những vấn đề văn xuôi/ thơ hoặc các vấn
biểu hiện qua các tiêu chí/ chỉ số hành vi giúp đo được đề về thơ, văn kháng chiến chống Pháp/ chống Mĩ/ sau
năng lực tạo lập VB nói chung và năng lực tạo lập VBNL 1975;…). Ngoài ra, GV cũng có những định hướng cụ
nói riêng; còn cấu trúc bề sâu là những thành tố đầu vào, thể đối với HS trong việc xây dựng và sử dụng HSV cho
những thành tố này phối kết hợp với nhau theo một cơ những vấn đề nghị luận trong sách giáo khoa (SGK) và
chế nhất định để giúp người tạo lập VB thực hiện các ngoài SGK, đảm bảo HSV không xa rời chương trình học
hành động tạo lập và cho ra được các VB từ quá trình nhưng cũng không chỉ bó hẹp trong khuôn khổ SGK.
tạo lập ấy.
- Bước 3. Định hướng tiến trình tạo lập, sử dụng HSV
Tạo lập và sử dụng HSV đòi hỏi sự chủ động của cá
2.2. Các bước hướng dẫn học sinh tạo lập và sử dụng
nhân HS; tuy nhiên, vai trò định hướng và tạo động lực
hồ sơ viết
lại phụ thuộc rất lớn vào những định hướng của GV.
- Bước 1. Giới thiệu HSV:
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Trước hết, GV cần gắn liền việc tạo lập và sử dụng
HSV của HS với các hoạt động dạy học trên lớp. Bằng
nhiều phương pháp, hình thức tổ chức dạy học khác
nhau, GV cần tạo ra tình huống để HS hoàn thiện hồ sơ
của mình một cách tự giác, hứng thú và dần dần hình
thành thói quen tạo lập và sử dụng HSV thường xuyên.
Chẳng hạn, thay vì kiểm tra theo hình thức “truyền
thống”: GV đọc đề: “Hãy trình bày cảm nhận của mình
về khổ 1 bài thơ “Sóng” của nhà thơ Xuân Quỳnh”, HS
viết ra giấy rồi nộp, GV thu chấm điểm,… thì GV có thể
yêu cầu HS mở HSV tạo lập về vấn đề nêu trên; sau đó
cho HS phản hồi về VB; HS tiến hành chỉnh sửa VB; GV
thu lại HSV của HS để đánh giá,…
Cùng với đó, GV cần có kế hoạch xem xét, phản hồi
thường xuyên để giúp HS sử dụng HSV một cách hiệu
quả. Ngoài GV, HSV của HS nên được chia sẻ cho các
bạn cùng lớp để HS có thể phản hồi về HSV của nhau.
Như vậy, sự phản hồi từ cả ba phía: bản thân HS, GV,
các HS khác sẽ là cơ sở để đánh HSV của HS một cách
giá khách quan và công bằng. Tuy nhiên, để làm được
điều này, GV và HS cần thống nhất ngay từ đầu các tiêu
chí đánh giá HSV như: số lượng VB tạo lập tạo lập; tính
khoa học của những phản hồi của người tạo lập VB giúp
người đọc/đánh giá hình dung dễ dàng; các vấn đề VB
tạo lập đa dạng; VB tạo lập hay để lại nhiều ấn tượng với
người đọc; cách trình bày sáng tạo, sinh động…
Ngoài ra, GV cũng khuyến khích HS sử dụng HSV
để tạo lập VB về những vấn đề NL ngoài chương trình
SGK bằng việc định hướng cho HS mở rộng vốn đọc
các tác phẩm ngoài chương trình SGK. Tuy nhiên, để
việc đọc và tạo lập tạo lập VBNL ngoài SGK không
xa rời chương trình học, GV có thể giới thiệu cho HS
đọc những tác phẩm của những tác giả được học ngay
trong SGK.
3. Kết luận
Từ những nghiên cứu trên, chúng tôi nhận thấy sử
dụng HSV hiệu quả là một biện pháp giúp phát triển năng
lực tạo lập VB nói chung và năng lực tạo lập VBNL nói
riêng của HS THPT. Thông qua quá trình tạo lập VB
trong HSV, HS có điều kiện luyện tập và thực hành
thường xuyên hoạt động viết qua đó ngày càng hoàn
thiện các kĩ năng: tổ chức VB; xác định vấn đề, mục đích
tạo lập và đối tượng tiếp nhận VB; triển khai vấn đề VB
tạo lập; diễn đạt… - thành tố trong cấu trúc bề nổi của
năng lực tạo lập VB. Bên cạnh đó, những phản hồi trong
HSV sẽ là cơ sở để HS nhìn lại tiến trình tạo lập VB của
bản thân, nhận ra những khó khăn, thuận lợi, ưu điểm,
hạn chế trong tiến trình tạo lập VB như hệ thống tri thức
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nền liên quan đến tạo lập VB; hệ thống thao tác, kĩ năng
tạo lập VB; khả năng huy động tri thức nền và vận dụng
linh hoạt các thao tác tạo lập VB,… - thành tố trong cấu
trúc bề sâu của năng lực tạo lập VB. Như vậy, người tạo
lập VB (thông qua quá trình phản hồi về VB do mình tạo
lập) cũng như người phản hồi (thông qua quá trình phản
hồi VB của người khác) có thể rút ra cho bản thân những
kinh nghiệm, bài học cần thiết cho những lần tạo lập VB
tiếp theo. Đặc biệt, GV có thể sử dụng HSV của HS như
một công cụ hữu ích trong khâu kiểm tra, đánh giá nhằm
đưa ra những kết luận khách quan, chính xác hơn về năng
lực tạo lập VB nói chung và năng lực tạo lập VBNL nói
riêng của HS theo tiến trình để thấy được sự tiến bộ ở các
em qua từng bài viết.
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