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Abstract: From the current situation of teaching Vietnamese medieval literature at secondary
schools and at Social Deparment - Nam Dinh College of Education and the requirement of
innovative teaching content, methods, based on project-based learning, we studied, chose and
designed some plans of project-based lessons. This approach was applied in Vietnamese medieval
literature in order to develop competencies of the first year Literature-majored students at Nam
Dinh College of Education.
Keywords: Project-based learning, forms of teaching organization, develop, competency, teaching
methods, Vietnamese medieval literature.
1. Mở đầu
Hiện nay, việc đổi mới phương pháp và hình thức tổ
chức dạy học (DH) theo định hướng phát triển năng lực
người học là khâu quan trọng giúp nâng cao chất lượng
giáo dục, thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị quyết
số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới
căn bản, toàn diện GD-ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa và hội nhập quốc tế.
Tại Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Nam Định,
học phần Văn học trung đại (VHTĐ) Việt Nam được
giảng dạy với thời lượng 45 tiết (tương đương với 03 tín
chỉ), áp dụng cho đối tượng sinh viên (SV) năm thứ nhất
chuyên ngành Ngữ văn. Với một khối lượng kiến thức
rất phong phú nhưng thời gian giảng dạy và học tập của
giảng viên (GV) và SV trên lớp ít, nếu áp dụng phương
pháp và hình thức tổ chức DH “truyền thống” thì hiệu
quả mang lại hạn chế và không tạo nên nhiều hứng thú
cho SV trong quá trình học tập.
Xuất phát từ thực tiễn trên, chúng tôi nghiên cứu vấn
đề Thiết kế kịch bản một số bài học dạy học theo dự án
(DHTDA) trong DH học phần VHTĐ Việt Nam cho SV
chuyên ngành Ngữ văn Trường CĐSP Nam Định nhằm
vận dụng hình thức tổ chức DHTDA vào quá trình DH
học phần VHTĐ Việt Nam, tăng hiệu quả của hoạt động
dạy - học và tạo tâm lí hứng thú cho SV trong quá trình
học tập.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm “Dạy học theo dự án”
“Phương pháp DHTDA hay DH dự án là một phương
pháp DH trong đó người học thực hiện một nhiệm vụ học
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tập phức hợp, có sự kết hợp giữa lí thuyết và thực tiễn,
thực hành, có tạo ra các sản phẩm cụ thể. Nhiệm vụ của
dự án học tập được người học thực hiện với tính tự lực
cao trong một vài hay toàn bộ quá trình học tập, từ việc
xác định mục đích, lập kế hoạch, đến việc thực hiện dự
án, kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá quá trình và kết quả
thực hiện” [1; tr 24].
Việc DHTDA được phân loại dựa trên nhiều tiêu chí
khác nhau: theo chuyên môn (dự án trong một môn học,
dự án liên môn, dự án ngoài chuyên môn), theo quỹ thời
gian (dự án nhỏ, dự án trung bình, dự án lớn), theo nhiệm
vụ (dự án tìm hiểu, dự án nghiên cứu, dự án thực hành và
dự án hỗn hợp, có nội dung kết hợp các dạng nêu trên).
Quá trình tổ chức DHTDA thường được tiến hành
theo ba giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Thiết kế dự án. Giai đoạn này được
thực hiện theo các bước: xác định mục tiêu, xây dựng ý
tưởng dự án - thiết kế các hoạt động, xây dựng bộ câu hỏi
định hướng, lập kế hoạch đánh giá và xây dựng các tiêu
chí đánh giá, xây dựng nguồn tài nguyên tham khảo.
- Giai đoạn 2: Tiến hành DHTDA. Giai đoạn này
được thực hiện theo các bước: hướng dẫn SV xác định
mục tiêu và thảo luận ý tưởng dự án, đánh giá nhu cầu và
kiến thức của SV trước khi thực hiện dự án, chia nhóm
và lập kế hoạch thực hiện dự án, SV thực hiện dự án theo
kế hoạch đã đặt ra.
- Giai đoạn 3: Kết thúc dự án. Giai đoạn này được
thực hiện theo các bước: trình bày sản phẩm dự án, đánh
giá sản phẩm, rút ra kết luận cần thiết.
Việc tổ chức DHTDA có một số ưu điểm: giúp GV
tạo dựng mối quan hệ tốt với SV và các đồng nghiệp;
giúp SV xác định được động cơ học tập đúng đắn, có điều
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kiện phát triển một số kĩ năng tư duy bậc cao (thuyết
trình, giải quyết vấn đề, ra quyết định,…) và một số năng
lực (năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giải
quyết vấn đề, năng lực vận dụng tri thức ngữ văn vào
hoạt động thực tiễn,…). Tuy nhiên, phương pháp
DHTDA không phù hợp trong quá trình tổ chức DH các
giờ học lí thuyết mang tính trừu tượng, quá trình chuẩn
bị tốn nhiều thời gian và có yêu cầu cao về hệ thống thiết
bị, phương tiện đi kèm.
2.2. Thực tiễn dạy học học phần Văn học trung đại Việt
Nam cho sinh viên chuyên ngành Ngữ văn Trường
Cao đẳng Sư phạm Nam Định
Để đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung và phương
pháp DH trong DH học phần VHTĐ Việt Nam, chúng
tôi đã thực hiện các công việc:
- Đề xuất việc điều chỉnh, xây dựng đề cương chi tiết
học phần VHTĐ Việt Nam theo định hướng phát triển
năng lực người học. Điểm mới trong nội dung của học
phần là tập trung hướng đến chương trình phổ thông, chú
trọng tổ chức hoạt động trải nghiệm. Thời lượng của học
phần được phân phối cụ thể như sau:
+ Chương 1: Khái quát chung về VHTĐ Việt Nam
(2 tiết).
+ Chương 2: VHTĐ Việt Nam thế kỉ X-XIV (6 tiết).
+ Chương 3: VHTĐ Việt Nam thế kỉ XV-XVII (9
tiết).
+ Chương 4: VHTĐ Việt Nam thế kỉ XVIII, nửa đầu
thế kỉ XIX (17 tiết).
+ Chương 5: VHTĐ Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
(7 tiết).
+ Chương 6: Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho SV
(4 tiết).
- Nghiên cứu, lựa chọn phương pháp và hình thức tổ
chức DH học phần VHTĐ Việt Nam theo hướng phát
triển năng lực người học, dựa trên 4 tiêu chí cụ thể:
+ Phù hợp với thực tế DH học phần tại Trường CĐSP
Nam Định, bám sát yêu cầu DH học phần VHTĐ Việt
Nam cấp trung học cơ sở (THCS).
+ Bám sát mục tiêu học phần, từ mục tiêu học phần
đề ra các chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ, năng lực cho
SV khi học cả học phần nói chung và từng chương, bài
cụ thể nói riêng.
+ Bám sát nội dung chương trình, giáo trình hiện
hành, tập trung vào hệ thống tác giả, tác phẩm tiêu biểu
cho từng giai đoạn và được lựa chọn đưa vào giảng dạy
trong chương trình Ngữ văn cấp THCS.
+ Sử dụng các phương pháp DH tích cực, tăng cường
hướng dẫn SV tự học, tự nghiên cứu nhưng đồng thời
vẫn vận dụng các phương pháp DH truyền thống; phong
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phú hóa các hình thức tổ chức, chú ý mở rộng việc tổ
chức các hoạt động trải nghiệm.
- Từng bước đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá học
phần VHTĐ Việt Nam theo hướng phát triển năng lực
người học.
Trong phạm vi bài viết, chúng tôi tiến hành nghiên
cứu, thiết kế kịch bản DHTDA, áp dụng vào quá trình
DH chương 1: Khái quát về VHTĐ Việt Nam, Chương 2:
VHTĐ Việt Nam thế kỉ X-XIV, thực nghiệm và đưa ra một
số kiến nghị, đề xuất.
2.3. Thiết kế kịch bản dạy học theo dự án một số bài
thuộc học phần Văn học trung đại Việt Nam cho sinh
viên chuyên ngành Ngữ văn Trường Cao đẳng Sư
phạm Nam Định
2.3.1. Dự án “Khảo sát hệ thống tác phẩm Văn học trung
đại Việt Nam trong chương trình Ngữ văn cấp trung học
cơ sở”
2.3.1.1. Đặc điểm bài học
Bài học thuộc Chương 1: Khái quát về VHTĐ Việt
Nam; thời lượng: 02 tiết lí thuyết. Mục tiêu bài học:
- Về kiến thức: Cung cấp tri thức về sự phân kì VHTĐ
Việt Nam, những đặc điểm cơ bản của VHTĐVN, hệ
thống tác phẩm VHTĐ Việt Nam trong chương trình
Ngữ văn cấp THCS.
- Về kĩ năng: Rèn kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng
thuyết trình.
- Về thái độ: Trân trọng, gìn giữ những giá trị của nền
VHTĐ Việt Nam; nâng cao ý thức nghề nghiệp.
- Về mục tiêu năng lực: Hướng tới phát triển cho SV
các năng lực: năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực
giải quyết vấn đề, năng lực vận dụng tri thức ngữ văn vào
hoạt động thực tiễn.
Chúng tôi tổ chức DHTDA phần khảo sát các tác
phẩm VHTĐ Việt Nam trong chương trình Ngữ văn
cấp THCS. 20% thời lượng trên lớp hướng dẫn SV
thực hiện dự án. Các nhóm SV thực hiện dự án trong
thời gian 01 tuần.
2.3.1.2. Kịch bản hoạt động (thời lượng: 02 tiết)
* Hoạt động 1: Tìm hiểu khái quát về nền VHTĐ
Việt Nam (thời lượng: 30%).
GV hướng dẫn SV dựa vào giáo trình tìm hiểu một
số khái niệm và thuật ngữ về VHTĐ Việt Nam, tiến trình
của VHTĐ Việt Nam qua bốn giai đoạn phát triển.
* Hoạt động 2: Tìm hiểu những đặc điểm cơ bản của
VHTĐ Việt Nam (thời lượng: 50%).
GV hướng dẫn SV dựa vào giáo trình tìm hiểu bốn
đặc điểm cơ bản của VHTĐ Việt Nam.
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* Hoạt động 3: Dự án khảo sát các tác phẩm VHTĐ
Việt Nam trong chương trình Ngữ văn cấp THCS (thời
lượng: 20%).
- Bước 1: Thiết kế dự án
+ GV giới thiệu tên dự án: Khảo sát hệ thống tác
phẩm VHTĐ Việt Nam trong chương trình Ngữ văn cấp
THCS.
+ GV trình chiếu sơ đồ thể hiện các nội dung cốt lõi
và mục tiêu thực hiện để SV có định hướng nhiệm vụ
trong quá trình tiến hành.
- Bước 2: Tiến hành DH
+ GV chia SV thành 4 nhóm, giao nhiệm vụ thông
qua việc phát phiếu học tập, yêu cầu sản phẩm dự án cho
từng nhóm và tiêu chí đánh giá.

Nam thế kỉ X-XIV (lực lượng sáng tác, hệ thống văn tự,
thể loại, các khuynh hướng cảm hứng trong văn học), các
tác giả và tác phẩm tiêu biểu.
- Về kĩ năng: Rèn kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng
thuyết trình.
- Về thái độ: Trân trọng, gìn giữ những giá trị của nền
VHTĐ Việt Nam; nâng cao ý thức nghề nghiệp.
- Về mục tiêu năng lực: Hướng tới phát triển cho SV
các năng lực: năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực
giải quyết vấn đề, năng lực vận dụng tri thức ngữ văn vào
hoạt động thực tiễn.
Chúng tôi tổ chức DHTDA phần tìm hiểu những đặc
điểm cơ bản của VHTĐ Việt Nam thế kỉ X-XIV và các
tác giả, tác phẩm tiêu biểu. 20% thời lượng trên lớp

Bảng 1. Phiếu học tập nhóm dự án “Khảo sát hệ thống tác phẩm VHTĐ Việt Nam
trong chương trình Ngữ văn cấp THCS”
PHIẾU HỌC TẬP NHÓM
- Anh/chị hãy sử dụng sách giáo khoa (SGK) Ngữ văn cấp THCS để thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Lập danh sách tên bài dạy và phân loại bài dạy các phần Đọc - hiểu văn bản, Tiếng Việt, Tập làm văn trong
Chương trình Ngữ văn cấp THCS.
2. Khảo sát, thống kê, phân loại các tác phẩm VHTĐ Việt Nam được đưa vào giảng dạy trong chương trình Ngữ
văn cấp THCS (theo các tiêu chí: văn tự, thể loại, nội dung, giai đoạn).
3. Xác định chuẩn kiến thức, kĩ năng của phần VHTĐ Việt Nam trong chương trình Ngữ văn cấp THCS.
4. Phát hiện những thuận lợi, khó khăn trong DH VHTĐ Việt Nam cấp THCS và đề xuất phương án khắc phục
(nếu có).
- Phân công thực hiện (thời hạn: 01 tuần):
1. Nhiệm vụ 1, 3
Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3
Nhóm 4
SGK Ngữ văn 6
SGK Ngữ văn 7
SGK Ngữ văn 8
SGK Ngữ văn 9
2. Nhiệm vụ 2, 4: Cả 4 nhóm cùng thực hiện
+ Các nhóm SV thảo luận, lập kế hoạch thực hiện dự
án, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm
và thực hiện dự án.
- Bước 3: Kết thúc dự án.
Các nhóm SV nộp sản phẩm dự án và bản đánh giá
cá nhân tham gia hoạt động nhóm; GV đánh giá sản
phẩm, rút ra kết luận cần thiết.
2.3.2. Dự án “Xây dựng tập tư liệu văn học trung đại Việt
Nam thế kỉ X-XIV”
2.3.2.1. Đặc điểm bài học
Bài học thuộc Chương 2: VHTĐ Việt Nam thế kỉ XXIV (thời lượng: 06 tiết lí thuyết).
Mục tiêu bài học:
- Về kiến thức: Cung cấp tri thức cơ bản về hoàn cảnh
lịch sử - xã hội, diện mạo và thành tựu của VHTĐ Việt
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hướng dẫn SV thực hiện dự án. Các nhóm SV thực hiện
dự án trong thời gian 01 tuần.
2.3.2.2. Kịch bản hoạt động (thời lượng: 06 tiết)
* Hoạt động 1: Tìm hiểu bối cảnh lịch sử - xã hội, tư
tưởng - văn hóa (thời lượng: 10%).
GV hướng dẫn SV dựa vào giáo trình tìm hiểu những
đặc điểm cơ bản của xã hội Việt Nam về hoàn cảnh lịch
sử (công cuộc xây dựng quốc gia phong kiến tự chủ và
đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc qua các triều đại), văn
hóa, tư tưởng.
* Hoạt động 2: Tìm hiểu những đặc điểm cơ bản của
VHTĐ Việt Nam thế kỉ X-XIV và các tác giả, tác phẩm
tiêu biểu (thời lượng: 80%).
- Tìm hiểu đặc điểm VHTĐ Việt Nam thế kỉ X-XIV.
GV hướng dẫn SV tìm hiểu sự phát triển, diện mạo, thành
tựu của VHTĐ Việt Nam thế kỉ X-XIV (trên các phương
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diện: lực lượng sáng tác, hệ thống văn tự, thể loại, các khuynh
hướng cảm hứng chủ yếu trong văn học) và nắm được những
tác giả, tác phẩm tiêu biểu của giai đoạn này.
- Tổ chức thực hiện dự án xây dựng tập tư liệu VHTĐ
Việt Nam thế kỉ X-XIV.
+ Bước 1: Thiết kế dự án (tại lớp)
GV giới thiệu tên dự án: Xây dựng tập tư liệu VHTĐ
Việt Nam thế kỉ X-XIV.
GV trình chiếu sơ đồ thể hiện các nội dung cốt lõi và
mục tiêu thực hiện để SV có định hướng nhiệm vụ trong
quá trình tiến hành.
+ Bước 2: Tiến hành DHTDA (tại lớp)
GV chia SV thành 04 nhóm, giao nhiệm vụ thông qua
việc phát phiếu học tập, yêu cầu sản phẩm dự án cho từng
nhóm và tiêu chí đánh giá.

* Hoạt động 3: Hướng dẫn SV thực hành soạn giảng
(thời lượng: 10%)
GV hướng dẫn SV đề xuất cách thức tiếp cận (giá trị
nội dung và nghệ thuật) một số tác phẩm tiêu biểu của văn
học Việt Nam thế kỉ X-XIV (như: Thiên đô chiếu - Lý
Công Uẩn, Thiên Trường vãn vọng - Trần Nhân Tông,…).
2.4. Thực nghiệm và kết quả đạt được
Với mục đích vận dụng mô hình giảng dạy áp dụng
phương pháp DHTDA vào hoạt động DH thực tế để kiểm
nghiệm, đánh giá tính hiệu quả của giờ dạy, từ đó ứng
dụng vào giảng dạy học phần VHTĐ Việt Nam tại
Trường CĐSP Nam Định, chúng tôi tiến hành thực
nghiệm tại hai lớp: Văn - Địa K37 với 27 SV (Dự án
Khảo sát hệ thống tác phẩm VHTĐ Việt Nam trong
chương trình Ngữ văn cấp THCS, vào tháng 3/2016),

Bảng 2. Phiếu học tập nhóm dự án “Xây dựng tập tư liệu VHTĐ Việt Nam thế kỉ X-XIV”
PHIẾU HỌC TẬP NHÓM
- Anh/chị hãy sử dụng giáo trình và tài liệu tham khảo để thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Trình bày bối cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa có ảnh hưởng tới VHTĐ Việt Nam giai đoạn thế kỉ X-XIV.
2. Nêu những đặc điểm của VHTĐ Việt Nam giai đoạn thế kỉ X-XIV.
3. Xây dựng tập hồ sơ tác giả, tác phẩm VHTĐ Việt Nam giai đoạn thế kỉ X-XIV.
- Phân công thực hiện:
1. Nhiệm vụ 1, 2: Cả 3 nhóm cùng thực hiện
2. Nhiệm vụ 3: Mỗi nhóm xây dựng tập hồ sơ các tác giả và tác phẩm thuộc một trong ba đề tài (tôn giáo, thiên
nhiên và yêu nước, chống giặc ngoại xâm).
Các nhóm SV thảo luận, lập kế hoạch thực hiện dự Văn - Giáo dục công dân K38 với 37 SV (Dự án Xây
án, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm dựng tập tư liệu VHTĐ Việt Nam thế kỉ X-XIV, vào tháng
3/2017).
và thực hiện dự án.
Sau khi thu sản phẩm dự án do các nhóm SV thực
+ Bước 3: Kết thúc dự án.
hiện,
chúng tôi tiến hành đánh giá sản phẩm dự án trên 6
Các nhóm SV nộp sản phẩm dự án và bản đánh giá
tiêu
chí
(bảng 3).
cá nhân tham gia hoạt động nhóm; GV đánh giá sản
phẩm, rút ra kết luận cần thiết.
Bảng 3. Tiêu chí đánh giá sản phẩm dự án
STT

1

2

3

Tiêu chí đánh giá
Ý tưởng xây dựng sản phẩm
- Có ý tưởng độc đáo, sáng tạo, sắp xếp trật tự, khoa học và logic
- Có ý tưởng hay, sáng tạo, nhưng sắp xếp chưa khoa học và logic
- Thiếu ý tưởng sáng tạo, sắp xếp rời rạc, chưa khoa học và logic
Nội dung sản phẩm
- Chính xác, đầy đủ, có tính giáo dục và thuyết phục
- Chính xác, đầy đủ, có tính giáo dục nhưng chưa thuyết phục
- Thiếu chính xác, chưa đầy đủ, có tính giáo dục, thiếu thuyết phục
Tài nguyên (tài liệu)

24

Thang điểm
15

30

15

VJE
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- Đầy đủ, phù hợp, đa dạng, xử lí thông tin tốt
- Đầy đủ, phù hợp, thiếu sự đa dạng, hạn chế khi xử lí thông tin
- Chưa đầy đủ, thiếu sự đa dạng, xử lí kém
Hình thức trình bày sản phẩm
- Cấu trúc hợp lí, đề mục trình bày khoa học, font chữ và căn chỉnh phù hợp
- Cấu trúc hợp lí, đề mục trình bày chưa khoa học, font chữ và căn chỉnh phù hợp
- Cấu trúc chưa hợp lí, đề mục trình bày chưa khoa học, font chữ và căn chỉnh kém
Cách thức trình bày / giới thiệu sản phẩm
- Cả nhóm cùng trình bày sản phẩm, có tính thuyết phục, hấp dẫn
- Đại diện nhóm cùng trình bày sản phẩm, có tính thuyết phục, hấp dẫn
- Đại diện nhóm cùng trình bày sản phẩm, ít có tính thuyết phục, hấp dẫn
Thời gian hoàn thành sản phẩm
Đúng và trước thời hạn
Chậm hơn so với thời hạn
Không hoàn thành

20

10

10

X-XIV: nhóm 1 đạt 72 điểm, nhóm 2 đạt 86 điểm, nhóm
Kết quả đánh giá như sau:
- Dự án Khảo sát hệ thống tác phẩm VHTĐ Việt Nam 3 đạt 75 điểm.
Chúng tôi cũng tổ chức cho các nhóm SV tiến hành
trong chương trình Ngữ văn cấp THCS: nhóm 1 đạt 70
đánh
giá từng cá nhân trong hoạt động nhóm trên 5 tiêu
điểm, nhóm 2 đạt 76 điểm, nhóm 3 đạt 85 điểm.
chí
(bảng
4).
- Dự án Xây dựng tập tư liệu VHTĐ Việt Nam thế kỉ
Bảng 4. Tiêu chí đánh giá cá nhân trong hoạt động nhóm
STT
Tiêu chí đánh giá
Thang điểm
Tham gia vào các buổi họp nhóm
20
- Đầy đủ
1
- Thường xuyên
- Một vài buổi
- Không buổi nào
Tham gia đóng góp ý kiến
20
- Tích cực
2
- Thường xuyên
- Thỉnh thoảng
- Không bao giờ
Hoàn thành công việc của nhóm giao đúng thời hạn
20
- Luôn luôn
3
- Thường xuyên
- Thỉnh thoảng
- Không bao giờ
Hoàn thành công việc của nhóm giao có chất lượng
20
- Đầy đủ, chất lượng tốt
4
- Đầy đủ, chất lượng chưa tốt
- Chưa đầy đủ, chất lượng chưa tốt
- Không hoàn thành

25
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Hợp tác tốt với các thành viên khác trong nhóm
- Tốt
- Bình thường
- Không tốt
- Không hợp tác

Kết quả đánh giá như sau:
- Dự án Khảo sát hệ thống tác phẩm VHTĐ Việt Nam
trong chương trình Ngữ văn cấp THCS: 10 SV đạt điểm
91-100 (chiếm 37%), 07 SV đạt 81-90 điểm (chiếm
25,9%), 06 SV đạt điểm 71-80 (chiếm 22,2%), 04 SV đạt
61-70 điểm (chiếm 14,9%).
- Dự án Xây dựng tập tư liệu VHTĐ Việt Nam thế kỉ
X-XIV: 07 SV đạt điểm 91-100 (chiếm 18,9%), 15 SV
đạt 81-90 điểm (chiếm 40,5%), 09 SV đạt điểm 71-80
(chiếm 24,3%), 06 SV đạt 61-70 điểm (chiếm 16,3%).
Qua các kết quả thống kê trên, chúng tôi nhận thấy:
- Thông qua quá trình thực hiện dự án, SV đã thể hiện
rất rõ năng lực hợp tác, năng lực tự quản lí, năng lực tổ
chức và quản lí lớp học, có kĩ năng tham gia hoạt động
nhóm. Dự án đã thu hút được sự tham gia và cộng tác của
các thành viên trong cả ba nhóm. GV nắm bắt được ý
thức và hiệu quả hoạt động nhóm của từng SV.
- Sản phẩm dự án của các nhóm đã đáp ứng được yêu
cầu đề ra, có sự phân hóa khá rõ về chất lượng (thể hiện
qua hình thức trình bày và nội dung sản phẩm). Các
nhóm SV đã bước đầu thể hiện được năng lực giải quyết
vấn đề, năng lực nghiên cứu khoa học và năng lực vận
dụng tri thức ngữ văn vào hoạt động thực tiễn.
3. Kết luận
Từ nội dung nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy:
- Việc tổ chức DHTDA đáp ứng được yêu cầu đổi
mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy DH phần
VHTĐ Việt Nam, góp phần tăng hiệu quả giờ dạy, khơi
gợi hứng thú và động cơ học tập của SV, phát huy tính
tích cực, chủ động và phát triển các năng lực chung, năng
lực chuyên biệt phù hợp với đối tượng SV năm thứ nhất
chuyên ngành Ngữ văn tại Trường CĐSP Nam Định.
- Quá trình lựa chọn, thiết kế, tổ chức thực hiện và
đánh giá sản phẩm các dự án của GV cần có sự linh hoạt,
mềm dẻo, dựa trên những tiêu chí rõ ràng, thống nhất và
phù hợp với từng đối tượng SV qua mỗi năm học.
- Quá trình DH (trong đó có việc tổ chức DHTDA)
cần gắn bó chặt chẽ với hoạt động kiểm tra, đánh giá
nhằm nâng cao hơn nữa ý thức tự giác, năng lực tự học
của SV, đồng thời giúp GV điều chỉnh phương pháp và
hình thức tổ chức DH ngày càng phù hợp hơn.

26

20

DHTDA là một hướng DH cần thiết và hiệu quả
trong quá trình DH theo định hướng phát triển năng lực
người học. Việc tổ chức DHTDA đã được chúng tôi
nghiên cứu và vận dụng trong DH học phần VHTĐ Việt
Nam cho đối tượng SV năm thứ nhất chuyên ngành Ngữ
văn tại Trường CĐSP Nam Định thời gian qua. Kết quả
cho thấy, quá trình dạy - học của GV và SV diễn ra một
cách sinh động và hiệu quả, người học có hứng thú và sự
gắn kết; một số sản phẩm của các dự án có giá trị thực
tiễn, được sử dụng làm tư liệu tham khảo cho SV các
khóa sau.
Tài liệu tham khảo
[1] Trần Thị Thanh Thủy (chủ biên, 2016). Dạy học tích
cực phát triển năng lực học sinh (quyển 2). NXB
Đại học Sư phạm.
[2] Bernd Meier - Nguyễn Văn Cường (2016). Lí luận
dạy học hiện đại - Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung
và phương pháp dạy học. NXB Đại học Sư phạm.
[3] Bộ GD-ĐT (2015). Tài liệu tập huấn Dạy học tích
hợp ở trường trung học cơ sở, trung học phổ thông.
NXB Đại học Sư phạm.
[4] Bộ GD-ĐT (2010). Dạy và học tích cực - Một số
phương pháp và kĩ thuật dạy học. NXB Đại học
Sư phạm.
[5] Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định (2016).
Chương trình đào tạo cao đẳng Sư phạm Văn Giáo dục công dân (Tài liệu lưu hành nội bộ).
[6] Nguyễn Đăng Na (chủ biên, 2008). Văn học trung
đại Việt Nam (tập 1). NXB Đại học Sư phạm.
[7] Nguyễn Thị Diệu Thảo (2009). Dạy học theo dự án
và vận dụng trong đào tạo giáo viên trung học cơ sở
môn Công nghệ. Luận án tiến sĩ Khoa học giáo dục,
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
[8] Nguyễn Thế Hưng - Hoàng Văn Hải - Nguyễn Thu
Yến (2011). Phát triển các kĩ năng nghiên cứu khoa
học cho học sinh thông qua dạy học theo dự án. Tạp
chí Giáo dục, số 274, tr 17-19.
[9] Nguyễn Thị Thanh Nga (2016). Phát triển năng lực
sáng tạo cho học sinh trong môn Ngữ văn trung học
phổ thông qua dạy học dự án. Tạp chí Giáo dục, số
đặc biệt tháng 4, tr 69-71.

