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NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐIỀU KIỆN VÀ BIỆN PHÁP
PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC ĐỌC HIỂU CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
Lê Thị Hồng - Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang
Ngày nhận bài: 03/08/2018; ngày sửa chữa : 16/08/2018; ngày duyệt đăng: 23/08/2018.
Abstract: Teaching competency of reading for primary teachers is very important to meet the
urgent requirements of new curriculum and textbooks of the primary school. The article addresses
measures for primary teachers to have skills and methods to teach students to read better. These
solutions are all training in order to develop teachers' teaching competency of reading and reading
skill of primary school students. The proposed solutions have been and will be applied in
classrooms and bring about positive initial results.
Keywords: Teaching competency of reading, teaching reading.
1. Mở đầu
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị
TW 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và
đào tạo với quan điểm định hướng đào tạo chuyển trọng
tâm quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức, kĩ
năng sang phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực
người học đã đặt ra vấn đề cấp bách trong đào tạo giáo
viên. Chương trình giáo dục (GD) phổ thông tổng thể đã
được Bộ GD-ĐT phê duyệt ngày 7/8/2018 đã khẳng định
việc đổi mới căn bản dạy và học theo phát triển phẩm
chất năng lực người học. Cấp học tiểu học là nền tảng
cần tiếp cận và đáp ứng yêu cầu dạy theo định hướng
chương trình mới theo hướng phát triển phẩm chất, năng
lực người học, trong đó năng lực sử dụng ngôn ngữ (đọc
- viết - nghe - nói) là một trong 10 năng lực cốt lõi của
chương trình tổng thể đã đưa ra. Trước yêu cầu đó, việc
phát triển năng lực dạy (NLDH) học đọc hiểu cho giáo
viên (GV) tiểu học là rất cần thiết nhằm tạo bước đệm
ban đầu cho việc giảng dạy đọc hiểu theo chương trình
GD tiểu học mới.
Bài viết nghiên cứu một số điều kiện và biện pháp
phát triển NLDH đọc hiểu cho GV tiểu học.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cơ sở lí luận của năng lực dạy học đọc hiểu
- Năng lực (NL) được hiểu là sự kết hợp của các khả
năng, phẩm chất, thái độ của một cá nhân hoặc tổ chức
để thực hiện một nhiệm vụ có hiệu quả trong cuộc sống.
NL được hình thành, phát triển, thể hiện qua hoạt động;
không có hoạt động, NL sẽ không tồn tại. Thước đo NL
chính là tính hiệu quả của hoạt động [1]. Chương trình
giáo dục phổ thông tổng thể đã được Bộ GD-ĐT định
hướng phát triển NL người học với mục tiêu chung toàn
chương trình là “giúp học sinh (HS) phát triển khả năng
vốn có của bản thân, hình thành tính cách và thói quen;

phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần; trở thành người
học tích cực, tự tin, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp và
học tập suốt đời; có những phẩm chất tốt đẹp và các NL
cần thiết để trở thành người công dân có trách nhiệm,
người lao động cần cù, có tri thức và sáng tạo” [2; tr 7].
Phát triển NL cho HS đã và đang trở thành yêu cầu và
mục tiêu chung của giáo dục thế giới cũng như Việt Nam.
- NLDH được biểu hiện ở tất cả các hình thức khác
nhau của công tác sư phạm và tập trung ở hai hoạt động
cơ bản là: hoạt động dạy học (DH) và hoạt động GD. Do
đó, GV cần phải có NL để giải quyết những mục tiêu đặt
ra trong hoạt động DH và hoạt động GD. Đó chính là
NL chuyên biệt của người GV.”NL sư phạm là khả năng
và ý chí của GV trong việc thường xuyên vận dụng thái
độ, kiến thức và kĩ năng nhằm đẩy mạnh việc học tập của
HS…” [3; tr 26]. “NL sư phạm nhằm nói đến một GV từ
xác định rõ mục tiêu và nội dung DH đến việc phát triển
liên tục việc dạy và nghề dạy nhằm hỗ trợ và dễ hóa việc
học của HS bằng phương pháp tốt nhất…” [3; tr 21]. Như
vậy, yếu tố quyết định có NL sư phạm là phải có kiến
thức và cách thức. Có kiến thức chưa đủ, cần phải có cách
thức (phương pháp DH tốt, phương pháp GD tốt) để có
NL sư phạm. Để có cách dạy tốt, phương pháp tốt, GV
luôn luôn phải trau dồi và phấn đấu suốt đời để đáp ứng
và có NL sư phạm tối ưu.
- Năng lực đọc hiểu (NLĐH) là NL tiếp nhận văn bản
(VB), là hoạt động người học đọc chữ nhằm xử lí thông
tin trong văn bản vào những mục đích khác nhau: học
tập, giải trí, nghiên cứu… trong thực tiễn đời sống của cá
nhân và cộng đồng. Đọc hiểu gồm: hiểu nội dung VB,
hiểu phương thức biểu đạt văn bản, liên hệ so sánh ngoài
văn bản, và ứng dụng đọc VB vào giải quyết vấn đề. Đọc
hiểu là một kĩ năng; việc hình thành, củng cố, phát triển
kĩ năng đọc hiểu cho người học trong quá trình gắn với
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bản chất của việc DH đọc hiểu: Bản chất của DH đọc
hiểu là dạy kĩ năng học tập. Đọc hiểu là đọc kết hợp với
sự hình thành NL giải thích, phân tích, khái quát, biện
luận đúng - sai về logic, nghĩa là kết hợp với NL, tư duy
và biểu đạt.
- NLDH đọc hiểu văn bản (ĐHVB) là NLĐH của mỗi
và cách GV hướng dẫn cho người học ĐHVB, giúp HS
có NLĐH bất kì loại VB nào trong chương trình được
giảng dạy trong nhà trường và VB nằm ngoài chương
trình. Ngoài ra còn là NL thiết kế các hoạt động DH có
thể giúp HS tự đọc VB để biết vận dụng các thông tin
trong VB vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống
hàng ngày. Đồng thời, GV nên tạo nhiều cơ hội, điều kiện
cho các em HS luyện tập, thực hành thông qua các bài
tập lớn với những VB mà HS được đọc trong và ngoài
chương trình [4].
- Phát triển NLDH đọc hiểu là nhờ sự tác động GD
làm biến đổi GV theo chiều hướng tích cực về khả năng
tổ chức, hướng dẫn HS ĐHVB với khả năng thiết kế, dự
kiến (soạn giáo án) các hoạt động dạy học của GV giúp
HS nâng cao chất lượng ĐHVB, biết cách đọc VB thông
qua thực hành dạy đọc để tự tìm ra nội dung, giá trị nghệ
thuật của các loại VB.
2.2. Yêu cầu phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn
bản trong môn Tiếng Việt ở tiểu học theo định hướng
phát triển năng lực người học
- Đổi mới chương trình: Theo Chương trình GD phổ
thông mới của Bộ GD-ĐT, điểm khác biệt lớn nhất của
chương trình lần này (so với chương trình hiện hành)
chính là coi trọng năng lực giao tiếp (với 4 kĩ năng chính
là đọc, viết, nói và nghe). Chương trình sẽ được xây dựng
thống nhất từ lớp 1 cho tới lớp 12, nhằm hướng tới mục
tiêu hình thành năng lực giao tiếp cho HS, trong đó đặc
biệt chú trọng tới chủ thể người học và khả năng ứng
dụng tri thức tiếng Việt vào cuộc sống. Các kiến thức văn
học, tiếng Việt sẽ tích hợp thông qua các kĩ năng đọc,
viết, nói, nghe và phục vụ cho các kĩ năng này. Cấp tiểu
học sẽ tập trung giáo dục kĩ năng đọc hiểu, kĩ năng tạo
dựng các VB khác nhau cần thiết trong cuộc sống, nâng
cao văn hóa đọc thông qua đọc hiểu văn bản có khả năng
tìm kiếm thông tin và thuật lại, miêu tả lại, giải thích lại
các sự kiện, nội dung văn bản đó.
- Đổi mới hình thức tổ chức dạy học: Dựa trên nền
tảng những hình thức truyền thống để đổi mới, nâng cao
hiệu quả dạy đọc hiểu cho HS tiểu học trong môn Tiếng
Việt, cụ thể: Tổ chức cho HS đọc hiểu theo nhóm đôi,
nhóm lớn, cả lớp hay cá nhân,… Thông qua hình thức
hoạt động này học sinh giải quyết các nhiệm vụ học tập
hiệu quả; Tổ chức cho HS luyện tập đọc các VB thông
qua những bài tập: nghiên cứu trường hợp, dự án, tình

huống, đóng vai,…; Tổ chức HS làm việc cá nhân (đối
với những câu hỏi, bài tập dễ). Yêu cầu HS hoạt động
theo nhóm đôi, nhóm bàn, nhóm lớn, theo dãy, theo tổ,…
để trả lời câu hỏi hoặc thực hiện bài tập (đối với những
câu hỏi, bài tập khó hơn); Tổ chức cho HS báo cáo kết
quả bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động như: thi
đua tiếp sức, bảng con, bảng phụ, hoặc trên những đồ
dùng dạy học tự làm; GV có thể trao đổi hoặc sửa lỗi cho
HS, hoặc tổ chức để HS giải đáp thắc mắc cho nhau, bổ
sung góp ý cho nhau, đánh giá lẫn nhau trong quá trình
thực hiện nhiệm vụ tìm hiểu bài; để gây hứng thú cho
HS, làm cho giờ học sôi nổi hơn, GV có thể tổ chức cho
HS tham gia một số trò chơi học tập theo nguyên tắc:
“Học mà chơi, chơi mà học”. Thông qua các hình thức tổ
chức hoạt động vui chơi, học sinh vừa được vui chơi vừa
được củng cố các kiến thức đã học, tạo điều kiện cho học
sinh được rèn kĩ năng giao tiếp, kĩ năng nghe - nói, từ đó
kích thích khả năng ứng xử ngôn ngữ của HS.
- Đổi mới phương pháp dạy học: Phương pháp dạy
học đọc hiểu theo Chương trình tổng thể của Bộ GD-ĐT
[5] nêu: Đối với HS các lớp đầu cấp tiểu học, sau khi đọc
xong một câu chuyện, GV có thể dành thời gian cho các
em thực hiện những hoạt động mà các em lựa chọn: viết
về câu chuyện này, đọc lại cho bạn mình nghe hay tự đọc
một mình, vẽ một nhân vật trong truyện, đóng kịch,... sau
đó, chia sẻ kết quả của mình với các bạn khác. Theo cách
này, HS được tự khám phá, thử nghiệm và phát triển
năng lực nhận thức. GV chỉ là người tổ chức các hoạt
động, hỗ trợ và chia sẻ thêm các trải nghiệm của mình
khi cần thiết. Việc hướng dẫn HS ĐHVB sẽ diễn ra theo
trình tự của giờ DH đọc hiểu và tùy thuộc vào mục đích
của VB/bài học, kết hợp với phương pháp DH của GV
sẽ hướng dẫn HS tìm kiếm, lựa chọn, giải thích và đánh
giá thông tin từ VB đó. GV có vai trò quan trọng trong
sự phát triển NL đọc hiểu của HS, giúp HS vận dụng
những kĩ năng đã học vào thực tiễn cuộc sống.
- Kiểm tra, đánh giá trong dạy đọc hiểu: Hiện nay,
việc đánh giá kết quả (ĐGKQ) ĐHVB của HS còn nhiều
bất cập. Đề thi được ra dưới dạng tự luận, chỉ kiểm tra
các nội dung chính được học về các VB cụ thể trong sách
giáo khoa. Để làm bài, HS chủ yếu chỉ cần nhớ nội dung
bài giảng của GV. Trình độ ĐHVB của HS được đánh
giá bằng điểm số của các bài kiểm tra thường xuyên.
Ngoài ra, không có hình thức đánh giá nào khác. Điểm
số của bài thi, được coi là căn cứ quan trọng. Có thể nói,
ĐGKQ đọc hiểu là khâu quan trọng trong quá trình dạy
đọc hiểu. “Kết quả đọc hiểu” là mức độ đạt được của HS
về kiến thức, kĩ năng ĐHVB được quy định trong chuẩn
kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông.
Trong quá trình DH ĐHVB cho HS tiểu học. GV cần
thường xuyên có các hình thức, tiêu chí để đánh giá
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chuẩn đầu ra cho các em thông qua hệ thống câu hỏi để
kiểm tra cụ thể như: Kiểm tra, đánh giá (KTĐG) qua
thông tin trong VB được học; KTĐG được cách lựa chọn
từ ngữ, hình ảnh, chi tiết, nhân vật,… trong VB; KTĐG
được giá trị nội dung của một hoặc một vài đoạn trong
văn bản; KTĐG được giá trị nội dung, cảm xúc của VB
đó; KTĐG được giá trị nghệ thuật của VB như thế nào;
KTĐG được ý nghĩa của thông tin thu nhận được từ VB
đối với bản thân các em. Đánh giá kết quả ĐHVB được
hiểu là sự đối chiếu kết quả đạt được của người học với
mục tiêu của DH ĐHVB đã đề ra. Do đó, ĐGKQ ĐHVB
ở môn Tiếng Việt trong thời gian tới nhằm mục đích
kiểm tra năng lực (NL) vận dụng kiến thức, kĩ năng để
giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn (ở đây là
đọc hiểu các VB trong những tình huống mới), chứ
không chỉ là kiểm tra trình độ đạt chuẩn kiến thức kĩ năng
của HS đến đâu. Từ kết quả đánh giá, có thể điều chỉnh
việc DH ĐHVB ở trường tiểu học. Nghĩa là việc ĐGKQ
đọc hiểu không chỉ nhằm mục đích ĐGKQ quá trình học
tập của người học mà còn là nguồn thông tin phản hồi
giúp người dạy nắm bắt được chất lượng, phương pháp
DH để từ đó có những điều chỉnh thích hợp cho công tác
giảng dạy của mình.
2.3. Một số điều kiện phát triển năng lực dạy học đọc
hiểu văn bản cho giáo viên tiểu học
2.3.1. Giáo viên tiểu học cần chú ý đến đặc điểm tâm sinh
lí của học sinh tiểu học trong việc dạy đọc hiểu văn bản
Sự phát triển nhận thức của các em chưa hoàn
thiện. Ở đầu tiểu học, sự chú ý của các em còn yếu,
khả năng kiểm soát, điều khiển, chú ý hạn chế thiếu
tính bền vững. Ở cuối tiểu học chú ý có chủ định phát
triển, đã có sự nỗ lực trong hoạt động học tập như học
thuộc một bài thơ dài; Sự phát triển về tình cảm, nhân
cách của các em chưa bền vững, rõ nét. Tình cảm của
các em mang tính cụ thể, trực quan gắn liền với sự vật,
hiện tượng sinh động. Nhân cách của HS tiểu học
mang tính chỉnh thể hồn nhiên có tiềm ẩn những năng
lực chưa bộc lộ rõ rệt và đặc biệt nhân cách HS đang
hình thành sẽ được hoàn thiện dần cùng với tiến trình
phát triển của các em. Chính vì những điều đã nêu ở
trên, việc GD nhằm phát triển năng lực đọc hiểu văn
bản cho HS tiểu học cần sự khéo léo, tinh tế khi tác
động để phát triển NL cho các em thông qua các
phương pháp, hình thức tổ chức DH.
2.3.2. Thực trạng việc dạy học đọc hiểu văn bản cho học
sinh tiểu học hiện nay
Ở trường tiểu học, việc dạy đọc hiểu, bên cạnh những
thành công còn nhiều hạn chế. HS của chúng ta đọc hiểu
chưa được như mong muốn. Kết quả đọc hiểu của các
em chưa đáp ứng được yêu cầu của việc hình thành NL

ĐHVB. Các em chưa nắm vững được công cụ hữu hiệu
để lĩnh hội tri thức, tư tưởng, tình cảm chứa đựng trong
VB được đọc. GV tiểu học còn có phần lúng túng khi dạy
đọc hiểu nhất là việc dạy đọc như thế nào để các em hiểu
VB được đọc, nhất là làm thế nào để các em hiểu được
“văn”, làm thế nào để những gì đọc được tác động vào
chính cuộc sống của các em. Một số GV mặc dù có nhiều
kinh nghiệm trong giảng dạy, nhưng do việc đã quen
thuộc với phương pháp dạy học truyền thống, khả năng
nắm bắt phương pháp mới có phần hạn chế, các bước lên
lớp chưa linh hoạt, nên giờ dạy đọc hiểu có phần đơn
điệu. Về phía HS, do đặc điểm tâm - sinh lí lứa tuổi, việc
tự giác trong học tập chưa cao, trình độ đọc còn yếu. Đôi
khi các em chỉ đọc chữ mà ít chú tâm đến nội dung VB
tức là việc đọc chỉ đơn thuần là đọc còn phần hiểu thì
chưa được như mong muốn.
2.3.3. Năng lực đọc hiểu văn bản của học sinh tiểu học
Ở cấp tiểu học, việc đọc hiểu giữ một vai trò rất quan
trọng, đọc đã trở thành một đòi hỏi cơ bản đầu tiên đối
với mỗi người đi học. HS tiểu học thuộc độ tuổi thiếu
niên. Đây là giai đoạn đang phát triển thay đổi tâm - sinh
lí trên tất cả các mặt: thể chất, nhận thức, xúc cảm và xã
hội để hoàn thiện trưởng thành. Với những đặc điểm lứa
tuổi, đặc điểm bối cảnh xã hội tạo lên năng lực, đặc biệt
là NL ĐHVB cho HS, có thể khẳng định, nếu có môi
trường phù hợp và sự hướng dẫn cụ thể của GV thì NL
ĐHVB của HS tiểu học sẽ được phát triển ở mức độ cao
cụ thể là: có năng lực nhận biết, nắm vững các thông tin
và đặc điểm (cấu trúc, nội dung) của các VB; có khả năng
tiếp cận, phân tích sâu sắc các thông tin ẩn ngầm trong
VB kết hợp với vốn hiểu biết để kiến tạo nên ý nghĩa đa
cấp độ; có NL phản hồi, đánh giá ý nghĩa văn bản gắn
với tư duy phản biện nhằm phát triển NL đọc và tiếp nhận
(hiểu) thông tin trong VB; có thể vận dụng hiểu biết về
VB vào thực tiễn một cách linh hoạt, thành thạo. Dựa vào
các mục tiêu cụ thể nêu trên, chúng tôi cho rằng ĐHVB
là quá trình đọc để tiếp nhận một cách sâu sắc, nắm được
nội dung, yêu cầu và ý nghĩa của VB. Khi đọc, cần phải
biết phát hiện một số từ ngữ khó, biết cách đọc các từ ngữ
khó đọc, hiểu được các từ ngữ, hiểu được nội dung, nắm
được bố cục; biết nhận xét một số hình ảnh hay nhân vật
minh họa; hiểu được nội dung chính, nội dung từng đoạn
của bài đọc.
Tập đọc là phân môn của chương trình Tiếng Việt
ở cấp tiểu học. Đây là phân môn có vị trí đặc biệt trong
chương trình vì nó đảm nhiệm việc hình thành và phát
triển cho HS kĩ năng đọc, một kĩ năng công cụ cho HS
học tập. Do vậy, việc dạy đọc có ý nghĩa vô cùng to
lớn ở tiểu học, bởi đầu tiên trẻ phải học đọc, sau đó
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các em phải đọc để học. Nếu đọc tốt các em sẽ dễ dàng
chiếm lĩnh được ngôn ngữ để dùng trong giao tiếp và
học tập. Đọc không chỉ đơn thuần là sự “đọc trơn” lên
thành tiếng theo đúng kí tự chữ viết mà quan trọng
hơn, đọc còn là một quá trình nhận thức để có khả
năng thông hiểu những gì được đọc (đọc hiểu). Chính
nhờ đọc hiểu mà HS dần dần có khả năng đọc rộng để
tự học, tự bồi dưỡng kiến thức về cuộc sống, từ đó
hình thành thói quen, hứng thú với việc đọc sách, với
việc tự học thường xuyên.
2.4. Một số biện pháp dạy học tích cực khi dạy học đọc
hiểu văn bản cho học sinh tiểu học
- Chia nhóm và tổ chức hoạt động nhóm: Khi dạy,
GV sẽ tổ chức chia nhóm (ngẫu nhiên, hỗn hợp, có chủ
định,…) và giao nhiệm vụ cụ thể cho nhóm làm việc theo
yêu cầu. Việc chia nhóm phù hợp sẽ tạo điều kiện cho
các em trao đổi, tranh luận giúp nhau có những nhận xét
đúng về nội dung VB. Hoạt động nhóm diễn ra các bước
như sau: mỗi nhóm nhận một tờ phiếu đã ghi các câu hỏi;
HS các nhóm làm việc độc lập để chuẩn bị bài của mình;
các thành viên trong nhóm trao đổi thống nhất ý kiến và
ghi nhanh lên phiếu; đại diện các nhóm gắn kết quả lên
bảng lớp và trình bày ý kiến của nhóm mình; Cả lớp và
GV nhận xét kết luận nhóm làm việc hiệu quả nhất.
- Đặt câu hỏi: GV có thể sử dụng một số câu hỏi để
hướng dẫn HS trong suốt tiến trình đọc VB như: Điều gì
sẽ xảy ra trong câu chuyện này?; Khi nhìn tựa đề và hình
ảnh, em nghĩ VB này nói về vấn đề gì?; VB này có mục
đích gì?; Em muốn biết điều gì và thảo luận điều gì trong
VB này?; Em hiểu về các nhân vật/ tình tiết chuyện như
thế nào?; Câu chuyện nhắc em điều gì trong cuộc sống
của mình?; Hãy tóm tắt VB này;… GV khuyến khích các
em gợi trí tưởng tượng, xác định mục đích đọc, biết nhận
xét đánh giá VB. Kích hoạt kiến thức nền về VB của các
em từ đó các em thu nhận được gì từ VB và áp dụng vào
cuộc sống thực tế.
- Trình bày 1 phút: GV có thể sử dụng cuối hoặc giữa
tiết học, như: yêu cầu HS suy nghĩ, trả lời, điều quan
trọng nhất trong bài đọc là gì? Vấn đề gì quan trọng mà
chưa được giải đáp?...; HS suy nghĩ và viết ra giấy theo
cách hiểu của mình; Mỗi HS sẽ trình bày trước lớp trong
thời gian 1 phút về những điều các em biết và muốn được
giải đáp.
- KWL và KWLH: Biện pháp này có thể giới thiệu
mục tiêu bài học và tổng kết bài học đã hoàn thành. Khi
nhìn lại những gì đã học được HS xác định những kĩ năng
đã đạt được (K) và những kiến thức còn chưa biết (W).
Và tổng kết những điều đã học được sau bài học (L).

Cuối cùng, HS sẽ làm gì với những hiểu biết sau bài học
(H).Ví dụ: khi tổ chức cho HS học, trước tiên GV sẽ phát
phiếu học tập để các em ghi tổng hợp kiến thức khi kết
thúc bài học cụ thể như sau:
K
(điều
đã biết)
-

W
(điều
muốn biết)
-

L
(điều mới
học được)
-

H
(điều
sẽ làm)
-

HS hoàn thành và trình bày trước lớp kết quả sau bài
học. GV, HS khác trong lớp cùng nhận xét.
3. Kết luận
Phát triển NLDH ĐHVB cho GV tiểu học là vấn đề
quan trọng. Thông qua bài viết, chúng tôi mong muốn
góp một thêm một số ý kiến về NLDH ĐHVB cho HS
tiểu học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực người học
theo Chương trình giáo dục tổng thể của Bộ GD-ĐT
đáp ứng được xu thế chung của toàn ngành, toàn xã hội.
GV tiểu học cần có NLDH ĐHVB để đáp ứng được yêu
cầu mới - yêu cầu tất yếu, cấp thiết của thời đại, xu
hướng mang tính quốc tế, chiến lược GD quốc gia của
Việt Nam.
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