VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 9/2018, tr 276-279
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TRONG DẠY HỌC NGỮ VĂN
Lê Thị Diệu Thu - Học viên cao học khóa QH-2016-S Ngữ văn, Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày nhận bài: 23/08/2018; ngày sửa chữa: 06/09/2018; ngày duyệt đăng: 08/09/2018.
Abstract: Integrating living skill education in teaching literature is necessary and and in line with
the general trend of education innovation today; Through integration, students can discover the
meaning in writing and they can relate and draw living skills for themselves.
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1. Mở đầu
Bước vào thế kỉ XXI, dưới sự phát triển mạnh mẽ của
thời đại công nghệ số, việc số hóa toàn cầu đang ngày
càng được đẩy mạnh. Bởi vậy, cuộc sống cũng đè nặng
lên con người những áp lực nhất định. Chúng ta dần thiếu
đi những hiểu biết, kĩ năng cần có để đối diện với những
rủi ro mà cuộc sống đưa đến. Một trong những thế hệ
đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự tiến công của
cách mạng 4.0 đó là giới trẻ, họ thiếu hụt những kĩ năng
sống (KNS) cần thiết, bối rối khi đối diện với khó khăn.
Như vậy, giáo dục (GD) KNS đã và đang trở thành
nhiệm vụ cần và cấp thiết của mỗi quốc gia, và môi
trường thuận lợi nhất để rèn luyện KNS chính là môi
trường GD.
Việt Nam là một trong những nước tiếp nhận xu
thế đổi mới GD, mục tiêu GD phổ thông đã có sự
chuyển biến theo hướng đổi mới phương pháp dạy
học, không chỉ tập trung bồi dưỡng kiến thức cho học
sinh (HS) mà còn trang bị những năng lực cần thiết,
giúp các em có những hành trang chắc chắn để bước
vào cuộc sống. Cũng vì thế, nhiều môn học được dạy
theo hướng tích hợp lồng ghép GD KNS, biến những
bài học trở nên gần gũi với HS, kiến thức các môn học
dần áp dụng vào cuộc sống.
Ngữ văn có thể nói là một môn học gây nhiều tranh
cãi nhất vì chưa một ai có thể trả lời được “Học Ngữ văn
để làm gì?”. Tuy nhiên, việc GD thẩm mĩ, GD nhân cách
cho HS thông qua tác phẩm văn học là điều mà chúng ta
luôn hướng đến. Nhưng trong thực tế chưa thực sự có tác
dụng. Học xong một tác phẩm văn học, HS thu được gì
về cho bản thân, áp dụng được điều gì trong cuộc sống,
có nhận thấy văn học có ích trong cuộc đời của mình
không. Nghiên cứu này bước đầu chỉ ra rằng, văn học
hoàn toàn áp dụng được vào thực tiễn, đặc biệt là những
thực tiễn rất gần với mỗi chúng ta.
Trong quá trình dạy học Ngữ văn, có rất nhiều bài
thơ cách mạng giai đoạn 1945-1954 có thể tích hợp

được những KNS. Tuy nhiên, việc chỉ ra ý nghĩa thực
tiễn của bài thơ chưa thực sự được quan tâm, nên việc
HS chán học văn, không thuộc thơ, hoặc thuộc một cách
sáo rỗng là hoàn toàn dễ hiểu. Xuất phát từ những điều
nêu trên và mong muốn đóng góp một phần công sức
của mình trong việc GD KNS cho HS thông qua tác
phẩm văn học, giúp các em hiểu được ý nghĩa của môn
Ngữ văn, chúng tôi lựa chọn đề tài: Tích hợp GD KNS
trong dạy học Ngữ văn.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tích hợp giáo dục kĩ năng sống trong dạy học
hiện nay
Với xu hướng ngày một tăng cao về việc GD KNS
của cả xã hội, các công trình nghiên cứu tiếp tục được
xuất bản, tiêu biểu như cuốn GD giá trị sống và KNS cho
HS THCS của các tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Đinh
Thị Kim Thoa - Đặng Hoàng Minh [1]. Bùi Ngọc Diệp
với cuốn Cẩm nang GD KNS cho HS THPT [2] cũng chú
trọng nội dung: làm thế nào để xây dựng những KNS cho
HS. Cuốn Hướng dẫn và rèn luyện KNS cho HS THPT
của tác giả Trương Thị Hoa Bích Dung [3] đã tập trung
tìm hiểu KNS, mục tiêu của việc GD KNS cho HS trong
nhà trường. Ngoài ra, Phạm Công Khanh, Nguyễn Thị
Kim Liên với giáo trình Phương pháp GD giá trị sống,
KNS [4] lại xây dựng các mô hình GD giá trị sống, KNS
theo một góc nhìn khác, đó là qua hoạt động sinh hoạt
câu lạc bộ của HS.
Việc tích hợp GD KNS đang trở thành một trong
những điều mà GD quan tâm hàng đầu. Tuy có rất nhiều
phương án để thực hiện GD KNS cho HS như: Xây dựng
riêng một môn học về KNS cho HS, lồng ghép các nội
dung GD KNS vào môn học, hay là tích hợp KNS vào
các môn học nhưng việc thực hiện những phương án trên
có nhiều khó khăn. Khó khăn về xác định môn học để
lồng ghép, khó khăn trong việc đảm bảo nội dung KNS
được lồng ghép; trong việc dùng các kĩ thuật để HS tiếp
thu bài học kĩ năng… Dù vậy, GD vẫn đang tìm ra giải
pháp để khắc phục những hạn chế ấy, và đang có những
chuyển biến tốt đẹp trong hoạt động dạy và học.
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2.2. Tích hợp giáo dục kĩ năng sống trong dạy học
Ngữ văn
Mục tiêu GD của môn Ngữ văn ở cấp THPT đã được
xác định trong Chương trình GD phổ thông của Bộ GDĐT như sau [5]:
- Trang bị cho HS những kiến thức phổ thông cơ bản,
hiện đại, hệ thống về Văn học và tiếng Việt, bao gồm:
kiến thức về những tác phẩm tiêu biểu cho các thể loại
của Văn học Việt Nam và một số tác phẩm, đoạn trích
của văn học nước ngoài; Những hiểu biết về văn học sử
và một số kiến thức lí luận văn học cần thiết; Những kiến
thức khái quát về giao tiếp, lịch sử tiếng Việt và các
phong cách ngôn ngữ; Những kiến thức về các kiểu văn
bản, đặc biệt là văn bản nghị luận (đặc điểm, cách tiếp
nhận và học tập).
- Hình thành và phát triển các năng lực Ngữ văn, bao
gồm: năng lực sử dụng tiếng Việt thể hiện ở bốn kĩ năng
cơ bản (nghe, nói, đọc, viết), năng lực tiếp nhận văn học,
năng lực cảm thụ thẩm mĩ, năng lực tự học và năng lực
thực hành ứng dụng.
- Bồi dưỡng cho HS tình yêu tiếng Việt, văn học, văn
hóa, tình yêu gia đình, thiên nhiên, đất nước; lòng tự hào
dân tộc; ý chí tự lập, tự cường; lí tưởng xã hội chủ nghĩa;
tinh thần dân chủ, nhân văn; nâng cao ý thức trách nhiệm
công dân, tinh thần hữu nghị và hợp tác quốc tế, ý thức
tôn trọng, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc và nhân
loại…
Việc GD KNS trong môn học Ngữ văn được tiếp cận
theo 2 phương diện: từ nội dung bài học và từ phương
pháp triển khai các nội dung bài học. Nhiều bài học của
môn Ngữ văn hướng đến việc giúp HS nhận thức được
các giá trị trong cuộc sống, sau đó biến những bài học đó
trở thành những năng lực, phẩm chất của bản thân, bồi
dưỡng nhân cách để sống có ích cho xã hội. Mặt khác,
các KNS còn được GD thông qua phương pháp học tập
tích cực, dựa trên sự tương tác giữa nội dung bài học với
những hiểu biết, kinh nghiệm vốn có của bản thân người
học. Đó là sự đối thoại trực tiếp giữa nhận thức, kiến thức
với thực tiễn cuộc sống. HS hoàn toàn được trải nghiệm
trọn vẹn những tình huống sẽ xảy đến trong cuộc sống,
và việc các em sẽ phản ứng với các tình huống ấy một
cách tích cực hay tiêu cực đều phụ thuộc hoàn toàn vào
việc GD có hiệu quả hay không.
Ngoài việc xác định mục tiêu GD của môn Ngữ văn
ở cấp THPT như: Trang bị kiến thức cần có của môn học,
bồi dưỡng những năng lực phẩm chất, bồi đắp cho HS
tình yêu Văn, nhận thức về những giá trị văn học đem lại
thì môn Ngữ văn cũng xác định tích hợp các bài học KNS
trong mỗi đơn vị học phần (do đặc thù môn học rất thuận
lợi để tích hợp KNS).

2.3. Tích hợp giáo dục kĩ năng sống trong dạy học bài
thơ “Tây Tiến”
GD KNS là một nội dung GD hết sức quan trọng cần
được thực hiện một cách có hệ thống và thường xuyên
trong các nhà trường. Việc đưa GD KNS vào nhà trường
có ý nghĩa như là một sự thức tỉnh các nhà GD chú ý
nhiều hơn tính hữu dụng, thiết thực của chương trình,
đồng thời tăng khả năng đáp ứng yêu cầu đào tạo con
người mới của xã hội hội nhập hiện nay. Vì vậy, có thể
chắc chắn rằng môn Ngữ văn ở cấp THPT nói chung và
thơ Việt Nam chương trình Ngữ văn 12 giai đoạn 19451954 nói riêng có vai trò quan trọng trong việc thực hiện
mục tiêu GD này.
Các tác phẩm thơ Việt Nam được biên soạn trong
chương Ngữ văn 12 giai đoạn 1945-1954 có nhiều ưu
thế cho việc tích hợp GD KNS cho HS. Với đặc trưng
là một thể loại trữ tình sâu lắng, một thể loại mà HS có
thể nhớ và thuộc một cách nhanh chóng, dễ dàng hiểu
được nội dung cơ bản nhất và những tư tưởng chủ đề
đặt ta từ tác phẩm. Việc của HS là đào sâu lớp vỏ ngôn
từ của tác phẩm thơ ấy - bởi ngôn từ chính là nơi chứa
những tư tưởng, quan điểm, suy nghĩ mà tác giả muốn
gửi gắm. Và, mỗi một HS khám phá được những gì của
bài học cũng còn phải phụ thuộc vào tầm tiếp nhận, giới
hạn thấu hiểu tác phẩm của mỗi HS. Vì thế, những bài
học mỗi tác phẩm thơ gợi ra phải cần thời gian để đào
sâu, tìm tòi, để chạm đến tầng ý nghĩa ẩn sâu nhất trong
lớp ngôn từ. Ví dụ, bài thơ Tây Tiến, thông qua bức
chân dung của người lính Tây Tiến có thể GD cho HS
lòng tự hào truyền thống anh Bộ đội Cụ Hồ, tự nhận
thức về tinh thần yêu nước, ý chí vượt khó của người
lính Tây Tiến, vượt khó ở đây không chỉ vì hoàn cảnh
chiến tranh, mà là trong bất kì hoàn cảnh nào HS chỉ
cần có sự lạc quan, bình tĩnh thì đều có thể vượt qua.
Đồng thời, GD tinh thần cảm phục, ngưỡng mộ người
lính, ý thức trách nhiệm công dân trong công cuộc xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để hiểu rõ hơn về việc tích
hợp GD KNS trong tác phẩm, chúng tôi đưa ra sự tích
hợp ấy qua việc dạy học tác phẩm Tây Tiến.
Chúng tôi lựa chọn tác phẩm Tây Tiến của nhà thơ
Quang Dũng để làm ví dụ về dạy học tích hợp KNS cho
HS với lí do sau:
Thứ nhất, Tây Tiến là một tác phẩm tiêu biểu cho
hồn thơ lãng mạn của Quang Dũng, bài thơ vừa xây
dựng hình tượng người lính có nét hào hùng, dũng cảm
nhưng bên cạnh đó cũng khai thác thành công chất
lãng mạn của hình tượng. Những người lính mang
trong mình chất mơ mộng rất đẹp, đủ để làm động lực
cho họ tiếp tục chiến đấu.
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Thứ hai, Tây Tiến là tác phẩm tiêu biểu cho dòng văn
học cách mạng 1945-1954. Hình tượng người lính được
tập trung khai thác, trong đó tinh thần lạc quan, tấm lòng
yêu nước, ý chí mạnh mẽ kiên cường được làm nổi bật
sắc nét. Bài thơ là một ví dụ điển hình cho khuynh hướng
văn học thời kì đó.
Thứ ba, đây là tác phẩm có thể vận dụng tích hợp GD
KNS cho HS (tinh thần yêu nước, sự lạc quan chiến
thắng gian khổ, tình đồng chí đồng đội, khả năng cảm
nhận vẻ đẹp nâng đỡ tâm hồn…) trong quá trình tổ chức
dạy học.
Thơ Việt Nam trong chương trình Ngữ văn 12, giai
đoạn 1945-1954 gồm một tác phẩm và một đoạn trích.
Về tác phẩm, trong giai đoạn này nổi bật lên bài thơ:
Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng, bài thơ Việt Bắc của
Tố Hữu. Nhìn vào hệ thống thơ cách mạng Việt Nam giai
đoạn 1945-1954 trong cả chương trình Ngữ văn 12, có
thể thấy số lượng các bài khá ít. Nhưng chúng tôi vẫn
muốn thực hiện chuyên đề này bởi vì cần làm nổi bật đặc
trưng của dòng văn học cách mạng, để HS có công cụ,
phương tiện mẫu đủ để khám phá những bài thơ cùng
mạch cảm xúc ấy. Tiếp nữa, chúng tôi muốn HS tiếp cận
các bài thơ cách mạng với những chiêm nghiệm khác,
không chỉ còn là lòng yêu nước đơn thuần mà mở rộng
hơn, HS có thể kiếm tìm được những bài học KNS rất
gần gũi với mình. Vì thế, việc đưa thể loại thơ Việt Nam
giai đoạn 1945-1954 vào chương trình Ngữ văn 12 (tập
1) là hoàn toàn hợp lí.
Các tác phẩm thơ trong giai đoạn 1945-1954 đã
đánh dấu những bước tiến thành công của dòng văn
học cách mạng, với sự nhận đường và hưởng ứng từ
các nhà thơ thời bấy giờ, một loạt các tác phẩm tiêu
biểu được ra đời, khẳng định lí tưởng cách mạng, thôi
thúc lòng yêu nước sôi sục trong mỗi cá nhân, từ đó
thể hiện niềm lạc quan, tin tưởng vào tương lai tốt đẹp
của đất nước. Cả một thời đại hào hùng được tái hiện
trong những dòng thơ cách mạng, vừa dựng nên bức
tranh về cuộc sống của người lính, nhân dân ta trong
kháng chiến, vừa xây dựng những hình tượng lớn lao
vĩ đại về những anh hùng trong kháng chiến.
Thơ Việt Nam giai đoạn 1945-1954 có những thành
tựu đáng kể, nó vừa ở độ chín nhất định, lại vừa đạt được
sự đồng thuận của những nhà thơ tài năng góp sức, khẳng
định sức mạnh của lí tưởng cách mạng, tác động mạnh
mẽ và trực diện vào tâm lí nhân dân, từ đó thôi thúc trong
mỗi con người tình yêu nước và tinh thần tự nguyện dâng
hiến, bảo vệ Tổ quốc.
Để tích hợp GD KNS cho HS, GV cần bám sát mục
tiêu của từng bài học, giờ học, mục tiêu GD KNS qua

dạy học thơ Việt Nam (giai đoạn 1945-1954) trong
chương trình Ngữ văn 12 (tập 1).
- Về kiến thức: + Nâng cao hiểu biết về các giá trị
truyền thống của dân tộc, yêu gia đình, quê hương, đất
nước, sống nhân ái, khoan dung, có trách nhiệm với bản
thân, cộng đồng, đất nước và môi trường tự nhiên; + Hiểu
và nhận biết được tầm quan trọng của các KNS.
- Về kĩ năng: + Bồi đắp cho mình những kĩ năng giao
tiếp, quyết đoán, làm chủ bản thân trong mọi trường hợp;
+ Sống lạc quan, tích cực, sống lành mạnh và có những
hành động góp phần làm đẹp xã hội; + Phát triển kĩ năng
giao tiếp, kĩ năng đưa ra phán đoán, có trách nhiệm với
mọi người và xác định những hiểm nguy để đương đầu.
- Về thái độ: + Hứng thú và có nhu cầu được thực
hành các KNS mà bản thân được GD đồng thời tạo động
lực, truyền cảm hứng để những người khác cũng thực
hiện những bài học KNS ấy.
Thông thường, có bốn bước để thực hiện một bài học
tích hợp GD KNS: 1) Khám phá (HS bước đầu tiếp cận
tác phẩm với kiến thức nền có sẵn do các em tự tìm hiểu);
2) Kết nối (GV giúp HS gắn kết những kiến thức nền với
những kiến thức mới); 3) Thực hành/ Luyện tập (Tạo bối
cảnh để HS luyện tập, chỉnh sửa những sai lệch trong
nhận thức về bài học của HS); 4) Vận dụng (Áp dụng
những kiến thức đã học vào một số bối cảnh giả định có
thực ngoài cuộc sống). Ở đây, chúng tôi trình bày những
gợi ý về tích hợp GD KNS trong tác phẩm Tây Tiến.
Mục đích cần đạt: Học xong bài Tây Tiến, HS có thể
phân tích được vẻ đẹp hùng vĩ, mĩ lệ của thiên nhiên miền
Tây và hình tượng người lính Tây Tiến, chỉ ra được
những nét đặc sắc về nghệ thuật trong bài thơ: bút pháp
lãng mạn, những sáng tạo về hình ảnh, ngôn ngữ và
giọng điệu, trình bày, trao đổi về mạch cảm xúc của bài
thơ, về giai điệu, hình tượng người lính Tây Tiến trong
bài thơ, phân tích, so sánh, bình luận về vẻ đẹp của bài
thơ, về sự thể hiện hình tượng người lính của bài thơ so
với thơ ca cách mạng cùng thời đại.
Ngoài ra, HS có thêm các KNS cần có để vận dụng
trong đời sống, biến những KNS trở thành những kĩ
năng sẵn có tiềm tàng trong mỗi cá nhân, như thông qua
bức chân dung của người lính Tây Tiến, có thể GD cho
HS lòng tự hào truyền thống anh Bộ đội Cụ Hồ, tự nhận
thức về tinh thần yêu nước, ý chí vượt khó của người
lính Tây Tiến (vượt khó ở đây không chỉ vì hoàn cảnh
chiến tranh, mà là trong bất kì hoàn cảnh nào, HS chỉ
cần có sự lạc quan, bình tĩnh thì đều có thể vượt qua).
Đồng thời, GD tinh thần cảm phục, ngưỡng mộ người
lính, ý thức trách nhiệm công dân trong công cuộc xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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Không chỉ vậy, HS có thể tự nhận thức về tinh thần
yêu nước, ý chí vượt khó của người lính Tây Tiến; Rút
ra bài học cho cá nhân, thấu hiểu được vai trò của việc
học Ngữ văn (giúp người học có các phẩm chất, kĩ năng
cần thiết trước thời đại đổi mới.
GV tiến hành giúp HS tìm hiểu các thông tin đầy đủ,
chi tiết nhất về tác giả, tác phẩm; triển khai các bước dạy
học tích hợp trong từng đơn vị học phần của bài giảng.
Bài thơ Tây Tiến có bố cục bốn phần (theo cách chia
của tác giả bài nghiên cứu), trong đó, có thể tích hợp GD
KNS ở phần 1 và phần 3:
1. Nhớ về thiên nhiên miền Tây và những cuộc
hành quân của đoàn quân Tây Tiến:
- Cảm xúc gợi nhớ Tây Tiến: GD kĩ năng tự nhận
thức, GD HS về việc trân trọng những điều gắn bó, gần
gũi với mình.
- Nhớ về thiên nhiên miền Tây: GD HS về lòng yêu
thiên nhiên, khả năng thẩm mĩ. Bởi mỗi một cảm nhận
về cuộc sống giúp các em vượt qua những tình huống
bất ngờ xảy đến. Có hiểu biết về thiên nhiên thì dễ sinh
tồn, có yêu cái đẹp mới dễ rung động, dễ thành công
trong giao tiếp, nắm bắt được cảm xúc của người đối
diện. Việc yêu những điều đẹp, những điều lãng mạn
cũng khiến cho cái nhìn về cuộc sống thoải mái và
hạnh phúc hơn. Sống hạnh phúc thì sẽ dâng hiến
những điều tốt đẹp cho cuộc đời.
- Nhớ về đoàn quân Tây Tiến trong những cuộc hành
quân rèn cho HS kĩ năng vượt khó; mở rộng ra cho HS
không chỉ là tình đồng chí mà còn là tình bạn. Những
người bạn thấu hiểu nhau, luôn chia sẻ vui buồn với nhau
sẽ nâng đỡ, giúp chúng ta vượt qua những khó khăn. Bạn
bè chính là người có thể giúp chúng ta tiếp bước, thúc
đẩy ta thực hiện lí tưởng. Hình tượng người lính vượt qua
gian khó còn GD HS cách thức để vượt mọi khó khăn:
tinh thần lạc quan, sự tự tin sẽ chiến thắng hoàn cảnh.
2. Nhớ về tình kỉ niệm quân dân
3. Chân dung người lính Tây Tiến: GD HS kĩ năng
nhận định giá trị bản thân, GD cho HS về niềm đam mê,
yêu thích. Lòng yêu nước giúp người lính vượt qua gian
khổ, dù có mất mát, đau thương vẫn lạc quan, mạnh mẽ,
để chiến đấu vì tương lai đất nước. Lòng yêu nước là ánh
sáng soi đường chỉ lối cho mọi hành động của người lính;
với HS chính là niềm đam mê. Nếu HS có sự quyết tâm
cao với mơ ước, với đam mê của mình, thì dù có khó
khăn đến mấy cũng sẽ thành công trong học tập, trong
cuộc sống.
4. Lời thề sắt son
Khi đã xây dựng một bài dạy tích hợp như vậy, GV
hoàn toàn có thể hướng dẫn HS áp dụng những kiến thức

mình học được để suy nghĩ về những bài học ẩn trong
tầng nghĩa của tác phẩm dựa theo gợi ý đã xây dựng trên.
3. Kết luận
Có thể thấy rằng, việc dạy học tích hợp các môn
học với KNS là yếu tố cần thiết trong tiến trình GD
một con người, đặc biệt là với môn Ngữ văn. Song
công việc này không hề dễ dàng bởi đặc thù của môn
Ngữ văn, để tích hợp một KNS sao cho đúng, cho
trúng, không lệch lạc trong từng tác phẩm là cả một
quá trình gian nan. Tuy vậy, nếu mỗi GV kiên nhẫn
đổi mới các phương pháp dạy học, khéo léo giúp HS
tìm hiểu môn Ngữ văn một cách bài bản, đưa những
bài học từ môn Ngữ văn trở nên gần gũi với các em,
giúp các em hiểu học Ngữ văn có tác dụng mạnh mẽ
như thế nào đến cuộc sống của mình. Hi vọng rằng,
môn Ngữ văn sẽ trở thành môn học rèn luyện các em
trở thành những người có nhân cách tốt đẹp nhất.
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