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RÈN LUYỆN NĂNG LỰC KỂ CHUYỆN
QUA HỌC PHẦN “LÍ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP KỂ CHUYỆN”
CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
Trần Thị Thanh Hồng - Trường Đại học Tây Bắc
Ngày nhận bài: 25/03/2019; ngày sửa chữa: 06/04/2109; ngày duyệt đăng: 18/04/2019.
Abstract: Storytelling is a highly creative artistic activity. Developing storytelling competency is
an essential task for preschool education students. Through the assessment of the teaching situation
of the module “Theory and method of storytelling” with the training of storytelling competency
for preschool education students at Tay Bac University. In the article, we propose some
orientations to train for telling stories competency for students through this module in terms of:
Increasing the design of literary sensory exercises and creative storytelling; teaching - learning
theory combined with storytelling practice; train literary sensory competency combined with
expressive storytelling through practice lessons.
Keywords: Skill, storytelling, literary sensory, students, preschool education, Tay Bac University.
1. Mở đầu
Trong các thể loại văn học, truyện là một thể loại
được trẻ yêu thích. Kể chuyện (KC) có sức mạnh riêng
trong việc giáo dục trẻ. Ở trường mầm non (MN), KC
không chỉ là phương tiện phát triển lời nói, mà còn góp
phần bồi dưỡng tình cảm thẩm mĩ và mở rộng nhận thức
cho trẻ. Đối với một giáo viên MN, năng lực KC là một
yêu cầu nghiệp vụ sư phạm có tính đặc thù cần được rèn
luyện thường xuyên. Đây cũng là một trong những năng
lực đòi hỏi sinh viên (SV) ngành Giáo dục MN phải
thành thạo trong quá trình học “nghề giáo viên MN”. Do
đó, trong quá trình dạy học, giảng viên (GV) cần thường
xuyên quan tâm và tìm các biện pháp rèn luyện năng lực
KC cho SV thông qua học phần mình đảm nhiệm.
Bài viết trình bày thực trạng và biện pháp rèn luyện
năng lực KC qua học phần “Lí luận và phương pháp kể
chuyện (PPKC)” cho SV ngành Giáo dục MN Trường
Đại học Tây Bắc, giúp các em có những năng lực cần
thiết để đáp ứng yêu cầu giáo dục thuộc các lĩnh vực khác
nhau, nhất là lĩnh vực phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Nội dung, ý nghĩa học phần “Lí luận và phương
pháp kể chuyện”
Trong Chương trình Đào tạo ngành Giáo dục MN,
học phần “Lí luận và PPKC” [1] có vị trí đặc biệt quan
trọng, mang nhiều tính chất đặc thù của chuyên ngành
đào tạo. Học phần này hướng tới mục tiêu cơ bản là trang
bị cho SV những kiến thức cơ bản về các phương pháp,
hình thức tổ chức dạy học KC cho trẻ MN và rèn luyện
kĩ năng kể chuyện diễn cảm (KCDC), qua đó, giúp SV
có ý thức tự học, tự rèn luyện năng lực cần thiết để đáp
ứng yêu cầu của một giáo viên MN.
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Từ thực tế dạy học phần “Lí luận và PPKC”, chúng
tôi xác định nội dung của học phần có nhiều thuận lợi
trong việc rèn luyện năng lực KC và phương pháp dạy
học KC, nhất là những nội dung hướng dẫn SV tự học.
Ví dụ: Chương 2 “Cơ sở khoa học của KC trong trường
MN”, có các bài tập: tìm hiểu các vấn đề có liên quan đến
việc cảm thụ tác phẩm văn học; đặc điểm cảm thụ truyện
của trẻ; đặc điểm tiếp nhận và sức hấp dẫn của truyện cổ
tích thần kì của trẻ mẫu giáo; nội dung chương trình KC
ở trường MN; hệ thống các tác phẩm văn học dành cho
thiếu nhi,… những hiểu biết này là cơ sở bồi dưỡng cho
SV các kĩ năng khám phá và thưởng thức cái chân, thiện,
mĩ của văn chương, là cơ sở để SV có ý thức rèn luyện
năng lực cảm thụ văn học (CTVH), làm tiền đề cho
KCDC truyện. Chương 3, với nội dung vừa trang bị cho
SV kiến thức lí thuyết, vừa rèn năng lực thực hành nghiệp
vụ sư phạm gắn liền với các năng lực như: đọc hiểu, kể
diễn cảm, năng lực diễn đạt, PPKC, cho trẻ MN,... SV
được tạo điều kiện để trở thành những chủ thể học tích
cực tham gia thực hiện các bài tập về CTVH và kể diễn
cảm. Ví dụ: tìm hiểu nội dung và cách kể diễn cảm văn
bản nghệ thuật, phát hiện chất văn chương của văn bản
nghệ thuật (những hình ảnh, chi tiết có giá trị gợi tả qua
một số truyện); xác định giọng kể của các nhân vật trong
truyện và tập kể thử; diễn đạt những điều đã cảm nhận
được từ văn bản nghệ thuật... Những nội dung bài tập này
thực sự góp phần bồi dưỡng và nâng cao năng lực
CTVH, năng lực KC cho SV.
Tuy nhiên, qua thực tế nhiều năm giảng dạy học phần
“Lí luận và PPKC” tại các lớp hệ đại học chuyên ngành
giáo dục MN và qua dự giờ các đồng nghiệp, có thể thấy,
các giờ giảng dạy này chủ yếu mới chú trọng đến việc
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cung cấp những kiến thức và kĩ năng về các phương
pháp, hình thức tổ chức dạy học KC ở trường MN mà ít
chú ý đến bồi dưỡng năng lực CTVH và năng lực KC
cho SV. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cần thiết phải bổ sung
các dạng bài tập về CTVH, làm cơ sở rèn kĩ năng KCDC
tốt hơn cho SV.
2.2. Thực trạng dạy học “Lí luận và phương pháp kể
chuyện” với việc rèn luyện năng lực kể chuyện cho
sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Đại học
Tây Bắc
2.2.1. Mục đích và phương pháp nghiên cứu
Tháng 11/2018, chúng tôi tiến hành nghiên cứu thực
trạng năng lực CTVH và KC của SV ngành Giáo dục
MN Trường Đại học Tây Bắc nhằm mục đích tìm hiểu
nhận thức của GV, SV trong dạy học học phần “Lí luận
và PPKC” với việc rèn năng lực KC cho SV MN, làm cơ
sở để đề xuất một số định hướng rèn luyện năng lực KC
cho SV qua môn học này. Chúng tôi sử dụng các phương
pháp nghiên cứu như: dự giờ để quan sát hoạt động dạy
- học của GV và SV, sử dụng phiếu hỏi đối với GV, phiếu
bài tập đối với SV về các vấn đề nghiên cứu. Mẫu nghiên
cứu gồm 5 GV trực tiếp giảng dạy, 80 SV thuộc 2 lớp
K57 đại học Giáo dục MN A và lớp K57 đại học Giáo
dục MN B (mỗi lớp 40 SV) của Khoa Tiểu học - MN.
Nội dung khảo sát đối với GV tập trung vào việc thiết kế
bài tập rèn năng lực đọc hiểu, KCDC, năng lực diễn đạt,
phân tích tác phẩm văn học cho người học trong giảng
dạy học phần “Lí luận và PPKC”. Đối với SV, tập trung
khảo sát ở 4 lĩnh vực: năng lực cảm thụ ngôn từ; cảm thụ
hình tượng; cảm thụ ý nghĩa của tác phẩm; cảm thụ tư
tưởng của tác giả. Kết quả khảo sát như sau:
2.2.2. Kết quả nghiên cứu
Khảo sát, lấy ý kiến của GV về việc thiết kế bài tập
rèn năng lực đọc hiểu, KCDC, năng lực diễn đạt, phân
tích tác phẩm văn học, chúng tôi nhận thấy, với mỗi học
phần, GV đã có yêu cầu SV làm bài tập và thực hành
(trực tiếp hoặc gián tiếp) liên quan đến vấn đề CTVH
như: năng lực đọc hiểu, KCDC, năng lực diễn đạt, phân
tích tác phẩm văn học. Tuy nhiên, các số liệu khảo sát
cũng cho thấy, nhiều tiêu chí liên quan trực tiếp đến lĩnh
vực thiết kế bài tập về rèn năng lực cảm thụ tác phẩm văn
học cho SV chưa đúng mức: có 3/5 GV nhất trí cho rằng
việc thiết kế bài tập về rèn năng lực cảm thụ truyện còn
ít, chiếm tỉ lệ 60%; 2/5 GV đồng tình với ý kiến là không
thường xuyên, chiếm tỉ lệ 40%; 3/5 GV đồng ý với nội
dung: không quan tâm khuyến khích SV bày tỏ suy nghĩ,
cảm xúc của mình trước khi kể câu chuyện; 3/5 GV chú
trọng tới việc SV phải “thuộc truyện” để kể lại lưu loát…,
chiếm tỉ lệ 60%. Từ đó cho thấy, một số GV ít đầu tư vào
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việc thiết kế bài tập CTVH, hoặc chỉ giao bài để SV tự
học, tự nghiên cứu, không kết hợp với việc rèn kĩ năng
KC. Điều này đã gây tâm lí coi nhẹ việc thực hiện các bài
tập đọc hiểu tác phẩm của SV và là một trong những
nguyên nhân dẫn tới tình trạng SV còn thụ động, chưa có
thói quen chủ động tìm hiểu, khám phá nội dung ý nghĩa
của câu chuyện trước khi kể.
Khảo sát năng lực đọc hiểu của SV cho thấy, không
ít SV chưa giải quyết được yêu cầu của bài tập. Chẳng
hạn: - Bài tập về cảm thụ ngôn ngữ, yêu cầu SV tìm hiểu
tác dụng của cách dùng từ, đặt câu sinh động, gợi tả trong
truyện “Ba cô gái”, “Bác Gấu đen và hai chú Thỏ”,
“Giọt nước tí xíu” [2] [3], phần cắt nghĩa từ ngữ miêu tả
có tới 8 SV để giấy trắng, chiếm tỉ lệ 10%; - Bài tập cảm
thụ hình tượng (yêu cầu SV phát hiện những hình ảnh,
chi tiết có giá trị gợi cảm, phần trình bày cảm nhận của
mình về hình tượng trong câu chuyện), chỉ có 6 SV thực
hiện ở mức khá, chiếm tỉ lệ 7,5%; 65 SV ở mức đạt,
chiếm tỉ lệ 81,25%; 9 SV ở mức chưa đạt, chiếm tỉ lệ
11,25%; - Bài tập về cảm thụ ý nghĩa tác phẩm, chỉ có 3
SV đạt ở mức tốt (3,75%), phần lớn SV đạt mức trung
bình (74 SV, chiếm tỉ lệ 92,5%); chủ yếu SV mới chỉ
dừng nói về nội dung của tác phẩm; - Bài tập về cảm thụ
tư tưởng của tác giả có 03 SV để giấy trắng (3,75%).
Qua thực tế giảng dạy, chúng tôi nhận thấy, nguyên
nhân chính của thực trạng năng lực đọc hiểu hạn chế của
SV do vốn sống của các em còn nghèo nàn, thiếu sự hiểu
biết về văn chương, vốn kiến thức về từ ngữ, từ vựng
tiếng Việt chưa phong phú, nhất là đối với SV dân tộc
thiểu số dẫn tới hạn chế trong năng lực diễn đạt những
điều đã cảm nhận được từ văn bản nghệ thuật, không cắt
nghĩa được từ ngữ, câu văn, hình tượng trong tác phẩm.
Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới những hạn chế về năng
lực KC của SV.
Kết quả khảo sát năng lực KC của SV ở 3 truyện
“Bác Gấu đen và hai chú Thỏ”, “Giọt nước tí xíu”, “Ba
cô gái” [2] [3] cho thấy, không ít SV giọng kể chưa được
truyền cảm, chưa linh hoạt trong việc sử dụng ngôn ngữ
khi trình bày câu chuyện, một số SV vẫn còn mắc lỗi về
phát âm, diễn đạt làm cho lời kể rời rạc, nhất là đối với
SV dân tộc thiểu số. Cụ thể là phần xác định giọng kể của
câu chuyện vẫn còn 6 SV xác định không chính xác,
chiếm tỉ lệ 7,5%. Phần yêu cầu SV KCDC với các tiêu
chí về giọng kể được đánh giá theo mức độ: tốt, khá;
trung bình; không đạt; kết quả thống kê cho thấy: KC đạt
ở mức độ tốt có 08 SV, chiếm tỉ lệ 10%. Đó là những SV
đã đạt được những yêu cầu về hiểu sâu sắc về giá trị tư
tưởng nghệ thuật của tác phẩm, linh hoạt trong việc sử
dụng ngôn ngữ khi kể, xác định đúng giọng kể của tác
phẩm; kết hợp với giọng kể mạch lạc, ngắt nghỉ hơi sáng
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tạo, kết hợp giữa ngữ điệu kể với các yếu tố kèm ngôn
ngữ như nét mặt, cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt trong quá trình
KC và khả năng “hóa thân” vào tác phẩm để kể lại câu
chuyện một cách say sưa, tràn đầy cảm xúc; có 6 SV KC
chưa đạt yêu cầu (chiếm tỉ lệ 7,5%) do chưa nhớ truyện,
giọng kể “nhát gừng”, thậm chí phát âm còn bị ngọng,
nhầm lẫn các phụ âm đầu, dấu thanh, kể không rõ tiếng,
rõ lời, ngắt nghỉ hơi không phù hợp, không tạo được
điểm nhấn; giọng kể quá nhỏ, thể hiện sự thiếu tự tin; 6
SV đạt mức trung bình (chiếm tỉ lệ 7,5%) do chưa nắm
chắc giá trị tư tưởng của tác phẩm nên cách ngắt nghỉ hơi
không phù hợp, không phân biệt được giọng đọc và
giọng kể dẫn đến “kể” giống như “đọc”, là “đọc thuộc”
và trình bày lại từ đầu đến hết câu chuyện, thiếu sự sáng
tạo trong lời kể, không gây được hứng thú cho người
nghe. 10 SV đạt mức độ khá, chiếm tỉ lệ 12,5%, đó là
những SV cơ bản đã đạt được các yêu cầu về KCDC
nhưng chưa thật “hóa thân” cùng tác giả để truyền cảm
xúc của tác giả tới người nghe. Kết quả khảo sát cho thấy,
nhiều SV không giải quyết được các bài tập về cảm thụ
ngôn ngữ, cảm thụ hình tượng trong truyện, hoặc chưa
hiểu sâu sắc nội dung truyện nên dẫn đến khi KC chưa
“hóa thân”, “nhập vai”, do đó chưa bộc lộ được cảm xúc
chân thành của mình qua diễn xuất của giọng kể.
Thực tế trên cho thấy, để KCDC, trước hết người kể
cần cảm thụ sâu sắc tác phẩm và nhập thân vào “đời sống
của các nhân vật, của câu chữ, hình ảnh” để cảm nhận ý
nghĩa biểu cảm của ngôn từ, trải nghiệm cùng với các
nhân vật, đồng cảm với tác giả để lĩnh hội những giá trị
chân, thiện, mĩ của tác phẩm, từ đó sẽ xác định chính xác
giọng kể phù hợp và kể lại bằng cả tình cảm, trái tim của
mình làm cho câu chuyện trở nên sinh động, hấp dẫn. Vì
vậy, rèn năng lực CTVH cho SV ngành Giáo dục MN là
hết sức cần thiết, mang lại hiệu quả cao trong quá trình
rèn kĩ năng KCDC cho SV sư phạm MN và trong dạy
học KC ở trường MN khi các em trở thành giáo viên MN.
2.3. Đề xuất một số định hướng rèn luyện năng lực kể
chuyện cho sinh viên qua học phần “Lí luận và
phương pháp kể chuyện” cho sinh viên Trường Đại
học Tây Bắc
2.3.1. Tăng cường thiết kế bài tập cảm thụ văn học và kể
chuyện sáng tạo
“Lí luận và PPKC” là học phần quan trọng trong việc
bồi dưỡng năng lực CTVH và KC cho SV. Đối với SV
ngành Giáo dục MN, rèn luyện để nâng cao năng lực
CTVH là một nhiệm vụ rất cần thiết, làm cơ sở để KC
hấp dẫn. Bởi vì, CTVH có nghĩa là “đọc - hiểu văn bản
nghệ thuật ở mức độ cao nhất”, là “quá trình thẩm thấu
thông tin, cảm nhận ý nghĩa sâu xa của tác phẩm”, là quá
trình tạo mối giao cảm giữa tác giả với bạn đọc trong
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chiếm lĩnh bản chất thẩm mĩ của tác phẩm văn chương.
SV có năng lực CTVH tốt sẽ “cảm nhận được các giá trị
nhân văn, thẩm mĩ của tác phẩm”, giúp họ biết cách đọc
tác phẩm nghệ thuật... KC là một hoạt động mang tính
đặc thù trong tiếp nhận văn học. Trong rèn luyện kĩ năng
KC, CTVH là cơ sở để KCDC. Vì vậy, để nâng cao năng
lực KC cho SV qua môn học “Lí luận và PPKC”, trước
tiên, khi giảng dạy học phần này, GV cần quan tâm đến
việc bồi dưỡng năng lực CTVH cho SV; cần tiếp xúc với
tác phẩm càng nhiều càng tốt, vừa là để hình thành thói
quen đọc sách, vừa để tích lũy vốn “truyện”, vừa để hình
thành tình cảm yêu thích văn chương.
Có nhiều biện pháp để thực hiện yêu cầu này, ví dụ
khi dạy chương 3, GV có thể thiết kế các bài tập để hướng
dẫn SV tự học, tự nghiên cứu và trình bày kết quả đó
trong giờ học trên lớp như sau:
- Để KCDC một câu chuyện (tự chọn), anh/chị cần
tìm hiểu và cảm thụ câu chuyện ấy như thế nào?
- Để có thể kể hấp dẫn, truyền cảm truyện “Ba cô
gái” cho trẻ mẫu giáo, anh/chị cần tìm hiểu và cảm thụ
câu chuyện này như thế nào?
- Phân tích nội dung, ý nghĩa, giá trị nhân văn, thẩm
mĩ của truyện kể “Bông hoa cúc trắng”.
- Trình bày suy nghĩ của mình về một câu chuyện (tự
chọn có trong chương trình giáo dục MN), hãy xác định
ngữ điệu kể và việc sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ (ánh
mắt, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ...) khi kể câu chuyện này
cho trẻ MN.
Các dạng bài tập trên cần được thực hiện lồng ghép
trong tiết học lí thuyết và thực hành. Mục đích của các bài
tập nhằm phát huy tính tích cực của người học trong việc
tìm hiểu nội dung, ý nghĩa, giá trị nhân văn, thẩm mĩ của
câu chuyện, giúp họ nắm được cốt truyện, ghi nhớ và kể
lại một cách sáng tạo, diễn cảm câu chuyện. Điều đó cho
thấy việc thiết kế các bài tập về CTVH, bài tập về rèn kĩ
năng KC cho SV là rất cần thiết, giúp SV đọc - hiểu tác
phẩm có chiều sâu hơn, là cơ sở để KCDC tốt hơn.
2.3.2. Dạy - học lí thuyết kết hợp với thực hành kể chuyện
Mục tiêu của giờ dạy lí thuyết trong học phần “Lí
luận và PPKC” là trang bị cho SV những kiến thức cơ
bản về cơ sở khoa học về các nguyên tắc, phương pháp,
hình thức tổ chức KC cho trẻ MN và PPKC, KCDC. Qua
đó, giúp SV có ý thức tự học, tự nghiên cứu để chiếm
lĩnh tri thức và vận dụng vào quá trình rèn luyện kĩ năng
nghề nghiệp của mình. Để học tốt các nội dung lí thuyết,
GV cần quan tâm giao nhiệm vụ tự học, tự nghiên cứu
và yêu cầu SV đọc tài liệu tìm hiểu về các vấn đề có liên
quan đến bài học theo nội dung chương trình chi tiết của
học phần.
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Quy trình phát huy năng lực tự học của SV trong giờ
học lí thuyết của học phần “Lí luận và PPKC” cần được
tiến hành như sau: - Bước 1: Kiểm tra kết quả thực hiện
nhiệm vụ tự học ở nhà của mỗi SV; - Bước 2: Tổ chức
cho SV thảo luận theo nhóm về các kiến thức đã chuẩn
bị ở nhà; - Bước 3: Tổ chức cho SV trình bày kết quả
thảo luận trước lớp; - Bước 4: Tổ chức cho SV nhận xét,
GV thống nhất lại các ý kiến thảo luận của các nhóm (cần
nhấn mạnh kiến thức, kĩ năng trọng tâm, mấu chốt).
Quy trình trên không phải xa lạ trong giảng dạy ở đại
học hiện nay, song việc sử dụng vào giảng dạy học phần
“Lí luận và PPKC” lại có những đặc thù, đòi hỏi người
dạy vận dụng sáng tạo giữa dạy lí thuyết với thực hành,
giữa rèn luyện năng lực CTVH với năng lực KC của SV.
Chẳng hạn, khi dạy bài lí thuyết về các thủ thuật cơ bản
của PPKCDC, GV kiểm tra nhiệm vụ thực hiện bài tập:
“Mỗi SV chuẩn bị một câu chuyện, xác định nội dung ý
nghĩa và giọng kể của câu chuyện và kể diễn cảm câu
chuyện đó”. Với bài tập này, nhiệm vụ của SV là phải
nghiền ngẫm thấu đáo câu chuyện, hiểu được chủ ý của
tác giả, hiểu được từng sự kiện, chi tiết, từng nhân vật và
hành động của nhân vật; trên cơ sở đó, xác định đúng ngữ
điệu của giọng kể, xác định tư tưởng, tình cảm, thái độ
của mình và sử dụng ngữ điệu tương ứng nhằm kể diễn
cảm tác phẩm. Qua thực hiện bài tập này, SV được bồi
dưỡng về năng lực đọc hiểu, cảm thụ và KCDC… Đây
là những năng lực rất cần được rèn luyện một cách
thường xuyên.
Sử dụng hình thức thảo luận theo nhóm trong giảng
dạy học phần “Lí luận và PPKC”, người dạy có thể dùng
các biện pháp kĩ thuật như: tổ chức cho SV trao đổi theo
cặp hai người ngồi cạnh nhau hoặc theo nhóm về một
“vấn đề điển hình cần nghiên cứu” trước khi chia sẻ ý
kiến trong lớp. Chẳng hạn, dạy chương 2, nội dung cần
thảo luận là: (1) Tìm hiểu nội dung chương trình KC
trong trường MN; (2) Đặc điểm cảm thụ tác phẩm truyện
của trẻ MN; (3) Đặc trưng của tiết KC trong trường MN;
(4); Điều kiện để KC tốt. Để cụ thể hóa phần lí thuyết ở
nội dung thứ (4), GV có thể phát triển năng lực cảm thụ
và KC cho SV bằng bài tập: Khi kể câu chuyện “Ba cô
gái”, cần chú ý gì về lời kể, về cách sử dụng từ ngữ trong
truyện? Hãy chuẩn bị lời kể và tập kể theo sự chuẩn bị
của mình. Dạy chương 3, nội dung cần hướng dẫn SV
thảo luận là: Đặc điểm các loại truyện kể ở MN; PPKC
theo thể loại; Hình thức tổ chức KC trong trường MN;
Quy trình tổ chức giờ dạy KC cho trẻ MN… Để minh
họa các nội dung lí thuyết, GV có thể yêu cầu SV tự chọn
một câu chuyện và trình bày suy nghĩ của mình về cách
kể và tập kể câu chuyện đó. Mục đích của bài tập là giúp
SV hiểu rõ đặc trưng nghệ thuật của tác phẩm tự sự, từ
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đó lựa chọn các biện pháp, thủ pháp KC và xác định cách
kể nào là phù hợp nhất.
Như vậy, để phát triển năng lực CTVH và KC cho
SV không những đòi hỏi GV khả năng truyền đạt kiến
thức mà còn phải biết kết hợp giữa dạy lí thuyết và thực
hành. Với tư cách là nhà thiết kế các hoạt động học tập
cho SV, GV có thể thực hiện nội dung này ở cả 4 bước
nói trên. Quá trình này vừa có ý nghĩa minh họa lí
thuyết, vừa gắn lí thuyết với thực hành, vừa giúp SV
được trải nghiệm, rèn luyện năng lực CTVH và năng
lực KC sáng tạo.
2.3.3. Rèn luyện năng lực cảm thụ văn học và kể chuyện
diễn cảm qua giờ học thực hành
Mục tiêu quan trọng trong giờ học thực hành của học
phần “Lí luận và PPKC” là rèn luyện năng lực nghiệp vụ
sư phạm sáng tạo cho SV ngành Giáo dục MN như: năng
lực tổ chức hoạt động KC cho trẻ nghe và dạy trẻ kể lại
truyện, năng lực thiết kế giáo án... Nội dung và cách thức
bồi dưỡng năng lực CTVH và năng lực KC được thực
hiện lồng ghép trong tiết học thực hành, chủ yếu trong
các hoạt động sau:
- Giờ thực hành KC. Trong các giờ học thực hành tập
KC trên lớp, GV hướng dẫn SV vận dụng những kiến
thức đã học ở các giờ lí thuyết để rèn kĩ năng KCDC như:
những thủ thuật KC, cách sử dụng ngôn ngữ khi kể, cách
sửa lỗi phát âm, cách khắc phục giọng kể chưa truyền
cảm… Quá trình này có thể thực hiện như sau: - Hướng
dẫn SV chuẩn bị thực hành (chọn truyện, đọc và cảm thụ
câu chuyện); - Tổ chức cho SV tóm tắt lại nội dung câu
chuyện đã chuẩn bị; - Hướng dẫn SV xác định ngữ điệu
kể của câu chuyện; - Tổ chức cho SV tập KC theo sự
chuẩn bị của mình; - Tổ chức nhận xét, đánh giá, rút kinh
nghiệm về kết quả thực hành KC của SV.
Trong các nội dung hướng dẫn nói trên, nội dung thứ
nhất đọc và cảm thụ câu chuyện là khâu có ý nghĩa quan
trọng. Ở nội dung này, GV cần yêu cầu SV tự chọn một
truyện để kể (hoặc đưa sẵn truyện để họ suy ngẫm). Sau
đó có thể tổ chức cho SV làm việc theo nhóm (đọc, kể
cho nhau nghe) để họ đọc nhiều lần nhằm suy ngẫm và
hiểu thấu đáo nội dung ý nghĩa của câu chuyện và đọc
diễn cảm câu chuyện. Chẳng hạn như: câu chuyện thuộc
loại truyện gì; nói đến vấn đề gì? Truyện có mấy nhân
vật, số phận của từng nhân vật ra sao? Có mấy sự kiện
chính, các sự kiện diễn ra như thế nào, có ý nghĩa gì.
Thông qua đó rút ra ý nghĩa của câu chuyện. Đây là cơ
sở để xác định chính xác ngữ điệu kể của câu chuyện và
KCDC. Tùy theo đặc điểm nội dung của câu chuyện và
tính cách của nhân vật, GV hướng dẫn người kể lựa chọn
ngữ điệu kể phù hợp, kết hợp với thể hiện qua ánh mắt,
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nét mặt, điệu bộ của người kể. Đối với hoạt động tổ chức
cho SV tập KC theo sự chuẩn bị của mình, trước khi SV
tập KC, GV cần lưu ý khi KC là lời kể phải khác với lời
đọc. Đọc là phải trung thành với ngôn từ trong văn bản,
không thêm bớt. Còn kể là ngôn ngữ sáng tạo của người
kể “lời kể thoát ra khỏi văn bản và trở thành ngôn ngữ
của người kể”. Lời kể có thể lược bỏ hoặc thêm bớt từ
ngữ, chi tiết làm cho câu chuyện trở nên sinh động, hấp
dẫn hơn, nhưng không được làm thay đổi nội dung
truyện. Ngoài ra, có thể khuyến khích SV sử dụng một
số phương tiện hỗ trợ cho KC như: tranh ảnh, mô hình,
rối tay, video hoặc sân khấu hóa truyện kể… Các phương
tiện này vừa có ý nghĩa minh họa, dẫn dắt câu chuyện,
vừa giúp người kể dễ dàng “nhập vai”, vừa giúp SV làm
quen với việc dạy KC cho trẻ MN sau này.
- Giờ thực hành “dạy học KC cho trẻ MN”. Trong
các giờ học này, SV được chọn truyện để thiết kế giáo án
và tập giảng. Quy trình của tiết thực hành dạy KC cho trẻ
MN được tổ chức như sau: - Hoạt động 1: SV chuẩn bị
bài dạy theo nhóm, mỗi nhóm tự thống nhất chọn một
truyện để thiết kế giáo án; - Hoạt động 2: Đại diện nhóm
thực hành tập giảng trước lớp (số SV còn lại đóng thế là
trẻ MN); - Hoạt động 3: Tổ chức nhận xét hoạt động thực
hành của nhóm.
Trong tiết thực hành dạy học KC, SV “đóng thế” là
giáo viên và trẻ MN để tổ chức các hoạt động dạy học
KC và giáo dục trẻ như ở trường MN. Ở hoạt động 1, GV
cần yêu cầu tất cả các thành viên trong nhóm đều phải
“đọc thuộc” và thiết kế giáo án theo nội dung (truyện) mà
nhóm đã chọn. Giáo án phải viết tay, vừa để rèn kĩ năng
soạn giáo án, vừa tránh sao chép, vừa để mỗi thành viên
có sự suy ngẫm về ngôn ngữ, cốt truyện, số phận nhân
vật trong câu chuyện, hiểu được nội dung ý nghĩa, tư
tưởng của tác phẩm từ việc đọc của chính bản thân; có
như vậy, khi tham gia vào tiết thực hành (đóng thế) mới
có hiệu quả. Thực hiện hoạt động 2, người học được rèn
luyện những năng lực nghiệp vụ sư phạm rất quan trọng.
Vào vai là “giáo viên MN”, SV được rèn kĩ năng KC qua
nhiều lần kể khác nhau của giờ thực hành. Chẳng hạn
như kể bằng giọng diễn cảm, sắc thái biểu cảm chủ yếu
là giọng kể có ngữ điệu, kết hợp với các yếu tố biểu cảm
như ánh mắt, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ; kể kết hợp giữa
sắc thái biểu cảm của giọng kể với tranh, ảnh, mô hình,
rối tay; kể kết hợp với đàm thoại, giảng giải, trích dẫn; kể
để hướng dẫn trẻ kể theo… Vào vai là “trẻ MN”, SV
được rèn năng lực KC qua tham gia vào hoạt động nghe
và kể lại câu chuyện một cách tích cực, dưới sự hướng
dẫn của “giáo viên”…
Như vậy, trong giờ thực hành “Dạy học KC cho trẻ
MN”, SV được mở rộng những tri thức về chuyên môn
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nghiệp vụ, vừa được bồi dưỡng tình cảm nghề nghiệp,
vừa được luyện tập thực hành KC một cách hệ thống với
những kĩ năng nghiệp vụ sư phạm cần thiết của giáo viên
MN. Đó là quá trình rèn luyện tích hợp những phẩm chất
và năng lực sư phạm khác nhau, tiếp cận theo hướng phát
triển năng lực và chuẩn nghề nghiệp của người giáo viên
MN hiện nay.
3. Kết luận
KC là một hoạt động nghệ thuật có tính sáng tạo cao.
Đối với SV ngành Giáo dục MN, năng lực KC là một
yêu cầu nghiệp vụ sư phạm có tính đặc thù cần được trau
dồi và rèn luyện thành thạo ngay khi còn học tập trong
trường sư phạm. Mặt khác, KC là một hoạt động mang
tính đặc thù trong tiếp nhận văn học. Vì vậy, rèn luyện kĩ
năng KC không thể tách rời với rèn năng lực CTVH,
CTVH là cơ sở để KCDC. Thực hiện đồng bộ các đề xuất
trên trong giảng dạy học phần “Lí luận và PPKC” góp
phần bồi dưỡng năng lực KC cho SV ngành Giáo dục
MN Trường ĐH Tây Bắc”, giúp các em tích cực rèn
luyện các thao tác tư duy và phát triển tốt khả năng diễn
đạt bằng ngôn ngữ nói của mình.
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