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PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO THÔNG QUA CÁC BÀI TẬP ĐỌC
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Abstract: In Lao primary school curriculum, Lao language is a tool, key and means for students
to receive knowledge of other subjects. In which, teaching reading practice, especially reading
comprehension is crucial. The article analyzes the skill of performing reading comprehension,
which is an important factor to develop reading comprehension competency for students, including
4 skill groups: Reading silently and skimming; Language identification in text; Clarify the content
in the text; Clarifies the target of the writer's impact in the text. Teaching reading comprehension
for students in general and primary school students in Laos in particular needs to implement a
system of reading skills to equip students with a common background when interacting with texts
and need to understand them.
Keywords: Reading comprehension, competency, knowledge, primary school, Laos.
1. Mở đầu
Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, tất cả các quốc
gia đều quan tâm đến việc đổi mới giáo dục và cải cách
giáo dục sao cho phù hợp với yêu cầu của xã hội. Giáo
dục phổ thông của Lào cũng không nằm ngoài ảnh hưởng
chung này và đang thực hiện bước chuyển từ chương
trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực
của người học. Tiểu học là cấp học cơ sở, nền tảng cho
toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân. Trong chương trình
tiểu học của Lào, môn Tiếng Lào là môn học công cụ, là
“chìa khóa”, phương tiện để học sinh (HS) tiếp nhận tri
thức của các môn học khác; trong đó, dạy học Tập đọc,
đặc biệt là đọc hiểu (ĐH), có ý nghĩa quan trọng.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Quan niệm về năng lực đọc hiểu và các yếu tố cấu
thành năng lực đọc hiểu
Theo UNESCO, “Năng lực ĐH là khả năng nhận
biết, thấu hiểu, giải thích, sáng tạo, trao đổi, tính toán
và sử dụng tài liệu viết hoặc in kết hợp với những bối
cảnh khác nhau; nó đòi hỏi sự học hỏi liên tục, cho phép
một cá nhân đạt được mục đích của mình, phát triển kiến
thức, tiềm năng và tham gia đầy đủ trong xã hội rộng
lớn” [dẫn theo 1; tr 272-280].
PISA (2012) định nghĩa năng lực đọc (reading
literacy) “là sự hiểu biết, sử dụng, phản hồi và chú ý đến
một văn bản (VB) viết để đạt được mục đích của cá nhân,
phát triển vốn kiến thức và tiềm năng của mình, và tham
gia vào một xã hội. (...) Đọc bao gồm một phạm vi rộng
các năng lực nhận thức, từ năng lực cơ bản là giải mã
thông tin, đến những kiến thức về từ vựng; ngữ pháp; đặc
điểm, cấu trúc liên quan đến VB và ngôn ngữ; hiểu biết
về thế giới” [2].
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Nguyễn Thị Hạnh (2014) cho rằng, năng lực ĐH
“bao gồm những yếu tố cấu thành sau: tri thức về VB, về
chiến lược ĐH; kĩ năng thực hiện các hành động, thao tác
ĐH; sự sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ học tập, các
nhiệm vụ trong đời sống cần đến ĐH” [3; tr 88-97].
Năng lực ĐH cũng có các yếu tố cấu thành như
những năng lực khác. Theo đó, nó bao gồm những yếu
tố cấu thành sau:
- Tri thức về VB, về chiến lược ĐH.
- Kĩ năng thực hiện các thao tác ĐH.
- Sự sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ học tập, các
nhiệm vụ trong đời sống cần đến ĐH (nhiệm vụ trong
từng tình huống cụ thể) [3; tr 88-97].
Năng lực ĐH được phát triển và hoàn thiện ở mức độ
ngày càng cao khi được dùng để giải quyết nhiệm vụ học
tập của các môn học khác, giải quyết nhiệm vụ của cuộc
sống, lúc này nó trở thành năng lực chung của mỗi HS,
mỗi cá nhân.
Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi xin được
phân tích yếu tố kĩ năng thực hiện các thao tác ĐH - yếu
tố quan trọng để phát triển năng lực ĐH cho HS.
2.2. Phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh lớp 4
nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
2.2.1. Nhóm kĩ năng đọc thầm, đọc lướt
Rèn kĩ năng đọc thầm, đọc lướt, đọc quét để nắm ý
chính hoặc lựa chọn thông tin. Đọc thầm, đọc lướt, đọc
quét có ưu thế hơn đọc thành tiếng vì sẽ giúp HS đọc
nhanh hơn nhiều lần so với đọc thành tiếng, không phải
chú ý đến việc phát âm mà chỉ tập trung hiểu nội dung
điều mình đọc. Đọc thầm giúp HS dễ cảm nhận nội dung
bài học. Vì vậy, trong giờ Tập đọc không nên bỏ qua
bước này.
Email: letamsptn79@gmail.com
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- Đọc lướt để nắm ý hoặc chọn ý: Giáo viên (GV)
hướng dẫn HS lướt mắt trên dòng ghi tên bài, những
dòng có tên người, tên công việc chính, đọc lướt toàn câu,
toàn bài,... phát hiện ra từ ngữ nào được nhắc lại nhiều
lần trong đoạn văn, đoạn thơ, hay tìm ra những hành
động thể hiện rõ tính cách của nhân vật,... Từ đó, phần
nào đoán được nội dung bài Tập đọc viết về cái gì.
- Đọc thầm để tìm hiểu bài theo yêu cầu đề ra: trong
giờ Tập đọc, GV cho HS đọc thầm nhiều lần. Đồng thời
GV giao nhiệm vụ cụ thể để định hướng rõ yêu cầu đọc
thầm cho HS: đọc câu nào, đoạn nào; đọc để trả lời câu
hỏi hay học thuộc lòng. Từng bước hình thành cho HS
thói quen tập trung chú ý khi đọc thầm để thu nhận thông
tin và cảm thụ VB nghệ thuật. Tiến hành theo các bước
như sau:
+ Đọc thầm lần 1: Sau khi giới thiệu bài xong, một HS
có học lực khá, giỏi đọc toàn bài, đồng thời cả lớp đọc
thầm theo bạn để bước đầu nắm được nội dung của bài.
+ Đọc thầm lần 2: Trong khi các bạn đọc nối tiếp
đoạn, cả lớp cũng đọc thầm theo với mục đích luyện phát
âm và hiểu thêm về các từ ngữ trong bài.
+ Đọc thầm lần 3: Khi GV đọc cả bài trước khi tìm
hiểu bài, cả lớp đọc thầm theo với mục đích: chuẩn cách
đọc đúng tiếng, từ, ngắt câu dài.
+ Đọc thầm lần 4: Đọc thầm gắn với yêu cầu trả lời
câu hỏi tìm hiểu bài. Trước khi yêu cầu HS đọc thầm,
GV nên đưa ra câu hỏi, giao nhiệm vụ cho các em đọc
thầm và tìm yếu tố phù hợp với câu hỏi đó.
Ví dụ: GV yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1 và đoạn 2
trong bài “Ngày khai giảng” [4; tr 6-9]
Một ngày bắt đầu, bầu trời tươi sáng, không khí trong
lành, ánh nắng mặt trời xuyên vào đến khuôn viên của
trường. Đúng lúc đó, có một cơn gió mát thổi nhẹ từ cánh
đồng ùa đến. Cảnh đẹp của thiên nhiên làm cho các em
cảm thấy vui vẻ. Ngày 1 tháng 9 là ngày khai giảng mới
của tất cả các trường trong toàn quốc.
Các em HS đã tập trung có mặt trên sân trường từ
sáng sớm. Mọi người đều có vẻ mặt vui tươi, phấn khởi
khi được gặp bạn bè sau ba tháng nghỉ hè. Họ nói chuyện
với nhau rất thân thiện. Sau khi chào cờ, thầy hiệu
trường đã đọc thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục gửi tới các thầy cô và HS trong nhân dịp ngày khai
giảng. Trong bức thư này, Bộ trưởng đã mong muốn mọi
HS chăm chỉ học tập để làm cho kết quả học tập có chất
lượng cao. Sau đó, thầy hiệu trường đã có lời khuyên cho
GV mới và HS trong mọi lớp hiểu biết đầy đủ mọi thông
tin và giới thiệu về kế hoạch hoạt động của năm học này.
Sau khi đọc xong, HS sẽ trả lời các câu hỏi sau:
1) Khung cảnh thiên nhiên trong ngày khai giảng như
thế nào?
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2) Trong lá thư, Bộ trưởng mong muốn một năm học
như thế nào?
Làm như vậy, các em mới tập trung vào việc đọc
thầm và tự giác đọc thầm không cần GV nhắc nhở. Ngoài
ra, GV kiểm soát quá trình đọc thầm của HS bằng cách
giới hạn thời gian đọc thầm cho từng đoạn, bài để tăng
dần tốc độ đọc thầm cho HS. Từ đó, GV nắm được và
điều chỉnh tốc độ đọc thầm cho cả lớp. Cách thực hiện
biện pháp này là từng bước rút ngắn thời gian đọc của
HS và tăng dần độ khó của nhiệm vụ.
2.2.2. Nhóm kĩ năng nhận diện ngôn ngữ trong văn bản
Mục đích của các kĩ năng trong nhóm này là định
hướng sự chú ý của người đọc vào nội dung VB và nhận
ra các phần của VB, các đơn vị ngôn ngữ trong VB. Ở
các lớp dưới, HS đã được hình thành một số kĩ năng
thuộc nhóm này như: kĩ năng nhận ra các tiếng (âm tiết),
các từ, câu trong VB. Ở lớp 4 (và lớp 5) các kĩ năng nhận
diện ngôn ngữ bao gồm: Kĩ năng nhận diện từ mới, từ
khó và phát hiện các từ quan trọng trong VB.
Từ khó có thể là từ mới mà các em chưa gặp hay từ
địa phương được tác giả đưa vào bài... Từ mới là những
yếu tố của thông tin mới. Xác định được từ mới tức là
người đọc đã chú ý đến những thông tin mới của VB.
Các chuyên gia về thông tin đã cho biết: để giải mã một
bản tin, người đọc tin phải biết nghĩa của 85% các kí hiệu
[5; tr 81]. Vậy nên xác định được các từ mới trong VB
để rồi tìm ra nghĩa của chúng là một kĩ năng quan trọng.
Loại từ này thường có trong phần chú giải cho nên chúng
ta sẽ kết hợp khi luyện đọc đoạn cho HS đọc phần chú
giải để HS hiểu ngay được những từ này khi bắt đầu tiếp
xúc với bài Tập đọc.
Ví dụ: Bài 45: LÀNG CỦA TÔI

Bố của tôi đã kể cho tôi nghe rằng: ngày xưa làng
của mình có rừng rậm ở xung quanh và có con suối chảy
qua. Vì dân làng rủ nhau chặt phá rừng làm rẫy nhiều
quá làm cho những rừng quý bị tàn phá gần hết, làm cho
nước trong suối càng ngày càng vơi đi và cuộc sống của
dân làng ngày càng đói nghèo.
Khi thấy hậu quả của nạn phá rừng như thế thì dân
làng rủ nhau ngừng phá rừng. Với sự hiểu biết mới, dân
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làng đã góp tiền vào và đoàn kết cùng nhau xây mương, nghĩa của câu và kĩ năng phát biểu ý của đoạn. Tuy nhiên,
máng mới làm ruộng đủ hai mùa.
mức độ của các thao tác thuộc những kĩ năng này ở lớp
Làng của tôi xây dựng trường học và bệnh viện, từ đó dưới còn giản đơn. Lên lớp 4, mức độ khó của các thao
HS không còn phải đi học xa, khi ốm đau cũng có trạm y tác thuộc những kĩ năng này tăng dần để đáp ứng với sự
tế chăm sóc cho. Sau khi ăn tối xong, các HS đều học phức tạp về nghĩa, về ý của các từ, câu, đoạn trong VB
cùng nhau, các cô gái đều cùng nhau xe sợi vải. Nghe đọc của các lớp này. Nhóm kĩ năng này bao gồm những
tiếng xa quay sợi của các thiếu nữ, tiếng thổi sáo của các kĩ năng: nhận ra đề tài VB; làm rõ nghĩa của từ, câu, đoạn
và đại ý của toàn VB; làm rõ đích tác động của người viết
thanh niên rất vui vẻ và hạnh phúc.
Hiện nay, quang cảnh của làng rất sạch sẽ vì nhà ai gửi trong VB.
- Kĩ năng nhận ra đề tài VB:
cũng có nhà vệ sinh, có cống thoát nước thải, có nơi để
rác và làm chuồng gia súc gần nhà. Cuộc sống mới ở
Đề tài là phạm vi hiện thực được phản ánh hoặc đề
làng của tôi đã có nhiều đổi mới [4; tr 144-147].
cập tới trong VB. Người đọc nhận ra đề tài VB chỉ khi
Các thao tác cần để thực hiện kĩ năng nhận diện từ học trả lời được các câu hỏi: VB (bài tập đọc) nói về ai,
mới, từ khó và phát hiện các từ quan trọng trong VB là: nói về cái gì, về việc gì? Thường thì đề tài được thể hiện
- Đọc to hoặc đọc thầm toàn bài (đọc tất cả các tiếng, trên đầu đề của VB, trên tên người, tên vật, tên việc nêu
trong VB. Ở lớp 4, kĩ năng nhận ra đề tài của VB nhằm
các từ).
- Ghi dấu vào các từ chưa biết nghĩa trong từng câu mục đích làm cho HS nắm được bài học viết về ai, về cái
dựa vào việc loại đi những từ đã biết nghĩa, hoặc dựa vào gì, về việc gì. Thông thường, với HS lớp 4, sách giáo
việc chọn ra các từ có cấu tạo quen nhưng chưa biết khoa của Lào được diễn đạt tường minh trong nhan đề
của bài đọc. Ví dụ: Đọc tên bài sẽ biết được chủ đề: Ngày
nghĩa.
khai giảng, Mùa đông ở miền núi, Dự báo thời tiết...; đọc
- Chọn đánh dấu vào những từ quan trọng trong số
tên bài cho biết cách đánh giá, tình cảm của tác giả: Ông
các từ mới và từ khó vừa tìm được.
nội tôi, Chăm Pa Sắc xinh đẹp, Chó sói khoe khoang...
- Cần lưu ý rằng kĩ năng này chỉ nhằm phát hiện ra từ
- Kĩ năng làm rõ nghĩa của từ, câu:
mới, từ khó chứ chưa nhằm tìm nghĩa của từ mới.
Việc tìm hiểu VB bắt đầu từ việc hiểu từ. Rèn cho HS
Ví dụ, với VB Làng của tôi, sau khi HS đọc toàn bài,
kĩ
năng
hiểu từ ngữ chính là đã giúp các em có khái niệm
các em sẽ ghi lại những từ chưa biết nghĩa như rậm, tàn
ban
đầu
về ĐH VB. Thực tế trong một bài tập đọc thường
phá, ngừng, xa quay sợi, gia súc.
có hai loại từ: từ khó và từ khoá.
2.2.3. Nhóm kĩ năng làm rõ nội dung trong văn bản
Đối với việc phát hiện và luyện đọc từ khó, cần chú
Đây là nhóm kĩ năng có vị trí then chốt trong số các
ý nhiều đến các từ phiên âm tiếng nước ngoài và các từ
nhóm kĩ năng ĐH. Mục đích của nhóm kĩ năng này đã
được thể hiện ngay trong tên gọi của nó. Về thực chất, khi đọc HS thường mắc lỗi phát âm địa phương. GV cần
khi HS thực hiện các kĩ năng thuộc nhóm này cũng là lúc xác định cụ thể những lỗi phát âm của từng địa phương
HS thực hiện quá trình phân tích VB để làm rõ ý của để làm tiêu chí chọn từ khó cho HS luyện đọc.
Thông thường, HS Lào hay phát âm sai các tiếng có
người viết. Một số kĩ năng trong nhóm này đã được dạy
phụ
âm đầu gần giống nhau. Ví dụ:
ở lớp dưới như kĩ năng tìm nghĩa của từ, kĩ năng làm rõ
Chữ Lào
Đọc theo tiếng Việt
TT
Ý nghĩa tiếng Việt
Đúng
Sai
Đúng
Sai
1
Ngôm ngoai
Ngôn ngai
mù quáng
ງົມງວາຍ
ງົມງາຍ
2

ຫຼາກຫຼາຍ

ລາກຫຼາຍ

Lắc lái

Lạc lái

đa dạng

3

ສະຫົວ

Sạ phốm

Xạ phốm

gội đầu

4

ນຸ່ ງໂສ້ ງ

ຊະຫົວ
ນຸ່ ງສົ້ງ

Nung sẩng

Nung sộng

mặc quần

5

ແຂວງ

ແຂງ

Khoanh

Kheng

tỉnh

6

ຄັບແຄບ

ຂັບແຄບ

Khăp khép

Khặp khép

hẹp

7

ງວກໄປມາ
ຄດຄົ້ນ

Ngoặc na pai

Nguộc na pai

nghoảnh mặt đi

8

ງວາກໄປມາ
ຂດຄົ້ນ

Khut khận

Khụt khận

khai thác

9

ຄວຸ່ າງແຫ

ຂວຸ່ າງແຫ

Khoảng hé

Khuảng hé

quăng chài
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10

ຂວາ

ຂົວ

Khóa

Khúa

bên phải

11

ຖວາຍ

ທະຫວາຍ

Tha voai

Tha vái

chúng

12

ປາສະຈາກ

ປະສະຈາກ

Pă să chác

Pa să chác

thoát khỏi

13

ແກຸ່ ວນ

ແກຸ່ ນ

quen

ken

quen biết

14

ຊັບຊ້ ອນ

ສັບຊ້ ອນ

Xắp xọn

sắp xọn

phức tạp

16

ຂັບຂັນ

ຄັບຂັນ

Khắp khắn

Khặp khắn

nguy cấp

Nắm được một vài vấn đề mang tính thực tiễn trên,
việc tìm hiểu và rèn đọc đúng từ khó, từ dễ nhầm lẫn cho
HS sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Từ khóa trong bài tập đọc là những từ làm toát lên
chủ đề của bài tập đọc. GV yêu cầu HS tìm từ ngữ chính
trong bài. Các từ chính là những từ then chốt, có ý nghĩa
bao quát ý. Sau đó, GV giúp các em có phương pháp để
tìm ra các từ chính trong bài, biết cách giải nghĩa, hiểu
nghĩa từ, tìm được những đặc trưng, biểu tượng, suy
nghĩ, bộc lộ cảm xúc hoặc những từ này có khả năng liên
kết, dẫn dắt ý cho câu chủ đề, hay cho đoạn văn, VB. Đây
là những từ có “sức nặng”, là “chìa khóa” giúp các em
xác định nội dung cũng như tư tưởng của bài học, vì vậy
cần khai thác triệt để làm rõ nội dung bài học.
Ví dụ, với bài tập đọc Bảo vệ rừng [4; tr 20-21], HS
cần giải nghĩa các từ mới như sau: Rậm: nhiều, đan xen,
phủ kín (cây cối rậm rạp); Tàn phá: phá hoại nặng nề trên
một phạm vi rộng (lũ lụt tàn phá làng mạc); Ngừng: dừng
lại, không làm nữa; Xe sợi: kéo sợi thành sợi đơn (trong
dệt vải); Gia súc: thú nuôi trong nhà (chó, mèo, lợn, gà…).
Sau đó, HS xác định các từ chìa khóa, có ý nghĩa then
chốt cho VB là các từ: chặt phá rừng, đói nghèo, đoàn
kết, xây dựng, vui vẻ, hạnh phúc. Xác định, hiểu và nắm
vững được các từ này, HS sẽ hiểu và nắm vững được nội
dung VB, sẽ trả lời được các câu hỏi:
1. Làng ngày xưa được miêu tả như thế nào?
2. Tình hình của làng trong thời gian sau như thế nào?
3. Dân làng đã nhận thức được điều gì và khắc phục
ra sao?
4. Hiện nay, cuộc sống của dân làng đã được thay
đổi như thế nào?
Như phân tích ở trên, nếu HS hiểu được nghĩa của từ
tức là HS đã có cơ sở đầu tiên để nắm nghĩa của câu và
của VB. Việc nắm nghĩa của câu chủ yếu nhằm vào
những câu thể hiện cốt lõi nội dung của VB. Để luyện tập
kĩ năng làm rõ nghĩa của câu, HS cần thực hiện những
thao tác sau: xác định các bộ phận chính của câu (đối với
những câu đơn có độ dài lớn); xác định các vế của câu
ghép và mối quan hệ về nghĩa giữa các vế trong một câu;
xác định câu đang xem xét được tác giả dùng để nói về
ai, về cái gì, về việc gì (đối với câu có ngụ ý).
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Ví dụ:
+ Khi đến rừng,/ anh// gặp lại một con chim đã gặp
lúc sáng, nhưng lúc này anh ta //không còn để ý nữa và
đi đến cái bẫy thì thấy nai đã mắc bẫy. (Con rùa, con nai
và con chim, [4; tr 136]).
+ Lễ hội năm mới Lào/, đặc biệt là ở tỉnh Luông Pha
Băng / đã có rất nhiều người dân tham gia rước Ông Bà
Nhơ / và Nàng Săng Khan vào chùa, / tưới nước Phật
Pha Băng (Tết năm mới của Lào [4; tr 188]).
HS sẽ phân tích, xác định các vế câu, các thành phần
của câu; từ đó nắm được mối quan hệ giữa các vế câu, các
thành phần của câu và nắm được nội dung cốt lõi của VB.
- Kĩ năng làm rõ nghĩa của VB:
Kĩ năng làm rõ nghĩa của câu có vai trò làm cơ sở để
thực hiện kĩ năng tiếp theo là kĩ năng làm rõ ý của đoạn và
VB. Đây là kĩ năng giúp người đọc nhận ra chỉnh thể nội
dung VB. Do đó, cần hình thành cho HS các thao tác sau:
+ Phân tích để liệt kê các chi tiết chính trong đoạn.
+ Xác định mối quan hệ giữa các chi tiết, sự kiện nêu
trong đoạn.
+ Tóm tắt đoạn thành một hoặc vài câu (nêu đại ý của
đoạn).
Ví dụ: trong bài tập đọc Con rùa, con nai và con chim
[4; tr 136], HS cần tiến hành tìm hiểu bài thông qua một
số câu hỏi sau:
1. Rùa, nai và chim có quan hệ với nhau như thế nào?
2. Trước khi đi đường, chim thường làm gì?
3. Em có suy nghĩ gì về hành động đó của chim?
4. Trong một lần đi kiếm ăn, nai đã gặp phải chuyện gì?
5. Khi con nai bị sập bẫy, rùa và chim đã giúp con nai
thế nào?
6. Chim có tìm được người thợ săn không? Nó đã
hành động như thế nào?
7. Kế hoạch của chim có đem lại kết quả như mong
muốn không?
8. Đoạn kết của câu chuyện tác giả muốn nhắn nhủ
chúng ta điều gì?
9. Hàng ngày, em đã làm gì để giúp đỡ bạn bè và mọi
người xung quanh em?
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Sau khi tìm hiểu nội dung VB, người đọc nắm được
chỉnh thể nội dung VB tức là có thể trả lời được câu hỏi: bài
Tập đọc nói về cái gì? về việc gì? về ai? Sau đó hướng dẫn
các em sử dụng các từ ngữ phát biểu cho phù hợp: “Bài này
nói về tình cảm, cảm xúc, tâm trạng, lòng yêu thương,... “
Hay: “Bài này kể về chuyện..., kể về việc....”. Những thao
tác làm nên kĩ năng này chủ yếu là các thao tác tư duy.

Có thể nói, trong 3 nhóm kĩ năng đã được phân tích
ở trên, nhóm kĩ năng đầu có vai trò định hướng sự chú ý
của người đọc vào nội dung VB; nhóm thứ hai giữ vai
trò phân tích toàn diện VB và mục đích của người viết;
nhóm thứ ba có vai trò thể hiện hiệu quả tác động của VB
ở người đọc. Thực hiện các nhóm kĩ năng này là người
đọc biết cách giao tiếp với tác giả bằng VB.

2.2.4. Nhóm kĩ năng làm rõ đích tác động của người viết
gửi trong văn bản
Lí thuyết về ngữ dụng học đã cho biết: nội dung của
VB có quan hệ mật thiết với mục đích của người viết ra.
Với tác giả thì nội dung của VB là phương tiện để tác giả
đạt tới mục đích, vì vậy nội dung VB không tách rời mục
đích của tác giả. Chủ đích của người viết thường không
được trình bày một cách hiển ngôn trong VB mà phần
lớn nó được trình bày bằng hàm ngôn - đó chính là kết
luận mà người đọc phải tự rút ra theo lập luận của tác giả
đã được trình bày hiển ngôn trong bài.
Thường thì đích tác động mà người viết gửi vào VB
chính là câu trả lời cho những câu hỏi sau: người đọc có
thêm hiểu biết gì, có tình cảm hoặc thái độ gì, có mong
muốn hành động gì sau khi đọc VB? Kĩ năng làm rõ đích
tác động của người viết là một kĩ năng khó đối với HS
tiểu học, nhưng là kĩ năng giữ vai trò hoàn thiện quá trình
ĐH. Nhóm kĩ năng này gồm các thao tác sau:
- Tìm kiếm thêm một số thông tin về tác giả, về hoàn
cảnh ra đời của VB để biết mục đích của VB.
- Xác định sự kiện hoặc nhân vật mà tác giả gửi gắm
mục đích tác động nhằm làm cho người đọc yêu thích
hoặc học tập nhân vật, sự kiện đó. Đây là đích tác động
về kiến thức, thái độ và hành động tới người đọc.
Ví dụ: xác định đích tác động của các VB:
1. Bài tập đọc Phượng hoàng khiêng rùa [4; tr 34-35]:
- Con vật cũng như con người, chúng cũng biết yêu
thương, giúp đỡ nhau để vượt qua khó khăn.
- Sống phải biết khiêm tốn và biết ơn những người đã
giúp đỡ mình.
2. Bài tập đọc Con rùa, con nai và con chim [4; tr
136]: Trong cuộc sống, mỗi chúng ta cần phải biết yêu
thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn,
hoạn nạn.
3. Bài tập đọc Tết năm mới của Lào [4; tr 191]:
- Tết năm mới là tết lớn của cả đất nước. Chúng ta
cần phải giữ gìn và phát triển nét văn hóa đó của dân tộc.
- Tích cực học tập, rèn luyện đạo đức, không làm
những việc mà pháp luật không cho phép, tuyên truyền
với bạn bè, người thân tích cực tham gia giữ gìn các nét
văn hóa truyền thống của đất nước mình.

3. Kết luận
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Dạy học ĐH cho HS nói chung và HS tiểu học của
Lào nói riêng cần thực hiện một hệ thống các kĩ năng ĐH
để trang bị cho các em vốn liếng chung khi tiếp xúc với
các VB và cần hiểu chúng. Sự trình bày lần lượt các
nhóm kĩ năng ĐH như trên chỉ nhằm để tiện theo dõi và
thấy được tính hệ thống của các kĩ năng bộ phận làm nên
kĩ năng ĐH mà không nhằm mục đích hướng dẫn người
dạy phải dạy tuần tự từng kĩ năng, thao tác trong quá trình
dạy ĐH. Sẽ không có một quy trình cứng nhắc như thế
khi dạy học, vì vậy, tùy từng VB cụ thể mà GV có thể
linh hoạt, sáng tạo để đạt được mục tiêu cần đạt tốt nhất.

Tài liệu tham khảo
[1] Pardo, L. S. (2004). What every teacher needs to
know about comprehension. International Reading
Association (pp. 272-280), doi:10.1598/RT.58.3.5.
[2] https://www.oecd.org/pisa/.
[3] Nguyễn Thị Hạnh (2014). Xây dựng chuẩn năng lực
đọc hiểu cho môn Ngữ văn của chương trình giáo
dục phổ thông sau 2015 ở Việt Nam. Tạp chí Khoa
học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, số
56 (90), tr 88-97.
[4] Viện Nghiên cứu Khoa học giáo dục - Bộ GD-ĐT
(2009-2010). Sách giáo khoa Tiếng Lào (lớp 4).
[5] Nguyễn Thị Hạnh (1999). Rèn luyện kĩ năng đọc
hiểu cho học sinh lớp 4, 5. Luận án tiến sĩ Giáo dục
học, Đại học Quốc gia Hà Nội.
[6] Viện Nghiên cứu Khoa học giáo dục - Bộ GD-ĐT
(2010). Chương trình giáo dục cấp Tiểu học của
Lào, đăng tải trên trang http://www Moes.edu.la.
[7] Trần Thị Hiền Lương (chủ biên) - Nguyễn Khánh
Hà - Nguyễn Thị Kim Oanh - Nguyễn Thị Phương
Thảo - Lê Thị Đoan Trang (2017). Tiếng Việt (quyển
3, sách thực nghiệm - dùng cho học sinh phổ thông
nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).
[8] Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (2015). Chương
trình dạy tiếng Việt cho học sinh Lào tại nước Cộng
hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

