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ABSTRACT
Education innovation and development are a matter of great concern to our
Party and State today. The development of lesson designing skills, especially
the first grade Vietnamese lesson design, plays an important role in improving
the effectiveness of teachers' lessons. On the basis of theory and practice, the
article analyzes the current situation of grade 1 Vietnamese lesson design of
teachers to evaluate and develop measures to develop 1st grade Vietnamese
lesson design skills according to Literature course 2018 contributes to
improving the quality of teaching and learning at primary schools. The article
is a useful information channel for teachers to refer to design capacity
development-oriented lesson plans to meet the requirements of the new
General Education program.

1. Mở đầu
Thiết kế bài học (TKBH) là sự “gia công trí tuệ” của giáo viên (GV) đối với tài liệu học tập, thay đổi hình thức
và nội dung, lựa chọn phương pháp dạy học sao cho phù hợp với trình độ, đặc điểm nhân cách của học sinh (HS) mà
vẫn đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và logic sư phạm. Việc GV chuẩn bị bài dạy học càng công phu sẽ tỉ lệ thuận
với sự thành công của tiết học. TKBH Tiếng Việt theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới đòi hỏi phải thiết kế
ra những bài học theo định hướng phát triển năng lực, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS; tập trung
dạy cách học và rèn luyện năng lực tự học, tạo cơ sở để học tập suốt đời, tự cập nhật và đổi mới tri thức, phát triển
năng lực cho HS.
Trong chương trình tiểu học, Tiếng Việt là môn học trọng tâm, chiếm số lượng lớn các tiết trong tuần, có mục
tiêu hình thành và phát triển ở HS các kĩ năng sử dụng tiếng Việt (đọc, viết, nói và nghe) để học tập và giao tiếp trong
các môi trường hoạt động lứa tuổi, góp phần rèn luyện thao tác tư duy.
Bài báo nghiên cứu thực trạng TKBH Tiếng Việt lớp 1 của GV, từ đó gợi ý một số biện pháp phát triển kĩ năng
TKBH Tiếng Việt lớp 1 của GV nhằm đáp ứng yêu cầu của Chương trình môn Ngữ văn 2018.
2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Một số khái niệm
- Bài học: Hiện nay, khi nghiên cứu về bài học, nhiều tác giả vẫn có những cách gọi tên khác nhau nhưng nhìn
chung các nghiên cứu tập trung chủ yếu thành 3 hướng: + Xem bài học là hình thức tổ chức dạy học cơ bản trong
nhà trường bên cạnh những hình thức dạy học khác (tham quan, seminar, thực hành...); + Bài học là một đơn vị của
nội dung học vấn (đơn vị tri thức, kĩ năng, kĩ xảo); + Bài học là một đoạn hoàn chỉnh của quá trình dạy học, hay là
quá trình dạy học thu nhỏ với đầy đủ các thành tố của nó.
Chúng tôi thống nhất với quan điểm: Bài học là một đơn vị dạy học tương đối hoàn chỉnh, trọn vẹn; chứa đựng
một đơn vị kiến thức, kĩ năng, thái độ cụ thể, có thời lượng dạy học xác định. Theo quan điểm này, bất cứ bài học ở
trên lớp hay ngoài lớp học đều là một đơn vị dạy học; các đơn vị dạy học này tạo thành hệ thống bài học logic, chặt
chẽ, bài bản, có nội dung ổn định, không tùy ý đảo ngược, có tính cấu trúc cao theo logic khoa học cơ bản.
- Thiết kế bài học: Tác giả Trần Quốc Tuấn (2012) quan niệm: “TKBH là tạo ra một chương trình phối hợp hành
động dạy của thầy và hành động học của trò mà ở đó các mối quan hệ liên hệ giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp
và điều kiện học tập được thể hiện một cách sinh động” (tr 17); còn tác giả Đặng Thành Hưng (2005) quan niệm:
“TKBH là sự chuẩn bị của GV đối với bài học, trong đó GV xác định mục tiêu, các công việc, logic công việc mà họ
muốn diễn ra trong bài giảng cùng những cách thức thực hiện chúng để đạt được mục tiêu đã định” (tr 6).
Ở đây, chúng tôi quan niệm: TKBH là hoạt động lao động sư phạm sáng tạo của GV, bao gồm một quy trình
mang tính hệ thống như thiết kế, phát triển, đánh giá và quản lí toàn bộ quá trình dạy học một đơn vị bài học theo
một ý tưởng khoa học rõ ràng, đảm bảo cho việc dạy và học có hiệu quả.
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Sản phẩm của hoạt động TKBH là một bản “thiết kế sư phạm” cho một đơn vị dạy học tương đối hoàn chỉnh.
Bản thiết kế mỗi bài học chính là kết hợp những thiết kế cụ thể của mục tiêu học tập, nội dung học tập, các hoạt động,
các phương tiện giảng dạy - học tập và học liệu, đánh giá tổng kết và hướng dẫn học tập bổ sung, môi trường học tập
và xác lập được những liên hệ cần thiết, hợp lí giữa những yếu tố này. Tất cả những thiết kế này và liên hệ giữa
chúng tạo nên một quy trình tương đối rõ ràng, logic về nội dung, đòi hỏi GV tuân thủ những kĩ thuật nhất định để
mô tả và tiến hành trên lớp.
2.2. Thực trạng thiết kế bài học Tiếng Việt lớp 1 của giáo viên tiểu học
2.2.1. Khái quát về khảo sát thực trạng
Để nghiên cứu thực trạng TKBH Tiếng Việt lớp 1 của các GV tiểu học, chúng tôi đã xin ý kiến của 30 GV tại 3
trường tiểu học tại TP. Hà Nội, gồm: Trường Tiểu học Thượng Thanh (quận Long Biên), Trường Tiểu học Gia Thụy
(quận Long Biên) và Trường Tiểu học Xuân Hòa (phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) trong năm
học 2019-2020. Đặc điểm chung của 3 trường được chọn khảo sát là: có đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên dày dạn kinh
nghiệm; đều đạt chuẩn và trên chuẩn; có đủ cơ sở vật chất, môi trường học tập thuận lợi cho quá trình dạy và học.
- Mục tiêu khảo sát, phân tích thực trạng TKBH Tiếng Việt lớp 1 được tiến hành như sau: + Thu thập thông tin
số liệu về các vấn đề đặt ra trong nhiệm vụ nghiên cứu; + Đánh giá thực trạng TKBH Tiếng Việt lớp 1 của GV tiểu
học hiện nay; + Đánh giá các mặt mạnh, hạn chế và nguyên nhân của thực trạng, từ đó đề xuất các biện pháp phát
triển kĩ năng TKBH Tiếng Việt lớp 1 của GV tiểu học.
- Nội dung khảo sát: + Nhận thức của GV về TKBH Tiếng Việt lớp 1; + Thực trạng TKBH Tiếng Việt lớp 1.
- Phương pháp khảo sát: Chúng tôi đã sử dụng cùng lúc các phương pháp nghiên cứu phù hợp với nội dung, mục
đích nghiên cứu như: phương pháp điều tra; phương pháp quan sát; phương pháp xử lí số liệu thống kê toán học.
2.2.2. Kết quả khảo sát
- Nhận thức của GV về TKBH Tiếng Việt lớp 1:
+ Mức độ cần thiết của việc TKBH Tiếng Việt lớp 1: Qua khảo sát bằng phiếu hỏi với 30 GV lớp 1 trên địa bàn
khảo sát, chúng tôi thu được kết quả như ở Bảng 1:
Bảng 1. Nhận thức về mức độ cần thiết của việc TKBH Tiếng Việt lớp 1 của GV tiểu học
Mức độ
Số lượng
Tỉ lệ %
Không cần thiết
0
0
Ít cần thiết
5
16,6
Cần thiết
8
26,6
Khá cần thiết
11
36,7
Rất cần thiết
6
20,0
Như vậy, phần lớn các GV đều nhận thức được tầm quan trọng của TKBH nói chung và TKBH Tiếng Việt lớp
1 nói riêng.
+ Mức độ cần thiết của các hoạt động TKBH Tiếng Việt lớp 1 (kết quả thể hiện ở bảng 2):
Bảng 2. Nhận thức về mức độ cần thiết của các hoạt động trong TKBH Tiếng Việt lớp 1 của GV tiểu học
Mức độ cần thiết
Không
Khá
Rất
Các hoạt động trong TKBH
Ít cần thiết
Cần thiết
cần thiết
cần thiết
cần thiết
SL % SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
Xác định và thiết kế mục tiêu bài học
0
0
2
6,7
4
13,3
14
46,7
10
33,3
Xác định và lựa chọn nội dung dạy
0
0
0
0
9
30,0
12
40,0
9
30,0
học
Lựa chọn và thiết kế hoạt động học
0
0
0
0
3
10,0
11
36,7
16
53,3
tập
Xác định và lựa chọn phương pháp,
0
0
2
6,7
10
33,3
12
40,0
6
20,0
phương tiện, học liệu
Xác định và lựa chọn môi trường,
0
0
3
10,0 15
50,0
7
23,3
5
16,7
KN thiết kế tổng kết
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Bảng 2 cho thấy, hầu hết các GV tiểu học rất coi trọng việc xác định mục tiêu, lựa chọn nội dung và tổ chức các
hoạt động dạy học. Việc lựa chọn phương pháp, phương tiện, học liệu và xây dựng môi trường ít được quan tâm và
chú trọng hơn.
+ Những yếu tố ảnh hưởng đến việc TKBH Tiếng Việt lớp 1 (kết quả thể hiện ở bảng 3):
Bảng 3. Nhận thức về những yếu tố ảnh hưởng đến việc TKBH Tiếng Việt lớp 1 của GV tiểu học
Những yếu tố
Ý kiến GV (số lượng)
Ý kiến GV (%)
Nhận thức của GV
26
86,6
Tính chủ động, tích cực của GV
27
90,0
Hoạt động thực hành, giảng dạy
28
93,3
Cơ sở vật chất, môi trường rèn luyện
26
86,6
Kết quả khảo sát ở bảng 3 cho thấy, việc TKBH Tiếng Việt lớp 1 ảnh hưởng rất lớn bởi nhận thức của GV; tính
chủ động, tích cực của các thầy cô; ảnh hưởng bởi hoạt động thực hành, giảng dạy và cơ sở vật chất cũng như môi
trường rèn luyện.
- Thực trạng TKBH Tiếng Việt lớp 1 của GV tiểu học: Chúng tôi đã yêu cầu các GV tiến hành thiết kế một kế
hoạch bài học Tiếng Việt lớp 1 và kết quả thu được như sau:
+ Về hình thức: Đa số kế hoạch bài học, GV bám vào sách GV, lấy lại nội dung, các hình thức, phương pháp tổ
chức dạy học để đưa vào kế hoạch dạy học của mình. Như vậy, TKBH sẽ trở nên nhàm chán, rập khuôn, không có
sự sáng tạo, không kích thích được hứng thú của HS khi tham gia vào bài học.
+ Mục tiêu bài học: GV thiết kế mục tiêu chưa theo yêu cầu cần đạt về các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe. Đa số
GV đều xác định mục tiêu theo kiến thức, kĩ năng và thái độ, tuy nhiên, vẫn còn một số GV do chưa nắm được bản
chất nên đã xác định thêm một mục tiêu về năng lực. Bên cạnh đó, có một số kế hoạch bài học GV còn xác định mục
tiêu bao gồm mục tiêu về: kiến thức, kĩ năng, năng lực, phẩm chất.
+ Thiết kế các hoạt động bài học:
Hoạt động khởi động: Một số GV còn nhầm lẫn “khởi động” với “ôn bài cũ” và “khởi động” với “học bài mới”,
điều này cho thấy GV chưa thực sự hiểu và nắm được bản chất của hoạt động “khởi động”. Khởi động vừa là hoạt
động giúp HS ôn bài cũ, vừa là hoạt động để kết nối với bài mới cho HS. Tuy nhiên, GV thiết kế hoạt động khởi
động chưa ăn nhập với bài học. Có một số kế hoạch bài học, hoạt động khởi động của GV đơn thuần chỉ cho HS hát
một bài hát, chơi một trò chơi vận động mà chưa có sự liên hệ giữa bài hát, trò chơi với nội dung bài học cũ hay nội
dung bài học mới. Hoạt động khởi động được thiết kế như vậy là chưa hiệu quả, chưa tạo hứng thú cho HS để bắt
đầu tiết học.
Hoạt động khám phá: Vẫn còn GV chưa hiểu đúng bản chất, còn nhầm lẫn, không cho là khám phá mà phải là
vấn đề gì đó to lớn hơn (như phát minh chứ không phải là phát hiện). Quan điểm này dẫn đến việc TKBH của GV
chưa phù hợp với HS, chưa giúp HS tự phát hiện, tìm tòi ra kiến thức của bài học.
Hoạt động luyện tập, thực hành; vận dụng, đánh giá: GV còn rập khuôn, máy móc trong thiết kế các hoạt động
của bài học. Hoạt động của bài học được chia thành khởi động, khám phá, luyện tập - thực hành, đánh giá. Tuy nhiên,
trong thực tế dạy học, không phải bài học nào cũng có đầy đủ cả 4 hoạt động đó, nhưng các GV vẫn thiết kế đầy đủ
tất cả mọi hoạt động trong cùng một bài học. Việc thiết kế như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian của tiết học cũng
như ảnh hưởng tới việc học tập của HS trong một tiết học.
+ Phương pháp, kĩ thuật dạy học: Chúng tôi tiến hành đưa cho các GV xem một đoạn video dạy học, sau đó yêu
cầu GV hãy chỉ ra 5 phương pháp, hình thức kĩ thuật dạy học trong video đó và thu được kết quả là: Số GV nhận
diện chính xác, đầy đủ cả 5 phương pháp, hình thức kĩ thuật dạy học chiếm 33,3%; số GV nhận diện chính xác được
3-4 phương pháp, hình thức kĩ thuật dạy học chiếm 46,7%; số GV Nhận diện chính xác được 1-2 phương pháp, hình
thức kĩ thuật dạy học chiếm 20,0% và không có GV nào không nhận diện chính xác các phương pháp, hình thức kĩ
thuật dạy học nào.
Ngoài ra, hầu hết các GV chỉ nhận diện được những phương pháp, hình thức kĩ thuật dạy học cơ bản như: thảo
luận nhóm, giảng giải… mà chưa nhận diện được các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực khác; chưa có sự đổi
mới về phương pháp, chưa ứng dụng các kĩ thuật dạy học tích cực vào các hoạt động của HS. Việc dạy học vẫn đơn
thuần chỉ dừng lại ở phương pháp giảng giải mà chưa đưa HS làm chủ thể của bài học, chưa tạo cơ hội cho HS tự
tìm tòi, khám phá kiến thức, vận dụng để giải quyết các tình huống trong thực tiễn. Một số GV có kết hợp phương
pháp thảo luận nhóm, tuy nhiên vẫn chỉ mang tính hình thức, việc thiết kế nội dung thảo luận nhóm của HS vẫn chưa
hiệu quả, chưa giúp HS phát triển tốt năng lực hợp tác nhóm để giải quyết vấn đề.
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Nội dung cốt lõi của môn Tiếng Việt ở tiểu học bao gồm các mạch kiến thức, kĩ năng cơ bản, thiết yếu về tiếng
Việt và văn học, đáp ứng các yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của HS. Chương trình được thiết kế theo các
mạch chính tương ứng với các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe. Kiến thức tiếng Việt và văn học được tích hợp trong
quá trình dạy học đọc, viết, nói và nghe. Mục tiêu của Chương trình môn Ngữ văn 2018 ở tiểu học là giúp HS hình
thành và phát triển những phẩm chất chủ yếu với các biểu hiện cụ thể: yêu thiên nhiên, gia đình, quê hương…; giúp
HS bước đầu hình thành các năng lực chung, phát triển năng lực ngôn ngữ ở tất cả các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe
với mức độ cơ bản và phát triển ở HS năng lực văn học với yêu cầu phân biệt được thơ và truyện; biết cách đọc thơ
và truyện; nhận biết được vẻ đẹp của ngôn từ nghệ thuật; có trí tưởng tượng, hiểu và biết xúc động trước cái đẹp, cái
thiện của con người và thế giới xung quanh được thể hiện trong các văn bản văn học.
3. Kết luận
Bài báo đã đi sâu nghiên cứu thực trạng TKBH Tiếng Việt lớp 1 của GV tiểu học; làm rõ được những tồn tại và
hạn chế của việc TKBH Tiếng Việt lớp 1 của GV; dựa trên cơ sở lí luận và thực tiễn để đưa ra các biện pháp nhằm
phát triển kĩ năng TKBH Tiếng Việt lớp 1 của GV, từ đó giúp GV nâng cao nhận thức về TKBH và TKBH thuận
lợi, chính xác và linh hoạt, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo Chương trình Giáo
dục phổ thông mới nói chung và Chương trình môn Ngữ văn 2018 nói riêng.
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