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LỜI NÓI ĐẦU
Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể do Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành tháng 7 năm 2017 quy định môn Ngữ văn là môn học bắt buộc từ lớp
6 đên lớp 12. Vi mang tính công cụ, tính thẩm mỹ - nhân văn nên môn Ngữ
văn sẽ hình thành và phát triển các năng lực quan trọng, cần thiết để học sinh
học tập tốt các môn học khác, học suốt đời, có thể sống và làm việc hiệu quả
Thông qua các hoạt động đọc, viết, nói và nghe, môn học này giúp học sinh có
những cảm xúc lành mạnh và phát triền những phẩm chất cao đẹp, có đời sống
tinh thần phong phú và có lối sống nhân ái, vị tha. Mục tiêu, nội dung chương
trinh Ngữ văn được xây dựng theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực nên
phương pháp dạy học cũng có nhiều đổi mới. Vỉ vậy, khoa Ngữ văn của các
trường Sư phạm phải có chương trình đào tạo mới đáp ứng yêu cầu về nguồn
nhân lực cho giáo dục phổ thông
Trong hai năm qua, trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên đã
có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng chương trình đào tạo mới nhằm đáp ứng
yêu cầu của chương trình giáo dục phố thòng Chương trình đào tạo cử nhân sư
phạm ngành Ngữ văn đã có sự đổi mới, đặc biệt là khối kiến thức nghiệp vụ sư
phạm. Trong chương trình, học phần L i luận dạy học N gữ văn gồm 3 tín chỉ,
Iliuộc kiến Ihúc bát buộc. Đẻ đáp ứng yêu càu dạy học của chương trinh giáo
dục phổ thông môn Ngữ văn, chúng tôi biên soạn giáo trinh L í luận dạy học
N gữ văn. Giáo trình sẽ cung cấp những kiến thức lí luận về dạy học Ngữ văn
thực hiện mục tiêu đào tạo hình thành và phát triển năng lực cho các giáo viên
Ngữ vãn tương lai.
Quan điềm xây dựng chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn là
các tri thức phổ thông cơ bản, nền tảng về văn học, giao tiếp, tiếng Việt được
tích hợp vào hoạt động dạy đọc, viết, nói và nghe Tất cà các phẩm chất chủ
yếu và năng lực cốt lõi nêu trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đều
được quan tâm trong dạy học và đánh giá thông qua các hoạt động đọc, viết,

nói và nghe. Nội dung dạy học vừa đáp ứng các yêu cầu giáo dục Ngữ văn, vừa
chú ý đến nhu cầu, sở thích của học sinh các cấp; tôn trọng kết quả tiếp nhận và
tạo lập cùa học sinh; giúp học sinh thấy mối liên hệ, vai trò và tác dụng thiết
thực cùa văn học, ngôn ngữ với đời sống cùa mỗi người học; khuyến khích và
yêu cầu vận dụng những điều đã học vào cuộc sống.Trên cơ sờ đó, chúng tôi
biên soạn giáo trinh Lí luận dạy học Ngữ văn gồm bốn chương: Dạy học Ngữ
văn ở trường phổ thông; Phương pháp dạy học Ngữ văn, Hình thức, phương
tiện dạy học Ngữ văn; Đánh giá năng lực học sinh trong dạy học Ngữ văn. Nội
dung trọng tâm cùa giáo trinh !à tri thức lí luận về các phương pháp dạy học
Ngữ văn: Phương pháp dạy học tri thức ngữ văn; Phương pháp dạy học tiếp
nhận vãn bản và phương pháp dạy học tạo lập văn bàn. Mỗi phương pháp dạy
học đều được xây dựng trên cơ sở xác định rõ đối tượng, nhiệm vụ và cơ sở
khoa học. Kiến thức lí luận về từng phương pháp cụ thể được triền khai từ khái
niệm, yêu cầu, quy trình và định hướng vận dụng. Sau mỗi chương là các câu
hỏi hướng dẫn ôn tập, giúp sinh viên có thể kiểm tra, đánh giá kết quà tự học
của mình. Các tài liệu tham khảo ở mỗi chương sẽ giúp người học có điều kiện
tiếp cận rộng hơn, sâu hơn những tri thức lí luận được gợi ý, trích dẫn trong
giáo trinh.
Giáo trình Lí luận dạy học N gữ văn là kết quả nghiên cứu, biên soạn của
nhóm tác giả thuộc bộ môn Phương pháp dạy học Ngữ văn - Khoa Ngũ văn
Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên. Những gì chúng tôi trinh bày
trong giáo trình này có sụ kế thừa kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học
trong nước, tiếp cận xu thế dạy học ngôn ngữ và văn học ở một số nước có nền
giáo dục phát triên trên thế giới, đ ồ n g th à i có sự b ổ sung, đổi m ớ i nhằm đáp

ứng yêu cầu cùa chương trình giáo dục phổ thông. Tuy các tác già đã rất cố
gắng, song giáo trình sẽ không tránh khòi những chỗ còn hạn chế, thiếu sót.
Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến góp ý, nhận xét chân thành từ các
nhà nghiên cứu, các giáo viên cũng như các học viên, sinh viên, để giáo trình
được hoàn thiện hơn.

Trân trpng cảm ơn!
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