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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

1. Quá tải là một vấn đề bức xúc trong thực tiễn dạy- học ở nhà trường 

phổ thông hiện nay. Điều đó được thể hiện: các nhà quản lý giáo dục lo lắng 

về sự quá tải, luôn kêu gọi phải giảm tải, giảm sức ép đối với người học; các 

công văn, chỉ thị của các nhà quản lý giáo dục như: Chủ trương của Bộ GD- 

ĐT giảm tải đối với chương trình của Giáo dục phổ thông (Quy định giảm tải 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 16/05/2000). 

Tình trạng quá tải ở nhà trường phổ thông là sức nặng và trở thành vấn 

đề nhức nhối đối với giáo viên và học sinh. Giáo viên- người trực tiếp thực thi 

chương trình kêu ca rất nhiều về sự quá tải; thời lượng dành cho một tiết học 

là 45 phút, trừ ổn định tổ chức lớp, kiểm tra bài cũ thì bài học còn chưa đầy 

40 phút! Đó là một thực tế mà bất cứ giáo viên đứng lớp nào cũng nhận thấy. 

Có những bài học chỉ trong một tiết vừa tìm hiểu về tác giả, lại vừa khai thác 

nội dung của tác phẩm, như: Bài học về Truyện thơ, Chinh phụ ngâm,  Hương 

Sơn phong cảnh ca… Đó là căn nguyên của sự quá tải. 

Sự bức xúc ấy không chỉ có vậy, Học sinh là người trực tiếp chịu sức 

ép của vấn đề quá tải. Do thời gian ít, phải học nhiều môn, chưa kể đến một 

số thầy cô đòi hỏi cao. Chuyện học sinh không làm hết bài trước khi đến lớp, 

làm bài, soạn bài đối phó là rất phổ biến. 

Quá tải học đường không còn là chuyện của những người trong cuộc 

nữa mà đã trở thành nỗi lo lắng chung của toàn xã hội, phụ huynh học sinh lo 

lắng nhiều về sức ép học tập của con em mình, Báo chí lên tiếng nhiều về tình 

trạng quá tải học đường. Đây không phải là một vấn đề mới, ngược lại tình 

trạng quá tải đã được các nhà giáo, nhà nghiên cứu giáo dục cảnh báo từ lâu 

như:  bài viết " Chuyện quá tải học đường" của Giáo sư Phan Trọng Luận vẫn 

còn nhiều ý nghĩa cho người viết SGK cải cách hay phân ban hiện nay. 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 

2 

2. Bài học về tác gia là kiểu bài tiềm ẩn nhiều yếu tố, tiền đề cho việc 

quá tải. Kiểu bài học về tác gia thường bao gồm các phần như: Cuộc đời và 

con người của nhà văn, ở phần này có các kiến thức về cuộc đời, gia đình, về 

thời đại của nhà văn; Phần thứ hai là sự nghiệp văn chương, phần này là kiến 

thức về các thể loại, quan điểm, tư tưởng, thành tựu, nội dung và phong cách 

sáng tác của nhà văn. Như vậy, bài học về tác gia chứa đựng một dung lượng 

lớn kiến thức, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau (Bao gồm cả kiến thức khái 

quát và kiến thức cụ thể). Mặt khác, còn nhiều kiến thức trùng lặp, giờ học lại 

thiên về cung cấp kiến thức nên hiệu quả giờ học không cao. 

3. Tác gia Nguyễn Trãi là một trong những tác gia tiêu biểu trong nhà 

trường phổ thông. Ông là một nhà văn lớn, nhà văn hoá lớn, một nhà quân sự 

kiệt xuất, cuộc đời đầy bi kịch. Nguyễn Trãi có một sự nghiệp sáng tác to lớn, 

với nhiều thể loại, nhiều lĩnh vực và trong lĩnh vực nào ông cũng thành công. 

Nguyễn Trãi là một nhà quân sự kiệt xuất bởi trong cuộc kháng chiến 

chống giặc Minh xâm lược, Ông là một đại tướng quân của nghĩa quân Lam 

Sơn, luôn sát cánh cùng Lê Lợi đánh tan quân Minh xâm lược giành lại nền 

độc lập cho đất  nước. Không chỉ vậy, Nguyễn Trãi còn là một nhà văn hoá 

lớn. Năm 1980, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc 

(UNESCO) đã công nhận Nguyễn Trãi là danh nhân văn hoá thế giới.  

4. Phương pháp giảng dạy của giáo viên đối với kiểu bài tác gia hiện 

nay còn gặp lúng túng, chưa tìm ra phương pháp giảng dạy hợp lí và hiệu quả. 

Thực tế cho thấy, các bài học về tác gia đều được giáo viên giảng dạy 

bằng phương pháp thuyết trình, giảng giải từ đầu đến cuối, học sinh chỉ nghe 

và ghi. Như vậy, giờ học không phát huy được tính chủ động, sáng tạo của 

học sinh. Điều này đi ngược lại với phương pháp dạy học hiện đại; Phương 

pháp dạy học hiện đại lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm, thầy chỉ là 

người hướng dẫn, trò là chủ thể hoạt động. Tuy nhiên, với một khối lượng 
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kiến thức lớn, phức tạp, quỹ thời gian có hạn, giáo viên lại chưa tìm được 

phương pháp giảng dạy hợp lí, đó cũng là nguyên nhân dễ dẫn đến quá tải. 

Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài: 

"Biện pháp giảm tải bài học về tác gia ở trung học phổ thông(Bài Nguyễn 

Trãi)" với mong muốn góp phần đề xuất giảm tải bài học về tác gia văn học ở  

nhà trường phổ thông trong xu thế phát triển chung của giáo dục nước nhà. 

II. LỊCH SỬ VẤN ĐỀ 

Hiện tượng quá tải kiến thức trong nhà trường phổ thông không còn là 

chuyện riêng của những người làm giáo dục nữa mà nó trở thành vấn đề bức 

xúc của toàn xã hội, nó đã và đang là mối quan tâm lo lắng của toàn ngành 

giáo dục khi tốc độ phát triển của khoa học kĩ thuật ngày càng mạnh mẽ. 

Đứng trước tình trạng đó, các nhà quản lí, nghiên cứu giáo dục đã bỏ ra không 

ít công sức để tìm hiểu nguyên nhân của hiện tượng quá tải và đề xuất biện 

pháp giảm tải cho chương trình giảng dạy, học tập ở nhà trường phổ thông. 

Trên tạp chí Nghiên cứu giáo dục số 342- Chuyên đề quý II/2000 tác 

giả Phạm Minh Chí có bài viết: "Về vấn đề giảm tải nội dung chương trình, 

Sách giáo khoa trung học". Trong bài viết, tác giả đã chỉ ra cách khắc phục 

hữu hiệu tình trạng quá tải, đó là điều chỉnh nội dung Sách giáo khoa, cần 

mạnh dạn cắt bỏ phần trùng lặp ở môn học mà chương trình xây dựng kiểu 

đồng tâm và những phần trùng lặp giữa các môn trong nhóm. Đưa ra khỏi 

chương trình phổ thông (hoặc giảm thời lượng) những tri thức đơn giản mà 

học sinh có thể tiếp nhận qua những kênh thông tin khác, bỏ những tri thức 

không phù hợp với lứa tuổi. 

Cũng trên tạp chí này có bài viết "Nguyên tắc giảm tải nội dung, 

chương trình và Sách giáo khoa bậc trung học" của hai tác giả: Nguyễn Thị 

Minh Phương và Nguyễn Hữu Chí (Viện khoa học giáo dục). Hai tác giả cho 

rằng: muốn giảm tải phải rà soát lại chương trình Sách giáo khoa, cắt giảm, hạ 
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mức độ đối với những kiến thức khó, phức tạp, không phù hợp với đa số học 

sinh; một số phần lý thuyết không thiết thực với học sinh hiện nay cũng nên gạt 

bỏ. Các nhà soạn sách cũng nên mạnh dạn cắt bỏ những nội dung trùng lặp 

hoặc gần giống nhau giữa các môn học, giữa các lớp trong cùng một môn học. 

Ngày 16/05/2000, Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định giảm tải 

chương trình giáo dục ở tất cả các cấp học. Báo Giáo dục và Thời đại- số 

48/2003, tác giả Nguyễn An Cư có bài: "Sau ba năm thực hiện quy định giảm 

tải". Theo tác giả, sau ba năm thực hiện quy định trên thì còn rất nhiều vấn đề 

nẩy sinh. Đơn cử ở bậc trung học cơ sở Sách giáo khoa mới tái bản nhưng nội 

dung chỉnh sửa vẫn không được in sửa lại. Điều này tạo ra sự nhầm lẫn cho 

học sinh và phụ huynh học sinh, thậm chí cả giáo viên đứng lớp. Do vậy, học 

sinh không những không được giảm tải mà còn phải học một chương trình 

nặng hơn! 

Cùng bàn về vấn đề quá tải, Giáo sư Phan Trọng Luận có bài: "Một cơ 

hội tốt để đổi mới đồng bộ chương trình, Sách giáo khoa và phương pháp dạy 

học Ngữ văn trong nhà trường phổ thông" đăng trên Tạp chí Giáo dục số 

64(08/2003). Giáo sư đưa ra ý kiến: "Chương trình và Sách giáo khoa Ngữ 

văn lần này cần được xây dựng như một chỉnh thể văn hoá mở trong nhiều 

mối quan hệ: đặc trưng của văn chương với nhiệm vụ chính trị, từng giai đoạn 

cách mạng; nội dung chương trình với đặc điểm lứa tuổi học sinh trong từng 

thời kì lịch sử nhất định; nội dung chương trình tiến bộ gắn liền với phương 

pháp hiện đại, tri thức nhân văn gắn liền với hệ thống kĩ năng cần hình thành; 

mối quan hệ giữa các bộ phận Văn- Tiếng việt và Làm văn; mối quan hệ giữa 

Ngữ văn với các bộ môn khác trong chương trình; mối quan hệ giữa chương 

trình THPT với chương trrình THCS trong một hệ thống hoàn chỉnh; những 

thành tựu của các khoa học kế cận cùng hiểu biết về một nền giáo dục hiện 

đại nhất là mô hình nhà trường hiện đại". Từ quan điểm này, chương trình 
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Ngữ văn sẽ được giảm tải bởi ba phân môn Văn học, Tiếng việt và Làm văn 

được tích hợp một cách khoa học, tránh được những vướng mắc trong những 

thập kỉ qua (Điều này được thể hiện rất rõ trong bộ Sách giáo khoa mới được 

thực hiện từ năm học:2006- 2007). 

Trong những bài viết, công trình nghiên cứu chúng tôi đặc biệt chú ý 

tới Luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục: "Một số biện pháp giảm tải trong giờ 

học văn học sử ở THPT qua bài: Khái quát về văn học Việt nam từ đầu thế kỉ 

XX đến Cách mạng tháng Tám 1945"(2005) của tác giả Nguyễn Thu Hoà. Sau 

khi khảo sát, đánh giá thực trạng dạy và học bài học Văn học sử trong nhà 

trường phổ thông, tác giả đã chỉ ra nguyên nhân của tình trạng quá tải, đồng 

thời đưa ra một số biện pháp giảm tải. Theo tác giả Nguyễn Thu Hoà, nguyên 

nhân của tình trạng quá tải trong dạy học Văn học sử là do "tính lịch sử" của 

Văn học sử. "Lịch sử Văn học là lịch sử phát triển của ngôn ngữ nghệ thuật, 

chứa đựng nội dung, tư tưởng, tình cảm của con người qua các thời đại"
(1)

. 

Lịch sử văn học Việt nam phát triển đúng với quy luật phát triển của văn học 

dân tộc, sự phát triển của Cách mạng dân tộc. Mặt khác, văn học giữa các dân 

tộc khác nhau lại có sự khác nhau(tư tưởng, tình cảm thẩm mĩ khác nhau). Do 

những đặc điểm trên, nên khi giảng dạy bài học Văn học sử phải đảm bảo tính 

lịch sử và tính văn học. Tính lịch sử là lịch sử văn học chứ không phải thông 

sử, là lịch sử phát triển nội dung, hình thức văn học. Do vậy, nội dung bài học 

thường rất lớn. Bao gồm cả kiến thức lý luận và kiến thức văn học; vừa có 

kiến thức khái quát, vừa có kiến thức cụ thể, cho nên bài học rất dễ dẫn đến 

tình trạng quá tải. Tác giả Nguyễn Thu Hoà cho rằng: tình trạng quá tải trong 

dạy học Văn học sử hiện nay là do mâu thuẫn giữa khối lượng kiến thức cần 

truyền đạt với thời gian và tính vừa sức đã tạo nên sự quá tải bấy lâu nay 

trong dạy học Văn học sử. Tác giả lấy ví dụ: trong sách giáo khoa hiện hành ở 

lớp 11 bài: "Khái quát Văn học Việt nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng 
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tháng Tám 1945". Bài viết trong Sách giáo khoa gồm 16 trang, theo phân phối 

chương trình được dạy trong 3 tiết(135 phút), giáo viên phải truyền đạt: 19 

đơn vị kiến thức khái quát về lịch sử, văn hoá, xã hội, chính trị; 144 đơn vị 

kiến thức khái quát về văn học và 181 đơn vị kiến thức cụ thể về văn học. Đó 

là một khối lượng kiến thức lớn dễ dẫn đến quá tải. 

Thông qua khảo sát, nghiên cứu, tác giả Nguyễn Thu Hoà đã đưa ra 

một số biện pháp giảm tải cho bài học văn học sử. Theo tác giả, dạy học bài 

học Văn học sử phải lựa chọn và tinh giản kiến thức khái quát, sắp xếp kiến 

thức theo hệ thống luận điểm rõ ràng; phát huy khả năng tự tìm tòi kiến thức 

của học sinh bằng cách khơi dậy khả năng hoạt động sáng tạo của học sinh, 

xây dựng hệ thống câu hỏi phát huy khả năng tự tìm kiếm của học sinh, 

hướng dẫn học sinh làm việc với sách giáo khoa, tăng cường kiến thức kĩ 

năng và phương pháp cho học sinh; vận dụng quan điểm tích hợp trong dạy 

học văn học sử. Cuối cùng tác giả công trình kết luận: Then chốt của vấn đề 

giảm tải là thay đổi quan điểm dạy học. Dạy học không phải chỉ là dạy cái gì 

mà còn dạy học sinh bằng cách nào chiếm lĩnh được tri thức. Dạy học có hiệu 

quả không nằm ở dung lượng kiến thức mà là khả năng nắm bắt và vận dụng 

kiến thức của học sinh sau bài học. 

Qua tìm hiểu một số công trình nghiên cứu về vấn đề quá tải, chúng tôi 

nhận thấy các nhà nghiên cứu đã đề cập đến thực trạng quá tải ở nhà trường 

phổ thông hiện nay và đưa ra các biện pháp khắc phục, song mới chỉ dừng lại 

ở những nghiên cứu mang tính tổng quát. Các nghiên cứu mới đề cập ở bình 

diện quan niệm, nhận thức chưa có giải pháp cho kiểu bài cụ thể về tác gia. 

Đặt vấn đề quá tải vào những bài học cụ thể lại có những tồn tại riêng và cần 

có cách giải quyết riêng mới đạt được hiệu quả tích cực. 

Trên cơ sở những thành tựu nghiên cứu của các nhà giáo dục khi 

nghiên cứu về vấn đề quá tải và thực tế giảng dạy bài học về tác gia văn học, 
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chúng tôi mạnh dạn đưa ra một số giải pháp giảm tải giờ học về tác gia văn 

học ở trung học phổ thông (THPT) với mong muốn tìm ra phương pháp tối ưu 

nhất trong dạy học văn nói chung và dạy học bài học về tác gia nói riêng. 

III. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 

1. Mục đích: 

- Thống kê để nhận diện một cách có căn cứ thực trạng quá tải trong 

giờ dạy về tác gia ở THPT. 

- Xác lập quan điểm đúng đắn về vấn đề giảm tải, đặc biệt trong bài học 

về tác gia ở THPT. 

2. Nhiệm vụ: 

- Chỉ ra nguyên nhân của sự quá tải kiến thức ở nhà trường phổ thông, 

cụ thể trong bài học về tác gia Nguyễn Trãi. 

- Đưa ra một số giải pháp giảm tải trong bài học về tác gia ở THPT. 

IV. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 

1. Phạm vi nghiên cứu: 

Do yêu cầu của đề tài: Biện pháp giảm tải bài học về tác gia ở trung 

học phổ thông(Bài Nguyễn Trãi) nên chúng tôi chỉ tập trung vào khảo sát, 

nghiên cứu bài học về tác gia Nguyễn Trãi trong chương trình ở nhà trường 

phổ thông(lớp 10) và đưa ra biện pháp giảm tải. 

2. Đối tƣợng nghiên cứu: 

- Bài "Tác gia Nguyễn Trãi"- Sách giáo khoa Ngữ Văn 10 tập 2- NXB 

Giáo dục do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành (2006). 

- Giáo án và giờ dạy bài học về tác gia Nguyễn Trãi của giáo viên. 

- Thực tế học bài học về tác gia của học sinh phổ thông. 

V. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Để thực hiện được đề tài này chúng tôi sử dụng những phương pháp 

nghiên cứu khác nhau, nhưng chủ yếu là các phương pháp sau: 
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1. Phương pháp phân tích: phân tích kiến thức khái quát, cụ thể trong 

bài: "Tác gia Nguyễn Trãi", phân tích giáo án của giáo viên và dự giờ giảng 

bài "Tác gia Nguyễn Trãi" để đánh giá về mức độ quá tải và chỉ ra nguyên 

nhân của sự quá tải. 

2. Phương pháp khảo sát, điều tra: nhằm đánh giá chất lượng tiếp thu 

bài của học sinh, giờ dạy và giáo án của giáo viên. 

3. Phương pháp so sánh tổng hợp: Nhằm đưa ra những kết luận khoa 

học và kết luận sư phạm cụ thể. Trên cơ sở đó, đề xuất những biện pháp giảm 

tải trong bài học về tác gia văn học. 

4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm: nhằm xem xét, xác nhận tính 

đúng đắn, hợp lý và khả thi của biện pháp giảm tải bài học về tác gia Nguyễn 

Trãi ở nhà trường phổ thông. 

VI. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC 

 Nếu thực hiện tốt giảm tải trong dạy học về tác gia thì: 

- Giáo viên đã thể hiện rõ những thay đổi trong nhận thức, quan niệm 

về mối quan hệ giữa kiến thức và phương pháp. 

- Dung lượng giờ học bài học về tác gia được giảm nhẹ, đồng thời kiến 

thức bản thể được đào sâu, chất lượng và hiệu quả bài học về tác gia được 

nâng lên. 

VII. CẤU TRÚC LUẬN VĂN 

      Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm ba chương: 

Chương 1: Khảo sát thực trạng dạy học bài học về tác gia Nguyễn Trãi 

ở THPT- lớp 10. 

Chương 2: Nguyên tắc và biện pháp giảm tải bài học về tác gia(Nguyễn 

Trãi) ở THPT. 

 Chương 3: Thiết kế thực nghiệm. 
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PHẦN NỘI DUNG 

chƣơng 1 

KHẢO SÁT THỰC TRẠNG DẠY- HỌC BÀI HỌC VỀ TÁC GIA 

NGUYỄN TRÃI Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

 

1.1. Mục đích khảo sát 

1.1.1. Tìm hiểu thực trạng quá tải trong bài học về tác gia Nguyễn Trãi 

 Nhiệm vụ của luận văn là đề xuất những biện pháp hiệu quả trong việc 

giảm tải bài học về tác gia ở THPT. Để làm được điều này cần khảo sát thực 

tế việc giảng dạy bài học về tác gia qua một bài cụ thể. Bài "Tác gia Nguyễn 

Trãi" được giảng dạy ở lớp 10 nhà trường phổ thông là một bài quan trọng, nó 

đánh dấu bước phát triển mới của văn học Việt nam thời trung đại. Những 

sáng tác rất thành công của nhà thơ(cả về thể tài lẫn thể loại) đã làm nên một 

giai đoạn mới của nền văn học dân tộc. Đồng thời nó là cơ sở để đọc, hiểu và 

phân tích những tác phẩm cụ thể của nhà thơ. 

Mục đích khảo sát của chúng tôi là tìm hiểu những đơn vị kiến thức 

được trình bày trong sách giáo khoa và được đưa vào trong bài giảng của giáo 

viên, phương pháp học tập của học sinh. Trên cơ sở đó, luận văn đánh giá mối 

tương quan giữa những đơn vị kiến thức này với trình độ tiếp nhận của học 

sinh và thời lượng mà phân phối chương trình cho phép. Từ đó đưa ra những 

kết luận cụ thể về vấn đề quá tải trong dạy học về tác gia văn học(tác gia 

Nguyến Trãi) ở trung học phổ thông(THPT). 

1.1.2. Đánh giá ảnh hưởng của vấn đề quá tải đối với hiệu quả chung trong 

dạy học về tác gia Nguyễn Trãi 

Bài học về tác gia văn học là một phần quan trọng của môn Ngữ văn 

trong nhà trường phổ thông, nhưng nó chưa có được vị trí xứng đáng như nó 

cần phải có. Một trong những nguyên nhân phải chăng là sự quá tải cả về số 

lượng kiến thức lẫn mức độ khó của kiến thức đối với giáo viên và học sinh. 
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Giáo viên không kiểm tra kiến thức của văn học sử bởi những kiến thức này 

quá nhiều và quá khó đối với trình độ tiếp thu của học sinh phổ thông. Giáo 

viên sợ giảng, học sinh sợ học. Bởi vậy, sự quá tải ảnh hưởng nhiều đến chất 

lượng dạy và học bài học về tác gia văn học ở THPT. Nó ảnh hưởng như thế 

nào? Giáo viên dạy bài học về tác gia như thế nào? Học sinh khó tiếp nhận ở 

những phần nào? Con đường tiếp nhận của học sinh ra sao? Tất cả những câu 

hỏi ấy sẽ được trả lời cụ thể qua việc khảo sát. Từ đó, ta có những căn cứ 

khoa học để đưa ra những biện pháp giảm tải tối ưu nhất cho bài học về tác 

gia ở nhà trường phổ thông. 

1.2. Quá trình khảo sát 

 Chúng tôi tiến hành khảo sát trên hai bộ sách giáo khoa: Bộ Chuẩn và 

Bộ Nâng cao. Trên cơ sở đó, so sánh đối chiếu để rút ra kết luận sơ bộ về tình 

trạng quá tải trong bài học về tác gia Nguyễn Trãi. 

1.2.1. Khảo sát khối lượng và mức độ kiến thức được trình bày trong Sách 

giáo khoa với tương quan thời lượng mà phân phối chương trình cho phép 

1.2.1.1. Những đơn vị kiến thức khái quát 

Bảng 1.1: Các đơn vị kiến thức khái quát 

 

Loại kiến thức 

Bộ Chuẩn Bộ Nâng cao 

Số lượng % Số lượng % 

Kiến thức văn hoá, lịch 

sử, xã hội. 
5 5.8 3 3.2 

Kiến thức văn học 16 18.6 19 20.0 
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* Về tình hình văn hoá, lịch sử, chính trị, xã hội 

 Đây là những kiến thức chung về hoàn cảnh xã hội Việt Nam nửa đầu 

thế  kỉ XV, và cũng là giai đoạn hình thành, phát triển tài năng văn học của 

Nguyễn Trãi. Do vậy, những kiến thức này rất quan trọng, giúp học sinh có 

cái nhìn khái quát hơn về con người và thơ văn Nguyễn Trãi, đồng thời nhận 

thấy một giai đoạn phát triển mới của nền văn học Việt nam thời trung đại. 

 Trong sách giáo khoa lớp 10 THPT bài "Tác gia Nguyễn Trãi" bộ 

Chuẩn, qua khảo sát chúng tôi nhận thấy có 5 đơn vị kiến thức khái quát về 

hoàn cảnh lịch sử, xã hội Việt Nam nửa đầu thế kỉ XV. Đây là những sự kiện 

chính có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời, quá trình hình thành tư tưởng và 

sáng tác văn học của Nguyễn Trãi. Cũng mảng kiến thức này, ở bộ sâch giáo 

khoa Nâng cao số đơn vị kiến thức khái quát là 3, tuy ít hơn nhưng trong cách 

trình bày của bộ sách này mang tính khái quát, trừu tượng hơn. Trong số 

những kiến thức về bối cảnh lịch sử Việt Nam đầu thế kỉ XV thì phần lớn các em 

học sinh được tìm hiểu ở môn học Lịch sử trong chương trình THCS. Việc nhắc 

lại những kiến thức này không khó, nhưng sẽ mất không ít thời gian của bài học. 

* Về văn học 

 Những kiến thức văn học trong bài tác gia này được trình bày tương đối 

đầy đủ. Số đơn vị kiến thức khái quát được đưa ra trong bộ sách giáo khoa 

Chuẩn là 16 chiếm 18,6%. Với bộ sách giáo khoa Nâng cao, những kiến thức 

khái quát về văn học là 19 đơn vị kiến thức, chiếm 20%. Đây là một khối 

lượng kiến thức khá lớn so với thời gian phân phối chương trình một tiết học 

(45 phút). Điều này khiến nhiều giáo viên gặp lúng túng trong việc trình bày 

trong bài học. Mặt khác, có những kiến thức khó, giáo viên cần giải thích kĩ 

học sinh mới nắm được như: "Bình Ngô đại cáo là áng "thiên cổ hùng văn" 

trong lịch sử, một văn kiện tổng kết đầy đủ và xúc động về cuộc kháng chiến 

chống quân Minh", "Nội dung thơ văn Nguyễn Trãi là tư tưởng nhân nghĩa 
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mang nội dung yêu nước, thương dân", "Nguyễn Trãi là nhà văn chính luận 

lỗi lạc nhất, Ông là người đầu tiên khơi dòng thơ Nôm"... Do đó, giờ học trở 

nên nặng nề, quá tải. Việc giáo viên giảng lướt, giảng qua là chuyện không 

hiếm. Vấn đề đặt ra là giáo viên phải xác định được trọng tâm, ý khái quát, 

nên giảng kĩ phần nào, mục nào chứ không được đánh đồng kiến thức. 

 1.2.1.2. Những đơn vị kiến thức cụ thể 

Bảng 1.2: Các đơn vị kiến thức cụ thể 

 

Loại kiến thức 
Bộ Chuẩn Bộ Nâng cao 

Số lượng % Số lượng % 

Kiến thức văn hoá, lịch 

sử, xã hội. 
25 29.1 23 24.2 

Kiến thức văn học 34 39.5 41 43.1 

Điển tích, từ cổ 6 7.0 9 9.5 

 

 Theo bảng 1.2, bài "Tác gia Nguyễn Trãi" trong sách giáo khoa lớp 10, 

bộ sách giáo khoa Chuẩn có 59 đơn vị kiến thức cụ thể; và 64 đơn vị kiến 

thức cụ thể trong bộ sách giáo khoa Nâng cao. Đây là một dung lượng kiến 

thức lớn đối với một tiết học, trong đó có nhiều kiến thức trùng lặp, nhắc lại 

nhiều lần trong phần sự nghiệp sáng tác như: Bình Ngô đại cáo, Quân trung 

từ mệnh tập, Ức Trai thi tập, Quốc Âm thi tập… Trong số những kiến thức 

này, kiến thức về lịch sử, xã hội chiếm một dung khá lớn 25/59 ở bộ Chuẩn, 

23/64 đối với bộ Nâng cao. Trong đó, có nhiều kiến thức học sinh đã được 

tìm hiểu ở môn lịch sử và bài "Nhìn chung nền văn học Việt Nam qua các 

thời kì lịch sử". Do vậy, các em cũng dễ nắm bắt, tuy nhiên để nhắc lại những 

kiến thức này cũng mất không ít thời gian trong quỹ thời gian của bài học. 
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Kiến thức về điển tích, điển cố là 6 đối với bộ Chuẩn và 9 ở bộ Nâng 

cao. Đây là những kiến thức đòi hỏi học sinh phải ghi nhớ để giúp cho việc 

tìm hiểu về tác giả, cũng như khai thác tác phẩm cụ thể. 

1.2.2. Khảo sát giáo án và phương pháp dạy của giáo viên 

1.2.2.1. Khảo sát giáo án của giáo viên 

 Chúng tôi tiến hành khảo sát giáo án của 05 giáo viên thuộc 02 bộ sách 

giáo khoa ở 02 trường: THPT Lục Ngạn số 2 và THPT Yên Dũng số 3. Đây là 

bước chuẩn bị lên lớp gồm những dự kiến và phương pháp giảng dạy, nội 

dung giảng dạy và hoạt động tiếp nhận của học sinh. Nhìn chung các giáo án 

đều được chuẩn bị rất công phu và kĩ càng với mong muốn bao quát toàn bộ 

bài học. Các giáo án được chia thành hai cột, một cột là hoạt động của giáo 

viên và học sinh, cột còn lại là những kiến thức cần ghi nhớ (nội dung cần 

đạt). Tất cả các giáo án  được trình bày theo bố cục trong sách giáo khoa, mọi 

kiến thức trong sách giáo khoa đều được đưa vào giáo án, có những giáo án 

bổ sung, mở rộng thêm. Giáo án dài nhất là 5 trang, giáo án ngắn nhất là 2 

trang cho một tiết học(45 phút). Có thể đưa ra một bản đề cương tóm tắt các 

giáo án như sau: 

* Giáo án soạn theo Ssách giáo khoa chương trình Nâng cao: 

Hoạt động của Giáo viên 

và Học sinh 
Nội dung cần đạt 

 

- Học sinh đọc phần I. 

- Gv: hãy tóm tắt những 

nét chính về cuộc đời và 

con người Nguyễn Trãi?  

 

I. Giới thiệu về cuộc đời, con ngƣời Nguyễn 

Trãi. 

- Nguyễn Trãi (1380- 1442), hiệu Ức Trai 

- Quê: + Gốc ở Chí Linh- Hải Dương 

           + Sau rời đến Hà Tây 

- Xuất thân trong một gia đình giàu truyền thống 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gv giới thiệu qua hoàn 

cảnh xảy ra vụ án Lệ Chi 

Viên. 

 

- H.sinh đọc phần II. 

 

 

- Hãy kể tên những tác 

phẩm chính của N.Trãi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 + N.xét về sự nghiệp sáng 

văn hoá: Cha mẹ cũng đều là người giỏi văn. 

- Thời đại Nguyễn Trãi sống: đầy những biến 

động dữ dội (nhà Trần suy vi, nhà Hồ thành lập, 

giặc Minh xâm lược). 

- Nguyễn Trãi là người có tài, có trí hơn người. 

- Là bậc đại anh hùng dân tộc và là nhân vật toàn 

tài hiếm có của lịch sử Việt Nam trong thời đại 

phong kiến. Ở Nguyễn Trãi hội tụ phẩm chất 

năng lực của nhà chính trị, nhà quân sự, nhà 

ngoại giao, nhà văn hoá, nhà văn, nhà thơ tầm cỡ 

kiệt xuất. 

- Cuộc đời Nguyễn Trãi phải chịu một nỗi oan 

thảm khốc chưa từng có trong lịch sử Việt nam. 

II. Sự nghiệp văn học. 

     1. Tác phẩm của Nguyễn Trãi. 

- Quân sự có: +. "Quân trung từ mệnh tập": bao 

gồm thư từ, biểu, quân lệnh gửi cho tướng sĩ và 

các bức thư giao thiệp với tướng giặc nhằm thực 

hiện kế sách đánh vào lòng người. 

+."Đại cáo bình Ngô"- áng thiên cổ hùng văn 

trong lịch sử, bản tuyên ngôn đọc lập thứ hai của 

dân tộc. 

+. 28 bài phú, chiếu, biểu, tấu, kí… 

- Lịch sử: Cuốn "Lam Sơn thực lục" 

- Địa lý: "Dư địa chí" 

- Văn học: "Ức Trai thi tập" và "Quốc âm thi tập" 

=>Dù ở lĩnh vực nào các tác phẩm cũng đều thể 
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tác của Nguyễn Trãi ? 

 

 

 

- Hãy chứng minh thơ văn 

N.Trãi thấm nhuần tư 

tưởng nhân nghĩa, triết lí 

thế sự và tình yêu thiên 

nhiên ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chứng minh thơ văn 

NguyễnTrãi là đỉnh cao 

chói lọi trong nền văn học 

dân tộc ? 

 

 

 

hiện rõ tài năng và tâm hồn của Nguyễn Trãi. 

    2. Thơ văn Nguyễn Trãi thấm nhuần tƣ 

tƣởng nhân nghĩa, triết lí thế sự và tình yêu 

thiên nhiên. 

* Tư tưởng nhân nghĩa mang nội dung yêu nước, 

thương dân: 

"Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân 

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo" 

* Tư tưởng triết lí thế sự sâu sắc mà giản dị, 

những trải nghiệm đau đớn về cuộc đời. 

* Tình yêu thiên nhiên của Nguyễn Trãi thể hiện 

trong thơ văn tha thiết: Ông nâng niu, trìu mến, 

hoà nhập vào trong thiên nhiên và nhà thơ luôn 

phát hiện ra cái đẹp bình dị đến bất ngờ. 

* Thơ văn Nguyễn Trãi còn thể hiện rõ tình yêu 

thương đối với con người. 

3. Thơ văn Nguyễn Trãi là đỉnh cao chói lọi 

trong nền văn học dân tộc. 

- Nguyễn Trãi là nhà văn có nhiều cống hiến cho 

nền văn học dân tộc, thể hiện ở: 

+ Số lượng tác phẩm lớn. 

+ Giá trị tác phẩm cao. 

- Là người đặt nền móng cho thi ca dân tộc- viết 

bằng Tiếng Việt: 

+ "Quốc âm thi tập" là tập thơ Nôm được sáng tác 

vào thời kì sớm nhất, nhiều bài nhất và hay nhất. 

+ Dùng nhiều hình ảnh đẹp, đưa nhiều từ thuần 
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- Gv yêu cầu học sinh đọc 

kết luận trong SGK. 

- Qua bài học em rut ra 

được kết luận gì? 

Việt vào thơ. 

+. Sáng tạo thể thơ thất ngôn xen lục ngôn-> Đó 

là tiền đề dân tộc hoá các yếu tố Hán và phá vỡ 

tính quy phạm của văn học trung đại. 

III. Kết luận. 

- Nguyễn Trãi là một danh nhân văn hoá, một con 

người có số phận bi thảm. 

- Thơ văn Nguyễn Trãi thể hiện một lí tưởng cao 

cả. Nêu cao tư tưởng nhân nghĩa, yêu nước, 

thương dân. 

- Là người khai sáng dòng thơ Nôm. 

 

* Giáo án soạn theo Sách giáo khoa chương trình Chuẩn. 

Hoạt động của giáo viên 

và học sinh 

Tg 

 
Nội dung cần đạt 

- GV cho học sinh đọc 

SGK. 

- Hãy cho biết N.Trãi 

được sinh ra trong một gia 

đình như thế nào? 

+ Hs trả lời 

+ Gv nhấn mạnh. 

 

 

 

- N.Trãi sống dưới những 

 I. Cuộc đời. 

* Truyền thống gia đình 

- N.Trãi(1380- 1442), Hiệu Ức Trai, quê Chí 

Linh- Hải Hương. 

- Sinh ra trong một gia đình có truyền thống 

yêu nước và văn học. 

+ Cha: Nguyễn Ứng Long đỗ Thái học sinh, 

làm quan cho nhà Hồ. 

+ Mẹ: Trần Thị Thái, con quan Tư đồ Trần 

Nguyên Đán. 

- Nguyễn Trãi sống dưới ba triều đại: Trần, 
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triều đại nào? 

- Hs trao đổi thảo luận và 

trả lời câu hỏi. 

- Cuộc đời Nguyễn Trãi 

phải chịu nỗi oan gì? 

- Gv giới thiệu qua vụ án 

Lệ Chi Viên. 

- Cuộc đời N.Trãi có điểm 

gì đáng chú ý? 

 

 

 

 

- Nguyễn Trãi có những 

tác phẩm chính nào? 

 

 

 

 

 

 

- Nội dung chính trong 

văn chính luận của 

Nguyễn Trãi là gì? 

 

 

 

Hồ và nhà Lê. 

 

 

- Nguyễn Trãi bị khép vào tội giết vua và 

chịu hình phạt "tru di tam tộc"- giết ba họ. 

 

 

* Tóm lại: 

- Cuộc đời Nguyễn Trãi là một người anh 

hùng, một người toàn đức, toàn tài. 

- Phải chịu nỗi oan khiên thảm khốc nhất 

trong lịch sử phong kiến Việt Nam. 

II. Sự nghiệp văn chƣơng. 

1. Những tác phẩm chính. 

- Văn chính luận: Quân trung từ mệnh tập, 

Bình Ngô đại cáo. 

- Thơ: Ức Trai thi tập, Quốc âm thi tập. 

- Phú: Chí linh sơn phú. 

- Lịch sử: Lam Sơn thực lục. 

- Địa lí: Dư địa chí. 

- Văn bia: Văn bia Vĩnh Lăng. 

2. Nguyễn Trãi- nhà văn chính luận kiệt 

xuất. 

- Nguyễn Trãi là nhà văn chính luận lỗi lạc 

nhất. 
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- Gv giới thiệu qua hai tác 

phẩm chính: Quân trung 

từ mệnh tập và Bình Ngô 

đại cáo. 

- Hs thảo luận và trẻa lời 

câu hỏi. 

- N.Trãi thể hiện những 

cảm xúc, suy nghĩ gì qua 

hai tập thơ: Quốc âm thi 

tập và Ức Trai thi tập? 

 

 

 

 

 

 

- Hãy nêu những nét khái 

quát về giá trị nội dung  

trong thơ văn Nguyễn 

Trãi? 

 

- Trình bày nét khái quát 

về giá trị n.thuật trong 

sáng tác của Nguyễn Trãi  

* Củng cố và dặn dò. 

 

- Tư tưởng chủ đạo xuyên xuất là tư tưởng 

nhân nghĩa, yêu nước thương dân. 

 

 

 

3. Nguyễn Trãi- nhà thơ trữ tình sâu sắc. 

- Thể hiện rõ lí tưởng người anh hùng. 

- Thể hiện những phẩm chất người quân tử. 

- Thể hiện nỗi đau trước nghịch cảnh xã hội. 

- Thể hiện sâu sắc tình yêu thiên nhiên, đất 

nước, con người. 

- Nguyễn Trãi còn gửi gắm bầu tâm sự trong 

thơ để truyền kinh nghiệm sống. 

=>Thơ N. Trãi thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của 

người nghệ sĩ, đó là sự kết hợp hài hoà giữa 

con người anh hùng và con người  trần thế. 

III. Kết luận. 

- Giá trị ND: + Tư tưởng nhân nghĩa, yêu 

nước, thương dân. 

+ Vẻ đẹp tâm hồn: là sự kết hợp hài hoà 

giữa con người anh hùng vĩ đại và con người 

trần thế. 

- Giá trị NT: + Là một nhà văn chính luận 

kiệt xuất. 

+ Nhà thơ trữ sâu sắc, là người mở đầu cho 

sự phát triển của thơ ca tiếng Việt. 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 

19 

1.2.2.2. Khảo sát phương pháp dạy của giáo viên 

 Mặc dù giáo án của năm giáo viên được khảo sát có một hệ thống câu 

hỏi phát vấn khá rõ ràng, song thực tế phương pháp lên lớp của những không 

tuân theo giáo án. Khi chúng tôi dự giờ, những giáo viên này đều sử dụng rất 

ít câu hỏi phát vấn. Do vậy, giờ học không phát huy được tính tích cực, chủ 

động, sáng tạo trong học tập của học sinh. Phương pháp dạy học của năm giáo 

viên được khảo sát chủ yếu là thuyết trình, giảng giải, học sinh ghi càng nhiều 

càng tốt. Cho nên, học sinh không có thời gian suy nghĩ, tìm tòi và trao đổi.  

 Chúng tôi tiến hành trao đổi với giáo viên sau giờ dạy, phần lớn đều 

cho rằng nếu phát vấn nhiều, học sinh không trả lời được thì sẽ mất nhiều thời 

gian, mặt khác còn sợ học sinh không nắm được hệ thống kiến thức bài học. 

Sợ thiếu thời gian, sợ học sinh không nắm được bài mà nhiều giáo viên thuyết 

trình nhiều, mở rộng kiến thức bằng các dẫn chứng đến mức không cần thiết. 

Có 4/5 (80%) giáo viên dạy bài học về tác gia nặng về cung cấp kiến thức, 

chưa chú ý đến hoạt động học của học sinh. 2/5 (40%) giáo viên chưa làm chủ 

được phương pháp của mình trong bài giảng, còn gặp lúng túng trong việc xử 

lí tình huống học tập của học sinh. Điều đó chứng tỏ, khi dạy các bài học về 

tác gia giáo viên chưa ý thức được việc cung cấp những kiến thức nào cho 

học sinh là cần thiết. Nhiều giáo viên còn nặng về phương pháp dạy học 

truyền thống- nặng về cung cấp kiến thức cho học sinh. 

1.2.3. Khảo sát phương pháp học tập và mức độ tiếp thu bài của học sinh 

Để đánh giá thực chất việc dạy và học tác gia văn học thông qua một 

bài học cụ thể ở nhà trường phổ thông có quá tải hay không, chúng tôi tiến 

hành khảo sát chất lượng học tập của học sinh các lớp: 10A1, 10B3 trường 

THPT Lục ngạn số 2 và 10A1, 10A2, 10A3 trường THPT Yên Dũng số 3. 

Thời gian để học sinh trả lời các câu hỏi là một tiết học: 
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* Câu hỏi khảo sát 

Câu 1: Nguyễn Trãi sống ở giai đoạn lịch sử nào? (Năm, triều đại phong kiến, 

sự kiện lịch sử tiêu biểu) 

Câu 2: Anh (chị) hiểu biết gì về cuộc đời Nguyễn Trãi? 

Câu 3: Anh (chị) đã đọc những tác phẩm nào của Nguyễn Trãi? Hãy giới 

thiệu sơ lược một vài tác phẩm tiêu biểu. 

Câu 4: Hãy chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau: 

1. Nguyễn Trãi đỗ Thái học sinh (Tiến sĩ) năm nào? 

a. 1395. b. 1400. c. 1405. d. 1410. 

2. Nguyễn Trãi chịu nỗi oan thảm khốc vào năm nào ( giết ba cả ba họ- 

tru di tam tộc)? 

 a. 1428.  b. 1438.  c. 1440.  d.1442. 

3. Nguyễn Trãi được UNESCO công nhận là Danh nhân văn hoá thế 

giới vào năm nào? 

 a. 1980. b. 1985. c. 1990. d. 2000. 

Câu 5: Nêu ngắn gọn giá trị cơ bản về nội dung và nghệ thuật của thơ văn 

Nguyễn Trãi? 
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* Kết quả khảo sát như sau: 

Bảng 1.3: Mức độ tiếp thu bài của học sinh. 

 

 

Lớp- Trƣờng 

 

         Mức độ 

 

T.số HS 

Giỏi Khá Trung bình Dƣới TB 

10A1- THPT 

Lục Ngạn 2- 

Bắc Giang 

55 

             

 

100% 

0 

       

  

 0% 

11 

      

 

20% 

21 

    

 

   38.2% 

23 

 

     

41.8% 
10B3- THPT 

Lục Ngạn 2 - 

Bắc Giang 

55 

     

      100% 

0 

 

        0% 

4 

    

 

 7.3% 

18 

   

 

    32.7% 

 33 

    

 

   60% 
10A1- THPT 

Yên Dũng số 3- 

Bắc Giang 

50 

          

 

 100% 

1 

        

 

 2% 

9 

   

 

   18% 

24 

    

 

     48% 

16 

      

 

 32% 
10A2- THPT 

Yên Dũng số 3- 

Bắc Giang 

   50 

   

 

      100% 

 3 

      

 

    6% 

16 

   

 

   32% 

22 

   

 

    44% 

 9 

       

 

 18% 
10A3- THPT 

Yên Dũng số 3- 

Bắc Giang 

50 

 

 

       100% 

0 

     

 

     0% 

 9 

     

 

 18% 

18 

    

 

  36% 

23 

    

 

    48% 

 

Chúng tôi tiến hành phỏng vấn trực tiếp 10 em học sinh thuộc hai lớp 

10A1 và 10B3 trường THPT Lục Ngạn số 2- Bắc Giang thì có 8/10 (80%) em 

cho rằng bài học về tác gia văn học không cần học nhiều bởi nó không nằm 

trong khung ra đề thi tốt nghiệp và đại học. 5/10 học sinh cho rằng có những 

khái niệm văn học sử khó mà giáo viên chỉ giới thiệu chứ không làm rõ. Ví 

dụ: "Văn chính luận đạt tới trình độ mẫu mực", "Nguyễn Trái là một tài năng 

lỗi lạc hiếm có"… Vì vậy, giờ học các em chưa nắm được yêu cầu cơ bản. 
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Cũng trong 10 em học sinh đó được hỏi về cách thức học bài và chuẩn 

bị bài đối với kiểu bài về tác gia thì phần lớn câu trả lời là chỉ cần trả lời câu 

hỏi trong sách giáo khoa là đủ (7/10- 70%), chỉ có 3/10 em cho rằng, ngoài 

việc trả lời đầy đủ câu hỏi trong sách giáo khoa còn cần phải đọc và tìm hiểu 

bài trước khi đến lớp cũng như liên hệ và xâu được chuỗi kiến thức giữa tác 

gia và các tác phẩm cụ thể của nhà văn trong chương trình học. 

Như vậy, học sinh chưa có ý thức đúng đắn và chưa có phương pháp 

học tập hiệu quả đối với bài học về tác gia Nguyễn Trãi. Đa phần học sinh 

học và chuẩn bị bài để đối phó với việc kiểm tra của giáo viên bởi các em cho 

rằng những bài học về văn học sử nói chung và tác gia văn học nói riêng 

không có trong đề kiểm tra hay đề thi học kì cho nên không cần học nhiều. Đó 

cũng là một thiếu xót trong nhận thức của học sinh về tầm quan trọng của bài 

học, các em chưa nhận thấy được tầm quan trọng của mhững bài học khái 

quát đối với việc tìm hiểu và phân tích các tác phẩm văn học cụ thể. 

1.2.4. Nhận định khái quát 

1.2.4.1. Tình hình dạy học bài "Tác gia Nguyễn Trãi" trong chương trình 

lớp 10- THPT 

 Sau khi tiến hành khảo sát khá toàn diện từ sự chuẩn bị của giáo viên, 

phương pháp lên lớp và đánh giá mức độ tiếp thu bài của học sinh, chúng tôi 

nhận thấy còn một số tồn tại như sau: 

 - Hệ thống kiến thức khái quát, cụ thể còn lớn so với thời lượng cho 

phép trong một tiết học. Nhiều kiến thức còn trùng lặp, gây nên sự nặng nề 

cho nội dung bài học. 

- Giáo án của giáo viên thiếu sáng tạo, chỉ tuân theo trình tự sách giáo 

khoa một cách cứng nhắc. Hệ thống kiến thức chưa rõ ràng, thiếu logic, sắp 

xếp chưa hệ thống. Kiến thức cụ thể đưa vào còn thiếu, ngược lại có giáo án 

lại đưa vào một cách tràn lan, thiếu tiêu biểu. Thậm chí có giáo viên lại mở 

rộng thêm quá mức những kiến thức không cần thiết. 
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- Phương pháp lên lớp của giáo viên chưa được đổi mới. Giờ học vẫn là 

giáo viên giảng để học sinh ghi chép. Với phương pháp dạy học này, học sinh 

cùng một lúc bị dồn quá nhiều kiến thức mà thiếu tâm thế và sự chuẩn bị cơ 

bản để tiếp nhận. Do vậy, trong giờ học học sinh ghi là chủ yếu mà hiểu bài 

thì rất ít. 

- Học sinh không hào hứng với kiểu bài học về tác gia. Số lượng kiến 

thức các em nắm được rất ít. Những kiến thức ấy không cơ bản chỉ là những 

khái niệm đơn giản, lộn xộn, rời rạc. Học xong bài học về tác gia Nguyễn Trãi 

nhưng nhiều em không hiểu thế nào là "tư tưởng nhân nghĩa", nghĩa là các em 

không dùng được kiến thức trong bài học để lí giải các hiện tượng văn học cụ 

thể. Vì vậy, bài học vừa thiếu chất lượng, vừa không đạt hiệu quả mà mục 

tiêu giáo dục hướng tới. Do đó, học sinh không thể phát triển toàn diện về 

năng lực cảm thụ cũng như năng lực khái quát vấn đề cần đạt được trong dạy 

học văn học sử nói chung và bài học về tác gia nói riêng. 

1.2.4.2. Hậu quả của việc quá tải khi dạy học bài: "Tác gia Nguyễn Trãi" 

 Việc quá tải trong dạy học bài học về "Tác gia Nguyễn Trãi" ảnh 

hưởng trực tiếp đến chất lượng bài học và mức độ phát triển về tri thức văn 

học của học sinh. Theo số liệu khảo sát đã trình bày ở bảng 1,3, thì mức độ 

ghi nhớ và hiểu bài bài của học sinh ở mức rất thấp, mức độ trung bình và 

dưới trung bình cao hơn nhiều so với mức độ khá, giỏi. Đặc biệt có 3/5 lớp 

không có học sinh nào đạt ở mức độ giỏi. Qua số liệu trên cho thấy, học sinh 

không nắm được những tri thức cơ bản của bài học. Những kiến thức các em 

tiếp thu được rời rạc, lộn xộn, lại vừa thiếu, nghiêm trọng hơn là còn hiểu sai. 

 Sau khi học bài học về tác gia Nguyễn Trãi, các em không có được cái 

nhìn khái quát nhất để lí giải các tác phẩm cụ thể của nhà thơ, kĩ năng khái 

quát vấn đề không có, tư duy logic không được rèn luyện và không được phát 

triển một cách toàn diện. 
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Dạy văn nói chung và dạy bài học về tác gia Nguyễn Trãi nói riêng xét 

cho cùng là dạy học sinh biết rung động, biết yêu thương và trân trọng nét đẹp 

của dân tộc, tâm hồn của dân tộc qua từng trang viết, từng bài thơ, bài văn để 

các em hiểu và cảm nhận, phân tích được vẻ đẹp của ngôn ngữ văn chương, 

vẻ đẹp của nghệ thuật ngôn từ. Nhưng sự quá tải trong dạy học văn đã và 

đang bào mòn niềm đam mê và yêu thích văn chương của các em học sinh. 

Áp lực về thời gian, về khối lượng kiến thức đã trở nên quá tải và không ai 

khác mà chính các em học sinh là người chịu sự quá tải ấy. Bởi thế, niềm 

hứng thú với môn học bị suy giảm. Ngày càng nhiều học sinh sợ học văn và 

một hệ quả tất yếu là sự hiểu biết, năng lực cảm thụ văn học của các em trở 

nên đáng báo động. Một thực tế không thể chối cãi, chất lượng văn học trong 

nhà trường ngày càng đi xuống trong khi bộ môn văn ngày càng được quan 

tâm nhiều hơn, cơ sở vật chất không ngừng được tăng cường. Học xong bài 

tác gia này các em không khái quát được vấn đề, kiến thức các em thu được là 

một mớ kiến thức chắp vá, lộn xộn. Và như vậy, cái đích mà bộ môn văn học 

nhà trường hướng tới là phát triển toàn vẹn trí lực và nhân cách của người học 

chưa đạt được kết đề ra. 
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Chƣơng 2 

NGUYÊN TẮC VÀ BIỆN PHÁP GIẢM TẢI 

 

2.1. Vấn đề quá tải và thực trạng vấn đề quá tải kiến thức ở THPT. 

  Thuật ngữ "quá tải" có lẽ khởi đầu từ việc chở quá tải của các phương 

tiện giao thông. Dường như nó được xã hội phát hiện ra sau đó mới đến các 

nhà giáo dục. Vấn đề quá tải bắt đầu từ bậc tiểu học rồi lan sang các bậc học 

sau. Có một nghịch lý là nó lại xuất hiện chủ yếu ở các thành phố, thị xã- nơi 

mà trình độ dân trí tương đối phát triển, có điều kiện thuận lợi cho hoạt động 

dạy và học. Vậy đối với vùng núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa chương trình có 

quá tải không? Phải chăng ở những vùng khó khăn lại không nhận ra chương 

trình quá tải? Đây là điều băn khoăn của nhiều người làm công tác giáo dục 

để hiểu cho đúng về bản chất và hiện tượng của hiện tượng quá tải. 

 Về bản chất, quá tải trong học tập ở mức độ khái quát nhất có thể hiểu 

là số lượng kiến thức đưa vào giảng dạy trong nhà trường vượt quá sức tiếp 

thu của học sinh. Nội dung các kiến thức quá khó buộc học sinh phải làm việc 

căng thẳng, không hiểu hết bài giảng, không làm hết được bài tập, phải học 

thêm nhiều... Từ đó, việc học trở nên nặng nề, thời gian, công sức dành cho 

học tập vượt quá sức chịu đựng của học sinh. Mặt khác, do phương pháp dạy 

học chưa được cải tiến, áp lực thi cử đè nặng nên giáo viên thường giảng giải 

hết nội dung sách giáo khoa, không phân chính phụ, lại tìm cách mở rộng 

bằng các sách tham khảo có sẵn trong tay…, vì thế vô tình chồng chất lên vai 

học sinh một khối lượng kiến thức lớn tới mức không ai kiểm soát nổi. 

2.1.1. Thực trạng quá tải kiến thức ở THPT 

 Thực trạng quá tải kiến thức ở nhà trường phổ thông đang đặt ra câu 

hỏi lớn cho ngành giáo dục và đó cũng là một xu thế tất yếu của sự phát triển. 

"Quá tải kiến thức ở nhà trường, nhất là trường phổ thông thật ra là một thực 
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tế sư phạm lâu đời ở bất cứ quốc gia nào trên con đường phát triển"
 (1)

. Lênin 

đã từng nhận xét khá gay gắt về tình trạng 3/4 kiến thức vô dụng của nhà 

trường cũ trước cách mạng tháng Mười Nga. ở nước ta cũng vậy, vấn đề quá 

tải đã đặt ra ngay từ đầu những năm cải cách giáo dục cho đến nay. Trong 

thời gian gần đây, vấn đề quá tải ngày càng trở nên bức xúc hơn, gay cấn hơn 

và đòi hỏi phải có giải pháp hữu hiệu cho tình trạng trên. 

Trong bài "Chuyện quá tải học đường" Giáo sư Phan Trọng Luận cho 

rằng: "Quá tải không chỉ nhìn nhận ở một phương diện tách biệt nào. Có phần 

quá tải ở chương trình, sách giáo khoa, có quá tải ở một số bộ môn hay một 

phần nào đó của bộ môn; có quá tải ở nhiều môn gộp lại, có quá tải trong 

nhận thức không đúng về mức độ, yêu cầu ở giáo viên, có quá tải trong số 

lượng bài tập từng môn học, có quá tải ở mức độ yêu cầu các bài tập, có quá 

tải vì yêu cầu không thích hợp với hoàn cảnh thực tế, điều kiện học tập tốt 

nhất là lượng thời gian thực tế học sinh có thể có trong một ngày; có quá tải vì 

áp lực chạy đua kiến thức lý thuyết, có quá tải vì cách kiểm tra, cách thi tuyển 

sinh nặng về tái hiện kiến thức…" Do vậy, chuyện quá tải trong học tập của 

học sinh đã, đang và sẽ là một thực tế không thể chối cãi của ngành giáo dục. 

Các ngành, các cấp và bản thân mỗi nhà giáo dục cần phải có một cái nhìn 

tổng thể và đồng bộ để tìm ra những biện pháp tối ưu để giải quyết tình trạng 

này trong quá trình phát triển văn hoá xã hội kĩ thuật. 

2.1.2. Nguyên nhân của tình trạng quá tải 

Có nhà nghiên cứu phát biểu: mỗi người trong cỗ máy giáo dục đều 

góp phần làm cho việc học hành của học sinh nặng thêm một tí, đến mức 

không thể kiểm soát nổi nữa. Để cho việc học tập học hành của học sinh 

không quá tải phải tìm ra nguyên nhân đích thực của tình trạng quá tải. Từ đó, 

tìm ra giải pháp nhằm khắc phục một cách đồng bộ tất cả các nhân tố tạo ra 

hiện tượng quá tải trong nhà trường phổ thông hiện nay. 
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2.1.3.1. Có nguyên nhân từ chương trình, sách giáo khoa. 

 Chương trình, sách giáo khoa được xây dựng và biên soạn theo một 

quy trình chặt chẽ, được hội đồng bộ môn gồm các nhà khoa học, nhà sư 

phạm có uy tín thẩm định, thông qua. Chương trình sách giáo khoa phải đảm 

bảo các yêu cầu: tính phổ thông, tính khoa học, tính sư phạm, tính logíc, tính 

hiện đại… Thiên về một đặc điểm hay một thuộc tính nào đều có thể dẫn đến 

hậu quả khó lường. Nếu chỉ căn cứ vào học sinh, tính vừa sức mà bỏ qua tính 

khoa học, hiện đại và xu thế hội nhập thì có nguy cơ tụt hậu về giáo dục. 

Nhưng quá quan tâm đến tính hiện đại, khoa học thì chương trình sẽ mang 

tính hàn lâm, xa rời thực tiễn, thiếu thiết thực, không sát với mục tiêu giáo 

dục phổ thông. Việc xây dựng một chương trình, sách giáo khoa thống nhất 

trong cả nước thì bản thân nó đã chứa mâu thuẫn nội tại, mâu thuẫn giữa yêu 

cầu cao với tính vừa sức để thực hiện phổ cập giáo dục, nâng cao dân trí. Vì 

vậy, khi tiến hành triển khai đại trà chương trình, sách giáo khoa thì một bộ 

phận học sinh phải chấp nhận quá tải là điều khó tránh khỏi. Đây là nhược 

điểm của chương trình, sách giáo khoa không chỉ ở hiện tại mà cả trong 

chương trình, sách giáo khoa sau này. 

 Năm học 2006- 2007, Bộ giáo dục bắt đầu thực hiện chương trình, sách 

giáo khoa mới. Đây là chương trình, sách giáo khoa biên soạn theo hướng 

hiện đại, phù hợp với mục đích giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, sách giáo 

khoa, chương trình học trong nhà trường phổ thông không bao giờ cập nhật 

được dung lượng thông tin, kiến thức tối đa của thời đại. Bởi vậy, để giờ học 

về tác gia không nặng nề, quá tải không gì khác là người giáo viên phải thoát 

được sức ì của tư duy, phải thay đổi quan niệm về kiến thức, quan niệm về 

giờ học. Đồng thời, phải có được phương pháp dạy học hợp lí nhất, hiệu quả 

nhất. Chương trình, sách giáo khoa là pháp lệnh, vấn đề quá tải có được giảm 

tải hay không điều đó tuỳ thuộc vào người giáo viên- người trực tiếp đứng lớp 

và thực thi chương trình, sách giáo khoa. 
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2.1.3.2. Có nguyên nhân từ phương pháp dạy học cũ, lỗi thời 

Mỗi một bài học, mỗi giáo viên đều có phương pháp dạy học khác 

nhau, nhưng tất cả đều nhằm một mục đích là truyền đạt được hệ thống kiến 

thức của bài học, giúp học sinh hiểu và nắm được kiến thức trong mỗi giờ 

học. Một phương pháp dạy học khoa học sẽ giúp hệ thống kiến thức bớt đi 

tính hàn lâm, đỡ nặng nề và học sinh dễ tiếp thu hơn. Tuy nhiên, do ảnh 

hưởng của xu thế "duy lí hàn lâm" phương pháp dạy học cũ lại rất coi trọng 

khối lượng kiến thức được truyền đạt cho học sinh mà xem nhẹ kiến thức về 

phương pháp. Chính phương pháp dạy cũ, lỗi thời đã làm cho chương trình 

trở nên nặng nề, quá tải hơn. 

Nói một cách khác, phương pháp dạy học cũ đánh giá trình độ của 

giáo viên qua khả năng truyền đạt hết những tri thức trong sách giáo khoa 

đến học sinh mà không cần quan tâm đến việc học sinh tiếp thu đến đâu, lĩnh 

hội được bao nhiêu kiến thức. Phương pháp dạy học cũ coi học sinh như cái 

bình, giáo viên có nhiệm vụ nhồi nhét kiến thức sao cho đầy bình. Ngày nay, 

phương pháp dạy học mới chỉ ra rằng: phải coi hoạt động học của học sinh 

làm trung tâm, hoạt động dạy học phải xoay quanh hoạt động học của học 

sinh, phải cá biệt hoá học tập của học sinh. Nhưng trên thực tế vấn đề này 

chưa được thực hiện một cách triệt để. Điều đó có nguyên nhân từ yếu tố 

chủ quan lẫn khách quan. Điều đáng chú ý là vào những năm 50 của thế kỉ 

XX ở Hoa Kỳ đã tiến hành nhiều thí nghiệm dạy học để tìm hiểu khả năng 

tiếp thu kiến thức của trẻ em và kết luận rút ra cũng thật bất ngờ: khả năng 

tiếp thu của trẻ em vượt xa mức bình thường nếu biết lựa chọn một phương 

pháp dạy học đúng đắn. Phải chăng, sự quá tải trong học tập của học sinh 

chính là do chúng ta chưa có được một phương pháp dạy học hiệu quả? Giáo 

viên chỉ nghĩ làm sao cho bài học càng phong phú càng tốt, người giáo viên 

cập nhật được kiến thức nhiều lại càng dồn nén cho học sinh. Dù có nhiệt 

tình đến đâu nếu giáo viên không có một phương pháp dạy học khoa học thì 

cũng không đạt được mục đích của bài học. 
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Trên thực tế, nhiều giáo viên còn lạm dụng phương pháp dạy học 

truyền thống, hay nói chính xác là họ chưa thực sự có một tâm thế cho cuộc 

cách mạng về phương pháp cho dù cuộc cách mạng ấy đã bắt đầu từ lâu. Có 

nhiều lí do cho sự chậm trễ này, nhiều giáo viên được hỏi cho rằng: nếu thay 

đổi phương pháp dạy học sinh không nắm được bài, không biết ghi bài. Ngay 

cả một trường được coi là trường thí điểm lớn của Bộ Giáo dục cũng không 

thoát khỏi tư duy như vậy. Khi đến trường học tập về đổi mới phương pháp 

dạy học, chúng tôi nhận thấy: việc đổi mới phương pháp nhà trường làm rất 

tốt ở lớp 10 và lớp 11, nhưng đến lớp 12 họ lại quay trở về phương pháp dạy 

học truyền thống- nghĩa là người dạy học lại làm công việc "rót nước cho đầy 

bình". Khi được hỏi vị tổ trưởng bộ môn văn trả lời: "các em cần cái để thi !". 

Như vậy, việc đổi mới phương pháp cho dù ở trường lớn, trường trọng điểm 

cũng thực hiện chưa triệt để. Nguyên nhân căn bản vẫn là sức ì tư duy, quan 

niệm về giờ học của giáo viên còn nặng về cung cấp kiến thức. Họ chưa thực 

sự ý thức được mấu chốt vấn đề đổi mới phương pháp dạy học. 

Xét cho cùng việc học tập của học sinh có được giảm tải hay không 

nằm trong tay người giáo viên giỏi. Đó là người giáo viên làm chủ kiến thức 

của mình, làm chủ được các phương pháp dạy học mới. 

2.1.3.3. Có nguyên nhân từ việc dạy thêm, học thêm và áp lực thi cử 

Theo điều tra của Viện khoa học giáo dục: "Dạy thêm, học thêm tràn 

lan diễn ra chủ yếu ở các vùng đô thị, những nơi kinh tế tương đối phát triển 

và các hiện tượng dạy thêm, học thêm cũng chỉ xảy ra ở khu vực thành thị". 

Tại khu vực này, hơn 90% học sinh tiểu học học thêm từ hai đến bốn buổi/ 

tuần, già nửa số học sinh THCS thêm từ ba đến bốn buổi/tuần, hơn 60% học 

sinh THPT học thêm từ bốn đến tám buổi/tuần và có tới 5% học sinh học 

thêm tám đến mười buổi/ tuần. Lý do đưa ra cho việc học thêm thì nhiều, trong 

đó chương trình quá tải chỉ là cái cớ, không phải là nguyên nhân trực tiếp. 
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Nguyên nhân trực tiếp, căn bản là cuộc đua tranh khắc nghiệt vào các trường 

Đại học, Cao đẳng. Khi mà sự phân luồng học sinh sau khi học hết lớp 9 và 

lớp 12 chưa thu hút được nhiều học sinh thì hầu hết các em học sinh đều thử 

sức mình vào các trường Đại học. Nhận rõ sức ép của thi cử, các bậc cha mẹ 

chấp nhận, thậm chí bắt buộc con em mình học thêm mặc dù các em không 

có nhu cầu hoặc không muốn tham gia bởi nhiều em học sinh nhận thức 

được khả năng của mình không thể "chiến thắng" được những kì thi như 

vậy. Cũng phải thừa nhận, việc dạy thêm, học thêm có ích, phù hợp với nhu 

cầu của trẻ, tuy nhiên nếu miễn cưỡng cũng có không ít những áp lực, phản 

tác dụng cho trẻ. 

Có thể chương trình hiện hành còn có những chỗ chưa phù hợp với 

trình độ nhận thức của học sinh cần được xem xét điều chỉnh, nhưng chắc 

chắn đó không phải là nguyên nhân trực tiếp sinh ra hiện tượng dạy thêm, học 

thêm tràn lan như hiện nay mà chính việc dạy thêm, học thêm đó làm cho 

chương trình học tập của học sinh trở nên quá tải. Ở các lớp dạy thêm, học 

thêm giáo viên ra sức khai thác những kiến thức khó, phức tạp. Nhiều lò 

luyện thi đã đẩy nội dung học tập vượt quá chương trình cấp học nhằm thu 

hút được nhiều học sinh tham gia. Điều này thể hiện rõ nhất ở bậc THPT. 

Sẽ là sai lầm nếu nghĩ rằng giảm số giờ học tập trên lớp, cắt xén, hạ bớt 

yêu cầu của chương trình sẽ hạn chế được tình trạng dạy thêm, học thêm. Trái 

lại, vô hình chung lại tạo cơ sở cho dạy thêm, học thêm phát triển khi mà áp 

lực thi cử và con đường vào cổng trường Đại học ngày càng khó. Giải pháp 

cơ bản để hạn chế dạy thêm, học thêm, điều chỉnh cho nó đi vào quỹ đạo như 

nó phải có là định hướng tốt việc dạy thêm của giáo viên, làm tốt công tác 

hướng nghiệp, phát triển mạng lưới các trường trung học chuyên nghiệp, dạy 

nghề để tạo ra nhiều lối rẽ cho học sinh sau khi tốt nghiệp THPT. Có như vậy 

mới hạn chế được việc dạy thêm, học thêm và giải toả được áp lực học tập 

cho học sinh hiện nay. 
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2.1.3. Yêu cầu giảm tải 

Trước thực trạng quá tải học đường, yêu cầu giảm tải được đặt ra một 

cách cấp bách đối với ngành giáo dục. Do đó, trong nghị quyết Trung ương 2- 

khoá VIII (12/1996) đã chỉ rõ: "Nội dung giáo dục vừa thừa, vừa thiếu, nhiều 

phần chưa gắn với cuộc sống",… "Phương pháp giáo dục chậm được đổi mới, 

chưa phát huy được tính chủ động, sáng tạo của người học",… "Phải tiếp tục 

đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục đào tạo và tăng cường cơ sở vật chất 

trường học". Đây là những định hướng đúng đắn cho bài toán quá tải trong 

học tập của học sinh phổ thông. 

 Cũng trong hội thảo "Giảm tải nội dung giáo dục trung học" do Bộ giáo 

dục và Đào tạo tổ chức tại Hà Nội (05/2000) ý kiến chung của các hội đồng 

bộ môn là chương trình môn học ở THCS và THPT của chúng ta so với các 

nước trong khu vực và trên thế giới còn thấp, không phải là quá cao. Hội thảo 

đồng tình với sự chỉ đạo của Bộ là cần "xem xét giảm những nội dung lý 

thuyết khó, trình bày trong sách giáo khoa còn rườm rà, phức tạp, giảm những 

nội dung trùng lặp giữa các phân môn hoặc giữa các cấp học cùng một môn 

học, sắp xếp lại một số vấn đề giữa các chương của một số phân môn cho gọn 

nhẹ". những điều chỉnh này tạo điều kiện cho việc giảm tải trong học tập của 

học sinh phổ thông. 

 Như vậy, muốn giảm tải trong học tập của học sinh trươc hết phải chú ý 

đến nguyên tắc vừa sức. Phải đảm bảo sao cho khối lượng kiến thức và kĩ 

năng đưa vào giảng dạy ở nhà trường thực sự phù hợp với sức tiếp thu của 

học sinh. Nội dung, chương trình và phương pháp dạy học phải xuất phát từ 

người học chứ không phải từ phía người dạy, người biên soạn chương trình vì 

người chịu tải là người học- học sinh. Do vậy, cần phải tiếp cận có phân biệt 

đối tượng và cá thể hoá trong dạy học để phù hợp nhất với yêu cầu, nhu cầu 

học tập của từng học sinh. 
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2.2. Quá tải bài học về tác gia văn học 

2.2.1. Thực trạng quá tải trong dạy học bài học về tác gia văn học(tác gia 

Nguyễn Trãi) 

Lịch sử văn học là quá trình phát triển văn học, lịch sử văn học còn là 

bộ môn khoa học nghiên cứu những quá trình văn học. Là một phân môn 

quan trọng trong bộ môn Ngữ văn ở nhà trường phổ thông, bài học về tác 

gia(văn học sử) phản ánh đầy đủ đặc trưng hai mặt của môn Ngữ văn. 

Văn là tư duy khái quát và cảm xúc thẩm mĩ. Nếu như đặc trưng khoa 

học của bài học về tác gia được biểu hiện ở tính khách quan, tính chính xác, 

tính tổng hợp, khái quát lý luận của lượng tri thức về tác gia vốn là sự tổng 

hợp của nhiều loại tri thức(xã hội, lịch sử, chính trị, văn hoá, văn học), tính hệ 

thống từ việc lựa chọn một cách cơ bản, sự sắp xếp rất chặt chẽ, sự trình bày 

có tính lịch đại lượng tri thức khái niệm về tác gia, tính hiện đại của tri thức 

về tác gia và tính chất môn học của, phân môn… thì đặc trưng nghệ thuật của 

văn học sử biểu hiện tập trung nhất ở phương thức tiếp cận phân tích tác 

phẩm, ở sự trình bày bài học và bản thân đối tượng khái quát. Với sự tổng hợp 

những đơn vị kiến thức khái quát và những đơn vị kiến thức cụ thể, như vậy 

có thể khẳng định: khối lượng kiến thức trong một bài học về tác gia văn học 

là quá lớn so với thời gian giảng dạy và mức độ tiếp thu tiếp thu của học sinh. 

Trong chương trình môn Ngữ văn lớp 10 THPT có bốn kiểu bài văn 

học sử. Tuy mỗi kiểu bài có đối tượng khác nhau nhưng đều mang hai chức 

năng là mô tả và giải thích. Mô tả là tái hiện diện mạo cá biệt của những sự 

kiện cụ thể; giải thích là làm sáng tỏ bản chất của những hiện tượng và tính 

quy luật của những quá trình. Trong lịch sử văn học, bản chất của những sự 

kiện không thể trình bày tách rời hiện tượng. Hiện tượng phong phú hơn bản 

chất rất nhiều. Như vậy, dù ở kiểu bài văn học sử nào học sinh đều phải nắm 

được không chỉ kiến thức khái quát mà còn cả kiến thức cụ thể một cách hệ 
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thống và logíc. Nếu làm một phép so sánh đơn giản ở kiểu bài giảng văn về 

một tác phẩm văn học thì đối tượng chính mà học sinh cần nghiên cứu chỉ 

đơn giản là bản thân tác phẩm đó thì ở kiểu bài văn học sử về tác gia học sinh 

phải nắm được cuộc đời con người, phong cách viết và sự nghiệp của nhà văn 

bao gồm nhiều tác phẩm lớn nhỏ cùng các thể loại khác nhau. Học bài học sử 

về giai đoạn văn học, học sinh không chỉ phải nắm những kiến thức về chặng 

đường văn học, những sự kiện văn học, những tác giả và tác phẩm văn học 

liên quan, phục vụ cho sự kiện văn học đó mà học sinh còn phải lĩnh hội cả 

những kiến thức về văn hoá, lịch sử, kinh tế, chính trị mà giai đoạn văn học 

đó tồn tại và phát triển. Tất cả những hiện tượng, sự kiện, bản chất, những tri 

thức trong các lĩnh vực này có liên quan mật thiết với nhau, chúng soi sáng 

cho nhau, cái này làm cơ sở nảy sinh cái kia và ngược lại. Cho nên không thể 

thiếu hay loại bỏ phần nào. Và như vậy, dung lượng kiến thức của bài học văn 

học sử là rất lớn. 

Bài "Tác gia Nguyễn Trãi" được trình bày trong sách giáo khoa lớp 10 

hiện hành có 21 kiến thức khái quát, 65 đơn vị kiến thức cụ thể đối với bộ 

sách giáo khoa theo chương trình Chuẩn và 22 đơn vị kiến thức khái quát, 73 

đơn vị kiến thức cụ thể đối với bộ sách giáo khoa Nâng cao. Đây là những 

kiến thức trình bày về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của nhà thơ. Theo phân 

phối chương trình, tất cả những kiến thức này được trình bày trong một tiết, 

trừ ổn định lớp và kiểm tra bài cũ thì giờ học chỉ còn chưa đầy 40 phút. Với 

một khối lượng kiến thức và thời gian cho phép như vậy, nếu không có một 

phương pháp hữu hiệu thì cả giáo viên và học sinh thực sự bị quá tải trong giờ 

học về tác gia. Và hậu quả sẽ là: giáo viên chạy đua với thời gian để truyền 

đạt hết kiến thức mà không quan tâm học sinh tiếp thu được bao nhiêu kiến 

thức và học sinh không hiểu bài là điều tất yếu sẽ xẩy ra. 
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Dạy học bài học về tác gia không thể không sử dụng đến những khái 

niệm và phạm trù lý luận văn học, là những tri thức về bản chất. Học tác gia 

văn học đòi hỏi học sinh phải hiểu và sử dụng được những khái niệm và phạm 

trù lý thuyết một cách linh hoạt. Riêng việc giáo viên giảng giải cho học sinh 

hiểu những khái niệm khó liên quan đến sự nghiệp sáng tác của nhà thơ cũng 

đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức và sự sáng tạo. Những kiến thức văn học 

sử không chỉ bao gồm loại kiến thức lý luận mang tính khái quát, trừu tượng 

cao mà đối tượng thực sự của bài học về tác gia là những tác phẩm văn học cụ 

thể. Những tác phẩm văn học cụ thể này chiếm một dung lượng lớn và cũng 

đòi hỏi giáo viên phải mất nhiều thời gian để xử lý trong khi quỹ thời gian lên 

lớp và mức độ tiếp thu của học sinh là có hạn. Chính sự mâu thuẫn giữa khối 

lượng kiến thức cần truyền đạt của một bài học về tác gia với thời gian và tính 

vừa sức đã tạo nên sự quá tải bấy lâu nay trong dạy học bài học về tác gia. 

Không chỉ vậy, trong một bài học về tác gia văn học, những kiến thức 

về lịch sử, văn hoá, chính trị, xã hội không phải lúc nào cũng mới. Vẫn còn 

nhiều tồn tại nhiều kiến thức học sinh đã được học ở những môn khác cũng 

như các lớp  học khác. Ngay cả những kiến thức văn học cũng trùng lặp rất 

nhiều. Những tác phẩm, tác giả được nhắc lại rất nhiều để minh hoạ cho kiến 

thức lý luận khái quát gây sự nặng nề không cần thiết. Chính sự chồng chéo 

về kiến thức là nguyên nhân gây nên sự quá tải trong bài học về tác gia. 

Bài học về tác gia là dạng bài học khó trong môn Ngữ văn ở THPT. Để 

học tốt kiểu bài học này đòi hỏi học sinh cần phải có năng lực tổng hợp, khái 

quát tốt dựa trên sự hiểu biết phong phú về các tác giả, tác phẩm văn học. 

Kiến thức khó, thời gian lại eo hẹp nên gây ra tình trạng quá tải cho cả giáo 

viên và học sinh. Không ít giáo viên tự động tăng tiết cho giờ dạy bài học về 

tác gia gây hiệu ứng học sinh hiểu kĩ bài thì ít mà cảm thấy nặng nề, chán nản 

do phải học nhiều thì nhiều. 
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Đứng trước tình trạng đó, vấn đề đặt ra là cần phải giảm tải bài học về 

tác gia văn học và giảm như thế nào lại là một vấn đề cần phải nghiên cứu 

một cách kĩ lưỡng và nghiêm túc để bài học về tác gia thực sự hữu ích, cung 

cấp cho học sinh cái nhìn khái quát nhất về một tác giả để từ đó tìm hiểu, 

phân tích và bình giá tác phẩm một cách hiệu quả. 

2.2.2 Nguyên nhân tình trạng quá tải trong dạy học bài học về tác gia 

 Cũng như bất cứ môn khoa khoa học nào, văn học cũng có lịch sử của 

nó. "Lịch sử văn học là lịch sử phát triển của ngôn ngữ nghệ thuật, chứa đựng 

nội dung, tư tưởng tình cảm của con người qua các thời đại" 
(2)

. Lịch sử văn 

học Việt Nam thể hiện một cách đúng đắn quy luật phát triển của văn học dân 

tộc, góp phần phát huy tâm hồn cao đẹp và tinh thần bất khuất của dân tộc, 

giáo dục tư tưởng, tình cảm và năng khiếu thẩm mĩ cho con người Việt Nam 

để gánh vác sứ mệnh lịch sử vô cùng nặng nề mà vinh quang là cuộc đấu 

tranh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Lịch sử văn học dân tộc gắn 

liền với cuộc đấu tranh xã hội của dân tộc và thể hiện tâm hồn dân tộc phát 

triển qua các giai đoạn lịch sử kế tiếp nhau. 

 Lịch sử văn học được đưa vào chương trình môn văn THPT như là một 

bộ phận chính. Trong chương trình môn Ngữ văn lớp 10 gồm bốn kiểu bài 

văn học sử với số lượng khác nhau ở mỗi kiểu bài là: 

- Tổng quan về văn học Việt Nam (1 bài). 

- Khái quát về văn học dân gian (1 bài). 

- Khái quát về thời kì văn học (1 bài). 

- Khái quát về tác gia văn học (2 bài). 

Kiểu bài khái quát về tác gia văn học là một kiểu bài khó, học sinh 

không đơn thuần phải nắm được những kiến thức về cuộc đời, sự nghiệp văn 

chương và phong cách viết của nhà văn, hơn nữa các em còn phải biết vận 

dụng những tri thức đó vào khai thác các tác phẩm cụ thể của nhà văn, nhà 
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thơ. Bài học về tác gia Nguyễn Trãi lại càng khó hơn, bởi tác gia văn học 

trung đại có cái khó riêng của nó. Tâm lí về văn học trung đại vừa khó, vừa 

khô không chỉ xuất hiện ở người dạy mà ở cả phía người học. Cái khó thể 

hiện ở chỗ: tác gia văn học trung đại cách xa thế hệ chúng ta, bởi thế tư duy 

nghệ thuật cũng khác; mặt khác bài học còn chứa đựng nhiều yếu tố Hán, các 

điển tích, điển cố. Bài học về tác gia Nguyễn Trãi nằm trong giai đoạn nền 

văn học Việt Nam còn chịu ảnh hưởng nặng nề của nền văn học ngoại bang, 

từ chữ viết, đề tài, thể loại đến thi liệu, văn liệu đều có dấu ấn của văn học 

Hán. Văn học Việt Nam đã có một sự thay đổi lớn khi Nguyễn Trãi xuất hiện 

trên văn đàn. Tuy ít nhiều còn chịu ảnh hưởng những yếu tố của văn học Hán, 

nhưng Nguyễn Trãi đã thể hiện được bản sắc và tâm hồn dân tộc trong mỗi 

sáng tác của mình, ông đã đưa chữ viết của dân tộc (chữ Nôm) lên một tầm 

cao mới- sáng tác văn học bằng chữ Nôm, phá vỡ kết cấu cứng nhắc của thể 

thơ Đường luật bằng thể thơ thất ngôn xen lục ngôn. Khi tìm hiểu bài học về 

tác gia Nguyễn Trãi, học sinh còn phải đối mặt với những tri thức lịch sử có 

liên quan trực tiếp đến con người cũng như trong sáng tác của nhà thơ. Chẳng 

hạn, những tri thức lịch sử về cuộc kháng chiến chống giặc Minh xâm lược, 

triều đại nhà Lê và thời kì làm quân sư cho Lê Lợi, làm quan liên quan trực 

tiếp đến các sáng tác của ông như: Bình Ngô đại cáo, Quân trung từ mệnh tập 

và nhiều tác phẩm khác nữa. 

Qua bộ phận văn học sử này học sinh có cái nhìn khái quát về lịch sử 

văn học Việt nam, các giai đoạn, các thời kì và các tác gia văn học. Do vậy, 

nhiệm vụ của văn học sử là rất quan trọng. Văn học sử nghiên cứu lịch sử 

phát triển văn học của dân tộc, xác định cụ thể ý nghĩa và vị trí của hiện tượng 

văn học trong quá trình phát triển của nó. Văn học sử không những giải thích 

các điều kiện lịch sử văn học được hình thành và phát triển mà còn xây dựng, 

hoàn thiện chân dung các tác gia trong nền văn học Việt Nam. 
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Mặt khác, văn học của dân tộc này không giống với văn học của dân 

tộc khác, ngay cả trong nền văn học của một dân tộc cũng có sự khác nhau ở 

những thời kì hay giai đoạn văn học và trong cùng một xu hướng văn học 

giữa các tác gia cũng có sự khác nhau. Nhiệm vụ của văn học sử là nghiên 

cứu những đặc điểm ấy, chỉ ra sự ảnh hưởng giữa dân tộc này với dân tộc 

khác, đặc trưng và sự đóng góp của các tác gia cho nền văn học dân tộc. 

Chẳng hạn, trong kiểu bài "Tổng quan về văn học Việt Nam", học sinh sẽ 

thấy được văn học nước ta từ thế kỉ thứ X đến hết thế kỉ XIX chịu ảnh hưởng 

rất lớn của văn học Trung quốc từ ngôn ngữ đến đề tài, thể loại, thi pháp; còn 

văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến nay lại chịu ảnh hưởng của văn học 

phương Tây, đặc biệt là văn học Pháp. 

Khi tìm hiểu về tác gia Nguyễn Trãi, học sinh sẽ được hiểu một cách 

đầy đủ về cuộc đời cũng như sự nghiệp văn chương của nhà thơ. Đồng thời 

nhận thấy đươc sự đóng góp đáng kể của nhà thơ về bút pháp, thể loại, đặc 

biệt là quá trình dân tộc hoá các yếu tố Hán như: sáng tác thơ Nôm, thơ thất 

ngôn xen lục ngôn… 

Còn khi tìm hiểu về tác gia Nguyễn Du, học sinh sẽ thấy được một tài 

năng văn học xuất chúng với một tấm lòng nhân đạo cao cả. Đó là sự đồng 

cảm lớn lao với nhân tình thế thái, và hơn hết là sự đóng góp của nhà thơ cho 

nền văn học dân tộc. Nguyễn Du đã nâng chữ viết của dân tộc (chữ Nôm) lên 

một tầm cao mới và hoàn thiện nó với kiệt tác "tiếng kêu dài đến đứt ruột"- 

Truyện Kiều. 

Với những đặc điểm trên, ta thấy giảng dạy bài học về tác gia phải đảm 

bảo được tính lịch sử và tính văn học của nó. Tính lịch sử là lịch sử của văn 

học chứ không phải là thông sử, là lịch sử phát triển của nội dung, hình thức 

của văn học. Do vậy, nội dung một bài văn học sử thường rất lớn. Nó bao 

hàm kiến thức về lý luận, cả kiến thức về văn học, lại vừa kiến thức cụ thể, 
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vừa kiến thức khái quát. Một hệ thống tri thức dày đặc bị dồn trong một đến 

hai tiết học đã gây ra hiện tượng quá tải trong giờ học về tác gia. Do vị trí 

quan trọng của bài học về tác gia trong tiến trình của văn học nên việc giảm 

tải được đặt ra như một vấn đề quan trọng hàng đầu của bộ môn văn trong nhà 

trường phổ thông. 

2.2.3. Yêu cầu giảm tải bài học về tác gia Nguyễn Trãi 

  Là một bộ phận quan trọng của môn Ngữ văn trong nhà trường, bài học 

về tác gia văn học cung cấp cho học sinh một hệ thống kiến thức khái quát 

bao gồm những tri thức khái quát về tác giả, tác phẩm văn học, nhận định 

chung; những kiến thức cụ thể để minh hoạ cho các khái niệm và nhận định 

văn học. Bởi thế, việc dạy tác gia văn học trong nhà trường phổ thông là rất 

quan trọng. Tuy nhiên, thực tế giảng dạy bài học về tác gia cho thấy, các giờ 

dạy học đang trong tình trạng quá tải. Giáo viên nếu muốn học sinh nắm được  

hệ thống kiến thức mà sách giáo khoa trình bày thì sẽ thiếu thời gian nghiêm 

trọng so với phân phối chương trình. Do vậy, việc giảm tải trong giờ dạy học 

bài học về tác gia được đặt ra như một vấn đề bức xúc. 

 Giảm tải bài học về tác gia phải được coi là vấn đề của nhiều người và 

của nhiều vấn đề. Đồng thời phải tiến hành một cách đồng bộ thì mới đạt 

được hiệu quả. Hiện nay, trong bối cảnh chung của ngành giáo dục, vấn đề 

giảm tải nội dung chương trình, sách giáo khoa các môn trong nhà trường phổ 

thông đang trở thành một nội dung quan tâm hàng đầu. Nhiều nhà giáo dục, 

nhà văn, nhà sư phạm có tâm huyết với sự nghiệp giáo dục đã vào cuộc, 

nhưng chưa có ý kiến cụ thể nào bàn về việc giảm tải bài học về tác gia văn 

học. Tác gia văn học vẫn còn bỏ ngỏ và vẫn chưa được quan tâm đúng mức 

trong bộ môn Ngữ văn ở trung học phổ thông. 

  



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 

39 

Giảm tải bài học về tác gia là giảm cái gì cho đúng, cho hiệu quả. Có 

quan niệm đơn giản cho rằng giảm tải là cắt bớt nội dung kiến thức. Trong bài 

học về tác gia, những kiến thức về cuộc đời, sự nghiệp sáng tác, phong cách 

nghệ thuật liên quan mật thiết với nhau không thể tách bỏ phần nào. Chúng 

làm nên diện mạo đầy đủ của một tác gia văn học. Do vậy, để giảm tải bài học 

về tác gia việc tăng gì, bớt gì không phải là việc đơn giản. 

Theo chúng tôi, để bài học về tác gia vừa sức với học sinh trước hết cần 

phải tăng cường các kiến thức khái quát, kiến thức kĩ năng cho học sinh. Các 

kiến thức cụ thể cần phải được lựa chọn sao cho phù hợp với kiến thức khái 

quát. Không đưa quá nhiều kiến thức cụ thể để tránh sự trùng lặp, nặng nề cho 

nội dung bài giảng. Cần tăng cường các kiến thức về kĩ năng, kiến thức 

phương pháp giúp học sinh có khả năng tự học, tự nghiên cứu. 

 Mặt khác, để vấn đề giảm tải bài học về tác gia có được sự quan tâm 

đúng mức thì cần phải thay đổi quan niệm về giờ học của giáo viên. Bên cạnh 

đó, nâng cao ý thức học tập của học sinh đối với bài học về tác gia văn học 

trong bộ môn Ngữ văn ở THPT. Người giáo viên phải sử dụng các tri thức về 

tác gia để soi sáng các tác phẩm cụ thể, đưa nội dung bài học về tác gia vào đề 

kiểm tra, thi tốt nghiệp cũng như đề thi đại học. Qua đó, ta mới thấy được bài 

học về tác gia nặng phần nào để khi điều chỉnh có sự hợp lý nhất định, tránh 

trường hợp non tải. Đồng thời học sinh có ý thức học bài học về tác gia hơn, 

không thụ động chép bài để đấy hay học để đối phó. 

 Có thể nói, thực trạng dạy và học bài học về tác gia đang tạo ra sự quá 

tải cho cả giáo viên lẫn học sinh. Điều đó khiến cho vấn đề giảm tải bài học 

về tác gia văn học như một vấn đề thời sự bức xúc. Vì quyền lợi của học sinh, 

vì sự phát triển toàn diện của giáo dục và đặc biệt để các em thực sự yêu thích 

môn Ngữ văn, việc giảm tải phải được thực hiện đúng cách và triệt để. Từ đó, 

nâng cao chất lượng dạy và học văn, đồng thời làm tăng thêm những hiểu biết 

về văn hoá tinh thần cho xã hội. 
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2.3. Những biện pháp giảm tải bài học về tác gia Nguyễn Trãi 

2.3.1. Đổi mới tư duy dạy học. (Quan niệm hiệu quả giờ học không phải chỉ 

ở kiến thức mà là cách nắm kiến thức) 

2.3.1.1. Thay đổi tư duy, quan niệm dạy học của giáo viên trong giờ học văn 

học sử 

 Phương pháp dạy học là cách thức giáo viên hướng dẫn học sinh tìm 

tòi, chiếm lĩnh tri thức. Mỗi phương pháp có thế mạnh riêng, người giáo viên 

giỏi là người biết lựa chọn phương pháp tối ưu nhất cho bài dạy của mình. 

Trong dạy học văn hiện nay, đại bộ phận giáo viên có quan niệm chưa đúng, 

chưa phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội cũng như xu thế phát 

triển của giáo dục. Quan niệm dạy học cung cấp càng nhiều kiến thức cho học 

sinh càng tốt, sách giáo khoa có bao nhiêu kiến thức truyền đạt hết, thậm chí 

mở rộng thêm từ các sách tham khảo. Đó là kiểu dạy học cũ kĩ, lỗi thời. Kiểu 

dạy học truyền thống, thày giảng trò ghi: học sinh chỉ là người tiếp thu thụ 

động. Có người ví kiểu dạy học này như "rót nước vào bình". Học sinh là cái 

bình, thày giáo cứ rót sao cho đầy, không quan tâm đến trò muốn gì; hay kiểu 

dạy học "từ mồn đến tai"…Không thể phủ nhận mặt tích cực của phương 

pháp truyền thống(thuyết giảng), tuy nhiên cũng cần phải nhìn nhận một cách 

khách quan những hạn chế của nó. Phương pháp này xuất hiện cách đây hàng 

thế kỉ và không còn phù hợp với xu thế phát triển hiện đại nữa. Trên thực tế, 

không phải giáo viên không nhận ra điều đó, nhưng họ còn lúng túng và chưa 

thực sự chuẩn bị tâm thế cho cuộc cách mạng về phương pháp dạy học mặc 

dù nó đã bất đầu từ lâu. 

 Vấn đề ở đây là quan niệm về giờ học cần phải thay đổi. Giờ học hiệu 

quả không phải là giờ học cung cấp thật nhiều kiến thức cho học sinh, truyền 

đạt hết tri thức trong sách giáo khoa cho học sinh mà cần quan tâm, chú trọng 

cung cấp cho học sinh một phương pháp học tập tích cực để chiếm lĩnh tri 
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thức. Nhiều giáo viên còn quá coi trọng số lượng kiến thức trong một giờ học, 

chưa quan tâm nhiều đến việc cung cấp kiến thức phương pháp cho học sinh. 

Thực tế cho thấy, trong giờ dạy học về tác gia giáo viên vẫn lạm dụng phương 

pháp thuyết trình, giáo viên giảng và trò ghi một cách thụ động. Qua khảo sát 

chúng tôi nhận thấy: học sinh nắm được bài ở mức độ trung bình và dưới 

trung bình chiếm quá nửa, mức độ khá giỏi chiếm một tỉ lệ khá thấp- trung 

bình: 10,3%. Trong giáo dục hiện đại, các nhà giáo dục quan tâm tới là trong 

giờ học phải cung cấp cho học sinh kiến thức siêu kiến thức, đó là chìa khoá 

khám phá mọi vấn đề. Có như vậy, học sinh mới thật sự có một hành trang 

chiếm lĩnh tri thức trong quá trình học tập của mình. Nhưng để làm được điều 

đó, trước tiên phải "giải phóng" được sức ì tư duy của giáo viên, giáo viên cần 

phải có suy nghĩ đúng hơn vai trò của học sinh trong giờ học. Và giáo viên- 

người trực tiếp đứng trên bục giảng làm cầu nối giữa học sinh và tri thức đã 

sẵn sàng "làm mới" phương pháp dạy học của mình hay chưa. Nếu làm được 

điều đó thì giờ học sẽ trở nên nhẹ nhàng và có hiệu quả hơn, đồng thời làm 

giảm được sức ép của giờ học. 

2.3.1.2. Quan tâm, chú trọng cung cấp kiến thức phương pháp và kĩ năng cho 

học sinh trong giờ học về tác gia văn học. 

 Thời đại chúng ta đang sống là thời đại của thông tin và công nghệ cao. 

Ai cũng nghĩ cần trang bị cho mình một lượng kiến thức lớn đề phù hợp với 

yêu cầu của thời đại. Điều này hoàn toàn đúng. Song bằng cách nào để có 

được một khối lượng kiến thức không nhỏ như vậy thì chưa ai tìm ra con 

đường hữu hiệu nhất. Ở nhà trường phổ thông, giáo viên thì nghĩ cung cấp 

càng nhiều kiến thức càng tốt, học sinh thì miệt mài ghi nhớ, tiếp thu trong 

khi khả năng ghi nhớ của con người có hạn. Tất cả đều bị cuốn vào vòng xoáy 

kiến thức, con người phải chạy đua với lượng thông tin kiến thức ngày càng 

nhiều mà không hiểu rằng: "không bao giờ nhà trường có thể bắt kịp tốc độ 
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phát triển thông tin hiện đại. Sách giáo khoa, chương trình học nhà trường 

không thể có ảo tưởng cân bằng, cập nhật dung lượng thông tin tối đa của thời 

đại"
(3)

. Ngay cả những người biên soạn sách giáo khoa được cho là sáng suốt 

nhất cũng nghĩ rằng cần phải đưa thêm lượng kiến thức mới vào chương trình 

với ảo tưởng cập nhật được những tri thức thông tin khoa học đang thay đổi từng 

ngày, từng giờ. Điều này vấp phải một nghịch lý, vì nhà trường bị bó hẹp trong 

một lượng thời gian nhất định, ngưỡng tiếp nhận của học sinh phổ thông là có 

hạn. Vì vậy, chuyện quá tải kiến thức ở nhà trường phổ thông là điều tất yếu. 

 Khắc phục hiện tượng này là một vấn đề không đơn giản. Nó đòi hỏi 

phải có sự thay đổi đồng bộ từ chương trình sách giáo khoa, thi cử, kiểm tra 

đánh giá, cách dạy của giáo viên, cách học của học sinh. Phân môn văn học 

sử trong nhà trường phổ thông không phải là ngoại lệ. Vì dung lượng kiến 

thức của một bài học văn học sử, đặc biệt là bài học về tác gia là rất lớn nên 

kiến thức cần được phân loại lại. Kiến thức bao gồm kiến thức tư liệu, kiến 

thức khái quát và kiến thức phương pháp, trong đó kiến thức phương pháp 

đặc biệt quan trọng trong thời đại ngày nay. Học sinh trong thời đại mới 

không thể không được trang bị những công cụ, những phương pháp để tự 

mình khám phá thế giới xung quanh. Câu nói của nhà giáo nổi tiếng 

Makiguchi vẫn luôn có ý nghĩa như một vấn đề thời sự: "Người thầy giáo tồi 

là người cung cấp cho học sinh tri thức. Người thầy giáo giỏi là người chỉ ra 

cho học sinh con đường đi đến tri thức". Với những kiến thức phương pháp, 

học sinh sẽ tìm ra được con đường ngắn nhất đến với tri thức, vừa tiết kiệm 

được thời gian trên lớp vừa góp phần giảm tải giờ dạy học bài học về tác gia 

nói riêng, giảm tải trong nhà trường nói chung. 

 Áp dụng quan điểm đúng đắn về việc cung cấp kiến thức phương pháp 

cho học sinh để tháo gỡ vấn đề quá tải trong dạy học về tác gia. Giáo viên cần 

chỉ ra cho học sinh phương pháp tự làm việc với sách giáo khoa thông qua 
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câu hỏi hướng dẫn, phương pháp tranh luận trong giờ học, phương pháp khái 

quát hoá, hệ thống hoá những kiến thức trong bà. Từ đó, hình thành kĩ năng tư 

duy biện chứng cho học sinh, giúp học sinh có con đường đi từ những sự 

kiện, hiện tượng văn học cụ thể để phát hiện những quy luật chi phối sự phát 

triển của văn học. Đây là phương pháp quan trọng nhất để tận dụng khả năng 

tư duy tìm kiếm kiến thức của học sinh trong giờ học về tác gia văn học. 

 Tác gia văn học ở mỗi giai đoạn thời kì khác nhau chịu sự chi phối, tác 

động khác nhau của lịch sử xã hội, yếu tố xã hội có ảnh hưởng rất lớn đến sự 

hình thành phát triển tài năng văn học cũng như quan điểm sáng tác của nhà  

văn, nhà thơ như: Nguyễn Trãi với cuộc kháng chiến chống giặc Minh, xây 

dựng nền độc lập cho dân tộc, cuộc sống ấm no hạnh phúc cho muôn dân; 

Nguyễn Du, trải qua những thăng trầm của thời đại: đất nước loạn lạc, cuộc 

sống nhân dân vô cùng khổ cực, "trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông 

thấy mà đau đớn lòng" đã làm nên một Nguyễn Du thẫm đẫm tinh thần nhân 

đạo. Với nội dung này, giáo viên có thể nêu câu hỏi: "Những điều kiện nào 

hun đúc nên thiên tài Nguyễn Du ?". Trả lời được câu hỏi này là học sinh đã 

thấy được các điều kiện chủ quan (bản thân và gia đình) và điều kiện khách 

quan (lịch sử, xã hội) có tác động rất lớn đến quá trình hình thành tư tưởng và 

quan điểm sáng tác của đại thi hào dân tộc. Từ việc giải quyết những câu hỏi 

như vậy, học sinh rèn luyện được tư duy biện chứng cho mình, đồng thời có 

được phương pháp khám phá vấn đề một cách hệ thống. Phương pháp ấy giúp 

học sinh chủ động hơn trong việc tìm kiếm kiến thức, chủ động hơn trong giờ 

học về tác gia văn học. Qua đó, bài học giảm được tính hàn lâm, bớt nặng nề 

và tránh được sự quá tải. 

 Kiến thức phương pháp sẽ là công cụ hữu hiệu giúp học sinh tìm ra 

đường đi đến chân lí và là con đường đúng đắn nhất tìm ra nguồn gốc của vấn 

đề. L. Tônxtôi nói: "Vấn đề quan trọng không phải là biết được trái đất tròn 
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mà là làm sao biết được trái đất tròn". Kiến thức về phương pháp sẽ giúp 

chúng ta trả lời câu hỏi đó. Trong nhà trường phổ thông kiến thức phương 

pháp sẽ mãi là công cụ hữu để học sinh học tập độc lập, sáng tạo trong giờ 

học tác gia văn học. Để mỗi giờ học văn học sử nói chung, bài học về tác gia 

văn học nói riêng không còn tình trạng quá tải như bấy lâu nay. 

2.3.2. Giáo viên phải biết lựa chọn kiến thức then chốt 

2.3.2.1. Lựa chọn kiến thức khái quát, tinh giản là một biện pháp hiệu quả 

trong giảm tải cho bài học về tác gia ở nhà trường phổ thông 

 Lịch sử văn học là một quá trình phức tạp với sự đan xen và tiếp nối 

của các hiện tượng văn học phong phú và đa dạng. Từ cuộc đời, hoạt động 

sáng tác của nhà văn, nhà thơ các nhà nghiên cứu đã khái quát thành hệ thống 

kiến thức về tác gia. Vì thế, kiến thức về tác gia văn học là một hệ thống kiến 

thức mang tính khái quát cao. Việc lựa chọn những kiến thức này chính là 

việc giáo viên phải xác định được mức độ tầng kiến thức cần cung cấp cho 

học sinh. Bài học về tác gia cung cấp một hệ thống những tri thức khái quát 

bao gồm: các nhận định, các phạm trù khái niệm, quá trình sáng tác của nhà 

văn. Bài học về tác gia nói riêng, các bài học về văn học sử nói chung đều 

chứa đựng những nội dung kiến thức ở cấp độ khái quát, trừu tượng. Do vậy, 

người giáo viên giỏi là người biết tinh giản kiến thức. 

 Nếu lựa chọn kiến thức khái quát là những kiến thức về nội dung thì 

tinh giản kiến thức lại nằm trong phương pháp giảng dạy của giáo viên. Tinh 

giản kiến thức là loại bỏ những kiến thức trùng lặp, không tiêu biểu, là gộp 

nhiều đơn vị kiến thức lại với nhau để tạo ra những kiến thức khái quát ở mức 

độ cao. Vậy lựa chọn kiến thức khái quát, tinh giản chính là việc cung cấp cho 

học sinh một hệ thống kiến thức khái quát nhất, cơ bản nhất. Biện pháp này 

góp phần giảm tải dung lượng kiến thức trong mỗi bài học về tác gia. 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 

45 

 Trong cuốn "Mấy vấn đề giảng dạy văn học sử ở nhà trường cấp II" 

Giáo sư Phan Trọng Luận khẳng định: "Bài giảng ở lớp của giáo viên không 

thể đi lan man vào các chi tiết vụn lẻ mà phải nêu bật lên được những nhận 

định tổng quát soi sáng cho việc học tập và nghiên cứu các chi tiết khác. 

Những nhận định đó thường nằm ngay trong nội dung bài giảng, giáo viên 

cần chú ý gắp nhặt ra, nhấn mạnh, phát triển, giải thích cho học sinh hiểu rõ". 

Cũng trên tinh thần đó các tác giả cuốn giáo trình "Phương pháp dạy học văn" 

(xuất bản 1999- 2000) cũng nhấn mạnh vai trò của các kiến thức khái quát: 

"Trong tình hình dung lượng kiến thức lớn mà số thời gian bó hẹp như hiện 

nay, tri thức khái quát bao quát chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong các 

bài học văn học sử, thường bao hàm khả năng trừu tượng hoá rất cao"[t.238 ]. 

 Với kiểu bài văn học sử về tác gia văn học, vài trò của các kiến thức 

khái quát rất quan trọng. Bài văn học sử về tác gia văn học, cụ thể là bài: "Tác 

gia Nguyễn Trãi", kiến thức được trình bày một cách khoa học và rất hệ thống 

về cuộc đời, sự nghiệp sáng tác của nhà thơ. Với một lượng kiến thức khá lớn 

việc lựa chọn kiến thức khái quát, tinh giản lại càng trở nên cần thiết để bài 

giảng không những hấp dẫn, dễ hiểu mà còn vừa sức với học sinh. Ở kiểu bài 

này, để làm được điều đó giáo viên phải xác định được kiến thức trọng tâm để 

giảng kĩ, nhấn mạnh, xoáy sâu cho học sinh. Những phần kiến thức đơn giản, 

dễ tiếp thu, học sinh đã được làm quen trong chương trình văn học ở THCS, 

giáo viên nên tinh giản dể bài học đỡ nặng nề và không mất thời gian nhắc lại 

kiến thức cũ để tập trung vào kiến thức trọng tâm, khó. 

 Cụ thể, trong bài này kiến thức trọng tâm rơi vào phần II, mục 2- nội 

dung: tư tưởng nhân nghĩa, triết lí thế sự và tình yêu thiên nhiên. Mặc dù đây 

là những kiến thức trọng tâm, nhưng những kiến thức này được trình bày một 

cách khá hệ thống, rõ ràng và khoa học. Trong đó không có những kiến thức 

khó nên học sinh dễ dàng chiếm lĩnh bài học. Mặt khác, trong chương trình 
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THCS đã được tìm hiểu (Bài ca Côn Sơn ở lớp 7, Nước Đại Việt ta(trích Bình 

Ngô đại cáo) ở lớp 8) qua những nội dung này, chỉ có nội dung triết lí thế sự 

là học sinh chưa được làm quen. Do đó, giáo viên chỉ cần làm rõ nội dung này 

bằng các dẫn chứng cụ thể. Các nội dung khác giáo viên yêu cầu học sinh 

nhắc lại và nhấn mạnh. 

 Như vậy, việc lựa chọn kiến thức khái quát, tinh giản đòi hỏi giáo viên 

phải xác định được trọng tâm bài giảng, phải phân loại được hệ thống kiến 

thức này và có khả năng đánh giá, khái quát, tổng hợp cao. Có như vậy, những 

kiến thức này mới đúng, đủ, tạo nên hợp lý, cô đọng, hàm súc cho bài giảng, từ đó 

giảm bớt nặng nề về dung lượng kiến thức cần cung cấp để thực hiện giảm tải 

trong giảng dạy bài học về tác gia nói riêng và văn học sử nói chung. 

2.3.2.2. Những kiến thức khái quát, tinh giản trong bài giảng về tác gia 

Nguyễn Trãi 

* Những kiến thức khái quát, tinh giản những nét chính về cuộc đời và con 

người Nguyễn Trãi 

 Đây là những kiến thức cơ bản giúp học sinh nắm được cuộc đời và con 

người Nguyễn Trãi, một anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới. 

Nhưng cuộc đời ông phải chịu nỗi oan khiên thảm khốc nhất trong lịch sử. 

Những kiến thức này đã được trình bày một cách đầy đủ và khoa học trong 

sách giáo khoa, nên giáo viên cần tinh giản và khái quát ở mức độ cao. 

 Trong bài văn học sử về tác gia văn học, kiến thức khái quát về cuộc 

đời nhà thơ bao gồm những kiến thức về gia đình, lịch sử, xã hội. Những kiến 

thức này không khó, mặt khác có những kiến thức về lịch sử đã được học ở 

THCS. Bởi thế, giáo viên chỉ cần khái quát những nét tiêu biểu, có ảnh hưởng 

trực tiếp đến đường đời, quá trình sáng tác văn học, đặc biệt là nội dung tư 

tưởng trong sáng tác của Nguyễn Trãi. 
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 Chẳng hạn, trong bài "Tác gia Nguyễn Trãi", giáo viên nên đưa kiến 

thức khái quát về việc giặc Minh sang cướp nước ta. Sự kiện này làm thay đổi 

đời sống xã hội phong kiến Việt Nam lúc bấy giờ. Đó là tiền đề làm thay đổi 

nhận thức của nhà thơ- "Nợ nước, thù nhà", khắc sâu lời cha dạy Nguyễn Trãi 

tìm Lê Lợi dâng "Bình Ngô sách" và một lòng vì dân, vì nước giúp nghĩa 

quân Lam Sơn đánh tan giặc ngoại xâm. Như vậy, giáo viên chỉ cần nêu một 

vấn đề khái quát học sinh tự khám phá chi tiết cụ thể. Do đó, giáo viên không 

phải giảng nhiều, học sinh không phải học lại kiến thức cũ mà học sinh vẫn 

nắm được kiến thức và bài giảng cũng không bị nặng về tư tưởng chính trị, xã 

hội. Đồng thời góp phần giảm tải nội dung khi giảng dạy bài học này. 

* Những kiến thức khái quát, tinh giản về nội dung sáng tác của thơ văn 

Nguyễn Trãi 

 Đây là những tri thức cơ bản cung cấp cái nhìn toàn diện về nội dung 

sáng tác của tác gia. Nắm được những kiến thức này sẽ giúp học sinh có cơ sở 

để khám phá các tác phẩm cụ thể của nhà văn. Tuy là kiến thức trọng tâm 

nhưng có những nội dung học sinh đã được biết qua tìm hiểu các tác phẩm cụ 

thể ở THCS. Do vậy, giáo viên chỉ cần khái quát nét cơ bản làm nên giá trị 

nội dung trong sáng tác của nhà văn. Để học sinh có cái nhìn toàn diện về giá 

trị văn học của nhà văn. 

Cụ thể trong bài "Tác gia Nguyễn Trãi" kiến thức khái quát tinh giản về 

nội dung sáng tác của nhà thơ. Tuy là những kiến thức trọng tâm, nhưng về cơ 

bản học sinh đã được làm quen trong chương trình THCS. Ở cấp THCS học 

sinh đã được biết đến bài thơ "Côn Sơn ca", đây là bài thơ thể hiện tinh yêu 

thiên nhiên của nhà thơ. Một bài thơ thể hiện được cảm nhận tinh tế về thiên 

nhiên, ẩn sau sự cảm nhận tinh tế ấy là một tấm lòng luôn hướng về dân, về 

nước. Điều này giáo viên cần chú ý là không nhất thiết phải đi sâu vào phân tích, 

giảng giải. Giáo viên có thể yêu cầu học sinh tái hiện lại nội dung này qua bài 
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thơ "Côn Sơn ca" đã được tìm hiểu ở THCS, đặc biệt là bài thơ đã được tìm hiểu 

trong chương trình học kì I- bài "Cảnh ngày hè". Sau đó, giáo viên nhấn mạnh 

chứ không cần diễn giải nhiều. Từ đó, giúp học sinh khắc sâu kiến thức. 

2.3.2.3. Sắp xếp hệ thống luận điểm rõ ràng 

* Tính hệ thống trong quá trình giảng dạy văn học sử tạo tiền đề cho việc 

giảm tải 

 Giảng dạy văn học sử là giảng dạy quá trình phát triển của lịch sử văn 

học theo trình tự thời gian. Ngoài vấn đề đảm bảo tính cân đối của nội dung 

và hình thức, giảng dạy văn học sử còn phải đảm bảo tính hệ thống. 

 Bất kể một hiện tượng văn học nào ra đời cũng mang tính kế thừa của quá 

khứ, đồng thời trong đó nảy sinh nhiều yếu tố mới, tạo tiền đề cho cái mới phát 

triển. Có trình bày lịch sử một cách khoa học, khách quan đồng thời có sự kế 

thừa thì chúng ta mới có thể đảm bảo tính hệ thống của nó. Bởi vì, tất cả những 

gì tiến bộ, ưu tú trong văn học cũ đều có thể góp phần bồi dưỡng tư tưởng, tình 

cảm cho con người trong cuộc đấu tranh để cải tạo xã hội. Đảm bảo tính hệ 

thống giúp học sinh nắm được quá trình phát triển của văn học, biết được nguồn 

gốc hình thành và phát triển tài năng văn học của mỗi nhà văn, nhà thơ. 

 Quá trình của văn học không thể lý giải được nếu chúng ta tách rời quá 

trình đó ra mà phải xem xét, nghiên cứu nó một cách hệ thống. Vì vậy, khi 

giảng dạy văn học sử nói chung và bài học về tác gia nói riêng cần đảm bảo 

tính hệ thống của các luận điểm, quá trình sáng tác, nội dung sáng tác trong 

các giai đoạn sáng tác của mỗi nhà văn. Có như vậy, kiến thức mới đảm bảo 

tính khoa học, logic, khách quan và học sinh dễ tiếp thu hơn. 

* Sắp xếp hệ thống luận điểm rõ ràng góp phần giảm tải bài học về tác gia. 

 Với một dung lượng kiến thức lớn, khi dạy bài học về tác gia không chỉ 

đòi hỏi phải tinh giản, khái quát hoá kiến thức mà còn đòi hỏi những kiến đó 
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phải được sắp xếp theo một hệ thống luận điểm rõ ràng. Cơ sở để sắp xếp hệ 

thống luận điểm đó chính là tính logic, tính lịch sử của luận điểm và đặc điểm 

tâm lý tiếp nhận của người học, người đọc. 

 Nếu quá tải trong dạy học bài học về tác gia có nguyên nhân ở dung 

lượng kiến thức lớn, ở mức độ khó của kiến thức thì biện pháp sắp xếp hệ 

thống luận điểm rõ ràng, thì người giáo viên giúp học sinh dễ nắm bắt và dễ 

hiểu hơn. Đó chính là một trong những con đường giảm tải trong dạy học về 

tác gia văn học ở nhà trường phổ thông. Để làm được điều đó luận điểm đưa 

ra luôn phải trật tự, có luận điểm trước, luận điểm sau không được xáo trộn. 

Trật tự này không phải là sự cộng lại của những luận điểm rời rạc mà phải là 

chuỗi các luận điểm bổ sung cho nhau kết thành một hệ thống sáng rõ nội 

dung chính của bài học. 

Ví dụ: Trong bài giảng về tác gia văn học, cụ thể bài "Tác gia Nguyễn 

Trãi", chúng ta có một vài cách sắp xếp hệ thống luận điểm rõ ràng tạo sự 

thuận lợi cho việc tiếp thu của học sinh: 

Thứ nhất, trong hệ thống luận điểm về một vấn đề thì chọn cách sắp 

xếp từ dễ tiếp thu đền khó tiếp thu. Cách sắp xếp này phù hợp với tâm lí tiếp 

nhận của học sinh. Chẳng hạn: khi trình bày giá trị nội dung về thơ văn 

Nguyễn Trãi, giữa hai luận điểm: giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật, ta nên 

chọn cách sắp xếp luận điểm giá trị nội dung trước và giá trị nghệ thuật sau 

thì thuận lợi cho việc tiếp nhận của học sinh. Nếu trong bài học về tác phẩm 

cụ thể, thì ở một số tác phẩm ta có thể sắp xếp luận điểm về nghệ thuật trước, 

luận điểm về nội dung sau. 

Thứ hai, có thể chọn cách sắp xếp theo trình tự trong sách giáo khoa. 

Sách giáo khoa là cơ sở khoa học của giờ giảng. Sách giáo khoa được biên 

soạn bởi những nhà khoa học đầu ngành, giàu kinh nghiệm và có cả một hội 

đồng thẩm định khá nghiêm ngặt. Bởi vậy, hệ thống luận điểm trong sách 
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giáo khoa đã được sắp xếp khá hợp lí, rõ ràng, mạch lạc. Trong thực tế giảng 

dạy tác gia văn học, tuỳ đối tượng học sinh, giáo viên nên chọn cách sắp xếp 

luận điểm một cách hệ thống, tạo sự sáng tạo cho bài giảng. 

 Xét cho cùng, có nhiều cách sắp xếp hệ thống luận điểm một cách rõ 

ràng. Tất cả những cách thức ấy đều xuất phát từ chất lượng và hiệu quả giờ 

dạy tác gia văn học, đều hướng tới giảm tải trong dạy học văn học nói chung 

và bài học về tác gia văn học ở nhà trường phổ thông nói riêng. 

2.3.3. Phát huy khả năng tự tìm kiếm kiến thức của học sinh 

2.3.2.1. Khả năng tự tìm kiếm của học sinh góp phần giảm tải trong dạy học 

bài học về tác gia ở nhà trường phổ thông. 

 Chất lượng dạy và học môn Văn trong những năm gần đây ở nhà 

trường phổ thông xuống cấp một cách nghiêm trọng. Có một nghịch lý là môn 

Văn lại được quan tâm, chú trọng nhiều trong thời gian gần đây. Câu hỏi đặt 

ra là nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng trên. Phương pháp dạy học cũ đã và 

đang tồn tại những nhược điểm lớn đối với nền giáo dục hiện đại và với học 

sinh lứa tuổi THPT- lứa tuổi nhạy bén và sắc xảo, nhất là thời buổi công nghệ 

thông tin đang bùng nổ. 

 Học sinh THPT hoạt động trí tuệ phát triển mạnh ở các quá trình nhận 

thức: nghe, nhìn, đánh giá, tổng hợp, khái quát… Tri giác ở lứa tuổi này là 

phát triển cao nhất. Sự phát triển của tri giác gắn liền với sự phát triển của trí 

nhớ, ghi nhớ có chủ định giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động trí tuệ. Các em 

biết sử dụng tốt các phương pháp ghi nhớ như so sánh, đối chiếu, tóm tắt…, 

biết ghi nhớ sâu sắc các kiến thức trọng tâm. Khi đọc tài liệu các em biết cách 

phân loại, đánh giá thông qua ý kiến chủ quan của mình. Năng lực di chuyển 

chú ý cũng được hoàn thiện. Học sinh đã có kĩ năng vừa nghe giảng, vừa ghi 

chép, vừa suy nghĩ về bài học. Tính tích cực, độc lập trong tư duy bộc lộ rõ, 

học sinh có khả năng tư duy lí luận, tư duy trừu tượng, khái quát hoá sự vật 
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hiện tượng. Khả năng tư duy này giúp các em chủ động hơn trong mỗi giờ 

học ở nhà trường phổ thông. 

 Văn học sử là một phân môn đòi hỏi ở người học khả năng tư duy khái 

quát cao. Bài học về tác gia văn học bao giờ cũng nặng nề, quá tải so với 

ngưỡng tiếp thu của học sinh, đặc biệt là học sinh lớp 10- lớp đầu cấp. Do đó, 

để giảm bớt sự quá tải, tránh đưa ra một dung lượng kiến thức quá lớn cho 

một tiết học, giáo viên càn phát huy tính chủ động, tính tích cực sáng tạo 

trong việc tìm kiếm kiến thức của học sinh. Học sinh không thụ động tiếp 

nhận kiến thức mà phải tự mình tìm kiếm, khám phá. Có như vậy, giáo viên 

mới tránh được việc phải thuyết trình quá nhiều gây ra sự nặng nề cho bài 

giảng. Bên cạnh đó, trong quá trình tự khám phá nội dung bài học, học sinh đã 

làm quen, suy nghĩ các kiến thức mức độ khó, bởi thế trong bài giảng các kiến 

thức này sẽ trở nên dễ hiểu hơn với các em. Nguyên nhân của sự quá tải trong 

dạy học bài học về tác gia là kiến thức nhiều, ở mức độ khó, vượt quá sức tiếp 

thu của học sinh thì việc phát huy khả năng tự tìm kiếm kiến thức của học sinh, 

như thế giáo viên phần nào đã giải quyết được nguyên nhân quá tải nêu ở trên. 

 Như vậy, học sinh THPT với đặc điểm hoạt động trí tuệ đang phát triển 

mạnh và đang trong quá trình hoàn thiện. Dựa vào những điều kiện này, giáo 

viên cần phát huy tính độc lập, sáng tạo trong khả năng tự tìm kiếm kiến thức 

của học sinh nhằm góp phần giảm tải trong giờ học về tác gia để giảng dạy 

bài học về tác gia có hiệu quả hơn. 

2.3.3.2. Những cách thức giúp học sinh tự tìm kiếm kiến thức trong giờ học về 

tác gia văn học 

* Xây dựng tốt hệ thống câu hỏi cho học sinh làm việc ở nhà và trên lớp. 

 Học ở nhà và học trên lớp là hai nhiệm vụ quan trọng đối với người 

học sinh, nó đòi hỏi sự nỗ lực hết mình của các em. Đó là quá trình lao động 

sáng tạo, tìm tòi và khám phá. Để có một giờ học tốt, nhận thức tốt trong bất 
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kì môn học nào thì điều đầu tiên người học sinh phải làm là chuẩn bị bài học 

trước khi đến lớp- nghĩa là phải chuẩn bị bài ở nhà trước. Chuẩn bị bài là 

một bước không thể thiếu nếu muốn đạt kết quả cao trong những giờ học 

trên lớp, đặc biệt là môn văn. Để công việc chuẩn bị bài ở nhà có hiệu quả, 

giáo viên cần chuẩn bị tốt hệ thống câu hỏi để định hướng cho các em con 

đường tự khám phá văn bản. 

 Đối với bài học về tác gia, hệ thống câu hỏi chuẩn bị bài ở nhà của 

học sinh là rất quan trọng. Nó giúp các em định hướng đúng trong bể kiến 

thức khổng lồ. Chuẩn bị tốt bài tập ở nhà theo hệ thống câu hỏi, thì giờ học 

trên lớp sẽ nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn. Giáo viên có thể lướt qua những 

kiến thức dễ mà các em đã biết, đã hiểu khi trả lời câu hỏi chuẩn bị bài ở nhà 

và giờ học sẽ có nhiều thời gian để tập trung vào những kiến thức khó, phức 

tạp. Như vậy, không mất nhiều thời gian học sinh vẫn đủ khả năng tiếp nhận 

những kiến thức khó, nắm được đủ kiến thức cơ bản bài học yêu cầu mà 

lượng kiến thức ấy không trở nên quá nhiều. 

 Tuy hệ thống câu hỏi chuẩn bị bài ở nhà là rất quan trọng, nhưng hệ 

thống câu hỏi khám phá bài này ở trên lớp cũng không kém phần quan trọng. 

Giáo viên căn cứ vào những hiểu biết ban đầu của học sinh về bài học để 

xây dựng hệ thống câu hỏi giúp học sinh tự mình lĩnh hội, tìm ra các nội 

dung của bài học mà không cần đến sự cung cấp của giáo viên. Khi học sinh 

thật sự làm chủ kiến thức, trở thành trung tâm của giờ học văn nói chung, 

giờ học về tác gia văn học nói riêng thì hệ thống kiến thức đó sẽ dễ tiếp thu 

hơn và bớt đi sự quả tải. 

 Hệ thống câu hỏi giúp học sinh chuẩn bị bài ở nhà và khám phá bài ở 

trên lớp trước hết phải căn cứ vào câu hỏi trong sách giáo khoa. Lấy những 

câu hỏi trong sách giáo khoa làm cơ sở, giáo viên nên căn cứ vào trình độ của 

học sinh để đặt ra mức độ yêu cầu thích hợp cho từng câu hỏi. Những câu hỏi 

này phải đi từ giản đơn đến phức tạp. Ở kiểu bài tác gia những câu hỏi này 

phải có khả năng đa dạng hoá câu trả lời để tạo cho học sinh thói quen suy 
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nghĩ, tìm tòi, so sánh để chọn cho mình một đáp án đúng nhất. Hệ thống câu 

hỏi phải có khả năng xâu chuỗi các kiến thức đã học, xâu chuỗi phạm vi hiểu 

biết của học sinh, đồng thời phải tương ứng với tính logic lịch sử, tính hệ 

thống, tính chính xác, tính khách quan của văn học sử. Ví dụ: trong bài "Tác 

gia Nguyễn Trãi" câu hỏi: nội dung chính trong sáng tác văn học của Nguyễn 

Trãi phải liên kết được với các kiến thức của nội dung này mà học sinh đã 

được học trong chương trình THCS. Do vậy, giáo viên có thể đặt câu hỏi: 

"Căn cứ vào nội dung những tác phẩm đã được học ở chương trình THCS và 

việc chuẩn bị bài ở nhà, hãy trình bày những nội cơ bản trong sáng tác của 

nhà thơ?". Như vậy, chỉ cần một câu hỏi giáo viên có thể giúp học sinh tái 

hiện được những tri thức đã học và phát hiện ra những kiến thức mới của bài 

học. Trên cơ sở đó, học sinh khám phá văn bản sẽ đúng hướng hơn và dễ 

dàng tiếp thu tri thức. 

Không chỉ vậy, những câu hỏi này còn phải có khả năng mở rộng sang 

những câu hỏi hoặc vấn đề khác và liên kết chúng lại với nhau. Ví dụ: "Đầu 

thế kỉ XV, giặc Minh sang xâm lược nước ta có ảnh hưởng gì đến tư tưởng 

cũng như nội dung sáng tác văn học của Nguyễn Trãi?". Câu hỏi này giúp học 

sinh liết kết được những ảnh hưởng của lịch sử xã hội Việt Nam đầu thế kỉ 

XV đến tư tưởng của Nguyễn Trãi, và tư tưởng ấy được bộc lộ rõ nét qua nội 

dung sáng tác học của nhà thơ như thế nào. Từ đó giúp học sinh hình thành ý 

thức khái quát, sắp xếp kiến thức một cách hệ thống góp phần giảm bớt dung 

lượng và mức độ khó của các tầng kiến thức trong bài học về tác gia văn học. 

 Có nhà nghiên cứu viết: "Tư duy thường bắt đầu từ một vấn đề hay 

một câu hỏi, từ sự ngạc nhiên hay sự thắc mắc, từ sự mâu thuẫn. Tình huống 

có vấn đề như thế có tác dụng lôi cuốn các cá nhân vào quá trình tư duy…". 

Vậy chính những câu hỏi lại thúc đẩy sự vận động về tư duy của học sinh, 

chỉ đường, mở lối cho các em tự tìm kiếm kiến thức. Đây chính là cái đích 

đến của phương pháp dạy học mới. Học sinh chủ động, sáng tạo, học ở nhà, 

học trên lớp. Với kiểu bài về tác gia, công việc chuẩn bị tốt câu hỏi cho học 
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sinh là một thao tác phát triển khả năng tự học của các em để giảm bớt sự 

quá tải về học tập ở trên lớp.         

* Hướng dẫn học sinh tự làm việc với sách giáo khoa 

 Sách giáo khoa là cơ sở khoa học, là công cụ dạy học trực quan quan 

trọng nhất. Bởi thế, hướng dẫn học sinh làm việc hiệu quả với Sách giáo 

khoa là vấn dề cần quan tâm. nhất là đối với kiểu bài tác gia văn học. Các 

bài tác gia văn học thường có dung lượng lớn, tư liệu tham khảo không 

nhiều nên học sinh cần tận dụng nguồn tư liệu có sẵn trong sách. Học sinh 

làm việc tốt với sách giáo khoa có nghĩa là học sinh đã nhận diện được một 

cách hệ thống những kiến thức khái quát và những kiến thức cụ thể, để từ đó 

giờ giảng về tác gia văn học trở nên nhẹ nhàng hơn, bớt đi sự quá tải. 

 Làm việc với sách giáo khoa là tạo ra hoạt động cho cá nhân học sinh 

trước giờ học, trong và sau giờ học. Đọc trước văn bản là công việc chuẩn bị 

học bài rất cần thiết. Nhất là bài "Tác gia Nguyễn Trãi", một tác gia văn học 

trung đại rất khó thì công việc đọc ở nhà, đọc trước lại càng trở nên cần 

thiết, quan trọng hơn. Đọc ở đây không chỉ là tiếp xúc với văn bản sách giáo 

khoa trên bề mặt hình thức mà phải nắm bắt và hình dung một cách tổng 

quát về những đặc điểm quan trọng của từng phần, từng nội dung mà văn 

bản đề cập. Sau mỗi bài học về tác gia, trong sách giáo khoa có phần "hướng 

dẫn học bài" bao gồm một số câu hỏi. Học sinh cần trả lời hết số câu hỏi này 

để từng bước khám phá và tìm hiểu nội dung bài học. 

 Việc đọc sách giáo khoa trước khi đến lớp không chỉ nhằm thu nhận tri 

thức mà còn làm nẩy sinh những câu hỏi trong tư duy, những câu hỏi này sẽ 

được cụ thể hoá thành hệ thống khi trả lời câu hỏi hướng dẫn. Việc cụ thể hoá 

đó tiêu biểu cho khả năng tự tìm kiếm kiến thức ở học sinh. Học sinh làm việc 

một cách chu đáo với sách giáo khoa ở nhà sẽ nắm vững bài giảng ở lớp 

nhanh, sâu sắc, không bị quá tải. Ví dụ trong bài "Tác gia Nguyễn Trãi" học 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 

55 

sinh phải đọc tóm tắt và phát hiện được những nét lớn về cuộc đời, sự nghiệp 

sáng tác, đặc biệt là nội dung cơ bản trong sáng tác của nhà thơ. 

 Như vậy, việc đọc văn bản trong sách giáo khoa đối với học sinh không 

còn là hoạt động bình thường mà nó mang tính tư duy độc lập, có mục đích 

của học sinh. Đọc trước văn bản, trả lời câu hỏi hướng dẫn vừa thoả mãn 

niềm khao khát tìm tòi, hiểu biết, khám phá, vừa phát huy được tính chủ 

động, độc lập, sáng tạo của học sinh. Đây chính là bước đầu tiên trong quá 

trình hình thành cho học sinh năng lực, thói quen tự đọc sách, tự nghiên cứu 

chiếm lĩnh tác phẩm. Để giảm tải trong giờ dạy học về tác gia, giáo viên cần 

định hướng, hướng dẫn học sinh tự làm việc với sách giáo khoa trước khi đến 

lớp. Giáo viên càng quan tâm, chú trọng đến hoạt động này bao nhiêu thì kết 

quả của nó càng cao bấy nhiêu; học sinh nắm được càng nhiều kiến thức trước 

giờ học thì giờ học càng nhẹ nhàng, hiệu quả càng cao và càng tránh được 

tính hàn lâm trong dạy học, nhất là giờ dạy học văn. 

 Không dừng lại ở đó, trong giờ học về tác gia, học sinh một lần nữa lại 

được làm việc với sách giáo khoa, lần này ở cấp độ cao hơn. Các em được 

nghiên cứu kĩ  hơn, có suy nghĩ, ý thức hơn, vừa đọc vừa tìm tòi để phát hiện 

những ý khái quát, những ý cụ thể… Làm việc với sách giáo khoa ở trên lớp, 

một mặt khiến học sinh tập trung cao độ, mặt khác các em phải kết hợp những 

điều đã nắm bắt được ở khâu chuẩn bị bài để có thể hiểu biết kết cấu của bài 

học về tác gia, đồng thời hình thành những kết luận về những nhân tố, nguyên 

nhân cơ bản tạo nên sợ nghiệp văn học của nhà văn, nhà thơ; nghĩa là hình 

thành những khái niệm. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh tiến hành 

các thao tác: đối chiếu, so sánh, phân tích, cụ thể hoá, khái quát hoá để có thể 

hệ thống hoá những kiến thức đã thu nhận được một cách vững vàng nhất. 

 Nếu một trong những nguyên nhân của sự quá tải là ở phương pháp dạy 

học cũ, lỗi thời, không phát huy được khả năng tự tìm kiếm kiến thức của học 
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sinh thì bằng việc hướng dẫn học sinh làm việc với sách giáo khoa, giáo viên 

đã phần nào loại bỏ được nguyên nhân đó. Học sinh được hình thành các kĩ 

năng như: nghe, đọc, ghi chép… đồng thời phát huy được các thao tác tư duy, 

tự tra cứu, tự bổ sung nguồn, đề xuất thắc mắc, vận dụng giải quyết các bài 

tập, mở rộng vốn kiến thức… Những tri thức các em chủ động khám phá 

được qua sách giáo khoa sẽ tránh cho giáo viên phải thuyết trình dài dòng, 

phải chạy đua với thời gian để cung cấp kiến thức và góp phần giảm tải trong 

giờ học về tác gia. 

 Thao tác cuối cùng của hoạt động làm việc với sách giáo khoa của học 

sinh là đọc bài (sách) sau giờ học. Đây là một hoạt động ở tầm cao hơn, mức 

độ sâu sắc hơn. Đọc để khẳng định lại những vấn đề đã được học một cách 

sâu sắc nhất, chín chắn nhất. Từ đó, giúp học sinh ý thức được sách giáo khoa 

là công cụ, là phương tiện quan trong trong học tập môn văn nói chung và bài  

học về tác gia nói riêng; sách giáo khoa là người bạn đồng hành trên con 

đường tự chiếm lĩnh tri thức một cách độc lập đối với học sinh phổ thông. 

Bằng việc rèn luyện cho học sinh làm việc với sách giáo khoa, giáo viên đã 

khắc phục được mâu thuẫn vốn tồn tại trong chất lượng dạy học văn học sử 

nói chung và  bài  học về tác gia nói riêng là: sách giáo khoa thì thừa, nhưng 

kiến thức văn học sử của học sinh lại thiếu hụt một cách đáng báo động. 

* Sử dụng hình thức tranh luận cho học sinh trong giờ dạy học bài học về tác 

gia văn học 

 Như trên đã trình bày, hệ thống câu hỏi cho học sinh ở nhà và trên lớp 

phải có khả năng đa dạng hoá câu trả lời. Khả năng này là tiền đề tạo ra hình 

thức tranh luận cho học sinh trong giờ học về tác gia văn học. Hình thức tranh 

luận này khiến cho giờ học không còn mang tính độc thoại như trước đây mà 

trở thành giờ học đối thoại. Học sinh không còn thụ động tiếp nhận kiến thức 

mà được tự do tranh luận, phản bác ý kiến của người khác, bảo vệ ý kiến của 
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mình. Vấn đề được lật đi, lật lại và được xem xét ở nhiều mặt, do đó được 

hiểu một cách đầy đủ hơn, cặn kẽ hơn. Học sinh có thể tranh luận với chính 

bản thân mình bằng cách đặt ra các phương án trả lời và tìm cách bảo vệ các 

phương án đó, như vậy học sinh sẽ chọn được phương án trả lời xác thực 

nhất; học sinh còn có thể tranh luận với giáo viên, với các bạn cùng lớp. Qua 

đó học sinh bộc lộ được ý kiến chủ quan, khả năng độc lập suy nghĩ và hình 

thành bản lĩnh tự tin của học sinh. Tổ chức cho học sinh tranh luận và đề xuất 

những thắc mắc là một cách học vừa mang tính tư duy, vừa rèn luyện khả 

năng tự học cho học sinh trong giờ học về tác gia văn học để giảm bớt sự quá 

tải của kiểu bài về tác gia văn học. 

 Kiến thức văn học sử là loại kiến thức lí luận mang tính khái quát, trừu 

tượng bao gồm những nhận định khái quát về một giai đoạn văn học, một tác 

gia văn học vừa mang tính chủ quan, vừa mang tính khách quan. Theo dòng 

chảy của thời gian, những đánh giá, nhận định trong bài học về tác gia không 

phải luôn luôn đúng và phù hợp với tâm lí tiếp nhận của học sinh. Tuy nhiên, 

việc phát hiện ra điều không hợp lí trong sách giáo khoa là việc khó đối với cả 

giáo viên và học sinh. Vì vậy, tổ chức cho học sinh tranh luận trong giờ học 

về tác gia là cách giáo viên thẩm định nhận thức, hiểu biết của học sinh về tác 

gia văn học; và cũng là cách để giáo viên phát huy khả năng tự tìm kiếm kiến 

thức của học sinh. Qua đó, giáo viên điều chỉnh, uốn nắn những hiểu biết, sai 

lệch, kích thích, hưởng ứng những nhận thức sáng tạo, tiến bộ của học sinh. 

Thông qua hoạt động này, giáo viên có thể nắm bắt đượcquan niệm, tâm lí 

tiếp nhận của học sinh đối với bài học về tác gia văn học. Từ đó, giáo viên có 

những thay đổi trong phương pháp dạy của mình để phù hợp với tâm lí tiếp 

nhận của học sinh, thực hiện giảm tải trong giờ học về tác gia văn học. 

 Khi học bài về tác gia văn học, thông qua tranh luận học sinh bảo vệ ý 

kiến của mình hay phản bác ý kiến của bạn bè, đã thực sự trải qua một quá 
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trình suy nghĩ, nghiền ngẫm, đánh giá về những nội dung được trình bày 

trong sách giáo khoa để chủ động nắm kiến thức một cách chắc chắn, sâu sắc, 

có phê phán. Học sinh biết xác định được mối quan hệ biện chứng giữa tình 

hình lịch sử, xã hội, văn hoá với văn học. Cụ thể, trong bài học về tác gia 

Nguyễn Trãi là cuộc khởi nghĩa Lam Sơn đánh đuổi giặc Minh, đã ảnh hưởng 

sâu sắc đến quá trình sáng tác của Nguyễn Trãi với "Quân trung từ mệnh tập", 

"Bình Ngô đại cáo", và trong cuộc đời làm quan với những thăng trầm của 

cuộc sống cũng ảnh hưởng đến nội dung cũng như hình thức nghệ thuật trong 

sáng tác của nhà thơ. Chính trong quá trình tranh luận với giáo viên, với bạn 

bè học sinh hiểu sâu sắc vấn đề hơn, phát huy được vốn kiến thức cơ bản do 

bản thân tích luỹ được để học cách học, cách làm, cách giải quyết vấn đề, từ 

đó trưởng thành hơn trong học tập, phát huy khả năng sáng tạo, ý thức tự chủ, 

độc lập trong suy nghĩ và hành động, tạo ra sự thuận lợi cho tiếp nhận kiến thức 

ở mức độ cao. Do đó, sự quá tải trong dung lượng kiến thức, mức độ kiến thức 

được giảm bớt, giờ học trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn đối với học sinh. 

 Để tạo ra hình thức tranh luận cho học sinh trong giờ học về tác gia 

giáo viên phải tạo ra được tình huống học tập. Những tình huống này thường 

là những vấn đề có chứa mâu thuẫn để kích thích học sinh tranh luận. Theo 

Rubinstein: "Yếu tố đầu tiên của quá trình tư duy thường là tính huống có vấn 

đề, con người bắt đầu tư duy khi có nhu cầu hiểu biết một cái gì đó". Chính 

tình huống có chứa những vấn đề mới mẻ gây nên sự ngạc nhiên, hấp dẫn sẽ 

tạo không khí tranh luận trong giờ học về tác gia. Đây chính là biểu hiện của 

một phương pháp dạy học mới- dạy học nêu vấn đề. Kharlamop từng khẳng 

định ưu thế của phương pháp dạy học này: "Dạy học nêu vấn đề trong giờ học 

kích thích học sinh nhu cầu giải quyết những vấn đề hay, sinh động, lôi cuốn 

các em vào hoạt động nhận thức, tự lực nắm vững kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo 

mới, phát triển tích cực trí tuệ và hình thành cho các em năng lực tự mình 
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thông hiểu và lĩnh hội thông tin khoa học mới". Ưu thế của phương pháp dạy 

học này là giúp học sinh phát triển khả năng tự tìm kiếm kiến thức của mình 

trong giờ học về tác gia văn học để từ đó giảm tải giờ học một cách hiệu quả, 

đồng thời nâng cao chất lượng hiểu và nắm bài của học sinh. 

 Sử dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề người giáo viên phải tạo ra 

được tình huống có vấn đề bằng các câu hỏi nêu vấn đề. Đối với bài học về 

tác gia, do tính tổng hợp của nhiều loại kiến thức nên vấn đề có thể đưa ra khá 

phong phú và đa dạng. Những vấn đề này thường nằm trong mối quan hệ biện 

chứng giữa hoàn cảnh xã hội với sự hình thành quan điểm sáng tác, nội dung 

tác. Ví dụ khi giảng bài "Tác gia Nguyễn Trãi" giáo viên có thể đưa ra một 

vấn đề cho học sinh tranh luận: "Tại sao nói: Nguyễn Trãi là bậc đại anh hùng 

dân tộc? có phải vì ông có công lớn trong cuộc kháng chiến chống giặc Minh? 

", hay "Những nhân tố nào làm nên Nguyễn Trãi vừa là một đại anh hùng vừa 

là con người trần thế?". Điều quan trọng là giáo viên cần định hướng cho việc 

học sinh tranh luận để lí giải vấn đề một cách đúng đắn và hợp lí. 

 Xây dựng hình thức tranh luận cho học sinh trong giờ học về tác gia là 

giúp cho các em có khả năng thẩm định, đánh giá các vấn đề văn học để thực 

sự trở thành một chủ thể chủ động, sáng tạo trong giờ học. Đó là một biện 

pháp hay trong số nhiều biện pháp dạy học theo tư tưởng dạy học mới. Đó 

còn là một con đường đúng đắn để phát huy khả năng tự tìm kiếm kiến thức 

của học sinh để góp phần giảm tải trong giờ học về tác gia văn học. 

2.3.3.3. Tăng cường kiến thức phương pháp và kĩ năng cho học sinh 

 Thời đại chúng ta đang sống là thời đại của thông tin và công nghệ cao. 

Ai cũng nghĩ cần trang bị cho mình một lượng kiến thức lớn đề phù hợp với 

yêu cầu của thời đại. Điều này hoàn toàn đúng. Song bằng cách nào để có 

được một khối lượng kiến thức không nhỏ như vậy thì chưa ai tìm ra con 

đường hữu hiệu nhất. Ở nhà trường phổ thông, giáo viên thì nghĩ cung cấp 
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càng nhiều kiến thức càng tốt, học sinh thì miệt mài ghi nhớ, tiếp thu trong 

khi khả năng ghi nhớ của con người là có hạn. Tất cả đều bị cuốn vào vòng 

xoáy kiến thức, người học phải chạy đua với lượng thông tin kiến thức ngày 

càng nhiều mà không hiểu rằng: "không bao giờ nhà trường có thể bắt kịp tốc 

độ phát triển thông tin hiện đại. Sách giáo khoa, chương trình học nhà trường 

không thể có ảo tưởng cân bằng, cập nhật dung lượng thông tin tối đa của thời 

đại"
(4)

. Ngay cả những người biên soạn sách giáo khoa được cho là sáng suốt 

nhất cũng nghĩ rằng cần phải đưa thêm lượng kiến thức mới vào với ảo tưởng 

cập nhật được những tri thức thông tin khoa học đang thay đổi từng ngày, 

từng giờ. Điều này vấp phải một nghịch lý, vì nhà trường bị bó hẹp trong một 

lượng thời gian nhất định, ngưỡng tiếp nhận của học sinh phổ thông là có hạn. 

Vì vậy, chuyện quá tải kiến thức ở nhà trường phổ thông là tất yếu. 

 Khắc phục hiện tượng này là một vấn đề không đơn giản. Nó đòi hỏi 

phải có sự thay đổi đồng bộ từ chương trình sách giáo khoa, thi cử, kiểm tra 

đánh giá, cách dạy của giáo viên, cách học của học sinh. Phân môn văn học 

sử trong nhà trường phổ thông không phải là ngoại lệ. Vì dung lượng kiến 

thức của một bài học văn học sử, đặc biệt là bài học về tác gia là rất lớn nên 

kiến thức cần được phân loại lại. Kiến thức bao gồm kiến thức tư liệu, kiến 

thức khái quát và kiến thức phương pháp, trong đó kiến thức phương pháp 

đặc biệt quan trọng trong thời đại ngày nay. Học sinh trong thời đại mới 

không thể không được trang bị những công cụ, những phương pháp để tự 

mình khám phá thế giới xung quanh. Câu nói của nhà giáo nổi tiếng 

Makiguchi vẫn luôn có ý nghĩa như một vấn đề thời sự đối với những người 

đứng trên bục giảng: "Người thầy giáo tồi là người cung cấp cho học sinh tri 

thức. Người thầy giáo giỏi là người chỉ ra cho học sinh con đường đi đến tri 

thức". Với những kiến thức phương pháp, học sinh sẽ tìm ra được con đường 

ngắn nhất đến với tri thức, vừa tiết kiệm được thời gian trên lớp vừa góp phần 
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giảm tải giờ dạy học bài học về tác gia nói riêng, giảm tải học tập trong nhà 

trường nói chung. 

 Áp dụng quan điểm đúng đắn về việc cung cấp kiến thức phương pháp 

cho học sinh để tháo gỡ vấn đề quá tải rong dạy học về tác gia, giáo viên cần 

chỉ ra cho học sinh phương pháp tự làm việc với sách giáo khoa thông qua 

câu hỏi hướng dẫn, phương pháp tranh luận trong giờ học, phương pháp khái 

quát hoá, hệ thống hoá những kiến thức trong bài, từ đó hình thành kĩ năng tư 

duy biện chứng cho học sinh. Giúp học sinh có con đường đi từ những sự 

kiện, hiện tượng văn học cụ thể để phát hiện những quy luật chi phối sự phát 

triển của văn học. Đây là phương pháp quan trọng nhất để tận dụng khả năng 

tư duy tìm kiếm kiến thức của học sinh trong giờ học về tác gia văn học. 

 Tác gia văn học ở mỗi giai đoạn thời kì khác nhau chịu sự chi phối, tác 

động khác nhau của lịch sử xã hội Các yếu tố xã hội có ảnh hưởng rất lớn đến 

sự hình thành phát triển tài năng văn học cũng như quan điểm sáng tác của 

nhà văn, nhà thơ. Chẳng hạn: Nguyễn Trãi với cuộc kháng chiến chống giặc 

Minh, xây dựng nền độc lập cho dân tộc, cuộc sống ấm no hạnh phúc cho 

muôn dân; Nguyễn Du, trải qua những thăng trầm của thời đại: đất nước loạn 

lạc, cuộc sống nhân dân vô cùng khổ cực, "trải qua một cuộc bể dâu, những 

điều trông thấy mà đau đớn lòng" đã làm nên một Nguyễn Du thẫm đẫm tinh 

thần nhân đạo. Với nội dung này, giáo viên có thể nêu câu hỏi: "Những điều 

kiện nào hun đúc nên thiên tài Nguyễn Du ?". Trả lời được câu hỏi này là học 

sinh đã thấy được các  điều kiện chủ quan (bản thân và gia đình) và điều kiện 

khách quan (lịch sử, xã hội) có tác động rất lớn đến quá trình hình thành tư 

tưởng và quan điểm sáng tác của đại thi hào dân tộc. Từ việc giải quyết những 

câu hỏi như vậy, học sinh rèn luyện được tư duy biện chứng cho mình, đồng 

thời có được phương pháp khám phá vấn đề một cách hệ thống. Phương pháp 

ấy giúp học sinh chủ động hơn trong việc tìm kiếm kiến thức, chủ động hơn 
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trong giờ học tác gia văn học. Giờ học tác gia văn học nhờ đó mà giảm được 

tính hàn lâm, bớt nặng nề và tránh được sự quá tải. 

 Kiến thức phương pháp sẽ là công cụ hữu hiệu giúp học sinh tìm ra 

đường đi đến chân lí và là con đường đúng đắn nhất tìm ra nguồn gốc của vấn 

đề. L. Tônxtôi nói: "Vấn đề quan trọng không phải là biết được trái đất tròn 

mà là làm sao biết được trái đất tròn". Kiến thức về phương pháp sẽ giúp 

chúng ta trả lời câu hỏi đó. Trong nhà trường phổ thông kiến thức phương 

pháp sẽ mãi là công cụ hữu để học sinh học tập độc lập, sáng tạo hơn trong 

giờ học tác gia văn học. Để mỗi giờ học văn học sử nói chung, bài học về tác 

gia văn học nói riêng không còn tình trạng quá tải như bấy lâu nay. 

2.3.4. Vận dụng quan điểm tích hợp trong dạy học bài học về tác gia ở nhà 

trường phổ thông 

2.3.4.1. Vận dụng quan điểm tích hợp như một biện pháp hiệu quả trong việc 

giảm tải giờ dạy tác gia văn học ở nhà trường phổ thông 

 Thế kỉ XXI là thế kỉ của thông tin và công nghệ cao. Nếu như hơn 

mười năm trước chúng ta vẫn còn lạ lẫm với Internet, di động, kĩ thuật số… 

thì đến nay những thành tựu khoa học kĩ thuật đó trở nên quen thuộc với cuộc 

sống hằng ngày của chúng ta. Đó là thành quả của quá trình phát triển công 

nghệ thông tin mạnh như vũ bão. Cùng với sự phát triển đó, chúng ta được 

làm quen với những tư tưởng như liên môn, xuyên môn, tích hợp… Trong đó 

quan điểm tích hợp cho đến nay đã chiếm được một vị trí chủ đạo trong hệ 

thống giáo dục của những nước tiên tiến trên thế giới. Nhiều nước như: Mỹ, 

Pháp, Đức, Nhật Bản, Hà Lan… đã đưa quan điểm tích hợp vào biên soạn 

chương trình và chỉ đạo phương pháp dạy học. Vậy quan điểm tích hợp là gì? 

Nó giúp ích gì cho việc giảm tải giờ học về tác gia văn học? 

 Tích hợp được hiểu là "một phương pháp nhằm phối hợp một cách tối 

ưu các quá trình học tập riêng rẽ, các môn học, phân môn khác nhau theo 
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những hình thức, mô hình, cấp độ khác nhau nhằm đáp ứng những mục đích 

và yêu cầu cụ thể khác nhau"
(5)

. Với khái niệm này, dạy học theo quan điểm 

tích hợp rất phù hợp với mục tiêu giáo dục của nhà trường phổ thông hiện đại. 

Điều này được ghi rõ trong luật Giáo dục- Điều 23, đó là: "giúp học sinh phát 

triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản 

nhằm hình thành nhân cách con người Việt Nam XHCN, xây dựng tư cách và 

trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc 

sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc". 

 Trong nhà trường phổ thông, bài học về tác gia tạo điều kiện cho việc 

dạy học theo quan điểm tích hợp. Bản thân thể loại văn học sử về tác gia văn 

học là sự tổng hợp của nhiều nguồn kiến thức; từ kiến thức lịch sử cho đến 

kiến thức về văn hoá, tiếng Việt, làm văn. Những nguồn kiến thức này bổ trợ 

cho kiến thức văn học. Do vậy, khi giảng dạy thể loại này, giáo viên hoàn 

toàn có thể tận dụng tối đa kiến thức của các môn học khác, tránh được việc 

phải nhắc lại, học lại; làm giảm nhẹ dung lượng kiến thức trong bài giảng, tiết 

kiệm được thời gian đúng như cái đích giảm tải hướng tới. 

 Áp dụng quan điểm tích hợp vào giảng dạy văn học sử nói chung, bài 

học về tác gia văn học nói riêng, người giáo viên tiết kiệm được thời gian lên 

lớp, tránh được việc giáo viên thuyết trình, nhắc lại kiến thức cũ không cần 

thiết. Giáo sư Phan Trọng Luận từng phát biểu: "Khuynh hướng tích hợp vừa 

rút ngắn được thời gian đào tạo, dạy học, vừa tăng cường được khối lượng và 

chất lượng thông tin của chương trình sách giáo khoa phổ thông" 
(6)

. Với thời 

gian eo hẹp, dung lượng kiến thức lớn, phân môn văn học sử nói chung luân 

rơi vào tình trạng quá tải. Nguyên nhân của vấn đề quá tải là do sự chồng 

chéo về nội dung dạy học giữa các bộ môn Lịch sử, Tiếng Việt, Tập làm văn 

trong cùng một bài văn học sử về tác gia, giữa các môn này chưa có sự liên 

kết, phối kết hợp để tinh giản nội dung đào tạo. Bắt đầu từ năm học 2006- 
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2007 chương trình giáo dục THPT thực hiện theo chương trình sách giáo khoa 

mới, bộ sách này được các Giáo sư, nhà giáo, nhà nghiên cứu biên soạn theo 

quan điểm tích hợp. Vấn đề là những người thực hiện chương trình đó như thế 

nào, có thực sự tuân thủ theo quan điểm hay không. Điều đó tuỳ thuộc vào 

người thực hiện chương trình- giáo viên, người trực tiếp đứng lớp. 

  Tích hợp trong giảng dạy tác gia văn học còn tránh được trùng lặp, dư 

thừa kiến thức, đồng thời loại bỏ được một trong những nguyên nhân gây ra 

sự quá tải cho phân môn văn học sử nói chung. Xét cho cùng, xuất phát từ 

nhận thức chưa đúng về các loại kiến thức cần cung cấp cho học sinh là 

nguyên nhân dẫn đến sự quá tải về kiến thức. Việc trùng lặp nhiều mảng kiến 

thức trong cùng một bài giảng gây nên sự nặng nề về khối lượng kiến thức, 

gây ra hiện tượng thiếu thời gian trầm trọng. Vì vậy, vận dụng quan điểm tích 

hợp một cách triệt để thì hạn chế được tối đa việc trùng lặp, dư thừa kiến thức 

và góp phần thực hiện giảm tải hiệu quả hơn. 

 Có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng: dạy học theo quan điểm 

tích hợp sẽ tạo nên bước đột phá về chất lượng đào tạo. Nó sẽ giúp chương 

trình phổ thông tránh được sự quá tải. Từ đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà 

giáo dục phổ thông hướng tới. 

2.3.4.2. Dạy học bài học "Tác gia Nguyễn Trãi" theo quan điểm tích hợp để 

thực hiện giảm tải 

* Tích hợp với bộ môn Lịch sử 

 Chúng tôi nhận thấy chương trình nội dung đào tạo phổ thông đã rất 

thận trọng trong việc cung cấp nội dung tri thức cho học sinh. Việc cung cấp 

kiến thức giữa các môn học học vẫn còn mang tính trung gian, vẫn còn nhiều 

kiến thức trùng lặp. Trong bộ sách giáo khoa mới bắt bầu thực hiện từ năm 

học 2006- 2007 là một bước đột phá mới cho chương trình giáo dục đào tạo 

THPT. Tuy nhiên, đó chưa phải là hoàn tất quá trình dạy học theo quan điểm 
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tích hợp mà mấu chốt vẫn là ở người giáo viên đứng lớp, người trực tiếp thực 

hiện chương trình. Trên thực tế, giữa phân môn văn học sử và môn lịch sử có 

nhiều kiến thức trùng lặp. Vì vậy, nếu tích hợp hai bộ môn này sẽ tinh giản 

được rất nhiều kiến thức trùng lặp, và như vậy sẽ góp phần giảm bớt dung 

lượng kiến thức trong giờ văn học sử nói chung và bài học về tác gia nói riêng 

để thực hiện giảm tải. 

  Bài "Tác gia Nguyễn Trãi", ở phần I trình bày về cuộc đời con người 

của nhà thơ. Để nắm vững phần này, học sinh cần phải có vốn kiến thức về 

lịch sử, xã hội Việt Năm đầu thế kỉ XV, đó là: nhà Trần suy vi, nhà Hồ thành 

lập, giặc Minh lấy danh nghĩa "phù Trần diệt Hồ" kéo quân sang cướp nước 

ta. Những tri thức này là tiền đề dẫn đến cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi 

lãnh đạo cùng với Nguyễn Trãi- vị quân sư đắc lực của nghĩa quân Lam Sơn. 

Đây là những tri thức học sinh đã được học trong chương trình lịch sử ở 

THCS. Do vậy, khi giảng dạy bài này giáo viên hoàn toàn có thể vận dụng 

tích hợp giữa bộ môn lịch sử và văn học sử. Như thế sẽ giảm bớt được thời 

gian mà vẫn đảm bảo kiến thức nếu giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại những 

nét chính về lịch sử, xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XV, nguyên nhân của cuộc 

khởi nghĩa Lam Sơn, vì đã được học nên giáo viên không giảng lại. Khi ấy 

học sinh vừa củng cố được kiến thức, vừa tự mình tham gia vào bài giảng, rèn 

luyện được kĩ năng phát hiện ý khái quát, đối chiếu với mục đích tìm ý để lựa 

chọn, phân loại và sắp xếp chúng một cách có hệ thống. Đây chính là cái đích 

mà bài học về tác gia hướng tới cũng như phân môn văn học sử nói chung. 

 Xét cho cùng, nên sắp xếp một cách đồng bộ giữa chương trình lịch sử 

và chương trình của phân môn văn học sử. Khi chương trình đã được sắp xếp 

đồng bộ thì vấn đề mấu chốt chỉ còn nằm ở giáo viên, họ có thực hiện đúng ý 

đồ, đúng quan điểm đã được biên soạn hay không. Như vậy, giáo viên có thể 

vận dụng quan điểm tích hợp như một phương pháp dạy học mới để tiết kiệm 
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thời gian đào tạo, đồng thời hạn chế được tối đa những kiến thức trùng lặp 

cho bài giảng mang tính khoa học cao, sâu sắc và phù hợp với sức tiếp thu, 

cũng như tâm lí tiếp nhận của học sinh phổ thông. 

* Tích hợp với lí luận văn học 

 Kiến thức lí luận văn học trong chương trình phổ thông chiếm một tỉ lệ 

không lớn( 3% ), nhưng lại hết sức quan trọng. Bởi lí luận văn học cung cấp 

một cơ sở lí luận vững chắc để khám phá tác phẩm văn học. Học bài học về 

tác gia Nguyễn Trãi học sinh sẽ gặp những kiến thức về loại thể. Tuy không 

nhiều, nhưng đây là những kiến thức khó đối với học sinh đầu cấp. Vì vậy, nó 

trở thành một trong những nguyên nhân của sự quá tải trong bài học về tác gia 

văn học ở nhà trường phổ thông. 

 Tuy nhiên, trong khuân khổ môn văn trong nhà trường phổ thông, 

những kiến thức lí luận được giảng dạy không nhiều, mặt khác những kiến 

thức về thể loại văn học lại là một điều kiện thuận lợi để học sinh hiểu rõ hơn 

về các thể loại trong sáng tác của Nguyễn Trãi vốn rất phong phú. Nó cho phép 

vận dụng quan điểm tích hợp khi tiến hành giảng dạy cho lí luận văn học và bài 

học về tác gia để thực hiện giảm tải trong giảng dạy bài học về tác gia văn học. 

 Qua đây cho thấy, bài học về tác gia văn học chứa đựng những yếu tố 

cho phép giáo viên vận dụng những kiến thức lí luận văn học để bổ trợ cho bài 

giảng, góp phần giảm tải giờ học về tác gia như yêu cầu chung của xã hội và 

bộ môn văn học nhà trường. 

* Tích hợp với đọc những tác phẩm văn học cụ thể 

 Văn học sử cung cấp một hệ thống khái niệm, tri thức văn học sử. Song 

những khái niệm, tri thức này lại được khái quát lên từ những tác phẩm văn 

học cụ thể và rồi những tác phẩm văn học ấy lại minh hoạ, làm sáng tỏ những 

kiến thức khái quát đó- với bài học về tác gia, điều này thể hiện rõ nhất trong 

phần nội dung sáng tác của nhà văn, nhà thơ. Trong chương trình văn học nhà 

trường ở cấp THCS không được học phân môn văn học sử, song những tác 
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phẩm văn học cụ thể mà học sinh được học lại rất tiêu biểu cho các tác gia, các 

trào lưu, khuynh hướng văn học của lịch sử văn học Việt Nam. Do vậy, giáo 

viên hoàn toàn có thể tích hợp việc đọc văn những tác phẩm này với bài giảng 

về tác gia. Như vậy, học sinh trên cơ sở những tác phẩm văn học đã biết khái 

quát lên những nội dung cơ bản trong sáng tác của tác gia văn học. Ngược lại 

từ những nội dung cơ bản ấy, học sinh có thể lấy làm dẫn chứng một cách dễ 

dàng. Với phương pháp này học sinh được làm việc nhiều hơn trong giờ học, 

kiến thức trở nên cụ thể hơn, dễ tiếp thu hơn, tinh giản hơn và đặc biệt rất phù 

hợp với quan điểm giảm tải.  

 Ví dụ trong bài "Tác gia Nguyễn Trãi", khi giáo viên trình bày phần sự 

nghiệp sáng tác về nội dung tư tưởng nhân nghĩa, triết lí thế sự và tinh yêu 

thiên nhiên, có thể lấy các bài: "Bình Ngô đại cáo, Cô Sơn ca, Cảnh ngày hè" 

làm dẫn chứng minh hoạ. Đây là các tác phẩm học sinh đã được tìm hiểu trong 

chương trình THCS và học kì I của lớp 10 rất tiêu biểu cho nội dung sáng tác 

của Nguyễn Trãi. Như vậy, học sinh vừa được tiếp thu kiến thức mới, vừa 

nhắc lại được kiến thức đã học. Giáo viên không mất nhiều thời gian cho việc 

khai thác, giảng giải những dẫn chứng mới lạ với các em, thậm chí khó hiểu 

đối với học sinh, vừa gây mất thời gian, vừa làm tăng lượng kiến thức, lại vừa 

gây khó khăn cho quá trình tiếp nhận của học sinh. 

 Các tác phẩm văn học cụ thể có một vị trí rất quan trọng đối với bài học 

về tác gia. Đối với mỗi một tác gia được giảng dạy trong chương trình phổ 

thông đều có không ít tác phẩm được tìm hiểu ở cấp học dưới hoặc trước đó. 

Nhờ có các tác phẩm văn học này mà những nội dung, tri thức cơ bản về tác 

gia được lí giải một cách cặn kẽ, khoa học và dễ hiểu đối với học sinh. Tuy 

nhiên, giáo viên không nên ôm đồm quá nhiều các tác phẩm cụ thể để minh 

hoạ. Vì như vậy vô hình tạo nên không khí căng thẳng, nhàm chán và dư thừa 

kiến thức không cần thiết. Việc tích hợp giữa các tác phẩm văn học cụ thể mà 

học sinh đã được học với bài tác gia văn học sẽ giảm thiểu được một lượng 

kiến thức lớn mà vẫn cung cấp đủ lượng thông tin mà không quá sức với học 
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sinh. Có như vậy, quan điểm tích hợp được sử dụng mới góp phần giảm tải 

được bài học về tác gia văn học nói riêng và văn học sử nói chung. 

* Tích hợp với bộ môn Tiếng Việt 

 Tác phẩm văn học là những sáng tạo độc đáo của nghệ thuật ngôn từ. 

Đó còn là tâm hồn của dân tộc, mỗi dân tộc có tiếng nói riêng, tâm hồn riêng 

không giống với dân tộc khác. Tâm hồn ấy, tiếng nói ấy được các nghệ sĩ 

truyền tải bằng thứ ngôn ngữ của dân tộc thành các tác phẩm văn học. Và chỉ 

như vậy mới bộc lộ hết tâm tư tình cảm, ý chí cũng như khát khao nguyện 

vọng của dân tộc. Bởi vậy, khi giảng dạy văn học ở nhà trường phổ thông 

chúng ta phải chú ý khai thác đến ngôn ngữ được sử dụng để xây dựng tác 

phẩm. Xưa nay, trong giảng dạy văn trong nhà trường phổ thông, chúng ta 

mới chỉ chú trọng vào nội dung tác phẩm mà coi nhẹ nghệ thuật mà tác giả sử 

dụng để xây dựng tác phẩm. Trong một giờ giảng văn, giáo viên thường tập 

trung khai thác nội dung, ý nghĩa của tác phẩm trước và chỉ nhắc qua về giá 

trị nghệ thuật của nó vài phút cuối khi tổng kết bài. Lẽ ra chúng ta phải làm 

ngược lại. Văn học xét về bản chất là một môn nghệ thuật ngôn từ. Do đó, 

phải xuất phát từ giá trị nghệ thuật của tác phẩm để khai thác nội dung của tác 

phẩm. Giáo viên phải hướng dẫn học sinh phát hiện ra các giá trị nghệ thuật 

của tác phẩm, sau đó xem xét dưới hình thức nghệ thuật ấy tác giả muốn nói 

gì. Vì thế, giảng về nghệ thuật là một việc không phải dễ. 

 Để giảng về nghệ thuật trong một bài học tác gia văn học là một việc 

làm rất khó. Ở đây, chúng ta không đi khai thác cụ thể từng biện pháp nghệ 

thuật tác giả sử dụng mà xem xét sự đóng góp về mặt nghệ thuật của của nhà 

văn ở góc độ nào, và sự đóng góp ấy là những gì. Chẳng hạn trong bài "Tác 

gia Nguyễn Trãi", phần nghệ thuật là trọng tâm của bài học, giáo viên cần 

giúp cho học sinh thấy được "văn chương Nguyễn Trãi có đóng góp lớn ở cả 

hai bình diện cơ bản nhất là thể loại và ngôn ngữ" 
(7)

. Nguyễn Trãi được coi là 

người khai sáng văn học tiếng Việt, đưa chữ viết dân tộc(chữ Nôm) lên tầm 

cao mới. Do vậy, khi giảng giáo viên cần chú ý làm cho học sinh thấy được 
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những đóng góp về mặt nghệ thuật của nhà thơ trong quá trình phát triển của 

lịch sử văn học dân tộc. 

 Để thực hiện tốt vấn đề này, giáo viên cần làm tốt việc đặt mối liên hệ 

giữa văn học sử với phân môn tiếng Việt trong chương trình phổ thông. Trong 

chương trình lớp 10- THPT, học sinh đã được học rất nhiều kiến thức về tiếng 

Việt. Bài "Khái quát về lịch sử tiếng Việt" cung cấp cho học sinh cái nhìn 

khái quát về nguồn gốc, đặc điểm, các giai đoạn phát triển và chữ viết của dân 

tộc, trong đó thế kỉ XV là một giai đoạn quan trong quá trình phát triển đó. 

Giáo viên cần liên hệ những kiến thức này để làm sáng rõ hơn cho học sinh 

trong bài học về tác gia Nguyễn Trãi. 

 Phân môn văn học sử và môn tiếng Việt được giáo viên liên hệ trong 

bài giảng sẽ giúp giờ học có nhiều thời gian hơn, kiến thức sẽ không bị trùng 

lặp và dễ hiểu hơn. Việc tích hợp giữa phân môn văn học sử với bộ môn tiếng 

Việt là một quá trình tiếp nhận tri thức liên môn, giúp giúp học sinh có được 

cái nhìn toàn khái quát phát triển của văn học. Đó chính là những biểu hiện cụ 

thể của việc giảm tải trong văn học sử  nói chung và bài học về tác gia văn 

học nói riêng. 
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Chƣơng 3 

THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM 

3.1. Mục đích thực nghiệm 

Việc tổ chức thực nghiệm sư phạm chủ yếu nhằm mục đích đánh giá 

tính tất yếu của việc giảm tải bài học về tác gia ở trung học phổ thông mà luận 

văn đề xuất. 

3.2. Đối tƣợng thực nghiệm 

 Chúng tôi tiến hành thực nghiệm tại trường THPT Lục ngạn số 2, Bắc 

giang. Tổng số học sinh thực nghiệm là: 110, thuộc 2 lớp: 10A1 và 10B3. Các 

lớp đối chứng: 10A2 và 10B1. 

3.3. Cách thức tiến hành thực nghiệm 

3.3.1. Lược thuật tóm tắt cách dạy phổ biến hiện nay 

 Trong thực tế hiện nay, tồn tại nhiều phương pháp giảng dạy khác 

nhau, mỗi phương pháp đều có những ưu nhược điểm riêng. Sử dụng phương 

pháp nào là tuỳ thuộc vào năng lực, nhận thức của mỗi giáo viên. Các phương 

pháp được sử dụng phổ biến trong dạy học văn hiện nay: 

 - Phương pháp thuyết trình, diễn giảng. Giáo viên là người cung cấp tri 

thức, học sinh tiếp thu thụ động, ghi nhớ kiến thức giáo viên truyền đạt. 

 - Phương pháp nêu vấn đề, đàm thoại gợi mở. 

3.3.2. Thiết kế bài bài học về tác gia Nguyễn Trãi trong chương trình Ngữ 

văn lớp 10 

3.3.2.1. TÁC GIA NGUYỄN TRÃi(Tiết: 84, Sách giáo khoa chƣơng trình 

Nâng Cao) 

I. Mục đích yêu cầu: 

1. Kiến thức mới cần cung cấp. 

 Giúp cho học sinh nắm được: 

- Thấy được Nguyễn Trãi là một nhân cách lớn, danh nhân văn hoá, nhà 

tư tưởng vĩ đại và nhà văn, nhà thơ lớn. 

- Hiểu được đóng góp to lớn, nhiều mặt của Nguyễn Trãi cho văn học 

dân tộc. 
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2. Về kĩ năng 

 Giúp học sinh: 

- Hình thành và phát triển kĩ năng khái quát, tổng hợp kiến thức, 

- Rèn luyện năng lực tự học, khả năng độc lập chiếm lĩnh tri thức. 

3. Giáo dục 

 - Giáo dục, bồi dưỡng ý thức dân tộc: trân trọng và bảo tồn di sản của 

cha ông để lại. 

II. Phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học 

- Phương pháp: 

 +. Phương pháp nêu vấn đề 

 +. Đàm thoại gợi mở, kết hợp phân tích liên hệ của giáo viên. 

- Phương tiện: 

+. Sách giáo khoa, sách giáo viên lớp Ngữ văn 10. 

+. Thiết kế thể nghiệm. 

+. Tham khảo các bài viết: Phạm văn Đồng- Nguyễn Trãi, người anh 

hùng của dân tộc. 

III. Chuẩn bị của học sinh 

 - Đọc trước bài và tìm ý chính. 

- Trả lời câu hỏi theo gợi ý của giáo viên trên cơ sở câu hỏi trong Sách 

giáo khoa. 

IV. Thiết kế bài học 

1. Lời giới thiệu vào bài của giáo viên 

 Nguyễn Trãi, người anh hùng của dân tộc, văn võ song toàn, luôn hết 

lòng vì dân, vì nước. Nguyễn Trãi là nhà văn, nhà quân sự, chính trị kiệt xuất. 

Nhưng cuộc đời phải chịu nỗi oan khiên khiên thảm khốc. Trong lịch sử phát 

triển văn học dân tộc, Nguyễn Trãi có một vị trí rất quan trọng, đánh dấu 

bước phát triển mới của nền văn học dân tộc. Chương trình Ngữ Văn 10 

THPT tìm hiểu hai tác gia: tác gia Nguyễn Trãi và Nguyễn Du. Đây là hai tác 

gia ở thời kì trung đại. Tiết học này chúng ta tìm  hiểu tác gia Nguyễn Trãi. 
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2. Tổ chức hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung bài học 

Hoạt động của Giáo viên 

và Học sinh 
Nội dung cần đạt 

 

- Học sinh đọc phần I. 

- Gv: hãy tóm tắt những 

nét chính về cuộc đời và 

con người Nguyễn Trãi?  

 

 

 

 

 

- Gv: Giới thiệu qua con 

đường đến với nghĩa quân 

Lam Sơn của Nguyễn 

Trãi. 

 

 

 

- Gv giới thiệu qua hoàn 

cảnh xảy ra vụ án Lệ Chi 

Viên. 

 

- H.sinh đọc phần II. 

 

 

I. Giới thiệu về cuộc đời, con ngƣời Nguyễn 

Trãi. 

- Nguyễn Trãi (1380- 1442), hiệu Ức Trai. 

- Quê: + Gốc ở Chí Linh- Hải Dương 

           + Sau rời đến Hà Tây 

- Xuất thân trong một gia đình giàu truyền thống 

văn hoá: Cha mẹ cũng đều là nhà văn giỏi. 

- Thời đại Nguyễn Trãi sống: đầy những biến 

động dữ dội (nhà Trần suy vi, nhà Hồ thành lập, 

giặc Minh xâm lược). 

- Nguyễn Trãi là người có tài, có trí hơn người. 

- Là bậc đại anh hùng dân tộc và là nhân vật toàn 

tài hiếm có của lịch sử Việt Nam trong thời đại 

phong kiến. Ở Nguyễn Trãi hội tụ phẩm chất 

năng lực của nhà chính trị, nhà quân sự, nhà 

ngoại giao, nhà văn hoá, nhà văn, nhà thơ tầm cỡ 

kiệt xuất. 

- Cuộc đời Nguyễn Trãi phải chịu một nỗi oan 

thảm khốc chưa từng có trong lịch sử Việt nam. 

II. Sự nghiệp văn học. 

     1. Tác phẩm của Nguyễn Trãi. 

- Quân sự có: + "Quân trung từ mệnh tập": bao 

gồm thư từ, biểu, quấn lệnh gửi cho tướng sĩ và 

các bức thư giao thiệp với tướng giặc nhằm thực 
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- Gviên chia Hsinh thành 

3 nhóm để trao đổi, thảo 

luận và trả lời các câu hỏi 

sau: 

+. Nhóm 1: Kể tên những 

tác phẩm chính của 

N.Trãi 

 

 - N.xét về sự nghiệp sáng 

tác của Nguyễn Trãi ? 

 

 

 

 

+. Nhóm 2: Hãy chứng 

minh thơ văn N.Trãi thấm 

nhuần tư tưởng nhân 

nghĩa, triết lí thế sự và 

tình yêu thiên nhiên ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

hiện kế sách đánh vào lòng người. 

+"Đại cáo bình Ngô"- áng thiên cổ hùng văn 

trong lịch sử, bản tuyên ngôn đọc lập thứ hai của 

dân tộc. 

+ 28 bài phú, chiếu, biểu, tấu, kí… 

- Lịch sử: Cuốn "Lam Sơn thực lục" 

- Địa lý: "Dư địa chí" 

- Văn học: "Ức Trai thi tập" và "Quốc âm thi tập" 

=>Dù ở lĩnh vực nào các tác phẩm cũng đều thể 

hiện rõ tài năng và tâm hồn của Nguyễn Trãi. 

     

2. Thơ văn Nguyễn Trãi thấm nhuần tƣ tƣởng 

nhân nghĩa, triết lí thế sự và tình yêu thiên 

nhiên. 

* Tư tưởng nhân nghĩa mang nội dung yêu nước, 

thương dân: 

"Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân 

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo" 

* Tư tưởng triết lí thế sự sâu sắc mà giản dị, 

những trải nghiệm đau đớn về cuộc đời. 

* Tình yêu thiên nhiên của Nguyễn Trãi thể hiện 

trong thơ văn tha thiết: Ông nâng niu, trìu mến, 

hoà nhập vào trong thiên nhiên và nhà thơ luôn 

phát hiện ra cái đẹp bình dị đến bất ngờ. 

* Thơ văn Nguyễn Trãi còn thể hiện rõ tình yêu 

thương đối với con người. 
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+. Nhóm 3: Chứng minh 

thơ văn N.Trãi là đỉnh cao 

chói lọi trong nền văn học 

dân tộc ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gv yêu cầu học sinh đọc 

kết luận trong SGK. 

 

3. Thơ văn Nguyễn Trãi là đỉnh cao chói lọi 

trong nền văn học dân tộc. 

- Nguyễn Trãi là nhà văn có nhiều cống hiến cho 

nền văn học dân tộc, thể hiện ở: 

+ Số lượng tác phẩm lớn. 

+ Giá trị tác phẩm cao. 

- Là người đặt nền móng cho thi ca dân tộc- viết 

bằng Tiếng Việt: 

+ "Quốc âm thi tập" là tập thơ Nôm được sáng 

tác vào thời kì sớm nhất, nhiều bài nhất và hay 

nhất. 

+ Dùng nhiều hình ảnh đẹp, đưa nhiều từ thuần 

việt vao thơ. 

+ Sáng tạo thể thơ thất ngôn xen lục ngôn-> Đó 

là tiền đề dân tộc hoá các yếu tố Hán và phá vỡ 

tình quy phạm của văn học trung đại. 

III. Kết luận. 

 

- Nguyễn Trãi là danh nhân văn hoá lỗi lạc. 

- Thơ văn ông thể hiện rõ lí tưởng cao cả. 

- Ông nêu cao tư tưởng nhân nghĩa, yêu nước, 

thương dân, gắn bó tha thiuết với cảnh vật thiên 

nhiên đất nước. 

- Nguyễn Trãi là người khơi sáng dòng thơ Nôm. 
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3.3.2.2. Tác gia NGUYỄN TRÃI (Tiết: 58, Sách giáo khoa chƣơng trình 

Chuẩn) 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

1. Kiến thức mới cần cung cấp 

 Giúp cho học sinh nắm được: 

- Nắm được những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp văn học của 

Nguyễn Trãi- một nhân vật lịch sử, một danh nhân văn hoá thế giới. 

- Thấy được vị trí to lớn của Nguyễn Trãi trong lịch sử văn học dân tộc: 

nhà văn chính luận liệt xuất, nhà thơ khai sáng văn học tiếng Việt. 

2. Về kĩ năng 

 Giúp học sinh: 

- Hình thành và phát triển kĩ năng khái quát, tổng hợp kiến thức, 

- Rèn luyện năng lực tự học, khả năng độc lập chiếm lĩnh tri thức. 

3. Giáo dục 

 - Giáo dục, bồi dưỡng ý thức dân tộc: trân trọng và bảo tồn di sản của 

cha ông để lại. 

II. PHƢƠNG PHÁP, PHƢƠNG TIỆN DẠY HỌC. 

- Phương pháp:  

 + Phương pháp nêu vấn đề 

 + Đàm thoại gợi mở, kết hợp phân tích liên hệ của giáo viên. 

- Phương tiện: 

+ Sách giáo khoa, sách giáo viên Ngữ văn 10. 

+ Thiết kế thực nghiệm. 

+ Tham khảo các bài viết: Phạm văn Đồng- Nguyễn Trãi, người anh 

của dân tộc. 
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III. CHUẨN BỊ CỦA HỌC SINH 

 - Đọc trước bài và tìm ý chính.- Trả lời câu hỏi theo gợi ý của giáo viên 

trên cơ sở câu hỏi trong Sách giáo khoa. 

IV. THIẾT KẾ BÀI HỌC 

1. Lời vào bài của giáo viên 

Nguyễn Trãi, người anh hùng của dân tộc, văn võ song toàn, luôn hết 

lòng vì dân, vì nước. Nguyễn Trãi là nhà văn, nhà quân sự, chính trị kiệt xuất. 

Nhưng cuộc đời phải chịu nỗi oan khiên khiên thảm khốc. Trong lịch sử phát 

triển văn học dân tộc, Nguyễn Trãi có một vị trí rất quan trọng, đánh dấu 

bước phát triển mới của nền văn học dân tộc. Chương trình Ngữ Văn 10 

THPT tìm hiểu hai tác gia: tác gia Nguyễn Trãi và Nguyễn Du. Đây là hai tác 

gia ở thời kì trung đại. Tiết học này chúng ta tìm  hiểu tác gia Nguyễn Trãi. 

2. Tổ chức hƣớng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung bài học 

2.1. Tổ chức hướng dẫn học sinh tìm hiểu cuộc đời Nguyễn Trãi 

 GV: Nguyễn Trãi được sinh ra trong một gia đình như thế nào? 

 HS: Nguyễn Trãi (1380- 1442), sinh ra trong một gia đình có hai truyền 

thống lớn: yêu nước và văn hoá, văn học. Cha là Nguyễn Ứng Long (sau đổi 

thành Nguyễn Phi Khanh), một nho sinh nghèo, học giỏi, đỗ Thái học sinh 

(Tiến sĩ) thời Trần; Mẹ là Trần Thị Thái, con quan Tư đồ Trần Nguyên Đán, 

một đại thần trong triều và cũng là một nhà văn hoá lớn. 

 GV: Nguyễn Trãi sống dưới những triều đại nào? cuộc đời của ông trải 

qua những sự kiện gì quan trọng có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp cứu nước và 

sự nghiệp sáng tác văn thơ của ông.? 

 HS: Nguyễn Trãi sống dưới ba triều đại: nhà Trần, nhà Hồ và nhà Lê. 

Đó là thời kì lịch sử Việt Nam có nhiều biến động: 
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 + Ở thời nhà Trần: Nguyễn Trãi còn nhỏ, sống trong sự nuôi dưỡng của 

cha mẹ và ông ngoại. Khi nhà Trần sụp đổ cũng có ảnh hưởng đến tư tưởng 

của Nguyễn Trãi. 

 + Thời nhà Hồ: Nguyễn Trãi đỗ Thái học sinh (Tiến sĩ) năm 1400 (lúc 

đó ông 20 tuổi), hai cha con cùng làm quan dưới triều nhà Hồ. 

* Năm 1407, giặc Minh xâm lược nước ta, cha bị giặc bắt đem đi Trung 

Quốc, Nguyễn Trãi khắc sâu lời cha dặn, quyết chí trả nợ nước, đền thù nhà. 

* Năm 1420, Nguyễn Trãi gặp Lê Lợi, dâng Bình Ngô sách. 

* Năm 1428, khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi, Nguyễn Trãi viết 

Bình Ngô đại cáo. 

+ Thời nhà Lê (Hậu Lê): Nguyễn Trãi hăng hái giúp Lê Lợi xây dựng 

lại đất nước bị tàn phá dưới ách đô hộ của giặc Minh. Năm 1442, lúc Nguyễn 

Trãi đang hăm hở xây dựng đất nước thì xảy ra vụ án thảm khốc- Vụ án Lệ 

Chi viên (Trại Vải). Nguyễn Trãi bị khép tội giết Vua và phải chịu hình phạt 

"tru di tam tộc" (giết cả ba họ). 

GV: Qua tìm hiểu em rút ra được điểm gì cơ bản nhất về cuộc đời 

Nguyễn Trãi? 

HS: Cuộc đời Nguyễn Trãi có hai điểm cơ bản nhất: 

+. Đó là cuộc đời một người anh hùng, một người toàn đức, toàn tài 

hiếm có trong lịch sử xã hội phong kiến Việt Nam. 

+. Đó còn là con người phải chịu nỗi oan khiên thảm khốc nhất trong 

lịch sử xã hội Việt Nam. 

2.2. Tổ chức hướng dẫn học sinh tìm hiểu sự nghiệp thơ văn của Nguyễn 

Trãi 

 GV: Trong sự nghiệp sáng tác, Nguyễn Trãi thành công ở nhiều loại. 

Hãy kể tên những tác phẩm chính của ông ? 

 HS: Nguyễn Trãi để lại một khối lượng sáng tác lớn với nhiều tác phẩm 

có giá trị. Ở nhiều thể loại loại nào ông cũng thành công. 
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 + Văn chính luận: Quân trung từ mệnh tập, Bình ngô đại cáo, và các 

chiếu, biểu viết dưới triều Lê. 

 + Thơ: Ức Trai thi tập, Quốc âm thi tập (chữ Nôm). 

 + Phú: Chí linh sơn phú. 

 + Lịch sử: Lam Sơn thực lục. 

+ Địa lí: Dư địa chí. 

+ Văn bia: Văn bia Vĩnh Lăng. 

GV: Em có nhận xét gì về hình thức sáng tác của thơ văn Nguyễn Trãi? 

HS: Về cơ bản, những sáng tác của Nguyễn Trãi được viết bằng chữ 

Hán. Tập thơ "Quốc âm thi tập" được viết bằng chữ Nôm- chữ viết của dân 

tộc rất thành công của ông. Và chính sự thành công của tập thơ đã khẳng định 

vị trí của Nguyễn Trãi trong nền văn học dân tộc- người khai sáng nền thi ca 

viết bằng tiếng Việt. 

GV: Sau thảm hoạ tru di tam tộc, tác phẩm của Nguyễn Trãi bị thiêu 

huỷ hoặc thất lạc nhiều. Năm 1467 (sau 25 năm), vua Lê Thánh Tông mới ra 

lệnh sưu tập trước tác của Nguyễn Trãi. Di sản văn học còn lại cho đến ngày 

nay chắc chắn chưa phải là toàn bộ sự nghiệp sáng tác vĩ đại của ông. 

GV: Qua việc đọc sách giáo khoa và chuẩn bị bài ở nhà, hãy thuyết 

minh hai tác phẩm chính luận  nỏi tiếng của Nguyễn Trãi: "Quân trung từ 

mệnh tập" và "Bình Ngô đại cáo" ? 

HS: Thời kì văn học trung đại Việt Nam, Nguyễn Trãi là nhà văn chính 

luận xuất sắc nhất. Tư tưởng chủ đạo xuyên xuất các áng văn chính luận của 

ông là tư tưởng nhân nghĩa. 

+ Quân trung từ mệnh tập là cuốn sách  bao gồm những thư từ giao gửi 

cho tướng giặc và giáy tờ giao thiệp với triều đình nhà Minh. Đây là tập văn 

mà tư tưởng nhân nghĩa được thể hiện bằng nghệ thuật viết văn luận chiến bậc 

thầy của Nguyễn Trãi. Nhà sử học Phan Huy Chú cho rằng: Quân trung từ 

mệnh tập là tập văn "có sức mạnh của mười vạn quân". 
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+ Bình Ngô đại cáo là áng văn yêu nước lớn của thời đại, là bản tuyên 

ngôn về độc lạp chủ quyền của dân tộc, là bản cáo trạng tội ác kẻ thù, bản 

hùng ca về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. 

GV: Tư tưởng nhân nghĩa được thể hiện trong thơ văn nguyễn Trãi 

như thế nào? (Giáo viên yêu cầu học sinh tái hiện lại kiến thức đã được học 

trong chgương trình lớp 8- bài: Nước Đại Việt ta (trích Đại cáo Bình Ngô)). 

HS: Tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi gắn liền với yêu nước, 

thương dân. Trước cảnh nước mất nhà tan, Nguyễn Trãi đã thoát khỏi tư 

tưởng trung hiếu nhỏ hẹp, đặt lòng yêu nước, thương dân lên trên hết: 

"Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân. 

Quân điếu phạt trước lo trừ bạo" 

Yêu nước gắn với thương dân, việc nhân nghĩa nhằm làm cho nhân 

dân được sống yên ổn, diệt trừ bạo tàn bảo vệ cuộc sống muôn dân trăm họ- 

đó là tư tưởng chủ đạo suốt đời của Nguyễn Trãi. 

GV: Nhân nghĩa theo quan niệm của Nguyễn Trãi không bó hẹp trong 

một khuân khổ của lễ giáo phong kiến 

Khi Đất nước thanh bình, ông mong ước có một chế độ sáng suốt để 

muôn dân trăm họ được ấm no, hạnh phúc: 

"Dẽ có Ngu cần đàn một tiếng 

Dân giàu đủ khắp đòi phương" 

Ông nhìn ra sức mạnh vô địch của nhân dân: 

"Lật thuyền mới biết thuyền như nước 

Cậy hiểm khôn xoay mệnh ở trời" 

Nguyễn Trãi thể hiện rõ tư tưởng trọng dân, coi dân làm gốc trong 

cong cuộc xây dựng, tái thiết đất nước của mình. Chính vì vậy, Nguyễn Trãi 

luôn có tâm niệm là làm quan phải lo cho dân được ấm no, hạnh phúc và an 

hưởng thái bình. Cả cuộc đời làm quan của ông không lúc nào ông thôi nghĩ 

cho dân, cho nước. Chỉ tiếc rằng, lúc lâm chung ông chưa thực hiện được 

ước nguyện của mình. 
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GV: Thơ trữ tình chứa đựng những cảm xúc, suy tư của nhà thơ về cuộc 

sống. Nguyễn Trãi đã thể hiện những cảm xúc, suy tư gì trong thơ của mình? 

HS:- Hai tập thơ "Quốc âm thi tập" và "Ức Trai thi tập" ghi lại hình 

ảnh Nguyễn Trãi vừa là người anh hùng vĩ đại, vừa là con người trần thế. 

Trong sáng tác, ông luôn thể hiện rõ lí tưởng của người anh hùng: 

"Bui một tấc lòng ưu ái cũ 

Đêm ngày cuồn cuộ nước triều đông" 

                                                    (Thuật hứng- bài 2) 

- Trong thơ còn thể hiện những phẩm chất tốt đẹp của người quân tử 

bằng các hình ảnh tượng trưng: cây trúc có dáng vể ngay thẳng, cứng cỏi; cây 

mai có dáng vẻ thanh tao; cây tùng có sức sống khoẻ khoắn… Tất cả những 

phẩm chất ấy ở Nguyễn Trãi không phải làm đẹp cho bản thân mà là để giúp 

dân, giúp nước: "Dành còn để trợ dân này"(Tùng). 

- Nguyễn Trãi còn thể hiện nỗi đau của mình trước nghịch cảnh éo le 

của cuộc sống con người, trước thói đòi đen bạc: 

"Đắc thì thân thích chen chân đến 

Thất sở láng giềng ngảnh mặt đi" 

                                                                    ( Tự thuật- bài 12) 

Ở bài Mạn thuật- 14, nhà thơ lại viết: 

"Ngoài chưng mọi chốn đều thông hết 

Bui một lòng người cực hiểm thay!" 

- Ông còn thể hiện một tình yêu sâu sắc đối với thiên nhiên, đất nước, 

con người và cuộc sống. Thiên nhiên bình dị, dân dã, từ quả núc nắc, lảnh 

mùng tơi đến bè rau muống đi vào thơ Nguyễn Trãi một cách tự nhiên: 

"Núi láng giềng, chim bầu bạn 

Mây khách khứa, nguyệt anh tam" 

                                                 (Thuật hứng- bài 19) 



Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên         http://www.lrc-tnu.edu.vn 

81 

Nguyễn Trãi thường gửi gắm tâm sự trong thơ để truyền kinh nghiệm 

sống cho thế hệ sau: 

"Chơi cùng đứa dại nên bầy dại 

Kết mấy người khôn, học nết khôn" 

                                                              (Bảo kính cảnh giới- bài 21). 

Thơ Nguyễn Trãi cũng có những câu nói về nghĩa vua tôi, về tình cha 

con rất cảm động; "Khỏi triều quan mới  hay ơn chúa- Sinh được con thì 

cảm đức cha" (Trần tình- bài 3); "Nuôi con mới biết lòng cha mẹ- Thấy loạn 

thì hay đời Thuấn Nghiêu" (Bảo kính cảnh giới- bài 8). 

GV: Trong thơ của mình, Nguyễn Trãi thể hiện tình yêu quê hương 

như thế nào? 

HS: Nguyễn Trãi gắn bó tha thiết với quê hương, ông luôn dành tình 

cảm yêu mến, nhớ thương về quê hương của mình. Nơi ấy là Chi Ngại, Côn 

Sơn nhà thơ cùng ông ngoại sống thuở thiếu thời. Quê ấy còn là cánh đồng 

Nhị Khê với bao kỉ niệm tuổi thơ. Tất cả hiện lên trong thơ Nguyễn Trãi với 

một tình cảm thiết tha, sâu nặng như một điều tất yếu của cuộc sống nhà thơ. 

2.3. Tổ chức hướng dẫn học sinh kết luận bài học. 

 GV: Hãy trình bày những nét khái quát về gia trị nội dung và nghệ 

thuật trong sáng tác thơ văn của Nguyễn Trãi? 

 HS: Nguyễn Trãi là một thiên tài văn học, người mở đường cho nền 

văn học Việt Nam phát triển ở một giai đoạn mới. Thơ văn Nguyễn Trãi có 

những đóng góp quan trọng về cả nội dung và nghệ thuật. 

 - Về nội dung: Văn chương Nguyễn Trãi hội tụ hai nguồn cảm hứng 

lớn của văn học dân tộc là lòng yêu nước và tinh thần nhân đạo. 

 - Về nghệ thuật: Thơ văn Nguyễn Trãi có sự đóng góp lớn về cả ngôn 

ngữ và thể loại( Nguyễn Trãi là văn chính luận kiệt xuất, là nhà thơ trữ tình 

sâu sắc và ông là người có công đầu trong việc Việt hoá thơ Đường luật. 

Đồng thời Nguyễn Trãi là người có công lớn làm cho tiếng Việt trở thành 

ngôn ngữ văn học giàu và đẹp. 
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GV: Qua bài học về tác gia Nguyễn Trãi, chúng ta cần ghi nhơ những 

điểm gì  cơ bản? (yêu cầu học sinh nêu mục Ghi nhớ trong sách giáo khoa). 

HS: Nguyễn Trãi là bậc anh hùng dân tộc, một nhân vật toàn tài hiếm 

có nhưng lại là người phải chịu những oan khiên thảm khốc dưới thời phong 

kiến. Ông là nhà thơ, nhà văn kiệt xuất, là danh nhân văn hoá thế giới, có 

những đóng góp to lớn cho sự phát triển của văn hoá, văn học dân tộc. 

2.4. Luyện tập 

 GV: Giáo viên đặt câu hỏi và yêu cầu học sinh phát biểu về mức độ 

tiếp thu bài sau khi học bài học về tác gia Nguyễn Trãi. 

 - Những nhân tố nào ảnh hưởng đến cuộc đời Nguyễn Trãi? 

 - Tại sao nói thơ văn Nguyễn Trãi là sự kết hợp hài hoà giữa con người 

anh hùng và con người trần thế? 

 HS: Phát biểu theo mức độ nhận thức bài của mình. 

2.5. Tổ chức hướng dẫn học sinh học bài ở nhà 

 GV: Hướng dẫn học sinh học bài ở nhà và nắm được những nét cơ bản 

về cuộc đời và sự nghiệp văn thơ của Nguyễn Trãi. 

 Yêu cầu: 

 - Nguyễn Trãi là một nhân vật lịch sử vĩ đại thế kỉ XV. 

 - Tiểu sử có hai điểm cơ bản: 

 +. Một con người anh hùng, toàn tài hiếm có. 

 +. Một con người phải chịu nỗi oan khiên thảm khốc. 

 - Thơ Nguyễn Trãi có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật: 

 +. Nội dung: Hội tụ hai nguồn cảm hứng lớn: yêu nước và nhân đạo. 

 +.Nghệ thuật: Có đóng góp lớn về thể loại và ngôn ngữ: (Thể loại: là 

một nhà văn chính luận kiệt xuất, nhà thơ trữ tình sâu sắc và là người có công 

đầu trong việc Việt hoá thơ Đường- ông sáng tạo thể thơ thất ngôn xen lục 

ngôn. Ngôn ngữ: là người có công lớn trong việc làm cho tiếng Việt (chữ 

Nôm) trở thành ngôn ngữ văn học giàu và đẹp). 

GV: Dặn dò học sinh học bài và chuẩn bị bài cho giờ học sau. 
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3.3.3. Tổ chức giảng dạy thực nghiệm 

 Chúng tôi tiến hành dự giờ, kiểm tra đánh giá ở hai loại lớp để rút ra  

kết quả thực nghiệm. 

- Lớp thực nghiệm gồm: 10A1, 10B3 (Trường Lục Ngạn số 2) 

- Lớp đối chứng gồm: 10A2, 10B1 (Trường Lục Ngạn số 2) 

3.3.4. Đánh giá kết quả thực nghiệm 

 Chúng tôi tiến hành giảng dạy bài "Tác gia Nguyễn Trãi" ở 2 lớp 10A1  

và 10B3 trường THPT Lục Ngạn số 2, Bắc giang. Lớp 10A1, chúng tôi giảng 

dạy giáo án soạn theo Sách giáo khoa Nâng cao và 10B3 giảng dạy giáo án 

soạn theo Sách giáo khoa Chuẩn. Trên cơ sở giáo án thực nghiệm và áp dụng 

biện pháp giảm tải, chúng tôi nhận thấy học sinh có hứng thú học tập, tự tin 

và hăng hái trả lời hệ thống câu hỏi khám phá bài học. Bằng sự dẫn dắt của 

giáo viên, học sinh có đủ khả năng phát hiện ý khái quát, tự làm việc với sách 

giáo khoa, khả năng tranh luận để làng sáng tỏ các khái niệm về văn học sử. 

Đặc biệt, bằng các câu hỏi hướng dẫn chuẩn bị bài của giáo viên, học sinh rất 

tự tin và thoải mái phát biểu trong giờ học. Sử dụng giáo án này, giáo viên 

giáo hoàn toàn chủ động về thời gian trong một tiết học như phân phối 

chương trình cho phép. Các kiến thức cơ bản vẫn được đảm bảo. Không khí 

học tập của  học sinh sôi nổi, hào hứng. Học sinh tự tin và hoàn toàn chủ động 

trong việc tái hiện những tri thức đã được học dưới bậc THCS và sử dụng 

chúng làm dẫn chứng minh hoạ cho các kiến thức khái quát trong bài học. Sau 

khi dạy xong chúng tôi tiến hành khảo sát mức độ tiếp thu bài của học sinh. 

Chúng tôi sử dụng những câu hỏi điều tra đã nêu ở phần trên (mục 1.2.3, 

trang 20) để khảo sát. Đối tượng khoả sát là học sinh lớp 10A1 và lớp đối 

chứng là lớp 10A2, trường THPT Lục ngạn số 2, Bắc giang. 
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Bảng 3.1: Chất lƣợng tiếp thu bài của học sinh lớp thực nghiệm 

và lớp đối chứng. 

Lớp- 

Trường 

Mức 

độ 

 

 

 

 

Tổng 

số HS 

Giỏi Khá Trung bình 
Dưới 

Trung bình 

SL % SL % SL % SL % 

Lớp 10A1 

Lớp thực 

nghiệm 

55 9 16.4 19 34.5 21 38.2 6 10.9 

Lớp 10A2 

Lớp đối 

chứng 

55 2 3.6 12 21.8 20 36.4 26 47.3 

 

Theo bảng số liệu bảng 3.1 ta thấy, giữa lớp thực nghiệm và lớp đối 

chứng sự khác biệt nhau ở mức độ tiếp thu bài của học sinh. Mức độ hiểu bài 

của học sinh lớp thực nghiệm ở mức độ khá giỏi cao hơn lớp đối chứng. Cụ 

thể, mức độ khá giỏi là 51.1% so với 25.4% và mức dưới trung bình là 10.9% 

so với 47.3% ở lớp đối chứng. Qua kết quả trên, chúng tôi rút ra một số kết 

luận sau: 

+ Học sinh cơ bản nắm được hệ thống kiến thức bài học. Các em không 

chỉ nắm được mà phần lớn còn lí giải được các kiến thức văn học sử. Điều 

này chứng tỏ dung lượng kiến thức đưa vào bài học là thích hợp, vừa sức đối 

với khả năng của học sinh. Những kiến thức khó, phức tạp được giáo viên 

giảng giải cặn kẽ để các học sinh hiểu và vận dụng được trong các quá trình 

học tập bộ môn của mình. 
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+ Học sinh được tổ chức tự học tập, nghiên cứu, phát huy khả năng độc 

lập, tự chủ, sáng tạo trong giờ học. Các em đã thực sự vận động trong giờ học 

để khám phá kiến thức bài học bằng các câu hỏi gợi dẫn của giáo viên. Qua 

đó, tư duy biện chứng, khả năng khái quát hoá vấn đề của các em được rèn 

luyện và nâng cao. 

+. Bài giảng không có hiện tượng quá tải đối với trình độ tiếp nhận của 

học sinh. Giáo viên và học sinh làm chủ được giờ dạy và học, làm chủ được 

kiến thức và phương pháp. 

Từ giờ dạy thực nghiệm đến điều tra, đánh giá két quả giờ dạy thực 

nghiệm, chúng tôi nhận thấy các biện pháp đề xuất của chúng tôi trong luận 

văn này có tính khả thi trong việc góp phần giờ dạy học bài học về tác gia văn 

học ở nhà trường phổ thông. Áp dụng các biện pháp đó, bài học về tác gia sẽ bớt 

đi tính hàn lâm, sự nặng nề và phù hợp với thời gian, vừa sức với học sinh hơn. 
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PHẦN KẾT LUẬN 

 

 Giảm tải nội dung chương trình phổ thông đã và đang là vấn thời sự, 

bức xúc. Nó đã trở thành vấn đề quan tâm của toàn xã hội. Đặc biệt trong 

thời đại công nghệ thông tin, lượng tri thức tăng lên hằng ngày, hằng giờ mà 

lượng thời gian dành cho một tiết học là có hạn. Chính vì thế, giờ học sẽ trở 

nên quá tải nếu giáo viên không lựa chọn được một phương pháp khoa học. 

Qua nghiên cứu, chúng tôi nhận thấy chìa khoá cho vấn đề quá tải là thay 

đổi quan điểm dạy học. Dạy học không phải chỉ dạy cho học sinh cái gì mà 

điều quan trọng là dạy học sinh bằng cách nào chiếm lĩnh được tri thức. Dạy 

học có hiệu quả không nằm ở dung lượng kiến thức truyền đạt mà là khả 

năng nắm và vận dụng kiến thức ở học sinh. Do vậy, để thực hiện giảm tải 

vai trò người giáo viên rất quan trọng. Họ là người trực tiếp giải quyết vấn 

đề quá tải. Trong bối cảnh chung hiện nay, giảm tải văn học sử nói chung và 

bài học về tác gia nói riêng là một vấn đề cần có sự quan tâm đúng mức. 

 Văn học sử có một vị trí đặc biệt quan trọng trong tiến trình lịch sử 

văn học dân tộc nói chung và bộ môn văn  học nhà trường nói riêng. Bài học 

về tác gia (văn học sử) cung cấp cho học sinh những kiến thức chung nhất từ 

những giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật. Nó xây dựng hoàn chỉnh chân 

dung về cuộc đời và sự nghiệp, phong cách sáng tác văn học của nhà văn, 

nhà thơ lớn. Chính vì điều đó, những bài học về tác gia ở THPT luôn quá tải 

so với trình độ tiếp thu của học sinh. Đồng thời, nó tạo nên hiệu ứng chán 

nản, mệt mỏi cho học sinh khi học các bài học về tác gia. Vì vậy, cần tìm 

những biện pháp cụ thể để góp phần làm giảm sự quá tải này. 

 Thông qua giảng dạy giáo án thực nghiệm và kháo sát đánh giá kết 

quả thực nghiệm, chúng tôi nhận thấy các biện pháp giảm tải cho bài học về 
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tác gia mà luận văn đề xuất có tính khả thi. Những biện pháp cụ thể này đã 

có mặt tích cực trong việc tạo ra những giờ học về tác gia vừa với sức tiếp 

thu của học sinh để giờ học đạt được kết quả như mong muốn. Luận văn còn 

nhiều hạn chế, người viết mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình 

để giải quyết vấn đề quá tải học đường hiện nay.  
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PHỤ LỤC 

 

1. Câu hỏi khảo sát (Chất lƣợng tiếp thu bài của học sinh). 

1.1. Câu hỏi: 

 Câu 1: Nguyễn Trãi sống ở giai đoạn lịch sử nào? (Năm, triều đại 

phong kiến, sự kiện lịch sử tiêu biểu). 

 Câu 2: Anh (chị) hiểu biết gì về cuộc đời Nguyễn Trãi? 

 Câu 3: Anh (chị) đã đọc tác phẩm nào của Nguyễn Trãi? Hãy giới thiệu 

sơ lược một và tác phẩm tiêu biểu? 

 Câu 4: Hãy chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau: 

  1. Nguyễn Trãi đỗ Thái học sinh (Tiến sĩ) năm nào? 

   a. 1395. b. 1400. c.1405. d. 1410. 

  2. Nguyễn Trãi chịu nỗi oan thảm khốc (giết cả ba họ- tru di tam 

tộc) vào năm nào? 

   a. 1428. b. 1438. c. 1440. d. 1442. 

  3. Nguyễn Trãi được UNESCO công nhận là Danh nhân văn hoá 

thế giới vào năm nào? 

   a. 1980. b. 1985. c. 1990. d.2000. 

 Câu 5: Nêu ngắn gọn giá trị cơ bản về nội dung và nghệ thuật của thơ 

văn Nguyễn Trãi. 

1.2. Đáp án: 

Câu 1: Học sinh trình bày được những nét cơ bản sau: 

 - Nguyễn Trãi sống ở nửa sau thế kỉ XIV đến Nửa đầu thế kỉ XV. 

 - Trải qua ba triều đại phong kiến: Trần, Hồ và Hậu Lê. 

 - Các sự kiện tiêu biểu: nhà Trần suy vi, nhà Hồ lên nắm quyền; 1407 

giặc Minh sang xâm lược nước ta; Năm 1417, cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (Lê 

Lợi và Nguyễn Trãi lãnh đạo) nổi dậy đánh đuổi giặc Minh giành thắng lợi, 

năm 1428. 
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Câu 2: Học sinh cần trình bày được những nét chính sau: 

 - Về gia đình: Nguyễn Trãi sinh ra trong một gia đình có truyền thống 

yêu nước, văn  hoá và văn học. Cha là một nho sinh nghèo đỗ Thái học sinh 

thời Trần, mẹ là con gái của quan tư đồ Trần Nguyên Đán trong triều Trần. 

 - Về bản thân: Nguyễn Trãi (1380- 1442), quê gốc ở làng Chi Ngại, Chí 

Linh, Hải Dương. Ông đỗ Thái học sinh và làm quan cho nhà Hồ. Giặc Minh 

sang xâm lược, Nguyễn Trãi giúp Lê Lợi đánh tan quân xâm lược. 

 +. Nguyễn Trãi là người luôn hết lòng lo cho dân, cho nước. Tam 

nguyện lớn nhất của ông là muôn dân trăm họđược ấm no hạnh phúc. 

 +. Cuộc đời ông phải chịu nỗi oan thảm khốc- giết cả ba họ. 

=> Cuộc đời Nguyễn Trãi là cuộc đời một người anh hùng, một người toàn 

đức, toàn tài. 

Câu 3: Học sinh cần giới thiệu được các tá phẩm sau: 

 - Quân trung từ mệnh tập 

 - Bình Ngô đại cáo 

 - Côn Sơn ca. 

 - Cảnh ngày hè. 

Câu 4: Đáp án đúng: 

 1. b;  2. d;  3. a. 

Câu 5: Học sinh cần trình bày được các ý sau: 

 - Giá trị nội dung: Văn chương Nguyễn Trãi hội tụ hai nguồn cảm hứng 

lớn của văn chương dân tộc: lòng yêu nước và tinh thần nhân đạo. 

 - Giá trị nghệ thuật: Văn chương Nguyễn Trãi có đóng góp lớn về hai 

bình diện cơ bản nhất của một nền văn học là thể loại và ngôn ngữ- Thể loại: 

Nguyễn Trãi là nhà văn chính luận kiệt xuất, nhà thơ trữ tình sâu sắc và là 

người có công đầu trong việc Việt hoá th Đường luật. Ngôn ngữ: Ông góp 

phần làm cho tiếng Việt trở thành ngôn ngữ văn học giàu và đẹp. 


