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     I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

1.1  Lý do chọn đề tài :  

     Giáo dục một người không phải chỉ cung cấp 
cho họ có kiến thức mà còn giúp họ tự trang bị 
kiến thức cho mình, có được cái nhìn bao quát 
về cuộc sống để họ có thể tự tin, chủ động hoà 
nhịp vào cuộc sống đang ngày càng phát triển. 

Đã đến lúc chúng ta có cái nhìn mới về giáo dục. Chúng ta không phải là 
nguời đi tìm và đưa kiến thức cho các em vì như thế các em sẽ trở nên thụ động, 
chây ì mà các em sẽ là người tự tìm, tự chiếm lĩnh kiến thức cho mình dưới sự hỗ 
trợ, giúp đỡ, dẫn dắt của người thầy – người mẹ thứ hai của các em. Chúng ta – 
những người thầy, người cô phải làm sao để giúp học sinh cảm nhận được “Mỗi 
ngày đến trường là một niềm vui”, giúp các em có hứng thú trong học tập, trong 
việc tìm hiểu thế giới xung quanh các em. 
            Với những lý do trên, tôi tập trung nghiên cứu là phải làm thế nào dạy các 
em học tốt phân môn này mà không nhàm chán . Đồng thời bồi dưỡng cho các em sự 
tự tin, yêu thích các môn học. Đồng thời tạo nền móng cho việc học tốt môn tiếng 
Việt và cả những môn học khác. Với những điều kiện đã học hỏi được ở các bạn 
đồng nghiệp, qua sách, báo, … cùng với kinh nghiệm bản thân qua những năm giảng 
dạy từ lớp Một đến lớp Năm đã  giúp tôi có được một số biện pháp trong việc “Vận 
dụng phương pháp dạy học tích cực trong môn TiếngViệt” 
 
         1.2. Mục đích nghiên cứu :   

Môn Tiếng Việt là môn học có tầm quan trọng bậc nhất trong các môn học ở 
Tiểu học ( được xem là môn học công cụ).Bởi lẽ Tiếng Việt không những dạy cho 
các em biết kiến thức về ngôn ngữ trong giao tiếp mà còn giúp các em giữ gìn tiếng 
mẹ đẻ,Tiếng Việt có nhiệm vụ làm giàu vốn từ cho học sinh và trang bị cho các em 
một số kiến thức về từ, câu, cách sử dụng ngôn ngữ trong giao. Tiếng việt là một thứ 
tiếng giàu đẹp và trong sáng mà lịch sử đã chứng minh rằng “ Tiếng Việt trở thành 
vũ khí của dân tộc Việt Nam”. 
        Để thực hiện tốt mục tiêu của môn Tiếng Việt, người giáo viên phải thực hiện 
đổi mới các phương pháp dạy học theo mô hình học tập kiểu mới VNEN, sao cho 
học sinh là người chủ động nắm bắt kiến thức của môn học một cách tích cực, sáng 
tạo góp phần hình thành phương pháp và nhu cầu tự học, tự phát hiện và tự giải 
quyết vấn đề đặt ra trong bài học.Từ đó chiếm lĩnh nội dung mới của bài học, môn 
học. Giáo viên là người theo dõi quan sát và giúp đỡ các em thực hiện mục tiêu đó. 
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Tuy nhiên việc giúp các em chủ động, tích cực trong học tập không đơn giản 
như chúng ta nghĩ. Đây quả là một công việc đòi hỏi rất nhiều công sức và tâm huyết 
ở người thầy. Người giáo viên phải có tấm lòng yêu nghề, yêu trẻ, phải đặt mình vào 
vị trí của đứa trẻ xem trẻ nghĩ gì, có nhu cầu gì để từ đó có những phương pháp, 
hình thức tổ chức hoạt động cho phù hợp, sinh động, lôi cuốn các em tham gia tìm 
hiểu bài học. 

Ngày nay, dạy học là lấy học sinh làm trung tâm. Vậy người thầy ở đâu? 
Người thầy là người đi bên cạnh để định hướng, hướng dẫn, gợi mở cho các em. Để 
thực hiện được điều đó, người giáo viên hãy làm đúng như một ngôn từ đã được ban 
tặng “Người mẹ hiền thứ hai”. Người thầy hãy là người gần gũi, thân thiết, là người 
bạn để hiểu được nhu cầu của trẻ; là người “Mẹ” để có đủ tình yêu, trách nhiệm giúp 
trẻ bản lĩnh, tự tin bước vào cuộc sống. Và để làm gương, người thầy cũng cần chủ 
động, sáng tạo, tích cực đổi mới trong công tác giảng dạy để truyền đến các em ngọn 
lửa nhiệt tình, sự thích thú trong học tập. 

Phương pháp dạy học là một trong những yếu tố quan trọng của quá trình dạy 
học. Thực tiễn giảng dạy cho thấy với cùng một nội dung, cùng một phương tiện dạy 
học, cùng điều kiện dạy học thậm chí cùng những mục tiêu dạy học cụ thể nhưng kết 
quả giờ dạy của giáo viên rất khác nhau .Điều đó phụ thuộc váo cách thức giáo viên 
chọn lựa , phối hợp và sử dụng các phương pháp dạy học . 
   Nhưng vận dụng phương pháp dạy học nào để giúp học sinh học tốt môn Tiếng 
Việt đó là nội dung bài viết hôm nay. Thông qua đề tài giúp trẻ ham học, yêu thích 
môn Tiếng Việt , khuyến khích trẻ thể hiện, tích cực tương tác với bạn, không bị áp 
đặt trong giờ học. Ngoài ra còn giúp các em hòa nhập vào một môi trường mới dễ 
dàng và có cơ hội phát triển một cách toàn diện . 
       1.3. Đối tượng nghiên cứu : 

 - Khi chọn đề tài này, tôi dựa vào: 

   Tình hình thực tế của lớp học, khả năng và trình độ của bản thân,  tôi chọn tập thể 
học sinh do tôi chủ nhiệm lớp qua các năm học từ   2013à 2021 tại trường Tiểu học 
Ngô Mây và Tiểu học Võ Văn Dũng TP.Quy Nhơn . 

       1.4. Đối tượng khảo sát và thực nghiệm : 

      Thời gian thực hiện đề tài trong các năm học từ 2013à 2021. Được thực hiện ở 
các khối lớp  nhằm nâng cao chất lượng phát huy tính tích cực cho học sinh khi học  
môn Tập đọc. Điều đó đòi hỏi bản thân tôi cần có những giải pháp mới để áp dụng 
vào công tác giảng dạy. Trong những  năm qua, tôi đã dành nhiều thời gian cho đề 
tài nghiên cứu này.          
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  1.5. Phương pháp nghiên cứu : 

Để hoàn thành đề tài này , tôi chọn các biện pháp tiến hành sau : 

   Nghiên cứu tài liệu : 

- Đọc các tài liệu sách, báo, tạp chí giáo dục... có liên quan đến nội dung đề tài 

- Đọc sách giáo khoa, sách giáo viên, các loại sách tham khảo . 

   Nghiên cứu thực tế : 

       - Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực  , các hình thức tổ chức trong tiết 
học . 

       - Dự giờ, trao đổi ý kiến với đồng nghiệp về nội dung của dề tài . 

       - Tổng kết rút kinh nghiệm trong quá trình dạy học. 

       - Tổ chức và tiến hành thực nghiệm sư phạm (Soạn giáo án đã thông qua các tiết 
dạy để kiểm tra tính khả thi của đề tài). 
       
  1.6. Phạm vi và thời gian nghiên cứu : 
 
Đề tài này tôi đã xây dựng, áp dụng qua nhiều năm làm công tác chủ nhiệm lớp tôi 
thấy có hiệu quả và năm học này tôi tiếp tục thực hiện. 

- Nghiên cứu từ tháng 9 năm 2013 
- Viết nháp đề tài từ tháng 9 năm 2020 
- Hoàn chỉnh đề tài tháng 2 năm 2021 
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II. NỘI DUNG 
2.1.  Những nội dung lý luận có liên quan trực tiếp 

đến vấn đề nghiên cứu :     

Tình trạng học sinh học thụ động, nhồi nhét đã diễn ra 

một thời gian dài khi chưa đổi mới giáo dục. Giai đoạn 

đó, chúng ta vẫn còn sử dụng những phương pháp truyền 

thống, cách giáo dục một chiều tức là giáo viên cung 

cấp, truyền thụ kiến thức cho học sinh và học sinh tiếp 

nhận kiến thức đó. Lớp học im phăng phắc vì  thầy 

giảng, trò lắng nghe và ghi chép. Kiến thức các em đuợc tiếp thu cũng chỉ gói gọn 

trong bài học mà không được mở rộng ra cuộc sống xung quanh. Những gì các em 

tiếp thu chỉ là kiến thức, còn mặt kĩ năng các em lại bị thiếu hụt. Đây là một yếu tố 

quan trọng để các em hoà nhập vào cuộc sống sau này. Nói như vậy không có nghĩa 

là chúng ta phủ nhận hoàn toàn những phương pháp truyền thống nhưng cũng thấy 

được mặt hạn chế của những phương pháp cũ đó là chưa phát huy được tính tích cực 

và sự hứng thú trong học tập của các em học sinh.  

     2.2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu : 

Trong năm học này, khi tôi nhận lớp, các đồng nghiệp bảo với tôi lớp này có 

nhiều em hiếu động nhưng cũng không ít em thụ động. Quả thật như vậy. Trong lớp 

một số em tích cực, tham gia vào các hoạt động học tập rất tốt. Tuy nhiên có một số 

em lại rất hiếu động, hay quậy phá trong lớp. Bên cạnh đó có nhiều em rất ngoan, 

ngoan đến nỗi nhút nhát, thụ động, ít tham gia các hoạt động của lớp, không dám 

chia sẻ, trình bày ý kiến cá nhân của mình trước mọi người.  

Đặc điểm của một số em trong lớp 

§ Hay nói chuyện trong giờ học 

§ Hay làm việc riêng 

§ Lơ là, không tập trung nghe cô giảng bài 

ội đồng khoa học 


