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1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN 

1.1. Tên học phần: Tiếp nhận và dạy tác phẩm văn học nước ngoài.  

Mã số: SPV611 

1.2. Trình độ:. Cao học 

1.3. Cấu trúc học phần: Số TC:…3.(LT:…25 , BT: 20). 

1.4. Học phần tiên quyết: Lý thuyết tiếp nhận và việc dạy văn bản văn học ở 

trường  phổ thông                               Mã số: SPV 610 

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Sư phạm Ngữ văn ; Khoa/Viện: Sư phạm 

1.6. Thông tin giảng viên: 

Họ và tên Giảng viên: Trần Thị Nâu 

Học hàm, học vị: Tiến sĩ 

Địa chỉ liên hệ: ĐT: 01299448058  Email: ttnau@ctu.edu.vn 

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN 

Sau khi học học phần này, người học sẽ đạt được kiến thức và hình thành các 

kĩ năng sau: 

2.1. Kiến thức: nắm vững kiến thức cơ bản về lý thuyết tiếp nhận nói chung và 

đặc trưng của tiếp nhận văn học nước ngoài trong nhà trường; đặc trưng và 

những điều cần lưu ý trong dạy tác phẩm văn học nước ngoài; phương pháp 

luận dạy học văn học nước ngoài. 

2.2. Kĩ năng: phân tích chương trình; đánh giá khó khăn và lựa chọn biện pháp 

khắc phục trong dạy học văn học nước ngoài; vận dụng các phương pháp dạy 

học tích cực để thiết kế giáo án, xây dựng hệ thống câu hỏi, thiết kế bài tập 

kiểm tra đánh giá và vận dụng có hiệu quả trong trong thực tiễn dạy học. 



3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

3.1.Giới thiệu tổng quát về học phần 

Học phần này thuộc khối kiến thức chuyên ngành; sẽ giảng dạy cho học viên các 

nội dung về những vấn đề chung về lý thuyết tiếp nhận và đặc trưng của tiếp nhận 

văn học nước ngoài trong nhà trường nói riêng; Những vấn đề cần lưu ý trong dạy 

tác phẩm văn học nước ngoài; Phương pháp dạy học tác phẩm văn học nước ngoài 

trong nhà trường nhằm phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh. 

3.2. Nội dung chi tiết học phần 

NỘI DUNG HỌC PHẦN: Học phần gồm 3 chương. 

Chƣơng 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

Chƣơng 1. Những vấn đề chung về lý thuyết tiếp nhận và đặc 

trƣng của tiếp nhận văn học nƣớc ngoài trong nhà trƣờng  

Chương này trình bày những vấn đề lí luận chung về lý thuyết tiếp 

nhận, đặc trưng của tiếp nhận văn học nước ngoài trong nhà trường, 

thực trạng tiếp nhận văn học nước ngoài của học sinh phổ thông, 

những khó khăn và tồn tại trong dạy và học văn học nước hiện nay 

trong nhà trường. 

1.1. Những vấn đề chung về lý thuyết tiếp nhận và tiếp nhận văn 

học trong nhà trường 

1.2. Đặc trưng của tác phẩm văn học nước ngoài và đặc điểm tiếp 

nhận văn học nước ngoài trong nhà trường 

1.3. Thực trạng tiếp nhận văn học nước ngoài của học sinh ở trường 

phổ thông qua một số kết quả khảo sát 

1.4. Những khó khăn của giáo viên và học sinh và những vấn đề tồn 

tại trong dạy và học văn học nước ngoài 

1.5. Nguyên nhân của thực trạng 

1.6. Bài tập: 

Thảo luận nhóm về các chủ đề của các tiểu mục: 1.3, 1.4, 1.5. 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu:[4, [5],[6]. 
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Chƣơng 2. Những vấn đề cần lƣu ý trong dạy tác phẩm văn học 

nƣớc ngoài 

Chương này trình bày và phân tích một số vấn đề cần lưu ý mang tính 

định hướng trong dạy học văn học nước ngoài trong nhà trường. 

2.1. Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của tư tưởng tác phẩm trong 

đời sống hiện đại 

2.2. Hệ thống hóa những vấn đề nội dung của tác phẩm và sự cấp thiết 

của nó đối với việc giáo dục 
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Chƣơng 
Tiết 

(LT/BT/TH) 

2.3. Đặt tác phẩm văn chương trong mối quan hệ với văn hóa của hai 

dân tộc để phát triển năng lực liên tưởng, tượng, so sánh 

2.4. Đặt tác phẩm trong trào lưu văn học thế giới để tọa độ hóa những 

dấu hiệu của thi pháp thời đại đã chi phối nội dung tư tưởng và phong 

cách nghệ thuật của nhà văn 

2.5. Chú ý đặc trưng thi pháp thể loại và thi pháp tác giả 

2.6. Dạy học tích hợp với các môn học khác để tăng cường kiến thức 

nền cho học sinh 

2.7. Bài tập: Thảo luận nhóm theo chủ đề: từ 2.1 đến 2.7 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu 

[1],[2],[3],[4],[5],[6]. 
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Chƣơng 3: Dạy học tác phẩm văn học nƣớc ngoài trong nhà 

trƣờng 

3.1. So sánh dạy văn học nước ngoài ở bậc đại học, cao đẳng và bậc 

phổ thông 

3.2. Dự kiến chung đối với bài dạy VHNN ở trường phổ thông 

3.3. Phát triển năng lực đọc hiểu tác phẩm văn học nước ngoài cho học 

sinh bằng các phương pháp dạy học tích cực 

3.4.  Các biện pháp và kĩ thuật dạy học hỗ trợ dạy học (lồng ghép nội 

dung bài học vào trò chơi, sân khấu  hóa tác phẩm văn học,…) 

3.5. Thiết kế câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá 

3.6.  Bài tập: Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực để thiết kế 

bài dạy cụ thể (lớp 10,11, 12); Thiết kế các trò chơi đố vui văn học, tổ 

chức sân khấu hóa tác phẩm văn học,… 

Để học tốt chương này học viên tham khảo các tài liệu 

[4],[5],[6],[7],[8]. 
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3. PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ 

3.1. Phƣơng pháp giảng dạy: học phần được giảng dạy kết hợp gồm lý thuyết 

(25 tiết), thực hành (20 tiết), trong quá trình học học viên sẽ làm bài tập và 

thuyết trình theo nhóm trước lớp và đánh giá vào tiết thực hành. 

3.2. Phƣơng pháp đánh giá: Kiểm tra giữa kỳ: thảo luận nhóm, thuyết trình: 

40% và thi cuối kỳ: ….60.%. 

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN (dùng font size 11) 
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NXB Giáo dục. 

4. Nguyễn Viết Chữ (2008), Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương (theo loại thể), 

NXB Đại học Sư phạm (tái bản có sửa chữa, bổ sung). 

5. Nguyễn Thanh Hùng (chủ biên)-Lê Thị Diệu Hoa (2007), Phương pháp dạy học Ngữ văn 
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7. Phùng Văn Tửu (2002), Cảm thụ và giảng dạy văn học nước ngoài, NXB Giáo dục 

8. Taffy R. Paphael – Efrida H. Hiebert (Lê Công Tuấn-Nguyễn Văn Lợi-Nguyễn Thị Hồng 
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                  Ngày    tháng    năm 2015 

 Duyệt của đơn vị      Ngƣời biên soạn 

 TL. HIỆU TRƢỞNG 

 TRƢỞNG KHOA/VIỆN   

                  TS. Trần Thị Nâu 
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