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SỬ DỤNG TÌNH HUỐNG TRONG DẠY ĐỌC VĂN BẢN TRUYỆN AN DƯƠNG 

VƯƠNG VÀ MỊ CHÂU TRỌNG THỦY 

Nguyễn Văn Út -Tổ Ngữ văn 

Tóm tắt 

Sử dụng phương pháp nào để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh và 

nhất là tạo hứng thú khi học tập bộ môn  luôn là thử thách đối với giáo viên. Trong bài viết này, 

chúng tôi sẽ bàn về cơ sở của việc thiết kế một tình huống trong dạy học và thiết kế một tình 

huống cho việc dạy học một tác phẩm cụ thể trong chương trình Ngữ văn 10 - THPT, đó là văn 

bản Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy. Đồng thời chúng tôi cũng bàn về cách 

thức tổ chức tình huống này trong giờ học cụ thể. 

Từ khóa: Tình huống, tình huống trong dạy học Ngữ văn, tình huống dạy đọc văn bản 

Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy. 

 

1. Đặt vấn đề 

Ngày nay, dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học đã và đang trở thành tâm 

điểm của nhiều công trình nghiên cứu ở lĩnh vực khoa học giáo dục. Việc ứng dụng rộng rãi các 

phương pháp, kỹ thuật dạy học hiện đại đang từng bước tạo nên những khởi sắc trong dạy học, 

trong đó có dạy học Ngữ văn.  Dù chất lượng và hiệu quả dạy học ngày nay có nhiều chuyển biến 

tích cực nhưng nhìn chung vẫn chưa thay đổi đáng kể nhất là đối với giáo viên ở các trường vùng 

sâu, vùng xa, điều kiện tiếp cận, học tập, thụ hưởng những thành quả nghiên cứu của khoa học 

giáo dục hiện đại còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều giáo viên chọn giải pháp "trung thành" với kiểu 

dạy học "thầy nói - trò nghe",… Hậu quả là, trong nhiều trường hợp, giờ dạy học trở thành giờ 

"tra tấn" khiến học sinh chán ngán, thậm chí sợ hãi. 

Để giải quyết tình trạng này, có nhiều giải pháp đặt ra, trong đó phải kể đến phương pháp 

dạy học bằng tình huống.  

Trải qua quá trình nghiên cứu và thực nghiệm, chúng tôi nhận thấy dạy học bằng tình huống 

là cách tốt nhất giúp học sinh tiếp nhận kiến thức một cách chủ động, tích cực hơn,  nhất là học 

sinh có thể vận dụng được kiến thức học được vào thực tiễn đời sống, từ đó trở nên yêu thích bộ 

môn học hơn. Đồng thời qua đây chúng tôi cũng nhận thấy phương pháp này hoàn toàn có thể áp 

dụng trong dạy học văn bản An Dương Vương Và Mị Châu, Trọng Thủy (Ngữ văn 10). 

2.Khái niệm tình huống và tình huống trong dạy học 

2.1. Các khái niệm tình huống 

Theo quan điểm triết học [2], “tình huống được nghiên cứu như là một tổ hợp các mối quan 

hệ xã hội cụ thể, mà đến một thời điểm nhất định liên kết con người với môi trường, biến con 

người thành một chủ thể của một hoạt động có đối tượng nhằm đạt được một mục tiêu nhất 

định”. 

Trong từ điển Tiếng Việt [6], “tình huống là toàn thể những sự việc xảy ra tại một nơi, trong 

một thời gian hoặc một thời điểm”. 

Về mặt tâm lí học. “Tình huống là hệ thống các sự kiện bên ngoài có quan hệ với chủ thể, có 

tác dụng thúc đẩy tính tích cực của người đó. Trong quan hệ không gian tình huống xảy ra bên 
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ngoài nhận thức của chủ thể, trong quan hệ thời gian tình huống xảy ra trước so với hành động 

của chủ thể. Trong quan hệ chức năng tình huống là sự độc lập của các sự kiện đối với chủ thể ở 

thời điểm mà người đó thực hiện hành động” [3]. 

Các quan điểm trên tuy có cách trình bày khác nhau nhưng vẫn thống nhất ở chỗ đó là tình 

huống được quan niệm trên cơ sở quan hệ giữa chủ thể và khách thể, trong không gian và thời 

gian 

2.2. Tình huống trong dạy học 

Theo tác giả Trịnh Văn Biều [1], “dạy học tình huống là một phương pháp dạy học được tổ 

chức theo những tình huống có thực của cuộc sống, trong đó người học được kiến tạo tri thức 

qua việc giải quyết các vấn đề có tính xã hội của việc học tập”. 

Theo tác giả Phan Trọng Ngọ [5], bản chất của phương pháp dạy học (PPDH) bằng tình 

huống là thông qua việc giải quyết những tình huống, người học có được khả năng thích ứng tốt 

nhất với môi trường xã hội đầy biến động. PPDH bằng tình huống rất gần với PPDH giải quyết 

tình huống có vấn đề nhưng vẫn có nhiều điểm khác nhau. PPDH bằng tình huống có cơ sở lý 

luận và phạm vi ứng dụng rộng hơn. 

Theo tác giả Trần Thị Hương (2012), Phương pháp dạy học theo tình huống (PPDHTTH) là 

"cách thức giáo viên tổ chức cho người học tự lực nghiên cứu và giải quyết các tình huống từ 

thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp gắn với những chủ đề học tập,  qua đó người học tự lực lĩnh 

hội tri thức mới, hình thành, phát triển năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn 

và nghề nghiệp…"  Vì vậy, có thể xem PPDHTTH  là một phương pháp đặc thù của dạy học giải 

quyết vấn đề theo tình huống, trong đó các tình huống dạy học là đối tượng chính của quá trình 

dạy học [4]. 

Và cũng theo tác giả Trần Thị Hương (2012), Tình huống dạy học phải đảm bảo các yêu 

cầu sau: 

- Về nội dung: Tình huống phải mang tính giáo dục, chứa đựng mâu thuẫn và mang tính 

khiêu khích; tạo sự thích thú cho người học; nêu ra được những vấn đề quan trọng và phù hợp 

với kinh nghiệm, thực tế cuộc sống, nghề nghiệp tương lai của người học. 

-Về mặt hình thức: Tình huống phải có cách thể hiện sinh động; sử dụng thuật ngữ ngắn 

gọn, súc tích và ẩn danh; kết cấu rõ ràng, rành mạch và dễ hiểu;  có trọng tâm và tương đối hoàn 

chỉnh để không cần phải tìm hiểu thêm quá nhiều thông tin,… [4, tr. 87]. 

3. Thiết kế và sử dụng tình huống trong dạy học văn bản An Dương Vương Và Mị Châu, 

Trọng Thủy (Ngữ văn 10) 

3.1. Cơ sở thiết kế 

-Văn bản An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy. Đây là văn bản thuộc thể loại truyền 

thuyết, thể loại tự sự dân gian được xây dựng trên sự thật lịch sử kết hợp các yếu tố kì ảo hoang 

đường. 

- Điểm cốt lõi của truyền thuyết và truyền thuyết An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy 

phản ánh những xung đột, những kịch tính đây chính là điều kiện lý tưởng để có thể áp dụng 

phương pháp dạy học tình huống, đảm bảo đúng nguyên tắc xây dựng tình huống trong dạy học. 

3.2. Nội dung thiết kế: 
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Tình huống: Giả định có một “phiên tòa thế kỷ” được lập ra nhằm phán xét công minh đối 

với các nhân vật An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy vì có ý kiến cho rằng các nhân vật 

này vừa rất xứng đáng để trân trọng, tôn thờ nhưng cũng đáng bị kết tội bởi những việc làm của 

họ khi còn sống. Trong vai trò là luật sư, bằng khả năng lập luận của mình, em hãy đấu tranh và 

trả lại công bằng cho người bị hại. 

3.3. Tổ chức thực hiện 

* Định hướng thực hiện 

- Mục tiêu của phần luận tội là làm sao buộc tội được nhân vật nên những lí lẽ buộc tội có 

thể là do sự xuyên tạc hoặc do suy diễn có mục đích. Học sinh cần phải hết sức tỉnh táo để nhận 

ra đúng – sai, phải – trái để bảo vệ công lí, chính nghĩa, đem lại công bằng cho người bị hại.  

- Phần luận tội có thể là quá nặng đối với nhân vật nhưng mỗi lời kết án cũng đều có lí riêng 

của nó. Nên hiểu rằng mọi sự luận tội chưa là chân lí, nó là những cáo buộc đang cần lắng nghe 

lời biện minh của bị cáo (BC) và lời bào chữa của luật sư (theo quan niệm hiện đại). Kết luận 

chính thức chỉ có thể có được khi có sự trao đổi giữa các quan điểm, các ý kiến dưới những góc 

nhìn khác nhau.  Để làm được bài tập này, học sinh  cần nhập tâm vào nhân vật, xem nhân vật 

chính mình.  

- Bằng những trải nghiệm của chính mình, bằng tình thương và sự cảm thông, học sinh  hãy 

giúp, minh oan cho họ. Đây là cách tốt để các em hiểu hơn về văn chương cũng như hiểu hơn về 

cuộc sống. 

* Cách thức thực hiện 

- Lớp cử ra 3 học sinh đóng vai theo từng nhân vật: An Dương Vương, Mị Châu, Trọng 

Thủy; từ 3 đến 5 học sinh đóng vai luật sư (LS) có nhiệm vụ bào chữa cho 3 nhân vật trên; 01 học 

sinh đóng vai công tố có nhiệm vụ đọc lời kết tội (chúng tôi khuyến khích giáo viên biên soạn nội 

dung luận tội vì như thế tính thử thách đặt ra cao hơn, xem phụ lục đính kèm), 01 học sinh làm 

nhiệm vụ thư ký, 01 học sinh đại diện bồi thẩm đoàn nhận xét phát biểu ý kiến về nội dung tranh 

luận giữa 3 “bị cáo”, “luật sư” với “công tố” và đề xuất ý kiến về kết quả luận tội cho “Hội đồng 

xét xử”. 

 - Lớp học sẽ được tổ chức như một phiên tòa gồm có chủ tọa (giáo viên), bị cáo (3 nhân vật 

trong truyện), luật sư ( 3 đến 5 học sinh được chọn), bồi thẩm đoàn (các thành viên còn lại trong 

lớp). Lớp sắp xếp bàn ghế mô phỏng theo phiên tòa xét xử.  

* Về trình tự thực hiện: 

TT Nội dung 
TG 

(phút) 

1 Ổn định vị trí (ngồi theo sơ đồ)  

2 Chủ tọa giới thiệu những thành phần tham dự, quy tắc thực hiện, thời 

gian xét xử cho mỗi bị cáo là 20 phút 

1- 2 

3 Chủ tọa mời BC 1 trả lời ngắn gọn (có/không) 1 

4 Chủ tọa yêu cầu bên Tố công bố nội dung luận tội 1 - 2 

5 Chủ tọa mời đại diện luật sư bào chữa (5’) 3- 6 
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6 Chủ tọa mời bị cáo tự bào chữa (không lặp lại ý của luật sư) (2’) 1 -2 

7 Chủ tọa mời hai bên Tố (có tham gia của Bồi thẩm đoàn) và bên Biện 

tranh luận (10’) 

5-7 

8 Chủ tọa tạm dừng xét xử BC 1, tiến hành xét xử BC2 theo trình tự như 

trên 

20 

9 Chủ tọa tạm dừng xét xử BC 2, tiến hành xét xử BC3 cũng theo trình tự 

trên. 

20 

10 Chủ tọa mời đại diện Bồi thẩm đoàn phát biểu quan điểm về tội danh của 

các nhân vật sau đó mời lần lượt từng bị cáo nói lời sau cùng trước khi 

luận tội. 

4-5 

11 Chủ tọa thay mặt Hội đồng xét xử tuyên án. 3-5 

12 Chủ tọa tuyên bố kết thúc Hội đồng xét xử.  

Sau khi kết thúc, giáo viên phát cho học sinh bài tập về nhà với nhiệm vụ: củng cố kiến 

thức, kiểm tra mức độ đạt được so với mục tiêu đặt ra  

Học sinh có thời gian chuẩn bị là 3 tuần cho các hoạt động: tìm hiểu văn bản, đọc, nghiên 

cứu tài liệu dự kiến các phương án trả lời/các câu hỏi bổ sung,… 

Thời gian, địa điểm thực hiện: thời gian 90 phút diễn ra trong lớp học. 

* Kiểm tra đánh giá mức độ đạt được sau khi xử lý tình huống 

Nhằm kiểm tra, đánh giá mức độ đạt được của học sinh sau khi xử lý tình huống, chúng ta 

cần xây dựng hệ thống kiểm tra đánh giá. Về điều này, chung tôi đề xuất hai hình thức kiểm tra, 

đánh giá. Hình thức thứ nhất là kiểm tra đánh giá bằng hệ thống câu hỏi (cho về nhà làm). Câu 

hỏi có thể như sau: 

Câu 1. Tóm tắt và cho biết ý nghĩa của truyện (có thể trình bày theo sơ đồ) 

Câu 2. Theo em, chi tiết nào trong truyện không thể có thật trong cuộc sống mà do hư cấu? 

Xây dựng những chi tiết này, nhân dân muốn thể hiện thái độ gì của mình đối với các nhân vật 

trong truyện? 

Các câu hỏi yêu cầu học sinh liên hệ thực tế và sáng tạo: 

Câu 3. Em học được bài học kinh nghiệm gì từ câu chuyện trên? Nếu em là nhân vật, em có 

hành động như vậy không? Vì sao? 

Câu 4. Nếu em là An Dương Vương hoặc Mỵ Châu hoặc Trọng Thủy, em sẽ làm gì để bù 

đắp lỗi lầm của mình trong quá khứ?  

Câu 5. Em thích hay không thích chi tiết nào trong tác phẩm? Vì sao? Nếu em là tác giả, em 

sẽ sửa lại câu chuyện này như thế nào? 

Hình thức thứ hai, đánh giá trên phiếu đánh giá năng lực giải quyết vấn đề (đánh giá theo 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng nhóm) . Cụ thể như sau: 
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

Tên bài học: Truyền thuyết An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy 

Lớp ……. Nhóm……….,  

(Gồm các thành viên:……………………………………………………) 

Tiêu chí 

đánh giá 
Nội dung đánh giá 

Điểm của nhóm 

 1 2 3 4 

Nội dung 

(60đ) 

Sắp xếp và giải quyết trọn vẹn các vấn đề đặt ra 20     

Trình bày đúng trọng điểm nêu được dẫn chứng và lí giải 

dẫn chứng thuyết phục 
20  

   

Có những cảm nhận, phát hiện mới lạ, độc đáo 20     

Phong 

cách (30đ) 

Giọng nói to, rõ, diễn cảm 10     

Giọng điệu phù hợp với từng hoàn cảnh 10     

Khéo léo, linh hoạt sáng tạo trong xử lý tình huống 10     

Sự phối 

hợp (10đ) 

Phối hợp giữa các thành viên trong quá trình xử lý tình 

huống, chất vấn hoặc trả lời câu hỏi của các nhóm khác. 
10  

   

Tổng cộng 100     

 

-Bình chọn: Cá nhân xuất sắc là:……………………………………………. 

 

4. Kết luận 

Dạy học bằng tình huống hoàn toàn có thể thực hiện trên tiết dạy học Ngữ văn và ở loại 

tác phẩm tự sự. (chúng tôi chưa nghiên cứu trên các thể loại khác). Trong quá trình thực nghiệm, 

chúng tôi thấy rằng, dạy học bằng tình huống đem đến nhiều thành công cho tiết học, đặc biệt từ 

góc độ người học. Cụ thể: 

Thứ nhất, học sinh chủ động kiến tạo kiến thức, có cơ hội và tích cực thể hiện ý kiến cá 

nhân về văn bản. 

Thứ hai, học sinh học được kiến thức mới thông qua các hoạt động tương tác với các bạn 

cùng nhóm, với học sinh khác trong lớp thông qua động động tranh luận. 

Thứ ba, các năng lực về ngôn ngữ được hình thành và phát triển như: năng lực giao tiếp, 

năng lực hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề,…trên cơ sở bác bỏ quan điểm cũng như những cáo 

buộc bằng những cơ sở lập luận logic khoa học của mình. 

Cuối cùng, hình thức xử lý tình huống đem đến cho học sinh cơ hội được hóa thân vào nhân 

vật, biết suy nghĩ và hành động xuất phát từ cái nhìn nhân văn, nhân hậu và đặc biệt hơn chính là 

được trải nghiệm với công việc thực tế mà rất có thể chính là tương lai của các em sau này. Có lẽ 

xuất phát từ nhữg vấn đề trên mà dạy học bằng tình huống thật sự tạo được sự hứng thú cho 

người học khi các em chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động dạy học do giáo viên tổ 
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chức. Dù thực tế phương pháp này đem đến nhiều tác động tích cực, song chúng ta cũng không vì 

thế mà lạm dụng vì có thể sẽ gây ra tác dụng ngược lại như:  làm cho người học cảm thấy nhàm 

chán. Cách tốt nhất là nên đa dạng các phương pháp nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của 

người học một cách tối đa hơn. 
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