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THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ 
 
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Hồng  2.Giới tính: Nữ 

3. Ngày sinh: 22/10/1980     4. Nơi sinh: Hà Nội 

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: số 1489/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 30/11/2016  

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  

7. Tên đề tài luận án: “Phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản cho sinh viên Đại học 

ngành Giáo dục Tiểu học” 

8. Chuyên ngành:  Giáo dục học    9. Mã số: 9 14 01 01 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  Hướng dẫn chính: PGS. TS Nguyễn Thị Hạnh  

     Hướng dẫn phụ:   PGS. TS Bùi Minh Đức 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

   Về lí thuyết: Luận án đã tổng quan những vấn đề liên quan đến năng lực, năng lực 
đọc hiểu văn bản của sinh viên và năng lực dạy học đọc hiểu văn bản của sinh viên 
ngành Giáo dục Tiểu học ở các trường Đại học cho học sinh ở Tiểu học 

   - Luận án đã nghiên cứu lí thuyết về năng lực trong giáo dục, NLDH và NLDHĐH, 
con đường và cách thức dạy học nhằm đạt mục tiêu phát triển năng lực của người học 
trong giáo dục và đào tạo nói chung. Trên cơ sở phân tích cấu trúc của năng lực trong 
GD, các thành tố của năng lực dạy học cần phát triển cho giáo viên (GV), coi đó là tiền 
đề để đề xuất các thành tố của NLDHĐH cho sinh viên ngành GDTH 

-  Luận án đã đề xuất một cấu trúc NLDHĐH của sinh viên ngành GDTH gồm 4 thành 
tố : 1) Có năng lực đọc hiểu (ở trình độ đại học). 2) Có năng lực phân tích chương trình 
và tài liệu đọc hiểu ở cấp TH. 3) Có NL sử dụng các chiến thuật, phương pháp, kĩ thuật 
DH để thực hiện DH cho nhiều đối tượng HS. 4) Có năng lực đánh giá kết quả học tập 
của HS theo mục tiêu phát triển năng lực. 

  -   Luận án đã tìm hiểu kinh nghiệm dạy học đọc hiểu văn bản ở một số nước trên thế 
giới và đã đề xuất 4 biện pháp chủ yếu để phát triển NLDHĐH cho sinh viên: 

 + Biện pháp thiết kế chuẩn NLDHĐH của sinh viên đại học ngành GDTH từ đó 
dùng chuẩn để định hướng, làm cơ sở cho việc phát triển năng lực này 

 + Biện pháp tăng cường nội dung DHĐH cho sinh viên. Những nội dung tăng 
cường bao gồm : phát triển NLĐH cho sinh viên, NL hiểu và phân tích chương trình, tài 



liệu đọc hiểu ở cấp TH, năng lực thực hiện DH bằng các PPDH, kĩ thuật DH mới phát 
huy tính chủ động của người học, năng lực đánh giá NLĐH của học sinh 

 + Biện pháp đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên khoa giáo dục tiểu 
học ở học phần về dạy học đọc hiểu văn bản 

 + Biện pháp đổi mới phương pháp và kĩ thuật đánh giá NL DHĐH của sinh viên 
theo hướng đánh giá theo khung năng lực. 

    Những biện pháp này có tính mới và có cơ sở khoa học, do đó có đủ độ tin cậy. 

    Về thực tiễn: Luận án đã khảo sát 2 đối tượng giảng viên và sinh viên ngành giáo 
dục tiểu học và đã nêu ra những điểm cần thay đổi : 

- Với giảng viên học phần PPDHTV (trong đó có PPDHĐH): giảng viên chưa 
biết rõ cấu trúc của NLDHĐH, chưa dùng nhiều PPDH, PPĐG theo yêu cầu của mục 
tiêu dạy học nhằm phát triển NL người học trong đào tạo. Các PPDH và PPĐG hiện 
giảng viên đang dùng chưa đủ để phát triển NLDHĐH cho sinh viên. Chương trình đào 
tạo chưa dành nhiều cho những thành tố để phát triển NL DHĐH cho sinh viên. 

- Với sinh viên : về nhận thức tầm quan trọng của việc phát triển NL DHĐH là tốt 
nhưng còn chưa tốt ở những thành tố của NL này trong thực tiễn như : luyện tập để 
nâng cao NLĐH cho bản thân, phân tích chương trình và tài liệu đọc hiểu ở cấp TH, lựa 
chọn PPDH và PPĐG trong dạy học đọc hiểu theo định hướng phát triển năng lực 

   Tác giả luận án đã thử nghiệm một số biện pháp đề xuất và đã thu được kết quả tin cậy, từ đó 
có thể thấy giải pháp mà tác giả đề xuất trong luận án có tính khả thi. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Những điểm còn chưa tốt luận án đã nêu sẽ là cơ sở để 
luận án đề xuất các biện pháp nhằm cải thiện thực trạng giảng dạy phần phương pháp 
dạy học đọc hiểu ở ngành giáo dục tiểu học trường đại học.  

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: Tiếp tục mở rộng và nghiên cứu các phương pháp 

dạy học đọc hiểu của GV Tiểu học, nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học theo định hướng 

phát triển năng lực (chương trình tổng thể 2018) và sách giáo khoa mới hiện nay. 

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án: 

[1] Bài báo: “Nghiên cứu một số điều kiện và biện pháp phát triển năng lực dạy học đọc 
hiểu cho GV Tiểu học”; Tạp chí Khoa học Giáo dục, số ĐB tháng 9/2018, Hà Nội. 



[2] Bài báo “Cơ sở lí luận của phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản cho sinh 
viên ngành Giáo dục Tiểu học trong các trường Đại học”; Tạp chí Khoa học Giáo dục, 
số 494 kì 2 tháng 1/2021, Hà Nội. 

[3] Bài báo “Các biện pháp nhằm phát triển năng lực dạy học đọc hiểu văn bản cho sinh 
viên ngành Giáo dục Tiểu học trong các trường Đại học”; Tạp chí Khoa học Giáo dục, 
số 502 kì 2 tháng 5/2021, Hà Nội. 

                             Ngày 09 tháng 6 năm 2022  

 Người hướng dẫn luận án     Nghiên cứu sinh    

                                       

              PGS. TS Nguyễn Thị Hạnh                                             Lê Thị Hồng 

 


