
CHUYÊN ĐỀ:  

“BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC QUA CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC 

ĐƯỢC SÂN KHẤU HÓA” 

 Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2018-2019, được sự nhất trí của 

Ban giám hiệu nhà trường, tổ Ngữ văn trường THPT Hoài Đức B đã tổ chức thành 

công chương trình hoạt động ngoại khóa với chủ đề “Bản sắc văn hóa dân tộc qua 

những tác phẩm văn học được sân khấu hóa” vào  ngày 28/01/2019 tại trường 

THPT Hoài Đức B với sự tham dự của đông đảo quý thầy, cô đại diện Chi ủy, Ban 

giám hiệu nhà trường và các em học sinh là những diễn viên, cổ động viên nhiệt 

tình nhất. 

 “Sân khấu hóa văn học” là chương trình hay, bổ ích, một mặt giúp các em 

học sinh tái hiện được nội dung kiến thức trong sách vở mặt khác tạo được sân 

chơi giải trí lành mạnh, kích thích khả năng sáng tạo phong phú của các em học 

sinh nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Chương trình đã tạo nên sân 

chơi đa dạng, phong phú hội tụ các loại hình nghệ thuật sân khấu điện ảnh như: 

kịch, hát, múa, ngâm thơ, nhảy… được biến tấu từ các tác phẩm văn học trong nhà 

trường. 

Có một nhà văn từng nói: “ Văn là người. Học văn là để học làm người. Làm 

người hơn muôn loài ở chổ có cảm xúc, biết yêu thương cái đẹp, ghét chê cái xấu, 

cảm thông chia sẻ, biết rơi lệ trước nổi đau, biết cười trong cuộc sống… ” 

Có lẽ xuất phát từ ý nghĩ đó mà tổ bộ môn Ngữ văn kết hợp với Đoàn trường 

đã tổ chức chương trình hoạt động ngoại khóa với chủ đề “Bản sắc văn hóa dân tộc 

qua những tác phẩm văn học được sân khấu hóa” này. Chuyên đề là dịp để các em 

nhìn lại những tác phẩm mình đã học để hiểu, cảm thông với những số phận, 

những mảnh đời bất hạnh hay vui với niềm vui đoàn tụ của những nhân vật trong 

tác phẩm. Chương trình còn là  một sân chơi bổ ích, thú vị cho các em thể hiện khả 

năng, năng khiếu của bản thân trong lĩnh vực nghệ thuật. 

Qua buổi công diễn, ban tổ chức ghi nhận nhiều tiết mục được đầu tư hoành 

tráng, dàn dựng công phu, luyện tập nghiêm túc, tạo ra được  bất ngờ lớn cho 

người xem. Từ tron chuyên đề này Ban tổ chức cũng đã phát hiện được nhiều nhân 

tố, nhiều tài năng văn nghệ của các em học sinh để có kế hoạch bồi dưỡng, thúc 

đẩy phong trào văn nghệ của nhà trường trong thời gian tới. 

Mở đầu cho chương trình là tiết mục múa liên khúc “Bèo dạt mây trôi”, Bánh 

trôi nước” của lớp 11A8 do cô giáo Phí Thị Bích Liên hướng dẫn.  



 

      Tiết mục múa Liên khúc “Bèo dạt mây trôi, Bánh trôi nước” – Lớp 11A8 

Tiếp đến, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Luyến cùng các diễn viên không 

chuyên của lớp 10A9 đã đưa chúng ta về với vốn văn hóa cổ truyền của dân tộc – 

một thú chơi tao nhã của người xưa, nay chỉ còn “vang bóng” qua giọng ngâm ngọt 

ngào, truyền cảm qua bài thơ “Ông đồ” của tác giả Vũ Đình Liên. Không chỉ bây 

giờ mà mãi mãi về sau những giá trị tinh hoa văn hóa của dân tộc sẽ là hành trang, 

động lực để cho thanh niên Việt Nam chúng ta tiến vào kỷ nguyên mới tô thắm nên 

truyền thống ngàn năm văn hiến của dân tộc. 

 



 

 

 



 

 

    Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Luyến và tập thể diễn viên phụ họa của lớp 10A9. 

 

Giữa chương trình, tiết mục “ Chí Phèo Thị Nở” của 11A11 qua sự hướng 

dẫn của cô giáo Nguyễn Thị Liên. Vẫn giữ nội dung xuyên suốt của tác phẩm văn 

học gốc kể về Chí Phèo là cậu bé bị bỏ rơi ở lò gạch, lớn lên làm canh điền cho nhà 

Bá Kiến. Vì lọt vào mắt xanh bà Ba, cậu bị Bá Kiến tống vào tù sau một lần bị bắt 

gặp bóp chân cho bà. Sau ở tù, Chí Phèo trở về thành tên du côn đâm thuê chém 

mướn, rạch mặt ăn vạ. Ở phần cuối, kịch tưởng chừng có một cái kết mới khác với 

truyện ngắn, khi Chí Phèo và Thị Nở quyết tâm về chung một nhà, khi bát cháo 

hành của Thị Nở đã khiến Chí Phèo muốn trở thành con người lương thiện, đến 

nhà Bá Kiến ăn vạ đòi “làm người lương thiện” và kết liễu cuộc đời Bá Kiến và 

của chính mình. Vở kịch mở ra cái kết nhân văn hơn khi Thị Nở nuôi dưỡng đứa 

con của cô và Chí Phèo, sau khi bố đứa trẻ qua đời. “Nở sẽ không bỏ nó ở lại cái lò 

gạch cũ, để nó không phải như Chí”, câu nói của nhân vật cứ ám ảnh người xem. 

Đây là tiết mục gây được nhiều ấn tượng với các thầy  cô giáo và người xem 

bởi khả năng diễn xuất tốt, sự kết hợp nhuần nhuyễn và ăn ý của “ diễn viên” và 

người “ thuyết minh”. 

 



Tiểu phẩm Chí Phèo – tác giả Nam Cao của lớp 11A11 dưới sự hướng dẫn của 

cô giáo Nguyễn Thị Liên. 

Tập thể lớp 11A12 dưới sự hướng dẫn của cô giáo Bùi Quế Anh mang đến 

buổi chuyên đề ngoại khóa Ngữ Văn một tiết  mục vô cùng độc đáo: Đó là màn 

tình diễn thời trang Âu hóa được lấy cảm hứng từ tác phẩm Số Đỏ của nhà văn Vũ 

Trọng Phụng. Một tác phẩm gần như đã khá quen thuộc với bao thế hệ người dân 

Việt Nam. Tác phẩm không chỉ tạo nên tiếng vang ở trong nước mà còn lan ra cả 

thế giới. Số đỏ của “ ông vua phóng sự đất Bắc”- Vũ Trọng Phụng với chủ đề “Từ 

phong trào Âu hóa lai căng tìm về bản sắc truyền thống của dân tộc”. Dưới đây là 

một số hình ảnh trang phục do học sinh thiết kế và trình diễn: 



 

Ông Phán mọc sừng - con rể của cụ cố Hồng(Số đỏ - Vũ Trọng Phụng) 



 

Nhân vật chính của Số đỏ - Xuân tóc đỏ. 

 

 



Hắn vốn là một tên ma cà bông đầu đường só chợ chuyên đọc loa quảng cáo thuốc 

lậu. Xuân tóc đỏ xuất hiện trước mắt chúng ta với một bộ trang phục vô cùng cầu 

kỳ được gắn bởi rất nhiều tiền đó là những gì mà hắn kiếm được nhờ những mánh 

lới mà ở xã hội thượng lưu mang lại cho hắn. 

 

s

 

Xuân tóc đỏ và cô Tuyết – Số đỏ của Vũ Trọng Phụng. 

Cô Tuyết như con nai vàng ngơ ngác đang khoác trên mình bộ váy áo XIN CHỜ 

MỘT PHÚT. Hãy cùng chiêm ngưỡng cặp trai tài gái sắc cô Tuyết ngây thơ và 

chàng Xuân tóc đỏ. Họ đang tự tin sánh bước bên nhau bởi họ chính là cặp tiên 

đồng ngọc nữ tiêu biểu cho những con người Văn minh - Âu hóa thời bấy thời mà 

người ta gọi đó là Số đỏ ! 

 

 

 

 



 

 

 

Bộ trang phục kết lại buổi trình diễn thời trang của tập thể 11A12 là áo dài  

cách tân và áo dài truyền thống của thanh niên chúng ta thời nay. Chiếc áo dài đã 



trở thành đặc trưng cho bản sắc văn hóa đất Việt, đã vượt qua thời gian và mãi mãi 

tôn vinh vẻ đẹp của con người Việt Nam qua bao thế hệ  

 

 

 

Và thông điệp mà tập thể 11A12 muốn mang đến là: Chúng ta hãy vứt bỏ thứ văn 

hóa lai căng nô dịch méo mó kia để trở về với bản sắc văn hóa truyền thống của 

dân tộc ta, trở về với nét đẹp văn hóa truyền thống trong cách ăn mặc của con 

người Việt Nam .  

 

 

 



 

Tập thể Ban giám hiệu, các cô giáo tổ Ngữ văn và các diễn viên không 

chuyên của trường THPT Hoài Đức B tham dự chuyên đề “Bản sắc văn hóa dân 

tộc qua những tác phẩm văn học được sân khấu hóa”. 

Chương trình hoạt động ngoại khóa với chủ đề “Bản sắc văn hóa dân tộc qua 

những tác phẩm văn học được sân khấu hóa”khép lại trong thành công rực rỡ. 

Bằng những sáng tạo không ngừng nghỉ, mỗi thế hệ học sinh trường THPT Hoài 

Đức B lại đưa nhân vật từ trang sách đến với cuộc đời theo những cách khác nhau. 

Qua cách nhìn của các diễn viên không chuyên, nhân vật văn học bỗng trở nên 

thân thuộc với đời sống, trở thành một phần thiết thân của đời sống. Những giây 

phút thăng hoa trên sân khấu thực sự đã trao tặng cho người xem bao bài học vô 

giá, trải nghiệm mới mẻ cùng những kỉ niệm ngọt ngào, thú vị không thể nào quên. 

Hi vọng, qua chương trình này các em học sinh sẽ thêm yêu bộ môn Ngữ văn để từ 

đó các em sống vui hơn, đẹp hơn. 

                                                                                       Ngày 24/04/2019 

                                                                                  Tác giả: Nguyễn Thị Liên 


