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6. Mục tiêu học phần:
6.1. Về kiến thức: Học phần trang bị cho người học:
- Có những tri thức cơ bản về nhân học chữ viết, một ngành khoa học nghiên cứu về
bản chất và vai trò của chữ viết đối với văn hóa và văn minh.
- Hiểu và nắm được các tri thức về những vấn đề lý thuyết (bao gồm các khái niệm,
cách tiếp cận và các lập luận lý thuyết), phương pháp nghiên cứu (gồm các kỹ thuật
thu thập tài liệu, phân tích, xử lý và trình bày tài liệu) và các hướng nghiên cưú
chính của chuyên ngành nhân học chữ viết.
6.2. Mục tiêu về kỹ năng: Do đây là môn học tự chọn mà sinh viên sẽ được học vào
năm thứ ba hoặc năm thứ tư nên giảng viên cũng sẽ khuyến khích các sinh viên
phát triển các hướng nghiên cứu ở Việt Nam cho chuyên ngành mới mẻ này.
6.3. Mục tiêu về thái độ: Sinh viên quan tâm đến chữ viết từ góc độ nhân học, biết vận
dụng các tri thức và kỹ năng đã học vào một lĩnh vực mà các em sẽ va chạm hàng
ngày.
7. Chuẩn đầu ra của học phần:
7.1. Về kiến thức: Người học có những tri thức cơ bản về nhân học chữ viết, một
ngành khoa học nghiên cứu về bản chất và vai trò của chữ viết đối với văn hóa và
văn minh; hiểu và nắm được các tri thức về những vấn đề lý thuyết (bao gồm các
khái niệm, cách tiếp cận và các lập luận lý thuyết), phương pháp nghiên cứu (gồm
các kỹ thuật thu thập tài liệu, phân tích, xử lý và trình bày tài liệu) và các hướng
nghiên cưú chính của chuyên ngành nhân học chữ viết.
7.2. Về kỹ năng: Sinh viên có những kỹ năng phân tích của chuyên ngành.

Mục tiêu về thái độ: Sinh viên quan tâm đến chữ viết từ góc độ nhân học, biết vận
dụng các tri thức và kỹ năng đã học vào một lĩnh vực mà các em sẽ va chạm hàng
ngày.
Phương pháp kiểm tra đánh giá:
- Kiểm tra và tiêu chí đánh giá:
 Điểm đánh giá thường xuyên: Được chấm dựa trên các cơ sở sau: đến lớp đều
đặn, đúng giờ; chuẩn bị bài tốt; tích cực tham gia thảo luận, lắng nghe và
phản hồi sinh viên khác thảo luận. Riêng phần thảo luận có liên quan đến
phương pháp nghiên cứu trong nhân học, nên sinh viên có thể sẽ được yêu
cầu làm một bài tập quan sát tham gia.
 Điểm thi giữa kỳ: Được đánh giá bằng bài thi viết kiểm tra kiến thức của sinh
viên đã tích lũy được cho đến thời điểm thi. Sinh viên sẽ được thông báo
trước 01 tuần về những nội dung để chuẩn bị.
 Điểm thi hết môn: Được đánh gia bằng bài thi viết kiểm tra kiến thức của
môn học trong học kỳ. Sinh viên sẽ được thông báo về nội dung ôn tập để
chuẩn bị.
- Phân bố điểm:
TT
Loại điểm
Tỷ lệ %
Ghi chú
1)
Đánh giá thường xuyên
10
2)
Thi giữa kỳ
30
3)
Thi hết môn
60
Sinh viên chỉ được tham gia thi hết
môn nếu có đủ 2 điểm đánh giá
thường xuyên và giữa kỳ đạt từ
điểm D trở lên.
Tổng cộng
100
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10. Tóm tắt nội dung môn học:
Môn học được xây dựng như một khoá nhập môn vào nhân học chữ viết, một
chuyên ngành mới của nhân học thực sự ra đời vào cuối những thập kỷ bảy mươi. Môn
học sẽ giúp sinh viên nắm các khái niệm cơ bản về chữ viết trong tương quan với ngôn từ
và hình ảnh và các hệ thống chữ viết cơ bản trên thế giới, giới thiệu những hướng nghiên
cứu cơ bản về chữ viết trong nhân học và hướng sinh viên vào địa bàn Việt Nam với bối
cảnh hết sức đa dạng của chữ viết các dân tộc.
11. Nội dung chi tiết học phần:
Nội dung của môn học được chia thành 9 bài. Cụ thể là :
Bài 1. Nhân học chữ viết
-

1. Sự ra đời của nhân học chữ viết
2. Đối tượng của nhân học chữ viết
3. Sự khác nhau giữa nhân học chữ viết và nhân học ngôn ngữ
Bài 2. Chữ viết và văn minh
1. Xã hội có chữ viết và không có chữ viết
2. Hệ quả của việc du nhập chữ viết
3. Vai trò của chữ viết đối với sự phát triển xã hội
4. Du nhập chữ viết vào các xã hội không có chữ viết
5. Chữ viết và văn hoá, văn minh
Bài 3. Sự ra đời của chữ viết
1. Chữ viết ra đời như thế nào và như thế nào ? (các lý thuyết về sự hình thành của
chữ viết)
2. Định nghĩa chữ viết
Nguồn gốc hình hoạ của chữ viết
Chữ viết và ngôn lời
Bài 4. Phân tích chữ viết
1. Chữ viết vận hành như thế nào?
2. Sự đa dạng của các loại hình chữ viết
3. Phân loại các hệ thống chữ viết chính trên thế giới
Bài 5. Chữ viết ở Việt Nam
1. Các hệ thống chữ viết ở Việt Nam
2. Chữ biểu ý

3. Chữ biểu âm
Các hệ thống ghi âm tiết
Các hệ thống ghi âm vị
Bài 6. Các hình thái cận chữ viết
1. Các biểu tượng hình hoạ
2. Các hình hoạ tiền chữ viết
3. Các hệ thống ký hiệu không hình hoạ (ví dụ về ngôn ngữ ước hiệu)
Bài 7. Viết và đọc trong xã hội
1. Viết và đọc: các trường phái nghiên cứu (Literacy studies)
2. “Mù chữ”
3. Dạy viết và đọc
4. Viết và đọc với bản sắc và quyền lực
Bài 8. Đa văn tự (chữ viết trong sự tiếp xúc)
1. Hệ quả của việc du nhập chữ viết
2. Thay đổi chữ viết
3. Hệ quả của việc thay đổi chữ viết (trường hợp Việt Nam)
4. Các chữ viết trong mối quan hệ với nhau
5. Hệ thống chữ viết và bản sắc dân tộc, chữ viết và quyền lực
Bài 9. Các hướng nghiên cứu nhân học chữ viết
1. Vấn đề các chữ viết có nguy cơ biến mất
2. Nhân học chữ viết và các chính sách văn tự
3. Các hướng nghiên cứu nhân học chữ viết ở Việt Nam
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