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MÔ HÌNH SÁCH GIÁO KHOA VÀ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

CỦA TRƯỜNG HỌC MỚI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU                   

ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

TS. Nguyễn Vinh Hiển   
Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT 

1. Đặt vấn đề  

CTGDPT mới yêu cầu phải vận dụng các phương pháp dạy học (PPDH) tích cực. Khó 

khăn chính của đội ngũ giáo viên (GV) là với mỗi bài học thì nên áp dụng phối hợp các PPDH 

và kĩ thuật dạy học như thế nào. SGK nếu được biên soạn tốt thì sẽ hỗ trợ GV và học sinh (HS) 

rất nhiều. Về mặt này, Tài liệu Hướng dẫn học (có vai trò như SGK) của Dự án GPE - VNEN 

(viết tắt là SGK THM) có ưu điểm hơn hẳn SGK hiện hành. Điều đó đã được khẳng định bởi 

các lớp sử dụng SGK THM trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, do chưa hiểu rõ bản chất nên 

một số GV chưa phát huy hết các ưu điểm của PPDH và của SGK THM, thậm chí gây ra những 

hiểu nhầm không đáng có. Bài viết này góp phần làm sáng tỏ ưu điểm của mô hình dạy học theo 

SGK THM, hi vọng rằng từ việc rút kinh nghiệm SGK THM chúng ta có thể biên soạn mới một 

bộ SGK đáp ứng CTGDPT mới và phục vụ tốt nhất cho GV và HS. 

2. Đặc điểm của các PPDH tích cực 

Dựa vào cách thức mà HS đạt được kiến thức và kĩ năng, các nhà sư phạm phân biệt 2 

nhóm PPDH khác nhau là các PPDH thụ động và các PPDH tích cực. Đặc điểm chung của các 

PPDH thụ động (nhiều khi chúng ta gọi là PPDH truyền thông) là GV truyền đạt kiến thức bằng 

cách giảng bài (giải thích, minh họa…), HS tiếp thu kiến thức chủ yếu thông qua hoạt động 

nghe, nhìn, ghi chép và và ghi nhớ. Với các PPDH tích cực, GV là người tổ chức, hướng dẫn, 

chỉ đạo cho HS hoạt động học tập, gồm hoạt động trí óc và hoạt động chân tay, trong đó hoạt 

động trí óc có ý nghĩa quan trọng và quyết định, thông qua đó HS lĩnh hội được kiến thức, rèn 

luyện kĩ năng. 

Theo tác giả Trần Bá Hoành, PPDH tích cực có các dấu hiệu cơ bản sau đây:  

- Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động học của HS, GV giữ vai trò chủ đạo, là người 

gợi mở, xúc tác, động viên, cố vấn, trọng tài trong các hoạt động tìm tòi hào hứng, tranh luận sôi 

nổi của HS;  

- Dạy học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học;  

- Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác;  
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- Kết hợp đánh giá của GV với tự đánh giá của HS. Chúng tôi đề nghị sửa thành: đánh 

giá vì sự tiến bộ của HS - đánh giá để tạo động lực học; kết hợp tự đánh giá của trò với đánh giá 

của GV, của gia đình và cộng đồng; đa dạng các hình thức và công cụ đánh giá.  

Ngoài ra, chúng tôi muốn bổ sung thêm một dấu hiệu nữa là: - Coi trọng sự trải nghiệm 

và huy động vốn kiến thức, kinh nghiệm sống của HS. 

3. PPDH trong trường học mới 

Mỗi bài học (loại bài kiến thức mới) trong SGK THM hướng dẫn HS học theo một 

phương pháp chủ đạo, mang các dấu hiệu của các PPDH tích cực; SGK không cung cấp sẵn 

kiến thức mà hướng dẫn HS các hoạt động học tập tích cực, cùng với sự hỗ trợ của GV trên lớp 

để tìm tòi kiến thức, phát triển kĩ năng. Do đó, có thể nói rằng HS có 2 người thầy là GV trên 

lớp và tác giả SGK: HS tự học (học cá nhân, phối hợp học tương tác với bạn, với thầy trên lớp) 

theo hướng dẫn của SGK, dưới sự theo dõi, chỉ đạo, hỗ trợ và kiểm soát kết quả học bởi GV trên 

lớp. Cùng với SGK, HS và GV cũng được khuyến khích sử dụng các tư liệu (phương tiện) dạy 

học khác như: sách tham khảo, đồ dùng dạy học, internet… 

Để dạy cho HS chủ động, biết tự học và hình thành phong cách suy nghĩ và làm việc khoa 

học thì quá trình dạy học phải sử dụng các phương pháp nghiên cứu và thuật ngữ khoa học, quá 

trình lĩnh hội kiến thức phải được diễn ra theo logic của hoạt động nghiên cứu khoa học. 

J. Bruner nhấn mạnh rằng, hoạt động trí tuệ của HS và của các nhà bác học có cùng một 

bản chất, chỉ khác nhau về mức độ. Theo Nguyễn Ngọc Quang, phương pháp khoa học là cái có 

trước, cái xuất phát; PPDH tương ứng là cái có sau, cái dẫn xuất; các PPDH đều có nguồn gốc là 

những phương pháp khoa học tương ứng. Theo T.A. Ilina, ngày càng có nhiều nhà bác học phát 

biểu ý kiến về sự nhích lại gần nhau của các PPDH và các phương pháp của khoa học; cần thiết 

phải dạy HS các phương pháp tiến hành tự nghiên cứu, trong đó có sự quan sát thực nghiệm, đề 

xuất và luận chứng giả thuyết; việc phát triển khả năng dùng tài liệu, tư liệu để rút ra các thông 

tin cần thiết có một ý nghĩa to lớn. Quá trình “phát hiện lại tri thức” của HS là sự lặp lại “rút 

gọn” quá trình nghiên cứu, tìm tòi của nhân loại. 

Thực tế cho thấy, các PPDH (hay mô hình PPDH) tích cực đều diễn ra theo đúng logic 

của quá trình hoạt động nghiên cứu khoa học, chú ý huy động tri thức, sự trải nghiệm của HS; 

các phương pháp đó chỉ khác nhau về sự đi sâu vào (hay ưu tiên) áp dụng những hoạt động nào, 

các kĩ thuật dạy học nào trong quy trình hoạt động học. PPDH kiến thức mới trong THM cũng 

tuân theo tính quy luật này. Cụ thể là mỗi bài học đều thiết kế theo logic 5 nhóm hoạt động 

nhưng có sự vận dụng linh hoạt để phù hợp nhất với đặc điểm của từng môn học và đặc điểm 

kiến thức của bài học. Có thể hình dung sự tương ứng của logic giữa các hoạt động nghiên cứu 

khoa học, hoạt động dạy học theo các PPDH tích cực (nói chung), PPDH trong THM (nói riêng) 

và theo cách diễn đạt của CTGDPT tổng thể qua bảng sau (xem bảng 1). 
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Bảng 1. Logic hoạt động khoa học và hoạt động dạy học kiến thức mới 

Hoạt động 
 nghiên cứu khoa học 

Hoạt động  
dạy học tích cực 

Hoạt động dạy 
học trường học 

mới 

Hoạt động dạy 
học theo 
CTGDPTTT  

Phát hiện vấn đề, nêu giả 
thuyết và kế hoạch giải quyết 
vấn đề 

Tạo tình huống học tập, 
kích thích tính tò mò, các 
dự đoán, kế hoạch học 
tập… 

Khởi động 

Khám phá vấn 
đề 

Nghiên cứu, giải quyết vấn đề 
(có thể phải làm đi làm lại) 

Học cá nhân - học tương 
tác (nhờ có SGK và GV 
nên rất ít sai sót) Hình thành kiến 

thức Viết báo cáo khoa học (kiến 
thức, phương pháp mới của 
nhân loại) 

Ghi nhận kiến thức mới 
(của bản thân) 

Thử nghiệm trong các hoàn 
cảnh khác nhau; hoàn chỉnh báo 
cáo khoa học 

Luyện tập, chính xác hoá 
kiến thức 

Luyện tập Luyện tập 

Phổ biến, ứng dụng  rộng rãi kết 
quả nghiên cứu 

Vận dụng tri thức, kĩ 
năng trong học tập, trong 
cuộc sống 

Vận dụng Thực hành 
 
 Mở rộng nghiên cứu, kiến nghị Khuyến khích tìm tòi mở 

rộng 
Tìm tòi mở rộng 

Mỗi quy trình hoạt động (nêu trên) nhằm giải quyết tương đối trọn ven một vấn đề/chủ đề 

trong nghiên cứu khoa học hoặc trong học tập; thời lượng dành cho nghiên cứu, học tập mỗi vấn 

đề phụ thuộc trước tiên vào đặc điểm của vấn đề đó. SGK truyền thống đã cố gắng trình bày mỗi 

vấn đề tương ứng với một bài học; dù nội dung học tập có tính khó dễ, phức tạp khác nhau 

nhưng mỗi bài học đều được dành cho thời lượng tương ứng với một tiết học (35 phút ở tiểu 

học, 45 phút ở trung học) nên không thể dạy học theo đúng quy trình khoa học cho tất cả các 

bài. Mặt khác, nội dung SGK chỉ chủ yếu là trình bày kiến thức, hầu như không có các hướng 

dẫn hoạt động học (vì được viết theo định hướng tiếp cận nội dung); không chỉ ra được quy 

trình dạy học tương ứng với các PPDH tích cực; cách học của HS gần như hoàn toàn phụ thuộc 

vào cách dạy của GV.  

Trong SGK THM, mỗi bài học giải quyết tương đối trọn vẹn một vấn đề/chủ đề, thời 

lượng dành cho mỗi bài học phụ thuộc vào đặc điểm (độ dài, độ khó…) của vấn đề cần giải 

quyết, được tác giả SGK dự kiến nhưng do GV quyết định, nhằm bảo đảm cho mỗi bài học kiến 

thức mới đều có thể thực hiện theo quy trình của PPDH tích cực; sách không cung cấp kiến thức 

ở dạng có sẵn mà hướng dẫn để HS tự học (học cá nhân phối hợp học tương tác) để tìm tòi kiến 

thức; quy trình hoạt động học tập mỗi bài đều theo 5 nhóm các hoạt động học nhưng được thiết 

kế linh hoạt và hình thành các bước hoạt động để phù hợp với đặc điểm môn học và đặc điểm 

của nội dung trong từng bài.  
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Mặt khác, ở 2 bậc tiểu học và trung học cơ sở, HS có tâm lí lứa tuổi và trình độ nhận thức 

khác nhau, mức độ đạt được kiến thức và kĩ năng cũng khác nhau, do đó các hoạt động cũng 

được thiết kế khác nhau, phù hợp với mỗi cấp học. Sau đây là năm nhóm chung nhất về mục 

đích, nội dung và phương thức hoạt động học, sản phẩm học tập của từng nhóm hoạt động để 

làm cơ sở cho các tác giả biên soạn SGK và GV chủ động hướng dẫn, tổ chức hoạt động học 

(xem bảng 2). 

Bảng 2. Năm nhóm hoạt động học 

Nhóm hoạt 
động 

Mục đích hoạt động Nội dung, phương thức 
hoạt động học chủ yếu 

Sản phẩm học tập chủ yếu 

Khởi động 

Tạo tâm lí vui vẻ, mối 
liên tưởng kiến thức; 
kích thích tính tò mò, 
tạo tình huống có vấn 
đề, xác định nhiệm vụ 
học tập, định hướng vào 
bài học mới 

Tham gia trò chơi, trả lời 
câu hỏi, nhận xét, dự 
đoán, … 

Giả thuyết, câu hỏi nhận 
thức, suy đoán, dự kiến kế 
hoạch học bài mới…  

Hình thành 
kiến thức 

Hình thành kiến thức 
mới, phát triển kĩ năng 

Học theo hướng dẫn của 
SGK, sử dụng tư liệu dạy 
học; thay đổi những quan 
niệm sai, bổ sung những 
quan niệm chưa đầy đủ, 
lập luận, giải thích các 
khái niệm khoa học… 

Kiến thức mới: khái niệm, 
công thức,đặc điểm của 
đối tượng nghiên cứu… 

Luyện tập 
Chính xác hoá kiến 
thức, chuyển kiến thức 
thành tri thức 

Thực hành vận dụng kiến 
thức: làm theo yêu cầu 
của sách giáo khoa, trả lời 
câu hỏi, giải bài tập… Đạt 
mục tiêu bài học. 

Các kiến thức, kĩ năng đã 
được chính xác hoá, được 
kết nối, mở rộng qua các 
câu trả lời, lời giải cho các 
câu hỏi, bài tập định 
hướng đòi hỏi giải quyết 
các vấn đề về nhận thức 
và thực tiễn. 

Vận dụng 

Củng cố kiến thức, kĩ 
năng; tăng cường ý thức 
và năng lực vận dụng 
kiến thức 

Thực hành vận dụng tri 
thức: Thực hiện các yêu 
cầu của SGK để giải các 
bài tập, tình huống mô 
phỏng thực tế hoặc tình 
huống thực tế trong và 
ngoài nhà trường 

Câu trả lời, bài giải, sản 
phẩm thực hành, thủ công, 
bài viết, trình chiếu…phản 
ánh kết quả vận dụng kiến 
thức, kĩ năng đã lĩnh hội 

Tìm tòi mở 
mở rộng 

Tăng cường ý thức tìm 
hiểu, ứng dụng kiến 
thức, năng lực nghiên 
cứu, sáng tạo; hiểu giá 
trị của việc học, học tập 
suốt đời 

Nghiên cứu tài liệu ngoài 
SGK, làm bài tập nghiên 
cứu, hoạt động trải 
nghiệm sáng tạo theo yêu 
cầu của SGK; tự đưa ra 
tình huống, bài tập và tự 
giải quyết 

Tư liệu sưu tầm, bản báo 
cáo, sản phẩm nghiên cứu 
khoa học 
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(Ghi chú: Trong tài liệu Hướng dẫn học hiện hành của Tiểu học 3 nhóm hoạt động đầu 
tiên được gộp thành Hoạt động cơ bản, hoạt động thứ 4 có tên là Hoạt động thực hành và hoạt 
động cuối cùng có tên là Hoạt động ứng dụng). 

Mỗi nhóm hoạt động nêu trên thường có các hoạt động thành phần, mỗi hoạt động thành 

phần nói chung đều phải qua 4 hành động và sẽ hình thành được một sản phẩm học: 

- HS nhận biết vấn đề cần giải quyết (yêu cầu, câu hỏi do SGK hoặc GV đặt ra), tiếp 

nhận nhiệm vụ học tập;  

- HS học cá nhân (suy nghĩ, quan sát, thí nghiệm…) để giải quyết vấn đề, ghi kết quả vào 

vở theo cách riêng của cá nhân;  

- HS trao đổi kết quả với nhau hoặc với GV (hành động này có thể xen kẽ với hành động 

thứ 2);  

- HS hoàn thiện sản phẩm học.  

Trong suốt quá trình đó, nếu gặp phải vấn đề khó và kết quả của HS không như mong 

muốn thì GV gợi ý, hướng dẫn để HS (hoặc tập thể nhóm, lớp HS) suy nghĩ đúng hướng và giải 

quyết được vấn đề. 

4. Dạy học đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng (mục tiêu bài học) và dạy học phân hoá, 

phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi theo mô hình dạy học THM 

Mô hình hoạt động dạy học và SGK THM có những đặc điểm hỗ trợ rất tốt cho GV trong 

việc theo dõi, đánh giá, giúp đỡ HS đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng và bồi dưỡng HS giỏi. Đó 

chính là những thay đổi (đổi mới) so với truyền thống về vai trò của người dạy, người học, hình 

thức hoạt động dạy học và SGK, SGV, sách/vở bài tập (VBT): 

- GV chuyển từ vai trò là người truyền đạt kiến thức (giảng bài) sang là người tổ chức, 

hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ và kiểm soát kết quả hoạt động học dựa theo SGK và SGV;  

- HS chuyển từ thụ động tiếp thu kiến thức sang chủ động hoạt động học để tự chiếm lĩnh 

kiến thức, rèn luyện kĩ năng, phát triển phẩm chất thông qua việc làm theo hướng dẫn trong 

SGK và sự hỗ trợ của GV;  

- SGK chuyển từ tập trung trình bày kiến thức sang hướng dẫn hoạt động tự học (học cá 

nhân và học tương tác) để tìm tòi, phát hiện kiến thức mới;  

- Việc ghi chép vào vở ghi của HS chuyển từ chỉ ghi các kiến thức cần lĩnh hội sang ghi 

lại diễn biến kết quả hoạt động tư duy, từ chưa đúng thành đúng, từ chưa hoàn thiện đến hoàn 

thiện theo cách riêng của cá nhân;  

- Hình thức hoạt động dạy học phong phú dựa trên: - Học cá nhân (đọc, quan sát, thí 
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nghiệm, nghĩ, ghi…) - Học tương tác (hỏi, trả lời, trình bày… giữa HS - HS - GV) để hoàn thiện 

sản phẩm học/kiến thức. GV theo dõi, đánh giá việc học của từng HS chủ yếu qua hành vi và vở 

ghi, chú ý vào những HS yếu, để có sự động viên, hỗ trợ kịp thời. 

- Kết thúc hoạt động luyện tập, GV và HS đối chiếu kết quả hoạt động học với mục tiêu 

bài học. Trong khi cả lớp bắt đầu chuyển sang hoạt động vận dụng, nếu cần thiết thì GV hoặc 

HS giỏi (có thể được GV yêu cầu) sẽ hỗ trợ những HS chưa đạt mục tiêu để tất cả HS đều đạt 

mục tiêu bài học; sau đó, các HS này mới chuyển sang hoạt động vận dụng. Bằng cách thức này, 

tất cả HS đều đạt mục tiêu bài học, mặc dù có thể phải chấp nhận tiến độ học tập khác nhau giữa 

các HS. Những HS có khả năng học tập tốt cũng có cơ hội phát triển hơn thông qua hoạt động 

hỗ trợ, hướng dẫn các bạn học yếu; GV cũng có thể giao thêm bài tập, câu hỏi cho những HS có 

tốc độ học nhanh hơn các bạn. 

- Mục tiêu dạy học phân hoá (chủ yếu là phân hoá về khả năng nhận thức) sẽ được quyết 

định nhất thông qua hoạt động vận dụng và hoạt động tìm tòi mở rộng. Hai hoạt động này có thể 

thực hiện trên lớp học hoặc ngoài lớp học (ở gia đình và cộng đồng, địa phương); không yêu cầu 

tất cả HS phải đạt được kết quả như nhau nhưng GV cần thông qua việc đánh giá kết quả học 

trong quá trình hướng dẫn học bài mới tiếp sau, tổ chức các hoạt động trưng bày, báo cáo trước 

lớp, trước toàn trường… để khuyến khích tất cả HS đều tích cực học. 

- Ngoài những hoạt động trên, với những HS đặc biệt, GV và nhà trường cũng có thể tổ 

chức thêm các hoạt động phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi, như lâu nay vẫn làm (nhưng 

không phải là dạy lại bài mới cho HS bằng PPDH thụ động). 

Để hỗ trợ cho hoạt động dạy học của thầy và trò, ngoài SGK, còn có SGV để hướng dẫn GV 

tổ chức các hoạt động học, bao gồm cả những hướng dẫn cho HS nhưng nếu đặt trong SGK thì 

không có hiệu quả nên phải đặt trong SGV để GV biết và hướng dẫn trực tiếp HS trên lớp. VBT để 

giúp HS củng cố, nâng cao chất lượng học tập thông qua hệ thống các câu hỏi, bài tập yêu cầu các 

mức độ nhận thức từ thấp đến cao (dựa theo các thang đo nhận thức đã được phổ biến). 

5. Quy trình bài học liên quan thế nào với các mức đánh giá định kì về kết quả học tập? 

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 28/9/2016 (hợp nhất Thông tư số 30 và 

Thông tư số 22 quy định về đánh giá HS tiểu học) và Công văn số 4669/BGDĐT - GDTrH ngày 

10/9/2015, Công văn số 1392/BGDDT - GDTrH ngày 05/4/2017 (hướng dẫn đánh giá HS 

THCS theo mô hình THM) là những hướng dẫn chung. 

Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của HS ở từng học kì và từng khối lớp, GV và 

nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra sao 

cho đáp ứng yêu cầu của chương trình và phù hợp với đối tượng HS. Cùng với quá trình nâng 



 7

dần chất lượng dạy học thì cũng tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, 

vận dụng cao; các môn ngữ văn và các môn khoa học xã hội - nhân văn cần chú ý xây dựng 

được các rubric theo 4 mức độ này. Bảng so sánh sau đây chỉ ra mức độ cơ bản của sự tương 

ứng giữa các hoạt động dạy học trong từng bài với mức độ yêu cầu về trình độ nhận thức (để 

làm căn cứ cho hoạt động dạy học và ra đề kiểm tra) (xem bảng 3). 

Bảng 3. Sự tương ứng giữa các hoạt động dạy học trong từng bài với mức độ yêu cầu 
về trình độ nhận thức. 

Nhóm HĐ 
dạy học 

Mục đích hoạt động dạy học Mức độ nhận thức cần đạt 
Mức độ đánh giá 

trong kiểm tra 
định kì 

Hình thành 
kiến thức 

Hình thành kiến thức, phát 
triển kĩ năng 

Nhận biết, nhắc lại/mô tả lại 
được kiến thức, kĩ năng đã 
học. 

Biết, nhớ 

Luyện tập 
Chính xác hoá kiến thức, vận 
dụng kiến thức mới, chuyển 
kiến thức thành tri thức 

Hiểu kiến thức, kĩ năng đã 
học (trình bày, giải thích, 
phân tích, so sánh được kiến 
thức theo cách hiểu của cá 
nhân); áp dụng trực tiếp (làm 
theo mẫu) kiến thức, kĩ năng 
đã biết để giải quyết các vấn 
đề trong học tập 

Hiểu 

Vận dụng 
Củng cố kiến thức, kĩ năng; 
tăng cường ý thức và năng 
lực vận dụng tri thức 

Biết vận dụng kiến thức, kĩ 
năng đã học để giải quyết vấn 
đề quen thuộc, tương tự trong 
học tập, trong cuộc sống 

Vận dụng 

Tìm tòi mở 
mở rộng 

Tăng cường ý thức tìm hiểu, 
ứng dụng kiến thức/tri thức, 
năng lực nghiên cứu, sáng 
tạo; hiểu giá trị của việc học, 
học tập suốt đời 

Vận dụng kiến thức, kĩ năng 
đã học để giải quyết vấn đề 
mới hoặc đưa ra những phản 
hồi hợp lí trong học tập, trong 
cuộc sống một cách linh hoạt  

Vận dụng cao 

6. Vận dụng linh hoạt mô hình dạy học THM 

Đã có nhiều người phát biểu rằng mô hình trường học mới (muốn nói tới trường học mới 

của dự án GPE - VNEN) chỉ triển khai được ở những nơi có đủ điều kiện. Thực ra là: với những 

ưu điểm kể trên của mô hình dạy học và SGK THM, trước yêu cầu triển khai CTGDPT mới thì 

cần và có thể triển khai mô hình dạy học THM ở tất cả các trường phổ thông khác nhau nhưng 

phải vận dụng linh hoạt tuỳ theo điều kiện thực tế có đến đâu, có như thế nào. Khả năng vận 

dụng linh hoạt phụ thuộc vào kĩ năng dạy học của GV và có thể phải chấp nhận mức độ thành 

công khác nhau trong những hoàn cảnh khác nhau. Sau đây xin được thảo luận về một số điều 

kiện mà nhiều cán bộ quản lí và GV quan tâm. 
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6.1. Có nhất thiết phải dạy học theo nhóm không? 

 Đặc điểm quan trọng của PPDH tích cực là đề cao tự học, gồm có học cá nhân phối hợp 

học tương tác (có thể chia hoặc không chia HS thành các nhóm); trong đó học cá nhân có ý 

nghĩa quyết định, trao đổi với bạn bên cạnh (cặp đôi) là quan trọng, trao đổi trong nhóm (với các 

bạn xung quanh) là cần thiết, thảo luận cả lớp chỉ diễn ra nếu cần. Hai hình thức học cá nhân và 

tương tác liên quan và tác động qua lại, giúp HS chủ động và tích cực, từng bước đạt được mục 

tiêu bài học trong niềm vui của sự thành công, hình thành và phát triển phương pháp học, khả 

năng tự học. Học cá nhân thì kiến thức, kĩ năng đạt được sẽ vững chắc, sâu sắc. Học tương tác 

giúp cho kiến thức trở nên khách quan hơn, khắc phục sự hiểu còn phiến diện, chưa chính xác, 

mang tính chủ quan của từng HS, giúp HS tự tin hơn với kết quả học tập của bản thân; sự trao 

đổi (hỏi bạn, giúp bạn, kiểm tra lẫn nhau) có tác dụng nâng cao kết quả học tập của cả HS yếu 

và HS giỏi. Nếu thuận tiện về phòng học (đủ rộng) và bàn ghế (bàn ghế đơn) thì có thể cho HS 

ngồi theo kiểu “bàn tròn”, dễ học tương tác theo nhóm. Nhưng nếu không được như vậy thì vẫn 

có thể hướng dẫn học cá nhân kết hợp học tương tác theo các cách sắp xếp bàn ghế và chỗ ngồi 

khác nhau của HS, như: ngồi quay mặt vào nhau theo dãy dài; cả lớp ngồi theo hình chữ U trong 

một phòng; thậm chí ngồi theo kiểu “truyền thống” (tất cả HS ngồi theo hàng ngang quay mặt 

lên phía bảng chính và bàn GV), khi đó mỗi HS vẫn có thể quay sang phải, sang trái, vươn 

người lên bàn phía trước, ngoảnh lại bạn ngồi sau để trao đổi khi cần. Đã có nhiều trường học 

nhận thấy dạy học theo SGK THM thì GV ít phải viết trên bảng nhưng phải đi đến với HS nhiều 

hơn nên đã dỡ bỏ bục giảng (tồn tại từ bao năm qua) để tiện cả đôi đường: phòng học rộng ra và 

GV di chuyển trong lớp dễ dàng hơn. 

6.2. Mô hình dạy học THM hỗ trợ các GV còn hạn chế về năng lực và phát huy 

tính sáng tạo của GV như thế nào?  

Dù dạy học ở đâu, theo phương pháp nào, theo sách nào cũng cần GV chủ động, sáng 

tạo, cũng phải thành thạo về kĩ thuật dạy học. Nếu năng lực GV hạn chế thì luôn cho ra chất 

lượng dạy học hạn chế. Một trong những khó khăn phổ biến của GV là việc lựa chọn PPDH nào 

(thực ra là phải phối hợp sử dụng các PPDH, các kĩ thuật dạy học khác nhau như thế nào) để có 

thể đạt được kết quả tốt nhất với từng bài học cụ thể. GV càng hạn chế về năng lực thì khó khăn 

càng tăng. Các tác giả SGK THM vừa giỏi về khoa học chuyên ngành vừa giỏi về khoa học sư 

phạm sẽ giúp GV khắc phục khó khăn này bằng việc hướng dẫn HS tự học, hướng dẫn GV tổ 

chức hoạt động học theo quy trình nhất định. Những GV còn hạn chế về năng lực thì có thể sử 

dụng trực tiếp SGK, SGV để dạy học, cũng chính là thực hành PPDH tích cực. Nhưng không 

thể có SGK nào chỉ có ưu điểm, không có hạn chế. SGK THM không hướng dẫn quá chi tiết; 

thực tế dạy học như thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể thì cần đến khả năng linh hoạt, 
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sáng tạo của GV. Sau khi dạy mỗi bài, GV cần ghi chép, tự rút kinh nghiệm từ những thành 

công và hạn chế của bài học, những tình huống giải quyết chưa thoả đáng hoặc chưa giải quyết 

được để rồi tìm tòi thêm thông tin, trao đổi thêm với đồng nghiệp… và khắc phục vào những lúc 

thích hợp. Những GV giỏi, GV dày dạn kinh nghiệm thì họ có thể điều chỉnh phương án dạy 

cho phù hợp nhất với hoàn cảnh dạy học. Như vậy là, mặc dù SGK THM đã thiết kế sẵn quy 

trình hoạt động học nhưng vẫn dành nhiều “đất” cho sự sáng tạo của GV. 

6.3. HS người dân tộc thiểu số còn hạn chế về khả năng sử dụng tiếng Việt, các 

em lại hay mặc cảm trong giao tiếp thì có dạy học tương tác được không?  

Chính những hạn chế đó của HS đã đặt ra nhu cầu phải dạy học tương tác để các em có 

điều kiện khắc phục hạn chế, phát triển năng lực theo mục tiêu của chương trình giáo dục. 

Nhưng cần lưu ý rằng, ban đầu GV không nên đặt yêu cầu cao mà cần gợi mở, khuyến khích, 

động viên những cố gắng của HS, dù những kết quả còn rất hạn chế; không than phiền, chê 

trách nếu các em chưa đạt yêu cầu mà cần phải kiên trì hướng dẫn nhẹ nhàng, chu đáo để HS tự 

tin, tiến bộ dần dần. Khi đã vượt qua sự mặc cảm ban đầu thì nhất định HS sẽ hợp tác, giao tiếp 

tốt. Mặt khác, THM chủ trương xây dựng các tập thể HS tự quản trong sinh hoạt tập thể, chính 

trong môi trường đó các em sẽ học hợp tác tốt hơn. Thực tế cho thấy ngay cả HS ở đồng bằng, ở 

thành thị cũng còn yếu về khả năng tự tin và tư duy độc lập; học tập hợp tác sẽ là một trong 

những giải pháp hữu hiệu giúp các em tiến bộ cả về phẩm chất và năng lực. Các trường học của 

dự án GPE-VNEN trong những năm qua đã khẳng định thực tế này. 

6.4. HS tiểu học còn chưa biết tự ghi chép thì nên hướng dẫn cho các em ghi bài 

như như thế nào?  

Đây là một thực tế và là nguyên nhân của việc nhiều GV không yêu cầu HS tập ghi chép 

trong quá trình học cá nhân và học hợp tác; nhiều GV vẫn quen “chốt” kiến thức để HS ghi theo 

hoặc dành thời gian cho HS chép lại nội những nội dung “cần ghi nhớ” từ SGK. Điều đó có thể 

đạt được mục tiêu về ghi nhớ kiến thức nhưng còn hạn chế việc phát triển các kĩ năng thu nhận, 

xử lí, lưu giữ thông tin… của HS nên chưa đạt được mục tiêu dạy học theo định hướng phát 

triển năng lực. Phải khắc phục bằng được hạn chế này.  

HS lớp 1 nói chung là chưa thể tự ghi. Từ lớp 2 HS dần dần biết tự ghi bài; ban đầu có 

thể phải chấp nhận HS chỉ ghi được rất ít các từ quan trọng (từ khoá), một thời gian sau sẽ ghi 

được những ý dưới dạng các câu chưa hoàn chỉnh rồi mới ghi được theo đúng ý hiểu của bản 

thân; GV cần theo dõi, hỗ trợ cho HS ghi và chỉ chốt kiến thức (đọc hoặc ghi bảng) cho HS ghi 

theo khi các em không thể tự ghi được; sự hỗ trợ đó sẽ giảm dần khi khả năng ghi bài của HS 

tăng dần. Chính trong quá trình đó HS sẽ thành thạo dần kĩ năng ghi chép khi tự học. 
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6.5. Theo SGK THM, hoạt động tìm tòi mở rộng thường yêu cầu HS khai thác 

thông tin ngoài SGK, ngoài nhà trường và cần đến sự hỗ trợ từ sách tham khảo, 

internet, phụ huynh và người dân ở cộng đồng. HS ở những địa phương còn khó khăn 

về kinh tế - xã hội thì rất khó tìm được các nguồn hỗ trợ, vậy phải khắc phục thế nào?  

Cơ hội để khai thác thông tin phục vụ cho học tập thì ở đâu cũng có. Trong các hoạt động 

vận dụng và hoạt động tìm tòi mở rộng, HS sẽ vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề trong 

học tập và trong cuộc sống, HS có thể thực hiện trong lớp hoặc ngoài không gian lớp học. Vì 

vậy GV có thể hướng dẫn HS thực hiện các nhiệm vụ theo SGK hoặc các nhiệm vụ khác, sao 

cho phù hợp với điều kiện thực tế (gia đình, cộng đồng, địa phương) và khả năng của HS. Vì 

vậy GV có thể hướng dẫn HS thực hiện các nhiệm vụ theo SGK hoặc các nhiệm vụ khác, sao 

cho phù hợp với điều kiện thực tế (gia đình, cộng đồng, địa phương) và khả năng của HS. Ví dụ: 

để làm được bài tập “Hãy hỏi những người lớn trong gia đình: khí hậu ở quê mình khi 

ông/bà/bố/mẹ còn nhỏ có gì khác so với bây giờ. Viết lại thành câu chuyện” thì PH nào cũng có 

thể kể lại cho con em mình những câu chuyện về sự thay đổi của khí hậu; với yêu cầu “Viết ra 

một công thức làm món ăn trong đó có sử dụng phân số; kể lại cách chế biến món ăn đó” thì nếu 

PH chưa có khái niệm về phân số vẫn giúp được HS kể lại cách chế biến món ăn. Cũng cần lưu 

ý rằng, không thể yêu cầu mang tính đồng loạt đối với HS trong một lớp, một trường và trong 

các trường học khác nhau. 

Cũng cần lưu ý rằng, không thể yêu cầu mang tính đồng loạt đối với HS trong một lớp, 

một trường và trong các trường học khác nhau. 

6.6. Góc học tập, thư viện lớp học, góc cộng đồng, hộp thư cá nhân và hộp thư 

chung… (gọi chung là các góc) có tác dụng gì đối với việc dạy học theo SGK THM. 

Nếu trong lớp học không có các góc này thì dạy học theo SGK THM như thế nào?  

Góc học tập và thư viện lớp học là nơi đặt các tư liệu dạy học, bao gồm sách, báo và tài 

liệu tham khảo khác, từ điển, đồ dùng dạy học, các sản phẩm học tập (bài kiểm tra, báo cáo sưu 

tầm, đồ dùng dạy học tự làm, kết quả nghiên cứu đề tài/dự án…) của HS. Các nội dung này 

được thay đổi theo từng thời gian ngắn, được trao đổi với phòng thiết bị dạy học và thư viện của 

nhà trường, phù hợp với nội dung các bài học của lớp. Góc cộng đồng đặt các tư liệu, sản vật… 

liên quan đến đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của cộng đồng, địa phương. Các nội dung này 

cũng được thay đổi theo sự thay đổi của các hoạt động, mùa vụ… của địa phương. Hộp thư 

chung và hộp thư riêng là nơi bày tỏ tình cảm, nguyện vọng, ý kiến… của HS, là nơi giao lưu 

thường xuyên của HS - HS và với GV. Dễ dàng nhận thấy là nếu được tổ chức xây dựng và hoạt 
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động tốt thì các góc đó trong không gian lớp học sẽ hỗ trợ rất tốt cho các hoạt động dạy học và 

giáo dục; GV cần cùng HS xây dựng, đóng góp, làm phong phú nội dung và chú ý khai thác có 

hiệu quả nhất tác dụng của các đồ vật, dụng cụ đó. Việc có nhiều hay ít các góc và các sản phẩm 

là phụ thuộc vào không gian, diện tích lớp học. Trường hợp khó khăn nhất thì các góc hoặc một 

số góc nào đó chỉ có chung của cả trường (phòng thiết bị, phòng thư viện…). Tuỳ theo điều kiện 

cụ thể, GV luôn có điều kiện và phải thường xuyên tận dụng các cơ hội để sử dụng có hiệu quả 

nhất các cơ sở vật chất đó để phục vụ cho việc dạy học theo SGK THM, nếu cần thì có thể điều 

chỉnh các hoạt động học đã được nêu trong SGK. 

6.7. Việc xây dựng tập thể HS tự quản có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động 

dạy học coi trọng học cá nhân và học tương tác?  

Hoạt động giáo dục lấy hoạt động học (và rèn luyện) của HS làm trung tâm, coi trọng học 

cá nhân và học tương tác HS - HS; GV - HS sẽ được hỗ trợ bởi, và cũng là cách thức để, HS 

phát triển năng lực tự quản lí bản thân và quản lí tập thể. Dưới sự hướng dẫn, tư vấn của GV, 

quan hệ trong tập thể HS chuyển từ chủ yếu là theo dõi, nhắc nhở, đánh giá sang hợp tác giữa 

các cá nhân theo nhóm/lớp, thực hành các hoạt động giáo dục tích cực, xóa bỏ các hình phạt làm 

tổn thương đến thể chất và tinh thần của HS trong học tập và những lúc vui chơi, trong các hoạt 

động tập thể theo kế hoạch do HS tự đặt ra và tự tổ chức thực hiện ở trong hay ngoài lớp học thì 

sẽ phát huy được tính chủ động, tự quản, sáng tạo, năng động, tự tin, hợp tác. Do đó, các bài học 

và hoạt động trải nghiệm của HS ở trường, ở nhà, ở cộng đồng là hài hoà, thống nhất, đạt kết 

quả cao. Dù trong hoàn cảnh nào thì cũng có thể xây dựng được các tập thể HS tự quản, nhưng 

nếu HS không được tự quản và hợp tác trong sinh hoạt thì khó có thể tương tác hiệu quả trong 

học tập.  

6.8. Trong trường hợp nào thì GV cần điều chỉnh nội dung SGKTHM?   

 Chủ trương “một chương trình nhiều SGK” là một sự khẳng định cho phép GV trong khi 

dùng một quyển SGK để dạy học thì vẫn cần phải tham khảo các SGK và tài liệu khác, đồng 

thời có thể, và cần phải, điều chỉnh những nội dung trong quyển SGK đang sử dụng (sau đây gọi 

tắt là: điều chỉnh) nếu chưa thật phù hợp với môi trường dạy học và nhu cầu của HS. Sau đây là 

gợi ý một số trường hợp cần điều chỉnh: 

- Điều chỉnh phù hợp với khả năng tư duy của HS. Nếu nội dung ngữ liệu /ví dụ/thí  

nghiệm/hình ảnh… trong SGK không phù hợp với khả năng của HS thì GV có thể thay đổi; nếu 

HS không hiểu được những nhiệm vụ/câu hỏi trong SGK thì GV cần làm rõ bằng cách giải 

thích, tìm các diễn đạt khác hay đưa ra các câu hỏi phụ để chia nhiệm vụ/câu hỏi trong SGK 

thành những nhiệm vụ nhỏ hơn để HS giải quyết từng bước một. 
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 - Điều chỉnh để phù hợp điều kiện cơ sở vật chất giáo dục. Nếu HS không ngồi được theo 

nhóm thì chuyển hình thức học tương tác theo nhóm thành tương tác với bạn ngồi bên cạnh (bên 

phải, bên trái, phía trước, phía sau); nếu không có thiết bị để QS, TN thì GV phải mô tả sự vật, 

hiện tượng, mô tả TN và kết quả TN…  

 - Điều chỉnh để huy động kiến thức và vốn sống của HS. Để HS cảm thấy nội dung bài 

học mới là gần gũi, dễ giải quyết và có ích với cuộc sống thì GV cần phải bổ sung các câu hỏi, 

các gợi ý về những tình huống có liên quan đến nội dung bài học để HS nhớ lại những điều đã 

biết, những hiện tượng đã gặp, những điều đang băn khoăn chưa có lời giải trong thực tế nhằm 

định hướng suy nghĩ của HS. 

 - Điều chỉnh để phù hợp với các đặc điểm về văn hoá, kinh tế, xã hội… của địa phương: 

hình thức diễn đạt, các từ địa phương, động vật, thực vật, mùa vụ, phong tục, tập quán, ngành 

nghề, các tổ chức, đoàn thể, các nguồn lực hỗ trợ HS… có liên quan đến nội dung bài học.  

- Điều chỉnh để phù hợp với khả năng của phụ huynh giúp con em tự học ở nhà, nhất là 

các hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng.  

- Điều chỉnh để phù hợp nhu cầu của địa phương. Địa phương nào cũng có những mục 

tiêu, nhiệm vụ, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội riêng và thay đổi trong năm hay hàng 

năm. Nội dung bài học càng gắn được nhiều với các mục tiêu, nhiệm vụ đó thì càng tốt.  

Cuối cùng, cần lưu ý: các điều chỉnh (nếu có) phải bảo đảm theo đúng mục tiêu bài học; 

đồng thời, các điều chỉnh về nội dung dạy học hoặc hướng dẫn hoạt động học đều phải phù hợp 

với mục đích, tính chất của từng nhóm (trong 5 nhóm) hoạt động của bài học, tức là bảo đảm 

tính logic bình thường của các hoạt động học và hướng đến hiệu quả học tập của HS. 

Hình thức điều chỉnh chủ yếu là GV hướng dẫn HS cụ thể và trực tiếp trên lớp; nếu thấy 

cần thiết thì viết thành văn bản thay thế hoặc bổ sung, chỉnh sửa nội dung SGK. 
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