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LỜI GIỚI THIỆU
Đổi mới phương pháp dạy học ở các cấp học đang là một nhiệm vụ then chốt đảm 

bảo chất lượng giáo dục ở nước ta.

Nghị quyết Trung ương số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 và Nghị quyết Quốc hội số 
88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 đã xác định “ Đổi mới phương pháp giáo dục theo 
hướng: Phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; phát huy tính tích cực, 
chủ động, sáng tạo, bồi dưỡng phương pháp tự học, hứng thú học tập, kĩ năng hợp 
tác, làm việc theo nhóm và khả năng tư duy độc lập; da dạng hóa hình thức tổ chức 
học tập;...”

Để triển khai các Nghị quyết trên của Đảng và Quốc hội, Quyết định số 404/QĐ-TTg 
của Thủ Tướng chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo 
dục phổ thông, đã nêu rõ: “Chương trình, sách giáo khoa mới lấy học sinh làm trung 
tâm, phát huy tính chủ động, tích cực sáng tạo, khả năng tự học của học sinh; tăng 
cường tính tương tác trong dạy và học giữa thầy với trò, trò với trò,...”

Cuốn sách “Sách giáo khoa hướng tới phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực” 
được xuất bản trong bối cảnh toàn ngành giáo dục đang tập trung triển khai các nghị 
quyết trên, trong thời điểm trước thềm thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới.

Cuốn sách được biên soạn với kì vọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục bằng 
giải pháp then chốt đổi mới phương pháp dạy học theo tinh thần chỉ đạo của các nghị 
quyết trên và của chương trình và sách giáo khoa mới.

Nội dung sách tập trung vào hướng dẫn hoạt động dạy học được mô hình hóa bằng 
hệ thông logic các kĩ năng dạy, học. Sách giáo khoa được biên soạn theo mô hình đó 
được gọi là “SÁCH GIÁO KHOA MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG” và phương  pháp dạy học 
theo mô hình đó là được gọi là phương pháp hoạt động hóa người học. Cuốn sách 
gồm 2 chương.

Chương  1: Giới thiệu cơ sở lý luận về sách giáo khoa mô hình hoạt động được thiết 
kế dựa trên lý thuyết nền tảng về hoạt động học, hoạt động dạy với quan điểm “phương 
pháp quan trọng hơn phát minh vì phương pháp nghiên cứu sẽ dẫn đến những phát 
minh mới” (LANDAU), “Điều quý báu cần biết không phải là quả đất tròn mà là làm thế 
nào để đi đến kết luận ấy” (L.TONXTOI). Trình bày những vấn đề lý luận dạy học là 
rất phức tạp nhưng ở chương 1 này tác giả đã không chỉ lựa chọn, chắt lọc những tư 
tưởng cốt lõi, mà còn thành công ở việc triển khai các tư tưởng lý luận đó thành các mô 
hình cấu trúc tổ chức hoạt động DẠY-HỌC. Chính thành công này đã làm cho hiểu biết 
lý luận được vận dụng thuận lợi trong thực tiễn biên soạn sách giáo khoa và tổ chức 
hoạt động dạy học; làm cho sách giáo khoa thành mô hình tổ chức kết nối tương tác 
giữa giáo viên - sách giáo khoa - học sinh.
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Chương 2: Một số phương pháp dạy học phổ biến ở nhà trường phổ thông. Với 
phong cách quy trình hóa các hoạt động, ở chương này 17 phương pháp, kĩ thuật dạy 
học là 17 quy trình cụ thể để giáo viên khi thực hiện vừa đảm bảo nguyên tắc học sinh 
là chủ thể kiến tạo tri thức, vừa linh hoạt trong các tình huống vô cùng đa dạng của 
thực tiễn dạy học. Với cách trình bày mỗi phương pháp, mỗi kĩ thuật dạy học là một 
quy trình được tạo thành một chuỗi logic các thao tác đã thuận lợi cho việc tập huấn 
chuyển giao cho giáo viên, tác giả sách giáo khoa. Cách trình bày này đã làm cho cuốn 
sách có thể trở thành tài liệu có tính “Cẩm nang” cho người soạn sách giáo khoa và 
giáo viên.

Cuốn sách được đúc kết từ kết quả triển khai Dự án Trường học mới Việt Nam 
(GPE-VNEN, năm 2011-2016) cho nên nội dung đã được thử nghiệm rộng rãi trong 
thực tiễn giáo dục Tiểu học và Trung học cơ sở.

Tác giả sách là người trực tiếp triển khai dự án, là người đã có quá trình trải nghiệm 
trong giảng dạy đại học, dạy học ở phổ thông, quản lý sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, nên nội dung sách đã tích hợp được nhiều vấn đề về lý luận và thực 
tiễn dạy học, quản lý giáo dục.

Nhiều tư liệu minh họa trong sách là sản phẩm tác nghiệp của nhiều giáo viên phổ 
thông ở các vùng, miền khác nhau làm cho nội dung sách gần gũi với giáo viên, tạo 
được diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong đội ngũ giáo viên cả nước để vận 
dụng và tiếp sức sáng tạo.

Tôi hân hạnh được viết lời giới thiệu cho cuốn sách này với các độc giả rộng rãi 
trong ngành giáo dục đào tạo mà chủ yếu là đội ngũ giáo viên, sinh viên, tác giả sách 
giáo khoa và quán bộ quản lý với hy vọng những đối tượng sử dụng mà cuốn sách 
hướng tới sẽ tìm thấy ở đó nhiều giá trị bổ ích nâng cao năng lực nghề nghiệp hướng 
tới một nền giáo dục Việt Nam chất lượng cao, mà trước mắt là đáp ứng triển khai 
thành công chương trình và sách giáo khoa mới.

              

                                                            Hà Nội, 28 tháng 7 năm 2017

                                                                                      NGND.GS.TS. Đinh Quang  Báo
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LỜI CÁM ƠN
Cuốn sách này được hoàn thành với sự cộng tác đặc biệt nhiệt tình và vô tư 

của rất nhiều các thầy, cô giáo là những giáo viên có nhiều kinh nghiệm trong việc 
thực hiện nhiệm vụ giáo dục và dạy học theo mô hình đổi mới nhà trường của Dự 
án Trường học mới Việt Nam. Quý thầy, cô đã cung cấp tư liệu quý giá về các kĩ 
thuật dạy học tích cực được áp dụng theo tài liệu thử nghiệm “Hướng dẫn học” của 
Dự án để góp vào nội dung của cuốn sách. 

 Chúng tôi xin được chân thành cám ơn Phòng Giáo dục và Đào tạo thành 
phố Lào Cai - tỉnh Lào Cai và các thầy, cô: Trần Thị Thuỳ Dung, Mai Thuý Liễu, 
Nguyễn Thị Tâm, Phí Thị Tố Quyên, Hà Thị Lầu, Hoàng Thị Hương Giang, Nguyễn 
Thị Kim Huế, Đỗ Thị Hoà, Bùi Thị Kim Chi, Phạm Thị Thơm, Nguyễn Thị Lan Anh, 
Đỗ Thanh Thuỷ, Nguyễn Thị Hải, Đinh Mai Hương, Phùng Thị Dung, Nguyễn Thị 
Thanh Huyền, Hoàng Thị Hồng Sắc, Phạm Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Thanh Xuân, 
Phạm Thị Nhung, Nguyễn Thị Nguyệt;

 Chân thành cám ơn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thế, phòng 
Giáo dục Tiểu học – sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang và các thầy, cô: Nguyễn 
Thị Vang, Hà Thị Vân, Nguyễn Thị Hạnh, Trương Thị Ngát, Hà Thị Hoà, Nguyễn Văn 
Khôi, Khổng Thị Diễm Hằng, Lê Thu Hường;

 Chân thành cám ơn các cô giáo Trần Thị Cẩm Vân, Huỳnh Thị Ngọc Lan 
từ Thành phố Nha Trang đã gửi tư liệu cho chúng tôi.

 Đặc biệt, chúng tôi chân thành cám ơn NGND. GS. TS. Đinh Quang Báo 
đã đọc, góp ý hoàn thiện sách và viết lời giới thiệu sách; cám ơn ông Lê Tiến Thành, 
nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, đã góp ý bổ sung nhiều nội dung rất 
có giá trị.

 Chân thành cám ơn bạn đọc góp ý để tác giả có cơ hội hoàn thiện hơn 
nội dung cuốn sách. Các góp ý tiếp theo của bạn đọc xin gửi về địa chỉ email: 
hien1956@gmail.com

          Tác giả
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Mục lục

Chương 1. SÁCH GIÁO KHOA MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG 

1. Sách giáo khoa mô hình hoạt động – sự đổi mới tích cực 

1.1. Cơ sở lí thuyết của sách giáo khoa mô hình hoạt động

1.1.1. Đảm bảo sự thống nhất giữa phương pháp khoa học và PPDH

1.1.2. Bảo đảm sự tăng tốc nhận thức 

1.1.3. Dạy học giải quyết vấn đề

1.2. Sách giáo khoa mô hình hoạt động hỗ trợ việc dạy học đạt chuẩn kiến thức, 
kĩ năng (mục tiêu bài học) và dạy học phân hoá, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học 
sinh giỏi 

1.3. Quy trình bài học của sách giáo khoa mô hình hoạt động hỗ trợ việc đánh giá 
định kì theo các mức độ của trình độ nhận thức

2. Vận dụng linh hoạt sách giáo khoa mô hình hoạt động 

2.1. Có nhất thiết phải dạy học theo nhóm không?

2.2. SGKMHHĐ hỗ trợ các GV còn hạn chế về năng lực và phát huy tính sáng 
tạo của GV như thế nào? 

2.3. 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?

2.4. HS tiểu học còn chưa biết tự ghi chép thì nên hướng dẫn cho các em ghi bài 
như thế nào? 

2.5. Theo SGKMHHĐ, 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, in-
ternet, 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?

2.6. 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 SGKMHHĐ. 
Nếu trong lớp học không có các góc này thì dạy học theo SGKMHHĐ như thế nào?

2.7. 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 kết hợp học tương tác?

2.8 Trong trường hợp nào thì GV cần điều chỉnh nội dung SGKMHHĐ?

3. So sánh hoạt động dạy học theo sách giáo khoa mô hình thuyết trình và theo 
sách giáo khoa mô hình hoạt động
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Chương 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC THEO SÁCH 
GIÁO KHOA MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

1. Phân biệt phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy học

2. Đặc điểm của phương pháp dạy học tích cực – hoạt động hoá người học

3. Một số kĩ thuật dạy học theo sách giáo khoa mô hình hoạt động

I. Học nhóm

II. Giao nhiệm vụ học và quan sát để hỗ trợ học sinh tự học

III. Đặt câu hỏi phụ để hướng dẫn học theo sách giáo khoa

IV. Sử dụng câu hỏi trong hoạt động khởi động

V. Kĩ thuật ĐMH (KWL)

VI. Trò chơi học tập trong hoạt động khởi động

VII. Đọc tích cực

VIII. Học sinh tự ghi bài

IX. “Khăn trải bàn”

X. “Các mảnh ghép”

XI. Sử dụng tư liệu trực quan trong các hoạt động hình thành và củng cố 
kiến thức

XII. Trình bày trong một phút

XIII. Tranh luận “ủng hộ - phản biện”

XIV. Hoạt động tìm tòi mở rộng

XV. Hướng dẫn phụ huynh tham gia giúp con em tự học ở nhà

XVI. Tổ chức hoạt động trải nghiệm 

XVII. Xây dựng tập thể học sinh tự quản
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CÁC TỪ VIẾT TẮT

CA

CTGDPT

GNV

GV

BCSL

HĐTN

HS

KTDH

PH

PPDH

QS

SGK

SGKM

SGKMHHĐ

SGV

TN

VBT

Sự tăng tốc nhận thức (Cognitive Acceler-
ation) 

Chương trình giáo dục phổ thông

Giao nhiệm vụ 

Giáo viên

Ban cán sự lớp

Hoạt động trải nghiệm 

HS

Kĩ thuật dạy học

Phụ huynh học sinh

Phương pháp dạy học

Quan sát

Sách giáo khoa

Sách giáo khoa của dự án GPE – VNEN

Sách giáo khoa mô hình hoạt động

Sách giáo viên

Thí nghiệm

Vở bài tập
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SÁCH GIÁO KHOA MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Chương 1.

Nghị quyết Trung ương số 29−NQ/TW ngày 4/11/2013 và Nghị quyết Quốc hội 
số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 đã yêu cầu chuyển mạnh quá trình giáo dục từ 
tập trung trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực người học. 
Nhằm đáp ứng yêu cầu đó, CTGDPT mới phải được thiết kế và thực hiện trên cơ sở 
đổi mới đồng bộ các thành tố của quá trình dạy học: mục tiêu, nội dung, phương pháp, 
đánh giá, tổ chức – quản lí, cơ sở vật chất. Trong đó, mục tiêu, nội dung, PPDH và 
hoạt động đánh giá HS trong quá trình học là những thành tố liên quan trực tiếp nhất 
đến chức năng và nhiệm vụ của GV. SGK là phương tiện chủ yếu nhất chuyển tải và 
cụ thể hoá các thành tố đó nên SGK có thể và cần phải đổi mới để hỗ trợ tốt nhất cho 
GV và HS trong quá trình dạy học, giúp cho GV biết cách áp dụng các PPDH tích cực 
và KTDH tích cực như thế nào trong từng bài học để phát huy cao nhất tính chủ động, 
tích cực, rèn luyện năng lực tự học của HS. 

1. Sách giáo khoa mô hình hoạt động – sự đổi mới tích cực 

Hoạt động dạy của GV và hoạt động học của HS muốn đạt hiệu quả cao thì phải 
bảo đảm sự thống nhất, tương tác qua lại “ăn ý” với nhau; trong đó, GV giữ vai trò chỉ 
đạo, hướng dẫn, trọng tài, HS vừa là đối tượng của hoạt động dạy vừa chính là chủ 
thể của hoạt động học. Do đó, không thể tách rời tuyệt đối 2 hoạt động dạy và hoạt 
động học; hiện nay các nhà sư phạm thường gọi chung quá trình hoạt động với sự 
tương tác thầy – trò ấy là hoạt động dạy học. SGK cần được biên soạn thế nào để hỗ 
trợ đồng thời cho cả GV và HS. Điều này phụ thuộc vào cách xử lý mối quan hệ giữa 
cơ chế chuyển tải nội dung dạy học với các hoạt động dạy học. Về mặt này, có hai mô 
hình SGK điển hình là:

SGK mô hình thuyết trình: Mỗi bài học trong SGK được trình bày dưới dạng một 
văn bản thuyết trình hoàn chỉnh, cuối bài có câu hỏi hoặc bài tập để hình thành, củng 
cố, vận dụng kiến thức và rèn luyện kỹ năng; hoạt động dạy được hướng dẫn trong 
SGV; hoạt động học diễn ra như thế nào đều phụ thuộc vào hoạt động dạy. SGK mô 
hình thuyết trình hỗ trợ được rất ít cho yêu cầu hoạt động hoá người học. Đây là mô 
hình phổ biến của SGK truyền thống bậc trung học ở nước ta và nước ngoài; ở cấp 
tiểu học, mô hình thuyết trình ít phổ biến hơn. 

SGK mô hình hoạt động: Đây chính là mô hình SGK đổi mới. Mỗi bài học trong 
SGK được trình bày dưới dạng một kịch bản hoạt động; trong đó có phần hướng dẫn 
hoạt động của GV và HS; có phần trình bày kiến thức và phần luyện tập củng cố, vận 
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dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng. Một số cuốn SGK của Chương trình cải cách giáo 
dục năm 1979 ở nước ta đã được biên soạn theo mô hình này nhưng những hướng 
dẫn chi tiết về hoạt động dạy được trình bày trong SGV, sự đổi mới chưa thật rõ nét. 

Dự án Trường học mới Việt Nam (GPE – VNEN, năm 2011 − 2016) đã biên soạn 
và triển khai thử nghiệm bộ SGK theo mô hình hoạt động cho 2 cấp tiểu học và trung 
học cơ sở. Vì là SGK thử nghiệm nên được gọi là tài liệu “Hướng dẫn học…”. Theo 
nhận xét của chúng tôi, ở Việt Nam hiện nay, bộ SGK này đã thể hiện rõ nhất các đặc 
trưng của SGK mô hình hoạt động (SGKMHHĐ). Đối với mỗi bài học thuộc loại bài 
kiến thức mới, SGK của dự án (sau đây viết tắt là SGKM) hướng dẫn HS tự học theo 
một phương pháp chủ đạo, mang các dấu hiệu của PPDH tích cực. SGKM không cung 
cấp sẵn kiến thức mà hướng dẫn các hoạt động học tập tích cực để tìm tòi kiến thức. 
HS chủ động học cá nhân và học tương tác với bạn theo hướng dẫn của SGKM, dưới 
sự theo dõi, chỉ đạo và hỗ trợ và kiểm soát kết quả của GV đứng lớp. Theo đó, HS 
được học với 2 người thầy là GV trên lớp và tác giả của SGKM. Cùng với SGKM, 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… 

Như vậy, muốn hỗ trợ hoạt động dạy học thì SGK phải được viết theo mô hình 
hoạt động. Trên thực tế, với những SGKMHHĐ khác nhau thì mức độ hoạt động (hỗ 
trợ vận dụng PPDH tích cực) cũng khác nhau.  

1.1. Cơ sở lí thuyết của sách giáo khoa mô hình hoạt động

Các bài học trong SGKMHHĐ được thiết kế và trình bày dựa trên các lí thuyết 
về tâm lí học nhận thức và lí luận về phương pháp dạy học hiện đại. Sau đây xin điểm 
qua 3 căn cứ chủ yếu là: quan điểm về sự thống nhất giữa phương pháp khoa học và 
PPDH, lí thuyết về sự tăng tốc nhận thức và PPDH giải quyết vấn đề.

1.1.1. Đảm bảo sự thống nhất giữa phương pháp khoa học và PPDH

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. Để SGK có thể hỗ trợ tốt cho quá trình dạy học như vậy 
thì tác giả SGK phải là người “2 trong 1”: vừa giỏi về khoa học chuyên ngành, vừa giỏi 
về khoa học sư phạm. 

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 
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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 KTDH nào trong qui trình hoạt động học. 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 SGKM (nói riêng) và 
theo cách diễn đạt của CTGDPT (2017) qua bảng sau (xem bảng 1).

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 theo 
SGKM trung 
học cơ sở

Hoạt 
động dạy 
học theo 

SGKM 
tiểu học

Hoạt 
động dạy 
học theo 
CTGDPT

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

Cơ bản

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
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Phổ biến, ứng dụng  
rộng rãi kết quả nghiên 
cứu

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

Vận dụng
T h ự c 
hành

Thực hành

Mở rộng nghiên cứu, 
kiến nghị

Khuyến khích tìm 
tòi mở rộng

Tìm tòi mở rộng Ứng dụng

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 truyền thống được biên soạn theo mô 
hình SGK thuyết trình, 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) và 
không chỉ ra được quy trình dạy học tương ứng với các PPDH tích cực. 

1.1.2. Bảo đảm sự tăng tốc nhận thức 

Sự tăng tốc nhận thức (Cognitive Acceleration − CA) có nghĩa là khả năng tư duy 
của HS được phát triển một cách tự nhiên và có gia tốc nhờ trải qua các bước hợp lý 
của quá trình hoạt động học. Lí thuyết này được phát triển đầu tiên bởi Michael Shayer 
và Philip Adey tại Trường Hoàng gia Anh (King’s College), London. CA là một cách 
tiếp cận theo xu hướng dạy học kiến tạo, được hình thành theo các ý tưởng của Jean 
Piaget và Lev Vygotsky. HS được khuyến khích huy động vốn hiểu biết, học tập hợp 
tác và tư duy phản biện dựa trên sự suy nghĩ và giải quyết vấn đề. CA từng được áp 
dụng ở nước Anh và một số nước khác từ những năm 80 của thế kỉ XX và đã chứng 
tỏ được hiệu quả rõ rệt về phát triển cả 2 mặt kiến thức và tư duy của HS. Theo CA, 
quá trình dạy học diễn ra theo 5 bước sau:

① Tạo tình huống (Concrete preparation): GV thiết kế bối cảnh, xác định giới hạn 
của vấn đề học tập, đưa ra những từ khoá mới hay các câu hỏi có liên quan đến nội 
dung bài học để định hướng hoạt động học.

② Xung đột nhận thức (Cognitive conflict): HS vấp phải những vấn đề trong học 
tập tương ứng với “vùng phát triển gần”, không thể dễ dàng giải quyết bằng trình độ tư 
duy hiện tại của mình, nhưng có thể giải quyết được nếu có sự giúp đỡ có chủ định và 
hợp lý của người lớn hoặc có thêm sự hợp tác của bạn học cùng trang lứa.

③ Kiến tạo (Construction): HS giải quyết xung đột nhận thức thông qua hỏi – đáp, 
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thảo luận cặp đôi, thảo luận trong nhóm nhỏ hoặc trong cả lớp; phát hiện kiến thức mới 
và đưa vào/điều chỉnh/làm phát triển thêm hệ thống tri thức đã có của bản thân.

④ Siêu nhận thức (Metacognition), diễn đạt đơn giản là “tư duy về sự tư duy của 
chính mình”: HS ngẫm nghĩ lại xem mình đã giải quyết được vấn đề bằng cách nào, 
phát hiện được những khó khăn gì trong quá trình đó, đã dùng những lí lẽ gì, đã tìm 
đến những sự giúp đỡ nào và sự giúp đỡ nào là thật sự cần thiết; nhờ đó mà phát triển 
năng lực tư duy.

⑤ Bắc cầu tư duy (Briding): HS áp dụng cách (phương pháp) tư duy và kiến thức 
của mình vào việc giải quyết vấn đề trong những hoàn cảnh mới.

Trong SGKM, 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 SGKM 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; 
SGKM 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. 

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 SGKM 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… 
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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.

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 vận dụng 
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 
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 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

Trong mỗi nhóm hoạt động nêu trên thường bao gồm một số hoạt động 
thành phần. Mỗi hoạt động thành phần nói chung đều phải qua 4 hành động học 
và sẽ hình thành được một sản phẩm học. 
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− 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, QS, TN… - có thể hỏi bạn khi gặp khó khăn) 
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 để tự nhận xét, đánh giá kết 
quả học cá nhân; 

− 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.

Như vậy SGKM đã rất coi trọng việc rèn luyện tư duy và khả năng tự học, về 
cơ bản đã được thiết kế theo cách tiếp cận của CA nhưng còn chưa thể hiện được 
rõ hoạt động học cách học thông qua bước thay đổi nhận thức (Metacognition). 
Sự hạn chế này cần được xem xét, khắc phục khi biên soạn SGKMHHĐ phục vụ 
CTGDPT mới.

1.1.3. Dạy học giải quyết vấn đề 

PPDH này đã xuất hiện từ những năm 60 của thế kỉ XX, hiện nay có một số 
tên gọi tương tự như nhau: Nêu và giải quyết vấn đề, đặt và giải quyết vấn đề, 
phát hiện và giải quyết vấn đề, giải quyết vấn đề… Đặc điểm chung của PPDH 
này là sự lĩnh hội tri thức diễn ra thông qua việc tổ chức cho HS đặt vấn đề và 
giải quyết vấn đề, rút ra kiến thức cần lĩnh hội và áp dụng kiến thức vào thực tế. 

Quy trình của PPDH giải quyết vấn đề:

• Đặt vấn đề, xây dựng bài toán nhận thức:

+ Tạo tình huống có vấn đề;

+ Phát triển và nhận dạng vấn đề nảy sinh;

+ Phát biểu vấn đề cần giải quyết.

• Giải quyết vấn đề:

+ Đề xuất các giả thuyết;

+ Lập kế hoạch giải quyết vấn đề;

+ Thực hiện kế hoạch.

• Kết luận:
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+ Thảo luận kết quả và đánh giá;

+ Khẳng định hay bác bỏ giả thuyết đã nêu;

+ Phát biểu kết luận;

+ Đề xuất vấn đề mới.

Quy trình nêu trên của PPDH giải quyết vấn đề là thống nhất với các PPDH 
tích cực khác nhưng có một điểm quan trọng là, dựa vào chỉ dẫn các mức độ 
HS tham gia giải quyết vấn đề, tác giả SGKMHHĐ và GV có thể xác định mức 
độ hướng dẫn HS tự học theo SGK một cách phù hợp. Mức độ tham gia của 
HS phụ thuộc vào lứa tuổi, trình độ nhận thức của các em và nội dung bài học. 

Bảng 3: Các mức độ HS tham gia giải quyết vấn đề

Các mức Đặt vấn đề Nêu giả 
thuyết

Lập kế 
hoạch

Giải quyết 
vấn đề Kết luận

1 GV GV GV GV GV
2 GV GV GV GV GV&HS
3 GV&HS GV&HS HS HS GV&HS
4 HS HS HS HS HS&GV

Mức 1: GV thực hiện, HS là người QS và tiếp nhận kết luận của GV. Đây là mức 
thấp nhất, thường áp dụng với HS nhỏ tuổi.

Mức 2: GV thực hiện, HS QS và rút ra kết luận với sự gợi ý của GV.

Mức 3: GV gợi ý để HS phát hiện vấn đề, hướng dẫn HS tìm cách giải quyết vấn 
đề, GV và HS cùng đánh giá kết quả và rút ra kết luận.

Mức 4: HS tự phát hiện vấn đề cần nghiên cứu, nêu giả thuyết, lập kế hoạch và 
giải quyết vấn đề, tự rút ra kết luận, GV nhận xét đánh giá.

Các mức 3 và 4 tương ứng với dạy học theo dự án hay nghiên cứu khoa học của 
HS. SGKMHHĐ hướng tới các mức này; trong thực tế dạy học nếu HS có khả năng chủ 
động tự học thì sự hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp của GV ít và ngược lại, nếu HS còn hạn 
chế về khả năng tự học thì sự hướng dẫn trực tiếp của GV phải nhiều.

1.2. Sách giáo khoa mô hình hoạt động hỗ trợ việc dạy học đạt chuẩn kiến 
thức, kĩ năng (mục tiêu bài học) và dạy học phân hoá, phụ đạo học sinh yếu, bồi 
dưỡng học sinh giỏi 

Mô hình hoạt động dạy học theo SGKMHHĐ có những đặc điểm hỗ trợ rất tốt 
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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 đổi mới so với mô hình hoạt động dạy học 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 hoạt động học dựa theo SGK và SGV, kiểm soát 
quá trình và kết quả học; 

− 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 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, QS, TN, 
nghĩ, ghi…) − Học tương tác (HS − HS − GV) để hoàn thiện sản phẩm học/kiến thức, 
kĩ năng. Trong đó, học cá nhân có ý nghĩa quyết định, trao đổi cặp đôi là quan trọng, 
trao đổi nhóm bạn là cần thiết, trao đổi cả lớp chỉ diễn ra nếu cần. 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; khen ngợi, rèn luyện thêm cho HS giỏi để các em 
phát triển khả năng.

− 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 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 kiểm nghiệm lại kiến thức và 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 



18

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, cần 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).

1.3. Quy trình bài học của sách giáo khoa mô hình hoạt động hỗ trợ việc 
đánh giá định kì theo các mức độ của trình độ nhận thức

Nhìn lại thực tế Việt Nam, 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 trường học mới) 
là những hướng dẫn chung.

Căn cứ vào mục tiêu của chương trình môn học và mức độ đạt được 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 trong các bài kiểm tra sao cho phù hợp với yêu cầu chung của chương trình, 
đồng thời có tác dụng khuyến khích, động viên HS của trường từng bước đạt kết quả 
cao hơn. Cùng với quá trình nâng 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 4).

Bảng 4. Sự tương ứng giữa các hoạt động dạy học trong từng bài với mức độ 
yêu cầu về trình độ nhận thức.

Nhóm hoạt 
động 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
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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 
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

2. Vận dụng linh hoạt sách giáo khoa mô hình hoạt động 

Sẽ có những ý kiến cho rằng SGKMHHĐ chỉ triển khai được ở những nơi có đủ 
điều kiện, giống như tình trạng đã xảy ra với SGKM. Thực ra là: với những ưu điểm 
kể trên của SGKMHHĐ, trước yêu cầu triển khai CTGDPT mới thì cần và có thể biên 
soạn và triển khai SGKMHHĐ 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 nhưng chắc chắn 
đều có kết quả tốt hơn nhờ khắc phục được những hạn chế của SGK mô hình thuyết 
trình. Sau đây xin được thảo luận về một số vấn đề mà nhiều cán bộ quản lí và GV 
quan tâm.

2.1. 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 
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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 học tương tác liên quan và tác động qua lại, có 
thể diễn ra xen kẽ nhau, 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 biết 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 nhỏ. 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, quay người lại phía sau để trao 
đổi với bạn khi cần. Trong thực tế, nếu phòng học chật hay lớp đông HS, thì không 
thể tổ chức học theo nhóm nhỏ. Cũng đã có nhiều trường học nhận thấy dạy học theo 
SGKM 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. (Xem thêm I. Học nhóm – chương 2).

2.2. SGKMHHĐ 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 KTDH. 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 KTDH 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 SGKMHHĐ 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 không thể 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, 
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 
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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 để áp dụng các KTDH tích cực, phù hợp nhất với hoàn 
cảnh và đối tượng dạy học. Như vậy là, mặc dù SGKMHHĐ đã thiết kế sẵn quy trình 
hoạt động học nhưng vẫn dành nhiều “đất” cho sự sáng tạo của GV, nhất là việc sử 
dụng các KTDH tích cực (xem thêm Chương 2).

2.3. 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, cần phải 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.

2.4. 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 thường 
xuyên “chốt” kiến thức để HS ghi theo hoặc dành thời gian cho HS chép lại 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. 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 
(xem thêm VIII. Học sinh tự ghi bài – chương 2).

2.5. Theo SGKMHHĐ, 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 
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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. 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. (Xem thêm XV. Hướng dẫn phụ huynh 
tham gia giúp con em tự học ở nhà – chương 2).

2.6. 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 
SGKMHHĐ. Nếu trong lớp học không có các góc này thì dạy học theo SGKMHHĐ 
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 tiêu biểu, 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 trong năm 
học, 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 HS với GV. Dễ dàng nhận thấy là nếu được tổ 
chức xây dựng và hoạt 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 với 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 của góc 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 hoàn 
cảnh cụ thể, GV 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 SGKMHHĐ, nếu cần thì có 
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thể điều chỉnh các hoạt động học đã được nêu trong SGKMHHĐ.

2.7. 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 kết hợp học tương tác? 

Hoạt động giáo dục lấy hoạt động học và rèn luyện của HS làm trung tâm, coi 
trọng học cá nhân kết hợp 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 để nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và hoạt động dạy học 
tích cực. Nếu HS không được tự quản và hợp tác trong sinh hoạt thì khó có thể tương 
tác hiệu quả trong học tập (xem thêm XVII. Xây dựng tập thể học sinh tự quản).

2.8. Trong trường hợp nào thì GV cần điều chỉnh nội dung SGKMHHĐ?  

 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:

1. 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, mặc dù HS đã nhận biết được nhiệm vụ học, thì GV có thể thay 
đổi để tăng hay giảm yêu cầu về độ khó hay đưa thêm 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. Nếu HS không hiểu được những nhiệm vụ/câu hỏi trong SGK thì GV cần làm 
rõ bằng cách giải thích nội dung hay tìm các diễn đạt khác cho các nhiệm vụ/câu hỏi 
trong SGK.

 2. Điều chỉnh để phù hợp điều kiện cơ sở vật chất giáo dục 

- Nếu SGK yêu cầu thảo luận nhóm nhưng HS không ngồi được theo nhóm do 
phòng học không đủ rộng hoặc do khó khăn về bàn ghế 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). 
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- Nếu không thể tổ chức học ngoài trời theo yêu cầu của SGK thì GV thay đổi 
hình thức, cách thực hiện để dạy học trong phòng. 

- Nếu SGK yêu cầu làm TN nhưng phòng thiết bị của trường và góc học tập của 
lớp không có thiết bị để làm TN, GV và HS cũng không thể tự làm được các dụng cụ 
TN thì GV phải mô tả dụng cụ, cách làm và kết quả TN; có thể đặt câu hỏi: tại sao lại 
làm TN như vậy? Kết quả TN cho phép rút ra kết luận gì?… 

- Nếu SGK yêu cầu QS vật thật hoặc QS tranh ảnh nhưng phòng thiết bị của 
trường và góc học tập của lớp không có các vật đó, GV và HS cũng không thể tự làm 
hoặc tự tìm kiếm được thì GV và HS tìm các vật, tranh ảnh có tác dụng tương tự để 
thay thế. Nếu không tìm được vật thay thế thì GV phải mô tả sự vật, hiện tượng và 
hướng dẫn cho HS nhận xét, rút ra kết luận. GV cần thường xuyên chủ động khai thác 
các đồ vật, cây cối…  sẵn có trong phòng học, trong trường và ở địa phương để làm 
đồ dùng dạy học.

 3. Điều chỉnh để huy động kiến thức và vốn sống của HS 

Khi HS cảm thấy nội dung bài học mới là gần gũi, có ích với cuộc sống thì việc 
học tập sẽ dễ dàng hơn. Do đó, nếu nội dung bài học trong SGK quá xa lạ với HS thì 
GV cần phải bổ sung các câu hỏi, các gợi ý về những sự vật, hiện tượng 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 và chưa có lời giải trong thực tế để định hướng suy nghĩ 
của HS.

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

 Nếu SGK có các tình huống không phù hợp với các đặc điểm về văn hoá, kinh 
tế, xã hội… của địa phương, không thuận lợi đối với việc khai thác các điều kiện thực 
tế khi dạy học thì GV cần thay đổi nội dung hoặc hình thức diễn đạt phù hợp với phong 
tục, tập quán, sử dụng thêm các từ địa phương, nêu thêm các động vật, thực vật, các 
ngành nghề, các tổ chức, đoàn thể có ở địa phương hoặc thay đổi thời gian dạy học 
theo mùa vụ… để tận dụng được các điều kiện và các nguồn lực hỗ trợ cho quá trình 
dạy học. 

5. 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 

Nếu các yêu cầu, bài tập… trong SGK (phần các hoạt động vận dụng và tìm tòi 
mở rộng) không thuận tiện cho HS tìm kiếm các thông tin, các cơ hội học tập ở gia đình 
và cộng đồng vì vượt quá khả năng hỗ trợ của phụ huynh, của hoàn cảnh thực tế địa 
phương thì GV cần điều chỉnh để các yêu cầu, bài tập có nội dung gắn với các sự vật, 
hiện tượng (lễ hội, phong tục, ngành nghề, động thực vật…) của địa phương; đưa ra 
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các yêu cầu, bài tập “mở”, có nhiều mức độ để phù hợp với khả năng của phụ huynh 
giúp con em tự học ở nhà được càng nhiều càng tốt.

6. 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. Do đó, nếu nội dung dạy học 
có thể thay đổi để gắn liền và góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời để 
tăng thêm các điều kiện giúp cho nhiệm vụ giáo dục của nhà trường thì GV cần điều 
chỉnh bài học (mục tiêu, nội dung, câu hỏi, yêu cầu…) để phù hợp nhất với những mục 
tiêu, nhiệm vụ, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

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.

3. So sánh hoạt động dạy học theo sách giáo khoa mô hình thuyết trình và 
theo sách giáo khoa mô hình hoạt động

Những GV giỏi xưa nay dạy theo SGK mô hình thuyết trình (mô hình truyền 
thống) nhưng vẫn áp dụng được các PPDH và KTDH tích cực là do họ hiểu và biết 
triển khai trong thực tế các phương pháp và KTDH đó, dựa trên nội dung kiến thức 
của SGK; mặt khác, các sinh viên sư phạm đều đã được hướng dẫn về cách thức 
triển khai bài học theo lôgic của hoạt động nhận thức khoa học là: vào bài - dẫn dắt, 
gợi mở học sinh hình thành kiến thức mới - hướng dẫn thực hành, luyện tập củng cố 
kiến thức, rèn luyện kĩ năng - liên hệ kiến thức với thực tế. Sự khác nhau là ở chỗ để 
hoạt động hoá người học thì SGKMHHĐ có các đặc điểm thuận lợi hơn so với SGK 
truyền thống. Điều đó cũng có nghĩa là SGKMHHĐ hỗ trợ tốt hơn cho GV trong quá 
trình đổi mới PPDH theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực và phát triển năng 
lực tự học của HS. GV nào cũng có thể chuyển từ sử dụng SGK truyền thống sang sử 
dụng SGKMHHĐ một cách có hiệu quả, miễn là họ hiểu được sự giống và khác nhau 
giữa 2 mô hình SGK để tiến hành các hoạt động dạy học phù hợp. Trong thực tế đã 
có không ít trường hợp hiểu chưa đúng nên làm chưa đúng, chưa phát huy được các 
ưu điểm (thậm chí đã coi nhầm là nhược điểm) của SGKMHHĐ. Bảng sau đây dẫn ra 
những sự giống và khác nhau chủ yếu (cả về lí thuyết và thực tiễn) giữa 2 mô hình dạy 
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học. 

Bảng 5. So sánh mô hình dạy học theo SGK truyền thống và SGKMHHĐ

Dạy học theo SGK mô 
hình thuyết trình

Dạy học theo SGK mô hình hoạt động

1. SGK rất ít hỗ trợ về 
PPDH cho GV và HS. 

SGK hướng dẫn HS về PP tự học, dựa vào đó đó GV hỗ 
trợ HS tự học.

2. Dạy học tập trung 
truyền đạt kiến thức, 
chưa chú trọng đến việc 
giúp phát triển năng lực 
HS. 

Dạy học hướng đến phát triển năng lực HS dựa trên việc 
trang bị và vận dụng kiến thức cơ bản, cốt lõi (thể hiện 
trong tất cả các khâu: xác định mục tiêu, nội dung và 
PPDH; kiểm tra đánh giá HS và nhận xét, góp ý giờ dạy).

3. GV phải hiểu biết và 
có ý thức tự chủ động 
vận dụng cả PPDH và 
KTDH.

SGK gợi ý về PPDH tích cực, GV phải hiểu biết về PPDH 
và cần chủ động thực hiện các KTDH.

4. Cách học phụ thuộc 
vào cách dạy của GV.

Cách học do SGK và GV hướng dẫn.

5. Không yêu cầu GV 
hướng dẫn HS cách sử 
dụng SGK.

GV phải hướng dẫn HS cách tự học theo định hướng của 
SGK, cần hướng dẫn kĩ ở 2 -3 bài học đầu tiên về: cấu 
trúc bài học, cách đọc, quan sát … và ghi chép theo yêu 
cầu của SGK.

6. Qui trình bài học tuân 
theo logic nhận thức 
khoa học nhưng chưa 
thật triệt để và không thể 
hiện rõ.

Qui trình bài học tuân theo logic nhận thức khoa học triệt 
để hơn. HS chỉ có thể bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tiếp 
theo khi đã hoàn thành nhiệm vụ trước đó. GV – HS nhận 
thức được ý nghĩa từng hoạt động.

7. Không ý thức rõ sự 
khác nhau về mục đích, 
ý nghĩa và nội dung 
giữa các hoạt động: 
hình thành kiến thức với 
luyện tập, luyện tập với 
vận dụng, vận dụng với 
tìm tòi mở rộng.

Phân biệt rõ nên chủ động hơn trong quá trình tổ chức 
các hoạt động.
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8. Không ý thức rõ mục 
đích, ý nghĩa và cách 
thức thực hiện 2 hình 
thức học cá nhân và học 
tương tác, mặc dù trong 
một số trường hợp đã 
coi trọng 1 trong 2 hình 
thức đó. HS rất ít khi 
được trao đổi với bạn 
hoặc nêu ý kiến thắc 
mắc với GV, chỉ ngồi im 
để lắng nghe lời giảng, 
trả lời câu hỏi do GV nêu 
ra; học nhóm không dựa 
trên kết quả học cá nhân 
nên kiến thức của nhóm 
thường chỉ phụ thuộc 
vào HS khá giỏi trong 
nhóm.

Ý thức rõ nên chủ động trong quá trình tổ chức hoạt động 
(luôn coi trọng vai trò của từng hình thức học và sự phối 
hợp giữa 2 hình thức học). HS có thể hỏi bạn những điều 
chưa biết, chưa hiểu trong lúc học cá nhân nhưng không 
được đem “cái đầu rỗng không” để trao đổi với bạn bên 
cạnh hoặc bạn trong nhóm.

9. HS ghi bài theo sự 
chốt kiến thức (đọc hoặc 
viết lên bảng chính) của 
GV.

HS tự ghi bài và hoàn thiện dần thông qua học cá nhân 
và học tương tác. GV chỉ chốt kiến thức để HS ghi theo 
nếu HS không tự thực hiện được vì gặp phải kiến thức 
khó hoặc nội dung khó diễn đạt.

10. Không nhận thấy rõ 
mức độ cần đạt theo yêu 
cầu mục tiêu kiến thức, 
kĩ năng của bài học khi 
kết thúc hoạt động luyện 
tập.

Cuối hoạt động luyện tập GV và HS cùng đánh giá, hoạt 
động bổ sung (nếu cần), để đảm bảo tất cả HS đạt mục 
tiêu kiến thức, kĩ năng của bài học.

11. GV ít có điều kiện 
quan tâm đến từng cá 
nhân HS vì cách dạy 
học “đồng loạt cả lớp”

GV có điều kiện hơn trong việc cá thể hoá hoạt động học, 
dành nhiều thời gian cho HS yếu, phát huy tối đa khả 
năng của HS giỏi.
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12. Tiến độ hoạt động 
của cả lớp thường dựa 
theo tiến độ của các HS 
khá, giỏi trong lớp (biểu 
hiện qua trả lời được 
câu hỏi, giải được bài 
tập do GV yêu cầu).

Chấp nhận tiến độ học tập khác nhau giữa HS khá, giỏi 
và HS yếu. HS khá, giỏi có thể kết thúc hoạt động này 
chuyển sang hoạt động khác (rõ nhất là từ hoạt động 
luyện tập sang hoạt động vận dụng) trong khi HS trung 
bình, yếu thì cần sự hỗ trợ thêm của GV hoặc của bạn 
giỏi hơn nên hoàn thành chậm hơn. 

13. GV quan sát hoạt 
động học: chủ yếu là 
tập trung QS hành động 
phát biểu của HS giỏi và 
thái độ im lặng của các 
HS còn lại, qua đó điều 
hành tiến độ hoạt động 
của cả lớp.  

GV quan sát hành vi và vở ghi của HS, nhưngtập tập 
trung vào HS yếu để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. 

14. SGK ít hỗ trợ cho 
việc dạy học phân hoá.

Các hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng trong SGK là 
hoạt động phân hoá, không yêu cầu tất cả HS phải thực 
hiện và hoàn thành kết quả được như nhau.

15. Không yêu cầu GV 
điều chỉnh nội dung 
SGK.

GV có thể điều chỉnh nội dung SGK để phù hợp với bối 
cảnh dạy học thực tế.

16. Ít quan tâm năng lực 
tự quản của HS.

Cần xây dựng tập thể HS tự quản để hỗ trợ học cá nhân 
(tự quản cá nhân) và học tương tác (tự quản nhóm/lớp). 

17. Ít quan tâm sự hỗ trợ 
của PH cho HS tự học ở 
nhà.

- GV hướng dẫn để PH biết cách hỗ trợ HS hoạt động vận 
dụng và tìm tòi mở rộng.

- GV điều chỉnh các yêu cầu, bài tập… để phù hợp với 
khả năng của PH và điều kiện thực tế địa phương.
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Chương 2.
PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC 

TÍCH CỰC THEO SÁCH GIÁO KHOA
MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG

Ở chương 1, chúng ta đã bàn đến việc biên soạn SGKMHHĐ sao cho có thể hỗ 
trợ tốt nhất để GV và HS hoạt động dạy học tích cực. Ở chương 2, sẽ đề cập tới các 
PPDH nói chung và một số KTDH, kinh nghiệm dạy học mà GV có thể chủ động sử 
dụng để tổ chức hoạt động dạy học dựa theo sự hướng dẫn HS tự học (học cá nhân, 
kết hợp học tương tác) của SGKMHHĐ.

1. Phân biệt phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy học

Để trở thành GV dạy giỏi thì GV phải say mê với nghề hoặc có năng khiếu bẩm 
sinh; nhưng ít nhất, nếu nắm chắc và vận dụng được các PPDH và các KTDH tiên tiến 
thì cũng đảm bảo được mức độ đạt yêu cầu. 

Theo từ điển tiếng Việt, phương pháp là hệ thống các cách sử dụng để tiến hành 
một hoạt động nào đó. Theo đó, phương pháp có thể được hiểu ở nhiều cấp độ khác 
nhau. Có thể chia PPDH thành 3 cấp độ: cấp độ vĩ mô, cấp độ trung gian và cấp độ vi 
mô. Sự phân định như vậy chỉ mang tính tương đối, không thể phân định thật rõ ràng 
giữa các cấp độ.

− PPDH ở cấp độ vĩ mô là những quan điểm dạy học, những định hướng mang 
tính chiến lược, cương lĩnh, mô hình lí thuyết của PPDH, tương đương với các trào 
lưu sư phạm. Ví dụ: PPDH lấy hoạt động học làm trung tâm.

− PPDH ở cấp độ trung gian là những cách thức, con đường dẫn đến mục tiêu 
của bài học. Ví dụ: PPDH dạy học giải quyết vấn đề. 

− PPDH ở cấp độ vi mô là những KTDH, những biện pháp, cách thức hành động 
của GV và HS trong các tình huống/hoạt động nhằm giải quyết một nhiệm vụ/nội dung 
cụ thể. Ví dụ: KTDH “khăn trải bàn”.

Bảng 6: Mối quan hệ giữa quan điểm dạy học, PPDH và KTDH

Bình diện vĩ mô Quan điểm dạy học Phương pháp vĩ mô
Bình diện trung gian PPDH Phương pháp cụ thể
Bình diện vi mô KTDH Phương pháp vi mô
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2. Đặc điểm của phương pháp dạy học tích cực – hoạt động hoá người học

Trong SGKMHHĐ, hoạt động dạy học các bài được hướng dẫn (hoặc gợi ý) thực 
hiện theo qui trình chung nhưng ở từng bài thì có thể sử dụng các KTDH theo các 
cách thức khác nhau và đều hướng tới khả năng tích cực hoá nhiều nhất người học 
và người dạy. Điều đó có nghĩa là mỗi bài học vận dụng chủ yếu một PPDH tích cực 
và sử dụng hợp lý những KTDH 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 (nhiều khi chúng ta gọi là các PPDH truyền thống) và các PPDH tích cực. 
Đặc điểm chung của các PPDH thụ động 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 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 và phát triển khả năng tự học.

Theo tác giả Trần Bá Hoành, với mục tiêu hoạt động hoá người học, 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 (có tác giả gọi là học 
tương tác); 

− 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; 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. Một số kĩ thuật dạy học theo sách giáo khoa mô hình hoạt động

Các KTDH được đề cập sau đây nói chung là không xa lạ với nhiều GV, nhưng 
trong cuốn sách này các KTDH được giới thiệu gắn với việc dạy học có sử dụng 
SGKMHHĐ, hướng tới khả năng tích cực hoá cao nhất hoạt động học của HS. Mỗi 
KTDH đều có ví dụ minh hoạ, trong đó nội dung dạy học dựa theo SGKM. Các ví dụ 
chỉ ghi tóm tắt các hoạt động của GV và HS, dành việc nhận xét, đánh giá cho thành 
viên trong các hoạt động sinh hoạt chuyên môn. 
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I. HỌC NHÓM

1. Đặt vấn dề

1.1. Hoạt động tự học tích cực luôn là sự phối hợp học cá nhân với học tương 
tác. Hoạt động học tập được hiểu như hoạt động tự học có hướng dẫn và định hướng 
bởi SGKMHHĐ và lời nói của GV. Đối với mỗi đơn vị kiến thức, cơ bản có 2 hình thức 
tự học tích cực sau đây: 

− Phương án 1: Không chia nhóm HS, gồm 2 hình thức kế tiếp: học cá nhân và 
học tương tác. Học cá nhân (có thể vẫn kết hợp trao đổi với bạn, với thầy) để ghi được 
kết quả trên vở, đó chính là sản phẩm học cá nhân. Học tương tác: HS chủ động trao 
đổi (tự trình bày kết quả học cá nhân, đưa ra câu hỏi với những gì còn chưa rõ, chưa 
biết để được các bạn (ngồi gần) góp ý...) để hoàn thiện sản phẩm học cá nhân. Sau 
đó, tuỳ theo đặc điểm của nội dung và điều kiện dạy học mà GV chỉ đạo cho HS có hay 
không có hoạt động báo cáo và thảo luận trước cả lớp.

− Phương án 2: HS chia thành các nhóm rồi mới học cá nhân và trao đổi, thống 
nhất sản phẩm học của cá nhân và của nhóm; nếu cần, đại diện của nhóm sẽ trình bày, 
báo cáo để thảo luận trong lớp. 

Học nhóm được bàn đến trong cuốn sách này là thuộc về phương án 2, nhưng 
cũng có thể ứng dụng các nội dung thích hợp cho phương án 1. 

1.2. Ý nghĩa quan trọng nhất của học nhóm là để giúp mỗi HS rèn luyện tư duy 
độc lập, kích thích sự năng động, sáng tạo; thống nhất ý kiến của cả nhóm, cả lớp, 
giúp HS hiểu được những điều các em chưa hiểu hoặc cảm thấy khó hiểu nhờ sự 
giúp đỡ của các bạn. Qua đó cũng giúp HS phát triển các năng lực hợp tác, giao tiếp 
và trình bày; phát triển tình đoàn kết giữa các HS trong tập thể; khắc phục được tính 
tự ti; HS được bạn hỗ trợ sẽ tiến bộ hơn do từ chỗ chưa hiểu bài đến hiểu bài, từ làm 
bài sai đến nhận ra được chỗ sai và sửa cho đúng. Theo Yoshiko Kitada, có 4 mức 
độ hiểu kiến thức: mức 1 − Làm được, hiểu câu trả lời; mức 2 − Có thể giải thích cho 
GV hoặc các bạn đã hiểu; mức 3 − Có thể giải thích cho những bạn chưa hiểu; mức 
4 − Có thể giải thích tùy theo sự cần thiết của bạn. Do đó, HS cố gắng để giúp được 
bạn thì mình cũng nắm vững kiến thức, kĩ năng và phát triển năng lực hơn. Học nhóm 
giúp cho tất cả HS đều nắm chắc, nhớ và vận dụng kiến thức tốt vì kiến thức được 
hình thành vừa là sản phẩm của riêng từng cá nhân, lại được hoàn thiện, chính xác, 
khách quan nhờ tập thể. 

1.3. Hình thức học nhóm phù hợp nhất với những câu hỏi, những nội dung trong 
bài học có độ khó phù hợp với khả năng nhận thức của nhiều HS trong lớp nhưng đòi 
hỏi có nhiều thời gian và nhiều người tham gia thảo luận, tranh cãi mới vỡ lẽ ra vấn đề; 
đó cũng có thể là một nội dung “mở”, có nhiều cách giải quyết hoặc có nhiều đáp án 
đúng.
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2. Chuẩn bị của giáo viên 

GV phải chọn những nội dung phù hợp với hình thức học nhóm và chuẩn bị 
phương án chia nhóm HS; chuẩn bị đủ đồ dùng học tập cần thiết để HS có thể viết, 
đọc, tra cứu, thực hành, QS, làm việc bằng tay,… phù hợp nội dung học tập; hình dung 
kịch bản dạy học. 

 Nhiệm vụ học tập cần có độ khó nhất định để những HS có lực học trung bình 
khá vẫn không thể tự giải quyết được, cần phải cố gắng và phải có sự giúp đỡ của bạn 
hoặc của GV mới có thể hoàn thành; nếu quá dễ, HS không có cơ hội cộng tác; nếu 
quá khó, HS sẽ bế tắc và chán nản. Câu hỏi, bài tập ở mức độ kiến thức nâng cao nếu 
ở dạng “mở”, có nhiều cách thực hiện, nhiều câu trả lời khác nhau thì càng tốt. 

3. Tiến hành trên lớp

3.1. Chia nhóm

  Tùy theo tính chất của nội dung học hoặc tùy theo đặc điểm của lớp, GV có thể 
chia nhóm HS theo các cách sau đây:

− Nhóm ngẫu nhiên, ví dụ: cho HS đếm số từ 1 đến 6, đếm cho hết số HS của 
lớp, những em nào có số giống nhau thì được xếp vào một nhóm; hoặc GV chuẩn bị 
các biểu tượng có số lượng bằng nhau và phát ngẫu nhiên cho HS; những HS có cùng 
biểu tượng thì được xếp vào một nhóm;

− Nhóm cùng trình độ hoặc đa trình độ do GV lựa chọn;

− Nhóm chọn bạn: HS có quyền chọn bạn để thành lập một nhóm;

− Nhóm cố định: do GV chọn những em ngồi gần nhau để thành lập một nhóm. 

    Một số lưu ý khi tiến hành chia nhóm:

− Số lượng thành viên trong mỗi nhóm nên có từ 2 (với các lớp đầu cấp tiểu học), 
4 − 6 (ở các lớp sau). Nếu nhóm có quá nhiều thành viên, thì ưu điểm là sẽ có những 
HS năng lực khác nhau nhưng việc điều hành để các HS đều tích cực tham gia thảo 
luận sẽ gặp khó khăn. 

− Với số lượng thành viên hợp lý và các thành viên trong nhóm có năng lực khác 
nhau: giỏi, khá, trung bình, yếu và đa dạng về thành phần xuất thân, môi trường sống, 
nghĩa là thành phần nhóm gần giống với các thành phần xã hội thì tính hợp tác, chia 
sẻ được phát huy tốt hơn.

− Để hình thành kỹ năng hoạt động học nhóm, giai đoạn đầu GV nên bắt đầu từ 
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nhóm đôi. Khi HS đã có kinh nghiệm, kỹ năng nhất định sẽ tổ chức nhóm với số lượng 
nhiều hơn. Cũng nên cân nhắc đến việc cần có thời gian để từng HS thích ứng với các 
hoạt động nhóm.

3.2. Phân công trách nhiệm trong nhóm

Mỗi HS đều phải có trách nhiệm trong nhóm mình. Việc phân công trách nhiệm 
của mỗi thành viên trong nhóm là do chính nhóm đề xuất và thống nhất. Thông thường 
trong mỗi nhóm có các thành phần sau: trưởng nhóm: điều hành nhóm hoạt động; thư 
kí: tự ghi lại kết quả học cá nhân và sửa chữa bổ sung khi được các thành viên trong 
nhóm góp ý, thống nhất để làm tư liệu của nhóm. Ngoài ra có thể phân công báo cáo 
viên: trình bày trước lớp kết quả học tập của nhóm và người theo dõi về thời gian.

Các trách nhiệm nêu trên không phải là cố định mà phải được thay đổi luân phiên 
sau mỗi lần học nhóm hoặc thay đổi định kỳ do GV quy định. 

  3.3. Giao – nhận nhiệm vụ nhóm

Dựa vào nội dung học tập nêu trong SGK, nhiệm vụ của các nhóm có thể giống 
nhau hoặc khác nhau, phụ thuộc vào mục đích dạy học, nhưng việc giao nhiệm vụ cho 
mỗi nhóm đều phải rõ ràng, ngắn gọn bằng hình thức dùng lời, viết lên bảng chính, 
bảng phụ các câu hỏi, bài tập, phiếu học tập…; hướng dẫn cách thức thực hiện, chuẩn 
bị các điều kiện, công cụ học tập (phiếu học cá nhân, vở ghi, vở nháp, bảng phấn, 
thước, bút, sách giáo khoa, tư liệu tham khảo, vật quan sát, thí nghiệm... ) đủ để các 
thành viên hiểu rõ về nhiệm vụ cụ thể của nhóm mình phải làm gì, làm trong thời gian 
bao lâu; nếu cần GV có thể giải thích thêm một vài từ ngữ, khái niệm… trong SGK, 
kiểm tra thử một vài thành viên xem các em có hiểu được nhiệm vụ được giao hay 
chưa. 

Nên nói rõ cho HS rằng kết quả học tập được đánh giá theo nhóm, nhưng mỗi 
HS đều có trách nhiệm phải đóng góp để nhóm hoàn thành công việc và mọi thành 
viên đều lĩnh hội được kiến thức. Vì thế các em cần phải hợp tác chặt chẽ với nhau.

3.4. Học cá nhân và học tương tác trong nhóm

       Với bất cứ nội dung học tập nào, sau khi giao – nhận nhiệm vụ, luôn phải 
dành thời gian cho việc học cá nhân. Kết quả là mỗi thành viên đều ghi chép được một 
cách tóm tắt các kết quả như: trả lời câu hỏi, giải bài tập... 

  Việc chia sẻ trong nhóm được kết hợp, hoán đổi liên tục, xen lẫn với làm việc 
cá nhân để HS hoàn thành nhiệm vụ học tập như sau:

− HS gặp khó khăn hỏi HS đã làm được bài hoặc hỏi GV để được hướng dẫn, 
giúp đỡ sau đó tự hoàn thành nhiệm vụ.
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− HS trao đổi kết quả làm việc cá nhân với nhau (đổi bài và đối chiếu, kiểm tra 
sản phẩm học tập hoặc nói cho nhau nghe những gì đã làm và kết quả; điều chỉnh, bổ 
sung, so sánh cách làm, kết quả):

+ HS đọc, viết, nói, chỉ ra, giải thích,…về quá trình, cách làm, kết quả thực hiện 
nhiệm vụ học tập.

+ HS chỉ ra cho nhau những lỗi mắc phải, giải thích và tự sửa chữa.

+ HS tranh luận, hỏi đáp về sự khác nhau của các sản phẩm cá nhân. Cùng nhận 
ra cái đúng, phù hợp và hiểu bài.

+ HS chia sẻ những ý kiến riêng, mới, khác về cách làm, kết quả mà bạn chưa 
hoặc không có để bạn học được thêm.

Trong lúc HS học, GV theo dõi bao quát lớp nhưng chú ý nhiều hơn đến những 
HS hoặc những nhóm có hạn chế, phát hiện và hỗ trợ cho những cá nhân hoặc nhóm 
có khó khăn, kịp thời uốn nắn, điều chỉnh những lệch lạc của HS nhưng không làm 
thay HS; GV phải kiệm lời trong khi các em đang hoạt động nhóm. Nếu cần, GV cho 
cả lớp dừng lại để tập trung chú ý nghe GV hướng dẫn thêm. GV cũng nên gợi ý các 
nhóm dành sự ưu tiên cho các bạn lâu nay ít được phát biểu, ít được đề đạt ý kiến 
được đưa ra câu hỏi trước hoặc câu trả lời trước nhất, với đáp án dễ nhất để các bạn 
này tự tin trong cả học cá nhân và tham gia vào hoạt động chung của nhóm. 

Mọi HS cần hoàn thành nhiệm vụ học tập ở mức độ cố gắng cao nhất nhưng 
không nhất thiết phải đạt được mức độ hoàn thiện như nhau (tuỳ theo khả năng mà 
HS có kết quả sản phẩm ở các mức độ khác nhau giữa các cá nhân, các nhóm) trước 
khi chuyển sang trao đổi cả nhóm, cả lớp. GV không nên cứng nhắc chờ tất cả HS 
làm xong hết bài mới chuyển sang chia sẻ trong nhóm, trong lớp. Nhìn chung, không 
nên để HS trong mỗi nhóm và các nhóm phải ngồi chơi, chờ đợi nhau trước khi thảo 
luận chung.

GV cũng cần quan sát cả những biểu hiện về quan hệ giữa các HS trong cùng một 
nhóm để lựa lời góp ý với các em cách ứng xử phù hợp, nếu cần. Bảo đảm trong thảo 
luận không bao giờ được chỉ trích mà chỉ phân tích ý tưởng, suy nghĩ. Nói cách khác, 
không có sự phủ nhận trong tranh luận mà chỉ nêu những gì là hợp lí hay chưa hợp lí. 

3.5. Báo cáo, trao đổi trong lớp

GV quy định thời lượng cho các báo cáo và thời lượng cả lớp thảo luận, góp ý 
hoàn thiện sản phẩm học, thời lượng để tất cả HS hoàn thiện phần ghi chép cá nhân. 

Tuỳ theo nội dung và điều kiện thời gian, GV chọn đại diện của 1 nhóm, đại diện 
của một số nhóm hoặc đại diện của tất cả các nhóm lần lượt sử dụng tư liệu (kết quả 
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học) của nhóm để lên trình bày, các HS khác lắng nghe, tranh luận, phản hồi (nêu ý 
kiến khác, điều chỉnh ý kiến, hỏi thêm, bổ sung ý kiến, mở rộng ý kiến,…). Từ đó tự 
điều chỉnh, hoàn thành thêm nhiệm vụ học tập cá nhân. 

GV có thể tham gia cùng với HS trong vai người chia sẻ, khơi gợi, định hướng,… 
Cuối cùng, nếu cần thiết, GV chia sẻ ý kiến, chuẩn hóa kiến thức, kĩ năng, kết luận, 
củng cố,… HS tiếp thu để hoàn thiện nhiệm vụ/sản phẩm học cá nhân.

4. Một số kinh nghiệm 

− Cần khắc phục bằng được một trong những hạn chế phổ biến của học nhóm 
trong thực tế hiện nay là chú ý nhiều vào thảo luận nhóm, thảo luận lớp; ít coi trọng 
học cá nhân. Biểu hiện cụ thể là không dành đủ thời gian cho hoạt động cá nhân (đọc, 
quan sát tranh ảnh, làm thí nghiệm, suy nghĩ, ghi chép...) trước khi thảo luận và thời 
gian để HS hoàn thiện sản phẩm học cá nhân sau khi tiếp thu góp ý, bình luận... của 
các bạn trong nhóm, trong lớp.

− Khi HS thảo luận trong nhóm, tuỳ theo môn học, nội dung học mà GV gợi ý đối 
tượng hỏi – đáp phù hợp. Kinh nghiệm của một GV tiểu học là: với môn Tập Đọc thì 
nên yêu cầu HS khá đặt câu hỏi để các em HS yếu hơn tìm câu trả lời; đây chính là 
cách để HS gợi ý  cho bạn phải chọn đọc gì, làm gì để tìm được câu trả lời. Nhưng với 
môn Toán, Luyện từ và câu, Tập làm văn… thì lại khác, nếu em nào chưa hiểu chỗ nào 
thì sẽ hỏi bạn và có thể thảo luận để đi đến ý đúng về nội dung cần lĩnh hội. 

− Khi HS báo cáo trước lớp, GV nên gợi ý để các bạn trong nhóm khác đặt câu hỏi, 
nếu đại diện nhóm báo cáo không trả lời được thì gợi ý các em tìm sự trợ giúp từ phía các 
bạn trong nhóm, trong lớp; GV chưa trợ giúp vội. Đối với nhiệm vụ (câu hỏi, bài tập) có 
kết quả rõ ràng và duy nhất thì HS cần thống nhất nhưng cần chia sẻ nhiều hơn về cách 
làm, cách tìm ra kết quả đó. Đối với nhiệm vụ “mở”, không có kết quả rõ ràng và duy nhất 
thì HS không cần thống nhất, chỉ đưa ra kết quả, trả lời và lý lẽ riêng phù hợp.

− GV nên ưu tiên cho HS đặt câu hỏi thảo luận vì khi được trả lời câu hỏi của bạn 
thì HS sôi nổi hơn khi trả lời câu hỏi của GV. HS luôn có tâm lý e ngại trước câu hỏi 
của GV do “sợ” cô giáo hơn các bạn “ngang hàng” với mình. 

− GV đừng vội vàng đốt cháy giai đoạn, cần hướng dẫn kĩ cho HS để không ảnh 
hưởng đến tâm lí và kết quả học tập của HS. GV cần hướng dẫn cho HS quen dần với 
cách đặt câu hỏi, cách trả lời bằng chính việc làm mẫu. Những buổi đầu HS của các 
lớp đầu tiểu học thường chỉ hỏi nhau vài câu “tại sao bạn lại làm như vậy”,  “tại sao 
bạn có kết quả như vậy”... thì GV phải đóng vai là một HS và đưa ra những câu hỏi 
hay câu trả lời, sau đó yêu cầu HS nói lại; dần dần các em biết hỏi nhau, biết chia sẻ 
cho nhau một cách sôi nổi hơn và nhẹ nhàng, thoải mái, không bị căng thẳng, gò bó. 
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Ở lớp 1 (thường từ học kỳ II trở đi), HS đã có sẵn tiềm năng và nhu cầu học nhóm 
nhưng năng lực giao tiếp còn hạn chế, do đó GV nên khuyến khích và hướng dẫn cách 
học nhóm cặp đôi một cách tự nhiên giữa 2 HS ngồi cạnh nhau, không nhất thiết theo 
các bước quy định. Ví dụ: Khi làm xong bài toán, HS nên được khuyến khích kiểm tra 
bài cho nhau hoặc giúp bạn nếu bạn làm sai, không làm được bài. Khi học tập đọc, HS 
nên được khuyến khích đọc cho nhau nghe và sửa lại nếu bạn đọc sai,... GV hướng 
dẫn tỉ mỉ và dần hình thành cho HS thói quen giúp đỡ bạn đúng cách, tránh làm thay, 
làm hộ bạn. Nên hỏi: Em thấy ý kiến của bạn như thế nào, vì sao? Em hiểu ý kiến đó 
như thế nào? Liệu còn có cách làm nào, ý kiến nào khác, vì sao? Nên như thế nào thì 
hơn ? Còn câu hỏi, thắc mắc nào nữa?...

- Với những HS có cá tính, chưa có tinh thần hợp tác hoặc ít hoà đồng thì GV 
phải làm công tác tư tưởng cho HS để cuối cùng em đó cũng được lớp chấp nhận. Ví 
dụ, GV kiên trì động viên, khích lệ để em đó không xấu hổ, không ngại để nhờ các bạn 
giúp đỡ, giải thích những điều còn chưa hiểu; đồng thời GV khuyên các bạn khác nhiệt 
tình trao đổi, giúp đỡ và gần gũi với bạn hơn. 

- GV phải bồi dưỡng cho nhóm trưởng, thậm chí GV phải làm mẫu nhóm trưởng 
mẫu để các nhóm trưởng biết điều hành có kết quả hoạt động của nhóm, sao cho 
nhóm hoạt động có tổ chức, từng người nói, từng người phát biểu, góp ý, không để 
bạn nào đứng ngoài hoạt động nhóm:

+ Mọi người lắng nghe nhận xét, góp ý hoặc tiếp thu ý kiến của bạn. 

+ Ai cũng có ý kiến, không để một người nói quá nhiều, nói tranh phần người 
khác; 

+ Các bạn học yếu, bạn nhút nhát được ưu tiên phát biểu trước, phát biểu nhiều 
hơn; 

+ Bạn học giỏi nói sau cùng, chỉ nói điều quan trọng, điều cần thiết;

+ Nhóm trưởng phải tôn trọng mọi người, không là người “thống trị” nhóm, không 
áp đặt, không cản trở mọi người phát biểu.   

5. Ví dụ 

5.1. Bài: “Giữ phép lịch sự khi bày tỏ yêu cầu đề nghị”, (Tiếng Việt 4)

   GV xác định mục tiêu chính của bài là: HS biết thực hành cách giữ phép lịch sự 
khi bày tỏ yêu cầu đề nghị trong giao tiếp hằng ngày. GV đã thay phần tìm hiểu ngữ 
liệu SGK bằng cách nêu tình huống từ thực tế:

Tại một quầy bán thực phẩm để mua một ít đồ ăn, có vài người đến mua hàng, 
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trông chừng ít tuổi hơn cô bán hàng. Một người nói: “Bán cho hai mớ rau”! Cô bán hàng 
ngước nhìn không nói gì, lấy hai mớ rau đưa cho khách hàng. Một khách hàng khác 
nói: “ Chị ơi, chị làm ơn bán cho em hai mớ rau!”. Chị bán hàng đưa hai mớ rau và tươi 
cười nói: “Rau của em đây”. 

GV phân chia: cứ hai bàn ngồi gần nhau hợp thành một nhóm 4 người.

− GV yêu cầu HS suy nghĩ, trao đổi với bạn trong nhóm, ghi tóm tắt nhận xét của 
cá nhân về 2 khách hàng bằng các từ quan trọng nhất; sau đó thảo luận, thống nhất 
trong nhóm. 

Sau đây là các ý kiến thảo luận tại một nhóm: 

+ Tại sao bạn chọn cách nói của khách hàng thứ hai mà không chọn cách nói của 
khách hàng thứ nhất; 

+ Tôi không chọn cách nói của khách hàng thứ nhất vì người này nói trống không 
nên không lịch sự;

 + Tôi đồng ý với ý kiến của bạn Thuỷ, tôi bổ sung thêm là cách nói của người thứ 
hai lịch sự hơn vì có từ “chị ơi” và còn xưng là “em”;

 + Tôi thấy từ “làm ơn” trong câu nói của khách hàng thứ hai cũng rất hay chứ 
cách nói của khách hàng thứ nhất cứ như là bắt buộc cô bán hàng phải bán hàng cho 
mình. 

+ Trưởng nhóm chốt lại ý kiến của cả nhóm: Qua ý kiến của các bạn cách nói của 
khách hàng thứ hai lịch sự hơn vì đã gọi “chị ơi”, có từ xưng hô “chị− em”, có từ “làm 
ơn” đứng trước động từ “bán”. 

Thư kí nhanh chóng ghi ý kiến đã được thống nhất lên bảng nhóm.

  Đến khi thảo luận lớp có thêm các ý kiến được đưa ra: 

+ Người bán hàng đã tỏ thái độ vui vẻ, thân thiện với khách hàng thứ 2, không 
thân thiện với khách hàng thứ nhất;

+ Nếu đi mua rau tôi sẽ nói: rau của chị chắc là thực phẩm sạch đấy nhỉ, chị làm 
ơn cho em mua 2 mớ ạ.

− GV: Cả lớp có ý kiến nào thêm không? (không có). Vậy có cần cô tóm tắt lại 
không?

− HS: Không ạ.

− HS: Thưa cô, có cần ghi câu cuối: “Nếu đi mua rau...” không ạ?

− GV: Em nào trả lời giúp cô? (không có). Theo cô thì các em sẽ có những cách 
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khác nữa để hỏi mua hàng. Sau 2 ngày nữa các em sẽ viết lại những câu nói của mình 
và trưng bày tại góc học tập, đồng ý không?

− HS: Đồng ý ạ. 

− GV: Còn bây giờ các em hãy tự hoàn thiện thêm phần ghi chép của mình.

5.2. Trích kế hoạch bài học “ So sánh phân số“  (Toán 4).

1. Thời lượng và mục tiêu bài học

Bài học “so sánh phân số” gồm 2 tiết, sau đây là kế hoạch tiết học thứ nhất. 

Ở bài học trước (phân số bằng nhau) HS đã biết cách tìm ra những phân số bằng 
nhau (nhân hoặc chia cả tử số và mẫu số với cùng một số tự nhiên khác 0 và 1) và biết 
tìm được các phân số mới bằng phân số đã cho. Bài học này HS học cách so sánh 
phân số dựa vào tử số trên cơ sở các phân số cùng mẫu số (làm cho các phân số so 
sánh có cùng mẫu số bằng cách tìm phân số mới bằng phân số đã cho). 

2. Thiết kế bài học (giáo án)

 Mục tiêu: 

− HS thực hiện được so sánh các phân số cùng mẫu số, khác mẫu số dựa vào 
tử số (các phân số nhỏ hơn 1).

− Bước đầu HS biết tự học và giải quyết vấn đề; giao tiếp, hợp tác.

Chuẩn bị đồ dùng học tập: 

GV chuẩn bị phiếu học tập, giấy cho mỗi HS; 2 thẻ giấy hình chữ nhật  (4cm x12 
cm) cho mỗi nhóm HS.

HS chuẩn bị phiếu học cá nhân, đồ dùng học toán (các hình tròn), bút chì.

 Hoạt động dạy học: 

Hoạt động học của HS Hỗ trợ của GV

Bài tập 1 (5 phút): Đọc ví dụ.
Bước 1: Làm việc cá nhân.
Bước 2: Chia sẻ trước cả lớp cách chia 
cái bánh của Minh thành 2 phần  bằng 
nhau, có thể chia thành 4 phần  bằng 
nhau (chia trên hình vẽ).

− Phát phiếu học tập. 
− Gọi 1 số HS nêu nhận xét sau việc chia 
bánh
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Bài tập 2, 3, 4 (20 phút): Thực hiện các 

bài tập.

Bước 1: Làm việc cá nhân.

Tự làm lần lượt các nhiệm vụ. 

Ở nhiệm vụ 2: tự gấp và tô được cả 2 

băng giấy (nếu không hiểu có thể nhờ 

bạn hoặc GV giúp đỡ).

Ở nhiệm vụ 3: tự viết được dấu “=” và 

suy nghĩ cách giải thích lý do chọn dấu 

đó (nếu không hiểu có thể nhờ bạn hoặc 

GV giải thích).

Ở nhiệm vụ 4: Đọc thầm ít nhất 2 lần 

để hiểu bài (nếu không hiểu có thể nhờ 

bạn hoặc GV giải thích).

− Hỗ trợ HS thực hiện tất cả các bài tập 

2,3,4. Với bài tập 2:

+ Phát giấy cho HS, cho HS chuẩn bị đủ 

bút chì (hoặc mầu) để tô.

+ Có thể hướng dẫn HS cách thực hiện 

gấp, dùng bút chì kẻ, tô từng phần bằng 

giấy. 

Việc tô đúng phần giấy chỉ phân số lớn 

hơn, bé hơn 12  là quan trọng, GV để 

HS tự làm (yêu cầu cao với HS). Gợi ý 

HS nhận xét khi “gấp đôi lại lần nữa” thì 

băng giấy được chia thành 4 phần bằng 

nhau (hay 1
2

 = 2
4

).

+ Quan sát, hướng dẫn cá nhân, đảm 

bảo rằng tất cả HS đều tự làm, hoàn 

thành hết các bài tập (bằng tự làm hoặc 

có giúp đỡ).
*******************

Bước 2: Chia sẻ trong nhóm.

− Chia sẻ, giúp nhau ngay khi thực hiện 

nhiệm vụ cá nhân (bước 1) để hoàn 

thành việc của cá nhân.

−  Tiếp tục chia sẻ bằng cách:

+ Kiểm tra cho nhau về kết quả gấp, tô 

màu trên 2 bằng giấy, ghi phân số trên 

phiếu (3/4 và ¼), giải thích phân số đó 

trên bằng giấy.

+ Đổi bài cho nhau để kiểm tra kết quả, 

giải thích cách làm bài 3.

*******************

− Nhắc HS thực hiện chia sẻ trong 

nhóm 2−4

− Nắm bắt thực tế HS như: sai sót về 

gấp, tô mầu; viết phân số, so sánh phân 

số,... để gợi ý cho HS tự tìm ra chỗ sai, 

chỗ thiếu hoặc để HS giúp nhau sửa 

chữa.

− Đảm bảo rằng HS đã kiểm tra hết cho 

nhau về kết quả trên phiếu, sản phẩm 

trên băng giấy. Những HS mắc sai sót 

hoặc chưa làm đủ bài sẽ được bạn chỉ 

ra, tự hoàn thành.
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*******************
Bước 3: Chia sẻ trước cả lớp.
− Lần lượt tự do nêu ý kiến về kết quả và 
cách làm bài 2,3.
+ Bài 2: Vừa nói vừa làm cách gấp, tô, chỉ 
ra phân số.
Cần nêu được:
Để so sánh phân số, cần phải làm cho 
mẫu số bằng nhau.

Chuyển phân số 
1
2  thành phân số 

2
4

 

(hay 
1
2

 = 2
4

) qua cách gấp giấy như sau: 

Gấp đôi tờ giấy tức là chia 1 thành 2 phần 

bằng nhau (được 1
2

), gấp đôi lần nữa tức 

là chia 2 lần 2 (chia 4 phần, được 
2
4  ).

+ Bài 3: Nêu kết quả và giải thích cách 

so sánh 
5
6

 với 1
2

, 1
2

 với 7
8

 theo 2 cách: 

dựa vào trực quan và dựa vào ý nghĩa 

của phân số bằng nhau.
+ Bài 4: Vài HS nhắc lại cách so sánh 2 
phân số.

*******************
− Gọi HS lần lượt nêu ý kiến, lắng nghe 
và phản hồi. Ban đầu gọi bất kỳ HS theo 
ý định của GV. Sau đó cho HS chủ động 
hỏi đáp, bổ sung cho nhau.
Bài 2: Hướng dẫn nêu ý kiến
+ Cách gấp và kết quả thu được mỗi lần gấp.

+ Giải thích vì sao phần tô màu đó chỉ số 
phần lớn hơn/bé hơn 1

2
.

+ Cách so sánh phân số vừa tìm (1/4, 
2/4) với phân số 

1
2

.

Hỏi: Để cho các mẫu số của 2 phân số 
bằng nhau, ta làm thế nào?

Bài 3: Gợi ý, hướng dẫn giúp HS biết giải 
thích căn cứ dùng khi so sánh.

Đảm bảo HS giải thích được cách chuyển 
1
2

 thành 3/6,  1
2

 thành 4/8

Hỏi: Để so sánh 2 phân số, ta làm thế 
nào?

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Nhiệm vụ 5,6 (10 phút): Thực hiện các 
bài tập.

Bước 1: Làm việc cá nhân.

Mỗi HS đều tự làm đủ 2 bài tập. Nếu khó 
khăn thì hỏi bạn hoặc GV.

Bước 2: Chia sẻ trong nhóm.

Kiểm tra, đối chiếu, giúp nhau nếu chưa 
đúng, chưa hiểu.

Bước 3: Chia sẻ trước cả lớp.

Vài HS nêu kết quả, giải thích vì sao lựa 
chọn phân số đó? (chuyển thành 2 phân 
số có cùng mẫu số rồi so sánh 2 tử số).

− Hướng dẫn HS làm việc cá nhân, chia 
sẻ trong nhóm. Đảm bảo tất cả HS đều tự 
hoàn thành bài làm trong 2 bước.

− Quan sát HS thường gặp khó khăn, 
nhắc nhở việc chia sẻ, trao đổi để hoàn 
thành xong và đúng bài làm.

− Hướng dẫn HS chia sẻ kết quả, cách 
làm.  Lần lượt HS đọc kết quả, giải thích.

− Đảm bảo HS chia sẻ bằng giải thích 
đủ ý, hiểu được cách so sánh 2 phân số 
khác mẫu số.
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II. GIAO NHIỆM VỤ HỌC VÀ QUAN SÁT ĐỂ HỖ TRỢ HỌC SINH TỰ HỌC

1. Đặt vấn đề

Các phương pháp dạy học tích cực đều chú trọng rèn luyện năng lực tự học, 
với mỗi đơn vị kiến thức mới hay một vấn đề cần giải quyết, hoạt động của HS đều 
diễn ra theo thứ tự 4 hành động: Nhận nhiệm vụ học – Học cá nhân (đọc, quan sát, 
thí nghiệm, nghĩ, ghi…) – Trao đổi kết quả học cá nhân với bạn, với thầy (học tương 
tác) – Hoàn thiện kết quả (sản phẩm) học. 

SGKMHHĐ thường giao nhiệm vụ học bằng các câu hỏi và hướng dẫn cách học 
để HS tìm được câu trả lời thông qua học cá nhân và học tương tác. Nhiệm vụ của GV 
là giúp cho HS nhận ra nhiệm vụ học một cách tường minh, hỗ trợ HS học cá nhân, 
học tương tác và hoàn thiện sản phẩm học. 

Khi mới thực hiện dạy học theo phương pháp của SGKMHHĐ, GV thường coi 
nhẹ vai trò hoặc không biết cách giúp HS ý thức rõ nhiệm vụ học cá nhân, không dành 
đủ thời lượng và không biết cách quan sát (QS) hoạt động học cá nhân để hỗ trợ kịp 
thời cho HS. Kinh nghiệm được trình bày sau đây giúp chúng ta làm rõ và tháo gỡ 
được các khó khăn này.   

2. Kinh nghiệm giao nhiệm vụ học và quan sát hoạt động học

2.1. Giao nhiệm vụ học

Chuyển giao nhiệm vụ học tập (GNV) là một hoạt động thường xuyên trong cả 
bài học. Sau khi hoàn thành xong một nội dung/ đơn vị kiến thức, GV tiếp tục giao cho 
HS một nhiệm vụ học tập tiếp theo. Đối với SGKMHHĐ, mỗi đơn vị kiến thức thường 
được thiết kế thành những câu hỏi/bài tập cụ thể. Tùy mức độ nội dung của câu hỏi/ 
bài tập mà GV GNV cho HS một cách linh hoạt.

Thông thường, việc GNV được thực hiện bằng cách yêu cầu HS đọc câu hỏi/bài 
tập từ SGK, hoặc đưa ra những câu hỏi/bài tập do GV soạn trước. Nếu HS không tiếp 
nhận được nhiệm vụ học tập, thì sẽ không hoàn thành được câu hỏi/bài tập hoặc tỏ ra 
lúng túng và thực hiện chậm. 

 Với mỗi nhiệm vụ chính, sau khi GNV, GV QS để biết HS học thế nào, nếu HS 
gặp khó khăn không thể vượt qua thì GV hỗ trợ chứ không làm thay HS; thường thì 
GV phải chia nhiệm vụ chính thành những nhiệm vụ nhỏ hơn để HS giải quyết từng 
bước một, hoàn thành nhiệm vụ này mới giao tiếp nhiệm vụ khác cho đến khi hoàn 
thành nhiệm vụ chính. Do đó GNV thường là hành động bắt đầu nhưng sau đó lại có 
thể phải thực hiện xen kẽ, đồng thời với hành động QS.
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Một số chú ý khi GNV học tập: 

− Giúp HS nhận biết mục đích thực hiện nhiệm vụ, với câu hỏi “Thực hiện câu 
hỏi/bài tập này các em sẽ biết được/làm được gì?”

− Nêu rõ yêu cầu cần đạt của nhiệm vụ học; chỉ giao câu hỏi/ bài tập vừa sức 
theo khả năng của HS. Điều đó có thể trở nên dễ dàng hơn khi kết hợp với việc phân 
tích yêu cầu câu hỏi/bài tập (nếu phức tạp, khó hiểu) bằng một gợi ý hoặc ra thêm các 
câu hỏi phụ để chia nhỏ nhiệm vụ thành nhiều phần nhỏ; nếu cần, GV có thể làm mẫu 
cho HS xem. Ví dụ: Với cuộc thi giữa các nhóm HS: “thiết kế” một hệ sinh thái có nhiều 
loài sinh vật nhất. Hoạt động này nhằm củng cố kiến thức và khuyến khích sự tìm tòi 
mở rộng kiến thức về hệ sinh thái (sinh học 8). Yêu cầu chính của sản phẩm chưa thật 
rõ (không phải cứ kể được tên của nhiều loài sinh vật là đã đạt yêu cầu). GV cần gợi ý 
để HS nhận ra các yêu cầu: mỗi loài đều phải tham gia vào những chuỗi thức ăn nhất 
định; các loài khác nhau phải có những đặc điểm thích nghi phù hợp về điều kiện khí 
tượng, thổ nhưỡng… khi chúng cùng sống trên một địa bàn…

− Nêu rõ sản phẩm học sẽ phải đạt các yêu cầu/ tiêu chí gì; nếu là nhiệm vụ ở 
hoạt động vận dụng và hoạt động tìm tòi mở rộng thì có thể nêu các mức độ đạt yêu 
cầu khác nhau để tùy theo khả năng của mình để HS phấn đấu đạt mức nào. Ví dụ: 
(xem XIV. Hoạt động tìm tòi mở rộng).

− Gợi ý cho HS những nguồn tư liệu có thể sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ như: 
tham khảo tài liệu nào, sử dụng đồ dùng gì?

− Dự kiến thời gian và phương thức thực hiện (cá nhân/ cặp đôi/ nhóm). 

2.2. Quan sát hoạt động học

 Với phương pháp dạy học truyền thống, GV đã quen dạy học “đồng loạt”: GV 
giảng bài cho cả lớp, đặt câu hỏi chung cho cả lớp, hướng dẫn chung cho cả lớp… và 
ít nhiều đã biết hướng dẫn HS thảo luận nhóm; nhưng chưa coi trọng hoạt động học 
cá nhân. Với PPDH tích cực, hoạt động học tương tác phải dựa trên kết quả của hoạt 
động học cá nhân, đòi hỏi GV phải biết QS, đánh giá, hỗ trợ đến từng cá nhân HS, 
nhất là các HS còn hạn chế về khả năng học tập. 

Với cách dạy truyền thống, đối với mỗi đơn vị kiến thức, GV đều “chốt lại” để HS 
ghi theo, nhưng với PPDH tích cực, coi trọng rèn luyện cách học và phát triển năng 
lực thì từng HS phải tự khám phá kiến thức và tự ghi lại khi học cá nhân, sau đó trao 
đổi (trình bày, hỏi thêm…) với bạn, với thầy để ghi bổ sung, hoàn thiện. GV cần phải 
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theo dõi, giúp cho HS từng bước đạt được kết quả học nhưng không làm thay HS. Chỉ 
khi có số đông HS không tự làm được thì GV mới “chốt lại” kiến thức cho cả lớp ghi 
theo; nếu chỉ có vài em không làm được thì GV hỗ trợ riêng hoặc phân công những 
HS giỏi hơn giúp riêng cho bạn. Do đó GV phải thường xuyên QS hoạt động học, tập 
trung chú ý vào những HS có khó khăn, để hỗ trợ kịp thời. Việc QS và đánh giá hoạt 
động học chủ yếu dựa vào các biểu hiện hành vi, trạng thái và sản phẩm học (thường 
là kết quả ghi chép) của HS.

a) QS hành vi, trạng thái của HS

QS những biểu hiện của HS về trạng thái, hành vi, cử chỉ, chuyển động của cơ 
thể để nhận biết kịp thời thái độ, hứng thú, mệt mỏi, khó khăn, thuận lợi… của HS 
trong tiết học.

 Biểu hiện của những HS đang gặp khó khăn hay chưa thực sự hiểu nhiệm vụ, 
cần giúp đỡ thường là: nét mặt biểu lộ hoài nghi, ngơ ngác, mắt nhìn lơ đãng, vô hồn, 
hoặc tư thế không bình thường, người lắc lư bất ổn, cắn bút, ngồi im không trao đổi, 
tách biệt khỏi các bạn trong nhóm, nằm dài, mệt mỏi, gục đầu xuống bàn… 

Khi HS nhìn thẳng, dõi theo GV, đó có thể là biểu hiện cho biết HS đã thực hiện 
xong nhiệm vụ và muốn được chuyển sang hoạt động tiếp theo hoặc còn có điều gì đó 
cảm thấy chưa rõ, chưa yên tâm…muốn hỏi GV.

Biểu hiện của HS đang hứng thú với bài học: vui, mỉm cười, trao đổi thường xuyên 
với bạn trong nhóm, tích cực tự ghi bài, nắm chặt bàn tay cùng ánh mắt sáng hồ hởi…

      Đối với những HS có biểu hiện đang gặp khó khăn, mệt mỏi… GV cần 
đến bên, động viên, giúp em quay trở lại hoạt động học tập hoặc giúp em tiếp tục 
nhiệm vụ bằng cách hướng dẫn em cách thức thực hiện nhiệm vụ một cách dễ hiểu 
nhất hoặc thay đổi yêu cầu câu hỏi/ bài tập cho vừa sức hơn. GV có thể nêu thêm câu 
hỏi: Em hiểu điều đó như thế nào? Em làm như vậy để làm gì? Nếu là bài toán ghép, 
GV hướng dẫn HS tách thành 2 bài toán đơn, đưa về dạng toán điển hình... Ví dụ: Với 
câu hỏi “Sâu ăn lá tham gia vào những chuỗi thức ăn nào?” (Khoa học tự nhiên 8), GV 
có thể phải đặt thêm 3 câu hỏi phụ: Hãy nhớ lại chuỗi thức ăn là gì? Trên hình vẽ thì 
sinh vật nào là bắt đầu, sinh vật nào là kết thúc một chuỗi thức ăn? Dựa vào hình vẽ 
trong SGK hãy thử chỉ ra một chuỗi thức ăn có sự tham gia của sâu ăn lá? Và 1 câu 
GNV cuối cùng: Đúng rồi, tương tự như vậy, em hãy tìm thêm những chuỗi thức ăn 
khác mà sâu ăn lá tham gia.

GV cũng có thể yêu cầu HS bên cạnh hoặc HS học nhanh hơn đến hỗ trợ những 
bạn đang gặp khó khăn.
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Đối với những HS có biểu hiện tích cực, GV khen ngợi và giao thêm nhiệm vụ 
“bước nhảy” (đào sâu hoặc phát triển kiến thức ngay trong SGK hay vượt ra ngoài 
SGK). Ví dụ, GV có thể nêu câu hỏi:  Có cách làm nào khác? Bài toán này thuộc dạng 
toán nào? Em thích nhân vật (đoạn văn, câu văn, câu thơ nào) nào? Vì sao? Từ ngữ 
nào hay nhất? Đã sử dụng biện pháp gì? Có tác dụng gì?... GV cũng có thể gợi ý HS 
này đến hỗ trợ các bạn học chậm hơn trong nhóm, lớp.

a) QS sản phẩm học

Khi thực hiện các hoạt động học, HS phải tự ghi bài theo cách riêng của bản thân: 
ghi bài từ suy nghĩ riêng của mình, ghi bài từ sự trao đổi với các bạn, ghi ý sửa chữa/ 
ý chốt/ chuẩn hóa kiến thức của GV. 

GV không chỉ QS sản phẩm cuối cùng mà phải QS suốt quá trình hình thành sản 
phẩm, chủ yếu là những ghi chép thể hiện từng bước kết quả tư duy của HS. 

GV cần QS nội dung HS tự ghi và nội dung HS ghi bổ sung xem đúng hay sai, có 
đáp ứng được nhiệm vụ hay không, nếu có thể thì góp ý cả cách dùng từ, diễn đạt. Nếu 
sai, GV trao đổi ngay với HS, xác định được những khó khăn em đang gặp phải. Khó 
khăn trong cách hiểu về yêu cầu hay về mức độ nhiệm vụ so với khả năng học tập của 
em. 

Ví dụ: Hoạt động QS HS xé, dán hình con gà con (môn Thủ công) sẽ phải 
nhận biết được:

− Sự chuẩn bị đồ dùng học tập, nguyên liệu, dụng cụ thực hành.

− Sự tích cực, chủ động của HS trong quá trình học tập (hăng hái phát biểu, tích 
cực tham gia hoạt động nhóm, tự đặt các câu hỏi….)

− Những biểu hiện biết, hiểu, làm bài của HS (trình bày được các bước xé, dán)

− Quá trình thực hành các thao tác xé, dán.

− Sản phẩm hình con gà con xé, dán (sản phẩm hoàn thiện hay chưa; màu sắc 
hài hòa hay không; những dấu hiệu cho thấy sự sáng tạo của HS khi hoạt động, khi 
trình bày sản phẩm.)

 Nếu hầu hết HS gặp khó khăn, GV có thể tạm dừng hoạt động học và nêu rõ lại 
mục đích hoặc hướng dẫn cách thức thực hiện nhiệm vụ cụ thể hơn hoặc điều chỉnh 
những cái sai chung kịp thời; tùy tình huống mà GV yêu cầu sản phẩm theo trình độ 
học tập của HS (mang tính phân hóa).  

Các sản phẩm cuối cùng của từng nhóm hoạt động đều được kiểm tra, đánh giá 
trực tiếp trong tiết học; sản phẩm của hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng thường 
được kiểm tra, đánh giá ở những tiết học sau. 
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3. Một số lưu ý 

− Do thói quen cũ, trong tiến trình bài học, nhiều GV thường chỉ chú ý đến việc 
làm sao hoàn tất được nội dung bài học mà ít chú ý đến hoạt động học, những HS yếu 
thường không được GV biết tới, không được thầy và bạn hỗ trợ học và ghi chép cá 
nhân. GV thường dựa vào tốc độ học của những HS giỏi để triển khai các hoạt động 
dạy học nên những HS yếu thường không tự ghi chép được, phải trông chờ vào việc 
“chốt” kiến thức của GV trong khi vẫn chưa hiểu bài. 

− GV cần chọn một số vị trí đứng trong lớp thích hợp cho việc QS được toàn bộ 
HS mà không ảnh hưởng đến hoạt động học. QS cần kín đáo để HS không nhận thấy, 
tốt nhất là thực hiện QS từ phía trước HS (nếu là QS trạng thái, hành vi), từ phía sau 
HS (nếu là QS vở ghi). GV không nên đứng gần hoặc lom khom trước mặt HS quá lâu. 

− GV không thể luôn luôn đứng cạnh những HS gặp khó khăn; không hi vọng 
HS nào được GV giúp đỡ cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ tốt. Nhưng ít nhất GV đã 
truyền tín hiệu cho HS rằng thầy cô vẫn quan tâm đến em và em có thể hoàn thành 
nhiệm vụ ở mức độ cần thiết theo yêu cầu và phù hợp với khả năng của em. Điều 
này có tác động tích cực đến tâm lí HS, nếu mỗi ngày GV đều quan tâm thì HS sẽ có 
chuyển biến tốt hơn so với những tiết học trước đó. 

− Đối với một/nhóm HS thường bị chậm tiến độ thì cách QS như sau:

     + Khi giao nhiệm vụ cho cả lớp, GV QS xem HS đã sẵn sàng chuẩn bị cho việc 
thực hiện nhiệm vụ học tập (tài liệu, dụng cụ học tập,...) chưa?

    + Đứng gần QS xem HS này đã tập trung vào việc học hay chưa? Có thể em 
đang làm việc riêng, hoặc còn chưa hiểu nhiệm vụ được giao.

    + Đến tận nhóm HS đang học để QS chung cả nhóm, xem HS nào đang gặp 
khó khăn hoặc cần sự giúp đỡ gì.

    − QS không phải chỉ diễn ra trong một thời điểm, mà cần thực hiện trong 
suốt quá trình diễn ra tiết học nhằm xâu chuỗi và đối chiếu về những biểu hiện trạng 
thái, hành vi của HS. Có thể ghi lại trong nhật kí dạy học để đưa ra quyết định giúp đỡ, 
can thiệp sau.

− Thông qua hoạt động QS, GV tự nhận ra được nhiều vấn đề trong cách thiết 
kế bài dạy và tổ chức hoạt động của mình. Tại sao ở hoạt động/nhiệm vụ/câu hỏi/bài 
tập này em HS ấy/nhiều HS/cả lớp gặp khó khăn, mệt mỏi; tại sao ở hoạt động/nhiệm 
vụ/câu hỏi/bài tập tiếp theo cũng em HS ấy/nhiều HS/cả lớp vui vẻ và hào hứng hơn, 
hoặc ngược lại. Sự chuyển biến theo thời gian trong tiến trình học tập là một yếu tố để 
đánh giá sự chuyển biến trong học tập của HS.
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III. ĐẶT CÂU HỎI PHỤ ĐỂ HƯỚNG DẪN HỌC THEO SÁCH GIÁO KHOA

1. Đặt vấn đề

SGKMHHĐ thường giao nhiệm vụ học/ hướng dẫn học bằng các câu hỏi. Nếu 
GV để mặc HS làm việc với SGK thì sẽ không có hoặc rất hạn chế giao tiếp thầy – trò 
và việc học trở nên nặng nề, kém hiệu quả. Vậy GV có cách nào dựa trên các câu hỏi 
trong SGK để phát triển quan hệ giao tiếp thầy  − trò đạt hiệu quả cao.

2. Quy trình sử dụng câu hỏi theo sách giáo khoa mô hình hoạt động

2.1.Chu kì sư phạm

Theo Arno Bellack, sự giao tiếp thầy − trò bằng lời diễn ra có tính chu kì, gọi là 
chu kì sư phạm, gồm các hoạt động:

·	Kiến tạo: GV cung cấp những thông tin định hướng, giới thiệu chủ đề học tập;

·	Hỏi: GV nêu câu hỏi;

·	Đáp: HS trả lời câu hỏi hoặc cố gắng trả lời thử nhưng chưa đạt;

·	Phản ứng: GV tỏ thái độ trước câu hỏi của HS. Sau khi nhận xét, bổ sung câu 
trả lời của HS, GV gợi ra một vấn đề mới, đặt câu hỏi và chu kì cứ thế tiếp diễn. 

2.2. Vận dụng của SGKMHHĐ

Với mô hình dạy học theo SGKMHHĐ, HS giao tiếp với thầy trực tiếp trên lớp và 
SGK nên tính hiệu quả của giao tiếp thầy – trò phụ thuộc nhiều vào việc GV đặt thêm 
các câu hỏi phụ để giúp cho HS hiểu rõ và giải quyết được câu hỏi trong SGK (câu hỏi 
chính) qua các bước trung gian và gắn kết các câu hỏi chính thành một chuỗi nhiệm 
vụ có tính chu kì, lôgic. 

Vận dụng chu kì sư phạm của Arno Bellack, hoạt động học theo câu hỏi của 
SGKMHHĐ có thể diễn đạt như sau:

− Hành động 1 (Kiến tạo + Hỏi): HS đọc các câu hỏi chính trong SGK để khai thác 
ý và định hướng hoạt động học. GV có thể phải đưa ra các lời giải thích hay câu hỏi 
phụ để hỗ trợ HS hiểu rõ câu hỏi chính.

− Hành động 2 (Đáp vòng 1): HS học cá nhân để đưa ra câu trả lời. Trong quá 
trình này HS có thể kết hợp tương tác với bạn, với thầy (hỏi để giải quyết khó khăn, 
trình bày thử để xin góp ý...). Cuối hoạt động này có thể thảo luận chung để có sản 
phẩm học tập của nhóm. GV có thể phải đưa ra các câu hỏi phụ (câu hỏi thăm dò, câu 
hỏi để gợi ý...) để hướng dẫn HS biết cách giải quyết vấn đề qua những bước trung 
gian dựa trên việc theo sát các hành động và ý kiến trả lời của HS (QS hành vi và vở 
ghi của HS).
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− Hành động 3 (Đáp vòng 2): cá nhân HS báo cáo kết quả học trước nhóm hoặc 
trước cả lớp  hoặc đại diện nhóm báo cáo kết quả trước lớp, thảo luận tập thể.

− Hành động 4 (Phản ứng): GV phản hồi kết quả học cá nhân và học tương tác 
của HS: nhận xét, góp ý, chính xác hoá kiến thức (nếu cần); dành thời gian để HS 
hoàn thiện việc ghi chép, trả lời. Định hướng hoạt động học tiếp theo.

Mỗi hành động trên cũng có thể là 1 chu kì sư phạm nhỏ.

3. Ví dụ: bài Rễ cây (KHTN7)

 Trích đoạn SGK: (hoạt động hình thành kiến thức)

1. Rễ cây

a) Các loại rễ

 - Mỗi nhóm ra góc học tập lấy một khay mẫu cây (ví dụ như các cây sau:thìa là, 
cải xanh, hành, tỏi tây, rau dền...) (mỗi cây có đầy đủ các bộ phận rễ, thân, lá).

- Lần lượt gọi tên các cây đó.

- Phân chia các mẫu cây thành 2 nhóm theo đặc điểm của rễ.

- Đặt tên cho mỗi nhóm và chỉ ra cơ sở để em phân loại các rễ đó.

- Điền từ thích hợp vào chỗ chấm trong phần chú thích của hình vẽ sau: (hình 
gồm 2 cây, một cây có rễ cọc, một cây có rễ chùm) A. Cây có rễ.....; B. Cây có rễ......

b) Chức năng của rễ

 Hoạt động dạy học:

1. (Kiến tạo + Hỏi)

GV: Chúng ta đã biết mỗi cây đều có các cơ quan chính là: rễ, thân, lá, hoa, quả. 
Mỗi cơ quan đó có đặc điểm cấu tạo và chức năng riêng. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu 
sâu hơn về các vấn đề này, trước tiên là về rễ cây. Nào bây giờ hãy xem các em đã 
đem đến lớp những loại cây gì?

HS: Mỗi em đều đặt các cây của mình lên bàn trước mặt.

GV: Nhìn để biết HS đã chuẩn bị được những cây gì và yêu cầu: Tốt rồi, rất nhiều 
loại cây và đã đều được rửa sạch đất cát. Bây giờ các em học theo hướng dẫn của 
SGK, hãy đọc phần a) Các loại rễ.
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HS: đọc SGK.

GV: Các em đã hình dung ra nhiệm vụ của mình rồi. Cây cũng đã có sẵn trước 
mặt. Bây giờ cô chia nhóm, mỗi người đem theo cây của mình về nhóm và học tiếp với 
các cây của từng nhóm nhé. (Chia HS vào các nhóm 6 người, mỗi nhóm đều có 2 loại 
cây rễ cọc và rễ chùm).

2. (Đáp vòng 1)

HS học cá nhân: Quan sát các cây của nhóm, ghi được tên từng cây vào vở 
nhưng đa số HS lúng túng, không biết phân loại cây thế nào.

GV: (hỏi riêng 1 HS) Em gặp khó khăn gì? (HS không trả lời)

GV: (Gợi ý chung cho cả lớp) Để phân loại cây thuận tiện, các em hãy chia trang 
vở thành 2 cột, những cây nào thuộc nhóm 1 thì ghi tên vào cột bên trái, cây nào thuộc 
nhóm 2 thì ghi tên vào cột bên phải.

HS: Nhiều em vẫn lúng túng, không biết phân loại.

GV: Nhiều bạn vẫn còn chưa phân loại được à? A, bạn Hoài làm sắp xong rồi này. 
Hoài hãy nói cho các bạn biết em đã làm như thế nào? 

HS Hoài: Em thấy cây nào có rễ giống như rễ của cây A trong hình thì em ghi tên 
nó vào cột bên trái, cây nào có rễ giống như rễ của cây B thì em xếp vào cột bên phải ạ.

GV: Lớp mình thấy cách nhận xét và phân loại cây của bạn Hoài có hợp lý không? 
(cả lớp đồng tình, một số em tỏ thái độ thán phục). Vậy ta làm theo cách của Hoài nhé.

HS: Tiếp tục phân loại cây, vừa làm vừa trao đổi trong nhóm, mỗi HS đều ghi 
được đủ tên các cây của nhóm vào vở, nhìn chung đã phân loại đúng.

GV: Các em đã phân loại xong, bây giờ từng người hãy đặt tên cho mỗi nhóm 
cây của mình đi.

3. (Đáp vòng 2)

− Một HS được gọi lên chép lại kết quả phân loại và đặt tên 2 nhóm cây của mình 
lên bảng. (A: cây có rễ chính và rễ phụ; B: cây không có rễ chính).

− Cả lớp thảo luận: bổ sung thêm tên cây vào mỗi cột; chuyển tên cây từ cột này 
sang cột khác; sửa lại tên của nhóm cây. 

− Tranh luận: sửa lại tên của 2 nhóm cây; cây cải xanh thuộc nhóm nào? Cây đa 
có rễ mọc từ trên cành cao đâm xuống đất thì cây đa thuộc nhóm nào?
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      4. (Phản ứng)

GV: (Hỏi HS về các cách đặt tên nhóm cây) Căn cứ vào đâu em đặt tên nhóm cây 
bên trái (A) là “có rễ chính và rễ phụ”, nhóm cây bên phải (B) là “không có rễ chính”? .... 
và gợi ý cho cả lớp thảo luận, gợi ý nhớ lại kiến thức ở tiểu học, cách gọi tên rễ cây mà 
người lớn thường dùng. Cuối cùng thống nhất: A. Cây có rễ cọc; B. Cây có rễ chùm.

GV: (Hỏi về căn cứ để phân loại rễ) Vậy là ta đã dựa vào điều gì để phân loại và 
đặt tên cho cây có rễ cọc hay có rễ chùm?

HS: Nhìn xem cây có rễ cái (rễ cọc) to, đâm thẳng xuống đất, hay không. 

GV: (Hỏi 2 HS về trường hợp cây cải xanh) Dựa vào đâu mà Lan xếp cải xanh là 
cây có rễ cọc? Hà xếp cải xanh là cây có rễ chùm? (Cả 2 HS đều giơ cho cả lớp xem 
rễ cây cải xanh của nhóm mình, theo đó cả 2 đều đúng).

GV: Sao thế nhỉ. Hay là có nguyên nhân nào làm cho có sự khác nhau về bộ rễ 
giữa 2 cây cải này mà chúng ta chưa phát hiện được?

HS thảo luận và phát hiện ra: Cây cải xanh của Lan nhỏ hơn, được nhổ từ luống 
cải mới gieo hạt nên bộ rễ còn nguyên vẹn, có cả rễ cái (rễ cọc); cây cải xanh của Hà 
lớn hơn, nhổ từ luống trồng cây giống mua ở chợ, đã bị đứt mất rễ cọc, chỉ còn rễ phụ. 
Vậy phải xếp cải xanh vào nhóm cây có rễ cọc mới đúng. 

HS có thời gian hoàn thiện thêm trên vở ghi cá nhân.

GV: Ngoài cây đa, các em còn thấy cây nào có rễ đặc biệt nữa không?

HS: Cây cà rốt, cây khoai lang...

GV: (Định hướng hoạt động tiếp theo) Rễ cây nhìn chung giống nhau và đều 
đâm xuống đất và chúng đều có chức năng giống nhau; nhưng cũng có những rễ đăc 
biệt như rễ cây đa, rễ cây cà rốt, rễ cây khoai lang..., những loại rễ đặc biệt ấy lại có 
những chức năng đặc biệt. Ngay trong phần tiếp theo của bài hôm nay, và những bài 
sau nữa, chúng ta sẽ tìm hiểu để biết rõ. Nào, bây giờ ta lại dựa vào SGK để nghiên 
cứu về chức năng của rễ.

4. Một số dạng câu hỏi thường dùng

Việc sử dụng câu hỏi của GV trong quá trình dạy học phải rất linh hoạt, phụ 
thuộc vào mục đích và nội dung dạy học, hoàn cảnh thực tế, đối tượng HS... Chúng 
tôi đã sưu tầm được một số câu hỏi phân loại theo mục đích sử dụng sau đây:
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Loại câu 
hỏi Ví dụ

Câu hỏi làm 
rõ

· Em có ý gì khi...?
· Em có thể nói theo cách khác không?
· Em cho rằng đâu là vấn đề cốt lõi?
· Em có thể cho một ví dụ không?
· Em có thể mở rộng điểm này hơn nữa không?
· Anh/ chị muốn nói gì khi cho rằng ____________________?
· Ý chính mà anh/ chị muốn nói là gì?
· Vấn đề _________ liên quan như thế nào đến  
________________?
· Em có thể diễn đạt lại ý của mình theo cách khác không?
· Theo anh/ chị vấn đề mấu chốt ở đây là gì?
· Cô muốn kiểm tra xem liệu mình đã hiểu đúng ý của em chưa. 
Ý của em là ___________hay ______?
· Mời bạn Hạnh, bạn có thể tóm tắt lại những gì mà bạn Lan vừa 
nói theo ý hiểu của mình không?
· Mời chị Y, anh X tóm tắt như vậy có đúng ý của chị hay không?
· Em có thể cho tôi một ví dụ?
· Vậy ví dụ sau đây có phù hợp không: 
________________________?
· Em có thể giải thích rõ hơn nữa hay không?

Câu hỏi về 
một câu hỏi 
hoặc vấn đề 
ban đầu

· Tại sao câu hỏi này lại quan trọng thế?
· Câu hỏi này lại khó haydễ trả lời?
· Tại sao em nghĩ vậy?
· Chúng ta có thể đưa ra những giả định nào dựa trên câu hỏi 
này?
· Câu hỏi này có thể dẫn tới các vấn đề và câu hỏi quan trọng 
khác không?
· Vậy chúng ta tìm hiểu vấn đề này như thế nào?
· Câu hỏi này dựa trên giả định gì?
· Liệu _____________ có thể khiến chúng ta hiểu vấn đề này 
theo một cách khác hay không?
· Liệu chúng ta có thể chia nhỏ vấn đề/câu hỏi ra hay không?
· Liệu câu hỏi này có dẫn đến các vấn đề hoặc các câu hỏi khác 
hay không?
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Câu hỏi 
thăm dò, giả 
định

· Tại sao người ta lại đưa ra giả định này?
· Điều gì đang được giả định ở đây?
· Ta có thể đưa ra giả định nào thay thế?
· Dường như em đang giả định là ______.
· Tôi có hiểu đúng ý em không?
· Giả định của em ở đây là gì?
· Nếu không như vậy, thì em giả định như thế nào?
· Dường như em đang giả định rằng _______________. Tôi hiểu 
như vậy có đúng không?
· Tại sao anh/ chị lại coi điều đó là nghiễm nhiên?
· Điều đó có đúng không? Tại sao anh/ chị lại nghĩ rằng giả định 
đó lại đúng trong trường hợp này?

Câu hỏi tìm 
hiểu lý do 
và bằng 
chứng

· Điều gì có thể làm ví dụ?
· Tại sao em nghĩ rằng điều đó là đúng?
· Chúng ta cần thông tin nào khác?
· Em có thể giải thích lý do cho mọi người không?
· Những lý do nào khiến em đưa ra kết luận này?
· Có lý do nào để nghi ngờ bằng chứng này không?
· Điều gì khiến em tin như thế?
· Cho một ví dụ?
· Bạn có thể giải thích những lý do của mình hay không?
· Những lý do này có thỏa đáng không?
· Anh/ chị có bất cứ bằng chứng nào không?
· Chúng ta có thể kiểm chứng điều đó như thế nào?

Câu hỏi 
thăm dò 
nguồn gốc 
hoặc nguồn 
câu hỏi

· Đây là ý kiến của em hay là em lấy từ một nguồn nào khác?
· Anh/ chị có ý tưởng đó từ đâu vậy?
· Anh/ chị đã bao giờ bị tác động bởi phương tiện truyền thông?
· Điều gì làm cho em cảm nhận như vậy?
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Câu hỏi 
thăm dò các 
hàm ý và 
tác động

· Nó có thể gây ra tác động nào?
· Điều đó chắc chắn xảy ra hay có khả năng xảy ra?
· Có cách thay thế nào không?
· Em hàm ý điều gì qua việc này?
· Nếu điều đó xảy ra, nó có thể gây ra hậu quả gì? Tại sao?
· Hàm ý của anh/ chị là gì?
· Tác động của nó có thể là gì?
· Lựa chọn thay thế là gì?
· Nếu đúng như vậy thì còn điều gì chắc chắn sẽ đúng nữa?

Câu hỏi về 
ý kiến hoặc 
quan điểm

· Các nhóm khác sẽ phản hồi câu hỏi này như thế nào?
· Bạn sẽ đáp lại một ý kiến phản đối rằng.... như thế nào?
· Những người tin rằng... sẽ nghĩ gì?
· Có cách thay thế nào không?
· Quan điểm của ... và ... có gì giống nhau? có gì khác nhau?
· Các nhóm khác nghĩ gì về ý kiến đó? Tại sao?
· Anh/ chị trả lời như thế nào với ý kiến phản đối rằng 
_________  ?
· Có ai có ý kiến khác không?
· Ai không đồng tình với ý kiến đó có thể nêu quan điểm của 
mình?

IV. SỬ DỤNG CÂU HỎI TRONG HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

1. Đặt vấn đề

Kích thích tính tò mò và định hướng hoạt động của HS trước khi hình thành kiến 
thức là mục đích chính của phần khởi động. Để tổ chức hoạt động khởi động đạt được 
mục đích trên, người GV có thể thực hiện bằng nhiều cách khác nhau như kể chuyện, 
xây dựng tình huống có vấn đề, nêu câu hỏi có vấn đề, hoạt động trải nghiệm, QS,…
Tuy nhiên dù có dưới bất kì hình thức nào thì GV vẫn phải dùng câu hỏi để kết nối HS 
tham gia vào hoạt động học. 

Sau đây, chúng ta cùng bàn đến việc sử dụng câu hỏi trong nhóm hoạt động khởi 
động để định hướng suy nghĩ của HS vào những nội dung chưa được sáng tỏ, muốn 
được sáng tỏ qua bài học mới. Bằng các câu hỏi, GV giúp HS tự thể hiện những thắc 
mắc, nhu cầu cần tìm hiểu về một vấn đề/nhiệm vụ chuẩn bị được học; muốn đào sâu 
hoặc tìm cách lí giải cho mình một vấn đề chưa thấu đáo nào đó. Theo hướng này thì 
sản phẩm của hoạt động khởi động phải là những câu hỏi có liên quan đến bài học, 
những dự kiến về kế hoạch học tập tiếp theo hoặc những dự đoán về kết quả của việc 
học…
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2. Chuẩn bị của giáo viên

 − Nghiên cứu mục tiêu bài học, nội dung bài học trong SGK và SGV; hình dung 
ra kịch bản bài học trên lớp.

 − Cụ thể hoá mục tiêu bài học thành những yêu cầu cụ thể (đầu ra) của hoạt 
động học, nếu SGK và SGV nêu chưa được cụ thể.

 − Tìm hiểu để biết HS đã có những kiến thức, kinh nghiệm gì (từ thực tiễn, từ 
các bài đã học ở cùng môn hay môn khác trong chương trình tiểu học hoặc trung học 
cơ sở) liên quan đến nội dung học tập trong bài học mới để sẵn sàng gợi ý cho HS 
nhớ lại và liên hệ với bài mới, để HS cảm nhận được nhiệm vụ bài học là nhẹ nhàng, 
không xa lạ.

− Từ đó hình dung cụ thể hoạt động khởi động ở trên lớp và thiết kế câu hỏi phù 
hợp, kích thích tính tò mò và định hướng hoạt động của HS vào bài học mới.

− Dự kiến hoạt động của HS, tức là HS sẽ làm gì, trả lời câu hỏi như thế nào, sẽ 
có những thắc mắc gì?

3. Thực hiện trên lớp

Yêu cầu HS đọc và làm theo SGK hoặc thực hiện theo thiết kế mới của GV; nếu 
cần thì GV hướng dẫn thêm nhằm làm cho HS ý thức rõ vấn đề/tình huống/nhiệm vụ 
học tập cần phải thực hiện.

Ngoài những nhiệm vụ, câu hỏi trong SGK, GV cần dự kiến thêm những câu hỏi 
để gợi lại các kiến thức, biểu tượng đã có của HS liên quan đến bài học mới; những 
câu hỏi cho HS giỏi để phát triển vấn đề, tìm hiểu vấn đề ở mức cao; những câu hỏi 
để cụ thể hoá, chia nhỏ, làm rõ vấn đề đối với những HS còn chưa rõ.

GV dùng các câu hỏi “mở” để khuyến khích HS nêu các câu hỏi, giải pháp… khác 
nhau, thậm chí là trái ngược nhau. Không cần trả lời, không cần khẳng định đúng sai 
ngay trong hoạt động khởi động.

Từ đó GV cùng HS lựa chọn những câu hỏi, giải pháp muốn được/cần được trả 
lời, khẳng định. GV sắp xếp lại, ghi tóm tắt trên bảng chính để định hướng hoạt động 
học bài mới và để đối chiếu với kết quả học vào cuối nhóm hoạt động luyện tập để biết 
rằng có phải tất cả HS đã đạt mục tiêu bài học hay chưa?

4. Ví dụ

Hoạt động khởi động của bài “Cổng trường mở ra” (Ngữ văn 7)

Theo SGK và SGV, định hướng mục tiêu bài học là: “Chỉ ra được những chi tiết 
thể hiện tâm trạng của người mẹ trước ngày khai trường đầu tiên của con; nhận thức 
được tình cảm thiêng liêng của cha mẹ dành cho con cái và ý nghĩa lớn lao của nhà 
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trường đối với cuộc đời của mỗi con người; nêu được suy nghĩ của cá nhân về tình cảm 
gia đình và vai trò của nhà trường. Rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản nhật dụng. Vận dụng 
năng lực chung về văn bản nhật dụng để nhận diện, xác định những thông tin cốt lõi, 
phát hiện tầm quan trọng, ý nghĩa của các vấn đề được đề cập trong văn bản từ đó hiểu 
nội dung, ý nghĩa văn bản, làm phong phú thêm hiểu biết xã hội của bản thân. Biết ứng 
xử phù hợp và giải quyết đúng đắn các tình huống trong cuộc sống hàng ngày”.

Sau khi học xong bài học, ngoài việc nắm được kiến thức, kĩ năng, HS sẽ có cách 
hành xử chuẩn mực, biết tôn trọng, kính yêu hơn đối với cha mẹ. Các em cũng biết 
cần nỗ lực để tới lớp, tới trường và cố gắng học tập tốt hơn, vì việc học tập dưới mái 
trường sẽ đưa các em đến một tương lai tốt đẹp.  

Gia đình và nhà trường là những vấn đề gần gũi và gắn bó với HS trong thực 
tiễn. Tuy nhiên, không phải HS nào cũng dễ dàng nhận ra được ý nghĩa của nó đối với 
cuộc đời của mình. Đây là điều kiện thuận lợi để GV sử dụng câu hỏi dẫn dắt, kết nối, 
khơi gợi nhằm giúp HS tái hiện những vấn đề có liên quan đến nội dung bài học một 
cách tự nhiên. 

Hoạt động được tiến hành như sau:

GV yêu cầu HS đọc to, rõ câu hỏi nêu nhiệm vụ khởi động trong SGK, cả lớp chú 
ý theo dõi, lắng nghe:

“Văn bản sau đây có nhan đề là “Cổng trường mở ra”. Đã trải qua quãng thời 
gian học tập dưới mái trường, theo em, cổng trường đã mở ra cho em những điều “kì 
diệu”gì?”

Sau khi nêu câu hỏi, GV hướng dẫn cách thức thực hiện nhiệm vụ: Các em hãy 
chú ý đến từ “kì diệu”, đó là những điều lạ lẫm, mới mẻ, những điều vượt ra khỏi những 
hình dung của chúng ta mà chúng ta không giải thích được, những điều mà trước đó 
và hiện tại trong cuộc sống hàng ngày ta chưa có được. Những điều “kì diệu” ấy, ta chỉ 
nhận được từ khi bắt đầu đến trường. Cô tin là tùy mỗi nhận thức, cá tính, sự trải nghiệm 
và suy nghĩ riêng mà bản thân em nào cũng có những điều “kì diệu” riêng. Mỗi em hãy 
nhớ lại và ghi vào vở của mình nhé, có 2 phút cho hoạt động này.

Nhiều HS tỏ ra rất thích thú, có em mạnh dạn ghi ngay câu trả lời vào vở, có em 
trao đổi với bạn bên cạnh trước khi ghi câu trả lời. 

Một vài HS chưa tự tin, còn ngập ngừng. GV đến với một HS có biểu hiện rụt rè 
nhất lớp, im lặng nhìn các bạn xung quanh với đôi mắt ngơ ngác. GV: “Em gặp khó 
khăn à, em cần cô giúp gì không?”, HS không trả lời, GV nhìn vào vở ghi của HS, 
cô thấy trong vở chỉ vừa ghi được “điều kì diệu ấy là…”. GV lại hỏi: “Em có hiểu câu 
hỏi không ?”. Gật đầu. “Câu hỏi có quá khó đối với em không?” “Dạ không.”“Vậy em 
còn băn khoăn điều gì mà còn chưa ghi vào vở? Em cứ nói, cô nghe nào.” HS có vẻ 
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mạnh dạn hơn: “Thưa cô, niềm vui em có được ở lớp, ở trường có phải là điều kì diệu 
không?”. GV mỉm cười, cúi gần hơn bên em: “Em có những niềm vui nào mà chỉ khi 
đến trường em mới có được, thử kể cho cô nghe?. “Dạ, nói chuyện với bạn rất vui, cô 
kể chuyện nghe rất vui, tham gia hoạt động ngoại khóa rất vui.” GV: “Em đã vừa hỏi và 
vừa trả lời câu hỏi của chính mình rất đúng, em hãy mạnh dạn ghi ngay những ý này 
vào vở của mình để lát nữa chia sẻ với các bạn.”

Rời HS đó, GV QS chung cả lớp một lần nữa, thời gian cho hoạt động lúc này đã 
vừa đủ so với dự kiến. GV cho HS chia sẻ sản phẩm trước lớp. Nhiều HS giơ tay xin 
được trả lời, các câu trả lời là: 

+  Điều kì diệu ấy là kiến thức.

+ Điều kì diệu ấy là tình cảm với bạn bè, thầy cô; là tình yêu gia đình; là tình yêu 
quê hương, đất nước…

+ Là hiểu được những tình cảm tốt đẹp trong cuộc sống như tình cảm sâu nặng 
của cha mẹ dành cho con cái.

+ Là những điều lí thú từ các hoạt động ngoại khóa, tham quan…; mở rộng hiểu 
biết về cuộc sống xã hội.

GV gợi ý thêm: “Con người muốn vươn tới tương lai tốt đẹp, đặt ra cho mình 
những mục đích cần theo đuổi…, sự thành đạt của họ trong hiện tại, vậy theo các em 
nhà trường còn mang đến điều “kì diệu” nào cho con người ?”

Không khí tiết học có sự thay đổi, một chút căng thẳng và im lặng.

HS quay sang nhau xôn xao “Đó là gì…? Muốn vươn tới, đặt ra mục đích…?”

Một nhóm HS xung phong ngay sau đó: “Thưa cô, đó là ước mơ, hoài bão.”; một 
nhóm khác: “ Thưa cô, đó là nghề nghiệp.” GV vỗ tay tán thưởng, cả lớp vỗ tay. GV: “ 
Vận dụng cách đặt câu hỏi cô đã hướng dẫn, qua nội dung trả lời của các bạn, các em 
hãy tự nêu câu hỏi thắc mắc của mình trước khi tìm hiểu bài học.” 

Cả lớp im lặng. GV hơi bối rối, cô có vẻ hơi sốt ruột vì từ phần đầu tiết học đến 
lúc này đã là 5 phút, nhưng vẫn kiên nhẫn, cô mỉm cười và khích lệ lớp “Các em cứ 
mạnh dạn, cố lên các em.” GV tiếp tục: “Cô có thắc mắc từ câu trả lời của các em là 
“Tại sao chúng ta cho rằng tất cả những điều đó đều là kì diệu?” còn các em thì thế 
nào, hãy phát trí tuệ của đôi bạn cùng bàn.”

Các cặp đôi quay sang nhau chia sẻ, một vài em mỉm cười khi trao đổi với bạn. 
(Một phút). Một số HS tự tin giơ tay. Câu hỏi các em đặt ra là: 

+ Tại sao những điều kì diệu ấy chỉ nhận được từ mái trường?

+ Tại sao tình cảm bạn bè, thầy cô cũng là điều kì diệu?
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+ Tại sao nhà trường lại đem lại được cho thế hệ HS nhiều điều kì diệu đến vậy?

+ Gia đình có đem đến điều kì diệu không?

GV ghi nhanh những thắc mắc của HS lên bảng, và: “Những câu trả lời, những 
câu hỏi của các em quá hay, vậy ngoài những điều kì diệu chúng ta nêu, có còn điều 
kì diệu nào khác, tại sao những điều kì diệu ấy các em chỉ nhận được dưới mái trường. 
Nhà trường, gia đình có vai trò, ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời của mỗi con người? 
Lát nữa, ở phần cuối của hoạt động luyện tập, chúng ta sẽ cùng quay trở lại để xác 
định những câu trả lời cho những câu hỏi trên.”

V. KỸ THUẬT ĐMH (KWL)

1. Đặt vấn đề

Một trong những dấu hiệu của phương pháp dạy học tích cực, phát huy tính chủ 
động và sáng tạo của HS là phối hợp tự đánh giá với đánh giá của GV. GV cần phải 
hướng dẫn cho HS biết tự nhận xét, rút kinh nghiệm, đồng thời biết góp ý, rút kinh 
nghiệm từ hoạt động học của bạn để tự cải thiện cách học và kết quả học, dần dần 
trở thành người biết tự học. Hiện nay có nhiều tác giả quan tâm đến kĩ thuật hướng 
dẫn HS tự đặt mục tiêu và tự đánh giá kết quả học thông qua sử dụng sơ đồ KWL 
(K − knew; W − want to know; L – learned). Chúng tôi tạm dịch là kĩ thuật ĐMH − Đã 
Muốn Học (Đ – điều đã biết; M – điều muốn biết; H – điều học được). Kĩ thuật này có 
thể được sử dụng để tạo tình huống học tập và đánh giá kết quả học tập đối với từng 
kiến thức thành phần trong bài học, nhưng thường được sử dụng nhất là để xác định 
mục tiêu bài học kiến thức mới và tổng kết bài học khi đã hoàn thành. Áp dụng vào qui 
trình 5 nhóm hoạt động của bài học kiến thức mới theo SGKM thì kĩ thuật này chủ yếu 
được thực hiện ở hoạt động khởi động và cuối hoạt động luyện tập.

2. Thực hiện trên lớp

2.1. Hoạt động tái hiện: Trước khi học kiến thức mới, SGK hoặc GV hướng dẫn 
để HS nhớ lại những điều đã biết (Đ) và có liên quan đến kiến thức sẽ học. GV có thể 
dùng các câu hỏi gợi ý cho HS, ví dụ: mình đã biết những kiến thức, kĩ năng nào liên 
quan đến nội dung sắp học?...

2.2. Tạo tình huống học tập: đây cũng có thể được coi là việc xác định mục tiêu 
học tập (từng phần hoặc toàn bài). SGK hoặc GV dẫn dắt để HS xuất hiện nhu cầu tìm 
hiểu (M) thêm kiến thức mới và có liên quan đến (Đ), thường diễn đạt bằng các câu 
hỏi: tại sao, là gì, sẽ như thế nào…. GV có thể gợi ý: Chúng ta cần biết những kiến 
thức, kĩ năng nào ở bài học này? Chúng ta sẽ có thêm được những hiểu biết gì?... 
Điều quan trọng nhất là HS phải nêu được điều chưa biết cần tìm hiểu, chỉ ra mối quan 
hệ giữa cái chưa biết với cái đã biết; trong đó, điều chưa biết là là yếu tố trung tâm 
của tình huống có vấn đề, sẽ được khám phá trong hoạt động học tiếp sau đó. Theo 
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qui trình bài học kiến thức mới của SGKM thì hai hoạt động trên thuộc về hoạt động 
khởi động. 

2.3. Hình thành kiến thức: HS tiến hành các hoạt động học tập để tìm được (H) 
kiến thức mới, tức là trả lời được các câu hỏi trong (M). Theo qui trình bài học kiến 
thức mới của SGKM thì đây là hoạt động hình thành kiến thức. 

2.4. Đối chiếu kết quả học với mục tiêu học và chính thức hoá kiến thức: HS 
đối chiếu (H) với (M). Nếu các câu hỏi trong (M) đã được trả lời trọn vẹn, có thể bao 
gồm cả việc phân tích, so sánh, giải thích… thêm, thì khẳng định là mục tiêu học tập 
đã được hoàn thành; nếu chưa đạt được như vậy thì cần bổ sung các hoạt động học 
để hoàn thành. GV có thể gợi ý: Chúng ta đã học được kiến thức gì? Chúng ta đã phát 
triển những kĩ năng nào? Theo qui trình bài học kiến thức mới của SGKM thì việc này 
được thực hiện ở cuối hoạt động luyện tập. 

Để thuận tiện trong quá trình theo dõi hoạt động học, GV hướng dẫn HS từng 
bước ghi vở dưới dạng bảng chữ như sau: 

Điều đã biết (Đ) Điều muốn biết (M) Điều học được (H) Ghi chú

GV theo dõi toàn bộ quá trình hoạt động học, quan trọng nhất là QS hành vi và vở 
ghi của HS nhằm phát hiện những HS gặp khó khăn để hỗ trợ kịp thời. Bằng cách đó, 
cuối hoạt động luyện tập nếu có HS chưa đạt yêu cầu thì GV trực tiếp giúp hoặc phân 
công HS giúp bạn, nếu gặp vấn đề khó, hầu hết HS chưa đạt yêu cầu thì GV phải tổ 
chức cho cả lớp học tương tác để HS đạt mục tiêu học tập trước khi chuyển sang hoạt 
động học tiếp sau đó. Để việc đánh giá của cả GV và HS có hiệu quả, GV có thể thực 
hiện theo 1 trong 2 cách sau: 

Cách 1. Tùy theo bài học hay đơn vị kiến thức mà GV tổ chức cho HS tự rút kinh 
nghiệm, rút kinh nghiệm theo cặp đôi, theo nhóm với các hình thức như cùng sửa 
chữa cho nhau, chấm sản phẩm giúp nhau...

Cách 2. GV tổ chức cho cá nhân HS (chọn em có H tốt nhất) hoặc HS đại diện nhóm 
trình bày báo cáo bằng máy chiếu hoặc một phương tiện học tập khác như bảng phụ… về 
sản phẩm hoàn thành (H) của mình trước lớp, có đối chiếu với từng nội dung tương ứng 
ở cột (M). HS cả lớp nhận xét, chia sẻ, bổ sung thêm kiến thức (nếu có). GV nhận xét kết 
quả chung, chuẩn hóa kiến thức (nếu cần) để từng HS trong lớp sẽ tự bổ sung, điều chỉnh, 
hoàn thiện (H), tự đánh giá mức độ hoàn thành nội dung học tập của mình.   

3. Ví dụ về sử dụng KT ĐMH trong hoạt động khởi động và cuối hoạt động luyện 
tập.

Chủ đề “Trái đất, các chuyển động của Trái đất”  (trong bài Hiện tượng ngày 
đêm dài ngắn khác nhau trên Trái đất − Khoa học xã hội 6).
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Ở chủ đề này, HS đã có những cảm nhận thực tế, HS phải QS và nhận xét được 
theo hình vẽ trong SGK để phân tích và lí giải về độ dài ngày và đêm ở hai nửa cầu 
Bắc và Nam. 

Hoạt động khởi động:

GV: (bổ sung thêm lời dẫn ngoài SGK) Từ những hiện tượng mùa được lặp lại 
hàng năm, tục ngữ nước ta có câu: 

“Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng”

          “Ngày tháng mười chưa cười đã tối”. 

Tại sao nhân dân ta lại có nhận định trên, hãy lí giải theo sự hiểu biết của em? 

GV hướng dẫn HS kẻ khung kĩ thuật ĐMH vào vở và giao nhiệm vụ. GV: “Để thực 
hiện nhiệm vụ này, các em cần suy nghĩ về nhận xét của nhân dân ta, nhưng quan 
trọng là phải vận dụng kiến thức đã học về Trái đất, các chuyển động của Trái đất ở 
các tiết trước để hiểu nghĩa câu tục ngữ. Ghi lại các suy đoán và băn khoăn, thắc mắc 
một cách ngắn gọn vào bảng vừa kẻ, trước tiên hãy điền nội dung vào cột (Đ), sau đó 
là cột (M). Hoạt động cặp đôi, tiến hành trong thời gian 3 phút”. 

Điều đã biết (Đ) Điều muốn biết (M) Điều học được (H)

Hiện tượng thực tế:

..........................................

..........................................

Nguyên nhân có thể là: 

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

Một phút đầu HS chưa trao đổi nhưng đã có sản phẩm cá nhân trong cột (Đ), 
hầu hết các em đều cho rằng sự nhận xét của nhân dân ta xuất phát từ những hiện 
tượng theo mùa, như:  Tháng 5 trời mau sáng −> Ngày dài – vì đây là mùa hè, nắng 
nhiều; tháng 10 trời mau tối −> Đêm dài – vì đây là mùa đông, trời thường nhiều mây. 
Có khoảng hơn 10 HS ghi thêm: do sự chuyển động của Trái Đất quay xung quanh 
Mặt Trời, (nhưng không nêu được vì sao sự chuyển động đó lại tạo ra hiện tượng ngày 
đêm dài ngắn khác nhau). Từ phút thứ 2 trở đi, các cặp đôi bắt đầu trao đổi sản phẩm 
học. Kết thúc phút thứ 3, GV cho cả lớp chuyển sang thảo luận: “Sau khi các cặp đôi 
đã trao đổi sản phẩm, chúng ta còn vướng mắc gì về những điều đã ghi ở cột (Đ) và 
cột (M)?”. Nhiều HS phát biểu:

+ Tại sao 12 tháng trong năm, lại chỉ có đêm tháng năm ngắn, ngày tháng mười 
dài?
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+ Có phải do mùa đông ít nắng nên ngày ngắn, mùa hè nắng nhiều nên ngày dài?

+  Tại sao lại có hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau?

+ Trái Đất quay như thế nào mà khiến cho ngày đêm dài ngắn khác nhau ?...

Hai HS trong cặp đôi không thống nhất được ý kiến: cặp đôi của Quỳnh Kha − 
Tuấn Kiệt và cặp đôi Minh Duy − Thiên Ý. HS Minh Duy: “Thưa cô, ý kiến của em và 
bạn Ý có sự khác nhau, bạn Ý nói “hiện tượng trên do thời tiết mùa hè, mùa đông làm 
cho ngày đêm dài ngắn khác nhau”, theo em thì “Trái Đất quay quanh Mặt Trời.”. Vậy 
ý kiến nào là đúng ạ?

GV định hướng nhiệm vụ học tập tiếp theo: “Phần làm việc cá nhân và cặp đôi 
rất tốt. Đang có những suy đoán chưa được khẳng định và những câu hỏi chưa được 
trả lời. Trước khi khẳng định được đâu là ý kiến đúng, các em hãy ghi lại những điều 
muốn biết của bản thân và của các bạn vào cột (M).  Chúng ta sẽ tìm câu trả lời trong 
quá trình tìm hiểu nội dung bài học ở  phần hình thành kiến thức.” 

Nội dung ghi của HS không giống nhau, trong quá trình theo dõi, GV đã có những 
hỗ trợ cần thiết. Có 1 HS đã ghi được (tốt nhất) như sau: 

Điều đã biết (Đ) Điều muốn biết (M) Điều mới học được (H)

Tháng 5 (mùa hè) ngày dài 
đêm ngắn,

Tháng 10 (mùa đông) ngày 
ngắn, đêm dài.

−Hiện tượng này có phải 
do thời 

tiết 2 mùa khác nhau 
không ?

−Trái đất quay như thế 
nào

 mà khiến cho ngày đêm 
dài ngắn khác nhau ?

− Có phải khắp mọi nơi 
trên Trái 

đất đều có chung hiện 
tượng này

 không?

Chuyển sang hoạt động hình thành kiến thức, GV cho HS QS hình vẽ trong 
SGK và thực hiện 4 nhiệm vụ theo hướng dẫn của SGK:
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Cuối hoạt động luyện tập, GV dành cho HS 2 phút để tự trả lời những thắc mắc 
ghi trong cột (M) bằng cách viết ra những điều học được vào cột (H). Sau đó, do đây 
là một kiến thức khó diễn đạt nên GV phải gọi 2 HS tốt nhất trình bày trước lớp, các 
bạn nhận xét, góp ý; cuối cùng GV chốt lại cho cả lớp hoàn thiện phần ghi trong cột H.

Điều đã biết (Đ) Điều muốn biết (M) Điều mới học được (H)
Tháng 5 (mùa hè) ngày dài 
đêm ngắn,

Tháng 10 (mùa đông) ngày 
ngắn,

đêm dài.

−Hiện tượng này có phải 
do 

thời tiết 2 mùa khác nhau 
không ?

−Trái đất quay như thế nào

 mà khiến cho ngày đêm 
dài ngắn khác nhau ?

− Có phải khắp mọi nơi 
trên Trái Đất đều có chung 
hiện tượng này không?

Do trái đất nghiêng, khi 
chuyển động quanh mặt 
trời trục bắc-nam của trái 
đất không đổi hướng nên 
ở bán cầu Bắc vào mùa 
hè sẽ gần mặt trời hơn và 
ngày dài hơn đêm, tới mùa 
đông thì ngược lại.

 Khi ở bán cầu bắc là mùa 
hè thì  ở bán cầu nam là 
mùa đông và, khi ở bán 
cầu bắc là mùa đông thì  
bán cầu nam lại lại là mùa 
hè.

Do đó độ dài ngày ở 2 bán 
cầu thay đổi tương tự nhau 
nhưng trái ngược nhau 
theo mùa.  

Vùng xích đạo thì không có 
các mùa khác nhau trong 
năm.
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VI. TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

1. Đặt vấn đề

Trò chơi học tập có thể được sử dụng ở tất cả các cấp học, nhưng có lẽ phổ biến 
nhất là ở tiểu học, lứa tuổi “học mà chơi, chơi mà học”. GV có thể tổ chức trò chơi để 
đạt các mục đích học tập khác nhau. Ví dụ: Trò chơi được tổ chức đầu giờ thường là 
trò chơi khởi động, để gây hứng thú, tạo không khí học tập, để ôn kiến thức cũ, gây 
tính tò mò để dẫn dắt vào hoạt động tìm tòi kiến thức mới; trò chơi tổ chức cuối tiết 
học là để củng cố kiến thức cơ bản trong bài, giúp HS khắc sâu, nhớ lâu, vận dụng 
kiến thức…

Trò chơi học tập thường có tác dụng làm cho hoạt động học trở nên nhẹ nhàng, 
hứng thú với HS, giúp rèn luyện sự mạnh dạn tự tin, tinh thần đoàn kết, tính đồng đội, 
kĩ năng tương tác giữa HS − HS – GV, kĩ năng phản xạ, tư duy nhanh,... Sau đây xin 
bàn đến kĩ thuật trò chơi  trong nhóm hoạt động khởi động của bài học mới. 

2. Công việc chuẩn bị của giáo viên

− Nghiên cứu mục tiêu và nội dung bài học để lựa chọn trò chơi phù hợp với mục 
đích chủ yếu là để chuyển tâm lí HS từ hoạt động chơi sang hoạt động học hay là để 
kiểm tra kiến thức cũ, gây sự tò mò, định hướng vào nội dung bài học mới. 

− Trao đổi với Hội đồng tự quản (HĐTQ) để biết liệu HS có thích thú khi được 
chơi trò đó không? Trò chơi này có phù hợp với môn học không? Gợi ý để HĐTQ suy 
nghĩ và trả lời về sự phù hợp của trò chơi với bài học mới? HĐTQ đề xuất chọn trò 
chơi khác (nếu có thể).

− Hình dung hoạt động khởi động sẽ diễn ra trên lớp; việc kết nối sau trò chơi 
vào bài học như thế nào, dự kiến hệ thống câu hỏi liên quan từ trò chơi tới bài học; dự 
kiến các tình huống sẽ xảy ra và kết quả sẽ đạt được qua trò chơi.

− Hướng dẫn cụ thể cho HĐTQ về luật chơi, hình thức tổ chức, cách thức bắt 
đầu, xử lí tình huống, kết nối bài học ra sao. Chọn 1 HS trong HĐTQ đứng ra tổ chức/ 
điều khiển trò chơi. 

− Chuẩn bị các đồ dùng cần thiết: Tùy thuộc vào mỗi trò chơi mà GV cùng HS 
chuẩn bị cụ thể, có thể là phiếu học tập, các con số, bức tranh bí ẩn, các dòng chữ viết 
chưa đủ ý, hệ thống các câu hỏi,…

3. Tiến hành trên lớp

− Người điều khiển nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, bảo đảm tất cả HS đã 
hiểu rõ luật chơi. HS có thể đề xuất trò chơi khác mà cả lớp đã biết luật chơi và phù 
hợp hơn với nội dung bài học để tập thể lớp và GV cân nhắc, quyết định.

− Tập thể HS đề xuất và người điều khiển quyết định người làm trọng tài (là GV, 
HS hoặc GV phối hợp với HS).
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− Cả lớp tham gia trò chơi.

− Đánh giá, nhận xét kết quả các tập thể, cá nhân tham gia trò chơi. Tuỳ theo 
tính chất của trò chơi mà trọng tài có thể mời tập thể/cá nhân tự nhận xét hoặc nhận 
xét người khác và trọng tài đưa ra nhận xét đánh giá cuối cùng hoặc trọng tài trực tiếp 
nhận xét đánh giá.

− HS được phát biểu cảm tưởng, nêu các đề xuất, kiến nghị (nếu có).

− Kết nối vào bài học. 

4. Một số kinh nghiệm

− Mặc dù trò chơi học tập có tác dụng rất lớn nhưng SGK thường không có nhiều 
hướng dẫn hoạt động này trong bài học. Do đó GV cần thường xuyên sưu tầm và 
khuyến khích HS cùng sưu tầm hoặc tự biên soạn các trò chơi gắn kết với nội dung 
học tập, phù hợp đối tượng, điều kiện cụ thể.

- Việc thường xuyên tổ chức cho HS tham gia các trò chơi trong các hoạt động 
tập thể sẽ có tác dụng giúp cho việc tổ chức trò chơi trên lớp được thuận tiện, dễ dàng. 

− Trong các trò chơi GV chỉ nên là người hướng dẫn còn HS là người điều hành 
và thực hiện để phát huy tính chủ động, tự quản của các em. GV cần quan tâm tới việc 
tạo tâm thế cho HS trước khi chơi và khuyến khích HS sáng tạo trong khi chơi để tất 
cả HS đều tham gia chơi hết mình.

− GV cần chú ý phát hiện, bồi dưỡng kĩ năng điều hành tổ chức trò chơi cho 
HĐTQ và những HS có năng khiếu trong cả quá trình dạy học.

5. Ví dụ: bài học  7 cộng với một số: 7 + 5  (Toán 2) 

 Mục tiêu bài học: 

− Em biết thực hiện phép cộng: 7 + 4, 7 + 5; …: 7 + 9

− Em lập và thuộc bảng “7 cộng với một số”

 Chuẩn bị:

− Trò chơi: Tìm bạn. 

− Luật chơi: Người điều hành phát úp tờ giấy có ghi 1 chữ số xuống mặt bàn cho 
từng HS. Khi có lệnh chơi, mỗi bạn cầm tờ giấy lên và xem số ghi trên đó là bao nhiêu, 
nhanh chóng tìm 1 bạn khác để khi 2 số ghi trên tờ giấy của hai bạn cộng lại bằng … 
(… phù hợp với nội dung những bài học trước) Sau thời gian 1 phút, bạn nào không 
tìm được bạn theo yêu cầu thì bị coi là không hoàn thành vai trò trong trò chơi.

− HS cùng GV chuẩn bị những tờ giấy cắt hình con vật hoặc hình hoa quả, trên 
đó có ghi một chữ số tự nhiên.

Bước 1. Chuẩn bị  
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− Gọi 1 HS nêu to, rõ ràng tên bài: 7 cộng với một số: 7 + 5 

− HS đề xuất trò chơi Xì điện, Chuyền bóng. Nhưng đa số HS đề xuất chơi trò 
Tìm bạn (HS đã rõ luật chơi từ trước).

− HĐTQ đề xuất người điều hành là 1 bạn HS, cả lớp nhất trí.

−  HĐTQ lấy tinh thần xung phong 1 bạn để cùng GV làm trọng tài. 

Bước 2. Chơi cả lớp

− Người điều hành nhắc lại luật chơi, sau đó bạn này và nhóm trọng tài chia về 
3 vị trí đứng để QS tốt nhất quá trình chơi của lớp.

− Hiệu lệnh. HS nhanh chóng tìm bạn của mình để đạt được yêu cầu của trò chơi. 

Bước 3. Nhận xét đánh giá

− Người điều hành mời 2 HS không tìm được bạn nêu lí do vì sao như vậy. HS 
thứ nhất (Hà) lúng túng (có lẽ do chưa thuộc bảng cộng 9, 8); GV: “thôi, lớp mình để 
cho bạn Hà được nói sau nhé”; HS thứ 2: “lớp đông quá, các bạn đi lại nhiều nên tôi 
không kịp tìm được bạn của mình”. 

− Mời 1 HS nói bí quyết để nhanh tìm được bạn: “Tôi đứng tại chỗ và nói to số 
của mình, thế là bạn Minh biết và chạy tới chỗ tôi ngay”.  Cả lớp vỗ tay.

Bước 4. Kết nối vào bài học 

GV: Trò chơi vừa rồi đã giúp các em ôn lại phép cộng 8, cộng 9. Cả lớp mình chơi 
rất tốt; bạn Hà dù chơi chưa thành công nhưng chắc là đã tự rút được kinh nghiệm rồi. 
Hôm nay chúng ta tiếp tục học thêm một bảng cộng nữa – đó là bảng cộng 

VII. ĐỌC TÍCH CỰC

1. Đặt vấn đề

Một trong những biện pháp giúp HS tìm tòi kiến thức mà SGKMHHĐ thường sử 
dụng là yêu cầu HS đọc tài liệu và trả lời các câu hỏi có liên quan, qua đó tiếp thu được 
kiến thức mới. Kĩ thuật này thường được sử dụng trong nhóm hoạt động hình thành 
kiến thức, nhưng cũng có thể áp dụng trong các nhóm hoạt động khác. Kỹ thuật “đọc 
tích cực” giúp HS tăng cường khả năng tự học (gồm học cá nhân – học tương tác) và 
giúp GV tiết kiệm thời gian đối với những bài học/phần đọc có nhiều nội dung nhưng 
không quá khó đối với HS.

2. Chuẩn bị của giáo viên

− Nghiên cứu mục tiêu và nội dung bài học, qua đó biết được nội dung (tư liệu) mà 
SGK yêu cầu HS đọc cũng như những câu hỏi liên quan đã có trong SGK. 

− Gia công (thêm, bớt, điều chỉnh hoặc thay thế bằng tư liệu khác do GV sưu 
tầm) để nâng cao chất lượng nội dung tư liệu và phù hợp hơn với điều kiện dạy học 
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(trình độ của HS, các đối tượng nghiên cứu, đặc điểm tự nhiên, xã hội có liên quan ở 
địa phương,…), nếu cần.

− Cụ thể hoá mục tiêu (sản phẩm đầu ra) của hoạt động đọc (nếu cần), thường 
thể hiện bằng những câu hỏi phụ đặt ra cho HS.

3. Tiến hành trên lớp 

3.1. Giao − nhận nhiệm vụ học: GV yêu cầu HS đọc câu hỏi trong SGK và nêu 
câu hỏi bổ sung (nếu có) để định hướng HS đọc tư liệu.

3.2. HS làm việc cá nhân:

- Đọc lướt qua tư liệu để nắm được sơ lược, khái quát bố cục, nội dung tư liệu đọc. 

- Đọc chậm tư liệu, liên tưởng tới những gì mình đã biết và tìm ra những từ, thuật 
ngữ, khái niệm giúp cho việc trả lời các câu hỏi; tìm ra ý chính của những nội dung vừa 
đọc theo cách hiểu của mình.

- Tóm tắt ý chính, viết vào vở các câu trả lời.

3.3. Học tương tác

- HS chia sẻ kết quả đọc của mình theo cặp đôi hoặc cả nhóm và giải thích cho 
nhau về các thắc mắc (nếu có), thống nhất với nhau ý chính của bài/phần đọc.

- HS nêu câu hỏi để GV giải đáp (nếu có).

3.4. Hoàn thiện sản phẩm: HS chỉnh sửa, hoàn thiện các câu trả lời, các kết 
luận trên vở ghi cá nhân.

GV theo dõi để gợi ý, hỗ trợ kịp thời những HS gặp khó khăn trong quá trình học.

4. Ví dụ, bài: Các nước Châu Á trước nguy cơ xâm lược từ các nước tư bản 
Phương Tây (KHXH 8)

Mục 2. Tìm hiểu các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX

    c) Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Đông Nam Á

SGK đã hướng dẫn: “Đọc thông tin, hãy:

− Chỉ ra những điểm chung nổi bật trong chính sách cai trị của thực dân phương 
Tây đối với các nước Đông Nam Á.

− Trình bày tóm tắt các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Đông 
Nam Á và giải thích tại sao các phong trào này đều thất bại”. (tiếp theo SGK in 1 đoạn 
thông tin khá dài để HS đọc).

Diễn biến hoạt động dạy học: 

1. Giao − nhận nhiệm vụ học: 

− GV: Bạn Nam hãy đọc SGK đoạn từ: b) Phong trào… đến: thất bại. Cả lớp cùng 
theo dõi để rõ nhiệm vụ của từng người. (HS thực hiện theo yêu cầu)

− GV: Có ai hỏi gì thêm không? (không ai hỏi gì). Vậy là chúng ta đã rõ nhiệm vụ.
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− GV: Để trả lời được 2 câu hỏi trên, hãy nhắc lại thứ tự 3 hành động của mỗi 
người?

− HS: Đọc lướt – Đọc chậm – Ghi tóm tắt ạ.

− GV: Đúng rồi. Nào chúng ta cùng thực hiện. Hãy đọc để trả lời câu hỏi 1 trước 
đã nào.

2. HS làm việc cá nhân:

− GV theo dõi, hỗ trợ HS để từng bước đạt các yêu cầu:

− HS đọc lướt, nhận ra đoạn tư liệu có 10 đoạn văn; 2 đoạn đầu nói về chính 
sách cai trị của thực dân phương Tây…; 8 đoạn sau nói về phong trào giải phóng dân 
tộc…

Một số HS khá – giỏi còn nhận ra: đoạn thứ 3 trả lời khái quát câu hỏi thứ 2; các 
đoạn 4 – 8 nói về phong trào giải phóng dân tộc của 5 nước khác nhau (mỗi đoạn 
tương ứng với 1 nước); 2 đoạn 9 – 10 nói về phong trào giải phóng dân tộc ở Việt 
Nam.

− GV: Để trả lời câu hỏi 1 cần đọc những đoạn nào? (HS: 2 đoạn đầu). Đúng rồi, 
các em tiếp tục nhé. 

− HS đọc chậm, đánh dấu được một số từ trong tư liệu. Những HS khá giỏi đã 
đánh dấu được các từ khoá “hà khắc”, “vơ vét tài nguyên”, “không mở mang công 
nghiệp”.

HS tóm tắt ý chính: viết vào vở tóm tắt 2 đoạn tương ứng với tư liệu đọc.

  3. Học tương tác:

− HS (Hải) xung phong trình bày, các bạn nhận xét, góp ý.

− GV: Tiếp thu ý kiến của các bạn, Hải sẽ sửa lại phần ghi bài của em thế nào?

− HS Hải nói chậm lại nội dung ghi (mới) của mình.

     − GV: Bạn Hải sửa vậy được chưa? Có ai góp ý thêm không? (không có). Vậy 
thì cô không cần phải nói thêm gì nữa, từng người tự hoàn thiện nội dung ghi của mình 
trước khi chuyển sang tìm câu trả lời cho câu hỏi thứ 2 trong SGK nhé.

4. Hoàn thiện sản phẩm:

HS sửa lại phần ghi trên vở; GV theo dõi, hỗ trợ vài HS gặp khó khăn, gợi ý cho 
2 HS đã ghi đúng nhưng về nhà cần sửa cho tốt hơn.

  

VIII. HỌC SINH TỰ GHI BÀI

1. Sự cần thiết của việc tự ghi bài

Để thấy rõ ý nghĩa và sự cần thiết của việc hướng dẫn HS tự ghi bài trong PPDH 
tích cực, chúng ta có bảng sau so sánh sau đây:
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Bảng 6. Ghi bài trong PPDH truyền thống và trong PPDH tích cực

PPDH truyền thống PPDH tích cực

Mục đích
− Để lưu lại nội dung bài 
học một cách mạch lạc, gọn 
gàng, hệ thống, rõ ràng.

− Để lưu lại nội dung bài học một cách 
mạch lạc, gọn gàng, hệ thống, rõ ràng.

− Để HS rèn luyện kĩ năng ghi chép.

− Để GV nhìn xem HS đã học được 
thế nào, có cần phải hỗ trợ không.

Ý nghĩa
− Giúp việc học ở nhà 
thuận lợi.

− Giúp việc học ở nhà thuận lợi.

− Phát triển các kĩ năng thông tin (tìm 
tòi, xử lí, lưu giữ…) và khả năng tự 
học, học tập suốt đời.

Cách làm
− GV chốt kiến thức bằng 
các hình thức nói/ đọc/ ghi 
lên bảng; HS ghi theo.

− Có thể là: GV chốt kiến thức bằng 
các hình thức nói/ đọc/ ghi lên bảng; 
HS ghi theo.

− Chủ yếu là: HS học cá nhân (đọc tài 
liệu, quan sát tranh ảnh/ vật thật/ mô 
hình, làm thí nghiệm…) và học tương 
tác (trao đổi với bạn, với thầy) để rút ra 
kiến thức cần ghi lại.

Hệ quả

− GV bắt buộc phải chốt 
kiến thức.

− Ghi một lần được ngay.

− HS đều ghi chép đúng và 
giống nhau, vở sạch, chữ 
đẹp.

− Không tốn nhiều thời 
gian.

− GV đỡ vất vả. 

− GV, bạn cùng học đọc 
xong đều hiểu những điều 
HS đã ghi vào vở.

− GV có thể không cần chốt kiến thức, 
nếu HS tự ghi chép được.

− Thường phải ghi nhiều lần, từ chưa 
đúng thành đúng, chưa hoàn thiện đến 
hoàn thiện.

− HS đều ghi chép đúng nhưng có thể 
khác nhau, khó có được vở sạch, chữ 
đẹp. 

− Thường tốn nhiều thời gian, nhất là 
khi HS và GV chưa quen.

− GV vất vả hơn.

− GV, bạn cùng học đọc xong có thể 
không hiểu vì nội dung ghi vở là của 
riêng HS, ghi theo cách của cá nhân.
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Qua bảng trên cho thấy rõ việc HS ghi bài trong PPDH tích cực đã có thêm nhiều 
mục đích và ý nghĩa quan trọng, việc hướng dẫn cho HS thường xuyên rèn luyện để 
phát triển kĩ năng ghi bài là nhiệm vụ bắt buộc của GV và gắn liền với PPDH và KTDH 
tích cực. Việc làm này cần được thực hiện một cách linh hoạt theo thời gian, cấp lớp, 
môn học... Ở lớp 1, hầu như HS chưa biết tự ghi bài, nhưng từ lớp 2 thì các em đã có 
thể ghi được các từ quan trọng nhất (từ khoá) của bài, dần dần các em biết ghi những 
mệnh đề, rồi ghi được những câu hoàn chỉnh; câu đơn rồi câu phức. Ở các lớp trên, 
HS sẽ dần tự ghi được đoạn văn, rồi bài văn hoàn chỉnh. Bộ môn Tiếng Việt − Ngữ 
văn có vai trò quan trọng nhất, nhưng các môn học khác cũng phải góp phần phát triển 
năng lực này của HS phù hợp với yêu cầu và đặc thù của bộ môn.

Sau đây xin nêu ra một số cách thức mà GV cần hướng dẫn để HS có thể ghi 
nhanh, ghi đủ, ghi đúng những nội dung của bài học. Điều này thực hiện trong cả 5 
nhóm hoạt động của bài học và rất có ích cho HS phát triển các kĩ năng trình bày khi 
làm bài kiểm tra, thuyết trình…

2. Cách ghi bài hiệu quả

− Dùng các từ viết tắt, các kí hiệu. Những từ nào thường xuyên bắt gặp trong quá 
trình học thì GV hướng dẫn cho HS viết tắt hoặc sử dụng kí hiệu theo thông lệ chung. 
Điều này phụ thuộc vào từng môn học. Ví dụ, trong môn sinh học thường gặp các từ:  
thực vật (TV), động vật (ĐV), cấu tạo (CT), sinh lí (SL)… ; môn toán có nhiều kí hiệu… 

Lưu ý là các công thức tính thì phải ghi đầy đủ, chính xác; với 1 từ nhất định thì 
không được viết tắt khác nhau trong các môn học, các văn bản. Trong các bài kiểm tra, 
hay văn bản cho người khác đọc thì rất hạn chế việc viết tắt, chỉ viết tắt những từ nào 
rất hay gặp và phải có chú thích trước hay chú thích ở lần sử dụng đầu tiên trong văn 
bản. HS cần đề phòng những từ ít viết tắt hay viết tắt lần đầu ở lớp mà về nhà chính 
mình cũng không đọc được.

− Ưu tiên ghi ý hơn là ghi câu, ghi văn bản. HS ghi bài là để riêng mình đọc nên 
nếu đã chắc chắn hiểu nội dung cần nhớ thì không nhất thiết phải ghi thành câu. Có 
thể chỉ ghi lại từ khoá hay mệnh đề nhưng phải chắc chắn rằng về nhà tự mình có thể 
đọc được thành câu đầy đủ. Điều này đòi hỏi GV phải quen dần với cách ghi của từng 
HS trong lớp để theo dõi và giúp đỡ (khi cần), trong trường hợp cần thiết thì có thể hỏi, 
ví dụ: em ghi thế này có nghĩa là gì?

− Tạm bỏ qua những chỗ chưa kịp hiểu, nghe không rõ, ghi không kịp. Khi ghi 
theo lời nói hay lời đọc của bạn/ của thầy, nếu có chỗ nào chưa kịp hiểu, nghe chưa 
rõ hoặc ghi không kịp mà không thể ngắt lời để hỏi lại thì hãy tạm bỏ qua vì nếu không 
bỏ qua thì sẽ không theo dõi được tất cả những gì thầy/bạn nói sau đó. Nếu có thể thì 
hỏi lại ngay hoặc đề nghị thầy/bạn nói lại để hiểu, nghe rõ, kịp ghi. Nếu đã tạm bỏ qua 
thì sẽ hỏi lại hoặc tự tìm hiểu vào lúc khác để ghi bổ sung.
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− Đọc bài học trong SGK trước khi lên lớp sẽ giúp cho việc ghi bài trên lớp được 
dễ dàng hơn.

− Cách ghi bài khi tự nghiên cứu tài liệu: thường trải qua 4 hành động: đọc lướt 
để nắm được sơ bộ cấu trúc và nội dung văn bản; đọc chậm để nắm/ghi được từ khoá; 
sử dụng từ khoá để ghi được nội dung tóm tắt; học tương tác để hoàn thiện nội dung 
đã ghi. (Xem VII. Đọc tích cực).

- Về nhà hoàn thiện tiếp nội dung đã ghi trên lớp (nếu cần, nếu có thể). Trên lớp 
nếu đã ghi đủ, ghi đúng nhưng nếu HS thấy vẫn còn chưa thật hài lòng về một chỗ 
nào đó hoặc được GV nhận thấy và gợi ý thì HS có thể sẽ sửa chữa, hoàn thiện khi 
tự học ở nhà.

3. Ghi bài của thư kí trong học nhóm

Trong quá trình học cá nhân và học tương tác mỗi HS đều phải ghi bài và hoàn thiện 
nội dung ghi trong vở (đôi khi khi ghi trên tờ giấy rời) của cá nhân. Nhưng khi học nhóm, 
nếu cần có sản phẩm chung của nhóm để làm chỗ dựa cho hoạt động thảo luận, để các 
thành viên trong nhóm có tư liệu/sản phẩm đối chiếu với sản phẩm cá nhân hoặc cần có 
sản phẩm của nhóm để báo cáo, thảo luận trong lớp thì thư kí của nhóm phải ghi trên bảng 
nhóm (giấy khổ to, bảng giấy trong…) và hoàn thiện qua thảo luận nhóm để trở thành sản 
phẩm chung của nhóm; nếu muốn lưu lại thành tư liệu cá nhân thì sau đó HS này phải làm 
ở nhà để chuyển nội dung (kết quả cuối cùng) của nhóm vào vở ghi cá nhân. Làm như 
vậy thì ở trên lớp mọi thành viên đều tích cực học cá nhân, kết hợp học tương tác nhưng 
riêng thư kí thì phải vất vả hơn. Đây cũng là lí do nên cử luân phiên thư kí các hoạt động 
học nhóm trong năm học (xem thêm I. Học nhóm).  

IX. “KHĂN TRẢI BÀN”

1. Đặt vấn đề

Kĩ thuật “Khăn trải bàn” là hình thức tổ chức hoạt động học tập mang tính hợp 
tác, kết hợp giữa học cá nhân (trước) và học theo nhóm (sau) với cùng một nhiệm vụ 
chung; thường được thực hiện khi học kiến thức mới hoặc vận dụng thực hành kiến 
thức vào cuộc sống. 

 Ý nghĩa chính của kĩ thuật này là:

−  Phát huy tính độc lập, trách nhiệm của từng HS, đồng thời có sự tương tác 
giữa HS với nhau trong quá trình hình thành kiến thức mới.

− Rèn kỹ năng suy nghĩ quyết định và giải quyết vấn đề của cá nhân và của tập 
thể nhóm. 

− Góp phần phát triển năng lực hợp tác, giao tiếp, chia sẻ kinh nghiệm và học 
tập lẫn nhau. 
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2. Chuẩn bị của GV

− Xác định mục tiêu − nội dung dạy học, lựa chọn nội dung phù hợp để vận dụng 
kĩ thuật “Khăn trải bàn”.

- Nghiên cứu trước các câu hỏi, hướng dẫn hoạt động học trong SGK. Dự kiến 
thêm các câu hỏi để gợi ý HS, bao gồm các câu hỏi: gợi nhớ các kiến thức, kinh 
nghiệm cũ của HS có liên quan đến nội dung học tập; câu hỏi nhằm chia nhỏ các hoạt 
động thành từng bước để làm cho vấn đề học tập trở nên dễ hơn, phù hợp với khả 
năng của HS; câu hỏi để HS suy nghĩ thêm về các kết luận được rút ra; câu hỏi nhằm 
hướng dẫn HS khái quát lại vấn đề… và định hướng, dự kiến phương án trả lời.

- Dụng cụ trình chiếu.

− Hướng dẫn HS chuẩn bị giấy khổ lớn hoặc bản giấy trong (bảng nhóm) để viết 
và trình bày các ý kiến chung của nhóm, bút, vở cá nhân (có thể thay bằng tờ giấy 
nhỏ),...

3. Cách tiến hành

   3.1. Chia HS thành các nhóm, GNV thảo luận và phát cho mỗi nhóm một bảng 
nhóm. GV yêu cầu HS đọc và hoạt động học theo hướng dẫn của SGK, GV hướng dẫn 
bổ sung (nếu cần); phân công trưởng nhóm và thư kí.

3.2.  Mỗi HS đều học cá nhân, suy nghĩ trả lời câu hỏi/ nhiệm vụ học tập theo 
cách nghĩ, cách hiểu riêng của cá nhân và viết vào vở/giấy riêng của mình; riêng thư 
kí thì ghi trên bảng nhóm.

  3.3. Thống nhất ý kiến trong nhóm. Trưởng nhóm điều hành việc thảo luận 
nhóm. Mỗi HS đều đối chiếu sản phẩm học cá nhân của mình với sản phẩm của thư 
kí để thảo luận nhóm, thống nhất ý kiến để thư kí chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện trên 
bảng nhóm. Từng HS cũng chỉnh sửa trên vở/giấy riêng của mình theo ý kiến thống 
nhất của nhóm. Các nội dung chỉnh sửa nên được viết bằng mực khác màu.

  3.4. Trình bày/báo cáo kết quả trước lớp. Từng nhóm (hoặc chọn nhóm tốt 
nhất) cử người báo cáo trước lớp. Cả lớp theo dõi, góp ý để hoàn thiện báo cáo chung; 
từng HS cũng tranh thủ hoàn thiện tiếp sản phẩm của mình. 

 3.5. Chính thức hoá kiến thức. Trong quá trình trên GV theo dõi, hỗ trợ nhưng 
không làm thay HS, sau đó có thể giúp cả lớp chính thức hoá kiến thức để HS ghi theo, 
nếu cần.

4. Một số lưu ý 

 − Trong trường hợp HS ghi ý kiến cá nhân ra tờ giấy riêng thì có thể đính tờ 
giấy vào phần xung quanh bảng nhóm.
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 − Sau hoạt động tập thể, từng HS lưu lại vở ghi hoặc giấy ghi của mình vì đó là 
sản phẩm học tập cần lưu giữ, giống như một phần của vở ghi truyền thống. Khuyến 
khích HS về nhà sẽ hoàn thiện sản phẩm cuối cùng vào vở ghi, không cần lưu lại 
những chỗ bị gạch xoá, sửa chữa.

 − Trong khi GV theo dõi các hoạt động học để hỗ trợ cá nhân, nhóm, lớp thì 
không nhất thiết yêu cầu sản phẩm học của nhóm phải hoàn chỉnh, chỉ cần tạm chấp 
nhận được, vì HS sẽ sửa chữa, bổ sung trong và sau khi thảo luận cả lớp.

5. Ví dụ. Bài  Chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường? (Khoa học 5; hoạt 
động hình thành kiến thức)

−  Mục tiêu: + HS nêu được những việc làm góp phần bảo vệ môi trường và tác 
dụng của những việc làm đó.

                                + Có ý thức bảo vệ môi trường và nhắc nhở mọi người cùng 
thực hiện.

− SGK đã yêu cầu: QS và thảo luận nhóm, điền vào bảng trống.

− GV hướng dẫn rõ hơn (nói và ghi trên phiếu học tập phát cho từng HS).

Bước 1:  Tạo nhóm (nhóm 4 người) và GNV cho HS cả lớp thông qua phiếu học 
tập: 

  a) Hãy nêu những việc cần làm để bảo vệ môi trường. Tác dụng của mỗi việc 
làm đó?

Việc làm Tác dụng

b) Em đã làm gì để góp phần bảo vệ môi trường?

Đại diện các nhóm nhận đồ dùng học tập (phiếu câu hỏi, giấy Ao hoặc bảng 
nhóm, bút hoặc phấn). 

 Bước 2: HS làm việc độc lập (đọc câu hỏi, suy nghĩ và viết câu trả lời trên phiếu 
cá nhân).

  − GV QS bao quát các nhóm, hỗ trợ kịp thời những nhóm, cá nhân gặp khó 
khăn với một số câu hỏi gợi ý: 
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+ Em đã điền đủ 5 việc cần làm trong bảng, em có thể viết thêm một vài việc nữa 
được không?

+ Tại sao người dân ở miền núi lại làm ruộng bậc thang?

+ Hằng ngày, trên lớp em đã làm gì để cho lớp học sạch đẹp?

+ Trong số những việc em làm có việc gì là việc làm thường xuyên hàng ngày?

+ Em có vứt rác bừa bãi không? Tại sao?

Bước 3:  Thảo luận nhóm, thống nhất ý kiến, thư kí ghi kết quả vào bảng nhóm.

Bước 4: Thảo luận lớp

Đại diện các nhóm báo cáo, chia sẻ kết quả trước lớp.  Cả lớp thảo luận. GV 
chính thức hoá kiến thức.         

X. “CÁC MẢNH GHÉP”

 1. Đặt vấn đề

 − Kỹ thuật các mảnh ghép thường được sử dụng trong hoạt động hình thành 
kiến thức. Là hình thức học tập hợp tác kết hợp giữa cá nhân, nhóm và liên kết giữa 
các nhóm, phù hợp với nhiệm vụ học tập phức hợp (có nhiều nội dung/chủ đề)

− Phát huy tính chủ động, tích cực của HS trong học cá nhân và học tương tác 
trong cả 2 vòng.

− Góp phần phát triển các năng lực giải quyết vấn đề, hợp tác, giao tiếp.

1. Chuẩn bị của giáo viên

 Thông thường, SGK ít hướng dẫn học theo kĩ thuật các mảnh ghép. Để tổ chức 
học theo kĩ thuật này, GV cần nghiên cứu mục tiêu và nội dung dạy học để chọn những 
nội dung áp dụng kĩ thuật này và dự kiến việc phân chia nhiệm vụ học tập trong SGK 
thành các phần tương đương cho từng nhóm HS. Cách làm thường là thiết kế thành 
các phiếu học tập, giao cho từng nhóm và từng HS. Mỗi phiếu ghi từng câu hỏi (nhiệm 
vụ học tập) của nhóm và dành chỗ tương ứng để HS ghi câu trả lời. 

3. Thực hiện trên lớp 

  Chia HS thành các nhóm học tập tương ứng với hai vòng kiến thức theo sơ đồ 
sau. Có thể 2 HS của 1 nhóm chuyên gia về cùng một nhóm mảnh ghép nếu số HS 
trong 1 nhóm chuyên gia nhiều hơn số nhóm mảnh ghép nhưng phải bảo đảm mỗi 
nhóm mảnh ghép đều có mặt của đại diện các nhóm chuyên gia.
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    3.1. (Vòng 1) Nhóm chuyên gia

Chia nội dung học tập thành các nhiệm vụ khác nhau nhưng có liên quan với 
nhau. Chia HS của lớp thành các nhóm tương ứng với nhiệm vụ học tập, mỗi nhóm 
(thường là 3 – 6 HS) được giao một nhiệm vụ và học nhóm theo qui trình 4 bước: 

a) Tiếp nhận nhiệm vụ của nhóm: HS đọc nội dung nhiệm vụ trong SGK, nghe GV 
hướng dẫn bổ sung (nếu cần) để suy nghĩ về câu hỏi, nhiệm vụ được giao.

b) Học cá nhân để ghi được câu trả lời vào vở ghi hoặc tờ phiếu học tập.

c) Thảo luận nhóm để mỗi cá nhân đều hiểu rõ tất cả các câu trả lời (nhiệm vụ 
của nhóm).

d) Cả nhóm thống nhất và từng cá nhân hoàn thiện tất cả các câu trả lời trên vở 
hoặc phiếu học tập. Sẵn sàng làm chuyên gia. 

Kết thúc hoạt động này, bảo đảm mỗi thành viên trong từng nhóm đều trả lời 
được tất cả các câu hỏi trong nhiệm vụ được giao của nhóm, trở thành chuyên gia của 
vấn đề đã tìm hiểu, có khả năng trình bày lại câu trả lời của nhóm ở vòng 2:

3. 2. (Vòng 2) Nhóm mảnh ghép

Mỗi HS từ các nhóm chuyên gia khác nhau hợp lại thành các nhóm mới, gọi 
là nhóm mảnh ghép. Từng HS sẽ truyền đạt lại những nội dung đã được tìm hiểu ở 
vòng 1; mỗi thành viên khác đều ghi chép và thảo luận (nếu cần) để đảm bảo tất cả 
các thành viên trong nhóm mảnh ghép đều nắm bắt được đầy đủ nội dung của nhóm 
chuyên sâu. Lần lượt như vậy, toàn bộ HS của lớp trong các nhóm mảnh ghép đều 
nắm được đầy đủ nội dung kiến thức cần phải lĩnh hội.

3.3. Tổng hợp lại toàn bộ nội dung đã được tìm hiểu

Một số HS hoặc đại diện các nhóm mảnh ghép báo cáo kết quả học tập để cả lớp 
xem xét, thảo luận, bổ sung, hoàn chỉnh. 

3.4. Dành thời gian để từng HS hoàn thiện phần ghi chép cá nhân.

4. Một số lưu ý
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- GV làm nhiệm vụ QS, theo dõi và hỗ trợ HS; không tham gia ý kiến thảo luận 
nhưng có thể đưa ra câu hỏi, gợi ý… để hướng dẫn thảo luận, tạo không khí sôi nổi 
cho buổi thảo luận; không cắt ngang lời HS, không tỏ vẻ phản ứng nếu câu trả lời, 
tranh luận không đúng với ý mình để tránh làm tổn thương đến tâm lí HS; biểu thị sự 
hài lòng, thích thú với câu trả lời, hoặc bình luận ngắn cho những đóng góp tích cực 
của HS; QS việc ghi chép và lắng nghe phát biểu của HS để phát hiện những mâu 
thuẫn, nêu thành vấn đề để thảo luận, giải quyết.

- Số lượng mảnh ghép không nên nhiều quá để đảm bảo các thành viên có thể 
truyền đạt lại kiến thức cho nhau.

Đặc điểm của nhiệm vụ mới ở vòng 2 là một nhiệm vụ phức hợp và chỉ có thể 
giải quyết được trên cơ sở nắm vững những kiến thức đã có ở vòng 1. Do đó cần xác 
định rõ những yếu tố cần thiết về kiến thức, kĩ năng, thông tin,…cũng như các yếu tố 
hỗ trợ cần thiết để giải quyết nhiệm vụ phức hợp này.

Các chuyên gia ở vòng 1 có thể có trình độ khác nhau, nên cần xác định yếu tố 
hỗ trợ kịp thời để tất cả mọi chuyên gia có thể hoàn thành nhiệm vụ ở vòng 1, chuẩn 
bị cho vòng 2.

- Để nâng cao hiệu quả học nhóm, các nhóm chuyên gia và nhóm mảnh ghép 
đều cử trưởng nhóm và thư kí. Thư kí ghi các câu trả lời của mình trên giấy trong hoặc 
giấy thường khổ lớn. Trưởng nhóm tổ chức thảo luận nhóm: từng HS đối chiếu câu trả 
lời của mình với câu trả lời của thư kí để góp ý sửa chữa, hoàn thiện thành sản phẩm 
chung của nhóm. Trưởng nhóm và thư kí được cử luân phiên trong năm học.

5. Ví dụ. Bài Muối (KHTN, lớp 8)

Hoạt động hình thành kiến thức, nội dung 2: “Tính chất hóa học của muối”. 

Mục tiêu: HS nắm được các tính chất của muối, viết được phương trình hoá học 
minh hoạ, ghi được điều kiện của phản ứng.

Vòng 1. Nhóm chuyên sâu:

Chia HS thành 6 nhóm (khoảng từ 6−7 người). Mỗi nhóm được giao làm 1 – 2 
thí nghiệm khác nhau (theo yêu cầu trong SGK, mỗi phản ứng thể hiện 1 tính chất hoá 
học tương ứng của muối). 

GV (hướng dẫn): để thí nghiệm an toàn và thành công thì lượng hóa chất phải 
vừa đủ (theo SGK), cách lấy hóa chất, cách kẹp ống nghiệm, cách nung nóng hóa chất 
trong ống nghiệm…; cách QS, cách ghi hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm…

− Nhóm 1, 2: Làm 2 thí nghiệm 1 và 2. 

− Nhóm 3, 4: Làm 2 thí nghiệm 3 và 4. 

− Nhóm 5, 6: Làm 1 thí nghiệm 5.  
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 Sản phẩm vòng 1: Từng HS mô tả được trong nhóm cách làm, ghi được hiện 
tượng, giải thích và viết được phương trình hoá học, rút ra tính chất hoá học của muối 
qua thí nghiệm của nhóm mình, nhóm góp ý bổ sung, cá nhân hoàn thiện mô tả trên 
vở ghi để chuẩn bị báo cáo được ở vòng 2.

Vòng 2. Nhóm mảnh ghép:

HS về nhóm mới và lần lượt báo cáo kết quả hoạt động của nhóm cũ, nhóm mới 
thảo luận (hỏi – đáp), các thành viên ghi chép những gì tiếp thu được trên cơ sở nghe 
báo cáo và thảo luận. 

Khi mọi thành viên trong nhóm mới đều hiểu, ghi được tất cả nội dung 5 thí 
nghiệm và trả lời được các câu hỏi đặt ra ở vòng 1, nhóm đã sẵn sàng chuyển sang 
thực hiện nhiệm vụ mới.

Thảo luận chung cả lớp:

− GV yêu cầu HS đọc thầm thông tin trong SGK, liên hệ với kết quả hoạt động 
nhóm, chủ động trao đổi với bạn ngồi bên cạnh để rút ra tính chất hóa học của muối 
và điều kiện xảy ra phản ứng với muối.

− Đại diện các nhóm mới trình bày và chia sẻ kết quả để lớp góp ý, bổ sung.

- GV chính xác hóa kiến thức, HS hoàn thiện ghi chép cá nhân về tính chất hóa 
học của muối.

XI. SỬ DỤNG TƯ LIỆU TRỰC QUAN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG HÌNH 
THÀNH VÀ CỦNG CỐ KIẾN THỨC

1. Đặt vấn đề

Đối với HS tiểu học và THCS, những am hiểu về thực tế cuộc sống còn hạn chế; 
đặc điểm hoạt động tư duy đang dần dần chuyển từ tư duy trực quan − hình tượng 
sang tư duy trừu tượng; sự ghi nhớ máy móc ngày càng nhường chỗ cho sự ghi nhớ 
có ý nghĩa; chưa quen nhiều với hoạt động QS, thí nghiệm (TN) nên việc dạy học theo 
phương pháp tích cực có sử dụng tư liệu trực quan (bao gồm tranh ảnh, biểu đồ, mô 
hình, vật thật … từ trong SGK và các đồ dùng dạy học, sách tham khảo, internet...) là 
vô cùng quan trọng. Các hoạt động này có thể thực hiện trên lớp hoặc ở nhà. Để thực 
hiện hoạt động dạy học tích cực theo SGKMHHĐ thì các tranh ảnh, bản đồ… trong 
SGK không bao giờ đủ để đáp ứng được mục tiêu học tập; cần phải coi trọng việc khai 
thác từ các nguồn khác.

2. Chuẩn bị của giáo viên

− Dựa vào mục tiêu và nội dung bài học để tìm hiểu xem các tư liệu hiện có trong 
lớp học, tranh ảnh, bản đồ… trong SGK có đủ đáp ứng cho  HS hoạt động QS, TN 
trong quá trình học chưa. 
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− Phân công chuẩn bị đồ dùng (tư liệu) dạy học: GV chuẩn bị gì, HS chuẩn bị gì, 
đồ dùng nào có trong lớp, thư viện; đồ dùng, tư liệu nào cần sự trợ giúp của cha mẹ 
HS; tư liệu nào dùng cho cá nhân, tư liệu nào dùng cho nhớm, tư liệu nào dùng cho 
lớp? Các tư liệu đó để khai thác được thì cần có chỉ dẫn gì? HS sẽ sử dụng tư liệu đó 
vào lúc nào? Sử dụng thế nào? Sử dụng xong thì tư liệu đó sẽ được xử lý thế nào?...

− Tìm hiểu xem HS đã có những kiến thức, kinh nghiệm sống gì liên quan đến nội 
dung bài học để thiết kế các câu hỏi, gợi ý để hoạt động QS, TN phù hợp và dự kiến 
các tình huống có thể xảy ra và cách xử lí.

3. Tiến hành dạy học trên lớp

3.1. Giao nhiệm vụ QS, TN: GV hướng dẫn HS hoạt động QS, TN theo hướng 
dẫn của SGK và những hướng dẫn, gợi ý thêm của GV. Thường thì GV vẫn phải có 
câu hỏi gợi ý và hình thức tổ chức hoạt động cụ thể hơn so với hướng dẫn trong SGK; 
có thể thiết kế các phiếu học tập để giao việc và để HS ghi các kết quả QS, TN cá 
nhân, sử dụng theo nhóm trong quá trình học. Cần dành một khoảng thời lượng phù 
hợp để HS ý thức rõ nhiệm vụ học tập.

3.2. HS tiến hành QS, TN cá nhân, ghi các nhận xét, kết quả hoạt động vào vở 
hoặc phiếu học tập.

3.3. HS trao đổi trong nhóm theo cặp đôi hoặc theo nhóm để điều chỉnh, hoàn 
thiện kết quả học (ghi trên vở hoặc trên phiếu học tập) để bước đầu chính thức hoá 
kiến thức. 

Các hành động của 2 mục b) và c) có thể diễn ra xen kẽ trong quá trình học. 

3.4. Báo cáo kết quả: cá nhân hoặc nhóm HS báo cáo trước lớp, các bạn trong 
lớp nhận xét, góp ý bổ sung để cùng nhau hoàn thiện, chính thức hoá kiến thức.

3.5. Thu dọn tư liệu trực quan (nếu cần)

GV theo dõi thường xuyên và gợi ý, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời các hoạt động 
QS, TN và ghi chép, thảo luận, chốt kiến thức của HS.

4. Hướng dẫn hoạt động quan sát, thí nghiệm ở nhà

Hoạt động QS, TN trong nhóm hoạt động vận dụng hoặc tìm tòi mở rộng (SGKM 
tiểu học gọi là hoạt động thực hành và hoạt động ứng dụng) thường được hướng dẫn 
thực hiện ở nhà. GV có thể vận dụng các nguyên tắc và hoạt động như đã nêu trên để 
hướng dẫn HS học ở nhà, nhưng cần lưu ý thêm:

− Gia công lại SGK để có được nội dung học và hướng dẫn các hoạt động QS, 
TN phù hợp với thực tiễn ở gia đình và cộng đồng (về đặc điểm động vật, thực vật, khí 
hậu, các hoạt động văn hoá, di tích…).
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− Việc giao nhiệm vụ QS, TN được tiến hành trên lớp, trong đó GV có thể gợi ý 
cho HS biết dự kiến các tình huống và cách xử lí.

− Việc báo cáo kết quả cần được tổ chức rất linh hoạt, phù hợp với điều kiện 
dạy học cụ thể. Có thể là: trưng bày, triển lãm sản phẩm và kết quả học tập, báo cáo 
trước lớp hoặc trong các buổi sinh hoạt tập thể … (xem thêm XIV. Hoạt động tìm tòi 
mở rộng).

5. Một số lưu ý

− Theo hướng dẫn của SGKMHHĐ thì hoạt động QS, TN cùng với việc sử dụng 
phương tiện trực quan nhìn chung đã được thiết kế hài hoà giữa các hoạt động của cá 
nhân, của nhóm, của lớp; nhưng GV cần nghiên cứu mục tiêu và nội dung của bài học, 
của từng hoạt động học để hình dung kịch bản dạy học, dự kiến những tình huống sẽ 
diễn ra và cách xử lí trong thực tiễn dạy học.

− Khai thác tối đa và hợp lí vốn kiến thức và kinh nghiệm của HS sao cho nhiệm 
vụ QS, TN trên lớp và các hoạt động đó ở nhà (trước và sau bài học trên lớp) được 
kết nối một cách tự nhiên, hợp lí.

− Mỗi hoạt động QS, TN cần thiết kế theo đúng lôgic 4 hành động học: tiếp nhận 
nhiệm vụ − học cá nhân để giải quyết vấn đề – học tương tác để chính xác hoá kiến 
thức − hoàn thiện sản phẩm học.

− Vừa coi trọng tư duy trực quan – hình tượng vừa chú ý rèn luyện, phát triển tư 
duy trừu tượng của HS.

6. Ví dụ 

6.1. Tìm hiểu về sự nuôi và dạy con của thú (Khoa học, lớp 5)

Mục tiêu bài học:

− Kể được tên một số loài thú chỉ đẻ một con mỗi lứa, một số loài thú đẻ nhiều 
con trong một lứa.

− Trình bày được một số đặc điểm sinh sản và nuôi dạy con của một số loài thú. 

Trong SGK chỉ có 2 bức tranh mà HS phải trả lời câu hỏi “loài thú nào đẻ nhiều 
con một lứa, loài nào chỉ đẻ 1 con 1 lứa” nên GV phải chuẩn bị thêm đồ dùng:

−  2 máy vi tính có nối mạng; 

− Một số cuốn truyện về các con thú (sưu tầm từ thư viện nhà trường, thư viện 
các lớp, từ gia đình HS…), để ở góc thư viện của lớp.

− Một số bức tranh, ảnh về các con thú (tìm từ phòng thiết bị, nguồn internet…), 
tối thiểu có 1 tranh (ảnh)/1 HS.
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HS mang đến các con thú bông mà các em đã tìm hiểu về sự sinh sản và nuôi 
con của chúng và chuẩn bị giấy khổ lớn để làm bảng của từng nhóm.

Hoạt động dạy học: 

Bước 1. Giao nhiệm vụ học 

− GV: Hôm trước cô đã GNV về nhà tìm hiểu về đặc điểm sinh con và nuôi, dạy 
con của các loài thú, sưu tầm các con thú bông. Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ 
cùng nhau tìm hiểu thêm về nội dung này. Cô đã nhìn thấy có rất nhiều con thú đang 
ngấp nghé trong hộc bàn và trong túi sách của các em. Hãy cho chúng được ngồi trên 
mặt bàn, trước mặt các em đi nào…. Ôi nhiều quá. Nhưng hình như cũng có bạn chưa 
sưu tầm được con thú nào. Chúng ta hãy chia thành nhóm 6 người, đem theo các bạn 
thú của mình và chung nhau học với các bạn ấy nhé….

GV bổ sung thêm thú bông/ sách/ tranh cho 2 nhóm sưu tầm được ít.

Bước 2. Học cá nhân

− GV: Các nhóm đã sẵn sàng chưa? Hãy để tất cả các bạn thú của nhóm mình 
thành 1 đàn trước mặt (… ) Xong rồi. Tất cả cùng ngắm nhìn từng con thú, có xinh 
không? (…) Mỗi người hãy kẻ trên trang vở của mình như trên bảng rồi ghi tiếp thông 
tin trong đó (chiếu mẫu bảng). Riêng bạn nào làm thư kí thì ghi trên bảng nhóm. 

TT Tên loài thú Đẻ 1 con/lứa Đẻ nhiều con/lứa
Cách sinh con hoặc 
nuôi dạy con đặc biệt

1

….

Mèo

…… …….

X

……

Đẻ chỗ kín

…….

Nếu thích bạn thú nào thì các em cứ cầm lên để ngắm cho kĩ, nhưng không được 
tranh giành nhau nhé. (….) Em nào đã tìm hiểu hết các loài thú của nhóm mình thì đến 
góc thư viện hoặc xem mạng internet để tìm hiểu thêm về các loài thú khác. (….)

Hết giờ làm việc riêng rồi. Các em quay lại nhóm của mình đi. Cô biết trong thư 
viện và trên internet có rất nhiều thông tin hay về các loài thú đang cuốn hút các em 
nhưng bây giờ các em hãy dừng lại để về nhóm; lúc khác các em sẽ quay lại thư viện 
và mạng để tìm hiểu thêm. Cô sẽ dành thời gian vào đầu tuần sau để từng em kể lại 
cho cả lớp biết rằng em đã tìm hiểu được những gì trên đó.

Bước 3. Thảo luận nhóm

HS đối chiếu nội dung trên vở ghi với bảng nhóm để góp ý bổ sung cho bảng 
nhóm, thư kí tiếp thu, hoàn thiện.
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GV: Trong mỗi nhóm các em hãy lần lượt kể cho nhau nghe về những cách sinh 
con và nuôi, dạy con đặc biệt của các loài thú.

Bước 4: Thảo luận lớp 

Đại diện từng nhóm lên báo cáo dựa theo bảng nhóm. Lớp góp ý bổ sung. Có 
những thông tin cần sửa: cá heo được xếp vào nhóm đẻ trứng (!); tinh tinh, ngựa xếp 
vào nhóm đẻ nhiều con/lứa (!). 

  HS An khoe em đã đọc (ở nhà) cuốn “Mười vạn câu hỏi vì sao?” có nhiều 
chuyện hay. GV khen và dặn em nhớ các chuyện để tuần sau kể cho cả lớp nghe.

GV: Bây giờ còn 1 phút cho từng người ghi bổ sung vào vở của mình.

6. 2. (Xem trong III. Đặt câu hỏi phụ để hướng dẫn học theo sách giáo khoa, 
bài Rễ cây).

XII. TRÌNH BÀY TRONG MỘT PHÚT

1. Đặt vấn đề 

Bằng kĩ thuật trình bày trong một phút, HS được trình bày ngắn gọn, cô đọng 
trước các bạn trong nhóm, trong lớp về một vấn đề (là kiến thức hay một sản phẩm 
khác của hoạt động học) và đưa ra những câu hỏi về những điều còn băn khoăn, thắc 
mắc có liên quan đến vấn đề đó. Các câu hỏi cũng như  các câu trả lời của HS sẽ giúp 
hoàn thiện và củng cố kiến thức của các em và cho GV thấy được các em đã nắm bắt 
vấn đề như  thế nào. Kĩ thuật này giúp phát triển khả năng tư duy lôgic, khái quát hoá, 
thuyết trình và giao tiếp.

Có thể linh hoạt sử dụng kĩ thuật này ở nhiều thời điểm khác nhau: 

− Trong nhóm hoạt động khởi động: HS trình bày về điều đã biết để kiểm tra mức 
độ nhớ, hiểu kiến thức cũ, đồng thời gắn với nội dung bài học mới;

− Trong nhóm hoạt động hình thành kiến thức mới: để biết mức độ nắm bắt vấn 
đề vừa tiếp cận;

− Trong nhóm hoạt động luyện tập: để biết mức độ hiểu vấn đề;

− Trong các nhóm hoạt động vận dụng và hoạt động tìm tòi mở rộng: để biết mức 
độ vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề trong học tập và trong cuộc sống.

2. Chuẩn bị của giáo viên

− Nghiên cứu mục tiêu và nội dung bài học, lựa chọn nội dung cần cho HS thực 
hiện kĩ thuật này và thực hiện ở hoạt động nào trong bài.

− Cụ thể hóa đầu ra của mục tiêu, nếu mục tiêu nào trong SGV chưa rõ hoặc 
chưa cụ thể.
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 − Dự kiến thời gian tối đa dành cho việc thực hiện kỹ thuật này. 

 − Hình dung mức độ đáp ứng vấn đề được nói tới.

 − Dự kiến tình huống HS đánh giá, nhận xét hay tranh luận, phản hồi về vấn đề.

 3. Tiến hành trên lớp 

Đối với mỗi nội dung/vấn đề, SGKMHHĐ thường yêu cầu HS  trả lời câu hỏi hoặc 
QS, TN để rút ra kiến thức hay giải quyết được vấn đề; mỗi hoạt động học thường trải 
qua 4 hành động: Tiếp nhận nhiệm vụ − Học cá nhân – Trao đổi kết quả học với bạn, 
với thầy – Hoàn thiện sản phẩm học. Như vậy kĩ thuật trình bày trong một phút được 
thực hiện ở hành động thứ 3 vừa nêu.  

1.1. Giao nhiệm vụ: GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi trong SGK hoặc câu hỏi của 
GV về nội dung/vấn đề cần kiểm tra, đánh giá. 

3.2. Chuẩn bị cá nhân: Từng HS chuẩn bị ý kiến tóm tắt

3.4. HS trình bày trư ớc lớp (hoặc trước nhóm) trong thời gian 1 phút về những 
điều các em đã học đ ược và những câu hỏi các em muốn được giải đáp hay những 
vấn đề các em muốn đư ợc tiếp tục tìm hiểu. 

3.4. Thảo luận, thống nhất ý kiến: GV cho HS góp ý phần trình bày hoặc chia 
sẻ những câu hỏi HS đặt ra. Nếu có HS nói đúng thì GV khích lệ động viên; nếu HS 
nói chưa đúng thì GV gợi mở, giúp đỡ và chính xác hóa kiến thức. Nếu muốn quan tâm 
hơn, GV có thể đưa ra thêm một số câu hỏi, ví dụ: Em cho rằng đâu là vấn đề cốt lõi? Em 
có thể cho một ví dụ không? Em có thể nói thêm nữa về điểm này không? Điều quan 
trọng nhất các em học được hôm nay là gì? Còn vấn đề gì em cảm thấy chưa thật rõ?... 
Cuối cùng GV nêu ý kiến kết luận.

4. Một số lưu ý

− Câu hỏi của GV không nên đề cập đến nhiều vấn đề, tránh việc trình bày của 
HS bị phân tán, dài dòng, thiếu tập trung.

 − Cần khích lệ HS khi trình bày để HS tự tin, hứng thú.

 − Chỉ đạo HS lắng nghe và chia sẻ sản phẩm của bạn về cả nội dung và cách 
thức trình bày.

 − Mỗi HS chỉ trình bày trong thời gian một phút; không nên cho nhiều HS trình 
bày cùng một nội dung để tránh mất thời gian cho những hoạt động khác.

5. Ví dụ 

5.1. Bài Đêm nay Bác không ngủ (Hoạt động hình thành kiến thức, Ngữ văn 6) 

a) Tìm hiểu văn bản: tâm trạng và cảm nghĩ của anh đội viên trong hai lần thức 
giấc thấy Bác không ngủ?



80

- GV: Còn vấn đề gì các em cảm thấy chưa thật rõ?

- HS: Thưa cô, tại sao bài thơ chỉ nhắc đến hình ảnh của Bác trong lần thứ nhất 
và lần thứ ba mà không thấy nhắc đến lần thứ 2? 

- GV: Câu hỏi rất hay, các em có thể nói gì thêm ở điểm này, về nội dung và cả 
dụng ý nghệ thuật của nhà thơ? 

Về nội dung, các em chú ý đến hình ảnh Bác, về nghệ thuật thì tác giả không kể 
lần thứ 2 sẽ đem đến suy nghĩ gì cho người đọc...Các em được chuẩn bị trong 2 phút, 
ghi dàn ý, sau đó trình bày trước lớp bằng lời văn của mình trong thời gian 1 phút.

(…)

- HS: Nhà thơ không kể đến lần thứ hai, vì có thể lần ấy anh lại nhìn thấy sự 
quan tâm chăm sóc của Bác dành cho các anh chiến sĩ nhưng anh nghĩ rồi Bác sẽ 
ngủ. Cho đến lần thứ ba thì trời đã sắp sáng, vậy mà Bác vẫn còn chưa ngủ, điều 
này khiến anh thật sự lo lắng cho sức khỏe của Người, có cả sự bất ngờ vì cả một 
đêm Bác không ngủ. 

Dụng ý nghệ thuật của nhà thơ là để không phải kể lặp lại các động tác chăm sóc 
bộ đội của Bác mà vẫn làm nổi bật tình yêu thương con người và sự hy sinh của Bác 
dành cho đất nước, cho nhân dân.

- GV: Có ai bổ sung hoặc có ý kiến khác? 

- HS: Em thấy bạn Hải nói đúng, rõ ý nhưng trình bày còn hơi vấp. Em bổ sung 
thêm: lần thứ 2 thức dậy, có thể là anh đội viên đã có suy nghĩ sâu sắc và hiểu được 
tình cảm của Bác nên anh im lặng. 

b) Kết thúc hoạt động tìm hiểu văn bản: 

- GV: Điều quan trọng nhất em biết được sau khi học xong bài thơ "Đêm nay Bác 
không ngủ” là gì? Còn điều gì trong bài thơ mà em chưa hiểu? Có 2 phút để từng người 
chuẩn bị và sẽ được trình bày trong 1 phút.

 (…)

- HS Vân: Điều quan trọng nhất em biết được sau khi học xong bài thơ là  tình 
yêu thương nhân dân, bộ đội và tình yêu nước, yêu quê hương sâu sắc của Bác Hồ. 
Chính vì vậy nên Bác không thể nào ngủ được, Bác đi đốt lửa, dém chăn, Bác lo cho 
dân công... Bác mong mọi người ngủ ngon để có sức đi đánh giặc. Nhưng em chưa 
hiểu ở chỗ là, tại sao anh đội viên lại thấy bóng Bác ấm hơn ngọn lửa hồng? 

- HS Hương: Cảm nhận được tình yêu thương bao la của Bác Hồ đối với bộ đội 
và nhân dân, lòng kính yêu vô hạn của các chiến sĩ và nhân dân đối với Bác. Bác là 
một người vĩ đại, hy sinh cả cuộc đời cho đất nước. Em nhận thấy bài thơ 5 chữ rất 
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hay, như một câu chuyện kể, cách xây dựng tình huống ở lần thứ 3 thức dậy khiến 
người đọc vừa thương vừa kính yêu Bác. Em còn thắc mắc là tại sao tác giả có thể kể 
lại được câu chuyện "Đêm nay Bác không ngủ”, có phải tác giả là anh đội viên không?

- GV: Vậy là có 2 điều băn khoăn rồi, còn ai băn khoăn điều gì nữa?

…..

5.2. Bài Châu Đại Dương, châu Nam Cực và các đại dương trên thế giới 
(Địa lý 5)

Mục tiêu: Nêu được tên, chỉ vị trí và trình bày được đặc điểm nổi bật của châu 
Đại Dương, châu Nam cực và các đại dương trên thế giới (tiết 2).

Hoạt động của GV và HS:

− HS học theo hướng dẫn của SGK và hướng dẫn bổ sung của GV. 

− GV: Em đã biết được điều gì và muốn hỏi gì thêm về các đại dương trên thế 
giới. Từng người chuẩn bị trong 2 phút và sẽ được trình bày trong 1 phút.

− HS viết nhanh vào vở theo ý hiểu riêng, rất khác nhau cả về nội dung và hình thức. 

Sau các trình bày của HS, đã có những câu hỏi và GV hướng dẫn thảo luận: 

− Tại sao tôi tìm hiểu trên intenet có 5 đại dương? (Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, 
Ấn Độ Dương, Nam Băng Dương, Bắc Băng Dương).

− Biển và đại dương có điểm gì khác nhau?

− Biển Đông thuộc đại dương nào? Bạn biết gì về biển Đông? 

− Chúng ta phải làm gì để bảo vệ biển Đông và các đại dương?

XIII. TRANH LUẬN “ỦNG HỘ – PHẢN ĐỐI”

1. Đặt vấn đề

Tranh luận “ủng hộ – phản đối” là một hình thức tổ chức tranh luận bằng cách 
chia HS thành 2 phe: phe ủng hộ và phe phản đối trước một vấn đề có chứa đựng 
xung đột (thường được nêu dưới dạng một ý kiến, một nhận định hoặc một giả thiết, 
kết luận…) cần được sáng tỏ. Mục tiêu của tranh luận không phải nhằm đánh bại ý 
kiến đối lập mà nhằm xem xét chủ đề dưới nhiều phương diện khác nhau, ý kiến ủng 
hộ và ý kiến phản đối là trái ngược nhau nên chúng đều là sản phẩm của sự suy nghĩ 
rất sâu sắc về nhiều khía cạnh và cũng có tác dụng kích thích rất mạnh sự suy nghĩ 
sâu sắc của phe “đối lập”. Do đó, việc tranh luận có tác dụng xem xét kĩ vấn đề dưới 
nhiều góc độ khác nhau, nhằm hiểu sâu về bản chất hoặc mở rộng một đơn vị kiến 
thức; kĩ thuật dạy học này giúp HS phát triển tư duy phản biện, suy nghĩ độc lập, năng 
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lực giải quyết vấn đề, tìm kiếm và tận dụng được nhiều nhất những cơ hội thuận lợi để 
giải quyết các vấn đề trong học tập và trong cuộc sống, đồng thời cũng góp phần phát 
triển ở HS năng lực ngôn ngữ và giao tiếp, hợp tác. 

Cả 5 nhóm hoạt động của bài học trong SGK trường học mới đều có thể sử dụng 
kĩ thuật này. 

2. Các bước tiến hành 

− Các thành viên được chia thành hai phe (mỗi phe có thể gồm 2 đến 3 nhóm tùy 
theo số lượng HS trong lớp) theo hai hướng ý kiến đối lập nhau về một luận điểm cần 
tranh luận (ủng hộ – phản đối). Việc chia phe có thể theo nguyên tắc ngẫu nhiên hoặc 
theo nguyện vọng của các HS.

Một phe thu thập những luận điểm/ý kiến ủng hộ, một phe thu thập những luận 
điểm/ý kiến phản đối. Các luận điểm được thu thập phải có luận cứ cụ thể, phù hợp 
làm cơ sở cho lập luận. 

− Sau khi các thành viên trong nhóm có ý kiến cá nhân, trưởng nhóm bắt đầu 
điều hành thảo luận để chọn lọc những ý kiến có sức thuyết phục nhất để chuẩn bị 
tranh luận. Trưởng nhóm có trách nhiệm tổng hợp các ý kiến và phân công thành viên 
trình bày lập luận. 

− Hai phe lần lượt trình bày từng lập luận của phe thông qua người đại diện phe 
mình; đầu tiên thường chọn ý kiến có sức thuyết phục nhất. Phe ủng hộ đưa ra một lập 
luận ủng hộ, tiếp đó phe phản đối đưa ra một ý kiến phản đối và cứ tiếp tục như vậy. 

− Sau khi các lập luận đã đưa ra, GV tổ chức thảo luận chung và đánh giá. 
Những phản biện đúng, có sức thuyết phục thì được bổ sung vào nội dung bài học, coi 
đó là sự phát hiện, sáng tạo của HS. 

3. Một số lưu ý

− GV dựa vào mục tiêu và nội dung bài học để lựa chọn vấn đề có liên quan nhất 
đến mục tiêu của bài và chứa đựng tính xung đột, tính mở để đưa ra tranh luận, chỉ 
những nội dung đó mới tạo ra sự hứng thú đối với HS. 

− GV cần nghiên cứu và hiểu sâu sắc về vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau để 
hình dung diễn biến của cuộc tranh luận, dự kiến tình huống xảy ra, những hiểu biết 
liên quan mà HS có thể sử dụng khi tranh luận, các câu hỏi gợi mở, những vấn đề liên 
quan, hình thức động viên khích lệ, điều khiển quá trình tranh luận.

− Nếu số người trong mỗi nhóm không nhiều thì không cần cử đại diện mà mọi 
thành viên có thể trình bày lập luận.

− Quá trình tổ chức tranh luận phải bảo đảm HS không phê bình, chỉ trích phe 



83

“đối lâp”. Nếu HS đưa ra những luận điểm thiếu căn cứ hoặc không phát hiện ra điểm 
yếu của phe bên kia, hay phản biện không thuyết phục, GV cần khéo léo, tinh tế dẫn 
dắt gợi ý nhiều hơn, cụ thể hơn, đi gần hơn đến vấn đề bằng một số câu hỏi. 

− Với những vấn đề mở, kết quả cuối cùng của cuộc tranh luận có thể chỉ chấp 
nhận luận điểm của một phe, cũng có thể cả 2 phe đều đúng nhưng sức thuyết phục 
của 2 phe có thể khác nhau hoặc làm nảy sinh thêm những vấn đề mới cần xem xét. 

4. Ví dụ. Bài Trong lòng mẹ  (hoạt động hình thành kiến thức, Ngữ văn 8)

Khi tìm hiểu về nhân vật cậu bé Hồng sẽ giúp HS nhận biết và hiểu về tính cách, 
tình cảm của nhân vật dành cho mẹ thông qua thái độ, hành động, tâm trạng... đối với 
bà cô độc ác và khi được ngồi trong lòng mẹ. 

SGK yêu cầu: “Phân tích phản ứng tâm lí của bé Hồng khi nghe bà cô xúc phạm 
tới người mẹ bất hạnh bằng những lời giả dối, thâm độc.” GV diễn đạt lại yêu cầu của 
SGK: “Có ý kiến cho rằng bé Hồng không biết bảo vệ mẹ, đã im lặng không đúng lúc, 
biểu hiện cụ thể là chỉ “cúi đầu không đáp”, “nước mắt chảy ròng ròng” trước những lời 
giả dối, thâm độc của bà cô xúc phạm đến người mẹ bất hạnh của mình … Em ủng hộ 
hay phản đối ý kiến này?”.

 Lớp học chia thành 6 nhóm, mỗi nhóm 6 HS. GV gợi ý: trong 6 nhóm phải có 3 
nhóm chọn ủng hộ, 3 nhóm phản đối. 

GV: “Để nói rõ tại sao ủng hộ, tại sao phản đối ý kiến trên, các em phải sử dụng 
dẫn chứng trong văn bản, kết hợp với những kiến thức đã biết về nhân vật và liên hệ 
thực tế cuộc sống để có những lập luận chặt chẽ. Có quyền đặt câu hỏi trước ý kiến 
của phe đối lập nếu cảm thấy chưa thỏa đáng.”

Thời gian dành cho tự học cá nhân và thống nhất quan điểm trong nhóm là 2 
phút, 1 phút tổng hợp của phe, tranh luận trước lớp 2 phút. 

HS làm việc nhóm, các nhóm cùng phe đã rà soát, thống nhất những luận điểm 
giống nhau, phân công các bạn trình bày lập luận, ưu tiên cho những bạn là tác giả 
của các luận điểm được chọn, các bạn còn lại hỗ trợ bằng cách bổ sung, nếu khi trình 
bày lập luận còn chưa thật tốt.

Ý kiến của nhóm ủng hộ: Bé Hồng biết về sự bất hạnh của mẹ, cũng hiểu mẹ rất 
thương anh em Hồng “sự hiền từ của mẹ tôi…”, Hồng cũng nhìn thấy những “cổ tục đã 
đày đọa mẹ”, và bà cô “ý nghĩ cay độc trong giọng nói và trên nét mặt khi cười rất kịch 
của cô tôi kia”, lí ra Hồng phải nói cho cô biết rằng cô đã nói sai về mẹ. Nhưng Hồng 
chỉ im lặng và khóc. Rõ ràng là Hồng không biết bảo vệ mẹ.

Nhóm phản đối: Vậy, theo các bạn thì trong lúc ấy Hồng sẽ bảo vệ mẹ như 
thế nào?
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Nhóm ủng hộ: Hồng sẽ phải nói rõ cho bà cô biết về mẹ và cũng phải nói với bà 
cô rằng không nên xúc phạm đến người khác. 

Nhóm phản đối: Hồng không thể nói, vì Hồng chưa chứng thực được những điều 
bà cô nói mặc dù Hồng tin mẹ. 

Nhóm ủng hộ: im lặng. 

Nhóm phản đối: Dù Hồng im lặng và khóc nhưng thái độ và tâm trạng ấy cũng 
chứng tỏ Hồng đã bảo vệ mẹ. Im lặng, tức là Hồng không đồng tình với những lời nói 
của bà cô; Hồng khóc, tức Hồng thương mẹ, đau xót và căm tức những cổ tục đã đày 
đọa mẹ. 

   Cô giáo: Hiểu về bà cô, hiểu về những cổ tục đã đày đọa mẹ, vậy tại sao Hồng 
không nói cho bà cô hiểu, mà để bà cô xúc phạm mẹ. 

Nhóm phản đối: Vì bà cô là người lớn, vai vế trong gia đình cao hơn Hồng, Hồng 
là cháu, vì vậy mà Hồng im lặng để thể hiện thái độ tôn trọng của mình. Chứng tỏ Hồng 
là cậu bé sâu sắc và hiểu lễ nghĩa. 

Nhóm ủng hộ: Trong cuộc sống chúng ta cần phải biết bảo vệ mình và người 
thân, phản đối những người có hành động, thái độ, lời nói, suy nghĩ sai dù đó là trong 
gia đình.

Nhóm phản đối: Hồng sống nương tựa vào bà cô, dù sao Hồng cũng phải biết ơn 
sự chăm sóc, trong hoàn cảnh đó Hồng không thể làm gì hơn. Chúng tôi tin rằng dù bà 
cô có nói gì thì Hồng vẫn yêu thương mẹ hết mực.

GV hướng dẫn thảo luận chung: Từ sự tranh luận của 2 phe ủng hộ và phản đối, 
chúng ta có thể rút ra kết luận được chưa? Cô mời đại diện của phe ủng hộ cho ý kiến 
trước.

Đại diện phe ủng hộ: Chúng em thấy phe phản đối đã đưa ra các ý kiến có sức 
thuyết phục hơn phe chúng em. Nghĩa là sau tranh luận chúng em cũng đồng tình với 
thái độ và cách cư xử của bé Hồng. Tuy nhiên, cá nhân em vẫn muốn Hồng phải tỏ thái 
độ bênh vực mẹ rõ hơn, mạnh mẽ hơn.

GV: Lớp mình có ai đồng tình với ý kiến vừa rồi của bạn Thành? (vài HS giơ tay 
đồng tình). Vậy có ai đề xuất xem bé Hồng nên có thái độ bênh vực mẹ như thế nào 
thì chấp nhận được? (Không có HS nào giơ tay). Vậy là nếu các em ở vào tình cảnh 
của bé Hồng thì mặc dù muốn bênh vực mẹ nhưng em vẫn chưa biết bằng cách nào. 
Chúng ta nên dừng thảo luận tại đây và suy nghĩ tiếp nhé.

GV nhận xét, đánh giá chung về thái độ, tính tích cực chủ động, sự tự tin và suy 
nghĩ sâu sắc của HS trong quá trình tranh luận. 
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XIV. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

1. Đặt vấn đề

Mỗi bài học kiến thức mới trong SGKMHHĐ đều có hoạt động tìm tòi mở rộng 
để hướng dẫn HS thực hành vận dụng kiến thức, kĩ năng; phát triển khả năng sáng 
tạo; tăng cường ý thức và năng lực tự học; hiểu được giá trị của việc học tập thường 
xuyên, học tập suốt đời. Hoạt động này có thể thực hiện ngay trên lớp học nhưng 
thường được HS thực hiện ở nhà hay cộng đồng, có nội dung gắn liền với bối cảnh 
địa phương, cần đến sự hỗ trợ của PH (nhất là đối với HS tiểu học) và các nguồn tư 
liệu ngoài SGK (nhất là đối với HS trung học).

Về hình thức, việc GNV của hoạt động này gần giống với phần Hướng dẫn học ở 
nhà trong dạy học truyền thống, nhưng yêu cầu trình độ tư duy cao hơn và có 2 điểm 
cần quan tâm về sản phẩm học tập: phải là kết quả giải quyết một tình huống trong học 
tập hay trong thực tiễn và chấp nhận mức độ đạt được khác nhau giữa các HS (phụ 
thuộc vào khả năng, sở thích, điều kiện thực hiện… của từng em).  Mặc dù vậy, GV 
luôn phải hướng dẫn, hỗ trợ và động viên để tất cả HS đều tích cực với hoạt động này.

2. Một số giải pháp

Với những đặc điểm nêu trên, hoạt động tìm tòi mở rộng không chỉ là hoạt động 
khó đối với HS mà GV cũng thường gặp nhiều khó khăn. Có thể nêu ra đây một số khó 
khăn và cách khắc phục như sau:

2.1. Vì bối cảnh của các địa phương không giống nhau, hoàn cảnh của HS cũng 
khác nhau nên các bài tập, câu hỏi, hướng dẫn học trong SGK chủ yếu chỉ là những 
tình huống chung nhất, có tác dụng định hướng; GV cần phải hiểu biết thực tế để gia 
công lại nội dung SGK cho phù hợp với điều kiện học tập của HS. Các bài tập, câu hỏi, 
hướng dẫn học nên khác nhau về nội dung và độ khó, có tính “mở”, nhiều phương án 
giải quyết, nhiều mức độ kết quả có thể ghi nhận được để HS lựa chọn thực hiện phù 
hợp với khả năng và hoàn cảnh của bản thân. Ví dụ, với bài học về khí hậu, có thể ra 
các bài tập: “Em 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”; “Em thích nhất 
mùa nào trong năm, vì sao? Hãy vẽ một bức tranh về mùa đó”. Với bài học về phân 
số, có thể ra bài tập: “Viết ra một công thức làm món ăn trong đó có sử dụng phân số; 
kể lại cách chế biến món ăn đó”. Với HS quê gần Đền Gióng, có thể giao bài tập trong 
môn giáo dục công dân: “Em tự hào và yêu thích những gì của Lễ hội Đền Gióng? Em 
muốn góp ý gì để Lễ hội sẽ được tổ chức tốt hơn?”. Cuối bài học về tính biến dị, với 
HS ở nông thôn đồng bằng, có thể giao bài tập: “Dựa vào những hiểu biết về tính biến 
dị, tính di truyền và các thành tựu của khoa học, hãy cho biết: câu tục ngữ nói về kinh 
nghiệm trồng lúa nước: nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống hiện nay còn đúng điều 
gì, không còn đúng điều gì, tại sao, cho ví dụ?”, nhưng với HS ở thành thị thì giao bài 
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tập khác: “Hãy trình bày cơ sở khoa học của những thành tựu trong y học và nông 
nghiệp có ứng dụng di truyền học mà em biết được qua các nguồn tư liệu ngoài SGK”. 

2.2. Để động viên, khuyến khích HS tích cực hoạt động tìm tòi mở rộng thì việc 
kiểm tra, đánh giá kết quả học là rất quan trọng, nhưng GV thường gặp khó khăn trong 
việc lựa chọn thời gian và cách thức thực hiện hoặc bị bất ngờ trước sản phẩm học 
của HS. Cần có những hình thức kiểm tra đánh giá linh hoạt, nhẹ nhàng, tránh gây áp 
lực cho HS nhưng có tác dụng thiết thực để động viên HS. Sau đây là một số gợi ý:

− Thực hiện việc kiểm tra đánh giá hoạt động tìm tòi mở rộng vào thời gian đầu 
của bài học lần sau, tức là thời gian kiểm tra kết quả học ở nhà (trước hoặc trong hoạt 
động khởi động). Vào thời điểm này, tâm trạng háo hức chờ đợi về kết quả sản phẩm 
của HS là nhiều nhất, đồng thời GV cũng tạo ra được một nền nếp học tập nghiêm túc, 
tạo thói quen học tập ở nhà và ý thức được sự cần thiết của hoạt động tìm tòi mở rộng.

− Kiểm tra đánh giá trong bài học lần sau, khi gặp tình huống liên quan giữa kiến 
thức, kĩ năng trong bài tập cũ với nội dung bài học mới. Ngoài ý nghĩa về kiểm tra đánh 
giá, hình thức này còn có tác dụng tạo thói quen thường xuyên huy động, ứng dụng 
vốn sống của cá nhân trong hoạt động nhận thức.

− GV trực tiếp kiểm tra hoặc phân công nhiệm vụ cho HĐTQ hay trưởng nhóm 
kiểm tra việc thực hiện sản phẩm ở nhà của HS. Sau đó chọn một những sản phẩm 
tốt để HS cả lớp xem xét, chia sẻ ngắn gọn về ưu điểm của sản phẩm, cách thức thực 
hiện nhiệm vụ, sự chuyển biến kiến thức, kĩ năng khi thực hiện nhiệm vụ, góp ý để sản 
phẩm tốt hơn …  

− GV và HĐTQ chọn những sản phẩm tốt nhất để trưng bày ở góc học tập; nhận 
xét, đánh giá, góp ý, động viên, tuyên dương trước lớp.

− GV chỉ đạo HĐTQ tổ chức sinh hoạt tập thể, hoạt động TNST để giới thiệu/thi 
các sản phẩm học tập. Ví dụ: tiểu phẩm văn nghệ để giới thiệu “sách hay nên đọc”; 
tranh vẽ theo chủ đề; sảm phẩm ứng dụng kiến thức các môn học (tên lửa nước, 
robot, chế phẩm xua đuổi côn trùng…).

2.3. Để hoạt động tìm tòi mở rộng đạt kết quả tốt, HS thường cần đến sự hỗ trợ 
của PH và cộng đồng. Do vậy GV và nhà trường cần phải động viên, hướng dẫn các 
đối tác này phối hợp với nhà trường trong công tác giáo dục và hỗ trợ con em học tập 
ở nhà, ở cộng đồng. (Xem thêm 2 kinh nghiệm số XV và số XVI dưới đây).

XV. HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH THAM GIA GIÚP CON EM TỰ HỌC Ở NHÀ

1. Đặt vấn đề

Theo SGKMHHĐ mỗi bài học đều có 2 nhóm hoạt động yêu cầu HS vận dụng kiến 
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thức để giải quyết các vấn đề trong học tập và trong cuộc sống, đó là nhóm hoạt động 
vận dụng và nhóm hoạt động tìm tòi mở rộng (SGKM Tiểu học gọi 2 nhóm hoạt động 
này là hoạt động thực hành và hoạt động ứng dụng). Các hoạt động này có thể tiến 
hành trên lớp, nhưng chủ yếu là thực hiện ở nhà và cộng đồng, cần đến sự hỗ trợ của 
PH. Nhưng PH thường bận nhiều việc; làm thế nào để họ biết con em mình học cái gì, 
học như thế nào và cần sự giúp gì của gia đình. Làm thế nào để PH biết cách hỗ trợ tốt 
nhất cho con em học ở nhà, nhất là việc vận dụng kiến thức đã học được ở trường vào 
trong cuộc sống để phát triển năng lực, phẩm chất. GV cần phải hướng dẫn và phối 
hợp với PH để hỗ trợ, theo dõi, động viên HS qua từng bài học. 

2. Những việc cần làm

2.1. Nhà trường phải làm gì

 Mỗi nhà trường cần bằng nhiều hình thức để tuyên truyền, giới thiệu với PH về ý 
nghĩa của việc HS thực hiện hoạt động vận dụng kiến thức tại gia đình và cộng đồng; 
sự cần thiết và cách thức của việc PH hỗ trợ, động viên con em học ở nhà, nhất là việc 
vận dụng kiến thức vào thực tế. Trong số các việc cần làm thì việc mời PH đến dự các 
tiết học, dự hoạt động báo cáo kết quả hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng là rất 
cần thiết. GV tận dụng cơ hội này để hướng dẫn PH biết cách thực hiện việc giúp HS 
học ở nhà và liên lạc, thông báo kết quả, đề xuất kiến nghị với GV khi thấy cần thiết.

2.2. GV phải làm những gì 

a) Hướng dẫn PH 

Việc này nên thực hiện vào đầu năm học. Ngoài những công việc mà nhà trường 
đã làm (như nêu trên), GV tổ chức cuộc họp PH để nêu đề nghị và hướng dẫn PH phối 
hợp với GV thường xuyên hỗ trợ HS thực hành vận dụng kiến thức. Cụ thể như sau:

−  GV chọn và nghiên cứu kỹ 1 bài học theo SGK, SGV và VBT để nắm bắt mục 
tiêu, nội dung kiến thức cần ghi nhớ, những yêu cầu của hoạt động vận dụng và hoạt 
động tìm tòi mở rộng. Gia công lại nội dung 2 hoạt động này trong SGK để sao cho phù 
hợp nhất với điều kiện thực tế địa phương (về trình độ của PH, đặc điểm văn hoá, sản 
xuất, kinh tế, khí hậu, động vật, thực vật … ) để dự kiến sẽ hướng dẫn HS vận dụng 
thực hành kiến thức nào, bằng hình thức nào, dự kiến kết quả, cách thức đánh giá. 

− Mời PH đến dự giờ bài học đã chọn: i) Phổ biến cách thức PH dự giờ, những 
nội dung PH cần lưu ý tìm hiểu khi dự giờ (tập trung vào kiến thức cần ghi nhớ, hoạt 
động hướng dẫn của SGK và của GV đối với các hoạt động vận dụng và hoạt động tìm 
tòi mở rộng); ii) PH dự giờ bài học; iii) PH và GV trao đổi sau dự giờ về những việc mà 
PH có thể và nên hỗ trợ để HS học ở nhà có kết quả, nhất là việc vận dụng kiến thức 
gì, như thế nào. GV có thể đưa ra ví dụ để minh hoạ cho PH hiểu rõ vấn đề.
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− Rút kinh nghiệm việc thực hiện của PH và HS: Trong một buổi học lần sau, GV 
chọn một vài HS có kết quả vận dụng kiến thức tốt nhất báo cáo, trình bày kết quả học, 
kể lại việc em đã gặp khó khăn gì, đã nhờ PH như thế nào, PH đã giúp thế nào… Mời 
một vài PH trao đổi về những khó khăn, kinh nghiệm bước đầu, đề xuất với trường, với 
GV… Trong cuộc họp này GV nên quan tâm lắng nghe, gợi ý, giải đáp, động viên HS 
và PH; không nên phàn nàn về những gì chưa làm được như mong muốn. 

Cuối buổi họp, GV đề nghị PH thoả thuận cam kết: PH dù rất bận thì mỗi ngày cũng 
dành 5 – 10 phút quan tâm hỏi han, chia sẻ, giúp con em học tập, đồng thời phản ánh 
những nhận xét của gia đình về các biểu hiện cần quan tâm đến sinh hoạt, các mối quan 
hệ và học tập của con em; đề xuất với GV và nhà trường những biện pháp phối hợp giáo 
dục. GV cam kết trách nhiệm giáo dục, giảng dạy HS ở trường và giữ mối liên lạc thường 
xuyên với PH, trao đổi những việc cần làm để phối hợp giáo dục HS.

b) Giữ mối quan hệ thường xuyên với PH

GV phải tận dụng mọi cơ hội để thông tin đến PH và nhận lại thông tin về quá 
trình học tập của con em họ thì mới có thể phối hợp tốt. Nên chú ý đến việc thông báo 
các biểu hiện tiến bộ trong học tập, rèn luyện của HS, sao cho tất cả những thành 
công, tiến bộ của HS, dù là rất nhỏ, thì PH cũng đều được biết. Nên mô tả rõ HS vừa 
làm được điều gì tốt, thể hiện cụ thể như thế nào. Ví dụ, thay vì tin nhắn “Chị ơi, hôm 
nay cháu An đã đọc rất tốt, đáng được điểm 10.”, GV có thể nhắn tin: “Chị ơi, Lan đã 
có tiến bộ trong môn tập đọc, nay cháu đọc to, rõ ràng, ngắt đúng ở chỗ có dấu chấm, 
dấu phẩy rồi đấy”. Đối với những hạn chế, khuyết điểm của HS thì cần thông báo khéo 
léo dưới dạng các lời đề nghị, gợi ý cách PH giúp đỡ cho HS tiến bộ thêm; không nên 
phàn nàn về HS với PH các em. Ví dụ, thay vì tin nhắn: “Nhưng còn ngọng giữa “l” với 
“n” đấy ạ.”, GV nên nhắn là: “Nếu gia đình quan tâm sửa cho cháu phát âm chuẩn, 
phân biệt đúng 2 phụ âm “l” và “n” nữa thì tuyệt vời.”. Làm như vậy sẽ có tác dụng rất 
lớn trong việc động viên PH, giúp họ tin tưởng vào khả năng của con em mình, từ đó 
họ thêm quan tâm tìm hiểu về quá trình học và biết cách giúp con em họ trong từng 
tình huống cụ thể.

Các hình thức liên lạc có thể là: điện thoại, tin nhắn, thư tay, email, gặp mặt… 
để kể chuyện, hỏi thăm, đề xuất, gợi ý cách thức quan tâm tìm hiểu và giúp HS… Mỗi 
ngày GV đều dành thời gian trao đổi với một vài PH của lớp, nên ngắn gọn và lịch sự, 
thân tình. Không để đứt đoạn thông tin trong thời gian dài với bất cứ PH nào.

GV cần tận dụng các cơ hội giao tiếp để tư vấn cho PH những cách thức quan 
tâm đến việc học của con em họ. Ví dụ: Cha mẹ nên thường xuyên hỏi con những nội 
dung có tính tích cực, qua đó có thể tỏ thái độ đồng tình hay thảo luận thêm, góp ý… 
với con: 

+ Hôm nay ở trường con có gì vui? Con thích nhất điều gì?

+ Hôm nay em học được điều gì mới, nói cho chị biết với!

+ Con đã gặp khó khăn gì trong bài học ấy, con đã giải quyết thế nào? 
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+ Nhà mình sẽ mua gạch lát mảnh sân vừa được mở rộng; con hãy giúp bố tính 
diện tích sân và số lượng gạch cần mua nhé. 

+ Mẹ vừa mua được cho con cuốn sách này vì nghĩ rằng nội dung của nó sẽ 
rất bổ ích với con và với cả nhà. Con hãy đọc và nhớ kể lại tóm tắt cho cả nhà cùng 
biết nhé.

Lưu ý rằng khả năng của các HS là khác nhau. Thầy cô và PH không nên gò ép 
hoặc yêu cầu quá cao, làm khó cho con, gây áp lực khiến giảm sự yêu thích với môn 
học. Nhưng đôi khi cũng có thể đưa ra các tình huống sai, vô lý để con được tranh 
luận và bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình trước các vấn đề của cuộc sống thực 
tế. Nếu mức độ khó của vấn đề được nêu ra là vừa phải thì HS sẽ rất hứng thú tranh 
luận và qua đó rèn luyện được phẩm chất, năng lực của bản thân.

3. Một số lưu ý

− Cách tư vấn cho PH phải ngắn gọn, cụ thể, rõ ràng, thân mật và nhiệt tình, lựa 
theo tâm lý và hoàn cảnh, thông cảm với những khó khăn của từng người. 

− Đối với những HS không về báo cáo với PH do mải chơi, GV cần nhắc nhở, 
động viên để lần sau em đó chủ động thông tin với gia đình.

− Những HS còn hạn chế về kiến thức và kỹ năng thường không dám khoe vì sợ 
cha mẹ hỏi không trả lời được hoặc không làm được bài tập. GV nên dành thời gian 
để kiểm soát, hướng dẫn tỉ mỉ sao cho em đó nắm chắc được công thức và vận dụng 
tính toán dạng bài đơn giản theo năng lực, thường xuyên gần gũi và rèn kỹ năng trả 
lời câu hỏi ở lớp để tự tin khi trao đổi thông tin với gia đình. 

XVI.  TỔ CHỨC HOẠT  ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 

  1. Đặt vấn đề

 CTGDPT mới chia các hoạt động giáo dục thành 2 dạng: dạy học và hoạt động 
trải nghiệm (HĐTN). HĐTN là hoạt động giáo dục trong đó HS trực tiếp hoạt động thực 
tiễn. Coi trọng HĐTN là một yêu cầu bắt buộc để thực hiện chủ trương tăng cường 
giáo dục giá trị và kĩ năng sống, tăng cường tổ chức các hoạt động xã hội và vận dụng 
kiến thức của HS. Dạy học và HĐTN có chung mục đích nhưng có vai trò khác nhau 
và bổ sung cho nhau. Sự trải nghiệm được coi trọng trong từng môn học, đồng thời 
trong kế hoạch giáo dục cũng bố trí các HĐTN riêng, dưới các hình thức: câu lạc bộ, 
trò chơi, diễn đàn, sân khấu tương tác, tham quan dã ngoại, hội thi, tổ chức sự kiện, 
giao lưu, hoạt động tình nguyện, câu lạc bộ, sinh hoạt tập thể, … Vượt lên trên sự trải 
nghiệm thông thường, HĐTN với chủ đích giáo dục phải/sẽ là điều kiện để phát triển 
năng lực sáng tạo của HS. Mỗi hoạt động mang tính tổng hợp nhiều lĩnh vực giáo dục, 
kiến thức kỹ năng khác nhau, có ưu điểm nổi trội là làm phát triển tình cảm, đạo đức, 
các kỹ năng và tích luỹ kinh nghiệm riêng của cá nhân và những năng lực chung cần 
có của cá nhân trong xã hội hiện đại, nâng cao các tố chất và tiềm năng của bản thân 
HS, nuôi dưỡng ý thức sống tự lập, đồng thời quan tâm, chia sẻ tới những người xung 
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quanh.

HĐTN muốn đạt hiệu quả cao thì nó không thể là hoạt động do GV tổ chức cho HS 
thực hiện mà phải là GV đưa ra chỉ đạo, theo dõi, góp ý để từng tập thể và cá nhân HS 
chủ động tham gia vào tất cả các khâu của quá trình hoạt động: đề xuất ý tưởng, lựa chọn 
nội dung, thiết kế hoạt động, chuẩn bị, thực hiện và đánh giá kết quả hoạt động phù hợp 
với đặc điểm lứa tuổi và khả năng của bản thân. Sự tham gia của PH HS và cộng đồng 
cũng là yếu tố thường xuyên, không thể thiếu.

2.  Các công việc cần làm 

2.1. Đề xuất ý tưởng và xây dựng kế hoạch 

a)  Đề xuất ý tưởng, chọn chủ đề hoạt động

 Đề xuất từ trên xuống và từ dưới lên. Vào đầu năm học, nhà trường xây dựng 
dự thảo kế hoạch giáo dục cả năm của trường và của từng khối lớp, trong đó nêu rõ 
tháng nào sẽ có tổ chức HĐTN, với chủ đề gì, thời lượng (mấy buổi, mấy ngày), quy 
mô (lớp, khối, trường), tổng kinh phí dự kiến được chi từ ngân sách, kinh phí huy 
động từ xã hội…; thông báo đến các GV chủ nhiệm. GV chủ nhiệm căn cứ kế hoạch 
của trường, chỉ đạo BCSL tổ chức cho HS đề xuất chủ đề cụ thể cho hoạt động của 
trường, của khối hay của lớp. GV chủ nhiệm bàn bạc với BCSL, thống nhất chọn 
những chủ đề cụ thể phù hợp nhất với nguyện vọng của HS, không trùng lặp với hoạt 
động trong năm học trước và phù hợp với các điều kiện thực hiện (kinh phí, khí hậu, 
giao thông…); tổng hợp, báo cáo về Ban giám hiệu.

Ví dụ: Nhà trường chỉ đạo đến tháng 10 sẽ có HĐTN của từng lớp với chủ đề 
chung là chào mừng kỉ niệm 65 năm ngày Thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam; HS lớp 5A 
bàn bạc và thống nhất đề xuất năm nay sẽ thi nấu ăn với sự tham gia của cả lớp và do 
các bạn nữ điều hành; HS lớp 1C đề xuất tổ chức thi vẽ tranh tặng mẹ.  

b) Xây dựng kế hoạch 

GV chủ nhiệm (nếu là hoạt động của lớp), GV trưởng khối (nếu là hoạt động của 
khối lớp), GV Tổng phụ trách (nếu là hoạt động cấp trường) chủ trì phối hợp với các 
GV có năng khiếu, có trách nhiệm liên quan và HĐTQ từng bước xây dựng kế hoạch 
hoạt động ngay từ đầu năm học. Kế hoạch chi tiết phải hoàn tất ít nhất 1 tuần trước 
ngày tổ chức HĐTN, càng kỹ, càng tỉ mỉ thì càng hiệu quả. 

− BCSL tổ chức xây dựng kế hoạch, xin góp ý của các bạn trong lớp để hoàn 
thiện bản kế hoạch. Kế hoạch ghi rõ: tên hoạt động, mục đích và ý nghĩa của hoạt 
động; thời gian, địa điểm; cách làm, trình tự các hoạt động; đồ dùng của tập thể và 
cá nhân; phân công người phụ trách và người thực hiện từng phần việc; khi nào phải 
chuẩn bị xong từng việc; cần có sự giúp đỡ của những ai (trước hết là nhờ những PH 
có điều kiện) về những phần việc gì…; những khó khăn hay tình huống có thể xảy ra 
và cách xử lý.

− GV theo dõi, nhắc HS kịp thời chuẩn bị và xây dựng kế hoạch theo từng công 
đoạn, dự họp cùng các em để gợi ý những việc còn thiếu, cách giải quyết các khó 
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khăn, hỗ trợ những việc mà các em không thể làm được…, phê duyệt kế hoạch cuối 
cùng (chi tiết). Bản kế hoạch có thể ở dạng văn viết hoặc là sơ đồ, bảng biểu. Càng ở 
các lớp trên thì sự tham gia của GV càng ít cụ thể hơn. Đối với HS lớp 1, lớp 2, GV có 
thể ghi chép giúp HS kế hoạch; đối với lớp 3, 4, 5, GV chỉ góp ý và để HS tự ghi chép. 

− GV chủ nhiệm chọn thời điểm thích hợp để thông báo bản kế hoạch để PH góp 
ý hoàn thiện và đề nghị sự tham gia, hỗ trợ trực tiếp của PH và thu hút các lực lượng 
khác cùng tham gia.

2.2. Công tác chuẩn bị

Để HĐTN có hiệu quả, khâu chuẩn bị là vô cùng quan trọng. HS họp bàn và 
BCSL phân công nhiệm vụ thật cụ thể cho từng bạn, từng nhóm trong lớp. Trong quá 
trình HS thực hiện bước này, GV cần theo dõi sát sao, hỗ trợ HS kiểm tra việc chuẩn 
bị để thực sự phải an toàn về mọi mặt: sức khỏe, tác phong, lời nói, ăn mặc, dụng cụ... 
phục vụ cho hoạt động. GV cũng cần tập huấn, hướng dẫn cho các em các kĩ năng 
cần thiết: cách ghi chép, phỏng vấn, xử lí các tình huống nảy sinh... tốt nhất là cho các 
em được thực tập xử lí các tình huống. GV mời PH tham gia hoạt động này (nếu cần).

2.3. Tổ chức thực hiện

HS tiến hành thực hiện HĐTN với sự tham gia của PH và khách mời. Trong quá 
trình các em thực hiện, GV và PH cần theo dõi, động viên và có những gợi ý, hỗ trợ 
kịp thời và tham gia cùng các em hoạt động (cùng múa hát, quay phim, chụp ảnh, làm 
bánh…), khuyến khích sự sáng tạo trong cách giải quyết vấn đề của HS. 

2.4. Đánh giá kết quả

Sau khi được tham gia vào HĐTN, HS nhớ lại, suy ngẫm và thể hiện việc đánh 
giá kết quả của hoạt động bằng cách phát biểu, viết cảm tưởng, vẽ tranh… để tự đánh 
giá rút kinh nghiệm, nhận xét góp ý cho hoạt động của bạn và tập thể để lần sau sẽ 
thực hiện tốt hơn, bày tỏ những cảm xúc về một hoạt động ấn tượng nào đó…; GV, PH 
và khách mời góp ý thêm (nếu cần); đại diện BCSL phát biểu cám ơn GV, PH, khách 
mời và những người đã giúp đỡ các em hoạt động.

GV cần ghi chép lại những nhận xét chung: đánh giá kết quả, kinh nghiệm, khó 
khăn… và những nhận xét về các đóng góp, biểu hiện sự tiến bộ về những mặt nào 
đó của những HS cụ thể để làm tư liệu cho hoạt động giáo dục.

3. Một số kinh nghiệm 

− Việc phổ biến và giải thích để PH, các cấp lãnh đạo và các lực lượng xã hội khác 
ở địa phương hiểu và tích cực tham gia ủng hộ các HĐTN nói riêng và các hoạt động giáo 
dục nói chung của nhà trường là rất quan trọng. PH và các lực lượng có thể tham gia vào 
tất cả các công đoạn của các hoạt động TNST. 

− Trong thực tế, khi đã hiểu được mục đích và ý nghĩa của các HĐTN, các hoạt 
động hỗ trợ của PH và cộng đồng sẽ rất phong phú về kinh phí, công sức, trí tuệ, mối 
quan hệ... Ví dụ: sản phẩm, đồ dùng, dạy làm bánh… để tổ chức ngày Hội chợ phiên, dạy 
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HS các hoạt động nghệ thuật (múa, hát, vẽ…), hỗ trợ xe chở, chuẩn bị bữa ăn nhanh cho 
GV và HS, liên hệ địa điểm HS đến tổ chức HĐTN… 

 − Những kĩ năng sống của HS vừa là sản phẩm vừa là những điều kiện để tổ chức 
HĐTN diễn ra sinh động và thành công, do đó cần được rèn luyện thường xuyên. Ví dụ, 
trước khi HĐTN, trong các giờ giải lao giữa buổi học hoặc cuối buổi học, GV tổng phụ 
trách Đội và BCSL hướng dẫn cho HS toàn trường: cách chào đón khách, cách di 
chuyển vị trí hoạt động của lớp trên sân trường…

 

XVII. XÂY DỰNG TẬP THỂ HỌC SINH TỰ QUẢN

1. Đặt vấn đề

Quan hệ dân chủ, đoàn kết, bình đẳng và hợp tác giữa các cá nhân trong tập thể 
HS tự quản là điều kiện đảm bảo cho hình thức học cá nhân phối hợp học tương tác 
diễn ra thường xuyên một cách tự nhiên và hiệu quả. Xây dựng tập thể HS tự quản 
là một trong những giải pháp cơ bản để giáo dục HS theo định hướng phát triển năng 
lực, nhất là các năng lực tự tin, tư duy độc lập, hợp tác, giao tiếp, ra quyết định và lãnh 
đạo; thúc đẩy sự phát triển về đạo đức, tình cảm và xã hội của HS. Tập thể HS tự quản 
là của HS, do HS và vì HS, được tổ chức và hoạt động theo các giá trị dân chủ, sáng 
tạo và hiệu quả của nhà trường.

Dưới sự theo dõi và hướng dẫn của GV, tập thể HS có thể đề xuất các ý tưởng, 
chủ đề, xây dựng kế hoạch, phân công, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả các hoạt 
động của lớp, của Đội Thiếu niên, Sao Nhi đồng, Đoàn Thanh niên. Tất cả HS đều có 
thể học được cách chịu trách nhiệm cá nhân trước tập thể nếu các em được trao cơ 
hội tham gia các hoạt động. GV phải kiên nhẫn trong khi dìu dắt cho HS phát triển các 
kĩ năng tham gia vì các kĩ năng đó chỉ có thể được phát triển thông qua những thử 
nghiệm và hoạt động thực tiễn; luôn động viên khích lệ và cùng chấp nhận những thử 
thách với các em.

2. Các việc cần làm

Sự thay đổi cơ bản cần nhất hiện nay là tập thể lớp HS chuyển từ chỉ định chức 
danh, phân công nhiệm vụ, theo dõi, nhắc nhở, đánh giá bạn sang bầu cử dân chủ, 
hợp tác giữa các cá nhân theo nhóm/lớp, hoạt động theo phương châm giáo dục tích 
cực, xóa bỏ các hình phạt làm tổn thương đến thể chất và tinh thần của HS; các hoạt 
động tập thể theo kế hoạch do HS tự đặt ra, tự tổ chức thực hiện và đánh giá ở trong 
hay ngoài lớp học. Một số việc cần làm:

2.1. Thành lập Ban cán sự (BCS) lớp 

Thông thường việc cử BCS lớp (gồm lớp trưởng, các lớp phó) và các tổ chức 
khác hiện nay là do HS bầu ra nhưng theo chỉ đạo của GV, chưa thật sự dân chủ. Để 
có tập thể HS tự quản thì việc đầu tiên cần làm là bầu ra BCS lớp với sự tư vấn đầy 
đủ của GV, HS, PH và các tổ chức khác. Các công việc chính là:
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- Nhà trường và GV chủ nhiệm thông báo cho PH biết về sự thay đổi này trong 
toàn trường và trong từng lớp. 

- GV xây dựng kế hoạch bầu cử của năm học đầu tiên, từ những năm sau thì GV 
chỉ đạo cho BCS lớp đương chức xây dựng kế hoạch. Trong kế hoạch cần xác định có 
1 Lớp trưởng, số lượng Lớp phó và dự kiến phân công nhiệm vụ trong BCS.

- Thông báo cho HS cả lớp biết kế hoạch bầu cử. HS ứng cử và đề cử các chức 
danh Lớp trưởng, các Lớp phó phụ trách từng mảng công việc (học tập, lao động – vệ 
sinh, văn thể…).

- Những HS được đề cử chuẩn bị bài tranh cử ngắn gọn với nội dung liên quan đến 
nhận xét về bản thân, về lớp, những hoạt động mà em có thể thực hiện nếu trúng cử.

- Bầu cử: Từng cá nhân tranh cử trình bày bài tranh cử; cả lớp thảo luận về từng 
bài (hỏi – đáp, góp ý); bầu ban kiểm phiếu; bỏ phiếu kín; kiểm phiếu, ghi biên bản và  
thông qua biên bản kiểm phiếu.

- BCS ra mắt trước tập thể lớp, có sự chứng kiến của GV và đại diện PH.

2.2. Thành lập các Ban hoạt động của lớp

GV chỉ đạo để BCS tổ chức lớp thảo luận thống nhất các Ban của lớp (có thể là 
các Ban: học tập, văn thể, lao động – vệ sinh, đối ngoại… ). Các Lớp phó có thể kiêm 
nhiệm làm Trưởng ban của một hay một số Ban. 

Qui trình thành lập các Ban có thể thực hiện dựa theo hoặc rút gọn qui trình thành 
lập BCS.

Mỗi HS trong lớp tự nguyện đăng kí làm thành viên của một hay một số Ban của 
lớp để BCS xem xét quyết định. Các thành viên luân phiên làm trưởng ban do tự ứng 
cử hoặc do GV, ban đó đề cử.

1.3. Hình thành một số công cụ hoạt động của tập thể HS tự quản

- Góc học tập;

- Tủ sách/thư viện lớp;

- Bảng nội qui của lớp (do lớp tự xây dựng nên qua thảo luận); Bảng theo dõi sĩ 
số hàng ngày; Bảng biểu dương thành tích;

- Hòm thư góp ý/ điều em muốn nói (với trường, với GV, với tập thể lớp…);

- Các hộp thư cá nhân (để HS trao đổi với bạn);

- Sổ ghi chép tình hình của lớp;

- Sổ ghi chép/nhật kí cá nhân.

1.4. Chỉ đạo hoạt động của tập thể HS tự quản

GV chỉ đạo tập thể lớp - chi đội… hoạt động theo qui định của Điều lệ nhà trường, 
Điều lệ Đội… theo phương châm phát huy nhiều nhất quyền dân chủ, vai trò chủ động 
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tham gia của tập thể và từng cá nhân HS, đồng thời tranh thủ sự cố vấn và hỗ trợ của 
PH (tham khảo XVI. Tổ chức hoạt động trải nghiệm). Một số gợi ý:

- GV phải luôn trân trọng ý kiến của HS, không áp đặt mà phải tạo cơ hội, khích 
lệ các em tham khảo ý kiến của thầy cô và PH, đặc biệt là sự bảo trợ của BCS lớp trên 
(nhờ các anh chị lớp trên tư vấn, giúp đỡ).

- HS được tham gia vào nhiều sự kiện của thầy cô và nhà trường như: tham dự một 
số phiên họp của Hội đồng giáo dục hoặc cuộc họp của PH, ghi phản hồi sau tiết học…

- Chú ý hướng dẫn cho HS thực hành các hoạt động trải nghiệm tại gia đình vì ở 
đó các em thể hiện ý thức tự quản, tự giác rất tích cực và trung thành.

- Chỉ đạo họp định kì theo tuần, tháng, học kì để BCS lớp, các Ban họp riêng với 
nhau; Lớp trưởng họp riêng với các trưởng ban, họp riêng với từng ban của lớp… để 
tăng tính hợp tác và tự quản.

3. Một số kinh nghiệm 

Trích ghi chép của cô giáo HTH (Trường TH Hoàng Văn Thụ, Lào Cai): 

“Là giáo viên dạy lớp 5, khi mới tiếp cận với mô hình VNEN, trong suy nghĩ của 
tôi ngập tràn những lo lắng, băn khoăn. Nhưng giờ đây, sau 3 năm khi thực sự bắt tay 
vào cuộc tôi thấy mô hình VNEN không phải là khó thực hiện nếu như mỗi giáo viên 
vận dụng các yếu tố trong quá trình dạy học một cách linh hoạt và sáng tạo sao cho 
phù hợp với đặc điểm của nhà trường, của từng đối tượng. 

Nhớ lại lần đầu tiên thành lập Hội đồng tự quản. Phần ứng cử của lớp tôi không 
một cánh tay nào giơ lên. Đến phần công bố kết quả kiểm phiếu tôi lại thực sự thấy 
băn khoăn khi những em trúng cử thì buồn rầu, bạn không trúng thì vỗ tay sung sướng. 

Hôm ấy, lớp tôi đã về muộn. Học sinh của tôi nói rằng, các em không muốn tham 
gia vào Hội đồng tự quản vì mọi việc các em phải quán xuyến. Nếu các bạn không trực 
nhật kịp thì trưởng ban vệ sinh lại phải làm, có bạn không hiểu bài thì trưởng ban học 
tập phải chịu trách nhiệm… Tôi thấy mình và các em đã có chung suy nghĩ. Vậy là một 
cam kết đã được thảo ra cho cả lớp. Theo đó, các bạn chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng 
ban chỉ là đại diện. Còn cả lớp đều là thành viên của Hội đồng tự quản. Sẽ có sổ phân 
công và theo dõi, ai không hoàn thành nhiệm vụ của mình thì phải tự khắc phục. Nếu 
như các bạn không điều hành được sẽ báo cáo với giáo viên. Chẳng hạn việc tổ chức 
ôn bài không phải là lúc nào cũng là trưởng ban học tập mà bạn trưởng ban sẽ phân 
công cho bất kì bạn nào trong lớp chuẩn bị và tổ chức theo yêu cầu học tập. Hay việc 
phân công lao động có thể là bất kì thành viên nào trong lớp. Khi cần giới thiệu về các 
góc, ai cũng phải nói được. Ngay cả làm nhóm trưởng thì luân phiên mỗi bạn làm 1 
ngày…. Có thể lần đầu nhiều bạn làm chưa tốt. Nhưng chắc chắn những lần sau ai 
cũng sẽ làm được.

Ngay từ ngày hôm sau, tôi bắt đầu thực hiện dự án của mình. Từ công  việc nhỏ 
nhất tôi để học sinh tự làm, sau đó điều chỉnh. Sau 2 tháng, tất cả học sinh trong lớp 
đều có thể tự mình điều hành nhóm, tự mình giới thiệu và trình bày các hoạt động học 



95

tập. Các em trong Hội đồng tự quản đã không còn đòi xin thôi nữa….

Lúc đó tôi cho các em bầu Hội đồng tự quản lần thứ 2. Lần này phần ứng cử đã 
có rất nhiều em giơ tay, có cả những học sinh mà tôi không ngờ tới. Bài tranh cử của 
các em không hoành tráng, chau chuốt nhưng tôi cảm nhận rõ mong muốn được tham 
gia hoạt động của các em. Năm học ấy, từ lần bầu cử thứ hai, cứ mỗi tháng lớp tôi lại 
tổ chức bầu Hội đồng tự quản một lần. 

Điều tôi vui nhất chính là phản hồi từ phía các phụ huynh rằng họ cũng không 
thấy sợ và lo lắng khi con họ học theo mô hình VNEN, không sợ việc ngồi học theo 
nhóm nữa.

Kinh nghiệm để HĐTQ hoạt động hiệu quả:

Trước hết tôi giúp học sinh hiểu vai trò, việc làm của từng ban trong Hội đồng tự 
quản lớp học, vai trò của Chủ tịch Hội đồng tự quản. Phân công nhiệm vụ cụ thể, chi 
tiết cho các thành viên trong từng ban. Thời kì đầu, giáo viên chủ nhiệm cần theo dõi 
sát sao, làm mẫu, cầm tay chỉ việc đối với những em còn thụ động e dè, định hướng đối 
với những em năng động, đồng thời động viên khích lệ kịp thời những thành công, cố 
gắng của các em. Khuyến khích các em, hỗ trợ giúp đỡ các em khi các bạn có nhiệm 
vụ nặng nề, chưa giải quyết kịp thời.

 Hướng dẫn học sinh cách tổ chức điều hành các buổi sinh hoạt, Chủ tịch Hội 
đồng tự quản nắm bắt tình hình sĩ số lớp, số bạn vắng học, nghỉ học có lí do, không 
có lí do; Sau đó nêu nội dung của buổi sinh hoạt và yêu cầu trưởng các ban tự quản 
lên điều hành; Những buổi đầu tiên người giáo viên có thể làm mẫu cách làm này để 
học sinh quan sát.

 Trong các buổi sinh hoạt tiếp theo giáo viên cần đến sớm để theo dõi cách tổ 
chức sinh hoạt của học sinh, giúp đỡ các em từ từ hoàn thiện, có kỹ năng thành thạo 
hơn trong từng lần sinh hoạt. Khi hết giờ sinh hoạt 15 phút, giáo viên cần tuyên dương 
khích lệ những ban tổ chức tốt, thực hiện nhiệm vụ tốt để các em tự tin hơn trong 
những buổi tiếp theo.

 Nhiều lần như thế, dần dần học sinh có kỹ năng tổ chức sinh hoạt thì giáo viên 
có thể để các em tự điều hành và tổ chức tiết sinh hoạt một cách tự nhiên theo từng 
nội dung quy định.

Luân phiên nhiệm vụ cho học sinh trong hội đồng tự quản, tạo cơ hội cho học sinh 
trong các ban được luân phiên làm trưởng ban để khẳng định năng lực bản thân, học 
hỏi bạn và phát huy khả năng tiềm ẩn trong mỗi cá nhân.

Một số hoạt động giáo viên có thể tạo mọi điều kiện để học sinh phát huy năng 
lực, giờ truy bài, ôn bài các bạn trong hội đồng tự quản có thể thay phiên nhau tổ chức 
các hoạt động để cùng ôn luyện và luyện tập dưới  nhiều hình thức trò chơi, đố vui, thi 
đọc, thi giải toán, vẽ tranh…giờ sinh hoạt lớp hội đồng tự quản cho các ban tự đánh 
giá nhận xét hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới một cách rất dân 
chủ và cởi mở”.
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Phụ huynh, GV và HS họp bàn kế hoạch ở lớp

Phụ huynh chuẩn bị cho “buổi chợ quê”
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Phụ huynh và HS chuẩn bị cho buổi múa sạp

Phụ huynh, HS tham gia tập múa sạp
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Một “góc chợ quê” 

Phụ huynh hướng dẫn HS làm bánh
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Các bạn tập viết chữ thư pháp và .......              thể hiện trong buổi trải nghiệm

 

Các bạn lớp 3 tập làm hoa, đồ chơi và sản phẩm của các bạn ấy trong buổi trải nghiệm.

Các thầy cô cùng tham gia làm bánh dày cùng các bạn lớp 5
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Sản phảm của chúng em

Cảm tưởng của HS sau hoạt động trải nghiệm
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Cảm tưởng của HS sau hoạt động trải nghiệm

HS và phụ huynh lớp 3 họp bàn 
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Chuẩn bị hoạt động trải nghiệm của HS lớp 3 

Chúng  em trồng rau sạch 
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HS lớp 4 chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ
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