
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC CỦA HỌC SINH 

THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI 

 

 1. Hoạt động "Khởi động" 

 Giáo viên cần linh hoạt, chủ động thay đổi tình huống/câu hỏi/lệnh/nhiệm vụ học 

tập với đối tượng học sinh và điều kiện thực tiễn của nhà trường. Đảm bảo gần gũi với 

kinh nghiệm sống của học sinh và học sinh chỉ có thể được giải quyết một phần hoặc 

phỏng đoán/dự đoán được kết quả/câu trả lời nhưng chưa lí giải được đầy đủ bằng kiến 

thức/kĩ năng cũ; đặt ra được vấn đề/câu hỏi chính của bài học. 

 Kết thúc hoạt động này, giáo viên không chốt về nội dung kiến thức mà chỉ 

giúphọc sinh phát biểu được vấn đề để học sinh chuyển sang các hoạt động tiếp theo 

nhằm bổsung những kiến thức, kĩ năng mới, qua đó tiếp tục hoàn thiện câu trả lời hoặc 

giải quyết được vấn đề. 

2. Hoạt động "Hình thành kiến thức" 

Mục đích của hoạt động này là giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức, kỹ năng 

mới và đưa các kiến thức, kỹ năng mới vào hệ thống kiến thức, kỹ năng của bản thân. 

Giáo viên giúp học sinh xây dựng được những kiến thức mới thông qua các hoạt động 

khác nhau như: nghiên cứu tài liệu; tiến hành thí nghiệm, thực hành; hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo... 

Kết thúc hoạt động này,trên cơ sở kết quả hoạt động học của học sinh thể hiện ở 

các sản phẩm học tập mà học sinh hoàn thành, giáo viên cần chốt kiến thức mới để học 

sinh chính thức ghinhận và vận dụng. 

3. Hoạt động "Luyện tập" 

Mục đích của hoạt động này là giúp học sinh củng cố, hoàn thiện kiến thức, kỹ 

năng vừa lĩnh hội được. Trong hoạt động này, học sinh được yêu cầu áp dụng trực tiếp 

kiến thức đã học vào giải quyết các câu hỏi/bài tập/tình huống/vấn đề trong học tập. 

Kết thúc hoạt động này, nếu cần, giáo viên có thể lựa chọn nhữngvấn đề cơ bản về 

phương pháp, cách thức giải quyết các câu hỏi/bài tập/tìnhhuống/vấn đề để học sinh ghi 

nhận và vận dụng, trước hết là vận dụng để hoàn chỉnhcâu trả lời/giải quyết vấn đề đặt 

ra trong "Hoạt động khởi động". 

 4. Hoạt động "Vận dụng" 

Mục đích của hoạt động này là giúp học sinh vận dụng được các kiến thức, kĩ năng 

đã học để phát hiện và giải quyết các tình huống/vấn đề trong cuộc sống ở gia đình, địa 

phương. Giáo viên cần gợi ý học sinh về những hoạt động, sự hiện, hiện tượng cần quan 

sát trong cuộc sống hàng ngày, mô tả yêu cầu về sản phẩm mà học sinh cần hoàn thành 

để học sinh quan tâm thực hiện. 

Hoạt động này không cần tổ chức ở trên lớp và không đòi hỏi tất cả học sinh phải 

tham gia. Tuynhiên, giáo viên cần quan tâm, động viên để có thể thu hút nhiều học sinh 

tham giamột cách tự nguyện; khuyến khích những học sinh có sản phẩm chia sẻ với các 

bạntrong lớp. 

4. Hoạt động "Tìm tòi mở rộng" 

Mục đích của hoạt động này là giúp học sinh không bao giờ dừng lại với những gì 

đã học và hiểu rằng ngoài những kiến thức được học trong nhà trường còn rất nhiều điều 



có thể và cần phải tiếp tục học, ham mê học tập suốt đời. Giáo viên cần khuyến khích học 

sinh tiếp tục tìm tòi và mở rộng kiến thức ngoài lớp học. Học sinh tự đặt ra các tình 

huống có vấn đề nảy sinh từ nội dung bài học, từ thực tiễn cuộc sống, vận dụng các kiến 

thức, kĩ năng đã học để giải quyết bằng những cách khác nhau. 

Cũng như "Hoạt động vận dụng", hoạt động này không cần tổchức ở trên lớp và 

không đòi hỏi tất cả học sinh phải tham gia. Tuy nhiên, giáo viêncần quan tâm, động viên 

để có thể thu hút nhiều học sinh tham gia một cách tựnguyện; khuyến khích những học 

sinh có sản phẩm chia sẻ với các bạn trong lớp. 

Lưu ý: 

- Việc lựa chọn hình thức làm việc cá nhân, cặp đôi, nhóm hay cả lớp 

phụ thuộc vào yêu cầu của các loại hình hoạt động và luyện tập. Tài liệu Hướng 

dẫn học chỉ là một gợi ý cho việc tổ chức các hình thức hợp tác này, giáo viên cần 

lưu ý không phải luôn tuân theo một cách máy móc thiết kế có sẵn của tài liệu. Tùy 

vào đặc điểm chung của học sinh và ý tưởng dạy học, giáo viên có sự thay đổi, 

điều chỉnh một cách linh hoạt song vẫn phải phù hợp với mục tiêu bài học, đảm 

bảo tính hiệu quả và tạo hứng thú cho học sinh. 

 - Việc chia nhóm phải linh hoạt, tùy theo nội dung bài học, điều kiện lớp học và cơ 

sở vật chất, đảm bảo tất cả học sinh được hoạt động học tích cực, tự lực, hiệu quả; không 

nhất thiết phải chia nhóm ở tất cả các bài học. 

- Trong trường hợp phòng học không đủ diện tích để bố trí cho học sinh ngồi học 

theo nhóm, có thể bố trí học sinh ngồi như lớp học truyền thống để thực hiện các bài học 

theo phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực với các hình thức hoạt động học cá nhân, 

cặp đôi, toàn lớp./. 


