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NỘI DUNG

• Làm quen; BTNB là gì? Chương trình
• Bối cảnh ra đời và du nhập vào Việt Nam.
• Đặc trưng của PP Bàn tay nặn bột.
• 10 nguyên tắc của PP BTNB
• Tiến trình của PP BTNB.
• Đề án triển khai PPBTNB của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo.
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"Bàn tay nặn bột" là gì?

•  "Bàn tay nặn bột" (tiếng pháp là "La 
main à la pâte - LAMAP) là một 
phương pháp dạy học tích cực. 

• Học dựa trên tìm tòi, khám phá sự vật, 
hiện tượng, vấn đề thực tiễn để đạt 
được kiến thức, kĩ năng (năng lực, tư 
duy khoa học...) theo yêu cầu
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Bối cảnh ra đời của BTNB

Trước năm 1995, ở Pháp giáo dục Tiểu học : 
– Chú trọng vào đọc, viết và tính toán
– Khoa học tự nhiên chỉ chiếm <3%
– Rất ít thực nghiệm
– 40% học sinh tốt nghiệp TH không đủ kĩ năng 

ngôn ngữ (nói, viết, lập luận) để học ở THCS

 Tăng cường dạy học KHTN & CN
  Tìm kiếm PPDH để HS làm chủ được kĩ 

năng ngôn ngữ, lập luận
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Bối cảnh ra đời của BTNB

• Trong khi đó, phương pháp 
«Hands-on» thành công ở Mĩ:
– Khả năng suy luận
– Kĩ năng ngôn ngữ
– Kĩ năng hợp tác làm việc nhóm

• Năm 1995, giáo sư G. Charpak đã 
cùng đồng nghiệp tại viện hàn lâm 
khoa học Pháp sáng tạo ra phương 
pháp BTNB.
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Tại sao là "Bàn tay nặn bột" ?
• Ngôn ngữ đi kèm văn hóa

– Pháp - "quốc gia của bánh mì": bột mì = quí 
giá, thiết thực, phổ biến

• Thành ngữ 
– "Hãy đặt tay vào bột" (Nghĩa:   Hãy tự 

làm, có làm mới hiểu)
• Cách nói ẩn dụ từ thế kỉ 13 ở Pháp gắn với 

nghề làm bánh mì: không đặt tay vào bột thì 
không có bánh mì



    Nguồn: World Intellectual Property Organization, 
2008 Statistical Review 

Chỉ số sáng tạo
Quốc gia Số  bằng sáng chế được cấp năm 

2006
Hàn Quốc 102.633
Trung Quốc 26.292
Singapore 995
Thailand 158
Malaysia 147
Philippines 76
Việt Nam 0

BỐI CẢNH Ở VIỆT NAM



Bài viết được xuất bản trên các tạp chí khoa học năm 2007
Cơ sở Quốc gia Số bài viết

Đại học tổng hợp Quốc gia Seoul Hàn Quốc 5.060
Đại học tổng hợp Quốc gia Singapore Singapore 3.598
Đại học tổng hợp Bắc Kinh Trung Quốc 3.219
Đại học tổng hợp Phúc Đan Trung Quốc 2.343
Đại học tổng hợp Mahidol Thái Lan 950
Đại học tổng hợp Chulalongkorn Thái Lan 822
Đại học tổng hợp Malaya Malaysia 504
Đại học tổng hợp Philippines Philippines 220
Đại học Quốc gia Việt Nam (Hà Nội 
và thành phố HCM)

Việt Nam 52

Nguồn: Science Citation Index Expanded, Thomson Reuters

BỐI CẢNH Ở VIỆT NAM



ĐIỂM YẾU CỦA GIÁO DỤC VN

• Nặng về lý thuyết hàn lâm, 
• Nhẹ về thực tiễn, thực hành.
• Kiểm tra, đánh giá còn lạc hậu 
• Tách biệt, thiếu tính liên môn.
• Cơ chế tuyển chọn, đãi ngộ GV còn bất 

cập, …
 Nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diên giáo 

dục Việt Nam, trong đó có PPDH.
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Một số đặc trưng của PP BTNB
1. Học dựa trên tìm tòi, khám phá thực tiễn: từ 

thực hành thí nghiệm, thực hành quan sát 
để đạt được kiến thức, kĩ năng -  "Learning 
by doing" (="học qua làm")

– Quá trình nhận thức: trực quan sinh động  tư duy 
trừu tượng  thực tiễn

 Nếu thực tiễn "Học đi đôi với hành" có xu hướng học lý 
thuyết xong rồi làm thí nghiệm, thực hành để kiểm 
nghiệm lí thuyết, thì BTNB theo chiều ngược lại

2. GV xây dựng dự án dạy học, hướng dẫn HS 
thực hiện từng bước để hoàn thành tiến 
trình học tập
 Khác với "Dạy học theo dự án" : HS xây dựng và thực 

hiện dự án (phù hợp hơn với HS THPT, ví dụ: HS 
NCKH & KT)
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Một số đặc trưng của phương pháp BTNB (tiếp)

3. HS tìm tòi, khám phá sự vật, hiện tượng
– Sự vật, hiện tượng thực tế gần gũi, cảm nhận được
– HS tìm tòi, khám phá, làm thật
– Phát huy đặt câu hỏi, tự chủ, kinh nghiệm của HS

4. HS là chủ của quá trình học tập; tự thực hiện 
thí nghiệm, thực hành...; tìm hiểu, lập luận, 
thảo luận bảo vệ ý kiến, ý nghĩ cá nhân, từ 
đó có những hiểu biết và hình thành kĩ năng

5. Thường theo chủ đề (tích hợp), có thể trong 
nhiều tuần liên tục, từ 2 giờ/tuần trở lên
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Ví dụ: Chủ đề dạy học BTNB ở THCS
• 3 GV của 3 môn học cùng xây 

dựng dự án, giáo án dạy học 
chung  cho cả năm về chủ đề 
về Gỗ

• Nội dung chủ đề liên quan đến 
3 môn học:
– Nghề mộc, làm đồ gỗ (công nghệ)
– Rừng, quá trình sinh trưởng từ hạt 

đến cây (Sinh học)
– Đồ gỗ di chuyển được: HS làm xe, 

tàu hỏa  máy bay bằng gỗ (Vật Lí)
• Không phải tất cả các nội dung 

của 3 môn học đều dạy theo 
phương pháp BTNB
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Tiết học BTNB ở THCS
      Bài học về cấu tạo của một bông hoa

1. Bóc tách
(dụng cụ đơn giản, rẻ tiền)

2. Phân loại
(công việc khoa học, cách 

nhà khoa học làm)

3. Đặt tên
(phát triển ngôn ngữ, từ vựng)

4. GV chỉnh sửa
(HS tự tìm tòi khám phá,GV hướng dẫn, chỉnh sửa)

5. Vẽ một bông hoa
(dạy học tích hợp)



Kiến thức :
Để có được 3 bóng từ cùng một 
đối tượng, cần có 3 nguồn sáng 
khác nhau.

Em hãy nhìn ảnh :
Có bao nhiêu đối 
tượng ?
Có bao nhiêu bóng ?

 Em sẽ phải cần 
dụng cụ nào để có 
được những bóng 
này ?

 Em hãy vẽ thêm 
vào bức ảnh thiết bị 
để có thể có được 
bóng này

 Nguồn sáng được 
đặt như thế nào đối 
với mỗi bóng ?

 biếtquan sát
Mô tả một đối 

tượng (quan sát bức 
ảnh)

biết  phân tích đối 
tượng (bức ảnh) để 
đưa ra một lời giải 
thích

Biết đề xuất dựng 
một thí nghiệm

biết  lý luận
Biết phân tích  thí 

nghiệm để  đưa ra 
một thông tin

Các câu hỏi để đánh giá kỹ năng

Trường Boulou (Pyrénées-Orientales). 

Maryvonne 
STALLAERTS, 2013
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Perpignan (Pyrénées-Orientales). 

Giả thuyết 1: Bề mặt tiếp xúc giữa nước và 

không khí càng lớn, sự bay hơi càng nhanh. 

 Giả thuyết 2: Nhiệt độ càng cao, sự bay hơi 

càng nhanh. 

 Thí nghiệm nào kiểm chứng giả thuyết 1 ?

 Thí nghiệm nào kiểm chứng giả thuyết 2 ?

Kiến thức :
Tốc độ bay hơi của nước phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường
 và bề mặt tiếp xúc giữa nước và không khí.

Các câu hỏi để đánh giá kỹ năng
Thiết kế một thiết bị thí nghiệm, tách riêng các biến số.



10 NGUYÊN TẮC CỦA PP BTNB

• Học viên đọc tài liệu, thảo luận và xây 
dựng một bản đồ tư duy biểu diễn 10 
nguyên tắc của PP BTNB.
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Thuận lợi khi triển khai BTNB
1. Quyết tâm, chủ trương của Bộ GDĐT

– Đề án đầu tư nghiên cứu, biên soạn tài liệu, tập 
huấn ở TH và THCS.

– BTNB trong chủ trương chung về tăng cường sử 
dụng PPDH tích cực để HS chủ động tiếp thu kiến 
thức, rèn luyện năng lực tự học

– BTNB ở TH, THCS + NCKH ở THCS, THPT hình 
thành mạch từ dạy học đến NCKH trong GD phổ 
thông – Cuộc thi KHKT

– Theo PP BTNB HS được rèn luyện vận dụng KTKN 
vào giải quyết những vấn đề thực tiễn

• Dạy học định hướng phát triển năng lực của học sinh. 
• Cơ sở lý luận và thực tiễn về phương pháp dạy học, cách tổ 

chức dạy học cho việc đổi mới CT&SGK sau năm 2015. 
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Thuận lợi khi triển khai BTNB (tiếp)

2. BTNB được nghiên cứu, thử nghiệm 
bài bản, khoa học; Tiến trình BTNB rõ 
ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng 

3. Tài liệu, tư liệu phong phú, miễn phí
4. Dụng cụ, nguyên liệu dễ tìm, dễ làm
5. HS thích học theo PP BTNB

HS TH đã học theo BTNB, khi lên THCS yêu 
cầu GV dạy theo phương pháp này
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Thuận lợi khi triển khai BTNB (tiếp)

6. Hội "Gặp gỡ Việt Nam" nhiệt tình hỗ 
trợ triển khai PP BTNB ở Việt Nam
– Ngày 31/7/2012 chuyên gia Pháp sang 

tập huấn trực tiếp, tại Thừa Thiên-Huế 
7. Chính phủ Pháp mong muốn phổ biến 

PP BTNB
– Cử chuyên gia tập huấn, phổ biến
– Trao đổi, dịch tài liệu, tư liệu
– Tích hợp trong chương trình tiếng Pháp
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Khó khăn, giải pháp triển khai BTNB

1. Giáo viên ngại thay đổi
– Tốn nhiều thời gian để xây dựng dự án 

dạy học
• Ban đầu tốn nhiều thời gian sau tiết kiệm thời 

gian
2. Đã làm theo BNTB rồi sau đó lại quay 

lại cách truyền thống
• Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của 

BTNB trong GD phổ thông và xu hướng đổi 
mới PPDH, KTĐG

• Lựa chọn trường, GV tích cực đổi mới PPDH
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Khó khăn, giải pháp triển khai BTNB (tiếp)

3. GV hiểu không đúng tinh thần của 
BTNB: áp dụng khó khăn, máy móc, 
không hiệu quả
– Tập huấn GV; Hội thảo; GV tự bồi dưỡng (web); 

GVCC cấp Bộ
4. GV không sâu về kiến thức KH&CN, chỉ 

chuyên sâu 1 môn, chủ đề liên môn: không 
giải thích thấu đáo, dễ hiểu cho HS (Sinh 
viên tình nguyện)
– Xây dựng đội ngũ hỗ trợ, tư vấn KHKT, thí nghiệm
– Bồi dưỡng các kiến thức KHKT thường thức
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Khó khăn, giải pháp triển khai BTNB (tiếp)

5. Đôi khi tình huống ngoài dự kiến, bế 
tắc tiến trình sư phạm
– Lựa chọn GV năng lực; Khó khăn sẽ giảm 

dần theo quá trình tích lũy kiến thức, kinh 
nghiệm qua vận dụng PP BTNB

6. Sĩ số phù hợp khoảng 25 HS/lớp,
từ 30 HS/lớp là khó khăn
–  Vận dụng BTNB ở mức độ phù hợp; Chia 

lớp? Linh hoạt, sáng tạo rút kinh nghiệm.
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Khó khăn, giải pháp triển khai BTNB (tiếp)

7. Tối thiểu 2 tiết học liên tục/tuần, 
khó khăn xếp TKB
–1-2 chuyên đề/năm học theo BTNB

8. Chồng chéo, gây quá tải đối với HS.
–Vai trò điều phối của lãnh đạo nhà trường 

và sự phối hợp giữa các GV
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Khó khăn, giải pháp triển khai BTNB (tiếp)
9. Tiết dạy theo BTNB không được đánh giá cao 

theo cách đánh giá giờ dạy truyền thống  
cản trở vận dụng PP BTNB

• Tiêu chí: dạy hết kiến thức trong SGK, đảm bảo thời lượng, sử 
dụng trình chiếu, sử dụng PTDH, thí nghiệm thành công

• Khó đảm bảo thời gian, các khâu của một tiết học do yếu tố khách 
quan, tình huống ngoài dự kiến 

Cán bộ quản lí, thanh tra phải thay đổi cách 
ĐG
Đánh giá cả tiến trình dạy học (nhiều tiết) và 

kết hợp giữa dạy học trên lớp và ngoài lớp học
Sự phối hợp, hợp tác giữa các GV (tích hợp)
Ngoài ra, tích cực tham gia diễn đàn trao đổi, 

nghiên cứu, tự học về PP BTNB và chủ động 
phối hợp với lực lượng ngoài nhà trường
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Khó khăn, giải pháp triển khai BTNB (tiếp)

• Tập trung phát hiện, khuyến khích 
các nhân tố mới dù là thành công 
chưa được như mong đợi.

Không chê, ban đầu chưa tốt, rút 
kinh nghiệm để tốt dần lên
Dễ làm trước, khó làm sau...khó 

quá thì chưa làm
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Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS

PP BTNB phát huy tính sáng tạo của HS, rèn 
luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, hiểu kiến thức 
hơn là việc làm rõ hay giúp học sinh ghi nhớ 
kiến thức.

• Đánh giá học sinh cũng cần thay đổi theo 
hướng đánh giá kỹ năng, năng lực nhận thức 
(sự hiểu và vận dụng) hơn là kiểm tra việc ghi 
nhớ kiến thức

• Việc đổi mới đánh giá được xem là một biện 
pháp sẽ giúp học sinh có ý thức hơn, chủ động 
hơn, tích cực hơn trong các hoạt động học tập 
theo PP BTNB
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Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS (tiếp)

• Đánh giá học sinh qua quá trình thảo 
luận, trình bày, phát biểu ý kiến tại 
lớp học

– Trong các tiết học theo PP BTNB, học 
sinh được khuyến khích phát biểu, trao 
đổi ý kiến

 GV có thể ghi chép lại số lần và tính 
chính xác của ý kiến phát biểu, từ đó 
đánh giá sự tiến bộ của học sinh trong 
một số tiết dạy 
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Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS
• Đánh giá ý thức của học sinh trong hoạt động 

học tập
– Đánh giá qua tính tích cực, nghiêm túc, năng động, 

tinh thần trách nhiệm trong học tập, thực hiện các 
hoạt động học tập do GV yêu cầu.

• Đánh giá sự tiến bộ của học sinh thông qua ghi 
chép trong vở thực hành

– GV có thể quan sát trong quá trình học sinh ghi chép 
ở lớp hoặc thu vở thực hành hàng tháng hay cuối kỳ 
học để đánh giá sự tiến bộ của học sinh. 

• Điểm này có thể thay thế cho điểm điểm tra theo 
cách truyền thống

     Sẽ có hướng dẫn, tập huấn KTĐG dạy học theo 
PP BTNB
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Trách nhiệm triển khai 
PP "Bàn tay nặn bột" của:

• Sở GDĐT
• Phòng GDĐT
• Giáo viên
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Trách nhiệm của Sở GDĐT

• Thành lập Ban điều hành cấp Sở 
triển khai PP BTNB

• Cử lãnh đạo, chuyên viên, GV tham 
gia lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị 
của Bộ

• Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đánh 
giá hoạt động triển khai Đề án

• Tổ chức trao đổi, rút kinh nghiệm
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Trách nhiệm của Sở GDĐT (tiếp)

• Xây dựng đội ngũ hỗ trợ, tư vấn 
triển khai vận dụng PP BTNB

• Tổ chức NCKHSP ứng dụng
• Giai đoạn triển khai đại trà

– Tổ chức bồi dưỡng nhân rộng GV
– Đưa PP BTNB vào giáo trình bồi 

dưỡng thường xuyên GV
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Trách nhiệm của phòng GDĐT

• Tham gia Ban điều hành của Sở
• Đề xuất trường, GV tham gia thí điểm
• Chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, giám sát

– Xây dựng kế hoạch triển khai vận dụng 
phương pháp "Bàn tay nặn bột" của Phòng 
GDĐT

– Tổ chức để giáo viên các trường thí điểm 
thảo luận, trao đổi kinh nghiệm
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Trách nhiệm của trường

• Lựa chọn GV thí điểm theo yêu cầu
• Xây dựng kế hoạch thực thi dạy học theo 

PP BTNB và trình Phòng GDĐT phê 
duyệt trước khi thực hiện

• Ưu tiên bố trí, sắp xếp TKB, tạo điều 
kiện trang thiết bị, vật liệu, thời gian...

• Tổ chức dự giờ, thảo luận, tự học về PP 
BTNB 
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Trách nhiệm của giáo viên
• Tham dự lớp tập huấn, hội thảo về PP 

BTNB
• Lập kế hoạch dạy học theo PP BTNB, 

chuẩn bị các điều kiện dạy học và thực 
thi trên lớp với học sinh

• Chủ động phối hợp với đồng nghiệp (đặc biệt 
chủ đề tích hợp) lập kế hoạch dạy vận dụng PP 
BTNB, báo cáo với lãnh đạo trường phê duyệt 
trước khi thực hiện

• Mỗi GV 1-2 chủ đề (hoặc bài)/năm học

• Tham gia trao đổi, thảo luận, tự học, 
nghiên cứu về PP BTNB
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Các hoạt động của Đề án

• Đề án có 14 hoạt động để triển khai (đề 
nghị xem trong tài liệu)
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                      THẢO LUẬN
Câu 1. Cơ sở khoa học của PP bàn tay nặn 
bột?
Câu 2. PP bàn tay nặn bột có những đặc 
điểm như thế nào?
Câu 3. Tiến trình dạy học theo 5 pha của PP 
bàn tay nặn bột?
Câu 4. Mối quan hệ của PP bàn tay nặn bột 
với các PP, kỹ thuật dạy học khác?
Câu 5. Đánh giá giáo viên và học sinh trong 
PP bàn tay nặn bột?
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