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A. GIỚI THIỆU  

  

S� phát tri
n kinh t — xã h�i trong b�i c�nh toàn c�u hoá ��t ra nh�ng 

yêu c�u m"i ��i v"i ng$%i lao ��ng, do �ó c*ng ��t ra nh�ng yêu c�u 

m"i cho s� nghi,p giáo d-c th h, tr. và �ào t/o ngu0n nhân l�c.  

Giáo d-c c�n �ào t/o ��i ng* nhân l�c có kh� n4ng �áp 5ng �$6c nh�ng 

�òi h8i m"i c9a xã h�i và th: tr$%ng lao ��ng, ��c bi,t là n4ng l�c hành 

��ng, tính n4ng ��ng, sáng t/o, tính t� l�c và trách nhi,m c*ng nh$ 

n4ng l�c c�ng tác làm vi,c, n4ng l�c gi�i quyt các v=n �> ph5c h6p.   

?@i m"i PPDH là m�t trong nh�ng nhi,m v- quan trDng c9a �@i m"i 

giáo d-c, �ã �$6c nêu và th�c hi,n trong vài ch-c n4m g�n �ây E các 

tr$%ng ph@ thông trên c� n$"c. V> nguyên tHc, có th
 xem vi,c �@i m"i 

PPDH �ã �$6c bHt ��u th�c hi,n tJ sau ?/i h�i l�n th5 VI c9a ?�ng 

C�ng s�n Vi,t Nam. Tuy nhiên, �@i m"i PPDH th�c s� trE thành m�t 

ho/t ��ng r�ng khHp trong toàn ngành tJ sau vi,c ban hành Ngh: quyt 

4 c9a Ban Ch=p hành Trung $Qng ?�ng c�ng s�n khoá VII v"i yêu c�u 

“tip t-c �@i m"i m-c tiêu, n�i dung, ch$Qng trình, ph$Qng pháp giáo 

d-c...”. Ngh: quyt v> giáo d-c và khoa hDc công ngh, c9a H�i ngh: l�n 

th5 hai Ban ch=p hành Trung $Qng ?�ng khoá VIII tip t-c nh=n m/nh 

và c- th
 hoá hQn yêu c�u �@i m"i PPDH. TJ �ó �n nay ph$Qng pháp 

giáo d-c, PPDH luôn �$6c �> cUp khi �ánh giá giáo d-c trong các v4n 

ki,n c9a ?�ng và Nhà n$"c. Trong th%i gian qua, m�c dù �ã có nh�ng nW 

l�c �@i m"i PPDH �áng ghi nhUn trong toàn ngành, tr$"c ht là giáo d-c 

ph@ thông, nh$ng Báo cáo Chính tr: c9a Ban Ch=p hành Trung $Qng 

?�ng C�ng s�n Vi,t Nam l�n th5 XI vYn tip t-c nhUn �:nh: “... ch$Qng 

trình, n�i dung, ph��ng pháp d
y và h�c l
c h�u, ��i m�i ch�m...” Ngh: 

quyt ?/i h�i ?�ng l�n này ��t ra yêu c�u ��i m�i c�n b�n và toàn di�n 

n>n Giáo d-c n$"c nhà, m�t nhi,m v- ht s5c l"n lao cho toàn ngành 

Giáo d-c n$"c ta, d[ nhiên trong �ó có tip t-c �\y m/nh �@i m"i PPDH. 

?:nh h$"ng quan trDng trong �@i m"i PPDH là phát huy tính tích c�c, t� 

l�c và sáng t/o, phát tri
n n4ng l�c hành ��ng, n4ng l�c c�ng tác làm 

vi,c c9a ng$%i hDc. ?ó c*ng là nh�ng xu h$"ng qu�c t trong c�i cách 

PPDH E nhà tr$%ng ph@ thông.    

?
 th�c hi,n có hi,u qu� vi,c �@i m"i PPDH E tr$%ng ph@ thông thì vi,c 

�ào t/o và b0i d$]ng ��i ng* GV có n4ng l�c d/y hDc theo nh�ng quan 

�i
m �@i m"i PPDH có vai trò then ch�t. TJ nhi>u n4m nay B� Giáo d-c 

và ?ào t/o �ã chú ý vi,c b0i d$]ng GV v> �@i m"i PPDH và �ã có nhi>u 
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tài li,u v> ch9 �> này �$6c xu=t b�n. Module này trình bày m�t s� cQ sE 

th�c tian và lí luUn chung, c*ng nh$ m�t s� quan �i
m, ph$Qng pháp và 

k[ thuUt d/y hDc tích c�c có th
 áp d-ng trong vi,c �@i m"i PPDH, nhbm 

giúp GV có cái nhìn t@ng quan v> �@i m"i PPDH, trên cQ sE �ó có th
 tìm 

�$6c nh�ng ý t$Eng, g6i ý �
 vUn d-ng vào các môn hDc c- th
. Module 

này không có tham vDng trình bày toàn di,n v> ch9 �> này, mà chc tUp 

trung vào m�t s� v=n �> l�a chDn. Trong mWi v=n �> chc trình bày nh�ng 

n�i dung cQ b�n, làm cQ sE cho vi,c vUn d-ng c*ng nh$ cho vi,c tìm 

hi
u, th�o luUn tip theo. 

B. MỤC TIÊU 

Sau khi hDc xong module này, hDc viên c�n:  

  Tóm tHt �$6c �:nh h$"ng �@i m"i PPDH. 

Li,t kê các ��c tr$ng c9a  PPDH tích c�c. 

K
 tên �$6c m�t s� PPDH tích c�c. 

Tóm tHt �$6c b�n ch=t, quy trình, $u, nh$6c �i
m c9a mWi PPDH �$6c 

gi"i thi,u trong module này.  

VUn d-ng �$6c các PPDH tích c�c vào chuyên môn c9a mình m�t cách 

linh ho/t, sáng t/o,... 

C. NỘI DUNG 

Hoạt động 1:  

TÌM HIỂU VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀ CÁC 

ĐẶC TRƯNG CỦA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC 

NHIỆM VỤ 

B/n hãy �Dc và nghiên c5u nh�ng thông tin cQ b�n c9a Ho/t ��ng 1 �
 

phân tích, lãm rõ: 

1. PPDH tích c�c là gì? B�n ch=t c9a PPDH tích c�c nh$ th nào? 

2. Nh�ng ��c tr$ng cQ b�n c9a PPDH tích c�c. 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Phương pháp dạy học tích cực 

?:nh h$"ng �@i m"i ph$Qng pháp d/y và hDc �ã �$6c xác �:nh trong 

Ngh: quyt Trung $Qng 4 khoá VII (1/1993), Ngh: quyt Trung $Qng 2 
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khoá VIII (12/1996), �$6c th
 ch hoá trong LuUt Giáo d-c (12 — 1998), 

�$6c c- th
 hoá trong các chc th: c9a B� Giáo d-c và ?ào t/o, ��c bi,t là 

Chc th: s� 15 (4/1999). 

?i>u 24.2 c9a Lu�t Giáo d!c �ã ghi: "Ph$Qng pháp giáo d-c ph@ thông 

ph�i phát huy tính tích c�c, t� giác, ch9 ��ng, sáng t/o c9a HS; phù h6p 

v"i ��c �i
m c9a tJng l"p hDc, môn hDc; b0i d$]ng ph$Qng pháp t� hDc, 

rèn luy,n k[ n4ng vUn d-ng kin th5c vào th�c tian; tác ��ng �n tình 

c�m, �em l/i ni>m vui, h5ng thú hDc tUp cho HS". 

PPDH tích c&c là m't thu�t ng( rút g�n, ��+c dùng �- ch. nh(ng ph��ng 

pháp giáo d!c, d
y h�c theo h��ng phát huy tính tích c&c, ch0 �'ng, sáng 

t
o c0a ng�3i h�c. 

"Tích c�c" trong PPDH tích c�c �$6c dùng v"i ngh[a là ho
t �'ng, ch0 

�'ng, trái ngh[a v"i không ho/t ��ng, th- ��ng ch5 không dùng theo 

ngh[a trái v"i tiêu c�c. 

PPDH tích c�c h$"ng t"i vi,c ho/t ��ng hoá, tích c�c hoá ho/t ��ng 

nhUn th5c c9a ng$%i hDc, ngh[a là tUp trung vào phát huy tính tích c�c 

c9a ng$%i hDc ch5 không ph�i tUp trung vào phát huy tính tích c�c c9a 

ng$%i d/y, tuy nhiên �
 d/y hDc theo ph$Qng pháp tích c�c thì GV ph�i 

nW l�c nhi>u so v"i d/y theo ph$Qng pháp th- ��ng. 

2. Đặc trưng của các phương pháp dạy học tích cực  

a. D�y h�c thông qua t� ch�c các ho�t ��ng h�c t�p c�a h�c sinh  

Trong PPDH tích c�c, ng$%i hDc — ��i t$6ng c9a ho/t ��ng "d/y", �0ng 

th%i là ch9 th
 c9a ho/t ��ng "hDc" — �$6c cu�n hút vào các ho/t ��ng 

hDc tUp do GV t@ ch5c và chc �/o, thông qua �ó t� l�c khám phá nh�ng 

�i>u mình ch$a rõ ch5 không ph�i th- ��ng tip thu nh�ng tri th5c �ã 

�$6c GV sHp ��t. ?$6c ��t vào nh�ng tình hu�ng c9a �%i s�ng th�c t, 

ng$%i hDc tr�c tip quan sát, th�o luUn, làm thí nghi,m, gi�i quyt v=n �> 

��t ra theo cách suy ngh[ c9a mình, tJ �ó nHm �$6c kin th5c k[ n4ng 

m"i, vJa nHm �$6c ph$Qng pháp "làm ra" kin th5c, k[ n4ng �ó, không 

rUp theo nh�ng khuôn mYu sun có, �$6c b�c l� và phát huy ti>m n4ng 

sáng t/o. 

D/y hDc theo cách này thì GV không chc gi�n �Qn truy>n �/t tri th5c mà  

còn h$"ng dYn hành ��ng. Ch$Qng trình d/y hDc ph�i giúp cho tJng HS 

bit hành ��ng và tích c�c tham gia các ch$Qng trình hành ��ng c9a 

c�ng �0ng. 
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b. D�y h�c chú tr�ng rèn luy n ph!"ng pháp t# h�c  

PPDH tích c�c xem vi,c rèn luy,n ph$Qng pháp hDc tUp cho HS không 

chc là m�t bi,n pháp nâng cao hi,u qu� d/y hDc mà còn là m�t m-c tiêu 

d/y hDc. 

Trong xã h�i hi,n �/i �ang bin �@i nhanh cùng v"i s� bùng n@ thông 

tin, khoa hDc, k[ thuUt, công ngh, phát tri
n nh$ v* bão, thì không th
 

nh0i nhét vào ��u óc HS kh�i l$6ng kin th5c ngày càng nhi>u. Ph�i 

quan tâm d/y cho HS ph$Qng pháp hDc ngay tJ bUc Ti
u hDc và càng lên 

bUc hDc cao hQn thì càng ph�i �$6c chú trDng. 

Trong các ph$Qng pháp hDc thì c�t lõi là ph$Qng pháp t� hDc. Nu rèn 

luy,n cho ng$%i hDc có �$6c ph��ng pháp, k5 n�ng, thói quen, ý chí t& 

h�c thì sw t/o cho hD lòng ham hDc, khQi dUy n�i l�c v�n có trong mWi 

con ng$%i, kt qu� hDc tUp sw �$6c nhân lên g=p b�i. Vì vUy, ngày nay 

ng$%i ta nh=n m/nh m�t ho/t ��ng hDc trong quá trình d/y hDc, nW l�c 

t/o ra s� chuy
n bin t9 h�c t�p th! �'ng sang t& h�c ch0 �'ng, ��t v=n 

�> phát tri
n t� hDc ngay trong tr$%ng ph@ thông, không chc t� hDc E nhà 

sau bài lên l"p mà t� hDc c� trong tit hDc có s� h$"ng dYn c9a GV. 

c. T%ng c!&ng h�c t�p cá th', ph)i h*p v,i h�c t�p h*p tác  

Trong m�t l"p hDc mà trình �� kin th5c, t$ duy c9a HS không th
 �0ng 

�>u tuy,t ��i thì khi áp d-ng PPDH tích c�c bu�c ph�i ch=p nhUn s� 

phân hoá v> c$%ng ��, tin �� hoàn thành nhi,m v- hDc tUp, nh=t là khi 

bài hDc �$6c thit k thành m�t chuWi công tác ��c lUp. 

Áp d-ng PPDH tích c�c E trình �� càng cao thì s� phân hoá trên càng l"n. 

Vi,c sy d-ng các ph$Qng ti,n CNTT trong nhà tr$%ng sw �áp 5ng yêu c�u 

cá th
 hoá ho/t ��ng hDc tUp theo nhu c�u và kh� n4ng c9a mWi HS. 

Tuy nhiên, trong hDc tUp, không ph�i mDi tri th5c, k[ n4ng, thái �� �>u 

�$6c hình thành bbng nh�ng ho/t ��ng ��c lUp cá nhân. L"p hDc là môi 

tr$%ng giao tip th�y — trò, trò — trò, t/o nên m�i quan h, h6p tác gi�a 

các cá nhân trên con �$%ng chim l[nh n�i dung hDc tUp. Thông qua 

th�o luUn, tranh luUn trong tUp th
, ý kin mWi cá nhân �$6c b�c l�, 

khzng �:nh hay bác b8, qua �ó ng$%i hDc nâng mình lên m�t trình �� 

m"i. Bài hDc vUn d-ng �$6c v�n hi
u bit và kinh nghi,m s�ng c9a 

ng$%i th�y giáo. 

Trong nhà tr$%ng, ph$Qng pháp hDc tUp h6p tác �$6c t@ ch5c E c=p 

nhóm, t@, l"p ho�c tr$%ng và �$6c sy d-ng ph@ bin trong d/y hDc là 
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ho/t ��ng h6p tác trong nhóm nh8 4 �n 6 ng$%i. HDc tUp h6p tác làm 

t4ng hi,u qu� hDc tUp, nh=t là lúc ph�i gi�i quyt nh�ng v=n �> gay c=n, 

lúc xu=t hi,n th�c s� nhu c�u ph�i h6p gi�a các cá nhân �
 hoàn thành 

nhi,m v- chung. Trong ho/t ��ng theo nhóm nh8 sw không th
 có hi,n 

t$6ng { l/i; tính cách, n4ng l�c c9a mWi thành viên �$6c b�c l�, u�n nHn, 

phát tri
n tình b/n, ý th5c t@ ch5c, tinh th�n t$Qng tr6. Mô hình h6p tác 

trong xã h�i �$a vào �%i s�ng hDc �$%ng sw làm cho các thành viên quen 

d�n v"i s� phân công h6p tác trong lao ��ng xã h�i. 

Trong n>n kinh t th: tr$%ng �ã xu=t hi,n nhu c�u h6p tác xuyên qu�c 

gia, liên qu�c gia; n4ng l�c h6p tác ph�i trE thành m�t m-c tiêu giáo d-c 

mà nhà tr$%ng ph�i chu\n b: cho HS. 

d. K/t h*p �ánh giá c�a th0y v,i t# �ánh giá c�a trò  

Trong d/y hDc, vi,c �ánh giá HS không chc nhbm m-c �ích nhUn 

�:nh th�c tr/ng và �i>u chcnh ho/t ��ng hDc c9a trò mà còn �0ng 

th%i t/o �i>u ki,n nhUn �:nh th�c tr/ng và �i>u chcnh ho/t ��ng d/y 

c9a th�y. 

Tr$"c �ây GV gi� ��c quy>n �ánh giá HS. Trong PPDH tích c�c, GV ph�i 

h$"ng dYn HS phát tri
n k[ n4ng t� �ánh giá �
 t� �i>u chcnh cách hDc. 

Liên quan v"i �i>u này, GV c�n t/o �i>u ki,n thuUn l6i �
 HS �$6c tham 

gia �ánh giá lYn nhau. T� �ánh giá �úng và �i>u chcnh ho/t ��ng k:p th%i 

là n4ng l�c r=t c�n cho s� thành �/t trong cu�c s�ng mà nhà tr$%ng ph�i 

trang b: cho HS. 

Theo h$"ng phát tri
n các PPDH tích c�c �
 �ào t/o nh�ng con ng$%i 

n4ng ��ng, s"m thích nghi v"i �%i s�ng xã h�i, thì vi,c ki
m tra, �ánh giá 

không th
 dJng l/i E yêu c�u tái hi,n các kin th5c, l�p l/i các k[ n4ng �ã 

hDc mà ph�i khuyn khích trí thông minh, óc sáng t/o trong vi,c gi�i 

quyt nh�ng tình hu�ng th�c t. 

V"i s� tr6 giúp c9a các thit b: k[ thuUt, ki
m tra �ánh giá sw không còn là 

m�t công vi,c n�ng nhDc ��i v"i GV, mà l/i cho nhi>u thông tin k:p th%i 

hQn �
 linh ho/t �i>u chcnh ho/t ��ng d/y, chc �/o ho/t ��ng hDc. 

TJ d/y và hDc th- ��ng sang d/y và hDc tích c�c, GV không còn �óng vai 

trò �Qn thu�n là ng$%i truy>n �/t kin th5c, GV trE thành ng$%i thi:t k:, 

t� ch;c, h��ng d<n các ho/t ��ng ��c lUp ho�c theo nhóm nh8 �
 HS t� 

l�c chim l[nh n�i dung hDc tUp, ch9 ��ng �/t các m-c tiêu kin th5c, k[ 

n4ng, thái �� theo yêu c�u c9a ch$Qng trình. Trên l"p, HS ho/t ��ng là 

chính, GV có v. nhàn nhã hQn. Nh$ng khi so/n giáo án, GV ph�i ��u t$ 
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công s5c, th%i gian r=t nhi>u so v"i ki
u d/y và hDc th- ��ng m"i có th
 

th�c hi,n bài lên l"p v"i vai trò là ng$%i g+i m=, xúc tác, �'ng viên, c@ 

vAn, tr�ng tài trong các ho/t ��ng tìm tòi hào h5ng, tranh luUn sôi n@i 

c9a HS. GV ph�i có trình �� chuyên môn sâu r�ng, có trình �� s$ ph/m 

lành ngh> m"i có th
 t@ ch5c, h$"ng dYn các ho/t ��ng c9a HS mà nhi>u 

khi dian bin ngoài t�m d� kin c9a GV. 

Hoạt động 2: 

TÌM HIỂU VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC GỢI MỞ – VẤN ĐÁP  

Hoạt động 2.1: Tìm hiểu về phương pháp dạy học gợi mở -  

vấn đáp 

Ph$Qng pháp này khEi thu{ tJ cách d/y hDc c9a Xôcrat. ?ây là m�t 

PPDH th$%ng xuyên �$6c vUn d-ng trong d/y hDc các môn hDc E 

tr$%ng THPT. 

NHIỆM VỤ 

B/n hãy �Dc và nghiên c5u nh�ng thông tin cQ b�n c9a ho/t ��ng 2 �
 

làm rõ: 

1.  B�n ch=t c9a PPDH g6i mE - v=n �áp và quy trình th�c hi,n nó. 

2. Chc ra nh�ng $u �i
m, h/n ch và nh�ng �i
m c�n l$u ý c9a PPDH này. 

3. L=y ví d- minh ho/. 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Bản chất: 

PPDH g6i mE — v=n �áp là quá trình t$Qng tác gi�a GV và HS, �$6c th�c 

hi,n thông qua h, th�ng câu h8i và câu tr� l%i t$Qng 5ng v> m�t ch9 �> 

nh=t �:nh �$6c GV ��t ra. Qua vi,c tr� l%i h, th�ng câu h8i dYn dHt c9a 

GV, HS th
 hi,n �$6c suy ngh[, ý t$Eng c9a mình, tJ �ó khám phá và l[nh 

h�i �$6c ��i t$6ng hDc tUp.  

?ây là PPDH mà GV không tr�c tip �$a ra nh�ng kin th5c hoàn chcnh 

mà h$"ng dYn HS t$ duy tJng b$"c �
 các em t� tìm ra kin th5c m"i 

ph�i hDc. C4n c5 vào tính ch=t ho/t ��ng nhUn th5c c9a HS, ng$%i ta 

phân bi,t các lo/i: v=n �áp tái hi,n, v=n �áp gi�i thích minh ho/ và v=n 

�áp tìm tòi. 
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—  V=n �áp tái hi,n: ?$6c th�c hi,n khi nh�ng câu h8i do GV ��t ra chc yêu 

c�u HS nhHc l/i kin th5c �ã bit và tr� l%i d�a vào trí nh", không c�n suy 

luUn. V=n �áp tái hi,n có ngu0n g�c tJ ki
u d/y hDc giáo �i>u. Lí luUn 

d/y hDc hi,n �/i không xem v=n �áp tái hi,n là m�t ph$Qng pháp có giá 

tr: s$ ph/m. Lo/i v=n �áp này chc nên sy d-ng h/n ch khi c�n ��t m�i 

liên h, gi�a kin th5c �ã hDc v"i kin th5c sHp hDc ho�c khi c9ng c� kin 

th5c vJa m"i hDc. 

—  V=n �áp gi�i thích minh ho/: ?$6c th�c hi,n khi nh�ng câu h8i c9a GV 

�$a ra có kèm theo các ví d- minh ho/ (bbng l%i ho�c bbng hình �nh tr�c 

quan) nhbm giúp HS da hi
u, da ghi nh". Vi,c áp d-ng ph$Qng pháp này 

có giá tr: s� ph/m cao hQn nh$ng khó hQn và �òi h8i nhi>u công s5c c9a 

GV hQn khi chu\n b: h, th�ng các câu h8i thích h6p. Ph$Qng pháp này 

�$6c áp d-ng có hi,u qu� trong m�t s� tr$%ng h6p, nh$ khi GV bi
u dian 

ph$Qng ti,n tr�c quan. 

—  V=n �áp tìm tòi (hay v=n �áp phát hi,n): Là lo/i v=n �áp mà GV t@ ch5c 

s� trao �@i ý kin — k
 c� tranh luUn — gi�a th�y v"i c� l"p, có khi gi�a trò 

v"i trò, thông qua �ó, HS nHm �$6c tri th5c m"i. H, th�ng câu h8i �$6c 

sHp ��t h6p lí nhbm phát hi,n, ��t ra và gi�i quyt m�t v=n �> xác �:nh, 

bu�c HS ph�i liên t-c c� gHng, tìm tòi l%i gi�i �áp. 

Trong v=n �áp tìm tòi, h, th�ng câu h8i c9a GV gi� vai trò chc �/o, quyt 

�:nh ch=t l$6ng l[nh h�i c9a l"p hDc. TrUt t� logic c9a các câu h8i h$"ng 

dYn HS tJng b$"c phát hi,n ra b�n ch=t c9a s� vUt, quy luUt c9a hi,n 

t$6ng, kích thích tính tích c�c tìm tòi, s� ham mu�n hi
u bit c9a HS. 

2. Quy trình thực hiện 

a. Tr!,c gi&  h�c 

—  B��c 1: Xác �:nh m!c tiêu bài hDc và �@i t�+ng d/y hDc. Xác �:nh các �Qn 

v: kin th5c k[ n4ng cQ b�n trong bài hDc và tìm cách dian �/t các n�i 

dung này d$"i d/ng câu h8i g6i ý, dYn dHt HS. 

—  B��c 2: D� kin n�i dung các câu hHi, hình th5c h8i, th%i �i
m ��t câu 

h8i (��t câu h8i E chW nào?), trình t� c9a các câu h8i (câu h8i tr$"c ph�i 

làm n>n cho các câu h8i tip sau ho�c �:nh h$"ng suy ngh[ �
 HS gi�i 

quyt v=n �>). D� kin n�i dung các câu tr� l3i c0a HS, trong �ó d� kin 

nh�ng “lW h@ng” v> m�t kin th5c c*ng nh$ nh�ng khó kh4n, sai l�m 

ph@ bin mà HS th$%ng mHc ph�i. D� kin các câu nhUn xét ho�c tr� l%i 

c9a GV ��i v"i HS. 
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—  B��c 3: D� kin nh�ng câu h8i ph- �
 tu~ tình hình tJng ��i t$6ng c- 

th
 mà tip t-c g6i ý, dYn dHt HS. 

b. Trong gi& h�c 

B��c 4: GV sy d-ng h, th�ng câu h8i d� kin (phù h6p v"i trình �� nhUn 

th5c c9a tJng lo/i ��i t$6ng HS) trong tin trình bài d/y và chú ý thu 

thUp thông tin ph�n hMi tJ phía HS.  

c. Sau gi& h�c 

GV chú ý rút kinh nghi,m v> tính rõ ràng, chính xác và trUt t� logic c9a 

h, th�ng câu h8i �ã �$6c sy d-ng trong gi% d/y. 

3. Ưu điểm  

—  V=n �áp là cách th5c t�t �
 kích thích t$ duy ��c lUp c9a HS, d/y HS 

cách t� suy ngh[ �úng �Hn. Bbng cách này HS hi
u n�i dung hDc tUp hQn 

là hDc v�t, thu�c lòng. 

—  G6i mE v=n �áp giúp lôi cu�n HS tham gia vào bài hDc, làm cho không 

khí l"p hDc sôi n@i, sinh ��ng, kích thích h5ng thú hDc tUp và lòng t� tin 

c9a HS, rèn luy,n cho HS n4ng l�c dian �/t s� hi
u bit c9a mình và hi
u 

ý dian �/t c9a ng$%i khác. 

—  T/o môi tr$%ng �
 HS giúp �] nhau trong hDc tUp. HS yu kém có �i>u 

ki,n hDc tUp các b/n trong nhóm, có �i>u ki,n tin b� trong quá trình 

hoàn thành các nhi,m v- �$6c giao.  

—  Giúp GV thu nhUn t5c th%i nhi>u thông tin ph�n h0i tJ phía ng$%i hDc, 

duy trì s� chú ý c9a HS; giúp ki
m soát hành vi c9a HS và qu�n lí l"p hDc. 

� �ây, GV gi�ng nh$ ng$%i t@ ch5c tìm tòi còn HS thì gi�ng nh$ ng$%i t� 

l�c phát hi,n kin th5c m"i. Vì vUy, sau khi kt thúc cu�c �àm tho/i, HS 

có �$6c ni>m vui c9a s� khám phá, vJa nHm �$6c kin th5c m"i, vJa 

nHm �$6c cách th5c �i t"i kin th5c �ó, tr$Eng thành thêm m�t b$"c v> 

trình �� t$ duy. Cu�i cu�c �àm tho/i, GV c�n bit vUn d-ng các ý kin 

c9a HS �
 kt luUn v=n �> ��t ra, có b@ sung và chcnh lí khi c�n thit. 

Làm �$6c nh$ vUy, HS càng h5ng thú, t� tin vì th=y trong kt luUn c9a 

th�y có ph�n �óng góp ý kin c9a mình. 

DYn dHt theo ph$Qng pháp v=n �áp tìm tòi nh$ trên rõ ràng m=t nhi>u 

th%i gian hQn ph$Qng pháp thuyt trình gi�ng gi�i, nh$ng kin th5c HS 

l[nh h�i �$6c sw chHc chHn hQn nhi>u. 
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4. Hạn chế 

H/n ch l"n nh=t c9a ph$Qng pháp v=n �áp là r=t khó so/n th�o và sy 

d-ng h, th�ng câu h8i g6i mE và dYn dHt HS theo m�t ch9 �> nh=t quán. 

Vì vUy �òi h8i GV ph�i có s� chu\n b: r=t công phu, nu không, kin th5c 

mà HS thu nhUn �$6c qua trao �@i sw thiu tính h, th�ng, t�n m/n, thUm 

chí v-n v�t.  

—  Nu GV chu\n b: h, th�ng câu h8i không t�t, sw dYn �n tình tr/ng ��t 

câu h8i không rõ m-c �ích, ��t câu h8i mà HS da dàng tr� l%i có ho�c 

không. Hi,n nay nhi>u GV th$%ng g�p khó kh4n khi xây d�ng h, th�ng 

câu h8i do không nHm chHc trình �� c9a HS, vì vUy th$%ng ngay sau khi 

��t câu h8i là nêu ngay g6i ý câu tr� l%i khin HS rQi vào tr/ng thái b: 

��ng, không th�c s� làm vi,c, chc { l/i vào g6i ý c9a GV. 

—  Khó ki
m soát quá trình hDc tUp c9a HS (có nhi>u tình hu�ng b=t ng% 

trong câu tr� l%i, thUm chí câu h8i tJ phía ng$%i hDc, vì vUy gi% hDc da 

l,ch h$"ng do câu h8i v-n v�t, không nh=t quán). 

—  Khó so/n và xây d�ng �áp án cho các câu h8i mE (vì ph$Qng án tr� l%i 

c9a HS sw không gi�ng nhau). 

5. Một số lưu ý 

Khi so/n các câu h8i, GV c�n l$u ý các yêu c�u sau �ây: 

Câu h8i ph�i có n�i dung chính xác, rõ ràng, sát v"i m!c �ích, yêu c�u 

c9a bài hDc, không làm cho ng$%i hDc có th
 hi
u theo nhi>u cách 

khác nhau. 

—  Câu h8i ph�i sát v"i tJng lo/i �@i t�+ng HS, ngh[a là ph�i có nhi>u câu 

h8i E các m5c �� khác nhau, không quá da và c*ng không quá khó. GV 

có kinh nghi,m th$%ng t8 ra cho HS th=y các câu h8i �>u có t�m quan 

trDng và �� khó nh$ nhau (�
 HS yu có th
 tr� l%i �$6c nh�ng câu h8i 

vJa s5c mà không có c�m giác t� ti rbng mình chc có th
 tr� l%i �$6c 

nh�ng câu h8i da và không quan trDng). 

—  Cùng m�t n�i dung hDc tUp, cùng m�t m-c �ích nh$ nhau, GV có th
 sy 

d-ng nhi>u d/ng câu h8i v"i nhi>u hình th;c h8i khác nhau.  

Bên c/nh nh�ng câu h8i chính c�n chu\n b: nh�ng câu h8i ph- (trên cQ 

sE d� kin các câu tr� l%i c9a HS, trong �ó có th
 có nh�ng câu tr� l%i sai) 

�
 tu~ tình hình th�c t mà g6i ý, dYn dHt tip.  

Nên chú ý ��t các câu h8i mE �
 HS �$a ra nhi>u ph$Qng án tr� l%i và 

phát huy �$6c tính tích c�c, sáng t/o c9a HS. 
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Câu h8i �$6c GV sy d-ng v"i nh�ng m-c �ích khác nhau, E nh�ng khâu 

khác nhau c9a quá trình d/y hDc nh$ng quan trDng nh=t và c*ng khó sy 

d-ng nh=t là E khâu nghiên c5u tài li,u m"i. Trong khâu d/y bài m"i, câu 

h8i �$6c sy d-ng trong nh�ng ph$Qng pháp khác nhau nh$ng quan 

trDng nh=t là trong ph$Qng pháp v=n �áp. 

Lo
i câu hHi vAn �áp tái hi�n th�3ng ��+c sO d!ng khi: 

+  HS chu\n b: hDc bài. 

+  HS �ang th�c hành, luy,n  tUp. 

+  HS �ang ôn tUp nh�ng tài li,u �ã hDc. 

Lo
i vAn �áp — gi�i thích minh ho
 ��+c sO d!ng trong các tr�3ng h+p sau: 

+  HS �ã có nh�ng thông tin cQ b�n — GV mu�n HS sy d-ng các thông tin =y 

trong nh�ng tình hu�ng m"i, ph5c t/p hQn. 

+  HS �ang tham gia gi�i quyt v=n �> ��t ra. 

+  HS �ang �$6c cu�n hút vào cu�c th�o luUn sôi n@i và sáng t/o. 

Lo/i v=n �áp tìm tòi dù �$6c sy d-ng riêng rw, c*ng �ã có tác d-ng kích 

thích suy ngh[ tích c�c. V=n �áp tìm tòi là ph$Qng pháp �ang c�n �$6c 

phát tri
n r�ng rãi. Mu�n vUy, GV ph�i ��u t$ vào vi,c nâng cao ch=t 

l$6ng các câu h8i, gi�m s� câu h8i có yêu c�u th=p v> m�t nhUn th5c  

(chc �òi h8i tái hi,n các kin th5c s� ki,n) t4ng d�n s� câu h8i có yêu c�u 

cao v> m�t nhUn th5c (�òi h8i s� thông hi
u, phân tích, t@ng h6p, khái 

quát hoá, h, th�ng hoá, vUn d-ng kin th5c �ã hDc). 

S� thành công c9a ph$Qng pháp g6i mE — v=n �áp ph- thu�c nhi>u vào 

vi,c xây d�ng �$6c h� th@ng câu hHi g6i mE thích h6p (t=t nhiên còn ph- 

thu�c vào ngh, thuUt giao tip, 5ng xy và dYn dHt c9a GV). 

6. Ví dụ  

a. Ví d5 minh ho� trong môn Toán 

Ví d-: Khi d/y môn Toán l"p 10, khi h$"ng dYn HS gi�i bài toán: 

Tìm các giá tr: c9a m �
 h, b=t ph$Qng trình sau có nghi,m: 


+ − <



+ ≥



2

x 2x 15 0

(m 1)x 3

 

(Bài 64 trang 146, SGK S
i s@ 10 Nâng cao) 

GV có th
 sy d-ng h, th�ng câu h8i sau:  
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—  B=t ph$Qng trình ��u c9a h, �ã có nghi,m ch$a? TUp nghi,m c9a b=t 

ph$Qng trình �ó nh$ th nào? 

—  ?
 xác �:nh tUp nghi,m c9a b=t ph$Qng trình th5 hai ph�i xét nh�ng 

tr$%ng h6p nào? 

(?
 tr� l%i �$6c câu h8i này, HS ph�i vUn d-ng thành th/o cách gi�i và 

bi,n luUn b=t ph$Qng trình d/ng ax + b ≥ 0). 

—  V"i mWi tr$%ng h6p �ó, h, b=t ph$Qng trình có nghi,m khi nào? 

Tr� l%i �$6c các câu h8i trên thì HS sw gi�i �$6c bài toán. 

TJ cách gi�i bài toán trên, cho HS th�o luUn �
 tr� l%i các câu h8i: 

—  Có th
 t@ng quát bài toán t@ng quát trên thành bài toán nào? 

—  ?$%ng l�i gi�i bài toán t@ng quát �ó nh$ th nào? 

Câu tr� l%i mong �6i là: 

Bài toán t@ng quát: Cho m�t h, b=t ph$Qng trình có ch5a tham s�. Hãy 

tìm t=t c� các giá tr: c9a tham s� �
 h, b=t ph$Qng trình �ã cho có nghi,m. 

?$%ng l�i gi�i bài toán t@ng quát �ó là: 

Tìm mDi giá tr: c9a tham s� m �
 cho: 

MDi b=t ph$Qng trình c9a h, �>u có nghi,m, tìm tUp nghi,m T

1

, T

2

 c9a 

mWi b=t ph$Qng trình trong tr$%ng h6p �ó. 

Tìm �i>u ki,n �
 các b=t ph$Qng trình c9a h, có nghi,m chung, t5c là 

tìm �i>u ki,n �
 ∩ ≠∅

1 2

T T . 

b. Ví d5 minh ho� trong  môn Sinh h�c 

Khi d/y bài axit nuclêic (bài 6 — SGK Sinh hDc 10), GV có th
 sy d-ng 

ph$Qng pháp v=n �áp tìm tòi thông qua h, th�ng câu h8i mang tính  

chc �/o. 

Các câu h8i d� kin: 

—  Trong tin hDc, ng$%i ta sy d-ng m=y kí t�? (Có 2 kí t� 0 và 1) 

—  V"i hai lo/i kí t� ng$%i ta có m=y kh� n4ng bi
u �/t? 

—  ADN có m=y kí t�? (4 lo/i nuclêic: A, T, G, X) 

—  V"i 4 lo/i kí t�, ADN có vai trò gì ��i v"i thông tin di truy>n? 

—  C=u trúc 2 m/ch c9a ADN có vai trò gì? 

—  Tìm s� h6p lí trong nguyên tHc b@ sung?... 

Khi gi�i �áp �$6c l�n l$6t các câu h8i, HS d�n d�n phát hi,n ra s� phù 

h6p gi�a c=u trúc và ch5c n4ng c9a ADN. 
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Hoạt động 2.2: Tóm tắt phương pháp dạy học gợi mở – vấn đáp 

B/n có th
 tóm tHt PPDH này bbng m�t b�n �0 t$ duy (B?TD) theo g6i  

ý sau: 

 

Hoạt động 2.3: Đề xuất một ví dụ (một bài dạy) về phương pháp 

dạy học gợi mở – vấn đáp  

B/n �> xu=t m�t ví d- (m�t bài d/y) v> PPDH g6i mE — v=n �áp trong 

môn hDc c9a mình. 

Hoạt động 2.4: Thảo luận nhóm phương pháp dạy học gợi mở – 

vấn đáp và các ví dụ đề xuất ở hoạt động 2.3 

G6i ý:  

—  VUn d-ng PPDH này trong chuyên môn c9a mình vào các tình hu�ng 

d/y hDc nào: d/y bài m"i, hay luy,n tUp, ôn tUp, c9ng c� kin th5c hay 

th�c hành, thí nghi,m,...? 

—  Nh�ng khó kh4n khi vUn d-ng PPDH này. 

—  Ví d- �> xu=t có ��c tr$ng cho PPDH này không hay có th
 sy d-ng v"i 

PPDH nào khác,... 

Hoạt động 2.5: Đánh giá và tự đánh giá 

B/n t� rút ra nh�ng $u, nh$6c �i
m chính và cách sy d-ng PPDH g6i  

mE — v=n �áp trong môn hDc c9a mình nhbm �/t hi,u qu� cao nh=t. 

Tham kh�o B?TD tóm tHt PPDH g6i mE - v=n �áp sau �ây �
 ��i chiu 

v"i kt qu� ho/t ��ng 2.2 trên. 
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Hoạt động 3: 

TÌM HIỂU VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÁT HIỆN  

VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

Hoạt động 3.1: Đọc và tìm hiểu về phương pháp dạy học phát 

hiện và giải quyết vấn đề 

NHIỆM VỤ 

B/n hãy �Dc k[ nh�ng thông tin cQ b�n c9a Ho/t ��ng 3 �
 làm rõ: 

1.  B�n ch=t c9a PPDH phát hi,n và gi�i quyt v=n �> (PH&GQV?), quy 

trình th�c hi,n nó. 

2.  Chc ra nh�ng $u, nh$6c �i
m và nh�ng �i
m c�n l$u ý c9a PPDH 

PH&GQV?. 

3.  L=y ví d- minh ho/. 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

TJ nh�ng n4m 1960, GV �ã làm quen v"i thuUt ng� “d/y hDc nêu v=n �>” 

nh$ng cho �n nay vYn ch$a vUn d-ng thành th/o. Có ng$%i cho rbng 

thuUt ng� “nêu v=n �>” có th
 gây hi
u l�m là GV nêu ra v=n �> �
 HS 

gi�i quyt, do �ó �> ngh: thay “nêu v=n �>” bbng “g6i v=n �>”. Th�c ra, 

tr$"c ht c�n tUp d$6t cho HS kh� n4ng phát hi,n v=n �> tJ m�t tình 

hu�ng trong hDc tUp ho�c trong th�c tian. ?ây là m�t kh� n4ng có ý 

ngh[a r=t quan trDng ��i v"i m�t con ng$%i và không ph�i da dàng mà có 
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�$6c. M�t khác, s� thành �/t trong cu�c �%i không chc tu~ thu�c vào 

n4ng l�c phát hi,n k:p th%i nh�ng v=n �> n�y sinh trong th�c tian mà 

b$"c quan trDng tip theo là gi�i quyt h6p lí nh�ng v=n �> �$6c ��t ra. 

Vì vUy, ngày nay ng$%i ta có xu h$"ng dùng thuUt ng� “d/y hDc gi�i  

quyt v=n �>” ho�c “d/y hDc ��t và gi�i quyt v=n �>” ho�c “d/y hDc 

PH&GQV?”. 

1. Bản chất 

D/y hDc PH & GQV? là PPDH trong �ó GV t/o ra nh�ng tình hu�ng có v=n 

�>, �i>u khi
n HS phát hi,n v=n �>, ho/t ��ng t� giác, tích c�c, ch9 ��ng, 

sáng t/o �
 gi�i quyt v=n �> và thông qua �ó chim l[nh tri th5c, rèn luy,n 

k[ n4ng và �/t �$6c nh�ng m-c �ích hDc tUp khác. ?�c tr$ng cQ b�n c9a 

d/y hDc PH & GQV? là “tình hu�ng g6i v=n �>” vì “T$ duy chc bHt ��u khi 

xu=t hi,n tình hu�ng có v=n �>" (Rubinstein).  

Tình hu@ng có vAn �X (tình hu�ng g6i v=n �>) là m�t tình hu�ng g6i ra 

cho HS nh�ng khó kh4n v> lí luUn hay th�c tian mà hD th=y c�n và có kh� 

n4ng v$6t qua, nh$ng không ph�i ngay t5c khHc bbng m�t thuUt gi�i, mà 

ph�i tr�i qua quá trình tích c�c suy ngh[, ho/t ��ng �
 bin �@i ��i t$6ng 

ho/t ��ng ho�c �i>u chcnh kin th5c sun có. 

2. Quy trình thực hiện  

B��c 1. Phát hi�n hoZc thâm nh�p vAn �X 

Phát hi,n v=n �> tJ m�t tình hu�ng g6i v=n �>. 

Gi�i thích và chính xác hoá tình hu�ng (khi c�n thit) �
 hi
u �úng v=n 

�> �$6c ��t ra. 

Phát bi
u v=n �> và ��t m-c tiêu gi�i quyt v=n �> �ó. 

B��c 2. Tìm gi�i pháp Tìm cách gi�i quyt v=n �> (th$%ng �$6c th�c hi,n 

theo sQ �0 bên):  

+  Phân tích vAn �X: làm rõ m�i liên h, gi�a cái �ã bit và cái c�n tìm (d�a 

vào nh�ng tri th5c �ã hDc, liên t$Eng t"i kin th5c thích h6p). 

+  H$"ng dYn HS tìm chin l$6c gi�i quyt v=n �> thông qua �X xuAt và 

th&c hi�n h��ng gi�i quy:t vAn �X. C�n thu thUp, t@ ch5c d� li,u, huy 

��ng tri th5c; sy d-ng nh�ng ph$Qng pháp, k[ thuUt nhUn th5c, tìm �oán 

suy luUn nh$ h$"ng �ích, quy l/ v> quen, ��c bi,t hoá, chuy
n qua 

nh�ng tr$%ng h6p suy bin, t$Qng t� hoá, khái quát hoá, xem xét nh�ng 

m�i liên h, và ph- thu�c, suy xuôi, suy ng$6c tin, suy ng$6c lùi,... 
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Ph$Qng h$"ng �> xu=t 

có th
 �$6c �i>u chcnh 

khi c�n thit. Kt qu� 

c9a vi,c �> xu=t và th�c 

hi,n h$"ng gi�i quyt 

v=n �> là hình thành 

�$6c m�t gi�i pháp. 

+  Ki-m tra tính �úng �[n 

c0a gi�i pháp: Nu gi�i 

pháp �úng thì kt thúc 

ngay, nu không �úng 

thì l�p l/i tJ khâu phân 

tích v=n �> cho �n khi 

tìm �$6c gi�i pháp 

�úng. Sau khi �ã tìm ra 

m�t gi�i pháp, có th
 

tip t-c tìm thêm nh�ng 

gi�i pháp khác, so sánh 

chúng v"i nhau �
 tìm 

ra gi�i pháp h6p lí nh=t. 

B��c 3. Trình bày gi�i pháp: HS trình bày l/i toàn b� tJ vi,c phát bi
u 

v=n �> cho t"i gi�i pháp. Nu v=n �> là m�t �> bài cho sun thì có th
 

không c�n phát bi
u l/i v=n �>.  

B��c 4. Nghiên c;u sâu gi�i pháp 

Tìm hi
u nh�ng kh� n4ng 5ng d-ng kt qu�. 

?> xu=t nh�ng v=n �> m"i có liên quan nh% xét t$Qng t�, khái quát hoá, 

lUt ng$6c v=n �>,... và gi�i quyt nu có th
. 

3. Ưu điểm  

—  Ph$Qng pháp này góp ph�n tích c�c vào vi,c rèn luy,n t$ duy phê phán, 

t$ duy sáng t/o cho HS. Trên cQ sE sy d-ng v�n kin th5c và kinh nghi,m 

�ã có HS sw xem xét, �ánh giá, th=y �$6c v=n �> c�n gi�i quyt.  

—  ?ây là ph$Qng pháp phát tri
n �$6c kh� n4ng tìm tòi, xem xét d$"i 

nhi>u góc �� khác nhau. Trong khi PH & GQV?, HS sw huy ��ng �$6c tri 

th5c và kh� n4ng cá nhân, kh� n4ng h6p tác, trao �@i, th�o luUn v"i b/n 

bè �
 tìm ra cách gi�i quyt v=n �> t�t nh=t.  

BHt ��u 

Phân tích v=n �> 

?> xu=t và th�c hi,n h$"ng gi�i quyt 

Hình thành gi�i pháp 

 

Gi�i pháp �úng 

_ 

Kt thúc 
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—  Thông qua vi,c gi�i quyt v=n �>, HS �$6c l[nh h�i tri th5c, k[ n4ng và 

ph$Qng pháp nhUn th5c (“gi�i quyt v=n �>” không còn chc thu�c ph/m 

trù ph$Qng pháp mà �ã trE thành m�t m-c �ích d/y hDc, �$6c c- th
 

hoá thành m�t m-c tiêu là phát tri
n n4ng l�c gi�i quyt v=n �>, m�t 

n4ng l�c có v: trí hàng ��u �
 con ng$%i thích 5ng �$6c v"i s� phát tri
n 

c9a xã h�i). 

4. Hạn chế  

—  Ph$Qng pháp này �òi h8i ng$%i GV ph�i ��u t$ nhi>u th%i gian và công 

s5c, ph�i có n4ng l�c s$ ph/m t�t m"i suy ngh[ �
 t/o ra �$6c nhi>u tình 

hu�ng g6i v=n �> và h$"ng dYn HS tìm tòi �
 PH & GQV?.  

—  Vi,c t@ ch5c tit hDc ho�c m�t ph�n c9a tit hDc theo ph$Qng pháp PH & 

GQV? �òi h8i ph�i có nhi>u th%i gian hQn so v"i các ph$Qng pháp thông 

th$%ng. HQn n�a, theo Lecne: “Chc có m�t s� tri th5c và ph$Qng pháp 

ho/t ��ng nh=t �:nh, �$6c l�a chDn khéo léo và có cQ sE m"i trE thành 

��i t$6ng c9a d/y hDc nêu v=n �>”. 

5. Một số lưu ý 

Lecne khzng �:nh rbng: “S� tri th5c và k[ n4ng �$6c HS thu l$6m trong 

quá trình d/y hDc nêu v=n �> sw giúp hình thành nh�ng c=u trúc ��c 

bi,t c9a t$ duy. Nh% nh�ng tri th5c �ó, t=t c� nh�ng tri th5c khác mà 

HS �ã l[nh h�i không ph�i tr�c tip bbng nh�ng PPDH nêu v=n �>, sw 

�$6c ch9 th
 chcnh ��n l/i, c=u trúc l/i”. Do �ó, không nên yêu c�u HS 

t� khám phá t=t các các tri th5c quy �:nh trong ch$Qng trình. 

—  Cho HS PH & GQV? ��i v"i m�t b� phUn n�i dung hDc tUp, có th
 có s� 

giúp �] c9a GV v"i m5c �� nhi>u ít khác nhau. HS �$6c hDc không chc E 

kt qu� mà �i>u quan trDng hQn là c� quá trình PH & GQV?. 

—  HS chcnh ��n l/i, c=u trúc l/i cách nhìn ��i v"i b� phUn tri th5c còn l/i 

mà hD �ã l[nh h�i không ph�i bbng con �$%ng t� PH & GQV?, thUm chí 

có th
 c*ng không ph�i nghe GV thuyt trình PH & GQV?. Tc trDng các 

v=n �> ng$%i hDc PH & GQV? so v"i ch$Qng trình tu~ thu�c vào ��c 

�i
m c9a môn hDc, vào ��i t$6ng HS và hoàn c�nh c- th
. Tuy nhiên, 

ph$Qng h$"ng chung là: Tc trDng ph�n n�i dung �$6c d/y theo cách �
 

HS PH & GQV? không choán ht toàn b� môn hDc nh$ng c*ng ph�i �9 

�
 ng$%i hDc bit cách th5c, có k[ n4ng gi�i quyt v=n �> và có kh� n4ng 
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c=u trúc l/i tri th5c, bit nhìn toàn b� n�i dung còn l/i d$"i d/ng �ang 

trong quá trình hình thành và phát tri
n theo cách PH & GQV?. 

—  GV c�n hi
u �úng các cách t/o tình hu�ng g6i v=n �> và tUn d-ng các cQ 

h�i �
 t/o ra tình hu�ng �ó, �0ng th%i t/o �i>u ki,n �
 HS t� l�c gi�i 

quyt v=n �>. D/y hDc PH & GQV? có th
 áp d-ng trong các giai �o/n 

c9a quá trình d/y hDc: hình thành kin th5c m"i, c9ng c� kin th5c và k[ 

n4ng, vUn d-ng kin th5c. Ph$Qng pháp này c�n h$"ng t"i mDi ��i t$6ng 

HS ch5 không chc áp d-ng riêng cho HS khá gi8i. 

Trong d/y hDc PH & GQV? có th
 phân bi,t 4 m5c ��: 

M5c �� 1: GV ��t v=n �>, nêu cách gi�i quyt v=n �>. HS th�c hi,n cách 

gi�i quyt v=n �> theo s� h$"ng dYn c9a GV. GV �ánh giá kt qu� làm 

vi,c c9a HS. 

M5c �� 2: GV nêu v=n �>, g6i ý �
 HS tìm ra cách gi�i quyt v=n �>. HS th�c 

hi,n cách gi�i quyt v=n �> v"i s� giúp �] c9a GV khi c�n. GV và HS cùng 

�ánh giá. 

M5c �� 3: GV cung c=p thông tin t/o tình hu�ng. HS phát hi,n, nhUn 

d/ng, phát bi
u v=n �> n�y sinh c�n gi�i quyt, t� l�c �> xu=t các gi� 

thuyt và l�a chDn các gi�i pháp. HS th�c hi,n k ho/ch gi�i quyt v=n 

�>. GV và HS cùng �ánh giá. 

M5c �� 4: HS t� l�c phát hi,n v=n �> n�y sinh trong hoàn c�nh c9a mình 

ho�c c9a c�ng �0ng, l�a chDn v=n �> ph�i gi�i quyt, t� �> xu=t ra gi� 

thuyt, xây d�ng k ho/ch gi�i, th�c hi,n k ho/ch gi�i, t� �ánh giá ch=t 

l$6ng và hi,u qu� vi,c gi�i quyt v=n �>.  

Ph�n �ông GV chúng ta m"i vUn d-ng d/y hDc ��t — gi�i quyt v=n �> E 

m5c 1 và 2. Ph�i ph=n �=u �
 trong nhi>u tr$%ng h6p có th
 �/t t"i m5c 

3 và 4, tJ �ó làm cho d/y hDc PH & GQV? trE thành ph@ bin. 

M�t s� cách thông d!ng �- t
o tình hu@ng g+i vAn �X là: D� �oán nh% 

nhUn xét tr�c quan, th�c hành ho�c ho/t ��ng th�c tian; LUt ng$6c v=n 

�>; Xét t$Qng t�; Khái quát hoá; Khai thác kin th5c c*, ��t v=n �> dYn 

�n kin th5c m"i; Gi�i bài tUp mà ch$a bit thuUt gi�i tr�c tip; Tìm sai 

l�m trong l%i gi�i; Phát hi,n nguyên nhân sai l�m và sya ch�a sai l�m;... 

Trong d/y hDc, các cQ h�i nh$ vUy r=t nhi>u, do �ó PPDH PH & GQV? có 

kh� n4ng �$6c áp d-ng r�ng rãi trong d/y hDc nhbm phát huy tính ch9 

��ng, sáng t/o c9a HS. 



DẠY HỌC VỚI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  | 
71

6. Ví dụ minh hoạ 

Ví d! minh ho
 qua môn Toán 

Ví d! 1. Khi d/y ph�n B=t ph$Qng trình E l"p 10 có th
 cho HS gi�i bài 

tUp sau: 

Khi gi�i bAt ph��ng trình (x − 1)

2

(x + 2) ≤  0 (1), b
n Hoà �ã gi�i nh� sau: 

   (x − 1)

2

(x + 2) ≤ 0 ⇔ x + 2 ≤ 0 ⇔ x ≤ −2.       (2) 

V�y t�p nghi�m c0a bAt ph��ng trình �ã cho là {x| x < −2}. 

Xét xem l3i gi�i trên �ã �úng ch�a ? N:u ch�a �úng, hãy sOa l
i. 

Khi gi�i bài toán này, HS c*ng �$6c ��t vào m�t tình hu�ng g6i v=n �> 

v"i nhi,m v- là phát hi,n nguyên nhân và sya ch�a sai l�m. ?ó là m�t 

tình hu�ng g6i v=n �> vì ��i chiu v"i ba �i>u ki,n c9a tình hu�ng g6i 

v=n �>, ta th=y: 

—  HS ch$a có sun câu tr� l%i và c*ng không bit m�t thuUt gi�i nào �
 có 

câu tr� l%i. 

—  HS có nhu c�u gi�i quyt v=n �>, hD không th
 ch=p nhUn �
 nguyên 

nhân sai l�m mà không sya ch�a. 

—  V=n �> này liên quan �n nh�ng kin th5c sun có c9a hD, không có gì 

v$6t quá yêu c�u, hD th=y nu tích c�c suy ngh[ vUn d-ng kin th5c �ã 

hDc thì có th
 tìm ra nguyên nhân sai l�m và sya ch�a sai l�m. 

B��c 1. Phát hi�n hoZc thâm nh�p vAn �X:  

Sau khi ra �>, GV dành th%i gian �
 HS suy ngh[ xem xét l%i gi�i �ã �úng 

ch$a. Nu sai thì sai E �i
m nào? 

Nu HS ch$a phát hi,n �$6c sai l�m thì GV có th
 g6i ý �
 HS th=y �$6c 

b=t ph$Qng trình còn có nghi,m khác, chzng h/n x = 1; x = —2.  

B��c 2. Tìm gi�i pháp: Sau khi cho HS tìm kim, t/o �i>u ki,n �
 HS chc 

ra �$6c các sai l�m trong l%i gi�i: 

1/  Sai l�m là do vi,c vit: A

2

B ≤ 0 ⇔ B ≤ 0. 

?úng ra: A

2

B ≤ 0 ⇔ 

=




≤



A 0

B 0

 

(Sai l�m này HS r=t khó nhUn ra) 

2/ Sai l�m th5 hai là vi,c vit tUp nghi,m ch$a �úng. 
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B��c 3. Trình bày gi�i pháp 

TJ vi,c chc ra nh�ng sai l�m �ó, HS có th
 �$a ra �$6c l%i gi�i �úng: 

 (x − 1)

2

(x + 2) ≤  0 ⇔ 

=




+ ≤



x 1

x 2 0

⇔ 

=




≤−



x 1

x 2

 

VUy b=t ph$Qng trình �ã cho có nghi,m là x = 1 ho�c x ≤ 2.  

B��c 4. Nghiên c;u sâu gi�i pháp: TJ vi,c gi�i b=t ph$Qng trình 

A

2

B ≤ 0 ⇔ 

=




≤



A 0

B 0

 nh$ trên, có th
 suy cách gi�i t$Qng t� cho các b=t 

ph$Qng trình có d/ng: A

2

B ≥  0 ho�c các b=t ph$Qng trình d/ng 

≤ ≥AB 0; AB 0 ... 

Ví d! 2. Khi d/y ph�n B=t ph$Qng trình theo ch$Qng trình ?/i s� 10 nâng 

cao có th
 yêu c�u HS gi�i bài tUp sau: 

Tìm các giá tra c0a tham s@ m �- ph��ng trình  

x

2 

− 2mx + (m + 1)|x − m| + 1 = 0  (1) 

a) Có hai nghi�m phân bi�t; 

b) Có b@n nghi�m phân bi�t. 

?ây là bài toán mà m"i nhìn HS th=y không thu�c lo/i toán cQ b�n nào 

�ã xét. Khi gi�i bài toán này HS c*ng �$6c ��t vào m�t tình hu�ng g6i 

v=n �>. 

B��c 1. Phát hi�n hoZc thâm nh�p vAn �X: Các em �ã bit cách tìm �i>u 

ki,n �
 m�t ph$Qng trình bUc hai có s� nghi,m cho tr$"c: có hai 

nghi,m, m�t nghi,m ho�c vô nghi,m. Các em c*ng �ã bit gi�i bài toán 

v> s� nghi,m c9a ph$Qng trình trùng ph$Qng. Li,u có th
 gi�i bài toán v> 

s� nghi,m c9a ph$Qng trình có ch5a \n trong d=u giá tr: tuy,t ��i nh$ E 

ph$Qng trình (1) hay không?  

B��c 2. Tìm gi�i pháp: GV t/o �i>u ki,n �
 HS nêu cách gi�i quyt c9a các 

em. Nhi>u HS th$%ng nêu cách gi�i: phá d=u giá tr: tuy,t ��i, sau �ó v"i 

mWi tr$%ng h6p nêu �i>u ki,n �
 ph$Qng trình có hai nghi,m phân bi,t,... 

Cho HS th�o luUn xem li,u nh�ng cách HS �$a ra có phù h6p không? Khi 

gi�i có khó kh4n gì không? 

Sau �ó GV có th
 g6i ý �
 HS th=y m�i liên h, gi�a |x − m| và x

2 

− 2mx.  

(Có th
 liên h, v"i  ph�n b) Bài 27, trang 85, SGK ?/i s� 10 nâng cao:  
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“Bcng cách �Zt dn ph!, gi�i ph��ng trình: x

2 

+ 4x − 3 |x + 2| + 4 = 0”) 

TJ �ó, HS th=y �$6c phép ��t \n ph- là:  

?�t t = |x − m| , v"i t ≥ 0. Ph$Qng trình �ã cho �$6c chuy
n thành: 

t

2

 + (m + 1)t + 1 − m

2

 = 0.  (2) 

MWi nghi,m d$Qng c9a ph$Qng trình (2) 5ng v"i hai nghi,m c9a ph$Qng 

trình (1), mWi nghi,m bbng 0 c9a ph$Qng trình (2) 5ng v"i m�t nghi,m 

c9a ph$Qng trình (1).  

?n �ây HS th=y �$6c cách gi�i quyt bài toán này g�n gi�ng bài toán v> 

s� nghi,m c9a ph$Qng trình trùng ph$Qng có E SGK. 

B��c 3. Trình bày gi�i pháp: HS trình bày l/i quá trình gi�i quyt  

bài toán: tJ vi,c ��t \n ph-, lUp luUn v> m�i liên h, gi�a nghi,m c9a 

ph$Qng trình trung gian và s� nghi,m c9a ph$Qng trình ban ��u �n 

vi,c gi�i quyt trDn v�n bài toán. 

B��c 4. Nghiên c;u sâu gi�i pháp: Sau khi ��t \n ph- thì cách lUp luUn 

t$Qng t� nh$ cách bi,n luUn s� nghi,m c9a ph$Qng trình trùng ph$Qng, 

do �ó có th
 yêu c�u HS gi�i nh�ng yêu c�u t$Qng t�:  

Tìm m �- ph��ng trình (1) có ba nghi�m phân bi�t; có �úng m't nghi�m; 

vô nghi�m. 

TJ bài toán trên, bbng cách t$Qng t� có th
 gi�i các bài toán v> s� 

nghi,m c9a ph$Qng trình: (x

2

 − 1)(x + 3)(x + 5) = m. 

(V"i bài tUp này HS có th
 ��t \n ph- t = x

2

 + 4x + 4 r0i gi�i t$Qng t� nh$ 

v"i ph$Qng trình trùng ph$Qng). 

Hoạt động 3.2: Tóm tắt phương pháp dạy học phát hiện và  

giải quyết vấn đề 

NHIỆM VỤ 

D�a vào thông tin cQ b�n c9a Ho/t ��ng 3.1, b/n hãy tóm tHt nh�ng n�i 

dung cQ b�n c9a PPDH & GQV?. 

B/n có th
 tóm tHt PPDH này bbng m�t B?TD theo g6i ý sau: 
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Hoạt động 3.3: Đề xuất một ví dụ về phương pháp dạy học phát 

hiện và giải quyết vấn đề 

B/n �> xu=t m�t ví d- (m�t bài d/y) v> PPDH PH & GQV? trong môn hDc 

c9a mình. 

Hoạt động 3.4: Thảo luận nhóm về phương pháp dạy học  

phát hiện và giải quyết vấn đề và các ví dụ đề xuất ở  

hoạt động 3.3 

G6i ý:  

—  VUn d-ng PPDH này trong chuyên môn c9a mình vào các tình hu�ng 

d/y hDc nào: d/y bài m"i, hay luy,n tUp, ôn tUp, c9ng c� kin th5c hay 

th�c hành, thí nghi,m,...? 

—  Nh�ng khó kh4n khi vUn d-ng PPDH này. 

— Ví d- �> xu=t có ��c tr$ng cho PPDH này không hay có th
 sy d-ng v"i 

PPDH nào khác,... 

Hoạt động 3.5: Đánh giá và tự đánh giá 

B/n t� rút ra nh�ng $u, nh$6c �i
m chính và cách sy d-ng phát hi,n và 

gi�i quyt v=n �> trong môn hDc c9a mình nhbm �/t hi,u qu� cao nh=t. 

Tham kh�o B?TD tóm tHt PPDH này �
 ��i chiu v"i kt qu� ho/t ��ng 

3.2 trên. 
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Hoạt động 4: 

  TÌM HIỂU VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HỢP TÁC  

TRONG NHÓM NHỎ 

Hoạt động 4.1: Đọc và tìm hiểu về phương pháp dạy học hợp tác 

trong nhóm nhỏ 

NHIỆM VỤ 

B/n hãy �Dc k[ thông tin cQ b�n c9a Ho/t ��ng 4 �
 làm rõ: 

1.  B�n ch=t c9a PPDH h6p tác theo nhóm nh8 và quy trình th�c hi,n nó. 

2.  Chc ra nh�ng $u, nh$6c �i
m và nh�ng �i
m c�n l$u ý v> PPDH h6p tác 

theo nhóm nh8. 

3.  L=y ví d- minh ho/. 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

N4ng l�c h6p tác �$6c xem là m�t trong nh�ng n4ng l�c quan trDng c9a 

con ng$%i trong xã h�i hi,n nay, chính vì vUy, phát tri
n n4ng l�c h6p tác 

tJ trong tr$%ng hDc �ã trE thành m�t xu th giáo d-c trên toàn th gi"i. 

D/y hDc h6p tác trong nhóm nh8 chính là s� ph�n ánh th�c tian c9a xu 

th �ó. 
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1. Bản chất  

PPDH h6p tác trong nhóm nh8 còn �$6c gDi bbng m�t s� tên khác nh$ 

“Ph$Qng pháp th�o luUn nhóm” ho�c “PPDH h6p tác” 

?ây là m�t PPDH mà “HS ��+c phân chia thành t9ng nhóm nhH riêng bi�t, 

chau trách nhi�m vX m't m!c tiêu duy nhAt, ��+c th&c hi�n thông qua 

nhi�m v! riêng bi�t c0a t9ng ng�3i. Các ho
t �'ng cá nhân riêng bi�t ��+c 

t� ch;c l
i, liên k:t h(u c� v�i nhau nhcm th&c hi�n m't m!c tiêu chung”.  

Ph$Qng pháp th�o luUn nhóm �$6c sy d-ng nhbm giúp cho mDi HS 

tham gia m�t cách ch9 ��ng vào quá trình hDc tUp, t/o cQ h�i cho các em 

có th
 chia s. kin th5c, kinh nghi,m, ý kin �
 gi�i quyt các v=n �> có 

liên quan �n n�i dung bài hDc; t/o cQ h�i cho các em �$6c giao l$u, hDc 

h8i lYn nhau; cùng nhau h6p tác gi�i quyt nh�ng nhi,m v- chung. 

2. Quy trình thực hiện  

Khi sy d-ng PPDH này, l"p hDc �$6c chia thành nh�ng nhóm tJ 4 �n 

6 ng$%i. Tu~ m-c �ích s$ ph/m và yêu c�u c9a v=n �> hDc tUp, các 

nhóm �$6c phân chia ngYu nhiên ho�c có ch9 �:nh, �$6c duy trì @n 

�:nh trong c� tit hDc ho�c thay �@i theo tJng ho/t ��ng, tJng ph�n 

c9a tit hDc, các nhóm �$6c giao cùng nhi,m v- ho�c �$6c giao các 

nhi,m v- khác nhau. 

C=u t/o c9a m�t ho/t ��ng theo nhóm (trong m�t ph�n c9a tit hDc, 

ho�c m�t tit, m�t bu@i) có th
 là nh$ sau: 

B��c 1: Làm vi�c chung c� l�p 

GV gi"i thi,u ch9 �> th�o luUn ho�c nêu v=n �>, xác �:nh nhi,m v- 

nhUn th5c. 

T@ ch5c các nhóm, giao nhi,m v- cho các nhóm, quy �:nh th%i gian và 

phân công v: trí làm vi,c cho các nhóm. 

H$"ng dYn cách làm vi,c theo nhóm (nu c�n). 

B��c 2: Làm vi�c theo nhóm 

Phân công trong nhóm, tJng cá nhân làm vi,c ��c lUp. 

Trao �@i ý kin, th�o luUn trong nhóm. 

Cy �/i di,n trình bày kt qu� làm vi,c c9a nhóm. 
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B��c 3: Th�o lu�n, t�ng k:t tr��c toàn l�p 

  ?/i di,n tJng nhóm trình bày kt qu� th�o luUn c9a nhóm. 

  Các nhóm khác quan sát, lHng nghe, ch=t v=n, bình luUn và b@ sung ý kin. 

  GV t@ng kt và nhUn xét, ��t v=n �> cho bài tip theo ho�c v=n �> tip theo. 

3. Ưu điểm  

—  HS �$6c hDc cách c�ng tác trên nhi>u ph$Qng di,n.  

—  HS �$6c nêu quan �i
m c9a mình, �$6c nghe quan �i
m c9a b/n khác 

trong nhóm, trong l"p; �$6c trao �@i, bàn luUn v> các ý kin khác nhau 

và �$a ra l%i gi�i t�i $u cho nhi,m v- �$6c giao cho nhóm. Qua cách 

hDc �ó, kin th5c c9a HS sw b"t ph�n ch9 quan, phin di,n, làm t4ng 

tính khách quan khoa hDc, t$ duy phê phán c9a HS �$6c rèn luy,n và 

phát tri
n.  

—  Các thành viên trong nhóm chia s. các suy ngh[, b4n kho4n, kinh 

nghi,m, hi
u bit c9a b�n thân, cùng nhau xây d�ng nhUn th5c, thái �� 

m"i và hDc h8i lYn nhau. Kin th5c trE nên sâu sHc, b>n v�ng, da nh" và 

nh" nhanh hQn do �$6c giao l$u, hDc h8i gi�a các thành viên trong 

nhóm, �$6c tham gia trao �@i, trình bày v=n �> nêu ra. HS hào h5ng khi 

có s� �óng góp c9a mình vào thành công chung c9a c� l"p.  

—  Nh% không khí th�o luUn cEi mE nên HS, ��c bi,t là nh�ng em nhút 

nhát, trE nên b/o d/n hQn; các em hDc �$6c cách trình bày ý kin c9a 

mình, bit lHng nghe có phê phán ý kin c9a b/n; tJ �ó, giúp HS da hoà 

nhUp vào c�ng �0ng nhóm, t/o cho các em s� t� tin, h5ng thú trong hDc 

tUp và sinh ho/t. 

—  V�n hi
u bit và kinh nghi,m xã h�i c9a HS thêm phong phú; k[ n4ng 

giao tip, k[ n4ng h6p tác c9a HS �$6c phát tri
n.  

4. Hạn chế  

—  M�t s� HS do nhút nhát ho�c vì m�t s� lí do nào �ó không tham gia vào 

ho/t ��ng chung c9a nhóm, nên nu GV không phân công h6p lí có th
 

dYn �n tình tr/ng chc có m�t vài HS hDc khá tham gia còn �a s� HS khác 

không ho/t ��ng.  

—  Ý kin các nhóm có th
 quá phân tán ho�c mâu thuYn gay gHt v"i nhau 

(nh=t là ��i v"i các môn Khoa hDc xã h�i). 

—  Th%i gian có th
 b: kéo dài. 
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—  V"i nh�ng l"p có s[ s� �ông ho�c l"p hDc chUt h�p, bàn gh khó di 

chuy
n thì khó t@ ch5c ho/t ��ng nhóm. Khi tranh luUn, da dYn t"i l"p 

0n ào, �nh h$Eng �n các l"p khác.  

5. Một số lưu ý    

—  Có nhi>u cách chia nhóm, có th
 theo s� �i
m danh, theo màu sHc, theo 

bi
u t$6ng, theo gi"i tính, theo v: trí ng0i ho�c có cùng s� l�a chDn,... 

—  Quy mô nhóm có th
 l"n ho�c nh8, tu~ theo nhi,m v-. Tuy nhiên, nhóm 

th$%ng tJ  3 — 5 HS là phù h6p. 

—  C�n quy �:nh rõ th%i gian th�o luUn nhóm và trình bày kt qu� th�o luUn 

cho các nhóm. 

—  Khi làm vi,c theo nhóm, các nhóm có th
 t� b�u ra nhóm tr$Eng nu 

c�n. Các thành viên trong nhóm có th
 luân phiên nhau làm nhóm 

tr$Eng. Nhóm tr$Eng phân công cho mWi nhóm viên th�c hi,n m�t ph�n 

công vi,c.  

—  Kt qu� th�o luUn có th
 �$6c trình bày d$"i nhi>u hình th5c (bbng l%i, 

bbng tranh vw, bbng ti
u ph\m, bbng v4n b�n vit trên gi=y to,...) có th
 

do m�t ng$%i thay m�t nhóm trình bày ho�c có th
 nhi>u ng$%i trình 

bày, mWi ng$%i m�t �o/n n�i tip nhau. 

—  Trong su�t quá trình HS th�o luUn, GV c�n �n các nhóm, quan sát, lHng 

nghe, g6i ý, giúp �] HS khi c�n thit. 

Trong nhóm nh8, mWi thành viên �>u �$6c ho/t ��ng tích c�c, không 

th
 { l/i vào m�t vài ng$%i n4ng ��ng và n@i tr�i hQn. Các thành viên 

trong nhóm giúp nhau tìm hi
u v=n �> trong không khí thi �ua v"i các 

nhóm khác. Kt qu� làm vi,c c9a mWi nhóm sw �óng góp vào kt qu� 

chung c9a c� l"p. ?
 trình bày kt qu� làm vi,c c9a nhóm tr$"c toàn l"p, 

nhóm có th
 cy ra m�t �/i di,n ho�c có th
 phân công mWi nhóm viên 

trình bày m�t ph�n nu nhi,m v- �$6c giao là khá ph5c t/p. 

Tu~ theo tJng nhi,m v- hDc tUp, HS có th
 sy d-ng hình th5c HS làm 

vi,c cá nhân ho�c ho/t ��ng nhóm cho phù h6p, không nên th�c hi,n 

PPDH này m�t cách hình th5c. Không nên l/m d-ng ho/t ��ng nhóm và 

c�n �> phòng xu h$"ng hình th5c (tránh l�i suy ngh[: �@i m"i PPDH là 

ph�i sy d-ng ho/t ��ng nhóm). Chc nh�ng ho/t ��ng �òi h8i s� ph�i 

h6p c9a các cá nhân �
 nhi,m v- hoàn thành nhanh chóng hQn, hi,u 

qu� hQn ho/t ��ng cá nhân m"i nên sy d-ng ph$Qng pháp này.  

T/o �i>u ki,n �
 các nhóm t� �ánh giá lYn nhau ho�c c� l"p cùng 

�ánh giá.  
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PPDH h6p tác trong nhóm nh8 cho phép các thành viên trong nhóm 

chia s. các suy ngh[, b4n kho4n, kinh nghi,m, hi
u bit c9a b�n thân, 

cùng nhau xây d�ng nhUn th5c, thái �� m"i. Bbng cách nói ra nh�ng 

�i>u �ang ngh[, mWi ng$%i có th
 nhUn rõ trình �� hi
u bit c9a mình v> 

ch9 �> nêu ra, th=y mình c�n hDc h8i thêm nh�ng gì. Bài hDc trE thành 

quá trình hDc h8i lYn nhau ch5 không ph�i chc là s� tip nhUn th- ��ng 

tJ GV. Thành công c9a l"p hDc ph- thu�c vào s� nhi,t tình tham gia c9a 

mDi thành viên, vì vUy ph$Qng pháp này còn �$6c gDi là ph$Qng pháp 

huy ��ng mDi ng$%i cùng tham gia, ho�c rút gDn là ph$Qng pháp cùng 

tham gia. 

Các cách thành l�p nhóm  

Có r=t nhi>u cách �
 thành lUp nhóm theo các tiêu chí khác nhau, không 

nên áp d-ng m�t tiêu chí duy nh=t trong c� n4m hDc. B�ng sau �ây trình 

bày 10 cách theo các tiêu chí khác nhau.  

☺: �u �i
m  �: Nh$6c �i
m 

Tiêu chí Cách th�c hi,n — �u, nh$6c �i
m 

1. Các nhóm g0m 

nh�ng ng$%i t� 

nguy,n, chung m�i 

quan tâm 

☺ ?�i v"i HS thì �ây là cách da ch:u nh=t �
 

thành lUp nhóm, ��m b�o công vi,c thành công 

nhanh nh=t.  

� Da t/o ra s� tách bi,t gi�a các nhóm trong 

l"p, vì vUy cách t/o nhóm nh$ th này không 

nên là kh� n4ng duy nh=t. 

2. Các nhóm ngYu 

nhiên 

Bbng cách �m s�, phát th., gHp th4m, sHp xp theo 

màu sHc,...  

☺ Các nhóm luôn luôn m"i sw ��m b�o là t=t c� 

các HS �>u có th
 hDc tUp chung nhóm v"i t=t c� 

các HS khác.  

� Nguy cQ có tr-c tr�c sw t4ng cao, HS ph�i s"m 

làm quen v"i vi,c �ó �
 th=y rbng cách lUp nhóm 

nh$ vUy là bình th$%ng.  

3. Nhóm ghép hình 

Xé nh8 m�t b5c tranh ho�c các t% tài li,u c�n xy 

lí, các HS �$6c phát các mYu xé nh8, nh�ng HS 

ghép thành b5c tranh ho�c t% tài li,u �ó sw t/o 

thành nhóm.  
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Tiêu chí Cách th�c hi,n — �u, nh$6c �i
m 

☺ Cách t/o lUp nhóm ki
u vui chQi, không gây ra 

s� ��i �:ch. 

� C�n m�t ít chi phí �
 chu\n b: và c�n nhi>u 

th%i gian hQn �
 t/o lUp nhóm.  

4. Các nhóm v"i 

nh�ng ��c �i
m 

chung 

Ví d-: T=t c� nh�ng HS cùng sinh ra trong mùa 

�ông, mùa xuân, mùa hè ho�c mùa thu sw t/o 

thành nhóm.  

☺ T/o lUp nhóm m�t cách ��c �áo, t/o ra ni>m 

vui cho HS có th
 bit nhau rõ hQn.  

� Cách làm này m=t �i tính ��c �áo nu �$6c sy 

d-ng th$%ng xuyên.  

5. Các nhóm c� �:nh 

trong m�t th%i gian 

dài 

Các nhóm �$6c duy trì trong m�t s� tu�n ho�c 

m�t s� tháng, các nhóm này thUm chí có th
 

�$6c ��t tên riêng.  

☺ Cách làm này �ã �$6c ch5ng t8 t�t trong 

nh�ng nhóm hDc tUp có nhi>u v=n �>.  

� Sau khi �ã quen nhau m�t th%i gian dài thì 

vi,c lUp các nhóm m"i sw khó kh4n.  

6. Nhóm có HS khá 

gi8i �
 hW tr6 HS 

yu kém 

Nh�ng HS khá gi8i trong l"p cùng luy,n tUp v"i 

các HS yu hQn và ��m nhUn nhi,m v- c9a 

ng$%i h$"ng dYn.  

☺ T=t c� �>u �$6c l6i. Nh�ng HS khá gi8i ��m 

nhUn trách nhi,m, nh�ng HS yu kém �$6c 

giúp �]. 

� Ngoài vi,c m=t nhi>u th%i gian thì chc có ít nh$6c 

�i
m, trJ phi nh�ng HS khá gi8i h$"ng dYn sai.  

7. Phân chia theo 

n4ng l�c hDc tUp 

khác nhau 

Nh�ng HS yu hQn sw xy lí các bài tUp cQ b�n, 

nh�ng HS ��c bi,t gi8i sw nhUn �$6c thêm 

nh�ng bài tUp b@ sung.  

☺ HS có th
 t� xác �:nh m-c �ích c9a mình.  

Ví d- ai b: �i
m kém trong môn Toán thì có th
 

tUp trung vào m�t s� ít bài tUp.  

� Cách làm này dYn �n kt qu� là nhóm hDc 

tUp c�m th=y b: chia thành nh�ng HS thông 

minh và nh�ng HS kém. 
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Tiêu chí Cách th�c hi,n — �u, nh$6c �i
m 

8. Phân chia theo 

các d/ng hDc tUp 

?$6c áp d-ng th$%ng xuyên khi hDc tUp theo 

tình hu�ng, nh�ng HS thích hDc tUp v"i hình 

�nh, âm thanh ho�c bi
u t$6ng sw nhUn �$6c 

nh�ng bài tUp t$Qng 5ng. 

☺ HS sw bit các em thu�c d/ng hDc tUp nh$ th 

nào? 

� HS chc hDc nh�ng gì mình thích và b8 qua 

nh�ng n�i dung khác. 

9. Nhóm v"i các bài 

tUp khác nhau 

Ví d-, trong khuôn kh@ m�t d� án, m�t s� HS sw 

kh�o sát m�t xí nghi,p s�n xu=t, m�t s� khác kh�o 

sát m�t cQ sE ch4m sóc xã h�i,... 

☺ T/o �i>u ki,n hDc tUp theo kinh nghi,m ��i 

v"i nh�ng gì ��c bi,t quan tâm. 

� Th$%ng chc có th
 áp d-ng trong khuôn kh@ m�t 

d� án l"n.  

10. Phân chia HS 

nam và n� 

☺ Có th
 thích h6p nu hDc v> nh�ng ch9 �> ��c 

tr$ng cho HS nam và n�, ví d- trong gi�ng d/y 

v> tình d-c, ch9 �> l�a chDn ngh> nghi,p,... 

� Nu b: l/m d-ng có th
 dYn �n m=t bình 

�zng nam n�. 

6. Ví dụ minh hoạ  

a. Ví d5 minh ho� qua môn Toán 

Ví d! 1. Khi hDc bài BAt ph��ng trình và h� bAt ph��ng trình b�c nhAt 

m't dn (S
i s@ 10), �
 c9ng c� bài có th
 cho HS ho/t ��ng theo nhóm 

�
 gi�i các bài tUp trong phiu hDc tUp sau: 

Phi:u h�c t�p s@ 1: 

Khi gi�i b=t ph$Qng trình (x − 1)

2

(x + 2) ≤ 0 (1), b/n Hoà �ã gi�i nh$ sau: 

                (x −  1)

2

(x + 2) ≤ 0 ⇔ x + 2 ≤ 0 ⇔ x ≤  −2.       (2) 

VUy tUp nghi,m c9a b=t ph$Qng trình �ã cho là (−∞; −2). 

Xét xem l%i gi�i trên �ã �úng ch$a? Nu ch$a �úng, hãy sya l/i. 
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Phi:u h�c t�p s@ 2: 

Khi gi�i h, b=t ph$Qng trình  


− ≥



+ ≥



2

x 4 0

x 2 0

 (1) , b/n Bình �ã gi�i nh$ sau: 

Ta có:  (1) ⇔ 

− ≥ ≥
 

⇔ ⇔ ≥

 

+ ≥ ≥ −

 

x 2 0 x 2

x 2

x 2 0 x 2

 (2). 

VUy tUp nghi,m c9a h, b=t ph$Qng trình �ã cho là (2; +∞). 

Xét xem l%i gi�i trên �ã �úng ch$a? Nu ch$a �úng, hãy sya l/i. 

Chia HS thành các nhóm, mWi nhóm tJ 4 — 5 HS. Phân công nhi,m v- 

(m�t nya s� nhóm làm phiu s� 1, m�t nya s� nhóm còn l/i làm phiu 

s� 2). Các nhóm làm bài (th%i gian: 3 phút), sau �ó �/i di,n các nhóm 

trình bày kt qu� làm vi,c c9a nhóm mình, HS c� l"p cùng nhUn xét, b@ 

sung và hoàn chcnh. 

TJ vi,c th�o luUn nh$ trên, HS nhUn th=y m�t s� sai l�m c�n tránh khi 

gi�i b=t ph$Qng trình, h, ph$Qng trình.  

Ví d! 2. Khi d/y hDc bài S�3ng parabol (Hình h�c 10 nâng cao), GV có 

th
 t@ ch5c cho HS ho/t ��ng theo nhóm trong m�t s� tình hu�ng hDc 

tUp, chzng h/n: 

Sau khi �$a ra �:nh ngh[a parabol, �
 c9ng c� khái ni,m này GV có th
 

phân l"p thành các nhóm �
 gi�i các bài tUp sau:  

Bài t�p nhóm: 1 — 4 — 7  

Dùng �:nh ngh[a hãy lUp ph$Qng trình parabol có tiêu �i
m F(0; 1) có 

�$%ng chu\n ∆: y + 1 = 0. 

Bài t�p nhóm: 2 — 5 — 8  

Dùng �:nh ngh[a hãy lUp ph$Qng trình parabol có tiêu �i
m F(1; —2) có 

�$%ng chu\n ∆: y — 1 = 0. 

Bài t�p nhóm: 3 — 6 — 9  

Dùng �:nh ngh[a hãy lUp ph$Qng trình Parabol có tiêu �i
m F(1; 0) có 

�$%ng chu\n ∆: x + 1 = 0. 

Sau khi các nhóm cy �/i di,n trình bày bài tUp c9a nhóm, GV yêu c�u các 

nhóm khác nhUn xét. GV �ánh giá kt qu� ho/t ��ng c9a HS. 
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Sau khi h�c ph��ng trình chính t[c c0a parabol, �- c0ng c@ vi�c vi:t 

ph��ng trình chính t[c có th- t� ch;c cho HS làm vi�c theo nhóm gi�i các 

bài t�p sau: 

Bài t�p nhóm: 1 — 2 — 3  

Vit ph$Qng trình chính tHc c9a parabol bit tiêu �i
m F (3; 0 ). 

Bài t�p nhóm: 4 — 5 — 6  

Vit ph$Qng trình chính tHc c9a parabol bit parabol �i qua �i
m M (1; —1). 

Bài t�p nhóm: 7 — 8 — 9 

Xác �:nh tiêu �i
m và ph$Qng trình �$%ng chu\n c9a parabol y

2

 = 12x . 

Qua ph�n trình bày c9a các �/i di,n nhóm, HS bit �$6c cách làm cho 

các d/ng bài tUp khác nhau v> ph$Qng trình chính tHc c9a parabol. ?i>u 

này khó hoàn thành �$6c khi HS làm vi,c cá nhân trong m�t kho�ng th%i 

gian ngHn. 

b. Ví d5 minh ho� qua môn Giáo d5c công dân l,p 10 

Khi d/y Bài 2: Hàng hoá — TiXn t� — Tha tr�3ng. 

GV nên t@ ch5c thành ba nhóm (mWi nhóm m�t lo/i nói trên), các em 

th�o luUn nhóm và ghi l/i các ch5c n4ng c9a hàng hoá, ti>n t,, th: tr$%ng 

và các ví d- minh ho/. Sau �ó cho �/i di,n các nhóm lên báo cáo, các 

nhóm còn l/i �óng góp ý kin. Có th
 t@ ch5c cho các em ho/t ��ng 

nhóm và ghi l/i kin th5c d$"i d/ng B?TD.  

c. Minh ho� qua môn <=a lí: 

Khi d/y “Các nhân t@ �nh h�=ng �:n phát tri-n, phân b@ ngành Giao 

thông v�n t�i” (trong Bài 36 — SGK ?:a lí l"p 10 theo ch$Qng trình chu\n), 

có th
 t@ ch5c thành ba nhóm, mWi nhóm th�o luUn v> m�t trong ba v=n �>: 

—  Phân tích �nh h$Eng c9a �i>u ki,n t� nhiên t"i s� phát tri
n và phân b� 

c9a giao thông vUn t�i.  

—  Phân tích �nh h$Eng c9a nhân t� kinh t t"i s� phát tri
n và phân b� c9a 

giao thông vUn t�i. 

—  Phân tích �nh h$Eng c9a yu t� dân c$ t"i s� phát tri
n và phân b� c9a 

giao thông vUn t�i. 

Sau khi �/i di,n các nhóm trình bày, GV ch�t l/i �nh h$Eng c9a các yu t� 

t"i s� phát tri
n và phân b� c9a giao thông vUn t�i. 
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Hoạt động 4.2: Tóm tắt phương pháp dạy học hợp tác trong 

nhóm nhỏ  

NHIỆM VỤ 

D�a vào thông tin cQ b�n c9a Ho/t ��ng 4.1, b/n hãy tóm tHt nh�ng n�i 

dung cQ b�n c9a PPDH h6p tác trong nhóm nh8. 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

B/n có th
 tóm tHt PPDH này bbng m�t B?TD theo g6i ý sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 4.3: Đề xuất một ví dụ (một bài dạy) về phương pháp 

dạy học hợp tác trong nhóm nhỏ 

B/n �> xu=t m�t ví d- v> PPDH h6p tác trong nhóm nh8 trong môn hDc 

c9a mình. 

Hoạt động 4.4: Thảo luận nhóm về phương pháp dạy học hợp 

tác trong nhóm nhỏ và các ví dụ đề xuất ở hoạt động 4.3 

G6i ý:  

—  VUn d-ng PPDH này trong chuyên môn c9a mình vào các tình hu�ng 

d/y hDc nào: d/y bài m"i, hay luy,n tUp, ôn tUp, c9ng c� kin th5c hay 

th�c hành, thí nghi,m,...? 
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— Nh�ng khó kh4n khi vUn d-ng PPDH này. 

—  Ví d- �> xu=t có ��c tr$ng cho PPDH này không hay có th
 sy d-ng v"i 

PPDH nào khác,... 

Hoạt động 4.5: Đánh giá và tự đánh giá 

B/n t� rút ra nh�ng $u nh$6c �i
m chính và cách sy d-ng PPDH h6p tác 

nhóm nh8 trong môn hDc c9a mình nhbm �/t hi,u qu� cao nh=t. 

Tham kh�o B?TD tóm tHt PPDH này �
 ��i chiu v"i kt qu� ho/t ��ng 

4.2 trên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 5: 

TÌM HIỂU VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRỰC QUAN 

Hoạt động 5.1: Đọc và tìm hiểu về phương pháp dạy học trực quan 

NHIỆM VỤ 

B/n hãy �Dc k[ thông tin cQ b�n c9a Ho/t ��ng 5 �
 làm rõ: 

1.  B�n ch=t c9a PPDH tr�c quan và quy trình th�c hi,n nó. 

2.  Chc ra nh�ng $u, nh$6c �i
m và nh�ng �i
m c�n l$u ý c9a PPDH  

tr�c quan. 

3.  L=y ví d- minh ho/. 
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THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Bản chất  

D/y hDc tr�c quan (hay còn gDi là trình bày tr�c quan) là PPDH sy d-ng 

nh�ng ph$Qng ti,n tr�c quan, ph$Qng ti,n k[ thuUt d/y hDc tr$"c, trong 

và sau khi nHm tài li,u m"i, khi ôn tUp, c9ng c�, h, th�ng hoá và ki
m tra 

tri th5c, k[ n4ng, k[ x�o. 

PPDH tr�c quan �$6c th
 hi,n d$"i hai hình th5c là minh ho/ và trình bày:  

—  Minh ho/ th$%ng tr$ng bày nh�ng �0 dùng tr�c quan có tính ch=t minh 

ho/ nh$ b�n mYu, b�n �0, b5c tranh, tranh chân dung, hình vw trên b�ng,... 

—  Trình bày th$%ng gHn li>n v"i vi,c trình bày thí nghi,m, nh�ng thit b: k[ 

thuUt, chiu phim �èn chiu, phim �i,n �nh, b4ng video. Trình bày thí 

nghi,m là trình bày mô hình �/i di,n cho hi,n th�c khách quan �$6c l�a 

chDn c\n thUn v> m�t s$ ph/m. Nó là cQ sE, là �i
m xu=t phát cho quá 

trình nhUn th5c — hDc tUp c9a HS, là c�u n�i gi�a lí thuyt và th�c tian. 

Thông qua s� trình bày c9a GV mà HS không chc l[nh h�i da dàng tri th5c 

mà còn giúp hD hDc tUp �$6c nh�ng thao tác mYu c9a GV, tJ �ó hình 

thành k[ n4ng, k[ x�o,...  

2. Quy trình thực hiện 

—  GV treo nh�ng �0 dùng tr�c quan có tính ch=t minh ho/ ho�c gi"i thi,u 

v> các vUt d-ng thí nghi,m, các thit b: k[ thuUt,... và nêu yêu c�u �:nh 

h$"ng cho s� quan sát c9a HS. 

—  GV trình bày các n�i dung trong l$6c �0, sQ �0, b�n �0,... tin hành làm thí 

nghi,m, trình chiu các thit b: k[ thuUt, phim �èn chiu, phim �i,n �nh,... 

—  GV yêu c�u m�t ho�c m�t s� HS trình bày l/i, gi�i thích n�i dung sQ �0, 

bi
u �0, trình bày nh�ng gì thu nhUn �$6c qua thí nghi,m ho�c qua 

nh�ng ph$Qng ti,n k[ thuUt, phim �èn chiu, phim �i,n �nh. 

—  TJ nh�ng chi tit, thông tin HS thu �$6c tJ ph$Qng ti,n tr�c quan, GV 

nêu câu h8i yêu c�u HS rút ra kt luUn khái quát v> v=n �> mà ph$Qng 

ti,n tr�c quan c�n chuy
n t�i. 

3. Ưu điểm 

Tr�c quan là m�t trong nh�ng nguyên tHc cQ b�n c9a lí luUn d/y hDc 

nhbm t/o cho HS nh�ng bi
u t$6ng và hình thành các khái ni,m trên cQ 

sE tr�c tip quan sát hi,n vUt �ang hDc hay �0 dùng tr�c quan minh ho/ 
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s� vUt. ?0 dùng tr�c quan là chW d�a �
 hi
u sâu sHc b�n ch=t kin th5c, 

là ph$Qng ti,n có hi,u l�c �
 hình thành các khái ni,m, giúp HS nHm 

v�ng các quy luUt c9a s� phát tri
n xã h�i. Ví d-, khi nghiên c5u b5c 

tranh “Hình vw trên vách hang”, HS không chc có bi
u t$6ng v> s4n bHn 

là công vi,c th$%ng xuyên và hàng ��u c9a th: t�c, mà còn hi
u: nh% ch 

t/o cung tên, con ng$%i �ã chuy
n hzn tJ hình th5c s�n b[t  sang s�n 

b[n, có hi,u qu� kinh t cao hQn. ?i>u �ó giúp HS bit s� thay �@i trong 

�%i s�ng vUt ch=t c9a con ng$%i th%i nguyên thu{ luôn gHn ch�t v"i tin 

b� trong k[ thuUt ch tác công c- c9a hD. 

?0 dùng tr�c quan có vai trò r=t l"n trong vi,c giúp HS nh" k[, hi
u sâu 

nh�ng hình �nh, nh�ng kin th5c l:ch sy. Hình �nh �$6c gi� l/i ��c bi,t 

v�ng chHc trong trí nh" là hình �nh chúng ta thu nhUn �$6c bbng tr�c 

quan. Vì vUy, cùng v"i vi,c góp ph�n t/o bi
u t$6ng và hình thành khái 

ni,m l:ch sy, �0 dùng tr�c quan còn phát tri
n kh� n4ng quan sát, trí 

t$Eng t$6ng, t$ duy và ngôn ng� c9a HS.  

4. Hạn chế  

Ph$Qng pháp này �òi h8i nhi>u th%i gian, GV c�n tính toán k[ �
 phù h6p 

v"i th%i l$6ng �ã quy �:nh. 

Nu sy d-ng �0 dùng tr�c quan không khéo sw làm phân tán chú ý c9a HS, 

dYn �n HS không l[nh h�i �$6c nh�ng n�i dung chính c9a bài hDc. 

Khi sy d-ng �0 dùng tr�c quan, ��c bi,t là khi quan sát tranh �nh, các 

phim �i,n �nh, phim video, nu GV không �:nh h$"ng cho HS quan sát 

sw da dYn �n tình tr/ng HS sa �à vào nh�ng chi tit nh8 l., không quan 

trDng. 

5. Một số lưu ý  

Khi sy d-ng �0 dùng tr�c quan trong d/y hDc c�n chú ý các nguyên tHc sau: 

—  Ph�i c4n c5 vào n�i dung, yêu c�u giáo d-c c9a bài hDc �
 l�a chDn �0 

dùng tr�c quan t$Qng 5ng thích h6p. Vì vUy, c�n xây d�ng m�t h, th�ng 

�0 dùng tr�c quan phong phú, phù h6p v"i tJng lo/i bài hDc 

—  Có ph$Qng pháp thích h6p ��i v"i vi,c sy d-ng mWi lo/i �0 dùng tr�c quan.  

—  Ph�i ��m b�o �$6c s� quan sát ��y �9 �0 dùng tr�c quan c9a HS. 

—  Phát huy tính tích c�c c9a HS khi sy d-ng �0 dùng tr�c quan. 

—  ?�m b�o kt h6p l%i nói v"i vi,c trình bày các �0 dùng tr�c quan, �0ng 

th%i rèn luy,n kh� n4ng th�c hành c9a HS khi xây d�ng và sy d-ng �0 
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dùng tr�c quan (�Hp sa bàn, vw b�n �0, t$%ng thuUt trên b�n �0, miêu t� 

hi,n vUt,...). 

—  Tu~ theo yêu c�u c9a bài hDc và lo/i hình �0 dùng tr�c quan mà có các 

cách sy d-ng khác nhau. Lo/i �0 dùng tr�c quan treo t$%ng �$6c sy 

d-ng nhi>u nh=t trong d/y hDc hi,n nay là vUt mYu, b�n �0, sQ �0, �0 

th:, b�ng niên bi
u,... Tr$"c khi sy d-ng chúng c�n chu\n b: thUt k[ 

(nHm chHc n�i dung, ý ngh[a c9a tJng lo/i ph-c v- cho n�i dung nào 

c9a gi% hDc,...). Trong khi gi�ng c�n xác �:nh �úng th%i �i
m sy d-ng 

�0 dùng tr�c quan.   

—  Lo/i �0 dùng tr�c quan c] nh8 �$6c sy d-ng riêng cho tJng HS trong 

gi% hDc, trong vi,c t� hDc E nhà, GV ph�i h$"ng dYn HS sy d-ng t�t lo/i 

�0 dùng tr�c quan này: quan sát k[, tìm hi
u sâu sHc n�i dung, hoàn 

thành các bài tUp, tUp vw b�n �0, ch5 không ph�i “can” theo sách.   

Trong d/y hDc m�t s� môn nh$ L:ch sy, ?:a lí, Sinh hDc, Công ngh,,... E 

tr$%ng ph@ thông, vi,c kt h6p ch�t chw gi�a l%i nói sinh ��ng v"i sy 

d-ng �0 dùng tr�c quan là m�t trong nh�ng �i>u quan trDng nh=t �
 

th�c hi,n nhi,m v- giáo d$]ng, giáo d-c và phát tri
n. 

Sy d-ng các �0 dùng tr�c quan c�n theo m�t quy trình h6p lí �
 có th
 

khai thác t�i �a kin th5c tJ các �0 dùng tr�c quan. C�n chu\n b: câu h8i 

ho�c h, th�ng câu h8i dYn dHt HS quan sát và t� khai thác kin th5c. 

6. Ví dụ minh hoạ  

Ví d! minh ho
 qua môn Toán 

Sy d-ng các b� mô hình: kh�i �a di,n, kh�i �a di,n �>u, kh�i tròn xoay 

(Toán 12), cho HS �$6c thao tác tr�c tip trên các mô hình này, ��c bi,t 

là v"i HS trung bình, yu kém, trí t$Eng t$6ng không gian còn h/n ch 

thì ban ��u nên cho các em �$6c tip cUn các khái ni,m này thông qua 

vi,c quan sát các mô hình. Yêu c�u HS sy d-ng các mô hình �
 tr� l%i 

�$6c các câu h8i liên quan �n kin th5c c9a ph�n này, nh$ s� �cnh, s� 

c/nh, s� m�t,... c9a  kh�i �a di,n, �a di,n �>u và tJng b$"c thoát d�n 

kh8i cái “tr�c quan” �
 tin �n vi,c t$Eng t$6ng không gian, �n suy 

luUn và h$"ng t"i nh�ng kt luUn khái quát.  

Sy d-ng b� d-ng c- t/o m�t tròn xoay ho�c thit k trên ph�n m>m 

Sketchpad, cho HS �$6c thao tác tr�c tip nhi>u l�n �
 HS có th
 hình 

dung �$6c s� t/o thành m�t tròn xoay. ?�t câu h8i cho HS liên h, th�c 

tian, tìm nh�ng �0 vUt có hình d/ng là nh�ng m�t tròn xoay và ng$%i ta 

có th
 t/o nên nh�ng vUt �ó nh$ th nào.  
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HS nh=n chu�t vào h�p “quay m�t phzng” trên trang hình c9a ph�n 

m>m, HS sw quan sát m�t cách r=t tr�c quan “vt” t/o thành chính là m�t 

nón tròn xoay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TJ �ó dYn dHt �n kin th5c c9a bài. 

?ây là ph$Qng pháp �$6c sy d-ng th$%ng xuyên trong các môn hDc th�c 

nghi,m nh$ VUt lí, Hoá hDc, Sinh hDc ho�c m�t s� môn hDc hay sy d-ng 

mô hình, b�n �0 nh$ L:ch sy, ?:a lí,... 

Hoạt động 5.2: Tóm tắt phương pháp dạy học trực quan 

NHIỆM VỤ 

Hãy tóm tHt nh�ng n�i dung chính c9a PPDH tr�c quan. 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

GV có th
 tóm tHt PPDH này bbng m�t B?TD theo g6i ý sau: 
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Hoạt động 5.3: Đề xuất một ví dụ (một bài dạy) về phương pháp 

dạy trực quan 

B/n �> xu=t m�t ví d- (m�t bài d/y) v> PPDH tr�c quan trong môn hDc 

mà mình �ang gi�ng d/y.  

Hoạt động 5.4: Thảo luận nhóm về phương pháp dạy trực quan 

và các ví dụ đề xuất ở hoạt động 5.3 

G6i ý: 

—  VUn d-ng PPDH này trong chuyên môn c9a mình vào các tình hu�ng 

d/y hDc nào: d/y bài m"i, hay luy,n tUp, ôn tUp, c9ng c� kin th5c hay 

th�c hành, thí nghi,m,...? 

—  Nh�ng khó kh4n khi vUn d-ng PPDH này. 

—  Ví d- �> xu=t có ��c tr$ng cho PPDH này không hay có th
 sy d-ng v"i 

PPDH nào khác,...? 

Hoạt động 5.5: Đánh giá và tự đánh giá 

B/n t� rút ra nh�ng $u, nh$6c �i
m chính và cách sy d-ng PPDH tr�c 

quan trong môn hDc c9a mình nhbm �/t hi,u qu� cao nh=t. 

Tham kh�o B?TD tóm tHt PPDH này �
 ��i chiu v"i kt qu� ho/t ��ng 

5.2 trên. 
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Hoạt động 6:  

TÌM HIỂU VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LUYỆN TẬP  

VÀ THỰC HÀNH  

Hoạt động 6.1: Đọc và tìm hiểu về phương pháp dạy học luyện 

tập và thực hành  

NHIỆM VỤ 

B/n hãy �Dc k[ thông tin cQ b�n c9a Ho/t ��ng 6 �
 làm rõ: 

1.  B�n ch=t c9a PPDH luy,n tUp và th�c hành, quy trình th�c hi,n nó. 

2.  Chc ra nh�ng $u, nh$6c �i
m và nh�ng �i
m c�n l$u ý v> PPDH luy,n 

tUp và th�c hành. 

3.  L=y ví d- minh ho/. 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Bản chất  

Luy,n tUp và th�c hành nhbm c9ng c�, b@ sung, làm v�ng chHc thêm 

các kin th5c lí thuyt. Trong luy,n tUp, ng$%i ta nh=n m/nh t"i vi,c 

l�p l/i v"i m-c �ích hDc thu�c nh�ng "�o/n thông tin": �o/n v4n, thQ, 

bài hát, kí hi,u, quy tHc, �:nh lí, công th5c,... �ã hDc và làm cho vi,c sy 

d-ng k[ n4ng �$6c th�c hi,n m�t cách t� ��ng, thành th-c. Trong th�c 

hành, ng$%i ta không chc nh=n m/nh vào vi,c hDc thu�c mà còn nhbm 

áp d-ng hay sy d-ng m�t cách thông minh các tri th5c �
 th�c hi,n các 

nhi,m v- khác nhau. Vì th, trong d/y hDc, bên c/nh vi,c cho HS luy,n 

tUp m�t s� chi tit c- th
, GV c*ng c�n l$u ý cho HS th�c hành phát 

tri
n các k[ n4ng. 

2. Quy trình thực hiện  

B��c 1. Xác �anh tài li�u cho luy�n t�p và th&c hành 

B$"c này bao g0m vi,c tUp trung chú ý c9a HS v> m�t k[ n4ng c- th
 

ho�c nh�ng s� ki,n c�n luy,n tUp ho�c th�c hành. 

B��c 2. Gi�i thi�u mô hình luy�n t�p hoZc th&c hành 

Khuôn mYu �
 HS bHt ch$"c ho�c làm theo �$6c GV gi"i thi,u, có th
 

thông qua ví d- c- th
. 
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B��c 3. Th&c hành hoZc luy�n t�p s� b' 

HS tìm hi
u v> tài li,u �
 luy,n tUp ho�c th�c hành. HS có th
 t� thy k[ 

n4ng c9a mình và có th
 ��t câu h8i v> nh�ng k[ n4ng �ó. Vi,c nhHc l/i 

sQ b� có th
 �$6c tin hành trong ho/t ��ng c9a c� l"p v"i s� h$"ng dYn 

c9a GV. Nu luy,n tUp hay th�c hành m�t k[ n4ng t� ��ng thì mWi b$"c 

c�n có l%i chc dYn c- th
. Bài tUp lo/i này c�n �$6c tip t-c cho t"i khi 

nào HS bit chính xác hD ph�i làm gì và nhUn rõ m5c �� hoàn thành mà 

các em c�n �/t �$6c. 

B��c 4. Th&c hành �a d
ng 

GV �$a ra các bài tUp �òi h8i HS ph�i sy d-ng nhi>u kin th5c, �:nh lí, 

công th5c,... Các bài tUp càng �a d/ng thì HS càng có cQ h�i rèn luy,n k[ 

n4ng, vUn d-ng các kin th5c khác nhau �
 gi�i quyt nhi,m v- ��t ra. 

B��c 5. Bài t�p cá nhân  

HS có th
 luy,n tUp, th�c hành nh�ng bài tUp có trong SGK ho�c sách bài 

tUp ho�c các bài tUp tham kh�o khác nhbm phát tri
n k[ n4ng gi�i quyt 

v=n �> và rèn luy,n t$ duy. 

3. Ưu điểm  

—  ?ây là ph$Qng pháp có hi,u qu� �
 mE r�ng s� liên t$Eng và phát tri
n 

các k[ n4ng. 

—  Luy,n tUp và th�c hành có hi,u qu� trong vi,c c9ng c� trí nh", tinh lDc 

và trau chu�t các k[ n4ng �ã hDc, t/o cQ sE cho vi,c xây d�ng k[ n4ng 

nhUn th5c E m5c cao hQn.  

—  ?ây là ph$Qng pháp da th�c hi,n và �$6c th�c hi,n trong h�u ht các 

gi% hDc nh$ môn Toán, Th
 d-c, Âm nh/c,... 

4. Hạn chế  

—  Luy,n tUp và th�c hành có xu h$"ng làm cho HS nhàm chán nu GV 

không nêu m-c �ích m�t cách rõ ràng và có s� khuyn khích cao. Da t/o 

tâm lí ph- thu�c vào mYu, h/n ch s� sáng t/o. 

—  Do b�n ch=t c9a vi,c nhHc �i nhHc l/i nên HS khó có th
 �/t �$6c s� lanh 

l6i và tUp trung, da t/o nên s� hDc v�t, ��c bi,t là khi ch$a xây d�ng �$6c 

s� hi
u bit ban ��u ��y �9. 
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5. Một số lưu ý  

Luy,n tUp và th�c hành c�n ph�i �$6c tin hành th$%ng xuyên trong 

m�t s� áp l�c. Các bài tUp luy,n tUp �$6c nhHc �i nhHc l/i ngày càng khHt 

khe hQn, nhanh hQn và áp l�c lên HS c*ng m/nh hQn, áp l�c trong luy,n 

tUp sw c4ng thzng hQn trong bài tUp th�c hành. Tuy nhiên áp l�c không 

nên quá cao mà chc vJa �9 �
 khuyn khích HS ch:u khó làm bài hQn. 

Th%i gian cho luy,n tUp, th�c hành c*ng không nên kéo dài quá da gây 

nên s� nh/t nhwo và nhàm chán. C�n thit k các bài tUp có s� phân hoá 

�
 khuyn khích mDi ��i t$6ng HS cùng tham gia th�c hành luy,n tUp 

phù h6p v"i n4ng l�c c9a mình. C*ng có th
 t@ ch5c các ho/t ��ng luy,n 

tUp, th�c hành thông qua nhi>u ho/t ��ng khác nhau, k
 c� vi,c t@ ch5c 

thành các trò chQi hDc tUp nhbm làm cho HS hào h5ng hQn, �0ng th%i 

qua các ho/t ��ng �ó các k[ n4ng c9a HS c*ng �$6c rèn luy,n. 

6. Ví dụ minh hoạ  

a. Ví d5 minh ho� qua môn Toán 

Khi hDc bài “Hàm s@ b�c hai” (S
i s@ 10), HS c�n �$6c luy,n tUp �
 vw 

�$6c �0 th: hàm s� bUc hai. 

+  Xác �:nh �úng to/ �� �cnh. 

+  Vw tr-c ��i x5ng. 

+  Xác �:nh to/ �� giao �i
m c9a parabol v"i tr-c tung và tr-c hoành  

(nu có). 

+  Vw parabol. 

Ví d! 1: Vw �0 th: hàm s� g(x) = 3x

2

 — 2x — 1.  
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Ví d! 2. Khi d/y ph�n Gi�i và bi�n lu�n h� ph��ng trình b�c nhAt hai dn 

(S
i s@ 10 Nâng cao), ph�n luy,n tUp th�c hành �$6c �an xen trong quá 

trình d/y bài m"i. Sau khi gi"i thi,u v> cách tính �:nh th5c c=p hai, GV 

c�n cho HS luy,n tUp �
 HS tính thành th/o �$6c �:nh th5c c=p hai. Sau 

khi trình bày cách gi�i và bi,n luUn h, ph$Qng trình bUc nh=t hai \n bbng 

cách dùng �:nh th5c, HS c�n �$6c luy,n tUp �
: 

+  Vit �úng �$6c các �:nh th5c D, Dx, Dy (GV có th
 h$"ng dYn HS nh�ng 

cách nói vui �
 nh" �:nh th5c m�t cách da dàng �
 xác �:nh �úng các h, 

s� trong các �:nh th5c D, Dx, Dy, chzng h/n nh$ “anh b/n (D); c�m bát 

(Dx); 4n cQm (Dy)” 

+  Tính �úng các �:nh th5c �ó (k[ n4ng tính �:nh th5c �ã �$6c luy,n tUp E 

trên và �$6c th�c hành c- th
 E tJng h, ph$Qng trình). 

+  Bi,n luUn h, theo D, Dx, Dy nh$ �ã trình bày trong ph�n lí thuyt (GV 

h$"ng dYn ví d- ��u, các bài sau �
 HS t� làm). 

Sau �ó HS �$6c th�c hành gi�i và bi,n luUn m�t s� h, khác; bi,n luUn 

m�t s� bài toán v> giao �i
m c9a hai �0 th: hàm s� bUc nh=t; gi�i m�t s� 

bài toán v> tìm �i>u ki,n �
 h, có nghi,m tho� mãn nh�ng �i>u ki,n cho 

tr$"c,... Cu�i cùng, HS sw t� th�c hành bbng các bài tUp trong SGK. 

b. Ví d5 minh ho� qua môn Tin h�c 

C�n dành môt th%i l$6ng thích h6p cho HS �$6c th�c hành trên máy 

tính. Nu trên l"p thiu th%i gian thì c�n giao vi,c cho HS th�c hành 

thêm E nhà. 

c. Ví d5 minh ho� qua môn Ti/ng Anh 

HS c�n th�c hành nghe, nói, có th
 cho tJng HS ho�c 2 HS �àm tho/i: 

h8i — �áp. HS c�n ph�i �$6c GV làm rõ ý ngh[a và hi
u �$6c cách sy 

d-ng c=u trúc câu, cách phát âm, ng� �i,u câu h8i (xu�ng giDng). HS có 

th
 vUn d-ng h8i — tr� l%i v> th%i tit trong các tình hu�ng g6i ý (ví d-: 

các tranh vw tr%i nóng/l/nh/=m,...) ho�c trong tình hu�ng thUt E các �:a 

danh khác nhau d�a vào b�n tin d� báo th%i tit trên ti vi; ví d-: What’s 

the weather like in Hanoi/Hue/ Ho Chi Minh City...? It’s...... 

Hoạt động 6.2: Tóm tắt phương pháp dạy học luyện tập và thực hành 

NHIỆM VỤ 

D�a vào thông tin cQ b�n c9a Ho/t ��ng 6.1, b/n hãy tóm tHt nh�ng n�i 

dung cQ b�n c9a PPDH luy,n tUp và th�c hành. 
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THÔNG TIN CƠ BẢN 

B/n có th
 tóm tHt PPDH này bbng m�t B?TD theo g6i ý sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 6.3: Đề xuất một ví dụ (một bài dạy) về phương pháp 

dạy học luyện tập và thực hành 

B/n �> xu=t m�t ví d- (m�t bài d/y) v> PPDH luy,n tUp và th�c hành 

trong môn hDc mà mình �ang gi�ng d/y. 

Hoạt động 6.4: Thảo luận nhóm về phương pháp dạy học luyện tập 

và thực hành và các ví dụ đề xuất ở hoạt động 6.3 

G6i ý:  

—  VUn d-ng PPDH này trong chuyên môn c9a mình vào các tình hu�ng 

d/y hDc nào: d/y bài m"i, hay luy,n tUp, ôn tUp, c9ng c� kin th5c hay 

th�c hành, thí nghi,m,...? 

—  Nh�ng khó kh4n khi vUn d-ng PPDH này. 

—  Ví d- �> xu=t có ��c tr$ng cho PPDH này không hay có th
 sy d-ng v"i 

PPDH nào khác,... 

Hoạt động 6.5: Đánh giá và tự đánh giá 

B/n t� rút ra nh�ng $u, nh$6c �i
m chính và cách sy d-ng PPDH luy,n 

tUp và th�c hành trong môn hDc c9a mình nhbm �/t hi,u qu� cao nh=t. 
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Tham kh�o B?TD tóm tHt PPDH này �
 ��i chiu v"i kt qu� ho/t ��ng 

6.2 trên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 7: 

TÌM HIỂU VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BẰNG BẢN ĐỒ TƯ DUY 

Hoạt động 7.1: Đọc và tìm hiểu về phương pháp dạy học bằng 

bản đồ tư duy 

NHIỆM VỤ 

B/n hãy �Dc k[ thông tin cQ b�n c9a Ho/t ��ng 7 �
 làm rõ: 

1.  B�n ch=t c9a PPDH bbng B?TD v> quy trình th�c hi,n nó. 

2.  Chc ra nh�ng $u, nh$6c �i
m và nh�ng �i
m c�n l$u ý v> PPDH bbng 

b�n �0 t$ duy. 

3.  L=y ví d- minh ho/ 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Bản chất: 

PPDH bbng B?TD (Mindmap) (hay còn gDi là sQ �0 t$ duy, l$6c �0 t$ 

duy): là PPDH chú trDng �n cQ ch ghi nh", d/y cách hDc, cách t� hDc 

nhbm tìm tòi, �ào sâu, mE r�ng m�t ý t$Eng, h, th�ng hoá m�t ch9 �> 
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hay m�t m/ch kin th5c,... bbng cách kt h6p vi,c sy d-ng �0ng th%i 

hình �nh, �$%ng nét, màu sHc, ch� vit v"i s� t$ duy tích c�c.  HS t� ghi 

chép kin th5c trên B?TD bbng tJ khoá và ý chính, c-m tJ vit tHt và các 

�$%ng liên kt, ghi chú,... bbng các màu sHc, hình �nh và ch� vit. Khi t� 

ghi theo cách hi
u c9a chính mình, HS sw ch9 ��ng hQn, tích c�c hDc tUp 

và ghi nh" b>n v�ng hQn, da mE r�ng, �ào sâu ý t$Eng. MWi ng$%i ghi 

theo m�t cách khác nhau, không rUp khuôn, máy móc, da phát tri
n ý 

t$Eng bbng cách vw thêm nhánh, phát huy �$6c sáng t/o. 

PPDH bbng B?TD là PPDH mà HS th�c hi,n nhi,m v- hDc tUp thông 

qua vi,c thit lUp B?TD. Sy d-ng PPDH bbng B?TD tr$"c, trong và sau 

khi nHm tài li,u m"i, khi ôn tUp, c9ng c�, h, th�ng hoá và ki
m tra tri 

th5c, k[ n4ng, k[ x�o. 

2. Quy trình thực hiện 

Ho
t �'ng 1: LUp B?TD 

HS lUp B?TD theo nhóm ho�c cá nhân v"i các g6i ý liên quan �n ch9 �> 

kin th5c c9a bài hDc. 

B��c 1. Ch�n t9 trung tâm (hay còn gDi là tJ khoá, (keyword)) là tên c9a m�t 

bài hay m�t ch9 �> hay m�t n�i dung kin th5c c�n khai thác (ví d- c-m tJ 

“Hàm s�” (?/i s� 10); “H�i tr�ng c@ thành”, “Nhàn” (Ng� v4n 10), “Quang 

ph@” (VUt lí 12),...) ho�c là m�t hình �nh, hình vw mà ta c�n phát tri
n. 

Ví d!: Thi:t l�p b�n �M t� duy bài “Nh�t B�n”, Saa lí 11. 

BHt ��u bbng c-m tJ trung tâm “Nh�t B�n” 

ho�c là  hình �nh b�n �0 c9a NhUt B�n. 

B��c 2. Vr nhánh cAp 1  

Các nhánh c=p 1 chính là các n�i dung chính c9a bài hDc hay ch9 �> �ó 

(hay tên các m-c c9a SGK), chzng h/n nh$ v"i bài “NhUt B�n” có ba 

nhánh c=p 1 �ó là: ?i>u ki,n t� nhiên, dân c$; các ngành kinh t; b�n 

vùng kinh t. 
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B��c 3. Vr nhánh cAp 2, 3, ... và hoàn thi�n BSTD 

Các nhánh con c=p 2, 3,... chính là các nhánh con c9a nhánh con tr$"c 

�ó (hay nói rõ hQn, nhánh con c=p 2, 3,... là các ý tri
n khai c9a nhánh 

tr$"c �ó). 

 

Ho
t �'ng 2: Báo cáo, thuy:t minh vX BSTD  

M�t vài HS ho�c �/i di,n c9a các nhóm HS lên báo cáo, thuyt minh 

v> B?TD mà nhóm mình �ã thit lUp. Ho/t ��ng này vJa giúp bit rõ 

vi,c hi
u kin th5c c9a các em vJa là m�t cách rèn cho các em kh� 

n4ng thuyt trình tr$"c �ông ng$%i, giúp các em t� tin hQn, m/nh d/n 

hQn, �ây c*ng là m�t trong nh�ng �i
m c�n rèn luy,n c9a HS n$"c ta 

hi,n nay.   

Ho
t �'ng 3: Th�o lu�n, ch.nh sOa, hoàn thi�n BSTD   

T@ ch5c cho HS th�o luUn, b@ sung, chcnh sya �
 hoàn thi,n B?TD v> 

kin th5c c9a bài hDc. GV sw là ng$%i c� v=n, là trDng tài giúp HS hoàn 

chcnh B?TD, tJ �ó dYn dHt �n kin th5c trDng tâm c9a bài hDc. 

3. Ưu điểm 

PPDH bbng B?TD có $u �i
m sau: 

—  Kích thích h5ng thú hDc tUp c9a HS. 

—  Kích thích sáng t/o c9a HS. 

—  Giúp mE r�ng ý t$Eng, �ào sâu kin th5c. 
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—  Giúp h, th�ng hoá kin th5c. 

—  Giúp ôn tUp kin th5c. 

—  Giúp ghi nh" nhanh, nh" sâu, nh" lâu kin th5c. 

— Da phát tri
n ý t$Eng. 

—  Tr�c quan, da nhìn, da hi
u, da nh" do nó �$6c th
 hi,n bEi màu sHc, 

liên kt, liên h, gi�a các ý c9a m�t v=n �>. 

—  Da d/y, da hDc, da nh". 

—  Da th�c hi,n v"i b=t kì �i>u ki,n nào c9a các nhà tr$%ng hi,n nay: có th
 

dùng gi=y, bút, ph=n, b�ng,... ho�c dùng ph�n m>m vw B?TD (5ng d-ng 

công ngh, thông tin). 

4. Hạn chế 

—  M=t nhi>u th%i gian cho HS vw B?TD. 

—  B?TD c9a ng$%i nào thit lUp thì ng$%i �ó hi
u hQn ch5 khi nhìn vào 

B?TD c9a ng$%i khác lUp ra thì hQi r�i mHt và �ôi lúc khó hi
u. 

5. Một số lưu ý 

Nh�ng �i>u c�n tránh khi thit lUp B?TD: 

+)  Ghi l/i nguyên c� �o/n v4n dài dòng.  

+)  Ghi chép quá nhi>u ý không c�n thit.  

+)  Dành quá nhi>u th%i gian �
 ghi chép. 

Khi thit k B?TD c�n chDn lDc nh�ng ý cQ b�n, kin th5c c�n thit, ví d- 

minh ho/ �
 có nhi>u thông tin cho bài hDc. Thit k B?TD c9a m�t bài 

hDc ph�i th
 hi,n �$6c kin th5c trDng tâm, cQ b�n c�n ch�t l/i c9a bài 

hDc �ó. Chc nên vw nh�ng hình �nh có liên quan �n ch9 �> kin th5c, 

tránh vw ho�c �$a vào nh�ng hình �nh không liên quan �n bài hDc làm 

m=t nhi>u th%i gian vw vit và khi sy d-ng l/i phân tán s� tUp trung. 

Tránh khuynh h$"ng vw quá c�u kì nh�ng hình �nh không c�n thit ho�c 

quá sQ sài không có thông tin (chc ghi các �> m-c c9a bài hDc). 

GV c�n khuyn khích, t/o cQ h�i cho HS t� vit, vw lUp B?TD và th�o 

luUn nhóm �
 các em tUp d$6t phân tích, t@ng h6p, so sánh,... rút ra kin 

th5c, h/n ch vi,c HS chc �$6c xem B?TD có tính ch=t minh ho/ kin 

th5c. C�n tránh t$ t$Eng ng/i cho HS th�c hành, th�o luUn vì s6 m=t th%i 

gian, s6 l"p hDc 0n,...  

Vì B?TD là sQ �0 mE và mWi ng$%i t� thit lUp theo cách hi
u c9a mình 

nên không yêu c�u t=t c� HS ph�i vw, vit gi�ng nhau. Các nhánh c9a 
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B?TD có th
 là �$%ng thzng ho�c �$%ng cong, tuy nhiên theo nhi>u kt 

qu� nghiên c5u cho th=y �$%ng cong giúp kích thích não và mHt c�m 

th=y da ch:u hQn khi nhìn vào các �$%ng thzng.  

6. Ví dụ minh hoạ 

Ví d! 1: Bài Phép �0ng d/ng — Hình hDc 11. 

?�c �i
m c9a bài này là HS �ã có hình dung v> hình �0ng d/ng (tJ l"p 8) 

và bit các phép d%i hình, phép v: t� (vJa hDc tr$"c �ó) nên HS có th
 t� 

xây d�ng �$6c kin th5c m"i thông qua vi,c lUp B?TD theo nhóm. Vì vUy 

khi hDc bài này nên sy d-ng PPDH bbng B?TD. ME ��u bài hDc GV �$a tên 

ch9 �> là c-m tJ  “Hình �0ng d/ng” r0i th�c hi,n theo ba b$"c nh$ trên �
 

HS thit lUp B?TD xây d�ng kin th5c c9a bài này, vi,c làm này sw phát 

huy �$6c tính tích c�c c9a HS, nâng cao hi,u qu� gi% hDc.  

Sau khi th�c hi,n các ho/t ��ng trên, GV có th
  gi"i thi,u cho HS B?TD có 

thêm các hình �nh tr�c quan v> hình �0ng d/ng sau �ây: 

 

 

Ví d! 2: Bài M�t s� v=n �> toàn c�u — ?:a lí 11. 

?�c �i
m c9a bài này là nhi>u v=n �> v> toàn c�u các em HS l"p 11 �ã 

�$6c nghe, �$6c �Dc, �$6c bit thông qua các ph$Qng ti,n thông tin �/i 

chúng nh$ truy>n hình, radio, báo chí,... và qua sách vE, qua hDc các 

môn hDc vì vUy nên sy d-ng PPDH B?TD khi d/y hDc bài này. T@ ch5c 

cho HS các ho/t ��ng nh$ trên �
 HS t� chim l[nh kin th5c, HS thit 

lUp B?TD, th�o luUn, thuyt minh B?TD,... 

Sau �ây là ví d- m�t B?TD do HS vw.  
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Hoạt động 7.2: Tóm tắt phương pháp dạy học này bằng một  

bản đồ tư duy 

NHIỆM VỤ 

D�a vào thông tin cQ b�n c9a Ho/t ��ng 7.1, b/n hãy tóm tHt nh�ng n�i 

dung cQ b�n c9a PPDH bbng B?TD. 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

B/n có th
 tóm tHt PPDH này bbng m�t B?TD theo g6i ý sau: 
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Hoạt động 7.3: Đề xuất một ví dụ 

B/n �> xu=t m�t ví d- v> PPDH bbng B?TD trong môn hDc c9a mình 

Hoạt động 7.4: Thảo luận nhóm về phương pháp dạy học bằng 

bản đồ tư duy và các ví dụ đề xuất ở hoạt động 7.3 

G6i ý:  

—  VUn d-ng PPDH này trong chuyên môn c9a mình vào các tình hu�ng 

d/y hDc nào: d/y bài m"i, hay luy,n tUp, ôn tUp, c9ng c� kin th5c hay 

th�c hành, thí nghi,m,...? 

—  Nh�ng khó kh4n khi vUn d-ng PPDH này. 

—  Ví d- �> xu=t có ��c tr$ng cho PPDH này không hay có th
 sy d-ng v"i 

PPDH nào khác?... 

Hoạt động 7.5: Đánh giá và tự đánh giá 

B/n t� rút ra nh�ng $u, nh$6c �i
m chính và cách sy d-ng PPDH bbng 

B?TD trong môn hDc c9a mình nhbm �/t hi,u qu� cao nh=t. 

Tham kh�o B?TD tóm tHt PPDH này �
 ��i chiu v"i kt qu� ho/t ��ng 

7.2 trên. 
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Hoạt động 8:  

TÌM HIỂU VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN 

Hoạt động 8.1: Đọc và tìm hiểu về phương pháp dạy học theo 

dự án 

NHIỆM VỤ 

B/n hãy �Dc k[ thông tin cQ b�n c9a Ho/t ��ng 8 �
 làm rõ: 

1.  B�n ch=t c9a PPDH theo d� án và quy trình th�c hi,n nó. 

2.  Chc ra nh�ng $u, nh$6c �i
m và nh�ng �i
m c�n l$u ý v> PPDH theo  

d� án. 

3.  L=y ví d- minh ho/. 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Bản chất  

PPDH theo d� án �$6c hi
u nh$ là m�t PPDH trong �ó HS th�c hi,n m�t 

nhi,m v- hDc tUp ph5c h6p, có s� kt h6p gi�a lí thuyt v"i th�c tian, 

th�c hành. Nhi,m v- này �$6c HS th�c hi,n v"i tính t� l�c cao trong 

toàn b� quá trình hDc tUp, tJ vi,c xác �:nh m-c �ích, lUp k ho/ch, �n 

vi,c th�c hi,n d� án, ki
m tra, �i>u chcnh, �ánh giá quá trình và kt qu� 

th�c hi,n d� án. 

HDc theo d� án (Project Work) là ho/t ��ng hDc tUp nhbm t/o cQ h�i cho 

HS t@ng h6p kin th5c tJ nhi>u l[nh v�c hDc tUp, và áp d-ng m�t cách 

sáng t/o vào th�c t cu�c s�ng (NguMn t9 B' Giáo d!c Singapore 

http://www.moe.gov.sg/projectwork). 

PPDH theo d� án có ba ��c �i
m cQ b�n sau: 

—  Sanh h��ng HS: Trong PPDH theo d� án, HS tham gia tích c�c và t� l�c 

vào quá trình d/y hDc. ?i>u �ó c*ng �òi h8i và khuyn khích tính trách 

nhi,m và sáng t/o c9a ng$%i hDc. GV ch9 yu �óng vai trò t$ v=n, giúp 

�]. Tuy nhiên m5c �� tham gia c�n phù h6p v"i kinh nghi,m và kh� 

n4ng c9a HS và m5c �� khó kh4n c9a nhi,m v-. Sy d-ng PPDH này c�n 

chú ý �n h5ng thú c9a HS: HS �$6c tham gia chDn �> tài, n�i dung hDc 

tUp phù h6p v"i kh� n4ng và h5ng thú cá nhân. H5ng thú c9a các em 

c*ng c�n �$6c tip t-c phát tri
n trong quá trình th�c hi,n d� án. Trong 
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khi xây d�ng và th�c hi,n d� án còn c�n có s� h6p tác làm vi,c theo 

nhóm. PPDH d� án �òi h8i và rèn luy,n tính sun sàng và k[ n4ng h6p tác 

c9a HS. 

—  Sanh h��ng ho
t �'ng th&c titn: PPDH theo d� án kt h6p gi�a lí thuyt 

và th�c hành, vUn d-ng lí thuyt vào th�c tian. Ch9 �> d� án gHn li>n v"i 

các v=n �>, tình hu�ng th�c tian. Nhi,m v- d� án c�n phù h6p v"i trình 

�� và kh� n4ng HS. 

—  Sanh h��ng s�n phdm: Trong PPDH theo d� án, các s�n ph\m �$6c t/o 

ra không gi"i h/n trong nh�ng thu ho/ch tJ lí thuyt mà còn t/o ra 

nh�ng s�n ph\m vUt ch=t c9a ho/t ��ng th�c tian th�c hành.  

2. Quy trình thực hiện 

—  Ch�n �X tài và xác �anh m!c �ích c0a d& án: GV và HS cùng nhau �> 

xu=t, xác �:nh �> tài và m-c �ích d� án. GV có th
 gi"i thi,u m�t s� 

h$"ng �> tài �
 HS l�a chDn và c- th
 hoá. Trong m�t s� tr$%ng h6p, 

vi,c �> xu=t �> tài có th
 tJ phía HS. 

—  Xây d&ng �X c��ng, k: ho
ch th&c hi�n: Trong giai �o/n này, v"i s� 

h$"ng dYn c9a GV, HS xây d�ng �> c$Qng, k ho/ch cho vi,c th�c hi,n 

d� án. Trong k ho/ch, c�n xác �:nh nh�ng công vi,c c�n làm, th%i gian 

d� kin, cách tin hành, ng$%i ph- trách mWi công vi,c,... 

—  Th&c hi�n d& án: Các thành viên th�c hi,n công vi,c theo k ho/ch �ã �> 

ra cho nhóm và cá nhân. 

—  Thu th�p k:t qu� và công b@ s�n phdm: Kt qu� th�c hi,n d� án có th
 

�$6c vit d$"i d/ng thu ho/ch, báo cáo. S�n ph\m d� án c*ng có th
 là 

tranh, �nh, pannô,... �
 tri
n lãm, c*ng có th
 là nh�ng s�n ph\m phi vUt 

th
 nh$: dian m�t vE k:ch, t@ ch5c m�t cu�c tuyên truy>n, vUn ��ng th�c 

hi,n np s�ng v4n hoá m"i trong c�ng �0ng dân c$,... S�n ph\m d� án 

có th
 �$6c trình bày gi�a các nhóm HS, có th
 �$6c gi"i thi,u trong nhà 

tr$%ng hay ngoài xã h�i. 

—  Sánh giá d& án: GV và HS �ánh giá quá trình th�c hi,n, kt qu� và kinh 

nghi,m �/t �$6c. TJ �ó rút kinh nghi,m cho các d� án tip theo. 

3. Ưu điểm 

—  GHn lí thuyt v"i th�c hành, t$ duy và hành ��ng, nhà tr$%ng và xã h�i. 

—  Kích thích ��ng cQ, h5ng thú hDc tUp c9a HS. 
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—  Phát huy tính t� l�c, tinh th�n trách nhi,m; phát tri
n kh� n4ng sáng t/o, 

rèn luy,n tính b>n bc, kiên nhYn; k[ n4ng h6p tác; n4ng l�c �ánh giá, 

n4ng l�c th�c tian. 

—  HS có cQ h�i rèn luy,n nhi>u k[ n4ng s�ng quan trDng nh$: giao tip,  

ra quyt �:nh, gi�i quyt v=n �>, ��t m-c tiêu,...  

4. Hạn chế 

—  ?òi h8i nhi>u th%i gian. 

—  C�n có m�t s� kinh phí nh=t �:nh. 

5. Một số lưu ý 

—  ?> tài d� án ph�i phù h6p v"i ch9 �> bài hDc, phù h6p v"i tình hình th�c 

tian �:a ph$Qng, phù h6p v"i ��c �i
m và trình �� HS. 

—  M-c tiêu d� án ph�i rõ ràng và có tính kh� thi. 

—  K ho/ch th�c hi,n d� án ph�i c- th
: Các ho/t ��ng; Ng$%i ch:u trách 

nhi,m chính; Ng$%i ph�i h6p th�c hi,n; Các m�c th%i gian th�c hi,n; 

S�n ph\m/ kt qu� ho/t ��ng; Nh�ng thuUn l6i �ã có; Nh�ng khó kh4n 

có th
 g�p ph�i và bi,n pháp khHc ph-c;... 

—  C�n t/o cQ h�i �
 t4ng c$%ng s� tham gia c9a HS trong d� án, tuy nhiên 

ph�i phù h6p v"i ��c �i
m và trình �� c9a các em.  

—  ?
 t4ng c$%ng s� tham gia c9a HS trong quá trình d� án, GV c�n chú ý 

nh�ng �i
m sau: 

+  Giao nhi,m v- ph�i phù h6p v"i kh� n4ng c9a HS, phù h6p v"i nhu c�u, 

mong mu�n c9a HS . 

+  Ph�i giao nhi,m v- cho HS d�n d�n tJ da �n khó. 

+  Phân công nhi,m v- theo các nhóm có c� HS khá gi8i và yu kém �
 các 

em có th
 hW tr6, giúp �] lYn nhau. 

+  Chú ý ��ng viên, khích l, HS; k:p th%i hW tr6 các em khi g�p khó kh4n 

trong quá trình th�c hi,n nhi,m v-. 

6. Ví dụ minh hoạ 

a. Ví d5 minh ho� qua môn Hoá h�c 

� cu�i ch$Qng trình Hoá hDc 10, 11, 12, GV có th
 yêu c�u HS th�c hi,n 

m�t s� d� án thu�c các l[nh v�c sau: 

—  Nghiên c5u v=n �> ô nhiam không khí nQi HS E và các bi,n pháp ch�ng ô 

nhiam không khí. 
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—  Nghiên c5u v=n �> ô nhiam môi tr$%ng n$"c E m�t �:a ph$Qng g�n  

nhà máy hoá ch=t ho�c cQ sE s�n xu=t. ?> xu=t bi,n pháp ch�ng ô nhiam 

môi tr$%ng. 

—  Nghiên c5u v=n �> v, sinh, an toàn ��i v"i m�t s� th�c ph\m trên  

�:a bàn. 

—  V=n �> rau an toàn,... 

b.  V,i môn <=a lí hoAc môn L=ch sC, có th
 yêu c�u HS th�c hi,n các d� án tìm 

hi
u v> �:a lí ho�c l:ch sy c9a �:a ph$Qng mình (c9a tcnh ho�c thành ph� mà 

HS �ang sinh s�ng). 

c.  Khi h�c ph0n v%n h�c dân gian D môn NgF v%n có th
 cho HS th�c hi,n d� 

án Tìm hi
u v4n hoá dân gian E �:a ph$Qng. GV có th
 h$"ng dYn HS m�t s� 

ch9 �> nh8 hQn nh$: la h�i dân gian; \m th�c; chùa chi>n, l4ng t\m,...  

Hoạt động 8.2: Tóm tắt những nội dung chính của phương pháp 

dạy học theo dự án 

NHIỆM VỤ 

D�a vào thông tin cQ b�n c9a Ho/t ��ng 8.2, b/n hãy tóm tHt nh�ng n�i 

dung cQ b�n c9a PPDH theo d� án. 

THÔNG TIN CƠ BẢN 

B/n có th
 tóm tHt PPDH này bbng m�t B?TD theo g6i ý sau: 
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Hoạt động 8.3: Đề xuất một ví dụ (một bài dạy) 

B/n �> xu=t m�t ví d- (m�t bài d/y) vUn d-ng PPDH theo d� án trong 

môn hDc mà mình �ang gi�ng d/y. 

Hoạt động 8.4: Thảo luận nhóm về phương pháp dạy học theo 

dự án và các ví dụ đề xuất ở hoạt động 8.3 

Hoạt động 8.5: Đánh giá và tự đánh giá 

B/n t� rút ra nh�ng $u, nh$6c �i
m chính và cách sy d-ng PPDH theo 

d� án trong môn hDc c9a mình nhbm �/t hi,u qu� cao nh=t. 

Tham kh�o B?TD tóm tHt PPDH này �
 ��i chiu v"i kt qu� ho/t ��ng 

8.2 trên. 

 

 

 

B/n t� rút ra nh�ng $u, nh$6c �i
m chính và cách sy d-ng PPDH theo 

d� án trong môn hDc c9a mình nhbm �/t hi,u qu� cao nh=t. 
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Hoạt động 9: 

THỰC HÀNH  

So/n và thit k m�t bài gi�ng theo PPDH tích c�c. 

Hoạt động 10: Tổng kết MODULE 

Vw B?TD thu ho/ch v> module này. 

Sau �ây là m�t ví d-, hDc viên có th
 vw B?TD khác, có th
 thêm nhánh, 

thêm n�i dung,...  

 



DẠY HỌC VỚI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  | 
109 

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Ban ch=p hành Trung $Qng ?�ng C�ng s�n Vi,t Nam (2009),  

V�n b�n s@ 242—TB/TW ngày 15/4/2009 c0a Thông báo K:t lu�n c0a 

B' Chính tra vX ti:p t!c th&c hi�n Ngha quy:t Trung ��ng 2 (khoá 

VIII), ph��ng h��ng phát tri-n giáo d!c và �ào t
o �:n n�m 2020. 

2. Qu�c h�i N$"c C�ng hòa Xã h�i Ch9 ngh[a Vi,t Nam, Lu�t sOa ��i 

b� sung Lu�t Giáo d!c 2005, Nhà xu=t b�n Chính tr: Qu�c gia — S� 

thUt, 2010. 

3. Thông báo kt luUn c9a B� tr$Eng B� Giáo d-c và ?ào t/o t/i h�i 

th�o “Ch. �
o, qu�n lí ho
t �'ng ��i m�i ph��ng pháp d
y h�c = các 

tr�3ng ph� thông”, http://www.moet.edu.vn/?page=1.1&view=962. 

4. B� Giáo d-c và ?ào t/o (2006), Quyt �:nh s� 16/2006/BGD&?T 

ngày 05/5/2006 c9a B� tr$Eng B� Giáo d-c và ?ào t/o ban hành 

Ch$Qng trình giáo d-c ph@ thông. 

5. B� Giáo d-c và ?ào t/o (2009), Công v�n s@ 117/TB—BGDST ngày 

26/02/2009 c0a Thông báo K:t lu�n c0a B' tr�=ng B' Giáo d!c và 

Sào t
o t
i H'i th�o “Ch. �
o, qu�n lí ho
t �'ng ��i m�i ph��ng 

pháp d
y h�c = các tr�3ng ph� thông” t� ch;c t
i thành ph@ Vinh, 

t.nh Ngh� An, ngày 03/01/2009. 

6. Các v4n b�n chc th:, h$"ng dYn th�c hi,n nhi,m v- n4m hDc c9a B� 

Giáo d-c và ?ào t/o. 

7. Tony Buzan, B�n �M t� duy trong công vi�c, NXB Lao ��ng — Xã h�i. 

8. Tr�n ?ình Châu, ?�ng Th: Thu Thu{, vng d!ng Công ngh� thông tin 

trong d
y h�c môn Toán = tr�3ng ph� thông, NXB Giáo d-c Vi,t 

Nam, 2011. 

9. Tr�n ?ình Châu, ?�ng Th: Thu Thu{, Thi:t k: b�n �M t� duy d
y — 

h�c  môn Toán,  NXB Giáo d-c Vi,t Nam, 2011. 

10. Tr�n ?ình Châu, ?�ng Th: Thu Thu{, D
y t@t — h�c t@t các môn h�c 

bcng b�n �M t� duy, NXB Giáo d-c Vi,t Nam,  2011. 

11. Stella Cottrell (2003), The study skills handbook (2

nd

 edition), 

PalGrave Macmillian. 

 



 

|  MODULE THPT 19 
110 

12. Nguyan V4n C$%ng (2006), S�i m�i ph��ng pháp d
y h�c Trung h�c 

ph� thông, D� án Phát tri
n Giáo d-c Trung hDc ph@ thông.  

13. Martin K.Niep, Tám ��i m�i �- tr= thành ng�3i GV giHi (tài li,u 

d:ch), NXB Giáo d-c Vi,t Nam, 2011. 

14. Debra J.Pickering, Qu�n lí hi�u qu� l�p h�c, (tài li,u d:ch), NXB Giáo 

d-c Vi,t Nam, 2011. 

15. Jan E.Pollock, Các ph��ng pháp d
y h�c hi�u qu�, (tài li,u d:ch), 

NXB Giáo d-c Vi,t Nam, 2011. 

16. Tr�n Ki>u, S�i m�i ph��ng pháp d
y h�c = tr�3ng trung h�c c� s=, 

Vi,n Khoa hDc Giáo d-c Vi,t Nam, 1997. 

17. Thái Duy Tuyên (2010), Ph��ng pháp d
y h�c truyXn th@ng và ��i 

m�i, NXB Giáo d-c Vi,t Nam. 

18. D� án Phát tri�n Giáo d
c trung hDc cQ sE II t� ch�c biên so�n, “M�t 

s� v�n �� v� ��i m�i ph��ng pháp dy h�c” B� tài li,u cho 16 môn 

h�c tr��ng trung hDc cQ sE, Nhà xu�t b�n Giáo d
c, 2008. 

19. D� án Phát tri
n Giáo d-c trung hDc cQ sE II, M't s@ chuyên �X bMi 

d�xng cán b' qu�n lí và GV trung h�c c� s=.  

 

   

  

 

 

 

 


