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Chương 1 
LÝ LUẬN DẠY HỌC 

*** 

 

 
MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP 

Lý luận dạy học là một bộ phận của Giáo dục học hay Sư phạm học ñại 
cương. Lý luận dạy học nghiên cứu bản chất của quá trình dạy học, thiết kế nội 
dung học vấn, xác ñịnh các các nguyên tắc, các phương pháp, các hình thức tổ chức, 
các phương tiện dạy học, các kiểu ñánh giá kết quả dạy học theo ñúng mục ñích và 
yêu cầu giáo dục. Lý luận dạy học có tác dụng chung ñối với toàn bộ các hoạt ñộng 
dạy-học trong lớp ñồng thời có vai trò hỗ trợ cho việc vận dụng và ñi sâu vào quá 
trình dạy-học từng bộ môn với những ñặc thù khác nhau mà Lý luận dạy học bộ 
môn (Ví dụ: Lý luận dạy học môn Toán, Lý luận dạy học môn Văn, Lý luận dạy 
học môn Giáo dục công dân...) có nhiệm vụ nghiên cúu và phát triển thành các bộ 
phận riêng của Lý luận dạy học nói chung. Lý luận dạy học bộ môn là bộ phận của 
Giáo dục học hay Sư phạm học chuyên ngành. Do ñó, Lý luận dạy học và Lý luận 
dạy học bộ môn có quan hệ tương hỗ, bổ sung cho nhau nhằm mục ñích chung là 
nâng cao chất lượng và hiệu quả của quá trình dạy học. Lý luận dạy học-bộ phận 
của Giáo dục học có quan hệ mật thiết với các bộ phận khác của Giáo dục học như 
Lý luận giáo dục, Lý luận về quản lý nhà trường... 

 
YÊU CẦU 
Sau khi học xong chương này sinh viên: 
- Có kiến thức hiểu biết về quá trình dạy học (Khái niệm, cấu trúc, ñặc ñiểm, 

bản chất, tính quy luật và logíc của quá trình dạy học ở Trung học), cũng như mục 
tiêu, nhiệm vụ mà người giáo viên (GV) cần thực hiện trong quá trình dạy học; có 
kiến thức, hiểu biết về các nguyên tắc cần tuân thủ và về việc xây dựng, thiết kế nội 
dung, lựa chọn phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học một cách khoa 
học. 

- Có kỹ năng:  
+ Nghiên cứu và tích lũy hệ thống tri thức cơ bản, tinh giản, cập nhật và có 

hệ thống về dạy học qua các tài liệu lý luận và thực tiễn, từ ñó có cơ sở khoa học ñể 
tiếp tục cập nhật, chiếm lĩnh các tri thức lý luận cũng như xem xét thực tiễn dạy 
học. 

+ Liên hệ và rút ra ñược những bài học cần thiết cho bản thân từ những lý 
luận cơ bản về dạy học, từ những tình huống dạy học.  

+ Bước ñầu rèn luyện các kỹ năng dạy học nói chung qua các hoạt ñộng học 
tập và thực hành môn học, nhất là qua học hợp tác và xử lý các tình huống dạy học. 

- Có quan ñiểm duy vật biện chứng trong nghiên cứu, liên hệ, vận dụng và 
thông báo thông tin về dạy học. Ý thức ñược vị thế, vai trò và trách nhiệm vụ to lớn 
của người GV trong quá trình dạy học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại 
hóa của ñất nước hiện nay; cũng như ý thức ñược những thách thức, ñòi hỏi ñối với 
người GV về phẩm chất và năng lực sư phạm của công tác dạy học ñể từ ñó chăm lo 
rèn luyện những  phẩm chất và năng lực dạy học trong quá trình ñào tạo sư phạm. 

 



 4 

 

NỘI DUNG 
Nội dung của chương Lý luận dạy học bao gồm:  
- Quá trình dạy học 
- Nguyên tắc dạy học 
- Nội dung dạy học 
- Phương pháp, Phương tiện và Hình thức tổ chức dạy học. 
 
PHƯƠNG PHÁP 
Trong quá trình học tập chương này, sinh viên tự nghiên cứu tài liệu là chính. 

Trên lớp GV sẽ tập trung vào việc hướng dẫn SV nghiên cứu lý luận và cách thức 
liên hệ vận dụng lý luận cơ bản về dạy học, hệ thống hóa lý luận, giải ñáp thắc mắc. 
SV ñược tạo cơ hội luyện tập một số kỹ năng dạy học nói chung như thuyết trình, 
hỏi-ñáp, xử lý tình huống, học hợp tác...chuẩn bị cơ sở lý luận cho hoạt ñộng dự giờ 
trong ñợt Kiến tập sư phạm ở học kỳ V. 

 
1.1. QUÁ TRÌNH DẠY HỌC 
1.1.1. ðặc ñiểm của quá trình dạy học hiện nay  
Quá trình dạy học hiện nay có các ñặc ñiểm cơ bản sau: 
- Hoạt ñộng học tập của học sinh (HS) ñược tích cực hoá trên cơ sở nội dung 

dạy học ngày càng ñược hiện ñại hoá 
Sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học, kỹ thuật-công nghệ hiện 

nay khiến nội dung dạy học không ngừng ñược ñổi mới, ñược hiện ñại hoá.  
Từ thực tế ñó nảy sinh mâu thuẫn giữa khối lượng tri thức tăng hơn, phức tạp 

hơn với thời lượng học tập của HS trong quá trình dạy học không thể tăng.  
Hướng giải quyết tích cực mâu thuẫn này là ñổi mới phương pháp dạy học 

nhằm tích cực hoá hoạt ñộng học tập của HS. 
Từ ñặc ñiểm này ñòi hỏi GV trong quá trình dạy học không chỉ là người 

cung cấp thông tin mà quan trọng hơn, họ phải là người hướng dẫn HS biết cách tự 
mình thu thập, xử lý và vận dụng thông tin. Còn HS, trong quá trình học tập phải 
chú trọng học cách thu thập, xử lý và vận dụng thông tin. 

- HS hiện nay có vốn sống và năng lực nhận thức phát triển hơn so với HS ở 
các thế hệ trước (với cùng ñộ tuổi) 

Những kết quả nghiên cứu của các nhà tâm lý học trong và ngoài nước ñã 
cho thấy: So với HS cùng ñộ tuổi ở các thế hệ trước, HS phổ thông hiện nay có vốn 
hiểu biết, có năng lực nhận thức phát triển hơn, thông minh hơn. Sở dĩ có sự hơn 
hẳn này là do: 

+ HS hiện nay thường xuyên ñược tiếp cận với nguồn thông tin ña dạng, 
phong phú từ các phương tiện truyền thông khác nhau và chịu ảnh hưởng tác ñộng 
từ nhiều phía khác nhau của cuộc sống xã hội. 

+ Ảnh hưởng của giáo dục với hệ thống các phương pháp tích cực. 
Từ ñó, trong quá trình dạy học cần phải tính ñến khả năng nhận thức của HS; 

quan tâm khai thác vốn sống phong phú và ña dạng của các em; tạo ñiều kiện ñể các 
em có cơ hội phát huy tiềm năng vốn có của mình.  

- Trong quá trình học tập, nhu cầu hiểu biết của HS có xu hướng vượt ra khỏi 
nội dung tri thức, kỹ năng do chương trình quy ñịnh 

Xu hướng này thể hiện ở chỗ HS thường chưa thoả mãn với những tri thức 
ñược cung cấp qua chương trình học tập. Các em luôn muốn biết thêm, biết sâu hơn 
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những ñiều ñã học và nhiều ñiều mới lạ của cuộc sống muôn màu muôn vẻ nhằm 
thoả mãn nhu cầu hiểu biết và các nhu cầu cần thiết khác của cuộc sống. 

ðể ñáp ứng xu hướng trên, ngoài “phần cứng”, chương trình dạy học cần 
thiết kế các “phần mềm” trong các môn học và tăng cường môn học tự chọn; cần tổ 
chức các hoạt ñộng ngoại khoá nhằm phát huy tiềm năng và hứng thú của HS, tạo 
ñiều kiện cho HS kiểm nghiệm và mở mang vốn hiểu biết của mình, có khả năng 
thích ứng nhanh với cuộc sống sau này. 

- Quá trình dạy học hiện nay ñược tiến hành trong ñiều kiện cơ sở vật chất, 
phương tiện dạy học ngày càng hiện ñại 

Cùng với sự tiến bộ của xã hội, các trường học hiện nay ngày càng ñược 
quan tâm ñầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật theo hướng hiện ñại 
phục vụ tích cực cho công cuộc cải tiến, ñổi mới nội dung và phương pháp dạy học. 

Với thực tế như vậy, nếu trình ñộ sử dụng các ñiều kiện, phương tiện dạy học 
của giáo viên (GV) ở các trường hiện nay chưa tương xứng thì dẫn ñến sự lãng phí 
hoặc làm giảm hiệu quả dạy học. Cho nên, GV cần tăng cường sử dụng và không 
ngừng học hỏi kinh nghiệm sử dụng các cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật dạy 
học nhằm tối ưu hoá quá trình dạy học. 

1.1.2. Khái niệm và cấu trúc của quá trình dạy học 
            1.1.2.1. Khái niệm 
 Có nhiều cách tiếp cận khái niệm và cấu trúc của quá trình dạy học. 

Theo quan ñiểm dạy học là quá trình tương tác giữa hoạt ñộng dạy của GV 
và hoạt ñộng học của HS. Trong quá trình tương tác ñó, GV là chủ thể của hoạt 
ñộng dạy, HS là chủ thể của hoạt ñộng học. Muốn dạy tốt, hoạt ñộng dạy của GV 
chỉ nên giữ vai trò chủ ñạo, hướng dẫn. Với vai trò này, GV một mặt phải tổ chức, 
ñiều khiển những tác ñộng ñến HS; mặt khác phải tiếp nhận và ñiều khiển tốt thông 
tin phản hồi về kết quả học tập của HS. Ngược lại,  HS là ñối tượng chịu sự tác 
ñộng của hoạt ñộng dạy ñồng thời lại là chủ thể của hoạt ñộng học. Muốn học tốt, 
HS phải tuân theo sự tổ chức, ñiều khiển của GV, ñồng thời phải chủ ñộng, tích cực 
và sáng tạo trong hoạt ñộng học tập của bản thân. Quá trình tương tác GV-HS nhằm 
giúp HS lĩnh hội hệ thống tri thức; hình thành hệ thống kỹ năng, kỹ xảo vận dụng tri 
thức; có khả năng vận dụng các thao tác trí tuệ ñể lĩnh hội và vận dụng tri thức có 
hiệu quả qua ñó hình thành cho HS ý thức ñúng ñắn và những phẩm chất nhân cách 
của người công dân. 

Theo quan ñiểm này, dạy học có thể hiểu là quá trình hoạt ñộng phối hợp 
giữa GV và HS; trong ñó, hoạt ñộng của GV ñóng vai trò chủ ñạo, hoạt ñộng của 
HS ñóng vai trò chủ ñộng nhằm thực hiện mục ñích và nhiệm vụ dạy học. 

Trong ñó: GV thực hiện hoạt ñộng dạy học; HS thực hiện hoạt ñộng học; hai 
hoạt ñộng này ñược tiến hành phối hợp, tương tác hay ăn khớp với nhau; mục ñích 
cuối cùng nhằm bồi dưỡng cho HS hệ thống tri thức hiểu biết về mọi vấn ñề diễn ra 
trong cuộc sống, hệ thống kỹ năng sống (Kỹ năng hoạt ñộng trí và lực) ñể thông qua 
ñó hình thành cho HS thái ñộ ñúng ñắn ñối với cuộc sống. 

1.1.2.2. Cấu trúc của quá trình dạy học 
Cấu trúc của quá trình dạy học là cấu trúc-hệ thống. Cấu trúc của quá trình 

dạy học bao gồm một hệ thống các thành tố vận ñộng và phát triển trong mối quan 
hệ biện chứng  với nhau.  

Theo cách tiếp cận truyền thống, cấu trúc của quá trình dạy học bao gồm các 
thành tố vận ñộng và phát triển trong mối quan hệ biện chứng với nhau. Các thành 
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tố cơ bản ñó là: ðối tượng của quá trình dạy học; chủ thể của quá trình dạy học; 
mục ñích, nhiệm vụ dạy học; nội dung dạy học; phương pháp, phương tiện, hình 
thức tổ chức dạy học; kết quả dạy học; môi trường dạy học.  
           - ðối tượng của quá trình dạy học là cá nhân hay tập thể HS- những người 
tiếp nhận những tác ñộng sư phạm từ GV. HS vừa là ñối tượng của quá trình dạy 
học lại vừa là chủ thể của hoạt ñộng học tập - chủ thể nhận thức tài liệu học tập và 
chủ thể của những tác ñộng ñến GV (qua những thông tin phản hồi). 
           - Chủ thể của quá trình dạy học là GV - chủ thể của những tác ñộng sư phạm 
ñến ñối tượng HS. 
         ðây là hai thành tố cơ bản, hai thành tố trung tâm của quá trình dạy học. Hai 
thành tố này tác ñộng qua lại với nhau. Trong sự tác ñộng qua lại ñó, GV giúp HS 
trước hết là xác ñịnh học ñể làm gì (xác ñịnh mục ñích, nhiệm vụ dạy học) từ ñó xác 
ñịnh học cái gì (xác ñịnh nội dung dạy học) và học cái ñó như thế nào (xác ñịnh 
phương pháp dạy học, phương tiện dạy học và hình thức tổ chức dạy học), cuối 
cùng ñạt ñược một kết quả dạy học nhất ñịnh.  
           - Mục ñích, nhiệm vụ dạy học (MðDH) phản ánh tập chung những yêu cầu 
của xã hội ñề ra cho quá trình dạy học. Mục ñích dạy học là nhân tố giữ vị trí hàng 
ñầu trong quá trình dạy học. Mục ñích dạy học có chức năng ñịnh hướng cho sự vận 
ñộng và phát triển của từng thành tố nói riêng, quá trình dạy học nói chung. Mục 
ñích dạy học ñược cụ thể hóa trong các nhiệm vụ dạy học. 
           - Nội dung dạy học (NDDH) bao gồm hệ thống những tri thức, kỹ năng, kỹ 
xảo mà người học phải nắm vững trong quá trình dạy học và các hoạt ñộng mà GV 
tổ chức. Nội dung dạy học chịu sự chi phối bởi mục ñích, nhiệm vụ dạy học ñồng 
thời nó lại qui ñịnh việc lựa chọn và vận dụng phối hợp các phương pháp, phương 
tiện và hình thức tổ chức dạy học. 
           - Phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học (PPDH) là những 
phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức ñược sử dụng trong quá trình dạy 
học. 
           - Kết quả dạy học (KQDH) phản ánh sự vận ñộng, phát triển của quá trình 
daûy học. Kết quả dạy học thể hiện tập trung ở kết quả HS ñạt ñược trong quá 
trình học tập. 

- Môi trường dạy học (MTDH) bao gồm môi trường tự nhiên và môi trường 
xã hội. Trong ñó môi trường xã hội ñóng vai trò quyết ñịnh.  

Cấu trúc của quá trình dạy học tiếp cận theo kiểu này ñược thể hiện qua sơ 
ñồ dưới ñây:                     Sơ ñồ: Cấu trúc của quá trình dạy học 

 
 
 
 

 
 
 

 
       

 
 

H 

MðDH 
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          Xem xét về mối quan hệ giữa học và dạy trong quá trình dạy học, Jean Vial 
(1986) ñã cho rằng tế bào của quá trình dạy học là sự tác ñộng qua lại giữa GV, HS 
và ñối tượng (ðT) mà GV cần nắm vững ñể dạy còn HS cần nắm vững ñể học. Do 
ñó xuất hiện một tam giác thể hiện mối quan hệ giữa GV, HS và ðT. Tam giác có 
ba ñỉnh là GV, HS và ðT (Hình 1).           
           Tam giác này thể hiện ba mối quan hệ cụ thể:  

1: Quan hệ GV và ðT  
(GV nắm vững tri thức và cách dạy) 
 2: Quan hệ HS và ðT 
(HS nắm ñược cách học, cách chiếm lĩnh  tri thức) 
3: Quan hệ GV và HS (Quan hệ sư phạm và cá nhân) 

             (Hình 1).         
 
 

ðT có thể là mục tiêu (M), nội dung (N) và  
phương pháp, phương tiện (P) dạy học.  
ðối tượng ñó còn có thể ñược gọi là khách thể hay 
là tri thức (M: HS nắm ðT hay tri thức ñể  làm gì? 
N: HS cần nắm ðT hay tri thức cụ thể nào?  
Và P: phương pháp nắm ra sao?). Tế bào này ñược biểu  
thị bằng một tam giác, gọi là tam giác sư phạm với  
ba ñỉnh là M,N và P (Hình 2).                                                                 Hình 2 
 

Nếu thay ðT trong tam giác (Hình 1)  
bằng tam giác M-N-P sẽ có một ngũ giác gọi là 
ngũ giác sư phạm: M-N-P-GV-HS, ñây là cốt lõi ñặc 
trưng của quá trình dạy học. Sơ ñồ này cho thấy ñầy  
ñủ quan hệ giữa một yếu tố với bốn yếu tố khác của 
ngũ giác sư phạm (NGSP) 
  
                                                                                                            Hình 3 

NGSP này ñược ñặt vào những ñiều kiện và môi trường khác nhau sẽ có 
những tác ñộng và ảnh hưởng qua lại khác nhau giữa NGSP với ñiều kiện và môi 
trường tương ứng. ðồng thời trong bản thân NGSP cũng có những biến ñổi của 
từng yếu tố tạo nên những hiệu quả khác nhau của ngũ giác sư phạm (Hình 4). 

Về ñiều kiện cho hoạt ñộng của NGSP có thể kể: 
- ðiều kiện về cơ sở vật chất-kỹ thuật như: Trường sở, phòng thí nghiệm-

thực hành, xưởng thực tập... 
- ðiều kiện về thông tin bao gồm: Thư viện, phòng máy tính, công nghệ 

thông tin... 
- ðiều kiện về quản lý nhà trường như: Quản lý hành chính, tài chính, học 

chính, quản lý nhân lực...và cơ chế ñiều hành bộ máy như luật lệ, nội qui, phân 
công, phân cấp... 

Về môi trường hoạt ñộng của NGSP có thể kể: 
- Môi trường nhà trường như: Hoạt ñộng giáo dục, nghiên cứu, phục vụ, 

quản lý... 

GV HS 

ðT 

1 2 

3 
  Hình 1 
 

 M 

N P 

H
S 

N 

GV 

M 

P 
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- Môi trường xã hội như: Gia ñình, cộng ñồng, xã hội, kinh tế, văn hóa, sản 
xuất, kinh doanh, thiết kế, nghiên cứu, dịch vụ...) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

    
                                                                       Hình 4 

- Môi trường quốc tế như: Hợp tác, trao ñổi... 
Ứng với mỗi môi trường có các hình thức học tập thích hợp như học tập 

trung hay không tập trung, học ñối mặt thầy trò hay học từ xa, học theo lớp hay học 
cá nhân, học kiểu chính qui hay không chính qui... 

Tùy theo quan niệm về vai trò trung tâm của giáo dục là GV hay HS, tùy 
theo quan niệm trội về ñối tượng cần nhấn mạnh là ñào tạo theo nội dung (trước ñại 
chiến thế giới lần thứ hai), ñào tạo theo mục tiêu (vài thập kỷ gần ñây) hay là chú 
trọng ñặc biệt ñến phương pháp, phương tiện (ñang xuất hiện xu thế này) mà tam 
giác sư phạm, ngũ giác sư phạm có kiểu hoạt ñộng khác nhau, thể hiện chủ yếu vào 
mối quan hệ giữa các ñỉnh. 

Vận dụng thành tựu của các khoa học hiện ñại vào quá trình dạy học nhằm 
giúp quá trình dạy học ñạt hiệu quả tối ưu, có các cách tiếp cận cấu trúc quá trình 
dạy học theo các hướng này. (Ví dụ: Cấu trúc của quá trình dạy học theo Công nghệ 
dạy học của Lê Khánh Bằng, cấu trúc của quá trình dạy học theo Lý thuyết thông 
tin của Nguyễn Ngọc Quang...). 

Tuy nhiên, dù ñược xem xét dưới góc ñộ nào thì ñiểm chung trong các cách 
tiếp cận cấu trúc quá trình dạy học là: Cấu trúc của quá trình dạy học là cấu trúc-hệ 
thống. Cấu trúc của quá trình dạy học bao gồm một hệ thống các thành tố (trong ñó, 
bản thân mỗi thành tố lại là một cấu trúc-hệ thống bao gồm các yếu tố) vận ñộng, 
phát triển trong mối quan hệ biện chứng và thống nhất với nhau tạo nên sự vận 
ñộng, phát triển chung của cả quá trình dạy học. Trong cấu trúc ñó, GV và HS là hai 
thành tố trung tâm, còn mục ñích dạy học là thành tố ñịnh hướng. Kết quả dạy học 
là kết quả phát triển của toàn bộ hệ thống. Do ñó, muốn nâng cao chất lượng quá 
trình dạy học phải nâng cao chất lượng của toàn bộ hệ thống; nghiên cứu quá trình 
dạy học phải nghiên cứu toàn diện (Nghiên cứu tất cả các thành tố) và luôn luôn ñặt 
vấn ñề nghiên cứu (Ví dụ nghiên cứu về phương pháp dạy học) trong cấu trúc-hệ 
thống này ñể xem xét và giải quyết. 

1.1.3. Qui luật cơ bản của quá trình dạy học 
1.1.3.1. Qui luật dạy học 

           Môi trường quốc tế 

  Môi trường xã hội 
* Kinh tế, văn hóa, xã hội, gia ñình, cộng ñồng... 
* Sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, thiết kế, dịch 
vụû... Môi trường nhà trường    
                                 
 

H

N 

M 

P 
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 Từ hiểu biết chung về Quy luật (phản ánh trong Triết học Mác) và cấu trúc 
quá trình dạy học, có thể nói: 

Qui luật dạy học phản ánh mối quan hệ chủ yếu, tất yếu và bền vững giữa 
các thành tố trong cấu trúc của quá trình dạy học (và giữa các yếu tố trong từng 
thành tố).  

Các quy luật dạy học bao gồm: 
- Qui luật về mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa thành tố môi trường 

nhất là ñiều kiện xã hội với từng thành tố trong cấu trúc của quá trình dạy học nói 
riêng và cả quá trình dạy học nói chung; 

- Qui luật về mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa GV với hoạt ñộng dạy 
và HS với hoạt ñộng học; 

- Qui luật về mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa dạy học và giáo dục; 
- Qui luật về mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa dạy học và sự phát 

triển trí tuệ của HS; 
- Qui luật về mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa mục ñích dạy học và 

nội dung dạy học; 
- Qui luật về mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa nội dung dạy học và 

phương pháp dạy học... 
1.1.3.2. Qui luật cơ bản của quá trình dạy học 
Trong các qui luật trên, qui luật về mối quan hệ giữa hoạt ñộng dạy của GV 

và hoạt ñộng học của HS ñược coi là qui luật cơ bản của quá trình dạy học. Bởi vì 
qui luật này phản ánh mối quan hệ giữa hai thành tố cơ bản, hai thành tố trung tâm 
ñặc trưng cho tính chất hai mặt của quá trình dạy học: Hoạt ñộng giảng dạy của GV 
và hoạt ñộng học tập của HS. Mặt khác, qui luật này chi phối, ảnh hưởng tích cực 
tới các qui luật khác của quá trình daûy học và các qui luật khác chỉ có thể phát 
huy tác dụng tích cực dưới ảnh hưởng tác ñộng của qui luật cơ bản này. 

Xem xét quy luật cơ bản của quá trình dạy học cũng tức là xem xét mối quan 
hệ GV-HS, quan hệ giữa hoạt ñộng dạy và hoạt ñộng học trong quá trình dạy học. 
ðã từng có nhiều quan ñiểm khác nhau bàn về mối quan hệ này. Trong ñó, hai quan 
ñiểm dạy học cơ bản: dạy học cổ truyền (dạy học lấy GV làm trung tâm) và dạy học 
mới (dạy học lấy HS làm trung tâm) ñã và ñang ñược bàn luận nhiều trong nhà 
trường chúng ta hiện nay. 

Có thể so sánh ñặc trưng của dạy học cổ truyền và dạy học mới, qua ñó thấy 
ñược mối quan hệ giữa GV và HS trong hai quan ñiểm ñó qua bảng so sánh dạy  
học cổ  truyền (lấy  GV làm trung tâm) và dạy  học mới  (lấy  HS làm trung tâm) 
dưới ñây: 

Bảng so sánh dạy học cổ truyền và dạy học mới 
 

Dạy học lấy GV làm trung tâm Dạy học lấy HS làm trung tâm 
-Quan niệm:Học là quá trình tiếp thu 
và lĩnh hội, qua ñó hình thành kiến 
thức, kỹ năng, tư tưởng, tình cảm. 
-Bản chất: Truyền thụ tri thức, truyền 
thụ và chứng minh chân lý của GV 
-Mục tiêu: Chú trọng cung cấp tri 
thức, kỹ năng, kỹ xảo, HS ñối phó với 
thi cử. 
 

-Quan niệm: Học là quá trình kiến tạo; HS tìm 
tòi, khám phá, phát hiện…tự hình thành hiểu biết, 
năng lực và phẩm chất. 
-Bản chất: Tổ chức hoạt ñộng nhận thức cho HS, 
dạy HS cách tìm ra chân lý. 
-Mục tiêu: Chú trọng hình thành các năng lực 
(sáng tạo, hợp tác…), dạy phương pháp và kỹ 
thuật khoa học, dạy cách học ñể ñáp ứng với yêu 
cầu của cuộc sống hiện tại và tương lai. 
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-Cách tiếp cận: Tiếp cận cơ bản lên 
nội dung 
-Vai trò của GV và HS: 
GV chủ ñộng ñiều khiển, HS thụ 
ñộng tiếp thu. Mối quan hệ chủ yếu: 
 GV              HS 
 
-Nội dung: SGK+GV 
 
 
 
 
-Phương pháp: Các phương pháp dạy 
học truyền thống (Trong ñó, chủ yếu 
GV ñộc thoại, phát vấn, áp ñặt kiến 
thức sẵn có, ñộc quyền ñánh giá, cho 
ñiểm cố ñịnh; HS nghe, ghi, học 
thuộc và trả bài ...). 
-Hình thức tổ chức: Cố ñịnh, giới hạn 
trong 4 bức tường của lớp học, GV 
ñối diện với cả lớp.  
 
-Kết quả: Chủ yếu bồi dưỡng cho HS 
trí nhớ, tư duy tái hiện, khó có khả 
năng thích ứng với cuộc sống. 

 
-Cách tiếp cận: Tiếp cận cơ bản lên các vấn ñề 
 
-Vai trò của GV và HS: 
GV chủ ñạo; HS chủ ñộng, tích cực, sáng tạo. 
Mối quan hệ:  GV                    HS  
                HS              HS và  HS               XH 
 
-Nội dung: Từ nhiều nguồn khác nhau: SGK, GV, 
các tài liệu khoa học phù hợp, bảo tàng, thực 
tế…gắn với vốn hiểu biết, kinh nghiệm&nhu cầu 
của HS, tình huống thực tế, bối cảnh và môi 
trường ñịa phương, những vấn ñề HS quan tâm 
-Phương pháp: Các phương pháp dạy học hiện ñại 
(Trong ñó, GV hướng dẫn; HS học cách học, cách 
giải quyết vấn ñề, cách sống và trưởng thành như 
tìm tòi, ñiều tra, giải quyết vấn ñề, dạy học tương 
tác. HS tự ñánh giá, tự ñiều chỉnh làm cơ sở ñể 
GV cho ñiểm cơ ñộng). 
-Hình thức tổ chức: Cơ ñộng, linh hoạt: Học ở 
lớp, ở phòng thí nghiệm, ở hiện trường, trong 
thực tế…; học cá nhân, ñôi bạn, nhóm và cả lớp 
ñối diện với GV. 
-Kết quả: Bồi dưỡng cho HS tính tự chủ, năng 
ñộng, sáng tạo; năng lực phát hiện và giải quyết 
vấn ñề, khả năng hợp tác...có khả năng thích ứng 
cao trong cuộc sống. 

 
Yêu cầu của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ ñổi mới hiện nay là ñào tạo 

những con người tự chủ, năng ñộng và sáng tạo, những con người có khả năng giải 
quyết những vấn ñề nảy sinh trong cuộc sống xã hội. ðể ñáp ứng những yêu cầu 
này, giáo dục Việt Nam, dạy học trong các nhà trường Việt Nam hiện nay ñang có 
xu hướng chuyển dịch mối quan hệ tác ñộng giữa GV và HS từ mối quan hệ tác 
ñộng chủ yếu và phổ biến một chiều từ GV ñến HS sang mối quan hệ tương tác hai 
chiều giữa GV và HS và nhiều chiều của HS bằng cách tiếp cận dần mục tiêu, nội 
dung và phương pháp dạy học tích cực. Qua ñó, GV chỉ ñóng vai trò chủ ñạo nhằm 
phát huy tính chủ ñộng, tích cực và sáng tạo của HS.  

1.1.4. Bản chất của quá trình dạy học 
1.1.4.1. Cơ sở xác ñịnh bản chất của quá trình dạy học 
Dựa vào hai mối quan hệ cơ bản ñể xác ñịnh bản chất của quá trình dạy học: 
- Mối quan hệ giữa hoạt ñộng nhận thức có tính chất lịch sử xã hội loài người 

(thể hiện ở hoạt ñộng nghiên cứu của các nhà khoa học) với hoạt ñộng dạy học 
Trong quá trình phát triển của lịch sử xã hội thì hoạt ñộng nhận thức có 

trước, hoạt ñộng dạy học có sau. Hoạt ñộng học tập của HS chính là hoạt ñộng nhận 
thức trong môi trường dạy học (môi trường sư phạm). 

- Mối quan hệ giữa dạy và học, giữa GV và HS 
Quá trình dạy học là quá trình tác ñộng qua lại giữa GV và HS. Xét cho cùng 

thì mọi tác ñộng của GV ñến HS ñều nhằm thúc ñẩy mối quan hệ giữa HS và tài 
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liệu học tập, tức thúc ñẩy hoạt ñộng nhận thức tài liệu học tập của HS. Kết quả dạy 
học phản ánh tập trung ở kết quả nhận thức tài liệu học tập của HS.  

1.1.4.2. Bản chất của quá trình dạy học 
Từ hai cơ sở trên có thể nói bản chất của quá trình dạy học là quá trình nhận 

thức ñộc ñáo của HS (hay bản chất của quá trình dạy học là quá trình nhận thức của 
HS dưới sự hướng dẫn của GV) 

a. Bản chất của quá trình dạy học là quá trình nhận thức của HS 
Qua so sánh hoạt ñộng nhận thức có tính chất lịch sử xã hội loài người và 

hoạt ñộng học tập của HS diễn ra trong hoạt ñộng dạy học cho thấy về cơ bản hoạt 
ñộng nhận thức của HS cũng giống như hoạt ñộng nhận thức có tính chất lịch sử xã 
hội loài người (Hoạt ñộng nhận thức của loài người ñã ñược khái quát trong nhận 
thức luận của chủ nghĩa Mác, trong tâm lý học Mác xít). Sự giống nhau ñó ñược thể 
hiện qua bảng so sánh dưới ñây: 
 

        Hai hoạt ñộng 
Thành phần 

Hoạt ñộng nhận thức của loài người Hoạt ñộng học tập của HS 
 

ðối tượng Hiện thực khách quan 
(Ví dụ: Niutơn tìm ra ñịnh luật Vạn 
vật hấp dẫn 

Hiện thực khách quan 
(Ví dụ: HS học ñể biết ñịnh luật Vạn 
vật hấp dẫn) 

Phương thức Vận dụng các thao tác hoạt ñộng trí 
tuệ: TQ        TDTrT         TT 
 
 
Theo hai con ñường: 
Cụ thể               Trừu tượng 
Trừu tượng               Cụ thể 

Vận dụng các thao tác hoạt ñộng trí 
tuệ: TQ         TDTrT           TT 
 
 
Theo hai con ñường:  
Cụ thể               Trừu tượng 
Trừu tượng               Cụ thể 

Mục ñích Tăng cường hiểu biết Tăng cường hiểu biết 
 

Tính bản chất này cho thấy: Hoạt ñộng học tập của HS thực chất là hoạt 
ñộng nhận thức và hoạt ñộng dạy của GV là tổ chức hoạt ñộng nhận thức. 

Từ ñó, trong dạy học, GV phải ý thức ñược trách nhiệm của mình là giúp HS 
nhận thức, tức là giúp các em tìm tòi, khám phá ra những ñiều mới lạ trong cuộc 
sống ñể làm giàu thêm vốn hiểu biết của các em. Cho nên, quá trình hướng dẫn ñó 
phải tuân theo con ñường nhận thức chung của nhân loại. Trong ñó, cần coi trọng 
việc hướng dẫn HS tích lũy tri thức từ nhiều nguồn thông tin khác nhau; tổ chức cho 
các em thực hành tri thức ñã học; tích cực vận dụng các thao tác trí tuệ từ thấp ñến 
cao trong quá trình tích lũy và vận dụng tri thức; bồi dưỡng cho các em khả năng tự 
học, tự nghiên cứu và những phẩm chất cần thiết của nhà nghiên cứu trẻ tuổi.  

Tóm lại, dạy cũng như học cần tuân thủ quy luật nhận thức. Muốn vậy, cả 
GV lẫn HS (nhất là GV) cần nghiên cứu nắm vững hệ thống lý luận về nhận thức 
của chủ nghĩa Mác ñể vận dụng tốt trong hoạt ñộng dạy học của mình. 

b. Quá trình nhận thức của HS là quá trình nhận thức mang tính ñộc ñáo 
Tuy nhiên, quá trình nhận thức của HS lại có tính ñộc ñáo. Tính ñộc ñáo ñó 

thể hiện ở chỗ: Mặc dù cũng là quá trình nhận thức, nhưng sự nhận thức của HS lại 
nằm trong môi trường sư phạm với sự ñiều khiển của GV. ðây là ñiểm khác nhau 
cơ bản giữa hoạt ñộng nhận thức của HS với hoạt ñộng nhận thức có tính lịch sử 
của loài người. Những nét ñặc trưng của sự khác nhau này ñược thể hiện qua bảng 
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so sánh giữa hoạt ñộng nhận thức có tính lịch sử xã hội của loài người và hoạt ñộng 
nhận thức của HS dưới ñây:   

           
Hoạt ñộng nhận thức của loài người Hoạt ñộng nhận thức của HS 

1.Mục ñích: Phát hiện cái mới (chân lý) 
khách quan (cái mới ñối với cả nhân loại). 
 
2.Con ñường ghập nghềnh ñầy khó khăn, 
vất vả, tốn nhiều thời gian và công sức 
hơn. (Con ñường chưa ñược khai phá). 
3. Con ñường tự mình mò mẫm. Con 
ñường thử và sai. 

1.Mục ñích: Phát hiện cái mới (chân 
lý) chủ quan (chỉ mới ñối với bản 
thân HS ñó). 
2.Con ñường tương ñối bằng phẳng 
và mất ít thời gian, công sức hơn. 
(Con ñường ñã ñược khai phá). 
3.Con ñường có sự hướng dẫn của 
GV.  

 
Từ ñó, muốn giúp HS nhận thức tốt tài liệu học tập thì GV cần phải biết ñiều 

khiển mối quan hệ giữa hoạt ñộng chủ ñạo của GV và hoạt ñộng chủ ñộng, tích cực 
của HS và ñiều khiển các mối liên hệ khác diễn ra trong quá trình dạy học. Dạy học 
phải làm sao ñể tạo nên môi trường sư phạm tốt nhất cho HS học tập và phấn ñấu. 

1.1.5. Nhiệm vụ dạy học 
1.1.5.1. Cơ sở ñể xác ñịnh các nhiệm vụ dạy học 
- Dựa vào mục tiêu giáo dục và ñào tạo; 
- Dựa vào nhận thức luận của chủ nghĩa Mác; 
- Dựa vào sự tiến bộ của cách mạng khoa học, kỹ thuật-công nghệ và cách 

mạng xã hội; 
- Dựa vào ñặc ñiểm của HS, ñặc ñiểm các loại trường, môn học... 
1.1.5.2. Các nhiệm vụ dạy học 
 Mục tiêu dạy học ñược cụ thể hóa thành các nhiệm vụ dạy học.  
Mục tiêu dạy học ở trung học phổ thông ñược xác ñịnh căn cứ vào mục tiêu 

giáo dục trung học phổ thông. Mục tiêu giáo dục nhằm vào việc giáo dục toàn diện 
nhân cách HS: Giáo dục ñạo ñức, giáo dục trí tuệ, giáo dục thẩm mỹ, giáo dục thể 
chất và giáo dục kỹ năng. ðể ñạt ñược mục tiêu giáo dục toàn diện, quá trình dạy 
học cần tác ñộng lên cả ba mặt của ñời sống tâm lý HS: Mặt nhận thức, mặt xúc 
cảm, tình cảm (hay mặt thái ñộ) và mặt hành ñộng. Ví dụ muốn HS thực hiện tốt 
các chuẩn mực ñạo ñức xã hội thì cần giúp các em hiểu các chuẩn mực ñạo ñức xã 
hội, hiểu vì sao cần phải thực hiện chúng và biết cách thức thực hiện chúng (tác 
ñộng lên mặt nhận thức); bồi dưỡng thái ñộ ñúng ñắn ñối với việc thực hiện các 
chuẩn mực ñạo dức xã hội (tác ñộng lên mặt xúc cảm, tình cảm: thực hiện ñúng, tốt 
các chuẩn mực xã hội thì sung sướng, tự hào, có biểu hiện sai thì xấu hổ, buồn...) và 
tổ chức cho HS thực hiện các chuẩn mực ñạo ñức xã hội (tác ñộng lên mặt hành 
ñộng). Chính vì thế, mục tiêu dạy học ñược xác ñịnh thường bao gồm ba nhóm yêu 
cầu bồi dưỡng nhân cách toàn diện: Yêu cầu về nhận thức (tri thức), yêu cầu về xúc 
cảm, tình cảm (thái ñộ) và yêu cầu về hành ñộng (kỹ năng). Trong nhà trường 
truyền thống, ba nhóm yêu cầu này thường ñược xác ñịnh và sắp xếp theo thứ tự 
như sau:  

1). Hệ thống những tri thức cần nắm; 
2). Hệ thống những kỹ năng học tập và sinh hoạt cần rèn luyện; 
3). Hệ thống những giá trị (thái ñộ) thích hợp cần bồi dưỡng. 
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Những yêu cầu này sẽ ñược thực hiện thông qua việc tiến hành các nhiệm vụ 
dạy học. Các nhiệm vụ dạy học bao gồm: 

a. Nhiệm vụ tổ chức, ñiều khiển HS nắm vững hệ thống tri thức 
Tri thức, sản phẩm của nhận thức là “những kiến thức có hệ thống phản ánh 

chính xác bản thân sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tâm lý con người, phản 
ánh những mối quan hệ có tính quy luật giữa các hiện tượng khách quan” [13, 424]. 

Tổ chức, ñiều khiển HS nắm vững hệ thống tri thức, tức là giúp các em nắm 
vững những kinh nghiệm mà loài người ñã tích lũy ñược trong quá trình phản ánh 
hiện thực khánh quan. ðó là những kinh nghiệm hiểu biết về bản thân sự vật, hiện 
tượng trong hiện thực khách quan, về mối quan hệ giữa chúng; về cách thức hoạt 
ñộng-cách thức tác ñộng lên chúng và những kinh nghiệm về thái ñộng ñối xử ñối 
với chúng. Những kinh nghiệm ñó ñược tập trung và sắp xếp một cách có hệ thống 
thành các khoa học.  

Ở nhà trường phổ thông, tri thức cung cấp cho HS ñược lựa chọn cần ñảm 
bảo các ñặc tính: hệ thống, khoa học, phổ thông, cơ bản, hiện ñại và phù hợp với 
thực tiễn Việt Nam về tự nhiên, xã hội, tư duy, kỹ thuật và cách thức hoạt ñộng. 
Trong ñó: 

- Tri thức khoa học là những tri thức ñược hình thành từ hoạt ñộng nghiên 
cứu khoa học, những tri thức này ñã ñược thực tiễn kiểm nghiệm, ñã trở thành chân 
lý và ñã ñược sắp xếp một cách có hệ thống thành các khoa học.  

- Tri thức phổ thông là những tri thức tối thiểu cần thiết cho tất cả mọi người 
dù rằng sau này họ làm bất cứ nghề gì.  

- Tri thức cơ bản là những tri thức mấu chốt nhất ñược coi là cơ sở ñể suy ra 
các tri thức khác cùng hoặc có liên quan.  

- Tri thức hiện ñại là những tri thức phản ánh những thành tựu mới nhất, tiên 
tiến nhất của khoa học, kỹ thuật, văn hóa; những tri thức giải quyết ñược vấn ñề một 
cách ñúng ñắn nhất, có hiệu quả nhất phù hợp với xu thế phát triển ñi lên của hiện 
thực khách quan.  

- Những tri thức ñó còn phải phù hợp với thực tiễn Việt Nam tức là phải có 
tác dụng giải quyết ñược những vấn ñề do thực tiễn Việt Nam ñề ra, phù hợp với 
nhận thức của HS phổ thông Việt Nam. 

- ðó là những tri thức phổ thông về tất cả các lĩnh vực của cuộc sống xã hội: 
Tự nhiên, xã hội, con người và kỹ thuật. 

Những tri thức khoa học, phổ thông, cơ bản, hiện ñại và phù hợp, thuộc các 
lĩnh vực, tiếp thu ñược ở nhà trường phổ thông sẽ giúp HS có cơ sở, có hành trang 
ñầy ñủ ñể thích ứng nhanh với cuộc sống thực tiễn, ñể có thể tiếp tục học lên, học 
một cách thường xuyên, liên tục, suốt ñời.  

Do ñó, ñể thực hiện nhiệm vụ này, trong quá trình dạy một môn học cụ thể 
nào ñó cần: 

+ Xác ñịnh hệ thống tri thức cơ bản của môn học, bài học HS cần lĩnh hội;  
+ Xác ñịnh mức ñộ nắm vững tri thức mà HS cần ñạt (theo các mức ñộ nhận 

thức: Nhận biết, hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp và ñánh giá (Bloom 1956); 
+ Từ ñó ñề ra cách thức giúp HS nắm vững chúng theo nguyên tắc: Hiểu sâu-

nhớ lâu ñể có cơ sở vận dụng tốt. 
b. Nhiệm vụ phát triển kỹ năng, phát triển trí tuệ cho HS   
Kỹ năng là “khả năng thực hiện ñúng hành ñộng, hoạt ñộng phù hợp với 

những mục tiêu và ñiều kiện cụ thể tiến hành hành ñộng ấy, cho dù ñó là hành ñộng 
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cụ thể hay hành ñộng trí tuệ” [13, 220]. Còn kỹ xảo là kỹ năng ñược tự ñộng hóa. 
Kỹ xảo phải trải qua luyện tập rất nhiều lần cho tới khi các thao tác ñạt tới mức ñộ 
tự ñộng hóa hoàn toàn, hầu như không còn yếu tố ý thức nữa và ñạt ñược ñộ bền ổn 
ñịnh ñồng thời có ñộ mềm dẻo, uyển chuyển ñể có thể thích ứng nhất ñịnh với 
những ñiều kiện biến ñổi mà vẫn không bị biến dạng hành ñộng. Trí tuệ là “Năng 
lực nhận thức lý tính, ñạt tới trình ñộ nhất ñịnh của hoạt ñộng tư duy” [13, 426].  

Hình thành và phát triển kỹ năng, kỹ xảo; phát triển trí tuệ thực chất là hình 
thành và phát triển khả năng thực hiện hoạt ñộng cho HS. 

Hoạt ñộng là hình thức biểu hiện quan trọng nhất của mối quan hệ tích cực, 
chủ ñộng của con người ñối với thực tiễn xung quanh. Ngoài các yếu tố mục ñích và 
ñộng cơ, hoạt ñộng còn có ñặc trưng là phải biết sử dụng các phương tiện nhất ñịnh 
mới thực hiện ñược hay hoạt ñộng ñòi hỏi phải có các kỹ năng, kỹ xảo sử dụng các 
phương tiện. Hình thức hoạt ñộng cơ bản của con người là lao ñộng. Trong quá 
trình phát triển của lịch sử, hoạt ñộng lao ñộng ñã phân hoá thành hai hình thức: lao 
ñộng trí óc và lao ñộng chân tay, nhưng vẫn luôn gắn bó chặt chẽ với nhau. Xã hội 
càng văn minh, càng phát triển thì thành phần trí tuệ trong hoạt ñộng của con người 
càng tăng và lấp dần khoảng cách giữa hoạt ñộng trí tuệ và hoạt ñộng cơ bắp trong 
quá trình hoạt ñộng.  

Do ñó, trên cơ sở cung cấp tri thức, cần rèn luyện cho HS hệ thống những kỹ 
năng, kỹ xảo hoạt ñộng lao ñộng trí óc và lao ñộng chân tay tương ứng. Tức là giúp 
HS có khả năng vận dụng tri thức ñã học ñể giải quyết những nhiệm vụ do thực tiễn 
ñề ra. Trong ñó, những kỹ năng, kỹ xảo học tập có tầm quan trọng ñặc biệt ñối với 
quá trình nắm vững tri thức khoa học.  

Các kỹ năng, kỹ xảo cần bồi dưỡng cho HS trong quá trình học tập bao gồm 
hai loại: kỹ năng, kỹ xảo chung trong học tập và kỹ năng, kỹ xảo tương ứng với tri 
thức môn học. 

- Kỹ năng, kỹ xảo chung trong học tập  
Kỹ năng, kỹ xảo chung trong học tập là những kỹ năng, kỹ xảo ñược sử dụng 

trong mọi môn học. Ví dụ: các kỹ năng nói, nghe, ñọc hiểu, viết;  kỹ năng sử dụng 
các dụng cụ học tập thông dụng; các kỹ năng xây dựng phương hướng, kế hoạch và 
tổ chức thực hiện phương hướng, kế hoạch học tập; các kỹ năng hợp tác trong học 
tập... ñặc biệt là các kỹ năng vận dụng các thao tác trí tuệ nhằm hình thành và phát 
triển năng lực hoạt ñộng trí tuệ cho HS. Năng lực hoạt ñộng trí tuệ ñược thể hiện ở 
khả năng vận dụng các thao tác trí tuệ ñặc biệt là các thao tác tư duy trừu tượng. 
Các nhà tâm lý học ñã cho rằng sự phát triển trí tuệ ñược ñặc trưng bởi sự tích lũy 
vốn tri thức và sự tích lũy các thao tác trí tuệ thành thạo vững chắc. Trong quá trình 
nắm tri thức diễn ra sự thống nhất giữa một bên là những tri thức với tư cách là ñối 
tượng ñược phản ánh và một bên là các thao tác trí tuệ với tư cách là phương thức 
phản ánh. Những tri thức ñược nắm vững nhờ các thao tác trí tuệ, và ngược lại, quá 
trình nắm tri thức làm cho các thao tác trí tuệ ñược hình thành và phát triển. 

Giúp HS phát triển năng lực hoạt ñộng trí tuệ cần tập trung bồi dưỡng cho 
các em: 

+ Năng lực nhận thức, từ nhận thức cảm tính (cảm, tri giác) ñến nhận thức lý 
tính (tư duy, tưởng tượng); 

+ Các chức năng tâm lý khác như: trí nhớ, sự tập trung chú ý, hứng thú trong 
nhận thức cũng như các phẩm chất tâm lý khác. 
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Trong ñó ñặc biệt chú ý ñến việc bồi dưỡng cho HS mong muốn biết và có 
khả năng  thực hiện các thao tác tư duy thành thạo, vững chắc như phân tích, tổng 
hợp, so sánh… 

• Phân tích và tổng hợp 

Phân tích là quá trình dùng trí óc ñể phân chia ñối tượng nhận thức thành các 
“bộ phận”, các thành phần khác nhau. Tổng hợp là dùng trí óc ñể hợp nhất các 
thành phần ñã ñược tách rời nhờ sự phân tích thành một chỉnh thể. Phân tích và tổng 
hợp có quan hệ qua lại mật thiết với nhau, tạo thành một sự thống nhất không tách 
rời. Tổng hợp sơ bộ ban ñầu cho ta ấn tượng chung về ñối tượng, nhờ ñó mà xác 
ñịnh ñược phương hướng phân tích ñối tượng. Từ sự phân tích ñối tượng sẽ giúp ta 
có một nhận thức ñầy ñủ hơn về ñối tượng, phân tích càng sâu thì sự tổng hợp cuối 
cùng càng cao, càng ñầy ñủ. Sự tổng hợp hoàn chỉnh sẽ ảnh hưởng ñến chất lượng 
của sự phân tích tiếp theo. Ví dụ: “tính diện tích tứ giác ABCD”, HS kẻ ñường chéo 
AC, chia (phân tích) tứ giác ra làm hai hình tam giác, tìm diện tích của mỗi hình 
tam giác này rồi cộng lại (tổng hợp) ñể có diện tích của hình tứ giác ñã cho. 

 •  So sánh 
 So sánh là quá trình dùng trí óc ñể xác ñịnh sự giống nhau hay khác nhau, sự 

ñồng nhất hay không ñồng nhất, sự bằng nhau hay không bằng nhau giữa các ñối 
tượng nhận thức. Thao tác này liên quan chặt chẽ với thao tác phân tích, tổng hợp. 
Muốn so sánh các sự vật (hiện tượng), ta phải phân tích các dấu hiệu, các thuộc tính 
của chúng, ñối chiếu các dấu hiệu, các thuộc tính ñó với nhau, rồi tổng hợp lại xem 
hai sự vật ñó có gì giống nhau và khác nhau.  

 So sánh các ñối tượng có thể ñược thực hiện theo trình tự sau: 
 + Nêu ñịnh nghĩa ñối tượng cần so sánh; 
 + Phân tích ñối tượng, tìm ra dấu hiệu bản chất của mỗi ñối tượng so sánh; 
 + Xác ñịnh những ñiểm giống nhau và những ñiểm khác nhau của từng dấu 

hiệu tương ứng; 
+ Khái quát các dấu hiệu quan trọng giống và khác nhau của các ñối tượng 

so sánh; 
 + Nếu có thể ñược thì nêu rõ nguyên nhân của sự giống và khác nhau ñó. 
 •  Trừu tượng hóa 

 Trừu tượng hóa là quá trình dùng trí óc ñể gạt bỏ những mặt, những thuộc 
tính, những liên hệ, quan hệ thứ yếu, không cần thiết, chỉ giữ lại những yếu tố cần 
thiết cho tư duy. 

Ví dụ: Khi xem xét hình dáng của các vật (chẳng hạn hình cầu) ta gạt qua 
một bên kích thước, màu sắc, chất liệu, công dụng của chúng. 

•  Khái quát hóa 

Khái quát hóa là quá trình dùng trí óc ñể hợp nhất nhiều ñối tượng khác nhau 
thành một nhóm, một loại theo những thuộc tính, những liên hệ, quan hệ chung, 
nhất ñịnh. Những thuộc tính chung này bao gồm hai loại: Những thuộc tính chung 
giống nhau và những thuộc tính chung bản chất. Muốn vạch ñược những dấu hiệu 
bản chất cần phải có phân tích, tổng hợp, so sánh sâu sắc sự vật, hiện tượng ñịnh 
khái quát. 

Ví dụ 1. Từ ba sự kiện: Số 5 chia hết cho 5; số 15 chia hết cho 5 và số 25 
chia hết cho 5. So sánh ba số 5, 15, 25, rút ra ñiểm chung các số ñó ñều có tận cùng 
bằng 5 và có kết luận khái quát: Tất cả các số tận cùng bằng 5 ñều chia hết cho 5. 
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Ví dụ 2. Có bao nhiêu hình tam giác trong hình 2.10? và sau ñó là trong các 
hình 2.11; 2.12? Có những em ñã suy nghĩ và ñếm như sau: 
  - Số tam giác có cạnh bên là OA :  4 
  - Số tam giác có cạnh bên là OB 
   (và nằm bên phải của OB)         :   3 
  - Số tam giác có cạnh bên là OC 
  (và nằm bên phải của OC)          :   2 
  - Số tam giác có cạnh bên là OD 
   (và nằm bên phải của OD)         :   1 

                                Cộng   : 10         
Từ ñó chuyển qua hình 2.11, các em có thể trả lời ñược ngay số hình tam 

giác là: 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15, và số hình tam giác trên hình 2.12 là: 15 + 6 = 21. 
Như vậy, các em HS này ñã biết khái quát hóa trên cơ sở phân tích chỉ một sự kiện. 

•  Cụ thể hóa  

Cụ thể hóa là quá trình minh họa hay giải thích những khái niệm, ñịnh luật 
khái quát, trừu tượng bằng ví dụ.  

Ví dụ khi dạy về góc: Xuất phát từ mô hình cụ thể của góc trong thực tế 
(hình tạo bởi kim phút và kim giờ trong ñồng hồ, hình tạo bởi hai cạnh của E ke, 
hình tạo bởi hai cạnh bàn...), bỏ qua các tính chất khác của các vật mà chỉ giữ lại 
một dấu hiệu chung (hai tia chung gốc), từ ñó ñi ñến ñịnh nghĩa khái niệm góc (góc 
là một hình tạo bởi hai tia  chung gốc) sau ñó lại cụ thể hóa khái niệm này bằng 
cách xét một số góc cụ thể (nhọn, vuông, tù, bẹt... ), nhận biết các góc trong những 
ñiều kiện khác nhau, v v...) 

Trên cơ sở ñó dần dần hình thành và phát triển ở các em các phẩm chất của 
hoạt ñộng trí tuệ như tính ñịnh hướng, tính phê phán, tính linh hoạt…: 

•  Tính ñịnh hướng của trí tuệ. Tính ñịnh hướng của trí tuệ ñược thể hiện ở 
chỗ HS nhanh chóng và chính xác xác ñịnh ñối tượng của hoạt ñộng trí tuệ, mục 
ñích phải tới và con ñường tối ưu ñể ñạt ñược mục ñích ñó. Phẩm chất này chi phối 
hướng ñi và cách thức ñi của hoạt ñộng trí tuệ, ñồng thời nó còn giúp cho HS có ý 
thức và năng lực ngăn ngừa sự ñi chệch hướng cũng như kịp thời phát hiện lệch lạc 
và ñiều chỉnh có hiệu quả những lệch lạc này. 

•  Bề rộng của trí tuệ. Bề rộng của hoạt ñộng trí tuệ ñược thể hiện ở chỗ, HS 
có thể tiến hành hoạt ñộng này trong nhiều lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực có liên 
quan mật thiết với nhau. Nó giúp cho HS có ñiều kiện thuận lợi ñể tạo nên sự hỗ trợ 
giữa hoạt ñộng trí tuệ trong lĩnh vực này và hoạt ñộng trí tuệ trong lĩnh vực khác. Ví 
dụ: Hoạt ñộng trí tuệ trong lĩnh vực Toán giúp cho hoạt ñộng trí tuệ trong lĩnh vực 
Vật lý, Hóa... 

 •  Chiều sâu của trí tuệ. Chiều sâu của hoạt ñộng trí tuệ thể hiện ở chỗ: HS 
tiến hành hoạt ñộng trí tuệ theo hướng ñi sâu vào và nắm ñược ngày càng sâu sắc 
bản chất của sự vật, hiện tượng khách quan. Phẩm chất này giúp HS phân biệt ñược 
cái bản chất và cái không bản chất, cái bản chất với cái hiện tượng; ñề phòng hoạt 
ñộng trí tuệ nông cạn, hình thức chủ nghĩa; có ñiều kiện thuận lợi trong việc nắm 
nhanh chóng và chính xác các qui luật vốn có của hiện thực khách quan và vận 
dụng chúng nhằm cải tạo hiện thực. 

•  Tính linh hoạt của trí tuệ. Tính linh hoạt của hoạt ñộng trí tuệ thể hiện ở 
chỗ: HS có khả năng thay ñổi phương hướng giải quyết vấn ñề phù hợp với sự thay 
ñổi của các ñiều kiện, biết tìm ra phương pháp mới ñể giải quyết vấn ñề, dễ dàng 

H.2.10 H.2.11 H.2.12 

 A    B      C      
D   E 
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chuyển từ dạng hoạt ñộng trí tuệ này sang hoạt ñộng trí tuệ khác, khắc phục lối rập 
khuôn theo mẫu ñịnh sẵn, máy móc, suy nghĩ theo ñường mòn; có khả năng xác lập 
sự phụ thuộc giữa các kiến thức theo trật tự ngược với cách ñã biết (tính thuận 
nghịch của quá trình tư duy); khả năng nhìn một vấn ñề, một hiện tượng theo những 
quan diểm khác nhau. Phẩm chất này giúp HS thích ứng với các tình huống nhận 
thức khác nhau một cách nhanh chóng, ñảm bảo nắm tri thức mới nhanh hơn và tiết 
kiệm hơn. 

 •  Tính ñộc lập của trí tuệ. Tính ñộc lập của hoạt ñộng trí tuệ biểu hiện ở khả 
năng tự mình phát hiện ñược vấn ñề phải giải quyết, tự mình ñề xuất ñược cách giải 
quyết và tự mình giải quyết ñược; không ñi tìm những lời giải ñáp sẵn, không dựa 
dẫm vào ý nghĩ và lập luận của người khác. Phẩm chất này giúp HS chủ ñộng trong 
hoạt ñộng nhận thức; phát huy ñược nhiều sáng kiến, nâng cao ñược hiệu quả học 
tập. Tính ñộc lập có liên quan mật thiết với tính tự giác và tính tích cực; trong ñó, 
tính tự giác là cơ sở của tính tích cực, và tính tích cực phát triển cao ñộ sẽ làm hình 
thành tính ñộc lập. Vì vậy, khi tiến hành hoạt ñộng trí tuệ cần phải kết hợp cả ba 
phẩm chất ñó với nhau.  

•  Tính nhất quán của trí tuệ. Hoạt ñộng trí tuệ có tính nhất quán có nghĩa là 
ñảm bảo ñược tính logíc, ñảm bảo ñược sự thống nhất của tư tưởng chủ ñạo từ ñầu 
ñến cuối, không có những mâu thuẫn. 

•  Tính phê phán của trí tuệ. Tính phê phán của hoạt ñộng trí tuệ ñược thể 
hiện ở chỗ: HS biết phân tích, ñánh giá các quan ñiểm, lý thuyết, phương pháp của 
người khác ñồng thời ñưa ra ñược ý kiến của mình, bảo vệ ñược ý kiến ấy. Nhờ ñó, 
HS học tập ñược kinh nghiệm của loài người nói chung, của người khác nói riêng 
một cách sáng tạo, dễ dàng ñưa kinh nghiệm ñó vào trong hệ thống kinh nghiệm của 
bản thân; ñồng thời, tránh ñược tình trạng giáo ñiều, mù quáng trong nhận thức. 

•  Tính khái quát của trí tuệ. Tính khái quát của hoạt ñộng trí tuệ ñược thể 
hiện ở chỗ: Khi giải quyết mỗi nhiệm vụ nhận thức nhất ñịnh, HS sẽ hình thành mô 
hình giải quyết khái quát tương ứng. Từ mô hình giải quyết khái quát này, HS có 
thể vận dụng ñể giải quyết những nhiệm vụ cụ thể cùng loại. Nhờ ñó, HS dễ dàng 
thích ứng với việc giải quyết các nhiệm vụ nhận thức tương tự. 

 Các phẩm chất hoạt ñộng trí tuệ nói trên có mối quan hệ với nhau và thống 
nhất ñảm bảo cho hoạt ñộng này ñạt ñược hiệu quả tối ưu. 

- Kỹ năng, kỹ xảo tương ứng với tri thức môn học. Mỗi môn học chứa ñựng 
một hệ thống tri thức ñược lựa chọn từ một hay một số khoa học hữu quan cần cung 
cấp cho HS. Tương ứng với tri thức môn học là các kỹ năng, kỹ xảo (bao gồm cả kỹ 
năng, kỹ xảo nghiên cứu tri thức và kỹ năng, kỹ xảo vận dụng tri thức môn học 
trong thực tiễn) ñặc thù cần tiến hành bồi dưỡng cho học sinh . Ví dụ: Trong học 
Toán, tương ứng với tri thức về Quy tắc rút gọn phân số là kỹ năng rút gọn phân số.  

Như vậy, trong quá trình dạy học, GV bộ môn cần: 
+ Xác ñịnh hệ thống kỹ năng, kỹ xảo chung trong học tập HS cần rèn luyện; 
+ Xác ñịnh rõ hệ thống kỹ năng, kỹ xảo tương ứng với hệ thống tri thức môn 

học, bài học HS cần rèn luyện; 
+ Xác ñịnh mức ñộ kỹ năng HS, kỹ xảo cần ñạt; 
+ Từ ñó ñề ra cách thức rèn luyện các kỹ năng, kỹ xảo ñó. 
Tóm lại, bồi dưỡng cho HS kỹ năng, kỹ xảo hoạt ñộng lao ñộng trí óc và lao 

ñộng chân tay tức là bồi dưỡng cho HS phương pháp, khả năng làm việc nhất là khả 
năng suy nghĩ, khả năng sử dụng tốt nhất bộ óc của mình; cũng tức là rèn cho các 



 18 

 

em tiềm lực của sự hiểu biết; cung cấp cho các em chìa khóa của mọi sự hiểu biết, 
tạo ñiều kiện cho HS lĩnh hội tri thức có hiệu quả, cho khả năng sống và làm việc 
trong tương lai. 

c. Bồi dưỡng cho HS thế giới quan, nhân sinh quan khoa học và những phẩm 
chất, năng lực cần thiết của con người mới (Bồi dưỡng cho HS thái ñộ hay giá trị  
thích hợp) 

Thế giới quan là quan ñiểm, quan niệm thành hệ thống về thế giới, về các 
hiện tượng tự nhiên và xã hội. Thế giới quan khoa học bao gồm quan ñiểm duy vật 
và phương pháp biện chứng trong việc nhìn nhận thế giới xung quanh. 

Nhân sinh quan là quan ñiểm, quan niệm thành hệ thống về cuộc sống, về ý 
nghĩa, mục ñích cuộc sống của con người. Cốt lõi của nhân sinh quan là lý tưởng 
sống. Nhân sinh quan khoa học là nhân sinh quan của giai cấp vô sản. 

Nhiệm vụ này cần tập trung vào việc: 
- Hình thành và phát triển quan ñiểm ñúng ñắn về thế giới tự nhiên, xã hội, 

con người, kỹ thuật và cách thức hoạt ñộng;  
+ Nêu rõ tính thực tiễn của tri thức (cho HS thấy tri thức bắt nguồn từ thực 

tiễn, nảy sinh và phát triển do nhu cầu của thực tiễn và phục vụ cho thực tiễn) ñể HS 
ý thức ñược ý nghĩa, tầm quan trọng của tri thức,  của môn học; 

+ Bồi dưỡng quan ñiểm duy vật và phương pháp tư duy biện chứng (xem xét 
các sự vật, hiện tượng theo quan ñiểm duy vật; theo quan ñiểm vận ñộng, biến ñổi 
và tương quan chặt chẽ với nhau). 

- Giáo dục thái ñộ ñúng ñắn ñối với thế giới xung quanh 
+ Hình thành thái ñộ ñúng ñắn ñối với tự nhiên (Từ hiểu biết về tự nhiên 

hình thành cho HS ý thức và thái ñộ bảo vệ, cải tạo và xây dựng môi trường thiên 
nhiên);  

+ Hình thành thái ñộ ñúng ñắn ñối với ñối với xã hội (Từ hiểu biết về xã hội 
hình thành cho HS ý thức và thái ñộ bảo vệ, cải tạo và xây dựng môi trường xã hội); 

+ Giáo dục ý thức và thái ñộ ñúng ñắn ñối với lao ñộng, trước hết là lao ñộng 
học tập; 

+ Giáo dục thái ñộ và cách cư xử ñúng ñắn ñối với mọi người trong cộng 
ñồng. 

- Giáo dục những phẩm chất, năng lực cần thiết của con người mới... 
Như vậy, tùy ñặc ñiểm của từng môn học, bài học, GV cần xác ñịnh 
+ Những quan ñiểm, thái ñộ và phẩm chất nhân cách nào cần bồi dưỡng cho 

HS; 
+ Biểu hiện của những quan ñiểm, thái ñộ và phẩm chất ñó; 
+ Từ ñó ñề ra cách thức bồi dưỡng chúng. 
Cách xác ñịnh và sắp xếp các yêu cầu và nhiệm vụ dạy học theo thứ tự như 

trên có thể là một trong các nguyên nhân dẫn ñến hiện tượng trong thực tế GV chỉ 
chú trọng việc cung cấp tri thức, thậm chí nhồi nhét tri thức mà xem nhẹ việc bồi 
dưỡng kỹ năng và thiếu quan tâm ñến việc giáo dục những giá trị thích hợp cho HS. 

 Theo kiểu tiếp cận hiện ñại, bộ ba yêu cầu ñó ñược ñảo ngược lại: 
1). Hệ thống những giá trị  (thái ñộ) thích hợp cần bồi dưỡng; 
2). Hệ thống những kỹ năng học tập và sinh hoạt cần rèn luyện; 
3). Hệ thống những tri thức phổ thông toàn diện, theo kịp trình ñộ tiên tiến 

của thế giới hiện ñại ñồng thời kế thừa ñược những truyền thống tốt ñẹp của dân tộc 
tương ứng. 
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Hai kiểu tiếp cận trên về mục tiêu, nhiệm vụ dạy học ñã và ñang ñược thể 
hiện trong kế hoạch, chương trình dạy học ở nhà trường Việt Nam hiện nay. 

d. Mối quan hệ giữa các nhiệm vụ dạy học 
Ba nhiệm vụ trên có mối quan hệ biện chứng, thúc ñẩy lẫn nhau.  
Trong ñó, nhiệm vụ thứ nhất là cơ sở của nhiệm vụ thứ hai và nhiệm vụ thứ 

ba; bởi lẽ, HS sẽ chỉ thực hiện các thao tác trí tuệ khi các em tiến hành lĩnh hội và 
vận dụng hệ thống các tri thức. Thế giới quan, những phẩm chất nhân cách ñược 
hình thành ở các em có ñúng ñắn hay không lại tùy thuộc vào những tri thức mà các 
em lĩnh hội có chính xác, khoa học hay không. 

 Nhiệm vụ thứ hai là ñiều kiện của nhiệm vụ thứ nhất và nhiệm vụ thứ ba; 
ñiều ñó thể hiện ở chỗ một khi trí tuệ của các em phát triển, các em biết phương 
pháp học thì chính sự phát triển trí tuệ ñó giúp cho các em có thể lĩnh hội tri thức, 
hình thành kỹ năng, kỹ xảo và những phẩm chất nhân cách tốt hơn.  

Nhiệm vụ thứ ba vừa là mục ñích, kết quả của nhiệm vụ thứ nhất và nhiệm 
vụ thứ hai lại vừa trở thành ñộng lực thúc ñẩy nhiệm vụ thứ nhất và nhiệm vụ thứ 
hai phát triển. Mục ñích cuối cùng của quá trình HS lĩnh hội tri thức là ñể nhằm 
hình thành quan ñiểm, tư tưởng ñúng về thế giới xung quanh từ ñó có thái ñộ và 
hành ñộng ñúng ñắn ñối với thế giới, tức mục ñích của việc học chữ là ñể học làm 
người. HS sẽ chỉ thực hiện các thao tác trí tuệ ñể lĩnh hội tri thức, rèn luyện kỹ 
năng, kỹ xảo tốt một khi các em có ý thức, thái ñộ học tập ñúng ñắn. 

Ba nhiệm vụ dạy học nói trên ñược thể hiện trong nhiệm vụ dạy chữ và 
nhiệm vụ dạy người mà người ñời thường ñề cập ñến. Dạy chữ và dạy người có 
quan hệ mật thiết với nhau. Thông qua dạy chữ ñể dạy người: “Cho con học dăm ba 
chữ ñể làm người”.  

Phạm văn ðồng: “ðến một trình ñộ nào ñó tri thức với tư tưởng, trí dục với 
ñức dục là một. Trí dục phải tiến tới ñức dục và ñức dục là kết quả tất yếu của mọi 
sự hiểu biết”. 

Từ ñó có thể rút ra: 
- Dạy tốt tức là phải thực hiện tốt cả ba nhiệm vụ dạy học; 
- Cần quán triệt cả ba nhiệm vụ này trong toàn bộ quá trình dạy học; 
- Mỗi trường, mỗi bộ môn cần căn cứ vào tính chất, mục tiêu ñào tạo, hoàn 

cảnh, ñiều kiện của mình ñể cụ thể hóa các nhiệm vụ dạy học cho phù hợp và làm 
cho mọi thành viên ý thức ñược các nhiệm vụ ñó.  

1.1.6. ðộng lực của quá trình dạy học 
1.1.6.1. Khái quát về sự vận ñộng, phát triển của quá trình dạy học 
Quá trình dạy học với tư cách là một hệ thống luôn luôn ở trạng thái vận 

ñộng và phát triển không ngừng. Các thành tố trong cấu trúc của quá trình dạy học 
vận ñộng và phát triển trong mối quan hệ biện chứng với nhau tạo nên sự vận ñộng 
và phát triển chung của cả quá trình dạy học. Sự vận ñộng và phát triển này diễn ra 
nhờ tác ñộng của những ñộng lực nhất ñịnh. 

1.1.6.2. ðộng lực của quá trình dạy học 
a. Muốn có quan niệm ñúng về ñộng lực của quá trình dạy học, phải ñứng 

trên quan ñiểm của chủ nghĩa Mác về ñộng lực của sự vận ñộng, phát triển của các 
sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan. Vận dụng quan ñiểm ñó ñể xem xét 
ñộng lực của quá trình dạy học có thể nói:  
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ðộng lực của quá trình dạy học là việc giải quyết các mâu thuẫn nẩy sinh 
trong quá trình dạy học. Các mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình dạy học bao gồm 
mâu thuẫn bên trong và mâu thuẫn bên ngoài:  

- Mâu thuẫn bên trong là mâu thuẫn giữa các thành tố trong cấu trúc của quá 
trình dạy học và giữa các yếu tố trong từng thành tố. 

Ví dụ: 
+ Mâu thuẫn giữa mục ñích, nhiệm vụ dạy học ñược hoàn thiện, nâng cao 

với nội dung dạy học còn lạc hậu. 
+ Mâu thuẫn giữa nội dung dạy học hiện ñại với phương pháp, phương tiện 

dạy học còn lạc hậu. 
+ Mâu thuẫn giữa yêu cầu, nhiệm vụ mà xã hội ñề ra cho người HS với trình 

ñộ nhận thức còn hạn chế của các em. 
+ Mâu thuẫn giữa trình ñộ về chuyên môn của GV thì cao với trình ñộ 

nghiệp vụ sư phạm của họ thì thấp. 
+ Mâu thuẫn giữa yêu cầu cao về nắm tri thức, kỹ năng, kỹ xảo với yêu cầu 

thấp về giáo dục... 
- Mâu thuẫn bên ngoài là mâu thuẫn giữa các thành tố trong cấu trúc của quá 

trình dạy học với ñiều kiện xã hội. 
Ví dụ: 
+ Mâu thuẫn giữa sự tiến bộ của khoa học, kỹ thuật với nội dung dạy học còn 

lạc hậu. 
+ Mâu thuẫn giữa cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật của nhà trường còn 

nghèo nàn với yêu cầu cao về dạy học...   
Việc giải quyết các mâu thuẫn bên trong là nguồn gốc và việc giải quyết các 

mâu thuẫn bên ngoài là ñiều kiện phát triển của quá trình dạy học.  
b. Mâu thuẫn cơ bản, ñộng lực chủ yếu của quá trình dạy học 
Mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn tồn tại suốt từ ñầu ñến cuối quá trình. Việc 

giải quyết các mâu thuẫn khác xét cho cùng là ñể giải quyết mâu thuẫn này. Và việc 
giải quyết mâu thuẫn cơ bản có liên quan trực tiếp và sâu sắc ñến sự phát triển của 
quá trình dạy học. 

Mâu thuẫn cơ bản của quá trình dạy học ñó là mâu thuẫn giữa yêu cầu, 
nhiệm vụ ñề ra cho quá trình dạy học với trình ñộ phát triển hiện có còn hạn chế của 
HS về tri thức, kỹ năng, kỹ xảo và phát triển trí tuệ (ðây là mâu thuẫn giữa mục 
ñích, nhiệm vụ HS cần thực hiện với khả năng thực hiện của HS tức mâu thuẫn giữa 
hai thành tố: MðDH và HS trong cấu trúc của quá trình dạy học).  

Ví dụ: GV kêu học trò S ñọc bài khoá tiếng Anh (trò S học kém môn tiếng 
Anh và nhiều môn học khác). Trò S ñứng lên ngập ngừng mãi mà không ñọc ñược. 
Trong tình huống dạy học này chứa ñựng mâu thuẫn: Mâu thuẫn giữa nhiệm vụ học 
tập ñược ñề ra cho học trò S (cần có kỹ năng ñọc bài khoá tiếng Anh), với khả năng 
của S (chưa ñọc ñược bài khoá tiếng Anh).  

Loại mâu thuẫn này xuất hiện thường xuyên, liên tục và ñược thể hiện dưới 
dạng những khó khăn trong quá trình dạy học. Việc giải quyết mâu thuẫn này tạo 
nên ñộng lực chủ yếu của quá trình dạy học. 

c. ðiều kiện ñể mâu thuẫn trở thành ñộng lực của quá trình dạy học 
- Mâu thuẫn ñó phải ñược HS ý thức ñầy ñủ tức HS phải thấy ñược khó khăn 

của mình trong học tập, vì sao có khó khăn; HS có nhu cầu giải quyết các khó khăn 
và tự các em giải quyết; 
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- Việc giải quyết mâu thuẫn phải vừa sức; 
- Việc giải quyết mâu thuẫn phải do tiến trình dạy học qui ñịnh. 
Ví dụ: Trong tình huống trên, trò S phải ý thức (hoặc làm cho S ý thức) ñược 

rằng kỹ năng ñọc hiểu tiếng Anh là cần thiết (không chỉ trong học tập môn tiếng 
Anh hiện tại mà còn trong cuộc sống nghề nghiệp sau này). S ý thức ñược khó khăn 
của mình trong việc thực hiện kỹ năng này (Khó khăn do ñâu?). S muốn có sự tiến 
bộ trong việc ñọc tiếng Anh, nắm ñược cách thức khắc phục khó khăn trong ñọc 
tiếng Anh và S thực sự khắc phục ñược những khó khăn ñó. 

1.1.7.  Logic của quá trình dạy học 
1.1.7.1. Khái niệm về logic của quá trình dạy học 
Logic của quá trình dạy học là trình tự vận ñộng hợp qui luật của nó ñảm bảo 

cho HS ñi từ trình ñộ tri thức, kỹ năng, kỹ xảo và sự phát triển năng lực hoạt ñộng 
trí tuệ ứng với lúc ban ñầu nghiên cứu môn học (hay một ñề mục) nào ñó, ñến trình 
ñộ tri thức, kỹ năng, kỹ xảo và sự phát triển năng lực hoạt ñộng trí tuệ ứng với lúc 
kết thúc môn học (hay ñề mục) ñó.  

Quá trình dạy học suy cho cùng là ñể giúp HS nhận thức tài liệu học tập (hay 
môn học). Cho nên, phải quan tâm ñến loại logic trong hệ thống học sinh-tài liệu 
học tập. Logic này bao gồm logic môn học và logic nhận thức của HS.  

Quá trình dạy học phải vận ñộng theo logic của môn học tức là GV phải tổ 
chức, ñiều khiển quá trình dạy học ñể nó vận ñộng theo hệ thống những tri thức, kỹ 
năng, kỹ xảo ñã ñược xây dựng trong môn học; ñồng thời, sự vận ñộng ñó lại phải 
phù hợp với quá trình nhận thức của HS, tức là phù hợp với logic nhận thức. 

Logic của quá trình dạy học là hợp kim của logic môn học và logic nhận thức 
của HS. 

Quá trình dạy học vận ñộng theo từng bước từ lúc bắt ñầu cho ñến lúc hoàn 
thành nhiệm vụ, mỗi bước có thể coi là một khâu.  

1.1.7.2. Các khâu của quá trình dạy học  
Có nhiều cách tiếp cận logic của quá trình dạy học.  
Lý luận dạy học ở nước ta lâu nay ñã xác ñịnh các khâu trong logic của quá 

trình dạy học ñể từ ñó xây dựng tiến trình của một bài học trên lớp (năm bước lên 
lớp), bao gồm:    

- Kích thích thái ñộ học tập tích cực của HS; 
- Tổ chức ñiều khiển HS nắm tri thức mới; 
- Tổ chức, ñiều khiển HS củng cố tri thức, kỹ năng, kỹ xảo; 
- Tổ chức, ñiều khiển HS rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo; 
- Tổ chức, ñiều khiển HS vận dụng tri thức, kỹ năng, kỹ xảo; 
- Tổ chức, ñiều khiển việc kiểm tra, ñánh giá mức ñộ nắm tri thức, kỹ năng, 

kỹ xảo của HS ñồng thời tổ chức cho các em tự kiểm tra, ñánh giá mức ñộ nắm tri 
thức, kỹ năng, kỹ xảo của bản thân. 

Phân tích quá trình học tập của HS, Robert J. Marzano (1992) ñã ñưa ra năm 
khía cạnh học tập: 

- Thái ñộ và sự nhận thức tích cực về học tập;   
- Tiếp thu và tổng hợp kiến thức; 
- Mở rộng và tinh lọc kiến thức;  
- Sử dụng kiến thức có hiệu quả; 
- Thói quen tư duy có hiệu quả. 
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Những ñiểm chung ñược nhìn nhận trong các cách xây dựng logic của quá 
trình dạy học ñó là: Muốn học tập có hiệu quả, HS cần có thái ñộ học tập tích cực; 
cần tiến hành hoạt ñộng nhận thức ñể có sự hiểu biết; nhập tri thức hiểu biết vào hệ 
thống kinh nghiệm ñã có của mình và sử dụng nó một cách hiệu quả. 

Các khâu của quá trình dạy học: 
1). Kích thích thái ñộ học tập tích cực của HS 
Thái ñộ tích cực trong học tập là sự huy ñộng ở mức ñộ cao các chức năng 

tâm lý (Sự chú ý; nhu cầu, hứng thú học tập; các phẩm chất ñạo ñức; các phẩm chất 
trí tuệ; các phẩm chất thể chất...) ñể giúp cho việc học tập ñạt hiệu quả. Thái ñộ học 
tập tích cực thể hiện ñặc trưng ở sự chú ý và nhất là ở hứng thú của HS ñối với việc 
học. Cho nên, kích thích HS tích cực học tập tức là kích thích sự chú ý của HS, làm 
cho các em có hứng thú với việc học tập, các em ý thức ñược học tập là nhu cầu, có 
niềm vui trong học tập...Thái ñộ học tập tích cực của HS ñược coi là ñiều kiện, ñộng 
lực thúc ñẩy quá trình học tập. 

Từ nghiên cứu cấu trúc của quá trình dạy học, các nhà tâm lý, giáo dục học 
cho rằng các yếu tố ảnh hưởng ñến thái ñộ học tập tích cực của HS bao gồm: Môi 
trường học tập; yêu cầu, nhiệm vụ học tập; nội dung học tập; GV ñặc biệt là phương 
pháp dạy học của GV và từ chính bản thân HS. 

- Yếu tố thuộc môi trường học tập: Môi trường tâm lý-xã hội (quan hệ GV-
HS, HS-HS, HS và các ñối tượng khác có liên quan); môi trường tự nhiên-xã hội 
(các yếu tố sinh thái, cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, kế hoạch và chương trình 
học tập...). 

- Yếu tố yêu cầu, nhiệm vụ học tập: Các yêu cầu, nhiệm vụ ñược ñề ra trong 
học tập. 

- Yếu tố nội dung học tập: Nội dung ñược ñưa ra cho HS học. 
- Yếu tố GV: Phẩm chất nhân cách, trình ñộ hiểu biết (nhất là trình ñộ 

chuyên môn) và phương pháp dạy học của GV. 
- Yếu tố HS: Nhân cách ñược giáo dục của HS. 
Kích thích thái ñộ học tập tích cực của HS là quá trình ñiều khiển, ñiều chỉnh 

tất cả các yếu tố tác ñộng trên nhằm tạo nên thái ñộ tích cực của HS trong học tập. 
Biện pháp:  
- Các biện pháp nhằm xây dựng môi trường học tập thuận lợi (biện pháp tác 

ñộng bên ngoài): 
+ Các biện pháp thể hiện sự quan tâm của GV ñối với HS, sự quan tâm của 

các em với nhau làm cho các em có cảm giác ñược quan tâm, chấp nhận; 
+ Các biện pháp ñiều khiển, ñiều chỉnh các yếu tố sinh học (nhiệt ñộ, ánh 

sáng...), kế hoạch, chương trình làm việc...thuận lợi nhằm tạo tâm lý thoải mái, tiện 
lợi và cảm giác an toàn cho HS trong học tập.  

- Các biện pháp kích thích giá trị của yêu cầu, nhiệm vụ học tập: 
+ Làm cho HS ý thức ñược giá trị của nhiệm vụ học tập; 
+ Làm cho HS hình dung rõ ràng ñược yêu cầu, nhiệm vụ cần thực hiện; 
+ Cung cấp các ñiều kiện thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ; làm cho HS tin tưởng 

vào khả năng thực hiện yêu cầu nhiệm vụ của bản thân và khuyến khích sự cố gắng 
của các em. 

- Khai thác giá trị tác ñộng của yếu tố nội dung dạy học 
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- Sự mẫu mực của GV về phẩm chất nhân cách cũng là sức thu hút ñối với 
HS. Trong ñó phải kể ñến trình ñộ của GV và ñặc biệt là khả năng sử dụng các 
phương pháp dạy học: 

+ Sử dụng phối hợp, hợp lý các phương pháp dạy học; 
+ Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực và phương tiện dạy học hiện 

ñại... 
- Chăm lo ñến các biện pháp giáo dục nhân cách toàn diện cho HS nhằm tạo  

ñộng lực thúc ñẩy bên trong cho quá trình học tập; ñặc biệt cần hình thành và bồi 
dưỡng cho HS các phẩm chất trí tuệ ñể giúp HS có thói quen tư duy một cách có 
hiệu quả. 

Kích thích thái ñộ học tập tích cực cho HS là trách nhiệm của cả GV và HS. 
Trong ñó, việc HS tự kích thích bằng nhân cách ñược giáo dục của mình là chủ yếu; 
sự giúp ñỡ của GV ñóng vai trò chủ ñạo. 

Cần duy trì thái ñộ học tập tích cực của HS trong suốt quá trình dạy học.  
2). Tổ chức ñiều khiển HS nắm tri thức mới 
Việc tổ chức ñiều khiển HS nắm tri thức mới ñược bắt ñầu từ chỗ: 
+ Kích thích HS huy ñộng các tri thức, kinh nghiệm có liên quan ñã biết làm 

cơ sở cho việc nắm tri thức mới; 
+ Tổ chức, ñiều khiển HS thu thập thông tin về vấn ñề nghiên cứu (hay nắm 

các tài liệu cảm tính) với các biện pháp khai thác thông tin từ các nguồn như: Từ 
nội dung bài giảng phong phú, hấp dẫn, lời nói sinh ñộng, giàu hình tượng, dễ hiểu 
của GV; từ việc sử dụng ñúng các phương tiện trực quan, hướng dẫn HS quan sát 
ñúng; từ các nguồn tài liệu in ấn hay từ việc  khai thác kinh nghiệm sống của HS... 

+ Trên cơ sở những tài liệu cảm tính mà HS có ñược, tố chức, ñiều khiển HS 
vận dụng các thao tác tư duy ñể hình thành khái niệm. Quá trình ñó ñược tiến hành 
với các biện pháp giúp HS biết huy ñộng những kinh nghiệm ñã có, những tài liệu 
cảm tính làm nguyên liệu cho nhận thức lý tính; giúp HS thực hiện các thao tác tư 
duy như phân tích, tổng hợp, so sánh...qua các câu hỏi, các bài tập có vấn ñề... 

3). Tổ chức, ñiều khiển HS củng cố và hệ thống hoá tri thức 
Chỉ trong một thời gian ngắn của tiết học trên lớp, HS không thể nắm chắc 

tài liệu học tập ñể biến tri thức thành kinh nghiệm của bản thân. Cho nên, phải 
hướng dẫn HS: 

+ Biết cách ghi nhớ, nhất là ghi nhớ có chủ ñịnh, có ý nghĩa;  
+ Biết cách ôn tập, ôn tập thường xuyên, liên tục và bằng nhiều cách; 
+ Biết cách hệ thống hóa tri thức học ñược...ñể từ ñó ñưa tri thức mới tiếp 

thu ñược vào hệ thống những kinh nghiệm vốn có của mình. 
4). Tổ chức, ñiều khiển HS rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo và sử dụng tri thức, kỹ 

năng, kỹ xảo một cách có hiệu quả 
Khâu này nhằm rèn luyện cho HS kỹ năng, kỹ xảo vận dụng tri thức và bồi 

dưỡng cho HS khả năng sử dụng tri thức, kỹ năng, kỹ xảo ñã có ñể giải quyết các 
vấn ñề diễn ra trong học tập và trong cuộc sống (Khả năng sử dụng tri thức cơ hiệu 
quả). Rèn luyện bằng cách: 

+ Giải quyết các bài tập, các nhiệm vụ học tập với các loại khác nhau; 
+ Làm thí nghiệm, thực nghiệm; 
+ Giải quyết các vấn ñề, các tình huống xảy ra trong cuộc sống (Trong sinh 

hoạt xã hội, lao ñộng, ñấu tranh xã hội). 



 24 

 

Khi tổ chức rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo và sử dụng tri thức, kỹ năng, kỹ xảo 
cần:     - Luyện tập có mục ñích, có kế hoạch; 

- Luyện tập một cách có hệ thống; 
- Luyện tập từ thấp ñến cao; 
- Luyện tập có cơ sở khoa học...  
5). Tổ chức, ñiều khiển và tự tổ chức ñiều khiển việc kiểm tra, ñánh giá quá 

trình nắm và sử dụng tri thức, kỹ năng, kỹ xảo của HS 
Khâu này nhằm ñảm bảo các mối liên hệ xuôi, ngược diễn ra trong quá trình 

dạy học qua ñó giúp cho GV có cơ sở ñể ñiều khiển, ñiều chỉnh quá trình dạy học; 
HS tự ñiều khiển, ñiều chỉnh quá trình học tập của mình. 

Khi tổ chức thực hiện khâu này cần: 
- Thực hiện một cách có mục ñích, có kế hoạch và có hệ thống; 
- Thực hiện bằng nhiều hình thức; 
- ðảm bảo ñúng các nguyên tắc cũng như các chức năng của việc kiểm tra, 

ñánh giá; 
- Bồi dưỡng cho HS ý thức và năng lực tự kiểm tra, ñánh giá. 

 
1.2. NGUYÊN TẮC DẠY HỌC 
1.2.1. Khái niệm chung  
1.2.1.1. Khái niệm 
- Khái niệm nguyên tắc 
Nguyên tắc là những tư tưởng chung ñược ñúc kết thành luận ñiểm cơ bản 

chỉ ñạo việc thực hiện hoạt ñộng cho ñúng hướng. Hoàng Phê (1994) cho rằng 
nguyên tắc là: ðiều cơ bản ñịnh ra nhất thiết phải tuân theo trong một loạt việc làm.  

Ví dụ: Nguyên tắc sử dụng máy móc, nguyên tắc cư xử của con người trong 
các mối quan hệ xã hội... 

- Khái niệm nguyên tắc dạy học 
Nguyên tắc dạy học là những luận ñiểm cơ bản có tính qui luật của lý luận 

dạy học, có tác dụng chỉ ñạo toàn bộ tiến trình giảng dạy và học tập nhằm thực hiện 
tốt mục ñích và nhiệm vụ dạy học. 

Khái niệm nguyên tắc dạy học nêu trên cho thấy: 
- Các nguyên tắc dạy học phản ánh các qui luật dạy học; 
- Các nguyên tắc dạy học chỉ ñạo cả hoạt ñộng dạy của GV lẫn hoạt ñộng 

học của HS; 
- Các nguyên tắc dạy học chỉ ñạo việc lựa chọn và vận dụng nội dung, 

phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. 
1.2.1.2. Cơ sở ñể xác ñịnh hệ thống các nguyên tắc dạy học 
Các nguyên tắc dạy học ñược xây dựng dựa vào các cơ sở sau: 
- Dựa vào mục tiêu giáo dục; 
- Dựa vào nhận thức luận của chủ nghĩa Mác; 
- Dựa vào các qui luật dạy học; 
- Dựa vào ñặc ñiểm tâm sinh lý của HS; 
- Dựa vào kinh nghiệm và thực tiễn giáo dục quá khứ  
Khổng Tử (-551-479 TCN) ñã ñưa ra các nguyên tắc như: Dạy học phải phát 

huy tính tự giác, tính tích cực của trò; phải luôn luôn củng cố, ôn tập...Ông ñã từng 
nói: “ Không tức giận vì muốn biết thì không gợi mở cho, không bực vì không hiểu 
rõ ñược thì không bày vẽ cho”. 
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J.A.Komenski (1592-1670) nhà sư phạm lỗi lạc người Tiệp Khắc lại ñưa ra 
một loạt các nguyên tắc như: Nguyên tắc ñảm bảo tính trực quan; nguyên tắc phát 
huy tính tự giác, tích cực; nguyên tắc ñảm bảo tính hệ thống liên tục; nguyên tắc 
ñảm bảo tính vừa sức...trong ñó nguyên tắc về tính trực quan ñược ông coi là 
nguyên tắc vàng ngọc “Cái gì HS nhìn ñược thì cho nhìn, nghe ñược thì cho nghe, 
ngửi ñược thì cho ngửi...Cái gì HS tri giác ñược bằng tất cả các giác quan thì cho họ 
tri giác bằng tất cả các giác quan”. 

J.J Rousseau (1712-1776) lại coi trọng tính ñộc lập trong dạy học.  
J.H. Pextalozi cho rằng dạy học cần ñảm bảo tính giáo dục... 
A. Distedveg ñưa ra nguyên tắc về tính tư tưởng, tính tích cực... 
1.2.2. Hệ thống các nguyên tắc dạy học 
Từ trước ñến nay ñã từng có nhiều hướng xây dựng hệ thống các nguyên tắc 

dạy học. Hai hướng xây dựng chính là: 
- Xây dựng hệ thống các nguyên tắc dạy học trong ñó mỗi nguyên tắc phản 

ánh một phạm trù;  
- Xây dựng hệ thống các nguyên tắc dạy học trong ñó mỗi nguyên tắc phản 

ánh một cặp phạm trù thống nhất biện chứng. Hướng xây dựng này ñược thể hiện 
trong hệ thống các nguyên tắc dạy học dưới ñây: 

1.2.2.1. Nguyên tắc ñảm bảo sự thống nhất giữa tính khoa học và tính giáo 
dục 

Nguyên tắc này ñòi hỏi, trong quá trình dạy học, GV phải tuân thủ tính khoa 
học ñồng thời tuân thủ tính giáo dục. Hai phạm trù thống nhất biện chứng ở ñây là 
tính khoa học và tính giáo dục 

- Tính khoa học thể hiện ở chỗ: Tri thức ñược ñưa ra trong dạy học phải chân 
chính, chính xác tức là ñúng với bản chất có thật của sự vật, hiện tượng mà HS cần 
nghiên cứu. Qua ñó, giúp các em hiểu ñúng bản chất sự vật, hiện tượng trong hiện 
thực khách quan, biết sử dụng một số phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản, có 
thói quen suy nghĩ, làm việc một cách khoa học.  

- Tính giáo dục thể hiện: Thông qua việc cung cấp tri thức cần hình thành 
cho HS thế giới quan, nhân sinh quan  khoa học và những phẩm chất của người lao 
ñộng mới. Tức bồi dưỡng cho HS: 

+ Quan ñiểm DVBC khi nghiên cứu, xem xét sự vật hiện tượng nào ñó; 
+ Thái ñộ ñúng ñắn ñối với sự vật, hiện tượng ñó; 
+ Phẩm chất nhân cách tương ứng. 
 Nguyên tắc này phản ánh mối quan hệ biện chứng giữa dạy học và giáo dục, 

giữa dạy chữ và dạy người trong quá trình dạy học. 
 Nguyên tắc này ñược quán triệt thông qua việc xây dựng nội dung, phương 

pháp và hình thức tổ chức dạy học. 
Ở nhà trường phổ thông cần dạy cho HS những chân lý ñã ñược khẳng ñịnh; 

sử dụng thuật ngữ, ngôn ngữ chính xác; trình bày tri thức theo một hệ thống logic 
chặt chẽ...Bồi dưỡng cho HS quan ñiểm duy vật, tư duy biện chứng khi xem xét các 
hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy qua ñó, bồi dưỡng cho các em ý thức, năng 
lực phân tích, phê phán những hiện tượng mê tín dị ñoan, những quan ñiểm, lý 
thuyết duy tâm, phản ñộng, phản khoa học...; Ý thức, năng lực ñúc rút ñược những 
bài học kinh nghiệm quý báu từ bài học. 

1.2.2.2. Nguyên tắc ñảm bảo sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong 
dạy học 



 26 

 

Nguyên tắc này phản ánh mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn trong dạy 
học. Hai phạm trù thống nhất biện chứng trong nguyên tắc này là lý luận và thực 
tiễn. Theo Bùi Hiền và các cộng sự (2001): 

- Lý luận là hình thức cao nhất của tư duy khoa học, là hệ thống các khái 
niệm, các phạm trù, các quy luật phản ánh những thuộc tính cơ bản, những mối 
quan hệ của các sự vật trong thực tiễn. Lý luận là yếu tố cấu trúc cơ bản của khoa 
học, lý luận liên kết những sự việc, những vấn ñề, những giả ñịnh, những phương 
pháp nhận thức... thành một thể thống nhất. 

- Thực tiễn là hoạt ñộng vật chất, tinh thần của con người nhằm tác ñộng và 
cải tạo thực tế khách quan vì lợi ích của con người. 

Nguyên tắc này phản ánh mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn. Lý luận 
ñược xây dựng từ thực tiễn ñồng thời lại là kim chỉ nam cho thực tiễn. Thực tiễn là 
nguồn gốc của lý luận ñồng thời lại là nơi kiểm chứng cho lý luận, nơi thực hiện lý 
luận.  Hồ Chủ Tịch: “Thống nhất giữa lý luận và thực tiễn là nguyên tắc căn bản của 
chủ nghĩa Mác - Lê nin. Lý luận mà không liên hệ với thực tiễn là lý luận suông, 
thực tiễn mà không có lý luận hướng dẫn thì thành thực tiễn mù quáng”. ðây là sự 
quán triệt nguyên lý giáo dục của ðảng ta “Học ñi ñôi với hành, giáo dục kết hợp 
với lao ñộng sản xuất, nhà trường gắn liền với xã hội”.  

Nguyên tắc này ñòi hỏi trong quá trình dạy học cần giúp HS nắm vững 
những tri thức lý thuyết, hiểu ñược tác dụng của tri thức ñối với thực tiễn, với ñời 
sống và giúp HS biết liên hệ lý thuyết với thực tiễn, có kỹ năng vận dụng tri thức ñể 
giải quyết các vấn ñề do thực tiễn, do cuộc sống ñề ra. Nhờ thực hiện nguyên tắc 
này mới có thể ñào tạo ñược những con người có sự thống nhất giữa lời nói và việc 
làm, giữa ý thức và hành ñộng. 

Cho nên, khi xây dựng nội dung dạy học cần lựa chọn những tri thức khoa 
học, hiện ñại và phù hợp với thực tiễn; làm cho HS thấy ñược nguồn gốc của tri 
thức khoa học và vai trò của nó ñể HS có nhu cầu, hứng thú nhận thức; phản ánh 
(hay liên hệ) thực tiễn vào nội dung bài dạy; khai thác vốn sống của HS...ñồng thời 
giáo dục ñể HS có ý thức vận dụng linh hoạt, sáng tạo tri thức. Cần lựa chọn phối 
hợp các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học sao cho HS có cơ hội ứng dụng tri 
thức vào thực tiễn bằng các hình thức thực hành phong phú và ña dạng: Làm các 
loại bài tập; làm thí nghiệm, thực nghiệm; học ở xưởng trường, vườn trường... 

1.2.2.3. Nguyên tắc ñảm bảo sự thống nhất giữa cái cụ thể và cái trừu tượng 
trong quá trình dạy học 

Hai phạm trù thống nhất biện chứng trong nguyên tắc này là cái cụ thể và cái 
trừu tượng. Theo Hoàng Phê và các cộng  sự (1994), cái cụ thể là cái có hình thể, có 
tồn tại vật chất mà giác quan con người có thể nhận biết ñược (bản thân của sự vật, 
hiện tượng hay hình ảnh của chúng); còn cái trừu tượng là thuộc tính, quan hệ, ñược 
tách ra trong tư duy của con người, khỏi các thuộc tính, các quan hệ khác của sự vật 
(khái niệm). 

Nguyên tắc này ñòi hỏi trong quá trình dạy học cần vận dụng tốt hai con 
ñường nhận thức biện chứng: 

- Con ñường ñi từ cái cụ thể ñến cái trừu tượng. Ở con ñường này cần cho 
HS ñược tiếp xúc trực tiếp với các sự vật, hiện tượng cụ thể hay hình ảnh của chúng  
ñể từ ñó làm cơ sở nắm ñược những khái niệm, qui luật... những lý thuyết khái quát.  
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- Con ñường ñi từ cái trừu tượng ñến cái cụ thể. Ở con ñường này cần cho 
HS nắm lý thuyết trừu tượng, khái quát (nguyên tắc, qui tắc, khái niệm chung) rồi từ 
ñó phân tích, xem xét những cái cụ thể, cái riêng biệt. 

Nếu hướng dẫn HS nhận thức theo con ñường thứ nhất thì cái cụ thể là ñiểm 
xuất phát của trực quan và của biểu tượng của các em, từ ñó hướng dẫn các em thực 
hiện các thao tác tư duy trừu tượng ñể hình thành khái niệm (con ñường qui nạp); từ 
khái niệm lại tiếp tục xem xét những cái cụ thể trong cuộc sống. Còn nếu hướng dẫn 
HS nhận thức theo con ñường thứ hai thì cái trừu tượng là ñiểm xuất phát, từ ñó 
hướng dẫn các em sử dụng tư duy ñể tái hiện cái cụ thể, cái riêng biệt (con ñường 
diễn dịch); từ những cái cụ thể, riêng biệt ñược xem xét khẳng ñịnh tri thức khái 
quát. 

Nguyên tắc này thể hiện mối quan hệ giữa nhận thức cảm tính và nhận thức 
lý tính, giữa tư duy cụ thể và tư duy trừu tượng trong logic nhận thức. 

Các biện pháp thực hiện: 
- Sử dụng nhiều loại phương tiện trực quan khác nhau; 
- Kết hợp hệ thống tín hiệu một và hệ thống tín hiệu hai khi trình bày; 
- Rèn luyện óc quan sát và khả năng khái quát; 
- Sử dụng ngôn ngữ giàu hình tượng; 
- Cho HS làm những bài tập nhận thức ñòi hỏi phải thiết lập ñược mối quan 

hệ giữa caïi cụ thể và cái trừu tượng. Ví dụ: Giải các bài tập về thiết kế-kỹ thuật, 
lập sơ ñồ... 

1.2.2.4. Nguyên tắc ñảm bảo sự vững chắc của tri thức, kỹ năng, kỹ xảo và 
tính mềm dẻo của tư duy 

Hai phạm trù thống nhất biện chứng trong nguyên tắc này là sự vững chắc 
của tri thức, kỹ năng, kỹ xảo và tính mềm dẻo của tư duy. 

Theo nghĩa chung nhất, vững chắc là có khả năng chịu sự tác ñộng mạnh từ 
bên ngoài mà vẫn giữ nguyên trạng thái, tính chất, không bị phá hủy, ñổ vỡ; còn 
mềm dẻo là biết thay ñổi, ñiều chỉnh ít nhiều cách ñối xử cụ thể cho hợp hoàn cảnh, 
ñối tượng. 

Nguyên tắc này ñòi hỏi trong quá trình dạy học, HS phải nắm vững tri thức, 
kỹ năng, kỹ xảo ñể khi cần có thể vận dụng một cách mềm dẻo hay linh hoạt, sáng 
tạo trong các tình huống hoạt ñộng nhận thức hoặc hoạt ñộng thực tiễn. Mối quan 
hệ giữa sự vững chắc của tri thức, kỹ năng, kỹ xảo và tính mềm dẻo của tư duy 
trong dạy học là mối quan hệ nhân quả giữa: Việc lĩnh hội tri thức, kỹ năng, kỹ xảo 
(ñối tượng của hoạt ñộng nhận thức) với kết quả ñạt ñược của phương thức lĩnh hội 
(phẩm chất về tính linh hoạt của trí tuệ). 

ðể thực hiện nguyên tắc này cần giúp HS: 
- Ghi nhận tri thức, kỹ năng, kỹ xảo ban ñầu một cách chính xác; 
- Khắc sâu tri thức, kỹ năng, kỹ xảo; 
- Cho HS vận dụng sáng tạo tri thức, kỹ năng, kỹ xảo bằng nhiều hình thức 

thực hành phong phú, ña dạng khác nhau ñể giúp HS có khả năng lấy “cái bất biến” 
ñã học ứng với “cái vạn biến” trong cuộc sống. 

1.2.2.5. Nguyên tắc ñảm bảo sự thống nhất giữa tính vừa sức chung và tính 
vừa sức riêng trong quá trình dạy học 

Nguyên tắc này ñòi hỏi trong quá trình dạy học cần lựa chọn nội dung, 
phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với sự phát triển chung của mọi 
thành viên trong lớp ñồng thời phù hợp với từng HS. 
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ðây là nguyên tắc về tính vừa sức. ðối tượng dạy học của GV trong nhà 
trường là tập thể và cá nhân HS. Cho nên dạy học phải vừa có tính vừa sức chung 
lại vừa có tính vừa sức riêng. 

Dạy học vừa sức tức là ñề ra những yêu cầu, nhiệm vụ mà HS có thể hoàn 
thành ñược với sự nỗ lực cao nhất về trí tuệ và sức khỏe. 

Nguyên tắc này ñảm bảo cho quá trình dạy học ñáp ứng ñược với thực trạng 
phát triển không ñồng ñều về tâm, sinh lý của HS diễn ra trong quá trình dạy học 
nhằm kích thích sự phát triển chung của cả tập thể cũng như sự phát triển của từng 
loại HS và từng HS riêng biệt. 

Việc quán triệt nguyên tắc này ñược thực hiện trong dạy học theo hướng 
phân hóa. ðó là dạy học trong ñó chú ý ñến sự khác biệt của HS ñể dạy cho phù 
hợp. 

Có thể dạy học theo hướng phân hóa bên ngoài hoặc theo hướng phân hóa 
bên trong. 

- Dạy học theo hướng phân hóa bên ngoài là dạy học trong ñó HS ñược phân 
thành từng nhóm có hứng thú và khả năng ñối với nhóm các môn học nào ñó (dạy 
học phân ban). 

- Dạy học theo hướng phân hóa bên trong là dạy học trong một tập thể có 
chú ý ñến ñặc ñiểm của từng loại HS, từng HS. Dạng phân hóa này chính là dạy học 
cá biệt hóa mà lâu nay ta thường ñề cập ñến. 

1.2.2.6. Nguyên tắc ñảm bảo sự thống nhất giữa vai trò chủ ñạo của người 
dạy và vai trò tự giác, tích cực, ñộc lập của HS 

Nguyên tắc này ñòi hỏi trong quá trình dạy học, hoạt ñộng dạy của GV phải 
giữ vai trò chủ ñạo, GV phải là người tổ chức, người ñiều khiển và lãnh ñạo hoạt 
ñộng nhận thức của HS. HS trong quá trình học tập, vừa là ñối tượng, khách thể của 
hoạt ñộng dạy, vừa là chủ thể nhận thức, chủ thể chiếm lĩnh tri thức, kỹ năng theo 
mục ñích, nhiệm vụ của quá trình dạy học. ðể học tập có hiệu quả, HS phải không 
ngừng phát huy cao ñộ tính tự giác, tính tích cực, tính ñộc lập trong quá trình học 
tập dưới sự hướng dẫn của GV. 

Tính tự giác trong học tập thể hiện ở chỗ HS tự mình thực hiện những hoạt 
ñộng nhận thức mà không cần có người khác nhắc nhở, ñốc thúc. Tính tự giác là cơ 
sở, tiền ñề ñể hình thành ở HS tính tích cực nhận thức. 

Tính tích cực nhận thức ñược thể hiện ở HS khi các em biết huy ñộng ở mức 
ñộ cao các chức năng tâm lý ñặc biệt là chức năng tư duy trừu tượng. Nó ñược thể 
hiện ở những hiện tượng như: Sự tập trung chú ý (nghe giảng, nhìn lên hình vẽ trên 
bảng, làm bài tập...); hăng hái phát biểu ý kiến; hoàn thành tốt các nhiệm vụ ñược 
giao...Tính tích cực nhận thức phát triển ñến mức ñộ cao sẽ hình thành ở HS tính 
ñộc lập nhận thức. 

Tính ñộc lập nhận thức ñược ñặc trưng ở chỗ HS có thể tự mình phát hiện 
ñược vấn ñề, tự mình tìm phương án giải quyết vấn ñề và tự mình giải quyết vấn ñề. 

ðể thực hiện ñược nguyên tắc này, trước hết hoạt ñộng dạy học cần hướng 
về HS, phát huy cao ñộ tính tích cực, ñộc lập, sáng tạo của các em, tạo ñiều kiện ñể 
các em học tập bằng chính hoạt ñộng của mình. GV chỉ là người hướng dẫn, người 
giúp ñỡ ñể HS học tập tốt. 

Nguyên tắc này phản ánh qui luật cơ bản của quá trình dạy học. 
Tóm lại, các nguyên tắc dạy học trên tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh, các 

nguyên tắc này cần phải ñược vận dụng phối hợp và ñồng bộ thông qua hoạt ñộng 
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giảng dạy của GV và hoạt ñộng học tập của HS. Việc quán triệt các nguyên tắc dạy 
học tạo nên nghiệp vụ sư phạm của của người GV trong quá trình dạy học. Việc 
quán triệt này ñược thể hiện ở sự lựa chọn và sử dụng nội dung, phương pháp dạy 
học. 

Dạy tốt là thực hiện tốt các nguyên tắc dạy học. 
 
1.3. NỘI DUNG DẠY HỌC 
1.3.1. Khái niệm nội dung dạy học 
Nội dung dạy học ở nhà trường phổ thông là hệ thống những tri thức, kỹ 

năng, kỹ xảo về nhiều lĩnh vực ở trình ñộ phổ thông mà HS cần nắm vững trong 
suốt thời gian học phổ thông và hệ thống những hoạt ñộng ñược tổ chức trong quá 
trình dạy học nhằm ñảm bảo hình thành ở các em thế giới quan, nhân sinh quan 
khoa học và những phẩm chất nhân cách của con người mới, chuẩn bị cho các em 
bước vào cuộc sống, vào lao ñộng sản xuất. 

Nội dung dạy học bao gồm nội dung học tập của HS và nội dung dạy của 
GV. 

1.3.1.1. Nội dung học tập của HS  
Nội dung học tập của HS là cái mà HS tác ñộng vào nó, tiếp nhận và làm 

việc với nó trong quá trình học tập. Nội dung học tập bao gồm hệ thống tri thức, kỹ 
năng, kỹ xảo (hay những kinh nghiệm của xã hội) mà HS phải nắm vững trong quá 
trình học tập. 

Những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo này ñược lựa chọn trong kho tàng tri thức 
nhân loại phong phú và ña dạng ñã ñược lịch sử xã hội tích lũy, bảo tồn và phát 
triển từ ñời này qua ñời khác dưới dạng nền văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần.  

Tri thức nhân loại ñã ñược phân thành bốn nhóm hay bốn yếu tố: 
1). Hệ thống những tri thức về tự nhiên, xã hội, tư duy, kỹ thuật và các cách 

thức hoạt ñộng, những tri thức này xây dựng lên trước mắt con người một bức tranh 
toàn vẹn về thế giới, giúp con người hiểu ñược thế giới và cách thức hoạt ñộng ñể 
tiếp cận thế giới.  

2). Những kinh nghiệm thực hiện những cách thức hoạt ñộng ñã biết, những 
kinh nghiệm này cung cấp cho con người những kỹ năng, kỹ xảo vận dụng tri thức 
vào trong cuộc sống qua ñó mà tri thức nhân loại do các thế hệ trước tích lũy mới 
ñược bảo tồn và tái tạo. 

3). Những kinh nghiệm tìm kiếm sáng tạo, những kinh nghiệm này ñược xây 
dựng trên cơ sở những hoạt ñộng sáng tạo của con người, giúp cho con người có 
khả năng giải quyết những vấn ñề mới nhằm ñể góp phần phát triển di sản văn hóa.  

4). Những kinh nghiệm về thái ñộ ñối với thế giới, ñối với con người giúp 
cho con người có thể ñiều chỉnh sự phù hợp giữa hoạt ñộng và nhu cầu bản thân.  

Trong thực tế, dựa vào sự phân ñịnh trên, có thể cấu trúc nội dung học tập 
cho HS trên cơ sở tính tới mục tiêu giáo dục chung, mục tiêu và nhiệm vụ dạy học 
của các cấp học, các loại trường sao cho phù hợp với ñặc ñiểm tâm sinh lý, ñặc 
ñiểm lứa tuổi của HS, ñảm bảo cho HS có thể lĩnh hội ñược với hiệu quả tối ưu. Nội 
dung học tập trong nhà trường phổ thông là một hệ thống bao gồm bốn thành phần 
cơ bản sau: 

- Hệ thống tri thức về tự nhiên, xã hội, con người; về kỹ thuật và cách thức 
hoạt ñộng  
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Hệ thống tri thức về tự nhiên, xã hội, con người; về kỹ thuật và cách thức 
hoạt ñộng thuộc nhiều dạng khác nhau (như tri thức về các sự kiện, các khái niệm, 
các phạm trù, các qui luật, các ñịnh luật, các nguyên tắc, quy tắc, các lý thuyết, học 
thuyết; tri thức về cách thức hoạt ñộng; về ñánh giá; về các chuẩn mực và thái ñộ 
ñối với các hiện tượng trong tự nhiên và ñời sống xã hội) ñặc trưng cho các khoa 
học cơ bản. Trong tài liệu học tập của HS, thành phần này thể hiện ở hệ thống các 
khái niệm, ñịnh lý, quy tắc, quy luật, hiện tượng, sự kiện... 

- Hệ thống kỹ năng, kỹ xảo liên quan tới hoạt ñộng lao ñộng trí óc, lao ñộng 
chân tay nói chung và những kỹ năng, kỹ xảo về từng lĩnh vực nghề nghiệp khác 
nhau nói riêng 

Thành phần này thể hiện qua hệ thống các bài tập vận dụng tri thức mà HS 
cần thực hiện trong quá trình học tập môn học.  

- Hệ thống những kinh nghiệm hoạt ñộng sáng tạo 
Trong dạy học, những kinh nghiệm hoạt ñộng sáng tạo có thể giúp HS có 

khả năng ñộc lập di chuyển tri thức, kỹ năng, kỹ xảo vào tình huống mới, giúp các 
em có khả năng phát hiện và thấy trước những tình huống mới, những cấu trúc mới 
trong các tình huống quen thuộc, trên cơ sở ñó xác ñịnh cách thức giải quyết với 
hiệu quả tối ưu. Thành phần này thể hiện qua hệ thống các bài tập nâng cao; các bài 
tập ñòi hỏi sự sáng tạo trong cách giải, ñòi hỏi giải bằng nhiều cách... 

- Những chuẩn mực về thái ñộ ñối với tự nhiên, xã hội, con người và cộng 
ñồng 

Những chuẩn mực này giúp HS có phương thức ứng xử ñúng ñắn, thích hợp 
với mọi mối quan hệ trong mọi trường hợp của cuộc sống. Ví dụ: Tính chính xác, 
tính cẩn thận...trong học tập môn Toán; ý thức trách nhiệm của người công dân, biết 
sống và làm việc theo pháp luật... trong  trong học tập môn Giáo dục công dân... 

1.3.1.2. Nội dung dạy của GV 
ðối với HS, tri thức, kỹ năng, kỹ xảo là nội dung và ñối tượng của hoạt ñộng 

học tập, nhưng ñối với GV thì nó lại là phương tiện của hoạt ñộng giảng dạy.  
Nội dung dạy của GV bao gồm một hệ thống việc làm của GV ñược thực 

hiện trong quá trình dạy học bao gồm từ việc xác ñịnh mực ñích dạy học, soạn thảo 
chương trình dạy học vĩ mô và vi mô, xây dựng nội dung học tập cho HS, soạn thảo 
tài liệu học tập, tổ chức hoạt ñộng học tập và ñánh giá kết quả học tập của HS.  

Nội  dung dạy học ở nhà trường phổ thông ñược Luật giáo dục quy ñịnh và 
ñược thể hiện trong kế hoạch dạy học, chương trình dạy học, sách giáo khoa (SGK) 
và các tài liệu tham khảo. 

1.3.2 Kế hoạch dạy học, chương trình dạy học, SGK và tài liệu tham 
khảo 

1.3.3.1. Kế hoạch dạy học 
Kế hoạch dạy học là văn bản do nhà nước ban hành trong ñó qui ñịnh thành 

phần các môn học, các chuyên ñề, các hoạt ñộng cơ bản; thứ tự giảng dạy các môn 
học, các chuyên ñề (qua từng bậc học, cấp học, năm học); số tiết cho từng môn, 
từng chuyên ñề (trong năm học, học kỳ) và việc tổ chức năm học cho các môn học, 
các chuyên ñề, các hoạt ñộng cơ bản. 

Môn học trong kế hoạch dạy học 

Môn học trong kế hoạch dạy học ñược xây dựng từ khoa học hữu quan cho 
nên nó  giống với khoa học hữu quan ở chỗ ñều phản ánh khái quát và có hệ thống 
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những thành tựu khoa học mà loài người ñã tích lũy, ñã khái quát hóa và hệ thống 
hóa ñược. Nhưng môn học khác với khoa học hữu quan ở chỗ: 

- Môn học chỉ phản ánh những cơ sở của khoa học tương ứng ñược lựa chọn 
cho phù hợp với nhiệm vụ dạy học và năng lực tiếp thu của HS (ñó là những sự kiện 
khoa học, những khái niệm, ñịnh lý, ñịnh luật, lý thuyết, học thuyết, những thuật 
ngữ khoa học, những phương pháp nghiên cứu quan trọng, những ứng dụng...). 

- Một môn học thường không chỉ bao gồm cơ sở của một khoa học nào ñó 
mà bao gồm cơ sở của nhiều khoa học có liên quan. Ví dụ: Môn Hóa bao gồm 
những cơ sở của các khoa học như Hóa học ñại cương, Hóa vô cơ, Hóa hữu cơ; 
môn Giáo dục công dân bao gồm cơ sở của các khoa học như Triết học, ðạo ñức 
học, Mỹ học, Kinh tế chính trị học... 

- Trong môn học còn có những phần qui ñịnh và hướng dẫn, rèn luyện kỹ 
năng, kỹ xảo nhất ñịnh; những bài tập ñiển hình nhằm giúp HS rèn luyện những kỹ 
năng sáng tạo, những yêu cầu phát triển năng lực hoạt ñộng trí tuệ ñộc lập, sáng tạo, 
những yêu cầu về giáo dục tư tưởng, chính trị, ñạo ñức. 

- Logic của môn học là hợp kim của logic khoa học và logic nhận thức của 
HS. 

Ví dụ về kế hoạch dạy học (Xem phần 3.1.1)  
1.3.3.2. Chương trình dạy học 
Chương trình dạy học là văn bản do nhà nước ban hành trong ñó qui ñịnh cụ 

thể: Mục tiêu môn học, phạm vi và hệ thống tài liệu giảng dạy cho từng môn học; số 
tiết dành cho từng môn học nói chung cũng như cho từng phần, từng chương, từng 
bài nói riêng; những lời giải thích chương trình và những gợi ý về phương pháp tổ 
chức dạy học, ñánh giá kết quả, sự phát triển logic của các nội dung kiến thức ở 
từng môn học, lớp học. 

Kế hoạch dạy học và chương trình dạy học là công cụ chủ yếu ñể nhà nước 
tiến hành việc lãnh ñạo và giám sát công tác dạy học của nhà trường. Kế hoạch, 
chương trình dạy học một khi ñã trở thành pháp lệnh của nhà nước thì không một ai 
có quyền tự tiện, thay ñổi, cắt xén hoặc thêm bớt (Có thể ñóng góp ý kiến). 

Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch, chương trình dạy học phổ thông ñược ban 
hành, các trường phổ thông xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với ñiều kiện của 
trường mình. ðây là cơ sở ñể các giáo viên, cán bộ công nhân viên của nhà trường 
xây dựng kế hoạch dạy học-giáo dục của bản thân. 

1.3.3.3. Sách giáo khoa và các tài liệu học tập khác 
Sách giáo khoa: SGK là tài liệu thể hiện cụ thể nội dung, phương pháp giáo 

dục của từng môn học trong chương trình dạy học. 
SGK ñược biên soạn phù hợp với những yêu cầu cơ bản về lý luận dạy học, 

chương trình dạy học (Nội dung tri thức, sự cân ñối giữa các chương, mục...) và 
ñảm bảo những yêu cầu về hình thức, về thẩm mỹ, về kinh tế... 

ðối với hầu hết GV phổ thông, việc dạy học, kiểm tra, ñánh giá theo sách 
giáo khoa cũng ñồng nghĩa với thực hiện chương trình. Cho tới nay sách giáo khoa 
vẫn là tài liệu chủ yếu ñể dạy và học ở các cấp, bậc học phổ thông.  

Ngoài ra, ñể dạy tốt và học tốt, GV và HS còn phải tham khảo thêm nhiều tài 
liệu khác như: Từ ñiển, các tác phẩm kinh ñiển, các loại sách hướng dẫn, sách bài 
tập... 
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1.3.3.  ðổi mới chương trình giáo dục, SGK phổ thông Việt Nam hiện 
nay 

Những năm gần ñây, Việt Nam ñang tập trung ñổi mới chương trình giáo dục 
phổ thông. Ở ñây chương trình cần ñược hiểu theo nghĩa rộng như ñiều 29-mục II 
Luật Giáo dục năm 2005: “Chương trình giáo dục phổ thông thể hiện mục tiêu giáo 
dục; quy ñịnh chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục phổ 
thông, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt ñộng giáo dục, cách thức ñánh giá 
kết quả giáo dục ñối với các môn học ở mỗi lớp và mỗi cấp học của giáo dục phổ 
thông”. Do ñó, ñổi mới chương trình giáo dục phổ thông phải là một quá trình ñổi 
mới từ mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện ñến ñánh giá kết quả giáo dục 
kể cả ñổi mới cách xây dựng và thực hiện chương trình. ðổi mới NDDH nằm trong 
sự ñổi mới chương trình giáo dục nói chung. 

1.3.2.1. Căn cứ ñổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông hiện nay 
1). Căn cứ pháp lý 
Việc ñổi mới chương trình giáo dục và sách giáo khoa phổ thông hiện nay 

ñược tiến hành căn cứ vào các cơ sở pháp lý sau: 
- Nghị quyết số 40/2000/QH10, ngày 9 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội 

khoá X về ñổi mới chương trình giáo dục phổ thông; 
- Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2001-2010 và chiến lược phát triển 

giáo dục 2001-2010; 
- Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg về việc ñổi mới chương trình giáo dục phổ 

thông thực hiện nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội khoá X và Chỉ thị số 
30/1998/CT-TTg về ñiều chỉnh chủ trương phân ban ở phổ thông trung học. 

Tinh thần chung của các văn bản ñó là xây dựng nội dung chương trình giáo 
dục, SGK phổ thông mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, 
ñáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện ñại hóa 
ñất nước, phù hợp với thực tiễn truyền thống Việt Nam, tiếp cận trình ñộ giáo dục 
phổ thông ở các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. 

2). Căn cứ khoa học và thực tiễn 
Căn cứ khoa học và thực tiễn của việc ñổi mới chương trình giáo dục và 

SGK phổ thông hiện nay: 
- Do yêu cầu của sự phát triển kinh tế –xã hội ñối với việc ñào tạo nguồn 

nhân lực trong giai ñoạn mới; 
- Do sự phát triển nhanh, mạnh với tốc ñộ mang tính bùng nổ của khoa học 

công nghệ thể hiện qua các lý thuyết, các thành tựu mới và khả năng ứng dụng cao, 
rộng và nhanh vào thực tế; 

- Do có những thay ñổi trong ñối tượng giáo dục; 
- Do sự cần thiết phải hòa chung với xu thế ñổi mới tiến bộ trên thế giới 

trong lĩnh vực chương trình, SGK, ñặc biệt trong bối cảnh hiện nay. 
3). Nguyên tắc ñổi mới chương trình giáo dục, SGK Việt Nam hiện nay 
- Quán triệt mục tiêu giáo dục 
Chương trình và SGK của giáo dục phổ thông phải chịu sự quy ñịnh của mục 

tiêu giáo dục, ñó là hướng tới việc hình thành và phát triển những phẩm chất và 
năng lực toàn diện trên nền tảng kiến thức và kỹ năng chắc chắn với mức ñộ phù 
hợp ñối tượng ở từng cấp học, bậc học. Có như vậy thì chương trình và SGK phổ 
thông mới có thể ñóng góp có hiệu quả vào việc chuẩn bị toàn diện cho thế hệ trẻ 
bước chân vào cuộc sống của xã hội Việt Nam hiện ñại. 
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- ðảm bảo tính khoa học và sư phạm 
Chương trình và sách giáo khoa phổ thông ñược xây dựng phải là một công 

trình khoa học sư phạm, trong ñó: 
+ Lựa chọn ñược các nội dung mang tính khoa học, phổ thông, cơ bản, cập 

nhật với những tiến bộ của khoa học, công nghệ, của kinh tế-xã hội, gần gũi với ñời 
sống thực tiễn, gắn bó với thực tế phát triển của ñất nước; 

+ Tích hợp ñược nhiều mặt giáo dục trong từng ñơn vị nội dung, tích hợp nội 
dung ñể tiến tới giảm số môn học (nhất là các cấp học dưới), tinh giản nội dung, 
tăng cường mối quan hệ giữa các nội dung, chuyển một số nội dung thành hoạt 
ñộng giáo dục nhằm giảm nhẹ gánh nặng học tập ở các cấp học mà không giảm 
trình ñộ của chương trình; 

+ Tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt ñộng thực hành, vận dụng theo 
năng lực của từng loại HS; 

+ Phù hợp với trình ñộ nhận thức của HS trong từng giai ñoạn học tập. 
- Thể hiện tinh thần ñổi mới phương pháp dạy học 
Một trong những trọng tâm của ñổi mới chương trình, SGK phổ thông là tập 

trung vào ñổi mới phương pháp dạy học. Tinh thần chung là tiếp tục tận dụng, phát 
huy những ưu ñiểm của các phương pháp dạy học truyền thống, tiến tới tiếp cận dần 
với các phương pháp dạy học mới, các phương pháp dạy học dựa vào hoạt ñộng chủ 
ñộng, tích cực của HS với sự tổ chức và hướng dẫn ñúng mực của GV nhằm phát 
triển tư duy ñộc lập, sáng tạo, góp phần hình thành phươg pháp và nhu cầu tự học, 
bồi dưỡng hứng thú, niềm tin trong học tập cho HS. 

ðổi mới phương pháp dạy học luôn luôn phải ñặt trong mối tương quan với 
ñổi mới các thành tố khác của quá trình dạy học: Mục tiêu, nội dung, cơ sở vật chất 
và thiết bị dạy học, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra, ñánh giá kết quả học tập và 
ñổi mới môi trường dạy học. 

- ðảm bảo tính thống nhất 
Chương trình giáo dục phổ thông phải ñảm bảo tính chỉnh thể qua việc xác 

ñịnh mục tiêu, nội dung, ñịnh hướng phương pháp…trong các bậc học, từ tiểu học 
ñến trung học cơ sở ñến trung học phổ thông. Chương trình giáo dục và SGK phải 
ñược áp dụng thống nhất chung trong cả nước, ñảm bảo sự bình ñẳng thực sự trong 
giáo dục ñặc biệt ở giai ñoạn học tập cơ bản của các cấp, bậc học phổ cập giáo dục. 
Tính thống nhất chung của chương trình và SGK thể hiện ở: 

+ Mục tiêu giáo dục; 
+ Quan ñiểm khoa học và sư phạm xuyên suốt các môn học, các cấp, bậc 

học; 
+ Trình ñộ chuẩn của chương trình dạy học và kiểm tra, ñánh giá. 
Việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa một mặt cần ñảm bảo tính thống 

nhất chung trong phạm vi cả nước; mặt khác lại phải có những giải pháp thích hợp 
và linh hoạt về các bước ñi, về thời lượng, về ñiều kiện thực hiện chương trình phù 
hợp với từng vùng, miền, từng loại ñối tượng HS; giải quyết một cách hợp lý giữa 
yêu cầu của tính thống nhất với sự ña dạng về ñiều kiện học tập của HS. 

- ðáp ứng yêu cầu phát triển của từng ñối tượng HS 
Chương trình và sách giáo khoa tạo cơ sở quan trọng ñể: 
+ Phát triển trình ñộ giáo dục cơ bản của nguồn nhân lực Việt Nam ñáp ứng 

giai ñoạn công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước và ñủ khả năng hợp tác, cạnh 
tranh thế giới; 
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+ Phát triển năng lực của mỗi cá nhân, góp phần thực hiện bồi dưỡng nhân 
tài cho ñất nước bằng phương thức dạy học cá nhân hoá, thực hiện dạy học nội dung 
tự chọn không bắt buộc ngay từ tiểu học và phân hóa theo năng lực, sở trường ngày 
càng ñậm nét qua các hình thức thích hợp; 

+ Giúp cho mỗi HS với sự cố gắng ñúng mức của mình có thể ñạt ñược kết 
quả trong học tập, phát triển năng lực và sở trường của bản thân. 

- Quán triệt quan ñiểm mới trong việc biên soạn chương trình, SGK 
Những quan ñiểm mới ñó là: 
+ Chương trình không chỉ nêu nội dung và thời lượng dạy học mà thực sự là 

một kế hoạch hành ñộng sư phạm, kết nối mục tiêu giáo dục với các lĩnh vực nội 
dung, phương pháp, phương tiện dạy học và cách thức ñánh giá kết quả học tập của 
HS, ñảm bảo sự phát triển liên tục giữa các cấp học, bậc học, ñảm bảo liên thông 
giữa giáo dục phổ thông với giáo dục chuyên nghiệp; 

+ SGK không ñơn giản chỉ là tài liệu thông báo kiến thức có sẵn mà là tài 
liệu giúp HS tự học, tự phát hiện và giải quyết các vấn ñề ñể chiếm lĩnh và vận dụng 
kiến thức mới một cách linh hoạt, chủ ñộng và sáng tạo; 

+ Chương trình và SGK ñược thể chế hóa theo Luật Giáo dục và ñược quản 
lý, chỉ ñạo ñánh giá theo yêu cầu cụ thể của giai ñoạn phát triển mới của ñất nước, 
cố gắng giữ vững ổn ñịnh ñể góp phần không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục 
phổ thông, thực hiện tiết kiệm trong sản xuất và sử dụng sách ở các cấp học. 

- ðảm bảo tính khả thi 
Chương trình và SGK không ñòi hỏi những ñiều kiện vượt quá sự cố gắng và 

khả năng của số ñông GV, HS, gia ñình và cộng ñồng. Tuy nhiên, tính khả thi của 
chương trình và SGK phải ñặt trong mối tương quan giữa trình ñộ giáo dục cơ bản 
về sử dụng sách của Việt Nam và các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới, 
giữa giai ñoạn trước mắt và khoảng thời gian từ 10 ñến 15 năm tới. 

      
1.4. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 
1.4.1. Khái niệm  phương pháp dạy học 
1.4.1.1. Phương pháp 
Phương pháp là một thành tố hết sức quan trọng của quá trình hoạt ñộng. Khi 

ñã xác ñịnh ñược mục ñích và nội dung hoạt ñộng thì phương pháp hoạt ñộng có vai 
trò quyết ñịnh chất lượng hoạt ñộng. ðêcactơ R (1596-1650), một ñại biểu của triết 
học Pháp thế kỷ XVII ñã nói: “Không có phương pháp người tài cũng mắc lỗi, có 
phương pháp người bình thường cũng có thể làm ñược những công việc phi 
thường”. 

Phương pháp dạy học nói riêng và phương pháp giáo dục nói chung có vai 
trò vô cùng quan trọng trong công tác giáo dục và ñào tạo. Vì ý thức ñược ñiều này, 
ðảng và Nhà nước ta ñã và ñang tiến hành ñổi mới giáo dục một cách toàn diện và 
ñồng bộ theo hướng: “ðổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục và ñào tạo, khắc 
phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng 
bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện ñại vào dạy học, ñảm 
bảo ñiều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh” [19, tr 43] nhằm ñào 
tạo con người Việt Nam tự chủ, năng ñộng, sáng tạo có năng lực phát hiện và giải 
quyết vấn ñề phục vụ cho thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa 
ñất nước mà ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ VII ñã ñề ra: Bồi dưỡng cho HS năng 
lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn ñề, năng lực hợp tác… 
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Trong triết học có hai hướng tiếp cận vấn ñề phương pháp nói chung: 
- Tiếp cận của Heghen G (1770-1831): Phương pháp là hình thức vận ñộng 

của nội dung sự vật. Theo quan ñiểm của Heghen G, mỗi sự vật ñều có bản chất 
(nội dung) của nó và ñược thể hiện qua hình thức nhất ñịnh. Hình thức vận ñộng và 
nội dung của mỗi sự vật luôn luôn tồn tại gắn kết với nhau, không tách rời nhau. Do 
ñó, mỗi sự vật ñều có phương pháp vận ñộng riêng. Ví dụ: Cái muỗng chỉ ñúng 
nghĩa là cái muỗng khi nó ñược cầm ñằng chuôi, xúc và ñưa thức ăn vào miệng 
(còn khi dùng nó ñể gõ vào nhau, tạo thành âm thanh trong giàn nhạc thì nó không 
còn là cái muỗng mà là một nhạc cụ), tình yêu thương của mẹ ñối với con biểu hiện 
qua những sự quan tâm thể hiện bằng những cử chỉ yêu thương như vuốt ve, ôm 
ấp…Vận dụng cách tiếp cận này vào quá trình dạy học cho thấy mỗi nội dung dạy 
học có một phương pháp dạy học ñặc thù, mang lại hiệu quả nhất mà không phương 
pháp dạy học nào thay thế ñược. Vì thế không nên nói một cách trừu tượng rằng 
phương pháp này tốt, phương pháp kia không tốt mà phải xác ñịnh với nội dung này 
thì phương pháp phù hợp với nó là gì? Hệ quả từ cách tiếp cận của Heghen G: 
Muốn xác ñịnh và sử dụng ñược phương pháp dạy học tối ưu trước hết phải trả lời 
câu hỏi dạy cái gì? Sau ñó mới ñến câu hỏi dạy như thế nào. Phương pháp dạy học 
phải phù hợp với nội dung dạy học, sự thay ñổi nội dung dẫn ñến sự thay ñổi 
phương pháp dạy học. 

- Hướng tiếp cận của C. Mác (1818-1883): Phương pháp là cách thức, là 
phương tiện ñể ñạt tới mục ñích nhất ñịnh, ñể giải quyết những nhiệm vụ nhất ñịnh. 
Theo quan ñiểm này, phương pháp có tính ñộc lập tương ñối với nội dung sự vật. Ví 
dụ cùng là việc sản xuất ra hạt lúa nhưng nếu bằng phương pháp tra lỗ hoặc cày ñất 
bằng tay với sức kéo của con trâu khác với việc sản xuất bằng máy cày với sức kéo 
của máy. Cái tạo ra khác biệt về trình ñộ và hiệu quả của việc làm ra hạt thóc là 
phương pháp và phương tiện thực hiện. Hệ quả từ cách tiếp cận của C.Mác: Có 
nhiều phương pháp triển khai một nội dung dạy học, trong ñó có một phương pháp 
tốt nhất. Vì thế, muốn ñạt hiệu quả cao trong dạy học phải trả lời ñược câu hỏi: 
Phương pháp, phương tiện dạy học nào là tối ưu nhất ñể chuyển tải nội dung dạy 
học ñến cho HS?  

1.4.1.2. Phương pháp dạy học 
Dạy học thường ñược hiểu theo nhiều cấp ñộ: 1). Dạy học là hoạt ñộng của 

một hệ thống nhiều tầng bậc từ quy mô quốc gia ñến một cấp học, bậc học, ngành 
học…; 2) Dạy học ñược hiểu là một hoạt ñộng cụ thể diễn ra theo một quá trình-quá 
trình dạy học và 3). Dạy học ñược hiểu là hoạt ñộng của người dạy và người học 
trong sự tương tác với nhau nhằm thực hiện nội dung ñã ñược xác ñịnh. Tương ứng 
với các cấp ñộ trên của dạy học, phương pháp dạy học cũng ñược hiểu theo ba cấp 
ñộ: 1). Phương pháp dạy học là cách thức triển khai của một hệ thống dạy học ña 
tầng, ña diện (cho bậc học, cấp học, ngành học…); 2). Phương pháp dạy học là 
phương pháp triển khai một quá trình dạy học cụ thể (bao gồm: Cách thức hình 
thành mục ñích dạy học, cách soạn thảo và triển khai nội dung dạy học, cách thức tổ 
chức hoạt ñộng dạy- hoạt ñộng học nhằm thực hiện mục ñích, nội dung dạy học và 
cách thức kiểm tra, ñánh giá kết quả quá trình dạy học); 3). Phương pháp dạy học là 
cách thức tiến hành các hoạt ñộng của người dạy và người học nhằm thực hiện nội 
dung dạy học ñã ñược xác ñịnh.  

Trong tài liệu này chủ yếu ñề cập ñến phương pháp dạy học ở cấp ñộ thứ 2 
và thứ 3.  



 36 

 

Từ quan niệm về phương pháp nêu trên, có thể hiểu phương pháp dạy học, 
theo nghĩa chung nhất, là những cách thức tiến hành hoạt ñộng dạy học.  

Áp dụng vào quá trình dạy học hiện ñại, cũng có thể nói phương pháp dạy 
học là tổng hợp các cách thức hoạt ñộng phối hợp của GV và HS ñược thực hiện 
trong quá trình dạy học; trong ñó, cách thức hoạt ñộng của GV ñóng vai trò chủ 
ñạo, cách thức hoạt ñộng của HS ñóng vai trò chủ ñộng nhằm thực hiện tốt mục 
ñích và nhiệm vụ dạy học. 

1.4.1.2. Cấu trúc của phương pháp dạy học 
Theo tài liệu của Phan Trọng Ngọ (2005), cấu trúc của phương pháp dạy học 

bao gồm bốn yếu tố: Hướng tiếp cận ñối tượng hay quan ñiểm về dạy học, nội dung 
lý luận của phương pháp, hệ thống biện pháp kỹ thuật và các thủ thuật có tính sáng 
tạo. 

- Hướng tiếp cận ñối tượng dạy học 
Xác ñịnh hướng tiếp cận ñối tượng dạy học của mình là việc làm ñầu tiên của 

mỗi GV trong quá trình dạy học. Câu hỏi trung tâm ở ñây là mục ñích của hoạt 
ñộng dạy học là gì? Quan ñiểm hay hướng tiếp cận ñối tượng quyết ñịnh việc lựa 
chọn phương pháp dạy học cụ thể và các phương tiện dạy học phù hợp. 

- Nội dung lý luận của phương pháp 
Nội dung lý luận của phương pháp bao gồm sự mô tả toàn bộ nội dung của 

phương pháp dạy học: Tên phương pháp, nội dung phương pháp, những ưu ñiểm và 
hạn chế của phương pháp, những yêu cầu khi sử dụng phương pháp. Việc hiểu biết 
nội dung lý luận của phương pháp giúp GV và HS có cơ sở vững chắc ñể triển khai 
các biện pháp dạy học trong thực tiễn. 

- Hệ thống biện pháp kỹ thuật dạy học của phương pháp 
Biện pháp kỹ thuật của phương pháp dạy học là cơ cấu kỹ thuật của phương 

pháp dạy học. Nó không có tính mục ñích, chỉ ñơn thuần tính kỹ thuật. ðó là hệ 
thống những cách thức tác ñộng cụ thể của người dạy và người học lên ñối tượng 
dạy học. Biện pháp dạy học ñược sinh ra và quyết ñịnh bởi các phương tiện kỹ thuật 
ñược dùng trong dạy học. 

- Các thủ pháp nghệ thuật dạy học 
Hoạt ñộng dạy học là một hoạt ñộng có tính người. Cho nên, ñây là một hoạt 

ñộng vừa mang tính khoa học-công nghệ lại vừa mang tính nghệ thuật. GV giỏi là 
người không những chỉ biết tổ chức tốt các biện pháp dạy học mà phải nâng các 
biện pháp ñó lên thành mức nghệ thuật dạy học (hay có thể quy ước gọi là thủ pháp 
nghệ thuật dạy học). 

Biện pháp kỹ thuật và thủ pháp nghệ thuật trong phương pháp dạy học khác 
nhau ở tính logic. Biện pháp kỹ thuật luôn gắn liền với tiến bộ khoa học và ñược 
thực hiện với quy trình logic chặt chẽ.  Còn thủ pháp nghệ thuật luôn có xu hướng 
sáng tạo và vượt ra khỏi khuôn khổ logic. Các thủ pháp nghệ thuật dạy học ñược 
dựa trên một lõi kỹ thuật ít ỏi, cần thiết, ñủ ñảm bảo cho các thủ pháp dạy học ñược 
ñúng hướng, còn chủ yếu là sự sáng tạo, tự do.  

Sự tăng dần mức ñộ nghệ thuật trong dạy học trên cơ sở chuyển hóa các biện 
pháp kỹ thuật thành thủ pháp nghệ thuật dạy học là cơ sở ñể nâng cao trình ñộ và 
hiệu quả dạy học ñáp ứng yêu cầu cá biệt hóa trong dạy học hiện ñại. 

1.4.2. Hệ thống các phương pháp dạy học 
1.4.2.1. Khái quát về sự phân loại phương pháp dạy học 
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Các nhà nghiên cứu ñã từng dựa vào nhiều cơ sở ñể phân loại, xây dựng hệ 
thống các phương pháp dạy học. Có rất nhiều cách phân loại phương pháp dạy học 
khác nhau dựa trên các căn cứ khác nhau khiến cho phương pháp dạy học vô cùng 
phong phú và da dạng. Dưới ñây là một số ví dụ: 

- Hệ thống phương pháp dạy học của Lecne I.Ia và Babanxki Iu.K (hai nhà lý 
luận dạy học của Liên Xô cũ): 

+ Lecne I.Ia cho rằng có thể phân chia phương pháp dạy học thành 5 nhóm: 
Nhóm phương pháp thông báo-thu nhận (phương pháp giải thích-minh họa), nhóm 
phương pháp tái tạo (hay tái hiện), phương pháp trình bày nêu vấn ñề, phương pháp 
tìm tòi từng phần (phương pháp tìm tòi Ơri xtic) và phương pháp nghiên cứu 
(phương pháp tìm tòi toàn phần). 

+ Xuất phát từ quan ñiểm dạy học là sự ñiều khiển hoạt ñộng nhận thức của 
HS, Babanxki Iu.K lại chia phương pháp dạy học thành ba nhóm (tương ứng với ba 
mặt: ñộng cơ học tập, tổ chức nhận thức và kiểm tra nhận thức): Nhóm phương 
pháp tổ chức và thực hiện hoạt ñộng học tập, nhóm phương pháp kích thích và xây 
dựng ñộng cơ học tập và nhóm phương pháp kiểm tra và tự kiểm tra kết quả học 
tập. 

- Mấy thập niên gần ñây, cùng với sự phát triển của Lý luận dạy học, nổi lên 
xu hướng phân loại dạy học dựa trên mức ñộ tác ñộng của phương pháp tới sự phát 
triển của người học. Theo hướng này, các phương pháp dạy học thường ñược chia 
thành ba nhóm: Các phương pháp dạy học hướng vào người dạy, các phương pháp 
dạy học tích cực và các phương pháp dạy học hướng vào người học. Ví dụ: 

+ Từ năm khía cạnh của quá trình dạy học (Five Dimensions of learning) 
theo quan ñiểm của Robert J. Marzano (1992) sẽ có hệ thống các phương pháp dạy 
học tương ứng: Các phương pháp nhằm kích thích thái ñộ và sự nhận thức tích cực 
về học tập, các phương pháp nhằm giúp HS tiếp thu và tổng hợp kiến thức, các 
phương pháp nhằm mở rộng và tinh lọc kiến thức, các phương pháp nhằm sử dụng 
kiến thức có hiệu quả và các phương pháp nhằm bồi dưỡng thói quen tư duy có hiệu 
quả. 

+ Nhà sư phạm người Anh Petty G phân chia phương pháp dạy học thành ba 
nhóm: Các phương pháp lấy GV làm trung tâm (bao gồm GV thuyết trình, nghệ 
thuật giải thích, nghệ thuật trình diễn, phương pháp ñặt câu hỏi và các phương pháp 
hỗ trợ trí nhớ cho người học), các phương pháp tích cực (bao gồm hướng dẫn HS 
thực hành; thảo luận; học nhóm và người học trình bày; trò chơi, ñóng vai, diễn 
kịch và mô phỏng…) và phương pháp lấy người học làm trung tâm (bao gồm học 
qua ñọc; tự học và làm bài tập ở nhà; bài tập nghiên cứu; tiểu luận; khám phá có 
hướng dẫn, sáng tạo, thiết kế và phát minh; học từ kinh nghiệm của mình). 

+ Hai cách tiếp cận mới trong dạy học tập trung vào HS: Học tập ñịnh hướng 
lên vấn ñề và học tập dựa trên vấn ñề của các nhà sư phạm phương tây cũng như 
dạy học tình huống của các nhà sư Pháp ñang ñược phổ biến. ðiểm chung trong các 
các hướng tiếp cận này là: Học tập từ các tình huống có thực trong bối cảnh phù 
hợp; sự hiểu biết ñược tổng hợp từ các ngành kiến thức khác nhau (các phương 
pháp rèn luyện khác nhau); HS làm việc ñộc lập và tích cực; HS làm việc trong 
nhóm và HS tự ñiều khiển. Do ñó các phương pháp dạy học sẽ là tổng hợp các 
phương pháp nhằm: xây dựng tình huống, ñặt HS vào các tình huống, hướng dẫn 
HS xử lý tình huống (cá nhân  hay nhóm), tiếp thu, tổng hợp tri thức từ tình 
huống… 
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Cùng với trào lưu chung của sự phát triển xã hội, chúng ta ñang tìm kiếm và 
vận dụng sáng tạo các phương pháp dạy học cho phù hợp với ñiều kiện nhà trường 
Việt Nam hiện nay. 

1.4.2.2. Hệ thống các phương pháp dạy học 
ðể lựa chọn ñược phương pháp dạy học phù hợp, GV cần biết: 
- Hiện tại có những phương pháp dạy học nào? 
- Nội dung của mỗi phương pháp? 
- Những mặt mạnh và yếu của từng phương pháp? 
- Yêu cầu của việc sử dụng phương pháp? 
Trong tài liệu này trình bày hệ thống các phương pháp dạy học ñã và ñang 

ñược sử dụng phổ biến ở nhà trường Việt Nam, ñồng thời giới thiệu một số hướng 
tiếp cận các phương pháp dạy học mới. 

A. Các phương pháp dạy học ñã và ñang ñược sử dụng phổ biến ở nhà 
trường Việt Nam 

ðặng Vũ Hoạt (1986-1995) và một số nhà lý luận dạy học khác ñã chia các 
phương pháp dạy học thành bốn nhóm sau: 

- Nhóm các phương pháp dạy học sử dụng ngôn ngữ; 
- Nhóm các phương pháp dạy học trực quan; 
- Nhóm các phương pháp dạy học thực tiễn; 
- Nhóm các phương pháp kiểm tra, ñánh giá mức ñộ nắm tri thức, kỹ năng, 

kỹ xảo của HS. 
1). Nhóm phương pháp dạy học sử dụng ngôn ngữ 
ðây là phương pháp dạy học sử dụng lời nói và chữ viết ñể tác ñộng ñến HS, 

bao gồm: phương pháp thuyết trình, phương pháp vấn ñáp, phương pháp sử dụng 
SGK và tài liệu tham khảo. 

a. Phương pháp thuyết trình 
Thuyết trình có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp. Theo tiếng Latin trung cổ, thuật 

ngữ thuyết trình (Lecture) ñược rút ra từ “lectate”. Letate có nghĩa là ñọc lớn lên. 
Cùng với thời gian, tập quán xã hội, viết và ñọc ñã thay ñổi, nhưng phương pháp 
dạy học “ñọc lớn lên” từ SGK vẫn ñược sử dụng. 

Trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay, số lượng HS ngày càng tăng; do ñó, sĩ 
số HS trong một lớp học thường nhiều (trung bình mỗi lớp khoảng 50 HS ở phổ 
thông và nhiều hơn ở ñại học). Với những lớp ñông như vậy, phương pháp dạy học 
ñược sử dụng phổ biến là phương pháp thuyết trình. 

* Khái niệm: Phương pháp thuyết trình là phương pháp GV dùng lời nói sinh 
ñộng ñể trình bày tài liệu mới hoặc ñể tổng kết những tri thức mà HS thu ñược. 

Phương pháp này sử dụng phương tiện là ngôn ngữ ñộc thoại của GV. 
* Các loại thuyết trình: 
Có nhiều cách phân loại thuyết trình 
Các nhà lý luận dạy học Việt Nam dựa vào nội dung cần trình bày ñã chia 

thuyết trình thành ba phương pháp: Giảng thuật, giảng giải và giảng diễn. 
- Giảng thuật (còn gọi là phương pháp kể chuyện) là phương pháp thuyết 

trình trong ñó chứa ñựng yếu tố trần thuật và mô tả. ðây là phương pháp ñược sử 
dụng rộng rãi trong việc giảng dạy các môn thuộc khoa học xã hội và nhân văn cũng 
như các môn khoa học tự nhiên khi cần mô tả các hiện tượng, thí nghiệm, cách thức 
hoạt ñộng, trình bày các thành tựu nổi tiếng trong khoa học, kỹ thuật hoặc trình bày 
về cuộc ñời và sự nghiệp của các nhà bác học lỗi lạc. 
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- Giảng giải là phương pháp thuyết trình trong ñó những luận cứ, những số 
liệu ñược ñưa ra ñể giải thích, chứng minh một hiện tượng, một sự kiện, qui tắc, 
ñịnh lý, ñịnh luật... trong các môn học. Giảng giải chứa ñựng các yếu tố phán ñoán, 
suy luận nên có nhiều khả năng phát triển tư duy logic cho HS. 

- Giảng diễn là phương pháp thuyết trình nhằm trình bày một vấn ñề hoàn 
chỉnh, có tính phức tạp, trừu tượng, khái quát trong một thời gian tương ñối lâu dài.  

Dựa vào mối quan hệ giữa người thuyết trình và người nghe William J. 
Ekeler (1994) ñã ñưa ra hai phương pháp thuyết trình: Thuyết trình nghiêm túc và 
thuyết trình thân mật. 

- Thuyết trình nghiêm túc là thuyết trình trong ñó người thuyết trình trình 
bày một vấn ñề có cấu trúc rõ rệt và không cần có sự tham gia của người nghe. 

- Thuyết trình thân mật là phương pháp thuyết trình trong ñó vấn ñề trình bày 
không có dàn bài rõ rệt, có sự giao lưu với người nghe và quá trình thuyết trình tập 
trung vào người thuyết trình nhiều hơn là vào nội dung thuyết trình. 

Sử dụng phối hợp với các phương pháp dạy học khác có các phương pháp 
thuyết trình: Thuyết trình phản hồi (Trong ñó có sự kết hợp giữa phương pháp 
thuyết trình với hỏi ñáp hoặc cho học sinh trao ñổi, thảo luận), thuyết trình theo kiểu 
nêu vấn ñề (trong ñó có sự kết hợp giữa phương pháp thuyết trình với phương pháp 
dạy học nêu vấn ñề)... 

 * Phương pháp thuyết trình thường trải qua ba bước: 
- Nêu vấn ñề 
Ở bước này, GV thông báo vấn ñề dưới dạng tổng quát, có thể bằng thông 

báo tái hiện hoặc có tính chất vấn ñề nhằm kích thích sự chú ý ban ñầu của HS. Sau 
ñó ñưa ra những vấn ñề cụ thể dưới dạng câu hỏi giúp HS ñịnh hướng ñược những 
vấn ñề cần trình bày và ý thức ñược rõ ràng nội dung cần nghiên cứu ñể giúp HS có 
nhu cầu nghiên cứu, có hứng thú nhận thức. 

- Giải quyết vấn ñề 
Ở bước này GV có thể tiến hành giải quyết vấn ñề theo hai logic phổ biến: 

Qui nạp hay diễn dịch.  
+Giải quyết vấn ñề theo logic qui nạp là quá trình trình bày vấn ñề trên cơ sở 

ñi từ cái ñơn nhất ñến cái chung, cái khái quát; ñi từ cái cụ thể ñến nguyên lý hay 
qui luật. Theo logic qui nạp, có thể áp dụng ba cách trình bày khác nhau, tùy ñặc 
ñiểm của nội dung: 

• Qui nạp phân tích từng phần: ðược sử dụng khi các vấn ñề trình bày tương 
ñối ñộc lập với nhau. Trong trường hợp này, GV chỉ cần tuần tự giải quyết từng vấn 
ñề ñược sắp xếp theo logic ñịnh trước; tức là tiến hành giải quyết vấn ñề thứ nhất, 
rút ra kết luận rồi tiếp tục giải quyết các vấn ñề tiếp theo cho ñến hết theo cách thức 
như vậy. 

• Qui nạp phát triển: ðược sử dụng khi các vấn ñề nêu ra có mối liên kết chặt 
chẽ với nhau. Trong ñó, vấn ñề này ñược giải quyết sẽ là cơ sở ñể giải quyết vấn ñề 
kia (Còn gọi là cách giải quyết vấn ñề theo lối móc xích). Cách làm này  thường 
ñược sử dụng trong chứng minh các bài toán hình học hay các phản ứng hóa học... 

• Qui nạp song song-ñối chiếu: ðược sử dụng khi những vấn ñề ñược ñưa ra 
ñể giải quyết chứa ñựng những mặt tương phản, ñối lập với nhau (Ví dụ mặt ưu, 
khuyết của việc sống ở thành phố). Trong trường hợp này, có thể dùng phân tích ñể 
từ ñó so sánh những mặt, những thuộc tính hay quan hệ ở hai ñối tượng tương phản, 
ñối lập nhau ñể từ ñó rút ra kết luận từng ñiểm cần so sánh. 



 40 

 

+ Giải quyết vấn ñề theo logic diễn dịch là quá trình trình bày vấn ñề tuân 
theo con ñường nhận thức ñi từ nguyên lý chung ñến cái cụ thể, ñơn nhất. Theo 
cách này, GV ñưa ra khái quát sơ bộ, sau ñó tiến hành giải quyết vấn ñề theo ba 
cách vừa nêu trên (diễn dịch phân tích từng phần, diễn dịch phát triển, diễn dịch so 
sánh-ñối chiếu). ðiều khác với giải quyết vấn ñề theo logic qui nạp là ba cách giải 
quyết này nhằm minh họa cho sự khái quát sơ bộ ñã nêu. 

- Kết luận là bước kết thúc của vấn ñề trình bày. Trong ñó GV ñúc kết lại 
dưới dạng súc tích, chính xác những khái quát bản chất vấn ñề ñược ñưa ra xem xét. 

* Ưu ñiểm và hạn chế của phương pháp thuyết trình 
- Ưu ñiểm 
Nếu sử dụng tốt, phương pháp thuyết trình có những ưu ñiểm sau: 
+ Cho phép GV truyền ñạt những nội dung lý thuyết tương ñối khó, phức 

tạp, chứa ñựng nhiều thông tin mà HS không dễ dàng tự mình tìm hiểu ñược một 
cách sâu sắc và nhanh chóng; 

+ Cho phép GV truyền ñạt ñược một khối lượng thông tin khá lớn cho nhiều 
HS trong cùng một thời ñiểm cho nên nó có tính hiệu quả kinh tế cao, ñáp ứng ñược 
yêu cầu ñào tạo nguồn nhân lực rộng lớn của xã hội; 

+ Bằng phương pháp thuyết trình, GV không chỉ sử dụng ngôn ngữ nói của 
mình tác ñộng trực tiếp ñến HS mà còn tác ñộng ñến các em bằng những hành vi, 
cử chỉ thể hiện quan ñiểm, thái ñộ, niềm tin, phẩm chất nhân cách của mình cho nên 
nó có thể tác ñộng mạnh ñến tư tưởng, tình cảm của HS; 

+ Cách thuyết trình có sức thuyết phục của GV là bài học quí báu cho HS về 
việc sử dụng ngôn ngữ ñể trình bày một vấn ñề do cuộc sống yêu cầu, về cách tư 
duy logic, về cách ñặt và giải quyết vấn ñề. 

- Nhược ñiểm: 
+ HS thụ ñộng khiến cho các em chóng mệt mỏi, chán nản, buồn ngủ...; 
+ HS không có ñiều kiện ñể phát triển ngôn ngữ nói; 
+ GV khó thu ñược tín hiệu ngược nên khó trong ñiều khiển, ñiều chỉnh quá 

trình dạy học và khó dạy sát ñối tượng. 
* Những yêu cầu cơ bản khi sử dụng phương pháp này 
ðể có hiệu quả, khi sử dụng phương pháp thuyết trình cần tuân thủ các yêu 

cầu sau: 
- Trình bày vấn ñề chính xác, rõ ràng, dễ hiểu, theo một trình tự logic chặt 

chẽ; ñảm bảo tính tư tưởng, tính thực tiễn...; 
- Lời nói rõ ràng, trong sáng, giàu hình tượng, chuẩn xác; chú ý tốc ñộ nói, 

âm lượng nói...kết hợp hành vi, cử chỉ phù hợp với trình ñộ HS; 
- Biết cách ñặt và giải quyết vấn ñề; 
- Sử dụng phối hợp với các phương pháp khác ñặc biệt là nên phối hợp với 

phương pháp giải quyết vấn ñề ñể có phương pháp thuyết trình giải quyết vấn ñề. 
b. Phương pháp hỏi-ñáp (hay phương pháp vấn ñáp, phương pháp ñàm thoại) 
* Khái niệm: Phương pháp hỏi-ñáp là phương pháp GV nêu câu hỏi, HS trả 

lời nhằm giúp HS tiếp thu tri thức mới; củng cố, ôn tập ñể mở rộng, ñào sâu tri thức 
ñã học; vận dụng tri thức hình thành kỹ năng, kỹ xảo và kiểm tra mức ñộ nắm tri 
thức, kỹ năng, kỹ xảo của HS. 

Phương pháp này sử dụng ngôn ngữ ñối thoại. 
* Các loại hỏi-ñáp 



 41 

 

Có thể dựa vào nhiều cơ sở ñể phân loại phương pháp hỏi-ñáp, dưới ñây 
trình bày một số cách phân loại: 

Dựa vào mục ñích và các khâu của quá trình dạy học, bốn phương pháp hỏi-
ñáp ñược xây dựng: 

- Hỏi-ñáp gợi mở 
Hỏi-ñáp gợi mở ñược sử dụng khi giảng bài mới cho HS. Ở phương pháp 

này, GV ñặt vấn ñề bằng những câu hỏi có tính chất gợi mở dần ñể dẫn dắt HS tự 
rút ra kết luận. Phương pháp này còn có tên gọi là “thuật ñỡ ñẻ” hay phương pháp 
Xôcrát, do nhà hiền triết Xôcrát (469-399 TCN) ñề ra ñể giảng môn Triết. Phương 
pháp hỏi ñáp này có tác dụng phát huy ñược tính tích cực, ñộc lập, sáng tạo và hứng 
thú nhận thức của HS. 

- Hỏi-ñáp củng cố 
Hỏi ñáp-củng cố ñược sử dụng sau khi hình thành tri thức, kỹ năng, khi ôn 

tập, hay sau khi kiểm tra tri thức, kỹ năng. Phương pháp này có tác dụng giúp HS 
củng cố, mở rộng, ñào sâu tri thức, kỹ năng. 

- Hỏi-ñáp tổng kết 
Hỏi ñáp tổng kết ñược sử dụng ñể dẫn dắt HS khái quát hóa, hệ thống hóa tri 

thức, kỹ năng sau khi học xong những bài, những chương hay những giáo trình nhất 
ñịnh. Phương pháp này có tác dụng phát triển ở HS năng lực khái quát hóa, hệ 
thống hóa, giúp HS nắm tri thức, kỹ năng một cách có hệ thống. 

- Hỏi-ñáp kiểm tra 
Hỏi ñáp kiểm tra ñược sử dụng trước, trong và sau khi giảng bài, chương hay 

giáo trình. Phương pháp này có tác dụng giúp GV kiểm tra và HS tự kiểm tra mức 
ñộ nắm tri thức, kỹ năng, kỹ xảo của các em, từ ñó có thể ñánh giá ñược trình ñộ tri 
thức, kỹ năng, kỹ xảo của các em trong quá trình học tập ñể có cơ sở ñiều khiển, 
ñiều chỉnh quá trình ñó theo ñúng mục ñích, nhiệm vụ dạy học ñã ñề ra. 

Dựa vào tính chất nhận thức của HS có thể phân ra các loại hỏi-ñáp sau: 
- Hỏi-ñáp tái hiện 
Hỏi ñáp tái hiện là phương pháp GV ñặt ra những câu hỏi; trong ñó, chỉ cần 

HS trả lời trực tiếp câu hỏi bằng tư duy tái hiện, dựa trên cơ sở của trí nhớ là chính, 
không ñòi hỏi phải suy luận. 

- Hỏi-ñáp giải thích-minh họa 
Hỏi ñáp giải thích minh họa là phương pháp trong ñó, GV ñặt ra những câu 

hỏi ñòi hỏi HS phải giải thích và làm sáng tỏ một vấn ñề nào ñó có kèm theo những 
ví dụ minh họa cho lời giải thích của mình. Loại hỏi-ñáp này không chỉ ñơn thuần 
yêu cầu HS phải nhớ lại tri thức ñã học mà còn có sự cấu trúc lại những tri thức ñã 
học ñể có sự suy luận cần thiết. 

- Hỏi-ñáp tìm tòi-phát hiện 
Hỏi ñáp tìm tòi phát hiện là phương pháp GV ñặt ra những câu hỏi có tính 

chất vấn ñề, làm cho HS ý thức ñược vấn ñề ñó, có nhu cầu giải quyết vấn ñề, tự các 
em giải quyết vấn ñề. 

Dựa vào chức năng cơ bản nhất của câu hỏi-chức năng tổ chức quá trình lĩnh 
hội, Nguyễn ðình Chỉnh (1995) ñã phân ra ba nhóm câu hỏi: 

- Nhóm câu hỏi thực hiện chức năng củng cố tri thức, kỹ năng, kỹ xảo. 
Những câu hỏi này có tác dụng giúp HS tái hiện, hệ thống hoá tri thức, rèn luyện 
các kỹ năng. 
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- Nhóm câu hỏi thực hiện chức năng ñiều khiển HS nắm vững các thao tác tư 
duy trừu tượng (phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hoá, trừu tượng hoá, cụ thể 
hoá...) 

- Nhóm câu hỏi thực hiện chức năng áp dụng tri thức. Những câu hỏi này có 
tác dụng giúp HS nắm vững các kỹ năng, kỹ xảo. 

* Ưu và nhược ñiểm của phương pháp hỏi-ñáp 
- Ưu ñiểm 
Nếu biết vận dụng một cách khéo léo thì phương pháp hỏi-ñáp có các ưu 

ñiểm sau: 
+ Kích thích HS tích cực, ñộc lập tư duy; 
+ Bồi dưỡng cho HS năng lực diễn ñạt bằng lời một vấn ñề khoa học nào ñó; 
+ GV có ñiều kiện ñể thu ñược tín hiệu ngược từ HS ñể có thể ñiều khiển 

hoạt ñộng dạy và học một cách kịp thời, nhanh chóng; thông qua ñó, GV vừa có khả 
năng chỉ ñạo hoạt ñộng nhận thức của toàn lớp, vừa chỉ ñạo nhận thức của từng HS; 

+ Tạo ñược bầu không khí làm việc sôi nổi, sinh ñộng. 
- Nhược ñiểm 
Nếu vận dụng không khéo thì phương pháp hỏi-ñáp còn có những hạn chế 

nhất ñịnh: 
+ Dễ mất thời gian; 
+ GV dễ bị ñộng trong việc thực hiện kế hoạch, chương trình; 
+ Nếu không khéo ñiều khiển dễ biến hỏi-ñáp thành cuộc ñối thoại tay ñôi 

giữa GV và một vài HS hoặc hạn chế sự phát triển trí tuệ của các em (Nếu  chỉ sử 
dụng câu hỏi tái hiện). 

* Những yêu cầu cơ bản trong việc sử dụng phương pháp hỏi-ñáp 
Hỏi-ñáp là một phương pháp dạy học có tác dụng ñiều khiển hoạt ñộng nhận 

thức của HS một cách uyển chuyển và linh hoạt vào bậc nhất. ðể việc sử dụng 
phương pháp này có hiệu quả, cần thực hiện các yêu cầu cơ bản sau ñây: 

 - Yêu cầu ñối với việc xây dựng câu hỏi:  
+ Cần xác ñịnh rõ mục ñích, yêu cầu, nội dung vấn ñề ñể xây dựng hệ thống 

câu hỏi chính và những câu hỏi phụ có tính chất gợi ý; 
+ Câu hỏi ñặt ra phải gọn, rõ ràng, dễ hiểu, chính xác và phù hợp với trình ñộ 

của HS; 
+ Câu hỏi cần có tác dụng kích thích tư duy tích cực của HS; 
+ Nên sử dụng hợp lý các loại câu hỏi. 
- Yêu cầu ñối với việc ñiều khiển HS trả lời: 
ðiều khiển HS trả lời là cả một nghệ thuật sư phạm. Trong ñó, cần tuân thủ 

các yêu cầu sau: 
+ Cách nêu câu hỏi: Cần nêu câu hỏi sao cho kích thích ñược sự chú ý và tư 

duy tích cực của HS. Có các cách nêu câu hỏi trước lớp khác nhau. 1). Có GV kêu 
HS sau ñó nêu câu hỏi. 2). Có GV nêu câu hỏi trước lớp sau ñó mới kêu HS trả lời. 
Nêu câu hỏi theo cách 2 nên ñược sử dụng phổ biến bởi vì cách ñó có tác dụng kích 
thích thái ñộ học tập tích cực của tất cả HS trong lớp.  

+ Yêu cầu HS chú ý lắng nghe câu trả lời của bạn ñể có thể tham gia nhận 
xét, bổ sung câu trả lời ñó nhằm thu hút sự chú ý và kích thích hoạt ñộng chung của 
cả lớp; 

+ Cần chú ý lắng nghe câu trả lời của HS, nếu cần ñặt thêm câu hỏi phụ, gợi 
mở dẫn dắt HS trả lời câu hỏi chính; 
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+ Cần có thái ñộ bình tĩnh khi nghe HS trả lời; tránh nôn nóng, vội vàng cắt 
ngang câu trả lời của các em khi không cần thiết. Cần biết khuyến khích, ñộng viên 
ñể HS trả lời tốt, nhất là ñối với những em có tính rụt rè, nhút nhát. Chú ý uốn nắn, 
bổ sung và ñánh giá câu trả lời của các em về cả nội dung lẫn hình thức; 

+ Chú ý sử dụng mọi biện pháp thúc ñẩy HS mạnh dạn nêu thắc mắc và khéo 
léo sử dụng những thắc mắc ñó ñể tạo nên tình huống có vấn ñề và thu hút toàn lớp 
tham gia thảo luận, tranh luận nhằm giải quyết vấn ñề ñó. 

- Sử dụng phối hợp với các phương pháp dạy học khác. 
c. Phương pháp sử dụng SGK và tài liệu học tập khác 
* Vai trò của sách: 
SGK và các tài liệu học tập (TLHT) khác là sự cụ thể hóa nội dung dạy học 

trong nhà trường, là nguồn tri thức quan trọng và phong phú, sinh ñộng ñối với HS, 
là phương tiện hỗ trợ ñắc lực cho GV khi giảng dạy trên lớp. Với tư cách là nguồn 
cung cấp kiến thức cơ bản cho HS, SGK ñược sử dụng ñể: HS ôn tập và củng cố 
kiến thức ñã học trên lớp; học thuộc hay tra cứu chính xác những số liệu, ñịnh 
nghĩa, ñịnh lý, công thức, các sự kiện...; khái quát hóa nội dung từ các phần, các 
chương, các bài theo một chủ ñề nhất ñịnh; hệ thống các tài liệu theo một quan ñiểm 
thống nhất nào ñó; gia công các tài liệu trong sách nhằm giải quyết một vấn ñề nào 
ñó do GV ñề ra... 

Ngoài SGK, các tài liệu tham khảo khác cũng là nguồn tri thức bổ sung quan 
trọng cho HS; nhất là khi khoa học kỹ thuật, công nghệ phát triển như vũ bão với sự 
bùng nổ về thông tin, về tri thức như hiện nay. Việc sử dụng sách ñúng phương 
pháp sẽ giúp HS mở rộng, ñào sâu vốn hiểu biết một cách có hệ thống; rèn luyện kỹ 
năng, thói quen sử dụng sách; bồi dưỡng vốn ngữ pháp, khả năng viết văn; bồi 
dưỡng óc nhận xét, phê phán, tình cảm trong sáng, hứng thú học tập...Sách không 
chỉ là công cụ của HS mà còn là công cụ của GV, không chỉ sử dụng ở nhà mà còn 
sử dụng ñắc lực trên lớp, không chỉ ñể ôn tập tri thức ñã học mà còn ñể tiếp thu tri 
thức mới. Dạy cho HS tiếp nhận tri thức từ sách chính là huấn luyện cho các em 
phương pháp ñọc sách; kỹ năng, kỹ xảo ñọc sách, tra cứu sách; thu thập tri thức từ 
các loại sách ở nhà cũng như ở trường. 

* Từ những vấn ñề trình bày trên, trong quá trình giảng dạy mỗi môn học, 
GV cần biết hướng dẫn HS phương pháp ñọc sách tức trang bị cho các em các kỹ 
năng, kỹ xảo ñọc sách như: Kỹ năng, kỹ xảo thu thập sách báo và tài liệu tham khảo 
khác ñể phục vụ cho giải quyết nhiệm vụ học tập; kỹ năng, kỹ xảo ñọc và xử lý tài 
liệu... 

Một số kỹ năng cần trang bị cho HS khi làm việc với sách: 
- Kỹ năng, kỹ xảo ñọc lướt (ñể tìm ý chính, bố cục) và kỹ năng, kỹ xảo ñọc 

kĩ (ñọc ñể ñi sâu, nắm vững chủ ñề, các luận ñiểm chính...phục vụ cho nhiệm vụ 
nghiên cứu). 

- Kỹ năng tách ra nội dung bản chất từ tài liệu ñọc ñược. Cần dạy HS biết 
luôn luôn ñặt ra các câu hỏi khi ñọc sách: Ở ñây nói về cái gì? Cái ñó ñề cập ñến 
những khía cạnh nào? Trong những khía cạnh ñó thì khía cạnh nào là chủ yếu, bản 
chất? ðể trả lời ñược các câu hỏi ñó, GV yêu cầu HS diễn ñạt ý chính của nội dung 
ñọc ñược, ñặt tên cho phần, ñoạn ñã ñọc sao cho tên ñề mục phản ánh ñược ý chính. 

- Kỹ năng phân loại tài liệu ñọc ñược. Phân loại tài liệu ñọc ñược trên cơ sở 
tiến hành phân tích cấu trúc logíc của bài ñọc. Trong bài ñọc có những luận ñiểm cơ 
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bản và những dẫn chứng chứng minh cho những luận ñiểm ñó. Cho nên, cần dạy 
HS biết phân biệt những thành phần ñó trong bài ñọc. 

- Kỹ năng trả lời câu hỏi dựa trên tài liệu ñọc ñược.  
- Kỹ năng lập dàn bài. Dàn bài là tổ hợp các ñề mục chứa ñựng những ý cơ 

bản có trong bài ñọc. Các phần của dàn bài có thể là các ñề mục do tác giả ñưa ra 
hay do người ñọc ñã chi tiết hóa, phân nhỏ ra từng phần. ðể lập dàn bài cần tách ra 
các ý chính, thiết lập giữa chúng mối quan hệ, và trên cơ sở ñoï chia nhoí 
baìi âoüc, lựa chọn ñề mục cho từng phần nhỏ. Quan hệ giữa phần nhỏ với 
phần lớn hơn là quan hệ giữa toàn thể với bộ phận. 

- Kỹ năng lập ñề cương. ðề cương là những ý cơ bản của bài ñọc ñược tóm 
tắt lại, có thể nói ñề cương là sự chi tiết hơn của dàn bài có kèm theo những câu, 
những ñoạn trích dẫn. 

- Kỹ năng tóm tắt tài liệu ñọc ñược. Tóm tắt là ghi lại những ý cơ bản ñã 
ñược chứng minh trong bài ñọc, những dẫn chứng minh họa. Tóm tắt có nhiều mức 
ñộ khác nhau tùy thuộc vào sự ñầy ñủ khác nhau của nội dung. Dạng tóm tắt ñầy ñủ 
là ghi lại một cách tóm tắt toàn bộ các hiện tượng, sự kiện... với mọi tính chất, ñặc 
ñiểm của nó. Dạng tóm tắt ñơn giản hơn chỉ ghi tóm tắt những nội dung khó và 
quan trọng nhất, những nội dung còn lại chỉ ghi dưới dạng ñề cương, nêu tên các 
vấn ñề, các trích dẫn...ðể làm tóm tắt, cần biết phân tích bài ñọc, tách ra ñối tượng 
và những ñặc ñiểm của ñối tượng ñó, thiết lập mối quan hệ giữa các ñối tượng. 

- Kỹ năng ñọc và phân tích bảng số liệu, biểu ñồ, bản ñồ, ñồ thị, hình vẽ... 
trong sách. 

- Kỹ năng trích ghi. Trích ghi là ghi lại nguyên văn những câu, những ñoạn 
trong tài liệu trong ñóng mở ngoặc kép ñể khi cần có thể sử dụng làm tăng thêm 
tính thuyết phục của những luận ñiểm trình bày. Khi trích ghi cần ghi rõ họ tên tác 
giả, năm xuất bản, tên tác phẩm, nhà xuất bản, thậm chí có thể số trang, dòng (Ví 
dụ: Hà Thế Ngữ, ðặng Vũ Hoạt (1986), Giáo dục học, Nxb Giáo dục). 

* Sử dụng SGK trong quá trình giảng dạy trên lớp ñể nghiên cứu tài liệu mới 
và ñể củng cố kiến thức, rèn kỹ năng, kỹ xảo 

Có thể sử dụng SGK ñể hướng dẫn HS nghiên cứu tài liệu mới với các biện 
pháp sau: 

- Hướng dẫn HS làm việc với SGK ngay sau khi GV ra bài tập, sau lời mở 
ñầu, hoặc sau khi GV tạo THCVð. Hướng dẫn HS phân tích tài liệu và phát biểu ý 
kiến xây dựng bài, cùng nhau trao ñổi thảo luận về vấn ñề nghiên cứu trong tài liệu; 

- Xen kẽ giữa việc trình bày của GV với việc ñộc lập nghiên cứu tài liệu của 
HS. Trong ñó, những phần khó GV trình bày còn những phần dễ hướng dẫn HS tự 
nghiên cứu ñể xây dựng bài; 

- Cho HS xem lại kiến thức ñã học trong SGK có liên quan (thay cho câu hỏi 
yêu cầu HS tái hiện lại tri thức có liên quan) ñể làm cơ sở cho việc tiếp thu tri thức 
mới; 

- Cho HS nghiên cứu SGK ñể có tư liệu giải thích kết quả diễn ra trong quá 
trình làm thí nghiệm hoặc sử dụng các phương tiện dạy học trực quan; 

- Cho HS sử dụng SGK ñể ghi nhớ chính xác kiến thức (số liệu, sự kiện, ñịnh 
nghĩa, ñịnh lý...). 

* Có thể sử dụng SGK ñể hướng dẫn HS củng cố kiến thức, rèn kỹ năng, kỹ 
xảo sau khi HS ñã học xong tri thức ở trên lớp hoặc ôn tập ở nhà: 
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- Sau khi GV giới thiệu xong tài liệu mới thì hướng dẫn HS nghiên cứu SGK 
và TLTK ñể ñối chiếu, bổ sung tri thức trong bài giảng; 

- Hướng dẫn HS sử dụng SGK và TLTK ñể củng cố, ôn tập tài liệu trên cơ sở 
khái quát hóa, hệ thống hóa kiến thức từ một chương hoặc nhiều chương; 

- Hướng dẫn HS nghiên cứu SGK và TLTK ñể giải quyết các dạng bài tập 
khác nhau ñược ñưa ra trong quá trình dạy học như bài tập sưu tầm các tài liệu trực 
quan ñể minh họa, khẳng ñịnh cho một khái niệm hay một qui luật ñược trình bày 
trong sách, bài luyện tập một qui tắc nào ñó... 

2). Nhóm các phương pháp dạy học trực quan 
* Khái niệm: Phương pháp dạy học trực quan là phương pháp ñược xây dựng 

trên cơ sở quán triệt nguyên tắc ñảm bảo tính trực quan trong quá trình dạy học. 
Trong quá trình dạy học GV hướng dẫn HS thực hiện các biện pháp quan sát sự vật, 
hiện tượng hay hình ảnh của  chúng ñể trên cơ sở ñó mà hình thành khái niệm. 

* Phương pháp dạy học trực quan bao gồm phương pháp quan sát và phương 
pháp trình bày trực quan 

a. Phương pháp trình bày trực quan 
Trình bày trực quan là phương pháp sử dụng những phương tiện trực quan, 

những phương tiện kỹ thuật dạy học trong quá trình dạy học. 
- Những phương tiện trực quan bao gồm: 
+ Vật thật: ðó là những ñộng, thực vật sống trong thiên nhiên, các khoáng 

vật, mẫu hóa chất, các hiện tượng vật lý, hóa học...; 
+ Vật tượng trưng như: Bản ñồ, ñồ thị, sơ ñồ, hình vẽ... giúp HS thấy ñược 

một cách trực quan các sự vật, hiện tượng ñược biểu diễn dưới dạng khái quát, giản 
ñơn; 

+ Vật tạo hình như: Tranh ảnh, mô hình, hình vẽ, phim...thay cho những sự 
vật, hiện tượng khó trông thấy trực tiếp (cấu tạo các lớp ñất ñá) hoặc không trông 
thấy ñược (ñộng vật thời cổ ñại, hoạt ñộng của hệ thần kinh...) hoặc quá phức tạp 
như máy móc...; 

+ Thí nghiệm do GV biểu diễn hay do HS tiến hành; 
+ Ngôn ngữ giàu hình tượng của GV. 
- Các phương tiện kỹ thuật dạy học như: Phim ñèn chiếu, phim giáo khoa, 

băng video, vô tuyến truyền hình, máy vi tính, máy phóng hình, máy chiếu phim, 
ñầu video... 

b. Phương pháp quan sát 
Quan sát là tri giác có chủ ñịnh, có kế hoạch tạo khả năng theo dõi tiến trình 

và sự biến ñổi diễn ra trong ñối tượng quan sát. 
Quan sát là hình thức nhận thức cảm tính tích cực nhằm thu thập những sự 

kiện, hình thành những biểu tượng ban ñầu về ñối tượng của thế giới xung quanh ñể 
trên cơ sở ñó làm tư liệu cho quá trình tư duy. 

Quan sát ñược HS sử dụng khi GV trình bày các phương tiện trực quan, các 
phương tiện kỹ thuật dạy học trong các khâu của quá trình dạy học hoặc khi chính 
các em tiến hành công tác thí nghiệm, thực nghiệm. 

Căn cứ vào cách thức, phạm vi, thời gian và mức ñộ tổ chức quan sát mà có 
thể phân ra nhiều loại quan sát như: Quan sát trực tiếp và quan sát gián tiếp, quan 
sát khía cạnh và quan sát toàn diện, quan sát ngắn hạn, quan sát dài hạn, quan sát tự 
nhiên và quan sát có bố trí... 
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ðể HS tiến hành quan sát có hiệu quả, GV cần xác ñịnh mục ñích, yêu cầu, 
nhiệm vụ quan sát, hướng dẫn các em cách quan sát, cách ghi chép những ñiều quan 
sát ñược. Trên cơ sở ñó, hướng dẫn các em rút ra những kết luận ñúng ñắn có tính 
khái quát và biểu ñạt ñược những kết luận ñó dưới dạng bằng lời nói, chữ viết một 
cách rõ ràng, chính xác. 

* Ưu, nhược ñiểm của phương pháp dạy học trực quan 
- Ưu ñiểm 
Nếu sử dụng tốt, phương pháp này sẽ có tác dụng: 
+ Phát huy ñược vai trò của nhận thức cảm tính trong dạy học; 
+ Kết hợp ñược tín hiệu 1 và tín hiệu 2 trong dạy học khiến HS dễ hiểu, nhớ 

lâu, giảm mệt nhọc; 
+ Phát triển năng lực quan sát, óc tò mò, hứng thú của HS trong học tập; 
+ Tạo ñiều kiện cho HS liên hệ với cuộc sống. 
- Nhược ñiểm 
Nếu không khéo sử dụng phương pháp này sẽ có những hạn chế: 
+ HS dễ phân tán chú ý; 
+ Hạn chế phát triển tư duy trừu tượng. 
* Những yêu cầu cơ bản khi sử dụng phương pháp dạy học trực quan 
ðể phát huy hiệu quả, khi sử dụng phương pháp dạy học trực quan cần tuân 

thủ các yêu cầu sau: 
- GV cần lựa chọn các phương tiện trực quan, phương tiện kỹ thuật dạy học 

cho phù hợp với mục ñích, nhiệm vụ và nội dung dạy học của bài; 
- Giải thích rõ mục ñích trình bày và trình bày theo yêu cầu của bài; 
- ðảm bảo cho tất cả HS ñược quan sát rõ ràng, ñầy ñủ (lưu ý vị trí ñặt các 

phương tiện trực quan, ánh sáng...); 
- Các phương tiện trực quan, phương tiện kỹ thuật dạy học cần có tác dụng 

tích cực ñến quá trình nhận thức, hoạt ñộng ñộc lập của HS. Nên nhớ, bản thân các 
phương tiện trực quan hay các phương tiện kỹ thuật dạy học chưa thể phát huy ñược 
tác dụng tích cực ñối với HS nếu GV không biết cách sử dụng chúng; 

- Các phương tiện ñó cần phải ñược ñảm bảo những yêu cầu về kỹ thuật, 
thẩm mỹ, vệ sinh, an toàn và kinh tế..; 

- Quán triệt tốt ba nguyên tắc cơ cơ bản: Sử dụng phương tiện trực quan 
ñúng lúc; ñúng chỗ và ñủ cường ñộ; 

- Sử dụng phối hợp với các phương pháp dạy học khác 
3). Nhóm các phương pháp dạy học thực tiễn 
Các phương pháp dạy học thực tiễn ñược xây dựng dựa trên cơ sở coi hoạt 

ñộng thực tiễn của HS với tư cách là một phương tiện, một nguồn tri thức. 
Nhóm này bao gồm các phương pháp: 
- Phương pháp luyện tập 
- Phương pháp ôn tập 
- Phương pháp làm thí nghiệm 
a. Phương pháp luyện tập 
* Khái niệm: Luyện tập là lặp ñi lặp lại nhiều lần những hành ñộng nhất ñịnh 

nhằm hình thành và phát triển những kỹ năng, kỹ xảo. 
Tất cả các môn học ñều cần tổ chức luyện tập nhằm hình thành cho HS 

những hành ñộng trí tuệ hoặc hành ñộng vận ñộng tương ứng. ðó là kỹ năng, kỹ 
xảo giải những bài toán về Toán học, Vật lý, Hóa học...thực hiện các bản vẽ hình 
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họa, soạn các văn bản, các kỹ năng, kỹ xảo trong thể dục thể thao, lao ñộng...Việc 
luyện tập không chỉ hình thành và phát triển những kỹ năng, kỹ xảo riêng từng môn 
học mà còn những kỹ năng, kỹ xảo chung-kỹ năng, kỹ xảo tư duy logic, tổ chức lao 
ñộng, học tập một cách khoa học. 

* Các loại luyện tập: Theo dạng thể hiện người ta phân thành luyện tập nói, 
luyện tập viết và luyện tập thông qua các thao tác khác. Theo mức ñộ tính ñộc lập 
có luyện tập tái hiện, luyện tập sáng tạo.  

* Yêu cầu cần thực hiện khi sử dụng  phương pháp luyện tập 
ðể phát huy hiệu quả, khi sử dụng phương pháp luyện tập cần tuân thủ các 

yêu cầu sau: 
- Luyện tập phải nhằm mục ñích, yêu cầu nhất ñịnh; 
- Nắm vững lý thuyết rồi mới luyện tập; 
- Luyện tập phải ñược tiến hành theo một trật tự chặt chẽ: Lúc ñầu ñơn giản 

có sự chỉ dẫn, sau tăng dần tính phức tạp của hành ñộng và tự luyện tập; 
- Luyện tập theo khả năng (phù hợp) trong những hoàn cảnh khác nhau, theo 

nhiều phương án.  
b. Phương pháp ôn tập 
* Ý nghĩa của ôn tập: Ôn tập là phương pháp dạy học giúp HS mở rộng, ñào 

sâu, khái quát hóa, hệ thống hóa tri thức ñã học, nắm vững chắc những kỹ năng, kỹ 
xảo ñã ñược hình thành, phát triển trí nhớ, tư duy ñộc lập. ðối với GV, thông qua 
ôn tập ñể sửa chữa những sai lầm, lệch lạc trong việc nắm tri thức, kỹ năng, kỹ xảo 
của HS, ñồng thời ñiều chỉnh hoạt ñộng của mình ñể giúp HS nắm vững tri thức, kỹ 
năng, kỹ xảo. 

* Các dạng ôn tập 
Căn cứ vào chức năng của ôn tập người ta phân ra các loại ôn tập:  
- Ôn tập củng cố bước ñầu ñược áp dụng ngay sau khi lĩnh hội tri thức, kỹ 

năng, kỹ xảo. Ôn tập củng cố ñược diễn ra hàng ngày; 
- Ôn tập khái quát hóa, hệ thống hóa tri thức. Ôn tập này thường diễn ra sau 

khi học xong một chương, một số chương, một môn học. Việc ôn tập này nhằm khái 
quát hóa, hệ thống hóa, ñào sâu, mở rộng tri thức, hoàn thiện những kỹ năng, kỹ 
xảo.  

* Những yêu cầu khi sử dụng phương pháp ôn tập 
ðể phát huy hiệu quả, khi sử dụng phương pháp ôn tập cần tuân thủ các yêu 

cầu sau: 
- Ôn tập cần có kế hoạch, có hệ thống và kịp thời; 
- Ôn tập trước khi quên, ôn xen kẽ nhiều môn; 
- Ôn tập phải có tính chất tích cực: Ôn tập bằng cách tái hiện lại tri thức, cấu 

trúc lại tri thức ñể giải quyết vấn ñề, nhằm lĩnh hội tri thức mới, nhằm vận dụng tri 
thức vào hoàn cảnh quen thuộc hay hoàn cảnh mới, trong quá trình ñó phải vận 
dụng những thao tác khác nhau ñể giải quyết vấn ñề; 

- Khi tiến hành ôn tập khái quát, GV cần ñề ra một hệ thống câu hỏi ñể khi 
HS nghiên cứu lại SGK và các tài liệu khác, tái hiện lại tri thức theo một trình tự 
nhất ñịnh và dựa vào chúng mà tìm cách trả lời ñúng ñắn; 

- Khi ôn tập, HS cần lập hồ sơ, các bảng nhằm hệ thống hóa những sự kiện 
và những khái quát theo một phạm vi câu hỏi nhất ñịnh và mối quan hệ lẫn nhau 
giữa các khái quát ñó. 

c. Phương pháp làm thí nghiệm 
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* Khái niệm: Phương pháp làm thí nghiệm là phương pháp dạy học trong ñó, 
HS sử dụng những thiết bị với phương pháp thực nghiệm ñể làm sáng tỏ, khẳng 
ñịnh những luận ñiểm lý thuyết mà GV ñã trình bày nhằm củng cố, ñào sâu những 
tri thức ñã lĩnh hội hoặc vận dụng lý luận ñể nghiên cứu những vấn ñề do thực tiễn 
ñề ra. 

Trong làm thí nghiệm bằng những thiết bị nhất ñịnh, HS tự gây ra hiện tượng 
hoặc quá trình cần phải nghiên cứu làm biến ñổi ñối tượng, trên cơ sở ñó quan sát 
và rút ra kết luận. 

Phương pháp này ñược sử dụng rộng rãi trong các môn khoa học tự nhiên 
nhất là các môn khoa học thực nghiệm như Lý, Hóa, Sinh hoặc môn công nghệ. 

* Tác dụng của phương pháp này: Giúp HS nắm tri thức vững vàng, tin 
tưởng vào tính chính xác của các tri thức khoa học; gây hứng thú học tập, óc tò mò 
khoa học; rèn luyện kỹ năng quan sát, kỹ năng sử dụng các dụng cụ thí nghiệm; bồi 
dưỡng năng lực và phẩm chất của người lao ñộng như: Giữ gìn, chăm sóc và bảo vệ 
máy móc, làm việc gọn gàng, ngăn nắp, có tính tổ chức, kỷ luật... và quan trọng hơn 
cả là giúp HS bước ñầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học. 

* Cách tiến hành phương pháp làm thí nghiệm 
Tùy theo ñiều kiện trang thiết bị thí nghiệm của nhà trường và tính chất phức 

tạp của công tác thí nghiệm, HS có thể làm thí nghiệm cá nhân hay theo nhóm. 
Khi tiến hành thí nghiệm: 
- Giúp HS nắm vững mục ñích, yêu cầu của thí nghiệm; nắm vững lý thuyết 

có liên quan ñến nội dung thí nghiệm; chỉ dẫn nội dung thí nghiệm và các giai ñoạn 
thí nghiệm với các thiết bị cần thiết; lưu ý HS cách sử dụng các thiết bị, các nguyên 
vật liệu thí nghiệm...; 

- HS ñộc lập tiến hành thí nghiệm, ghi chép và viết bản tường trình thí 
nghiệm trong khi ñó GV chỉ giám sát ñể uốn nắn kịp thời. 

Cuối buổi thí nghiệm GV chỉ ñịnh một vài HS trình bày thí nghiệm của mình 
và những kết luận ñược rút ra. Cho HS trao ñổi thảo luận và GV tổng kết, ñánh giá 
chung. 

4). Nhóm phương pháp kiểm tra, ñánh giá mức ñộ nắm tri thức, kỹ năng, kỹ 
xảo của HS 

a. Ý nghĩa của việc kiểm tra, ñánh giá mức ñộ nắm tri thức, kỹ năng, kỹ xảo 
của HS 

Trong quá trình dạy học, việc kiểm tra, ñánh giá mức ñộ nắm tri thức, kỹ 
năng, kỹ xảo của HS có một ý nghĩa rất lớn ñối với cán bộ quản lý giáo dục nhất là 
ñối với GV và HS.  

* ðối với HS: Việc kiểm tra, ñánh giá một cách có hệ thống và thường xuyên 
sẽ cung cấp kịp thời những thông tin “liên hệ ngược trong” giúp HS tự ñiều chỉnh 
hoạt ñộng học tập của mình về cả ba mặt giáo dưỡng, phát triển năng lực nhận thức 
và giáo dục. 

- Về mặt giáo dưỡng: Giúp HS biết mình lĩnh hội ñược những tri thức, kỹ 
năng gì? ðạt ñược yêu cầu ở mức ñộ nào của chương trình? Còn gì phải bổ khuyết 
ñể tiếp thu chương trình mới tốt hơn?  

- Về mặt phát triển năng lực nhận thức: Giúp HS có ñiều kiện ñể rèn luyện 
năng lực hoạt ñộng trí tuệ như ghi nhớ, tái hiện, chính xác hóa, khái quát hóa, hệ 
thống hóa... kiến thức. Phát triển trí thông minh sáng tạo, linh hoạt vận dụng tri thức 
ñể giải quyết các vấn ñề trong thực tiễn.  
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- Về mặt giáo dục: Giáo dục tinh thần, ý thức trách nhiệm trong học tập, 
củng cố lòng tự tin vào khả năng của mình, khắc phục tính chủ quan, tự mãn... có ý 
chí vươn lên ñể ñạt hiệu quả cao trong học tập. 

* ðối với GV: Qua kiểm tra, ñánh giá giúp GV thu ñược những thông tin 
“liên hệ ngược ngoài” về kết quả học tập của cá nhân và tập thể HS trên cơ sở ñó 
ñiều chỉnh và giúp HS tự ñiều chỉnh hoạt ñộng học tập (bằng những biện pháp giúp 
ñỡ phù hợp). Qua kiểm tra, ñánh giá kết quả học tập của HS còn tạo cơ hội ñể GV 
xem xét lại cách thức dạy của mình ñể từ ñó không ngừng ñiều chỉnh, hoàn thiện 
hoạt ñộng dạy của mình cho phù hợp. 

b. Những yêu cầu cơ bản ñối với việc kiểm tra, ñánh giá mức ñộ nắm tri 
thức, kỹ năng, kỹ xảo của HS 

Muốn kiểm tra, ñánh giá có chất lượng cần tuân thủ các yêu cầu sau ñây: 
- Kiểm tra, ñánh giá phải ñảm bảo tính khách quan. ðây là vấn ñề hết sức 

quan trọng, là nguyên tắc cơ bản nhất bởi vì tính khách quan trong kiểm tra, ñánh 
giá xét cho cùng là sự tương ứng giữa kết quả ñánh giá với chất lượng lĩnh hội kiến 
thức, tài liệu học tập của HS. 

Tính khách quan trong kiểm tra thể hiện ở chỗ: Kiểm tra phải làm bộc lộ một 
cách trung thực kết quả lĩnh hội kiến thức của HS.  

Tính khách quan trong ñánh giá thể hiện: ðánh giá phải phù hợp với kết quả 
lĩnh hội kiến thức của HS ñã ñược bộc lộ một cách trung thực. 

Tóm lại, kiểm tra, ñánh giá phải phản ánh ñúng, ñầy ñủ, chính xác những kết 
quả học tập của HS, thấy ñược những tiến bộ, những thiếu sót ñể có hướng phát huy 
và khắc phục. Tránh thái ñộ thiếu trung thực khi kiểm tra, tránh ñánh giá chung 
chung, nhận ñịnh chủ quan, áp ñặt thiếu căn cứ. Cho nên kiểm tra, ñánh giá cần dựa 
trên những tiêu chuẩn ñã ñược xác ñịnh với nguyên tắc kết hợp sự tôn trọng và yêu 
cầu cao ñối với HS. 

- Kiểm tra, ñánh giá phải ñảm bảo tính toàn diện: ðòi hỏi việc kiểm tra, ñánh 
giá tri thức, kỹ năng, kỹ xảo phải bao quát ñược các mặt của nội dung tài liệu học 
tập, ñộ sâu sắc, tính vững chắc của sự lĩnh hội. 

- Kiểm tra, ñánh giá phải ñảm bảo tính hệ thống: ðòi hỏi việc kiểm tra, ñánh 
giá tri thức, kỹ năng, kỹ xảo của HS phải ñược tiến hành thường xuyên, có kế 
hoạch, theo một hệ thống nhằm ñảm bảo cho GV và HS có cơ sở ñể ñiều khiển, 
ñiều chỉnh kịp thời quá trình dạy học, ñảm bảo tính phát triển của hệ thống dạy-học. 
Việc kiểm tra, ñánh giá phải ñược tiến hành một cách công khai, kết quả phải ñược 
công bố kịp thời. 

- Kiểm tra, ñánh giá phải ñảm bảo tính cá biệt: Kiểm tra, ñánh giá ñược tiến 
hành chung cho cả lớp nhưng phải chú ý ñến ñặc ñiểm cá biệt của từng cá nhân HS. 

c. Kiểm tra 
* Khái niệm: Trong dạy học, kiểm tra là xem xét tình hình dạy học ñể thu 

thập những dữ kiện, những thông tin phản ánh trung thực về kết quả dạy học làm cơ 
sở cho ñánh giá. 

* Các dạng kiểm tra:  
- Kiểm tra thường xuyên 
Dạng kiểm tra này ñược GV sử dụng hàng ngày nhằm phát hiện kịp thời 

những kết quả học tập của HS ñể ñiều khiển và ñiều chỉnh kịp thời, thường xuyên, 
có hệ thống quá trình dạy-học của GV và HS. 

- Kiểm tra ñịnh kỳ 
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Dạng kiểm tra này ñược thực hiện sau khi học xong một số chương, phần 
hay học kỳ nhằm giúp GV và HS xem xét lại kết quả cuối cùng của một quá trình 
học tập; nhằm củng cố, ñào sâu, mở rộng tri thức, kỹ năng, kỹ xảo ñã học ñồng thời 
chuẩn bị cho việc học tiếp theo. 

- Kiểm tra tổng kết 
Dạng kiểm tra này ñược thực hiện ở cuối năm học hay học kỳ nhằm ñánh giá 

kết quả chung của cả năm học hay học kỳ; nhằm củng cố, ñào sâu, mở rộng tri thức, 
kỹ năng, kỹ xảo ñã học từ ñầu năm học hay giáo trình. 

 * Phương pháp kiểm tra        

Phương pháp kiểm tra gồm: Phương pháp quan sát, kiểm tra miệng, kiểm tra 
viết và kiểm tra thực hành. 

- Quan sát: Là phương pháp mà GV sử dụng các giác quan hay các phương 
tiện thay thế cho các giác quan ñể thu thập ñược những thông tin từ ñối tượng. 
Phương pháp này ñược sử dụng phổ biến và thường xuyên, liên tục trong suốt quá 
trình dạy học. Việc yêu cầu GV khi lên lớp  phải bao quát lớp trong suốt quá trình 
dạy học là ñể thực hiện tốt phương pháp này. 

- Kiểm tra miệng: Là phương pháp ñược sử dụng trước, trong khi và sau khi 
học bài mới, khi ôn tập, khi chuẩn bị cho công tác thực hành, thí nghiệm. Nó cũng 
ñược sử dụng ñể kiểm tra từng bài, từng chương và cả môn học nói chung. 

Kiểm tra miệng có những ưu ñiểm sau:  
+ Giúp GV thu ñược mối liên hệ ngược nhanh chóng từ HS có trình ñộ khác 

nhau ñể giúp ñiều khiển hoạt ñộng nhận thức phù hợp với từng loại ñối tượng. Nó 
thúc ñẩy HS học tập thường xuyên và có hệ thống; 

+ Giúp HS rèn luyện kỹ năng biểu ñạt bằng lời ý nghĩ của mình một cách 
chính xác, rõ ràng và dễ hiểu. 

Tuy nhiên, kiểm tra miệng cũng còn những nhược ñiểm: 
+ Kiểm tra từng người mất nhiều thời gian; 
+ Một bộ phận HS thụ ñộng trong kiểm tra. 
Vì vậy khi kiểm tra miệng cần tuân thủ những yêu cầu ñối với phương pháp 

vấn ñáp nói chung (ñã nghiên cứu ở phần trên) 
- Kiểm tra viết: Là phương pháp ñược sử dụng sau khi học xong một tiết, 

một phần, một chương hay nhiều chương hoặc toàn bộ giáo trình. 
Kiểm tra viết thường ñược sử dụng với khoảng thời gian 10-15 phút, một tiết 

hoặc hơn. 
Kiểm tra viết có ưu thế hơn so với kiểm tra miệng ở chỗ:  
+ Có thể kiểm tra ñồng thời tất cả HS trong lớp, trường... trong một thời gian 

nhất ñịnh;  
+ Dễ dàng thống nhất ñược yêu cầu kiểm tra, ñánh giá;  
+ Giúp HS rèn luyện năng lực biểu ñạt bằng ngôn ngữ viết;  
+ Cho phép tiết kiệm thời gian học tập.  
Nhưng nó cũng có những hạn chế như: Thiếu sự tiếp xúc trực tiếp, sinh ñộng 

giữa GV và HS cho nên nó cũng ảnh hưởng ñến chất lượng câu trả lời của HS. 
Kiểm tra viết có hai loại: 
+ GV ñề ra câu hỏi kiểm tra yêu cầu HS phải tự xây dựng câu trả lời. Loại 

kiểm tra này còn gọi là trắc nghiệm tự luận hay trắc nghiệm chủ quan (sở dĩ gọi là 
trắc nghiệm chủ quan vì chất lượng chấm ñiểm tùy thuộc nhiều vào chủ quan của 
người chấm).  
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+ GV xây dựng câu hỏi với các ñáp án có sẵn, HS chỉ cần lựa chọn câu trả 
lời. Loại kiểm tra này còn ñược gọi là trắc nghiệm khách quan (sở dĩ gọi là trắc 
nghiệm khách quan vì ñảm bảo tính khách quan trong chấm ñiểm). Trắc nghiệm 
khách quan bao gồm các loại câu trắc nghiệm sau:  

·Câu ñúng sai: Là loại câu trong ñó, trước một câu dẫn xác ñịnh HS chỉ cần 
trả lời ð hoặc S;  

·Câu nhiều lựa chọn: Là loại câu hỏi trong ñó, ñã có từ ba ñến năm ñáp án 
trả lời sẵn, HS chỉ cần lựa chọn một câu trả lời ñúng hoặc ñúng nhất;  

·Câu ghép ñôi: Là loại câu hỏi trong ñó thường có hai dãy, một dãy bao gồm 
những câu hỏi trắc nghiệm và một dãy là những câu trả lời, HS phải tìm ra từng cặp 
câu trả lời tương ứng với câu hỏi;  

·Câu ñiền khuyết: Là loại câu hỏi trong ñó câu dẫn có ñề một vài chỗ trống, 
học sinh phải ñiền vào chỗ chống những từ thích hợp; 

·Câu trả lời ngắn: Là loại câu hỏi trong ñó HS phải ñiền vào những câu trả 
lời ngắn. 

Những yêu cầu khi cho HS thực hiện bài kiểm tra viết: 
+ Ra ñề bài phải chính xác, dễ hiểu, vừa sức, phù hợp với thời gian làm bài, 

phát huy ñược trí thông minh của HS; diễn ñạt câu hỏi càng rõ ràng càng tốt; chọn 
từ có nghĩa chính xác, tránh từ hay câu thừa; dùng những câu ñơn giản; tránh những 
từ gây hiểu nhầm tránh những câu hỏi rập khuôn SGK, những câu hỏi gài bẫy...; 

+ Tạo ñiều kiện cho HS bình tĩnh, tập trung tư tưởng và tự tin, tự giác làm 
bài ñầy ñủ, cẩn thận; 

+ Thu bài ñúng giờ qui ñịnh; 
+ Chấm bài cẩn thận, có lời nhận xét gọn, chính xác, cụ thể; 
+ Trả bài ñúng hạn, có nhận xét chung ñối với kết quả làm bài của cả lớp 

ñồng thời chú ý ñến những nét cá biệt. 
- Kiểm tra thực hành: Là phương pháp nhằm kiểm tra kỹ năng, kỹ xảo thực 

hành của HS như ño ñạc, thí nghiệm, các thao tác trong các hoạt ñộng lao ñộng, thể 
dục... 

Kiểm tra thực hành có thể có hai hình thức: Hình thức cá nhân và hình thức 
tập thể. Hình thức kiểm tra thực hành có tính chất tập thể ñược sử dụng khi kiểm tra 
thực hành có tính chất cá nhân không thể ñạt ñược kết quả chắc chắn. 

Hệ thống các phương pháp kiểm tra ñược thể hiện qua sơ ñồ dưới ñây: 
 

Sơ ñồ hệ thống các phương pháp kiểm tra 
 

 
Quan sát         Kiểm tra miệng                    Kiểm tra viết              Kiểm tra thực hành 

 
                                         
                    Trắc nghiệm khách quan                     Trắc nghiệm chủ quan 
 
                                
                             

                      ðúng    Ghép   ðiền    Trả lời     Nhiều          Cung cấp           Tiểu 
             sai        ñôi    khuyết   ngắn     lựa chọn        thông tin            luận 
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- Ngày nay, trong dạy học người ta coi trọng vai trò chủ thể tích cực chủ 
ñộng của HS. GV chỉ là cố vấn, là người hướng dẫn. Dạy học chủ yếu là rèn 
phương pháp học. Cho nên, về phương pháp, GV phải rèn cho HS phương pháp tự 
kiểm tra, ñánh giá ñể tự ñiều khiển, ñiều chỉnh cách học. Cùng với sự phát triển của 
khoa học, kỹ thuật công nghệ, việc kiểm tra, ñánh giá ñã, ñang và sẽ ñược tổ chức 
ngày càng khoa học hơn. 

d. ðánh giá 
Những kết quả kiểm tra việc học tập của HS ñược thể hiện trong việc ñánh 

giá mức ñộ nắm tri thức, kỹ năng, kỹ xảo ñã ñược hình thành ở các em. 
ðánh giá trong dạy học là quá trình hình thành những nhận ñịnh, phán ñoán 

về kết quả dạy học dựa vào sự phân tích những thông tin thu ñược qua kiểm tra ñối 
chiếu với yêu cầu dạy học ñã ñề ra ñể từ ñó có cơ sở ñề xuất những quyết ñịnh thích 
hợp nhằm cải thiện thực trạng dạy học, ñiều chỉnh, nâng cao chất lượng dạy học. 

Qui trình ñánh giá bao gồm bốn bộ phận cấu thành: 
- ðo: ðo là quá trình xác ñịnh các số cho các ñối tượng hay cho các ñặc ñiểm 

của ñối tượng theo những nguyên tắc ñã ñịnh rõ. Kết quả bài kiểm tra của HS ñược 
ghi nhận bằng một số ño (có thể theo thang ñiểm 5, 10...bậc hoặc bằng các con chữ 
ABCD...) 

- Lượng giá: Dựa vào số ño, ñưa ra những thông tin ước lượng trình ñộ kiến 
thức, kỹ năng, kỹ xảo của HS. Lượng giá bao gồm lượng giá theo chuẩn và lượng 
giá theo tiêu chí. 

+ Lượng giá theo chuẩn: Là sự so sánh tương ñối trình ñộ của HS với chuẩn 
trung bình của cả lớp. 

+ Lượng giá theo tiêu chí: Là sự so sánh trình ñộ của HS với tiêu chí ñề ra.  
Lượng giá là trung gian giữa ño và ñánh giá. 
- ðánh giá: ðánh giá là ñưa ra những nhận xét về trình ñộ thực chất của HS 

trước vấn ñề ñược kiểm tra ñồng thời ñề xuất ñịnh hướng bổ khuyết sai sót hoặc 
phát huy kết quả. 

- Ra quyết ñịnh: Ra quyết ñịnh là dựa vào ñịnh hướng, ñề xuất những biện 
pháp cụ thể ñể giúp ñỡ HS. 

Khi ñánh giá mức ñộ nắm tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cần căn cứ vào cả số 
lượng lẫn chất lượng của kết quả học tập của HS, cần phân tích cụ thể cả mặt ưu và 
mặt nhược trong việc nắm tri thức, kỹ năng, kỹ xảo của các em ñồng thời chỉ ra con 
ñường lấp chỗ hổng và sửa chữa sai lầm mà các em mắc phải. Cần ñảm bảo nguyên 
tắc khách quan và các nguyên tắc khác trong ñánh giá. 

B. Các phương pháp dạy học hiện ñại 
Trong công cuộc cải tiến, ñổi mới giáo dục-ñào tạo, áp dụng những thành tựu 

của những khoa học tiên tiến có liên quan, những phương hướng cải tiến phương 
pháp dạy học ñã không ngừng ñược tìm tòi, phát hiện.  

Các phương hướng cải tiến phương pháp dạy học cơ bản ñã ñược ñề cập là: 
1). Dựa vào việc vận dụng những thành tựu của Toán học, ðiều khiển học, 

Logic học, phương pháp dạy học Algôrít và phương pháp dạy học Chương trình hóa 
ñã ra ñời. 

a. Phương pháp dạy học Algôrít 
* Algôrít (hay còn gọi là thuật toán) là một thuật ngữ toán học, dùng ñể chỉ 

một bản qui ñịnh trình tự những thao tác nguyên tố ñảm bảo giải ñược một bài toán 
bất kỳ thuộc một loại nhất ñịnh. 
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Trong dạy học, ñể giúp HS học tập tốt, các nhà nghiên cứu lý luận dạy học 
ñã ñề xuất ý tưởng xây dựng các Algôrít học tập. Do ñó, phương pháp dạy học 
Algôrít xuất hiện. 

* Bản chất của phương pháp dạy học Algôrít là xây dựng các bước ñi theo 
một trình tự hợp lý cho từng bài học, cho từng vấn ñề học tập, ñể giúp HS tuần tự 
thực hiện các bước ñi ấy nhằm nắm vững vấn ñề học tập. 

Vấn ñề quan trọng nhất trong phương pháp này là thiết kế cho ñược một 
phương án tối ưu cho từng bài, từng vấn ñề cụ thể. 

* ðặc ñiểm của phương pháp dạy học Algôrít là nội dung bài học, vấn ñề 
học tập ñược chia nhỏ thành từng bước, từng công ñoạn. Quá trình học tập là quá 
trình HS tiến hành giải quyết vấn ñề học tập theo từng bước, các bước ñi này dứt 
khoát dẫn HS tới ñích. Cho nên, phương pháp Algôrít có tính hiệu nghiệm cao.     

b. Dạy học Chương trình hóa 
* Khái niệm: Dạy học Chương trình hóa là một kiểu hay một phương pháp 

dạy học mà nội dung dạy học ñược sắp xếp theo một chương trình trên cơ sở của 
nguyên tắc ñiều khiển hoạt ñộng nhận thức, có tính toán một cách ñầy ñủ khả năng 
tiếp thu tốt nhất của HS. 

* Các ñặc ñiểm của dạy học Chương trình hoá: 
- Tài liệu học tập ñược chia thành những ñơn vị nội dung, gọi là liều kiến 

thức; ñược sắp xếp theo sự phát triển của logíc nội dung; 
- Việc lĩnh hội chỉ ñược chuyển sang liều kiến thức tiếp theo sau khi ñảm bảo 

ñã lĩnh hội vững chắc liều ñang học bằng việc trả lời một câu hỏi kiểm tra ở cuối 
mỗi liều (bằng một liên hệ ngược kịp thời); 

- Việc học tập mang tính chất cá nhân, tùy theo năng lực của từng người học 
(ñảm bảo sự thích ứng); 

- Ngoài ra, liều kiến thức tiếp theo tùy thuộc vào kết quả trả lời câu hỏi trong 
liều trước (ñảm bảo mối liên hệ ngược ngoài). 

Chương trình dạy học theo hệ phương pháp này gồm những bước liên tiếp, 
mỗi bước gồm có bốn phần: 
      Phần 1. Thông báo kiến thức cho HS, ký hiệu -  
      Phần 2. Câu hỏi kiểm tra về phần 1 ñể HS trả lời, kí hiệu -   
      Phần 3. ðánh giá việc trả lời của HS và quyết ñịnh việc học tiếp theo kí hiệu-<>       

Phần 4. HS ñược biết về ñúng, sai của câu trả lời của mình kí hiệu - 
Có thể dùng sơ ñồ sau ñể minh họa mối quan hệ giữa các phần trong một   

 
 
 
 
 
 
Các phần 1,2,4 ñược gộp lại thành một liều. Thường mỗi liều ñược ghi trên 

một phiếu học tập. Chương trình là một tập hợp tất cả các liều mà “GV” có, ñồng 

bước và giữa các bước:  
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thời với tất cả các qui tắc giúp ñỡ ở mỗi bước nhằm xác ñịnh ñược các bước tiếp theo 
một cách duy nhất. 

* Có hai kiểu chương trình: 
- Chương trình ñường thẳng 
Chương trình ñường thẳng có tác dụng củng cố những nhận thức ñúng và 

hạn chế tối ña những sai sót. Ở chương trình này, mọi HS ñều học theo cùng một 
chương trình, ñều phải qua tất cả các bước như nhau, chỉ có nhanh hay chậm khác 
nhau tùy theo năng lực của từng người. HS phải tự xây dựng lấy câu trả lời cho các 
câu hỏi kiểm tra.  

Tuy nhiên, chương trình này có nhược ñiểm là ít phát triển ñược năng lực 
sáng tạo (vì nội dung thông báo và kiểm tra thường là dễ). Cho nên,  dễ chán ñối với 
một số HS. 

- Chương trình phân nhánh 
Chương trình phân nhánh chú ý ñến những con ñường khác nhau dẫn tới 

mục ñích ñã lựa chọn. Khi học chương trình này, HS phải tự mình chọn lấy một câu 
trả lời trong các câu trả lời cho sẵn. Sau ñó, HS học tiếp theo liều nào là tùy thuộc 
vào việc lựa chọn câu trả lời ñúng hay sai. Nếu trả lời ñúng câu kiểm tra trong liều 
1, HS ñi theo con ñường ngắn nhất là chuyển sang liều 2, trong ñó khẳng ñịnh sự 
ñúng ñắn của câu trả lời và tiếp tục có thông báo về kiến thức mới. Nếu trả lời sai, 
HS phải chuyển sang một liều phụ (giải thích rõ nguyên nhân sai lầm), sau ñó buộc 
HS phải quay lại liều 1 ñể chọn ñáp số khác hoặc HS phải sang liều phụ thứ 2 (giúp 
khắc phục sai lầm ñã mắc). Loại chương trình này phức tạp hơn và có chú ý ñến tư 
duy sáng tạo của HS, phù hợp với năng lực khác nhau của HS. 

2). Dựa vào sự vận dụng những thành tựu của Tâm lý học và Khoa học giáo 
dục  

Dựa vào sự vận dụng những thành tựu của Tâm lý học và Khoa học giáo dục, 
các phương pháp hay các kiểu, dạng dạy học trong ñó tình huống có vấn ñề 
(THCVð) là khái niệm chủ yếu, là ñiểm khởi ñầu, ñã và ñang dần dần xuất hiện 
như: Dạy học nêu vấn ñề hay dạy học giải quyết vấn ñề (ñã ñược ứng dụng nhiều ở 
nước ta), học tập dựa trên vấn ñề (ñang phổ biến ở các nước phát triển); dạy học 
tình huống... 

Một ñiểm chung trong các dạng dạy học này là: THCVð là khái niệm chủ 
yếu và là ñiểm khởi ñầu, là trung tâm của quá trình dạy học. 

a.Vµi nÐt kh¸i qu¸t vÒ THCV§ 
* Có rất nhiều ý kiến khác nhau của các tác giả trong và ngoài nước về 

THCVð. Tuy nhiên trong ý kiến của các tác giả (dù rõ ràng hay chưa rõ ràng) ñều 
chứa ñựng những ñiểm chung. Những ñiểm chung ñó ñược thể hiện qua sự tổng kết 
của Vũ Văn Tảo (2000) dưới ñây: 

- Trong THCVð luôn luôn chứa ñựng một nội dung cần xác ñịnh, một nhiệm 
vụ cần giải quyết, một khó khăn cần khắc phục. Chính vì lẽ ñó, việc nghiên cứu và 
giải quyết THCVð có tác dụng kích thích chủ thể tìm tòi ñể chiếm lĩnh ñược tri 
thức mới hoặc phương thức hành ñộng mới. 

- THCVð ñược ñặc trưng bởi trạng thái tâm lý xuất hiện ở chủ thể trong khi 
giải quyết vấn ñề mà việc giải quyết ñó lại cần ñến tri thức, hành ñộng mới.  

- THCVð ñược cấu thành bởi ba yếu tố: Nhu cầu nhận thức hoặc hành ñộng 
của người học, sự tìm kiếm những tri thức và phương thức hành ñộng chưa biết, khả 
năng trí tuệ của chủ thể thể hiện ở kinh nghiệm và năng lực. 
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- ðặc trưng cơ bản của THCVð là những lúng túng về lý thuyết và thực 
hành ñể giải quyết vấn ñề. Trạng thái lúng túng xuất hiện trong quá trình nhận thức 
như một mâu thuẫn giữa chủ thể và khách thể nhận thức trong hoạt ñộng của con 
người. Chính vì vậy, THCVð là một hiện tượng chủ quan, một trạng thái tâm lý của 
chủ thể. THCVð xuất hiện nhờ hoạt ñộng tích cực tìm tòi, nghiên cứu của chính 
chủ thể.  

* Cấu trúc của THCVð trong dạy học 
THCVð là một cấu trúc-hệ thống. Cấu trúc của THCVð trong dạy học bao 

gồm ba yếu tố: Khả năng sẵn có của HS có liên quan ñến vấn ñề cần giải quyết 
trong tình huống; những ñiều muốn biết cần tìm có liên quan ñể có thể giải quyết 
ñược vấn ñề trong tình huống và trạng thái tâm lý của HS. 

* Các loại tình huống có vấn ñề 
Dựa vào các cơ sở khác nhau, có các cách phân loại THCVð khác nhau.  
Theo Okôn. V (1976), THCVð ñược phân ra thành các loại tình huống như: 

Tình huống ñột biến, tình huống bất ngờ, tình huống không phù hợp, tình huống 
xung ñột, tình huống lựa chọn, tình huống bác bỏ, tình huống giả ñịnh. Tác giả 
Nguyễn Ngọc Bảo ñã tóm lại thành một số các tình huống cơ bản: 

- Tình huống nghịch lý: Tình huống vấn ñề mới thoạt nhìn dường như vô lý, 
không phù hợp với qui luật, lý thuyết ñã ñược thừa nhận chung. 

ðối với HS, tình huống này ñược tạo ra bằng cách giới thiệu những sự kiện, 
hiện tượng trái với quan ñiểm thông thường, với kinh nghiệm cá nhân của HS. Cách 
giải quyết ở ñây là phân tích chỗ sai, chỗ chưa chính xác trong cách hiểu vấn ñề, từ 
ñó tìm ra cách hiểu phù hợp  (Ví dụ: Tàu bằng sắt chở nặng lại nổi ñược trên mặt 
nước; hiện tượng rơi tự do trái với quan niệm thông thường: Vật nặng rơi nhanh, vật 
nhẹ rơi chậm). 

- Tình huống lựa chọn: THCVð xuất hiện khi ñứng trước một sự lựa chọn 
rất khó khăn giữa hai hay nhiều phương án giải quyết.  

- Tình huống bác bỏ: THCVð phải bác bỏ một kết luận, một luận ñề sai lầm, 
phản khoa học. 

- Tình huống tại sao: THCVð phổ biến ñồng thời rất hiệu nghiệm trong 
nghiên cứu khoa học cũng như trong dạy học. ðây là THCVð khi người ta gặp phải 
những hiện tượng, sự kiện mà con người chưa ñủ tri thức ñể giải thích cho nên, 
người ta phải thốt ra “Tại sao?” 

(Ví dụ: Tại sao thân và lá của cây lại vươn lên cao, rễ lại ñâm xuống ñất?) 
Dựa vào mục ñích và nhiệm vụ dạy học 
Trong quá trình dạy học, mục ñích và nhiệm vụ dạy học là thành tố ñịnh 

hướng, là thành tố quy ñịnh sự lựa chọn và vận dụng phương pháp dạy học. Cho 
nên, mục ñích, nhiệm vụ dạy học quy ñịnh việc xây dựng THCVð. Mục ñích và 
nhiệm vụ dạy học bao gồm: 

- Hình thành và phát triển ở HS các kỹ năng học tập và kỹ năng sống; 
- Bồi dưỡng cho HS thái ñộ ñúng ñắn ñối với hiện thực; 
- Giúp HS lĩnh hội hệ thống tri thức có liên quan ñến thái ñộ và kỹ năng 

tương ứng. 
Do ñó, hệ thống THCVð bao gồm ba nhóm sau: 
- Nhóm THCVð ñược xây dựng ñể hình thành và phát triển ở HS các kỹ 

năng học tập và kỹ năng sống; 
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- Nhóm THCVð ñược xây dựng ñể bồi dưỡng cho HS thái ñộ ñúng ñắn ñối 
với hiện thực; 

- Nhóm THCVð ñược xây dựng ñể giúp HS lĩnh hội tri thức có liên quan 
ñến thái ñộ và kỹ năng tương ứng. 

Dựa vào nội dung dạy học  
Nội dung dạy học quy ñịnh hệ thống tri thức, kỹ năng cần hình thành ở HS. 

Nội dung dạy học là thành tố quy ñịnh trực tiếp sự lựa chọn và vận dụng phương 
pháp dạy học. Cho nên, cần xây dựng hệ thống các THCVð ñể thực hiện nội dung 
dạy học. Và hệ thống THCVð ñược xây dựng phải tuân theo hệ thống vấn ñề ñược 
xác ñịnh trong nội dung dạy học. 

Ngoài ra THCVð còn ñược xây dựng căn cứ vào nhiều cơ sở khác. 
Từ ñó, khi xây dựng THCVð ñể dạy học, cần dựa vào nhiều cơ sở khác 

nhau; trong ñó, mục ñích và nội dung dạy học ñược coi là cơ sở chính.  
* Quy trình xử lý THCVð 
Việc xử lý THCVð của HS trong học tập diễn ra theo một logic biện chứng. 

Cơ sở tâm lý học của nó là quá trình tư duy. 
Quy trình xử lý THCVð bao gồm ba giai ñoạn và năm bước ñược sắp xếp 

theo một trình tự hợp lý. Ba giai ñoạn ñó là: 
- Giai ñoạn phát hiện ra tình huống và vấn ñề trong tình huống; 
- Giai ñoạn xem xét, giải quyết vấn ñề trong tình huống; 
- Giai ñoạn kiểm tra, ñánh giá tiến trình xem xét, giải quyết vấn ñề trong tình 

huống nhằm ñiều khiển, ñiều chỉnh quá trình xử lý cho ñúng hướng. 
Năm bước xử lý THCVð bao gồm: 1). Xác ñịnh và phân tích tình huống; 2). 

Xác ñịnh vấn ñề cần giải quyết trong tình huống và mục ñích giải quyết; 3). ðưa ra 
ý tưởng về việc giải quyết; 4). Xác ñịnh những tri thức và kinh nghiệm có liên quan 
ñể giải quyết vấn ñề trong tình huống; 5). ðánh giá việc giải quyết tình huống và rút 
ra kết luận, bài học từ việc giải quyết tình huống. 

Năm  bước xử lý THCVð ñược diễn ra như sau: 
Bước 1: Xác ñịnh và phân tích THCVð 
Khi HS gặp khó khăn (hay mâu thuẫn); các em ý thức ñược khó khăn và 

mong muốn giải quyết khó khăn ñó, chính là lúc các em ñược ñặt vào THCVð. 
Trong dạy học, THCVð thường ñược GV xây dựng và ñưa ra cho HS giải 

quyết. Sau khi THCVð ñược xác ñịnh, cần phân ñịnh xem ñây là loại THCVð nào; 
trong tình huống ñó còn chi tiết nào chưa rõ ràng cần ñược làm rõ. Quan trọng hơn, 
cần xác ñịnh rõ những dữ kiện (hay còn gọi là những chi tiết) trong tình huống; 
những dữ kiện này có mối quan hệ với nhau như thế nào và dữ kiện nào là dữ kiện 
chủ yếu. Từ dữ kiện chủ yếu và mối quan hệ của nó với các dữ kiện khác ñược xác 
ñịnh sẽ giúp ta nhanh chóng phát hiện ra vấn ñề và xác ñịnh ñược vấn ñề chủ yếu 
cần giải quyết trong THCVð này.  

Bước 2: Xác ñịnh vấn ñề cần giải quyết và mục ñích giải quyết  
Từ việc phân tích, xem xét các dữ kiện trong THCVð và mối quan hệ giữa 

chúng, có thể nhận ra ñược vấn ñề chủ yếu và thứ yếu cần giải quyết trong tình 
huống. Cần khẳng ñịnh ñược vấn ñề chủ yếu phải giải quyết trong tình huống (Vấn 
ñề giải quyết thường ñược thể hiện dưới dạng câu hỏi) và xác ñịnh rõ việc giải 
quyết ñó nhằm ñạt ñược mục ñích gì. 

Bước 3: ðưa ra ý tưởng về việc giải quyết 
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Sau khi ñã xác ñịnh ñược vấn ñề chủ yếu cần giải quyết và ñề ra ñược mục 
ñích giải quyết, phải nhanh chóng ñưa ra ñược những ý tưởng về việc giải quyết tức 
là dự ñoán trước hay ñề ra giả thuyết về việc giải quyết (Vấn ñề trong tình huống 
này có thể có những cách giải quyết nào? Cách giải quyết nào là tối ưu?). Những ý 
tưởng hay những dự ñoán này mới chỉ là những ý nghĩ chủ quan của HS. Tuy nhiên 
chúng lại có tác dụng ñịnh hướng cho việc tiếp tục tìm cách ñể khẳng ñịnh và thực 
hiện ñiều dự ñoán. Quá trình giải quyết vấn ñề thực chất là quá trình ñi tìm lời giải 
(câu trả lời) cho vấn ñề (ñược ñưa ra dưới dạng câu hỏi) hay là quá trình chứng 
minh giả thuyết. 

Bước 4: Xác ñịnh và huy ñộng những tri thức, kinh nghiệm có liên quan ñể 
giải quyết vấn ñề trong tình huống 

ðây là bước HS phải huy ñộng những kinh nghiệm ñã có hoặc tìm kiếm 
thêm những kinh nghiệm chưa biết có liên quan ñể giải quyết vấn ñề trong tình 
huống. Ở bước này HS cần phải xác ñịnh kinh nghiệm mình cần ñể giải quyết tình 
huống có thể ñược huy ñộng, tìm kiếm từ những nguồn học tập nào (SGK, tài liệu 
tham khảo hay từ những chuyên gia có kinh nghiệm...); tiến hành việc huy ñộng hay 
tìm kiếm kinh nghiệm từ những nguồn ñó và sử dụng chúng ñể thực hiện chiến lược 
giải quyết THCVð như ñã dự kiến ở bước 3. 

Bước 5: ðánh giá việc giải quyết tình huống và rút ra kết luận, bài học từ 
việc giải quyết tình huống  

Bước này bao gồm các công việc: Xem xét lại chiến lược giải quyết vấn ñề 
trong tình huống, nếu thấy chiến lược ñó tốt thì khẳng ñịnh, rút ra kết luận khái quát 
và bài học cần thiết từ việc giải quyết tình huống. Còn nếu quá trình thực hiện 
phương án giải quyết ñược dự kiến không thành do ý tưởng ñưa ra lúc ñầu sai thì 
loại bỏ ý tưởng này và sau ñó thực hiện lại quá trình giải quyết THCVð từ bước thứ 
ba. Nếu trong quá trình giải quyết phát hiện ra những sai sót của ý tưởng ban ñầu thì 
nên xem xét ñể ñiều chỉnh lại ý tưởng. Quy trình xử lý THCVð  ñược thể hiện ở sơ 
ñồ (trang bên) 

b. Dạy học thông qua việc giải quyết THCVð 
Một xu hướng ñổi mới trong dạy học hiện nay là xu hướng chuyển dịch từ 

dạy học tập trung vào GV và kiến thức sang dạy học tập trung vào HS và năng lực 
của họ. Theo hướng này, dạy học thông qua sử dụng những THCVð nhất là những 
tình huống ñược xây dựng từ thực tiễn cuộc sống ñang ngày càng ñược nghiên cứu 
và áp dụng rộng rãi.  

* Khái niệm: Dạy học thông qua việc giải quyết THCVð là một hệ thống 
dạy học dựa trên những qui luật của sự lĩnh hội tri thức và cách thức hoạt ñộng một 
cách sáng tạo bao gồm sự kết hợp những phương pháp dạy học có những nét cơ bản 
của sự tìm tòi khoa học. Nhờ vậy, nó ñảm bảo cho HS lĩnh hội vững chắc những cơ 
sở khoa học, phát triển tính tích cực, tính tự lực và năng lực sáng tạo của HS nhằm 
hình thành cho các em thế giới quan, nhân sinh quan ñúng ñắn và vững chắc. 

Dạy học thông qua việc giải quyết những THCVð có ưu thế hơn nhiều so 
với phương pháp dạy học truyền thống-phương pháp dạy học tập trung vào GV (vẫn 
ñang thịnh hành ở các trường hiện nay). Những ưu thế của nó ñã ñược các nhà 
nghiên cứu trong và ngoài nước thừa nhận. Mục tiêu của sự chuyển dịch này nhằm 
bồi dưỡng cho HS năng lực tư duy sáng tạo, năng lực phát hiện và giải quyết vấn ñề  
theo ñịnh hướng giáo dục mà ðại Hội ðảng toàn quốc lần thứ VII ñã ñề ra là bồi 
dưỡng cho HS năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn ñề. 
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Sơ ñồ  Quy trình xử lý THCVð 
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* Dạng dạy học này có các ñặc trưng cơ bản sau:  
- ðặc trưng cơ bản nhất ñó là HS học tập thông qua giải quyết hệ thống 

THCVð; 
- Quá trình dạy học theo phương pháp này ñược chia thành những giai ñoạn, 

những bước có tính mục ñích chuyên biệt; 
- Quá trình dạy học thông qua việc sử dụng THCVð có thể ñược tổ chức với 

nhiều hình thức và phương pháp dạy học phong phú, ña dạng. Các hình thức (lên 
lớp, học ở nhà ... với các dạng học tập cá nhân, nhóm, tập thể) và phương pháp dạy 

 Nếu ý tưởng tốt thì khẳng ñịnh ý tưởng, từ ñó 
ñánh giá việc học tập và rút ra những kết luận, 
những bài học qua việc giải quyết tình huống. 
 Nếu ý tưởng vô nghĩa thì loại bỏ ý tưởng và bắt 
ñầu lại từ bước thứ ba. 
Nếu ý tưởng còn sai sót thì có thể sửa chữa và tổ 

chức lại ý tưởng. 
 

XÁC ðỊNH 
&PHÂN TÍCH  
TÌNH HUỐNG 

  Xác ñịnh loại tình huống 
 
  Xác ñịnh các dữ kiện trong tình huống, mối 
quan hệ giữa các dữ kiện 
 
  Xác ñịnh dữ kiện chủ yếu 

XÁC ðỊNH 
VẤN ðỀ CẦN 
GIẢI QUYẾT 
&MỤC ðÍCH 
GIẢI QUYẾT 

 Vấn ñề chủ yếu cần giải quyết trong tình huống 
là gì?   
 
 Mục ñích giải quyết? 

 

ðƯA RA 
NHỮNG Ý 

TƯỞNG  
VỀ VIỆC  

GIẢI QUYẾT 

Có thể có những cách thức giải quyết nào? 
 
 
Cách giải quyết nào là tối ưu? 
 

XÁC ðỊNH 
&HUY ðỘNG 
NHỮNG KINH 
NGHIỆM CÓ 
LIÊN QUAN 
ðỂ GIẢI 
QUYẾT 

Những tri thức, kinh nghiệm nào cần có (ñã có 
hoặc phải tìm) ñể giải quyết tình huống? Có 
thể tìm kiếm chúng ở nguồn học tập nào? 
 
 Huy ñộng kinh nghiệm ñể thực hiện phương 
án giải quyết tình huống như ñã dự kiến ở 
bước thứ ba. 

ðÁNH GIÁ 
VIỆC GIẢI 

QUYẾT TÌNH 
HUỐNG& 
RÚT RA  

KẾT LUẬN, 
BÀI HỌC 
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học (hỏi-ñáp gợi mở; tìm tòi, nghiên cứu  tài liệu; ñóng vai; báo cáo và trình bày...) 
ñược sử dụng phối hợp. Trong quá trình ñó, HS  
ñược lôi cuốn tham gia cùng tập thể, ñộng não, tranh luận dưới sự hướng dẫn, gợi 
mở của GV.  

- Phương pháp dạy học sử dụng THCVð cũng có thể thâm nhập vào các 
phương pháp khác ñể tăng cường hiệu quả của các phương pháp ñó. Ví dụ: Thuyết 
trình nêu vấn ñề, trình bày trực quan nêu vấn ñề...(Trước khi học ñịnh luật 
Aïcximét, giáo viên nêu câu hỏi: Tại sao sắt cho vào nước thì chìm, gỗ thì nổi? HS: 
Vì tỷ trọng của sắt lớn hơn 1, thỏi sắt chìm còn tỷ trọng của gỗ bé hơn 1 nên nổi. 
Nhưng tại sao tàu thủy bằng sắt lại chở hàng nặng mà vẫn nổi? Hiện tượng này mâu 
thuẫn với tri thức của học sinh ñã có trước ñây làm xuất hiện ở các em trạng thái 
khó khăn về nhận thức, bằng tri thức Vật lý ñã học trước ñó các em không thể giải 
thích ñược khiến các em có nhu cầu muốn tiếp thu tri thức mới). 

* Quy trình dạy học sử dụng THCVð 

Sử dụng THCVð trong quá trình dạy học quá trình nhằm chuẩn bị cho HS 
kỹ năng giải quyết vấn ñề trong học tập và những thái ñộ, tri thức có liên quan 
thông qua việc giải quyết hệ thống THCVð. Trong quá trình ñó, một mặt, những 
THCVð ñược sử dụng như những phương tiện, những biện pháp kích thích thái ñộ 
tích cực học tập của HS. Mặt khác, việc giải quyết vấn ñề trong tình huống còn 
ñược coi như những mục tiêu mà HS cần ñạt ñược trong quá trình học tập với mục 
ñích chuẩn bị cho các em khả năng giải quyết các vấn ñề trong cuộc sống sau này. 
Muốn ñạt ñược ñiều ñó, việc sử dụng THCVð trên lớp phải là một quy trình ñược 
thiết kế theo một logic hợp lý dựa trên những căn cứ khoa học. 

Nguyên tắc sử dụng hệ thống THCVð 
Ngoài phải tuân thủ tất cả các nguyên tắc chi phối, ñịnh hướng quá trình dạy 

học nói chung, sử dụng THCVð trong quá trình dạy học cần thực hiện tốt các 
nguyên tắc dưới ñây: 

Thứ nhất, THCVð ñược sử dụng ñể dạy học môn học (hay chương, bài) nào 
cho HS thì phải phù hợp với mục ñích, nội dung dạy học của môn học (hay chương, 
bài) ñã ñược quy ñịnh chung trong kế hoạch chương trình dạy học môn học của Bộ 
Giáo dục và ñào tạo.  

Thứ hai, trong quá trình dạy học sử dụng THCVð trên lớp, cần ñảm bảo mối 
quan hệ thống nhất biện chứng giữa hoạt ñộng hướng dẫn của GV với hoạt ñộng 
chủ ñộng, tích cực và sáng tạo của HS. Trong quá trình dạy học sử dụng THCVð, 
GV phải là người hướng dẫn, chỉ ñạo. Sự chỉ ñạo ñó thể hiện: Bằng sự hiểu biết về 
chuyên môn, NVSP của mình, GV là người ñịnh hướng HS tới mục tiêu sử dụng 
THCVð trong quá trình học tập, tới việc chuẩn bị những ñiều kiện, phương tiện cho 
việc học tập sử dụng tình huống diễn ra thuận lợi; là người hướng dẫn, người kích 
thích, ñiều khiển và ñiều chỉnh quá trình sử dụng THCVð. HS là người chủ ñộng, 
tích cực, sáng tạo giải quyết tình huống dưới sự hướng dẫn của GV. ðể sử dụng 
THCVð trên lớp có hiệu quả, HS cần tự giác thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ do 
quá trình dạy học này ñề ra; các em phải tham gia vào quá trình học tập này với một 
thái ñộ tích cực, sáng tạo. Dạy học sử dụng THCVð không chấp nhận thái ñộ áp 
ñặt, ñộc ñoán gia trưởng của GV và thái ñộ thụ ñộng của HS. Trong quá trình ñó, 
HS ñược lôi cuốn tham gia cùng tập thể, ñộng não, tranh luận dưới sự hướng dẫn, 
gợi mở của GV.  
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Thứ ba, dạy học sử dụng THCVð cần ñược tổ chức với các hình thức và 
phương pháp dạy học phong phú, ña dạng. Các hình thức (lên lớp, ở nhà ... với các 
dạng học tập cá nhân, nhóm, tập thể) và phương pháp dạy học (hỏi-ñáp gợi mở; tìm 
tòi, nghiên cứu tài liệu; ñóng vai; báo cáo và trình bày...) ñược sử dụng phối hợp với 
nhau nhằm tạo nên một sức mạnh tổng hợp về phương pháp.  

Thứ tư, ñảm bảo các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong quá trình dạy học sử 
dụng THCVð. Sự hợp tác là một yếu tố không thể thiếu trong dạy học sử dụng tình 
huống. Quá trình dạy học này cần khuyến khích, hướng dẫn ñể thực hiện tốt các 
mối quan hệ hợp tác cùng nhau giải quyết THCVð ñược ñưa ra. Các mối quan hệ 
hợp tác ñó bao gồm: Hợp tác giữa HS và HS, hợp tác giữa HS và GV... 

Thứ năm, việc sử dụng THCVð trong quá trình dạy học trên lớp cần ñảm 
bảo tính hệ thống. Nguyên tắc này ñòi hỏi hệ thống THCVð ñược sử dụng phải 
tuân theo logic tri thức và kỹ năng ñược trình bày trong môn (chương, bài) học và 
logic nhận thức của SV. 

Quy trình sử dụng hệ thống THCVð 
Quy trình sử dụng THCVð trong quá trình dạy học trên lớp thường ñược 

tiến hành qua 3 giai ñoạn và 6 bước lớn.  
Ba giai ñoạn ñó là: Giai ñoạn xây dựng kế hoạch, giai ñoạn triển khai kế 

hoạch và giai ñoạn ñánh giá quá trình thực hiện kế hoạch. 
Sáu bước ñó là: ðịnh hướng chung cho dạy học sử dụng THCVð; chuẩn bị 

giáo án cho quá trình dạy học sử dụng THCVð; kích thích, ñịnh hướng giải quyết 
THCVð; tổ chức, ñiều khiển các hoạt ñộng học tập của SV thông qua việc giải 
quyết THCVð theo quy trình; ñánh giá; ra quyết ñịnh ñiều khiển, ñiều chỉnh quá 
trình sử dụng THCVð.  

Giai ñoạn1. Xây dựng kế hoạch 
Bước1. Bước ñịnh hướng chung cho dạy học sử dụng THCVð 
ðể chuẩn bị tâm thế học tập sử dụng THCVð cho HS, cần thực hiện một số 

công việc trước khi tiến hành ñiều khiển HS học tập. Các công việc ñó là: 
- Xác ñịnh mục ñích/yêu cầu của việc sử dụng THCVð 
Việc sử dụng THCVð trong quá trình dạy học nhằm kích thích thái ñộ học 

tập tích cực của HS; chuẩn bị cho các em khả năng giải quyết các vấn ñề trong cuộc 
sống sau này. Như vậy, THCVð ñược sử dụng như là phương tiện, biện pháp và 
cao hơn, việc giải quyết vấn ñề trong tình huống ñược coi như mục tiêu cần ñạt của 
quá trình dạy học. 

Yêu cầu quan trọng nhất, hình thành cho HS kỹ năng giải quyết vấn ñề. Bởi 
vì năng lực giải quyết vấn ñề là ñặc trưng cơ bản của con người  trong xã hội hiện 
ñại. Các yêu cầu cụ thể cần ñạt ñược của kỹ năng này: 

+ Phát hiện ñược vấn ñề trong tình huống và biết xác ñịnh mục ñích của việc 
giải quyết vấn ñề ñó; 

+ Biết dự kiến các phương án giải quyết vấn ñề và lựa chọn ñược phương án 
giải quyết tối ưu; 

+ Biết huy ñộng, tìm kiếm những tri thức, kỹ năng có liên quan ñể giải quyết 
vấn ñề; 

+ Biết rút ra ñược bài học kinh nghiệm từ việc giải quyết vấn ñề ñó. 
Các kỹ năng giải quyết vấn ñề nêu trên cần ñạt ñược từ mức ñộ chưa thành 

thạo (kỹ năng bậc thấp) tới mức ñộ thành thạo (kỹ năng bậc cao). Mức ñộ chưa 
thành thạo: Ở mức ñộ này, HS có thể thực hiện ñược các kỹ năng giải quyết vấn ñề 
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trong tình huống trên cơ sở vận dụng máy móc tri thức, kỹ năng về và có liên quan 
ñến vấn ñề học tập, ñến quy trình xử lý THCVð ñã biết. Mức ñộ thành thạo: Ở mức 
ñộ này HS có thể thực hiện ñược các kỹ năng giải quyết vấn ñề trong tình huống 
trên cơ sở vận dụng linh hoạt, sáng tạo các tri thức, kỹ năng về và có liên quan ñến 
vấn ñề học tập, ñến quy trình xử lý THCVð ñã biết. 

Yêu cầu thứ hai, HS có thái ñộ tích cực học tập. Yêu cầu này thể hiện HS có 
sự tập trung chú ý, có nhu cầu, hứng thú trong học tập và tham gia một các tự giác, 
tích cực vào các hoạt ñộng học tập thông qua việc giải quyết THCVð; chuẩn bị chu 
ñáo, thực hiện ñầy ñủ mọi yêu cầu ñược ñề ra, nhịp ñiệu làm việc nhanh, trả lời 
hoặc có phản ứng chính xác câu hỏi hoặc yêu cầu ñược ñề ra, vượt qua ñược những 
tác ñộng làm phân tán sự chú ý; nỗ lực trong học tập, kiên trì tìm cách giải quyết 
những vấn ñề ñược ñưa ra, không ngại khó hay chán nản trong học tập; cao hơn nữa 
họ biết tự ñề ra mục tiêu và tự xác ñịnh kế hoạch hành ñộng; ñịnh hướng nhanh 
trong học tập; có những biểu hiện của sự ham học hỏi, tìm tòi như hỏi thầy, hỏi bạn, 
ñề xuất thắc mắc... có sự căng thẳng của trí tuệ, sự hăm hở khi giải quyết một nhiệm 
vụ, một tình huống... Từ ñó, phát triển ở HS các phẩm chất và khả năng như: Phân 
tích; áp dụng tri thức, kinh nghiệm ñã học; kỹ năng, chiến lược và thói quen học tập 
phù hợp; tự tìm kiếm tri thức, kinh nghiệm; tính toán; xem xét, ñánh giá các phương 
pháp, các tài liệu học tập môn học và các phẩm chất nhân cách khác. 

Yêu cầu cuối cùng, giúp HS nắm ñược những tri thức có liên quan với các 
mức ñộ: Nhận ra, nhớ ñược tri thức ñã học; giải thích, thể hiện ñược sự hiểu biết về 
mối liên hệ giữa các tri thức ñã học; liên hệ và lấy ñược ví dụ chứng minh cho tri 
thức ñã học. 

- Cung cấp những lý luận và chuẩn bị những kỹ năng cần thiết chung có liên 
quan ñến học tập sử dụng THCVð cho HS  

Giới thiệu những hiểu biết cơ bản về THCVð, hướng dẫn cho HS nắm ñược 
tri thức về quy trình xử lý THCVð và giải quyết THCVð theo quy trình ñể làm 
mẫu cho HS học tập. Thỏa thuận với HS một số cách thức làm việc hỗ trợ cho việc 
sử dụng THCVð như: Cách thức sử dụng một số phương pháp và hình thức tổ chức 
dạy học hỗ trợ mà HS ñã quen thuộc: Hỏi-ñáp, thuyết trình, nghiên cứu tài liệu...; 
cách thức thực hiện một số phương pháp và hình thức dạy học mà HS chưa quen. 
Trong ñó ñặc biệt hướng dẫn ñể HS nắm ñược cách làm việc cá nhân và hợp tác làm 
việc với các HS khác trong nhóm.  

- ðịnh hướng việc chuẩn bị các ñiều kiện, phương tiện cần thiết phục vụ cho 
quá trình dạy học 

Giới thiệu cho HS biết những ñiều kiện, phương tiện dạy học sẵn có như: 
Phòng học, các tài liệu có liên quan sẵn có ở thư viện, phòng máy vi tính... của 
trường. Giới thiệu, yêu cầu chuẩn bị thêm những ñiều kiện, phương tiện dạỵ học 
khác. GV và HS có thể tự tạo thêm những ñiều kiện, phương tiện dạy học theo khả 
năng của mình như: Sưu tầm THCVð, tiếp cận với môi trường xung quanh... 

Bước 2. Bước chuẩn bị giáo án  
ðể sử dụng THCVð thành công, cần xây dựng kế hoạch dạy học sử dụng 

THCVð chu ñáo. Kế hoạch dạy học sử dụng THCVð là một bản dự kiến trước 
những công việc mà GV và HS cần tiến hành trong quá trình dạy học nhằm ñạt 
ñược mục ñích của quá trình dạy học này. Công việc này thường ñược chuẩn bị 
trước khi lên lớp và thường quen ñược gọi là soạn giáo án lên lớp. Bước này bao 
gồm các bước: 
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- Xác ñịnh cơ sở cho việc soạn giáo án 
Trước khi soạn giáo án cần nghiên cứu:  
+ Kế hoạch, chương trình và tài liệu dạy học môn; 
+ ðiều kiện dạy học của nhà trường: Tình trạng phòng học (kích cỡ phòng 

học, bàn ghế ...); các phương tiện kỹ thuật hỗ trợ (máy chiếu, tivi, máy vi tính ...); 
tài liệu phục vụ cho dạy học có ở thư viện; khả năng tự chuẩn bị ñiều kiện dạy học 
của GV và HS. Việc nghiên cứu này có tác dụng giúp GV và HS có cơ sở ñể chuẩn 
bị trước các ñiều kiện, phương tiện hỗ trợ cho quá trình dạy học diễn ra một cách 
thuận lợi. 

+ Thực tiễn cuộc sống của các em. Việc nghiên cứu này giúp GV có thể ñịnh 
hướng cho HS tiếp cận với thực tiễn cuộc sống của các em nhằm chuẩn bị tốt hơn 
cho việc giải quyết THCVð. 

+ ðối tượng dạy học như sĩ số HS, ñặc ñiểm tình hình chung của tập thể HS. 
Việc nghiên cứu này một mặt giúp GV có thể lựa chọn THCVð phù hợp hơn với 
ñặc ñiểm ñối tượng ñồng thời dự ñoán ñược tình huống có thể diễn ra trong quá 
trình dạy học trên lớp ñể dự kiến trước phương án xử lý; mặt khác giúp cho việc 
chuẩn bị trước các ñiều kiện phương tiện dạy học tốt hơn. 

- Soạn giáo án 
Phần khái quát chung của giáo án cần xác ñịnh:  
+ Tên bài; số tiết; mục ñích, yêu cầu; nội dung (dàn bài hoặc các vấn ñề cơ 

bản HS cần nắm trong bài học); các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học cơ bản 
cần sử dụng và các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học hỗ trợ; các ñiều kiện, 
phương tiện dạy học. 

+ Hệ thống THCVð cần sử dụng. Tham khảo tài liệu [23]. 
+ Thời ñiểm cung cấp THCVð cho SV trong quá trình dạy học từng bài học, 

từng vấn ñề của bài học trên lớp. Hai thời ñiểm cung cấp THCVð thường ñược ấn 
ñịnh trước ñó là: 1). Cung cấp THCVð ñể HS giải quyết khi nghiên cứu tài liệu 
mới. Việc cung cấp này nhằm kích thích, dẫn dắt HS nghiên cứu tài liệu mới; 2). 
Cung cấp THCVð sau khi HS ñã nghiên cứu xong tài liệu học tập. Việc cung cấp 
này nhằm kích thích, dẫn dắt HS củng cố, ôn tập, hệ thống hóa kiến thức ñã học ñặc 
biệt chú trọng bồi dưỡng cho HS khả năng vận dụng kiến thức ñã học ñể giải quyết 
những vấn ñề có thể gặp trong cuộc sống. 

+ Cách cung cấp THCVð cho HS. Có thể cung cấp THCVð ñể HS giải 
quyết bằng cách ghi THCVð trên giấy rời (handout) rồi phân phát cho cá nhân hay 
nhóm HS; THCVð ñược in trên giấy trong (Transparency Film) chiếu qua máy 
chiếu (Overhead) cho HS coi hoặc sử dụng ñồng thời cả hai cách này. Trong trường 
hợp nhiều THCVð ñược phát riêng lẻ cho từng nhóm HS giải quyết, thì khi tổng 
hợp ý kiến của các nhóm cùng giải quyết chung một tình huống trước lớp (các 
nhóm khác không có trong tay THCVð này) cần chiếu tình huống lên máy chiếu 
cho HS các nhóm khác tiện theo dõi. 

Soạn phần cụ thể:  
 Dự kiến các hoạt ñộng dạy học sử dụng THCVð của GV và HS: 1). Giới 

thiệu mục ñích, yêu cầu, nội dung và cách thức nghiên cứu bài học; 2). Giới thiệu 
hoặc nhắc lại những hiểu biết cơ bản về THCVð, hướng dẫn cho HS nắm ñược tri 
thức về quy trình xử lý THCVð và giải quyết THCVð theo quy trình ñể làm mẫu 
cho HS học tập (nếu cần); 3). Giới thiệu quy trình thực hiện các hoạt ñộng dạy học 
sử dụng THCVð trên lớp như: Chia HS thành từng nhóm, hướng dẫn HS cách thức 
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làm việc cá nhân và hợp tác làm việc với các HS khác trong nhóm (nếu cần), phát 
THCVð cho cá nhân hoặc nhóm, ñiều khiển cá nhân hoặc nhóm xử lý THCVð và 
trao ñổi kết quả theo nhóm nhỏ bằng cách thực hiện các yêu cầu hay trả lời các câu 
hỏi, tổng hợp ý kiến chung của các nhóm, tổng kết bài học. 

Giai ñoạn 2. Giai ñoạn triển khai kế hoạch (hay giai ñoạn thực hiện các hoạt 
ñộng dạy học sử dụng THCVð theo dự kiến) 

Thông thường THCVð ñược sử dụng theo hai hướng của dạy học tập trung 
vào HS: Hướng sử dụng THCVð trên lớp trong ñó, việc giải quyết vấn ñề trong 
tình huống ñược coi như phương tiện và hướng sử dụng THCVð trên lớp trong ñó, 
việc giải quyết vấn ñề trong tình huống ñược coi như mục tiêu cần ñạt ñược. Mỗi 
hướng có cách sử dụng THCVð tuân theo các bước có những nét riêng. Chẳng hạn, 
ñối với quá trình dạy học coi việc giải quyết vấn ñề trong tình huống như phương 
tiện thì THCVð ñược sử dụng như biện pháp kích thích HS tích lũy tri thức, kinh 
nghiệm, tức THCVð ñược ñưa ra cho HS giải quyết trong quá trình nghiên cứu tri 
thức mới. Do ñó, trong quy trình ñiều khiển HS xử lý THCVð trên lớp sẽ có bước 
kích thích HS tích cực tìm tòi tri thức mới có liên quan ñể giải quyết vấn ñề trong 
tình huống qua ñó giúp SV nắm ñược tri thức mới của bài học. Còn ñối với quá 
trình dạy học coi việc giải quyết vấn ñề trong tình huống như mục tiêu HS cần tập 
giải quyết và việc giải quyết tình huống ñược ñưa ra sau khi HS ñã nghiên cứu lý 
thuyết nhằm mục ñích củng cố, ôn tập và rèn luyện kỹ năng vận dụng tri thức thì 
trong quy trình ñiều khiển và xử lý THCVð trên lớp sẽ có bước kích thích HS tích 
cực củng cố ôn tập, hệ thống hoá kiến thức, kinh nghiệm cũ có liên quan ñể giải 
quyết vấn ñề trong tình huống, qua ñó rèn luyện cho HS kỹ năng áp dụng tri thức 
ñồng thời giúp họ khắc sâu tri thức ñã học. Do ñó, các hoạt ñộng sử dụng THCVð 
nói chung thường bao gồm các bước: 

Bước 3. Kích thích, ñịnh hướng giải quyết THCVð  
Bước này thường bao gồm các hoạt ñộng sau: 
- Giới thiệu mục ñích, yêu cầu, nội dung và cách thức nghiên cứu bài học; 
- Cho HS tìm hiểu hoặc ôn lại những hiểu biết cơ bản về tình huống, quy 

trình xử lý tình huống và giải quyết tình huống theo quy trình ñể làm mẫu cho HS 
học tập (nếu cần); 

- Giới thiệu hoặc nhắc lại quy trình thực hiện các hoạt ñộng dạy học sử dụng 
THCVð (nếu cần); 

Bước 4. Bước tổ chức, ñiều khiển các hoạt ñộng nhằm xử lý THCVð theo 
quy trình 

Bước này bao gồm các hoạt ñộng sau: 
- Tổ chức, ñiều khiển hoạt ñộng phát hiện, công nhận vấn ñề trong THCVð, 

mục ñích giải quyết vấn ñề và dự kiến cách giải quyết ( bước 1,2& 3 trong quy trình 
xử lý THCVð); 

- Kích thích sự huy ñộng, tìm kiếm tri thức, kinh nghiệm có liên quan ñể 
thực hiện phương án giải quyết vấn ñề trong THCVð (bước 4 trong quy trình xử lý 
THCVð);  

- Cá nhân thực hiện nhiệm vụ; 
- Thảo luận nhóm về các nhiệm vụ; 
- Hệ thống hoá các tri thức, kinh nghiệm khái quát có liên quan;  
- Trình bày phương án giải quyết vấn ñề và bài học kinh nghiệm; 
- Cuối cùng, tổng kết bài học Tham khảo tài liệu [22]. 
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Giai ñoạn 3. Giai ñoạn ñánh giá 
ðánh giá quá trình sử dụng THCVð trên lớp là quá trình hình thành những 

nhận ñịnh, phán ñoán về kết quả thực hiện quá trình này, dựa vào sự phân tích 
những thông tin thu ñược ñối chiếu với những mục tiêu, tiêu chuẩn ñã ñề ra, nhằm 
ñề xuất những quyết ñịnh thích hợp ñể cải thiện, ñiều chỉnh quá trình sử dụng 
THCVð trên lớp ñạt hiệu quả cao hơn. Giai ñoạn này bao gồm các bước: 

Bước 5. Bước ñánh giá 
Bước này bao gồm 
- Xác ñịnh chuẩn ñánh giá 
Kết quả quá trình sử dụng THCVð trên lớp thể hiện ở kết quả hoạt ñộng 

tương tác của GV và HS trong quá trình dạy học này. Kết quả cuối cùng thể hiện ở 
kết quả học tập, rèn luyện của HS. Cho nên, chuẩn ñánh giá quá trình dạy học sử 
dụng THCVð ñược xác ñịnh là các mục tiêu HS cần ñạt ñược trong quá trình dạy 
học này, bao gồm: Mục tiêu rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn ñề trong các tình 
huống và các mục tiêu rèn luyện về tri thức, thái ñộ khác có liên quan. Chuẩn ñánh 
giá ñược xác ñịnh sao cho có thể ño ñược.  

- Xác ñịnh thang ñánh giá 
Thang ñánh giá ñược xác ñịnh bao gồm: Thang ñánh giá kỹ năng giải quyết 

vấn ñề; thang ñánh giá mức ñộ nắm tri thức và thang ñánh giá thái ñộ của SV trong 
quá trình học tập. 

- Xác ñịnh kỹ thuật kiểm tra, ñánh giá 
Các hoạt ñộng kiểm tra, ñánh giá ñược tiến hành một cách có hệ thống trong 

suốt quá trình dạy học sử dụng THCVð. Kết quả kiểm tra ñược ñánh giá cả về mặt 
ñịnh tính lẫn về mặt ñịnh lượng. 

+ ðánh giá ñịnh lượng: ðánh giá qua kết quả ñiểm số của các bài kiểm; qua 
lượng hóa các mức ñộ thể hiện ý thức, thái ñộ trong học tập ñược ñưa ra ở các phiếu 
ñiều tra, tự ñánh giá. 

+ ðánh giá ñịnh tính: ðánh giá chất lượng của việc thực hiện các kỹ năng 
giải quyết vấn ñề trong THCVð, của việc nắm tri thức trong các bài kiểm và các 
tiêu chí thể hiện ý thức, thái ñộ của HS trong học tập qua các cuộc phỏng vấn, các 
biên bản dự giờ, phiếu quan sát HS trong quá trình  dạy học. 

Bước 6. Ra quyết ñịnh ñiều khiển, ñiều chỉnh quá trình sử dụng THCVð 
Trên cơ sở kiểm tra, ñánh giá, tiến hành ñề xuất những biện pháp nhằm ñiều 

khiển, ñiều chỉnh quá trình sử dụng THCVð cho phù hợp. Quy trình sử dụng 
THCVð trên lớp ñược thể hiện qua sơ ñồ (trang bên) 

Những ñiều kiện cần thiết ñể sử dụng THCVð có hiệu quả 

Muốn thực hiện quy trình sử dụng hệ thống THCVð trong quá trình dạy học, 
ngoài việc phải tuân thủ các nguyên tắc sử dụng THCVð nêu trên, cần có các ñiều 
kiện cần thiết hỗ trợ sau: 

- ðiều kiện về ý thức, thái ñộ của GV và HS ñối với ñổi mới phương pháp 
dạy học: 

+ GV và HS phải có ñộng cơ, có nhu cầu ñúng ñắn ñối với sự ñổi mới trong 
dạy học.  

+ Người GV cần có nhân cách của một nhà giáo toàn diện. Trong ñó ñặc biệt 
chú trọng ñến khả năng nắm vững chuyên môn; khả năng sử dụng thành thạo các 
phương pháp và các hình thức tổ chức dạy học, nhất là sử dụng THCVð; tin tưởng  
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Sơ ñồ: Quy trình sử dụng THCVð 
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+ GV và HS phải có ý thức gắn tri thức với thực tiễn cuộc sống.  
+ GV và HS cần có tinh thần hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.  
+ Thực hiện quy trình sử dụng THCVð một cách linh hoạt, sáng tạo, tránh 

máy móc, rập khuôn. 
- ðiều kiện về cơ sở vật chất và các ñiều kiện dạy học khác 
Ngoài những cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật tối thiểu cần có trong quá 

trình dạy học, quá trình dạy học sử dụng THCVð cần ñược ñảm bảo những ñiều 
kiện sau: 

- Cần ñảm bảo ñầy ñủ sách và các tài liệu dạy học có liên quan ñể GV và HS 
có thể nghiên cứu, sử dụng trên lớp hoặc ở nhà. 

- Quá trình dạy học sử dụng THCVð cần ñược tổ chức với số lượng HS 
không quá ñông, vị trí ngồi học của HS cơ ñộng hoặc tương ñối cơ ñộng ñể thuận 
lợi trong hợp tác làm việc theo nhóm nhỏ trên lớp.  

- Có các phương tiện có thể giúp tiết kiệm thời gian thuyết trình, hệ thống 
hóa bài học trên lớp. 

3). Dựa vào các thành tựu về phương tiện khoa học kỹ thuật ñược áp dụng 
trong dạy học người ta xây dựng các phương pháp nghe, nhìn,.. 

1.4.3. Các phương tiện dạy học 
Phương tiện dạy học là một tập hợp những ñối tượng vật chất ñược GV sử 

dụng với tư cách là những phương tiện ñể ñiều khiển hoạt ñộng nhận thức của HS. 
ðối với HS, phương tiện dạy học là nguồn tri thức phong phú, ña dạng, sinh ñộng, 
là phương tiện ñể giúp các em lĩnh hội tri thức, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo. 

Khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển thì các phương tiện dạy học nhất là 
các phương tiện kỹ thuật dạy học ngày càng nhiều và ngày càng góp phần tích cực 
vào việc nâng cao hiệu quả quá trình dạy học. 

Các phương tiện dạy học bao gồm: Các vật tự nhiên, các mô hình, các dụng 
cụ thí nghiệm, các tài liệu in vẽ, các phương tiện kỹ thuật dạy học (phim giáo khoa, 
phim ñèn chiếu, băng ghi âm, vô tuyến truyền thanh, vô tuyến truyền hình, máy dạy 
học, máy kiểm tra tri thức, máy vi tính, máy chiếu...) 

Nghiên cứu phương tiện dạy học trong tài liệu [12]. 
1.4.4.  Sự lựa chọn và vận dụng các phương pháp và phương tiện dạy 

học 
1.4.4.1. Sự cần thiết phải sử dụng phối hợp các phương pháp và phương tiện 

dạy học 
Quá trình dạy học là quá trình GV và HS sử dụng các phương pháp và 

phương tiện dạy học. ðể quá trình dạy học ñạt hiệu quả, cần biết sử dụng phối hợp 
các phương pháp dạy học với nhau. Sở dĩ cần phối hợp các phương pháp dạy học là 
do: 

- Mỗi phương pháp và phương tiện dạy học ñều có những ưu, nhược ñiểm 
khác nhau (Có thể ưu ñiểm của phương pháp, phương tiện này lại là nhược ñiểm 
của phương pháp hay phương tiện kia). Ví dụ: Phương pháp thuyết trình tiết kiệm 
thời gian còn phương pháp hỏi ñáp lại tốn thời gian. Không có phương pháp dạy 
học nào là vạn năng. Cho nên, khi sử dụng phối hợp các phương pháp và các 
phương tiện dạy học thì ưu ñiểm của phương pháp này sẽ bổ sung, hỗ trợ cho nhược 
ñiểm của phương pháp kia tạo nên sức mạnh tổng hợp về sử dụng phương pháp. 

- Trong quá trình dạy học trên lớp, GV thường sử dụng loại bài hỗn hợp, ñây 
là loại bài học nhằm ñạt ñược nhiều mục ñích khác nhau (Ví dụ: Muốn biết mức ñộ 
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nắm tri thức, kỹ năng có liên quan ñến việc lĩnh hội tri thức mới của HS; muốn HS 
lĩnh hội tri thức mới; muốn HS áp dụng tri thức...). Cho nên, mục ñích dạy học khác 
nhau thì phương pháp dạy học khác nhau. 

- Nội dung dạy học ñược biểu hiện dưới các dạng khác nhau (Khái niệm, 
ñịnh lý, ñịnh luật, nguyên tắc, sự kiện, hiện tượng...); nội dung dạy học ñược ñưa ra 
với các mức ñộ nghiên cứu khó dễ khác nhau...Cho nên, nội dung dạy học khác 
nhau dẫn ñến phương pháp dạy học khác nhau. 

- ðối tượng ñiều khiển của GV trong quá trình dạy học là tập thể và cá nhân. 
Trong ñó, mỗi HS có những ñặc ñiểm cá biệt khác nhau cho nên muốn tác ñộng cá 
biệt trong dạy học cần phải sử dụng các phương pháp khác nhau.  

- Tùy các lứa tuổi khác nhau mà sự tập trung chú ý của con người vào một 
hoạt ñộng với thời gian dài ngắn khác nhau. ðối với HS phổ thông, trung bình sức 
tập trung chú ý của các em vào một hoạt ñộng học tập khoảng 15 phút. Cho nên, 
nếu biết thay ñổi phương pháp dạy học (tức thay ñổi dạng hoạt ñộng học tập) kịp 
thời thì sự tập trung chú ý của HS mới ñược tiếp tục duy trì trong quá trình dạy học. 

Có thể nói, hiệu quả của quá trình dạy học tùy thuộc vào sự lựa chọn và vận 
dụng các phương pháp và phương tiện dạy học một cách khoa học. 

1.4.4.2. Các căn cứ ñể lựa chọn và vận dụng các phương pháp và phương 
tiện dạy học 

Khi lựa chọn, vận dụng các phương pháp và phương tiện dạy học cần căn cứ 
vào các cơ sở sau:          

- Căn cứ vào mục ñích dạy học; 
- Căn cứ vào nội dung dạy học; 
- Căn cứ vào ñặc ñiểm sinh-tâm lý của HS; 
- Căn cứ vào cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật của nhà trường, của ñịa 

phương; 
- Căn cứ vào khả năng của GV về việc sử dụng các phương pháp và các 

phương tiện dạy học. 
 
1.5. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC 
1.5.1. Khái niệm chung 
1.5.1.1. Khái niệm: Hình thức tổ chức dạy học là hoạt ñộng ñược tổ chức ñặc 

biệt của GV và HS ñược tiến hành theo một trật tự nhất ñịnh trong một chế ñộ nhất 
ñịnh. 

Mỗi hình thức tổ chức dạy học ñược xác ñịnh tùy thuộc vào những mối quan 
hệ của các yếu tố cơ bản sau: 

- Dạy học có tính chất tập thể hay cá nhân; 
- Mức ñộ hoạt ñộng ñộc lập của HS trong quá trình chiếm lĩnh tri thức, kỹ 

năng, kỹ xảo; 
- Phương thức hướng dẫn, tổ chức và ñiều khiển của GV ñối với hoạt ñộng 

của HS; 
- ðịa ñiểm và thời gian học tập. 
1.5.1.1. Các dạng dạy học 
Các hình thức tổ chức dạy học ñã ñược hình thành và phát triển trong lịch sử 

dưới ảnh hưởng của những biến ñổi về mặt chính trị-xã hội và khoa học-kỹ thuật. 
Trong lịch sử ñã từng tồn tại ba dạng dạy học khác nhau: 
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- Dạng dạy học có tính chất cá nhân: Là dạng dạy học trong ñó mỗi cá nhân 
ñộc lập hoàn thành các nhiệm vụ học tập theo trình ñộ và khả năng riêng của mình.  

Dạng dạy học này có ưu ñiểm:  
+ Có thể nhận HS vào học bất cứ lúc nào;  
+ GV có ñiều kiện ñể dạy học phù hợp với từng ñối tượng HS; cho nên, HS 

có thể hoàn thành nhiệm vụ với khả năng, trình ñộ và ñặc ñiểm riêng của mình ở 
mức ñộ cao nhất.  

Nhưng dạng dạy học này cũng có những nhược ñiểm:  
+ GV mất nhiều công sức;  
+ Không kinh tế trong dạy học;  
+ HS thiếu sự giúp ñỡ, tương trợ lẫn nhau trong học tập. 
- Dạng toàn lớp: Là dạng dạy học trong ñó mọi HS ñồng thời hoàn thành 

những nhiệm vụ nhận thức chung như nhau.  
Dạng này có ưu ñiểm:  
+ GV có thể lãnh ñạo, ñiều khiển ñồng thời tất cả HS trong lớp;  
+ Kinh tế trong dạy học.  
Nhưng nó có nhược ñiểm: GV khó dạy phù hợp với từng ñối tượng. 
- Dạng nhóm: là dạng dạy học trong ñó, từng nhóm HS cùng nhau giải quyết 

những nhiệm vụ học tập.  
Ưu ñiểm của dạng dạy học này:  
+ GV có thể chú ý ñến nhu cầu, tốc ñộ, nhịp ñộ, ñặc ñiểm nhận thức của từng 

nhóm HS. 
+ Các thành viên của nhóm có ñiều kiện ñể hợp tác, giúp ñỡ lẫn nhau trong 

học tập.  
Nhưng nó cũng có nhược ñiểm: Nếu GV không ñiều khiển tốt thì một số HS 

thụ ñộng và có thể sử dụng kết quả của HS khác. 
Hiện nay trong nhà trường tồn tai cả ba dạng dạy học này. 
1.5.2. Hệ thống các hình thức tổ chức dạy học 
1.5.2.1. Hình thức lên lớp 
1). Những ñặc ñiểm của hình thức lên lớp 
- Hoạt ñộng dạy học ñược tiến hành chung cho cả lớp gồm một số HS nhất 

ñịnh có cùng lứa tuổi, cùng trình ñộ nhận thức. 
- Hoạt ñộng dạy học ñược tiến hành theo từng tiết ñược sắp xếp một cách 

khoa học thành thời khóa biểu. 
- GV trực tiếp ñiều khiển hoạt ñộng nhận thức của HS cả lớp ñồng thời chú ý 

ñến từng HS. 
2). Những ưu, nhược ñiểm của hình thức lên lớp 
Ưu ñiểm: 
- Có thể ñào tạo ñược hàng loạt HS, cho nên ñảm bảo hiệu quả kinh tế trong 

dạy học; 
- Có thể ñảm bảo sự thống nhất trong phạm vi toàn quốc về kế hoạch dạy 

học; 
- Tạo ñiều kiện bồi dưỡng cho HS ý thức tập thể và các phẩm chất ñạo ñức 

khác của con người mới.  
Nhược ñiểm: 
- HS không có ñủ ñiều kiện ñể nắm vững ngay tri thức, kỹ năng, kỹ xảo; 
- GV không có ñủ ñiều kiện ñể chú ý ñến ñặc ñiểm riêng của từng HS; 
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- Không có ñủ ñiều kiện ñể HS thỏa mãn nhu cầu nhận thức rộng rãi và sâu 
sắc những tri thức vượt ra ngoài phạm vi qui ñịnh của chương trình. 

Từ ưu, nhược ñiểm này, hình thức lên lớp ñược coi là hình thức tổ chức dạy 
học cơ bản nhưng không phải là duy nhất. 

3). Các loại bài học và cấu trúc của bài học trên lớp 
Lên lớp là ñể thực hiện bài học (cho nên hình thức này còn ñược gọi là hình 

thức lớp-bài). 
Có nhiều cơ sở ñể phân loại bài học trên lớp. Nhưng cơ sở phân loại hợp lý 

hơn cả là dựa vào mục ñích dạy học của bài học. Mục ñích dạy học của bài học có 
tác dụng quyết ñịnh ñối với loại bài học và cấu trúc của nó. Căn cứ vào mục ñích 
dạy học của bài học người ta phân thành các loại bài học sau: 

- Bài lĩnh hội tri thức mới; 
- Bài luyên tập kỹ năng, kỹ xảo; 
- Bài củng cố, hoàn thiện tri thức, kỹ năng kỹ xảo; 
- Bài kiểm tra tri thức, kỹ năng, kỹ xảo; 
- Bài hỗn hợp. 
Mỗi loại bài học có cấu trúc riêng. Cấu trúc của bài học có các dấu hiệu: Có 

các yếu tố xây dựng nên bài học, các yếu tố ñó ñược sắp xếp theo một trình tự nhất 
ñịnh, giữa các yếu tố có mối liên hệ với nhau. Có thể xây dựng cấu trúc vĩ mô và 
cấu trúc vi mô của bài học. 

Cấu trúc vĩ mô là cấu trúc bao gồm những yếu tố cơ bản của bài học. Ví dụ: 
Ổn ñịnh tổ chức lớp, tích cực hóa tri thức... 

Cấu trúc vi mô là cấu trúc bao gồm những yếu tố góp phần thực hiện những 
yếu tố vĩ mô. Ví dụ: Việc sử dụng các phương pháp, phương tiện...ñể ổn ñịnh tổ 
chức lớp. 

a. Loại bài lĩnh hội tri thức mới 
Mục ñích cơ bản của loại bài này là tổ chức, ñiều khiển HS lĩnh hội tri thức 

mới. 
Cấu trúc vĩ mô của loại bài này: Tổ chức lớp; tái hiện ở HS những tri thức 

làm ñiểm tựa cho việc lĩnh hội tri thức mới; thông báo ñề bài và mục ñích, nhiệm vụ 
của bài học; học bài mới; kiểm tra sự lĩnh hội tài liệu vừa học và củng cố sơ bộ lần 
ñầu; tổng kết bài học và ra bài tập về nhà. 

b. Bài luyện tập kỹ năng, kỹ xảo 
Loại bài này nhằm tổ chức, ñiều khiển HS luyện tập kỹ năng, kỹ xảo. 
Cấu trúc vĩ mô của loại bài này: Tổ chức lớp; thông báo ñề bài, mục ñích, 

nhiệm vụ của bài học; tái hiện ở HS những tri thức và những kinh nghiệm thực hành 
cần thiết cho việc luyện tập; giới thiệu lý thuyết luyện tập; tổ chức ñiều khiển HS tự 
luyện tập; tổng kết, ñánh giá bài học; ra bài tập về nhà (nếu cần). 

c. Bài củng cố, hoàn thiện tri thức, kỹ năng, kỹ xảo 
Mục ñích của bài học này là nhằm giúp HS khái quát hóa, hệ thống hóa tri 

thức, kỹ năng, kỹ xảo ñã học. 
Cấu trúc vĩ mô của loại bài này: Tổ chức lớp; thông báo mục ñích, nhiệm vụ 

của bài học; kích thích HS nhớ lại những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cần thiết; khái 
quát hóa, hệ thống hóa chúng; kiểm tra bài ñã làm; ra bài tập về nhà (nếu cần) và 
tổng kết bài học. 

d. Bài kiểm tra tri thức, kỹ năng, kỹ xảo 
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Mục ñích của bài này là nhằm kiểm tra, ñánh giá mức ñộ nắm tri thức, kỹ 
năng, kỹ xảo của HS. 

Cấu trúc vĩ mô của loại bài này: Tổ chức lớp; thông báo mục ñích, nhiệm vụ 
của bài học, phạm vi và yêu cầu kiểm tra, ñánh giá; tổ chức, ñiều khiển HS ñộc lập 
hoàn thành nội dung kiểm tra theo thời gian qui ñịnh; thu bài (nếu là bài viết) hoặc 
sản phẩm thực hành; tổng kết bài học. 

e. Bài hỗn hợp 
Loại bài này nhằm thực hiện nhiều mục ñích khác nhau. Ví dụ: tổ chức, ñiều 

khiển HS lĩnh hội tri thức mới, luyện tập kỹ năng, kỹ xảo... 
Cấu trúc vĩ mô của loại bài này: Là tích hợp những yếu tố cơ bản lấy từ các 

loại bài khác nhau tương ứng ñược sử dụng trong loại bài hỗn hợp. 
4). Những yêu cầu ñối với bài học  
ðể bài học trên lớp có hiệu quả cần thực hiện tốt các yêu cầu sau: 
a. Yêu cầu về mặt tư tưởng 
Thông qua việc cung cấp tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cho HS cần hình thành 

cho các em thế giới quan, nhân sinh quan khoa học và những phẩm chất khác của 
con người mới. Tức thông qua dạy tri thức, phương pháp ñể bồi dướng cho HS quan 
ñiểm DVBC; thái ñộ ñúng ñắn với hiện thực và những phẩm chất nhân cách của con 
người mới. 

b. Yêu cầu về mặt lý luận dạy học 
Việc xây dựng và thực hiện bài học trên lớp cần quán triệt những yêu cầu về 

lý luận dạy học qui ñịnh như: 
- Xây dựng và thực hiện các loại bài học với cấu trúc hợp lý, linh hoạt; 
- Xác ñịnh vị trí của bài học trong môn học; 
- Vận dụng linh hoạt các nguyên tắc, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ 

chức dạy học sao cho có thể phát huy cao ñộ tính tự giác, tích cực, ñộc lập của HS 
dưới sự chủ ñạo của GV. 

c. Yêu cầu về mặt tâm lý 
Việc thực hiện bài học trên lớp cần tuân thủ các yêu cầu về mặt tâm lý: 
- Yêu cầu về tư thế, thái ñộ, tác phong...của GV; 
- Yêu cầu về ý thức, thái ñộ học tập của HS;  
- Yêu cầu về bầu không khí tâm lý chung của tập thể lớp: Mối quan hệ GV-

HS, HS-HS... 
d. Yêu cầu về mặt vệ sinh như ánh sáng, chế ñộ học tập, các ñiều kiện, 

phương tiện học tập phù hợp... 
5). Công tác chuẩn bị lên lớp 
Việc chuẩn bị của GV trước khi lên lớp bao gồm chuẩn bị dài hạn cho từng 

năm học, từng học kỳ và chuẩn bị ngắn hạn cho từng bài giảng (soạn giáo án). 
a. Chuẩn bị dài hạn  
Chuẩn bị dài hạn là xây dựng kế hoạch dạy học môn học cho cả năm học hay 

học kỳ. GV cần xây dựng kế hoạch dạy học cho từng môn học cho toàn năm học 
hay học kỳ. 

ðể xây dựng kế hoạch dạy học môn học cho cả năm học, GV cần nghiên cứu 
kỹ: 

- Kế hoạch dạy học của nhà trường trong năm học, trong ñó ñặc biệt chú ý 
ñến các mốc thời gian lớn mà nhà nước và nhà trường qui ñịnh (khai giảng, kết thúc 
học kỳ hay năm học, thi, kiểm tra chất lượng...); 
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- Bản phân phối chương trình dạy học bộ môn; 
- Hệ thống sách giáo khoa và tài liệu tham khảo; 
- ðặc ñiểm tình hình học sinh lớp mình giảng dạy; 
- Cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và những ñiều kiện của nhà trường có 

thể hỗ trợ trong quá trình dạy học; 
- Khả năng của GV-HS trong việc tự tạo ñiều kiện, phương tiện dạy học và 

tổ chức các hoạt ñộng dạy học; 
- ðặc ñiểm tình tình ñịa phương ñể tận dụng và phối hợp trong dạy học... 
Nội dung kế hoạch dạy học năm học có thể bao gồm các mục sau: 
- Thực hiện chương trình: Phân phối các bài học, bài giảng, bài kiểm tra theo 

từng tháng, tuần;  
- Giảng dạy trên lớp: Nội dung và biện pháp thực hiện chương trình theo yêu 

cầu của nhà trường; 
- Tổ chức những hoạt ñộng ngoại khóa ñể hỗ trợ cho giảng dạy trên lớp; 
- Hướng dẫn HS học tập: Hướng dẫn HS học tập ở nhà, bồi dưỡng HS giỏi, 

phụ ñạo HS yếu kém... 
- GV tự bồi dưỡng: Các vấn ñề tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho bản 

thân; 
- Xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật ñể phục vụ cho dạy học. 
Sau khi xây dựng kế hoạch dạy học môn học, nên xây dựng kế hoạch dạy 

học cho từng chương. 
Chương là một thành phần cấu trúc lớn của sách trong ñó trình bày một vấn 

ñề hoàn chỉnh và ñược xây dựng thành các bài học theo một logíc chặc chẽ. Kế 
hoạch chương giúp GV nhìn trước ñược việc tổ chức các bài học sắp tới trong một 
hệ thống chặt chẽ. Nhờ xác ñịnh ñược vị trí của từng bài trong toàn chương, khi dạy 
một bài học GV có thể củng cố tri thức của bài trước qua việc tái hiện tri thức có 
liên quan ñến bài học ñồng thời chuẩn bị tri thức cần thiết cho bài học tới. GV dựa 
vào kế hoạch chương ñể tính toán thời gian cho từng bài học và cho việc tiến hành 
các hoạt ñộng dạy học khác. Vì chương là một ñơn vị trọn vẹn nên khi dạy một 
chương cần có sự mở ñầu, có triển khai từng bài theo một logíc hợp lý và cuối cùng 
phải có khái quát hóa, hệ thống hóa toàn chương.  

Khi soạn kế hoạch dạy học chương cần lưu ý các ñiều kiện sau: 
- Nắm vững mục ñích, yêu cầu của chương trên cơ sở hiểu rõ mục ñích, yêu 

cầu của từng phân môn và cả môn học ñể ñảm bảo tính liên thông, tính liên tục, kế 
thừa trong dạy học; 

- Thấy trước ñược toàn bộ hệ thống bài học, logíc phát triển nội dung, các 
phương pháp, hình thức dạy học, các phương tiện dạy học ñược sử dụng ñể ñạt 
ñược mục ñích của chương; 

- Xác ñịnh ñược những kiến thức ñã dạy cần thiết cho việc dạy kiến thức mới 
trong chương, từ ñó yêu cầu HS ôn lại kiến thức cũ bằng các câu hỏi hay bài tập. 

Kế hoạch chương có thể trình bày như sau: 
- Lớp: 
- Tên chương: 
- Mục ñích, yêu cầu: 
- Nội dung các tiết, phương pháp và các hình thức dạy học thích hợp. 
b. Chuẩn bị ngắn hạn 
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ðây là công việc trong ñó GV chuẩn bị kế hoạch cho từng tiết lên lớp dưới 
hình thức soạn giáo án.  

Khi soạn giáo án cho tiết lên lớp, GV cần xác ñịnh ñược những nội dung: 
Xác ñịnh mục tiêu, yêu cầu; xác ñịnh cấu trúc nội dung; xác ñịnh phương pháp, 
phương tiện, hình thức tổ chức dạy học thích hợp và viết bài soạn. 

- Xác ñịnh mục tiêu, yêu cầu 
Yêu cầu mỗi bài học cần ñạt bao gồm: 
1). Hệ thống những tri thức cần nắm; 
2). Hệ thống những kỹ năng học tập và sinh hoạt cần rèn luyện; 
3). Hệ thống những giá trị (thái ñộ) thích hợp cần bồi dưỡng. 
Về nguyên tắc, mục tiêu ñề ra phải cụ thể, có thể ño ñược chất lượng ñể ñạt 

ñược mục tiêu. Cho nên, hình thức diễn ñạt mục tiêu, yêu cầu bài học nên sử dụng 
các ñộng từ hành ñộng sao cho kết quả hành ñộng có thể ño ñược, quan sát ñược 
như: Mô tả ñược, ñịnh nghĩa ñược, nhớ ñược, lấy ví dụ ñược, vẽ ñược, phân tích 
ñược...Cần tránh các ñộng từ mà mức ñộ biểu hiện kết quả có thể hiểu theo nhiều 
cách khác nhau, do ñó không ño ñược chính xác như: Hiểu ñược, nắm ñược, lĩnh 
hội ñược...Nên cân nhắc cẩn thận khi xác ñịnh mục tiêu, yêu cầu và sử dụng các 
ñộng từ hành ñộng sao cho người dạy có thể ño ñược, ñiều khiển chính xác hoạt 
ñộng dạy-học, nhằm ñạt ñược các mục ñích dạy học của bài học. 

ðể xác ñịnh mục tiêu, yêu cầu của tiết học cần nghiên cứu kỹ: Chương trình, 
kế hoạch chương, xác ñịnh vị trí của bài trong chương. 

- Xác ñịnh nội dung tri thức 
ðể làm ñược việc này, GV cần có sự hiểu biết sâu rộng về nội dung khoa học 

của bài học. Khi xác ñịnh nội dung GV cần căn cứ vào yêu cầu của chương trình, 
nội dung SGK và các TLTK khác. Xác ñịnh khối lượng tri thức cho một tiết học 
phù hợp với thời gian qui ñịnh. 

- Xác ñịnh phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học cho tiết học 
một cách phù hợp. Dự kiến trước các tình huống có thể xẩy ra và hướng giải quyết, 
dự kiến phân phối thời gian, dự kiến những HS có thể gọi, bài làm về nhà (nếu có), 
nội dung ghi lên bảng, nội dung cho HS ghi... 

Giáo án có thể ñược soạn theo mẫu sau: 
- Môn :                                                                     Lớp: 
- Chương:                                                                 Ngày: 
- Tên bài dạy: 
- Mục tiêu của bài học: 
- Dàn bài: 
- Phương pháp dạy học chủ yếu và các phương pháp dạy học hỗ trợ: 
- Phương tiện dạy học: 
Nội dung chi tiết có thể trình bày theo bảng sau:  
 

Yếu tố vĩ mô và vi 
mô 
Thời gian tương ứng 

Nội dung bài học Hoạt ñộng của thầy-trò 

   
6). Lên lớp và sau khi lên lớp 
a. Lên lớp 
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Khi lên lớp, GV cần thực hiện một cách nghiêm túc, linh hoạt và sáng tạo 
giáo án. Lên lớp cần chú ý một số ñiểm sau: 

- ðảm bảo kế hoạch dự kiến (Nếu là giáo sinh thực tập, GV mới thì nên dạy 
thử ñể rút kinh nghiệm trước), tránh rơi vào tình trạng bị ñộng; 

- Duy trì ñược bầu không khí làm việc tích cực, có hiệu quả suốt từ ñầu tiết 
ñến cuối tiết học, ngăn chặn hiện tượng vi phạm kỷ luật giờ học; 

- Bao quát lớp, nhạy cảm, linh hoạt, kịp thời giải quyết các tình huống sư 
phạm xảy ra; 

- Sử dụng thời gian hợp lý; 
- Tư thế, tác phong ñàng hoàng, thái ñộ nghiêm túc, thân mật, dân chủ, giọng 

nói dễ nghe với tốc ñộ, nhịp ñiệu vừa phải; 
- Kết thúc bài học ñúng giờ. 
b. Sau khi lên lớp 
Sau khi lên lớp GV nên căn cứ vào giáo án và quá trình thực hiện giáo án ñể 

tự ñánh giá về kết quả của tiết dạy theo các vấn ñề chủ yếu sau: ðã ñạt ñược những 
gì? Chưa ñạt ñược những gì? Nguyên nhân thành công, thất bại? Phát huy và khắc 
phục bằng cách nào?... 

1.5.2.2. Các hình thức tổ chức dạy học khác  
Hình thức lên lớp có nhiều ưu ñiểm cơ bản, song nó cũng có những hạn chế 

nhất ñịnh, cho nên, nó là hình thức dạy học cơ bản nhưng không phải là duy nhất. 
ðể bổ sung cho nó, cần sử dụng phối hợp với các hình thức tổ chức dạy học khác 
như: Tự học ở nhà, tham quan, thảo luận nhóm, hoạt ñộng ngoại khóa và giúp ñỡ 
riêng. 

1). Hình thức tự học ở nhà 
a. Hình thức tự học ở nhà giúp HS: 
- Mở rộng, ñào sâu, khái quát hóa, hệ thống hóa những ñiều ñã học trên lớp, 

làm cho vốn hiểu biết thêm hoàn thiện; 
- Rèn luyện những kỹ năng, kỹ xảo vận dụng tri thức ñể giải quyết các vấn 

ñề nảy sinh trong cuộc sống; 
- Chuẩn bị trước cho bài học trên lớp; 
- Tự bồi dưỡng ý thức, tinh thần trách nhiệm ñối với việc học tập, rèn luyện 

các phẩm chất nhân cách của con người mới. 
b. ðể việc học ở nhà của HS có hiệu quả, GV cần: 
- Giúp HS thấy ñược vai trò của học ở nhà ñể từ ñó hình thành và phát triển 

nhu cầu tự học cho các em. 
- Phối hợp với gia ñình ñể ñảm bảo cho các em có thời gian và ñiều kiện học 

ở nhà; có thời gian biểu và thực hiện thời gian biểu học tập một cách hợp lý; 
- Bồi dưỡng cho HS phương pháp học ở nhà; 
- Ra bài về nhà ña dạng và phù hợp với từng loại HS; 
- Có các biện pháp  kiểm tra thường xuyên việc học ở nhà của HS. 
2). Hình thức tham quan 
Tham quan là một hình thức tổ chức dạy học tạo ñiều kiện cho HS ñược trực 

tiếp quan sát và nghiên cứu các sự vật, hiện tượng. Ví dụ tổ chức cho HS tham quan 
nhà bảo tàng, phòng triển lãm, cơ sở sản xuất... 

Tham quan có tác dụng giúp HS: 
- Mở rộng, ñào sâu hiểu biết có liên quan ñến chương trình học tập;  
- Nâng cao hứng thú học tập, phát triển óc quan sát, trí tò mò khoa học;  
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- Bồi dưỡng năng lực quan sát và khả năng phân tích, tổng hợp những thông 
tin thu ñược;  

- Bồi dưỡng lòng yêu quê hương ñất nước... 
- Tham quan có thể ñược tổ chức trước, trong hoặc sau khi học tri thức mới 

với các hình thức như: 
- Tham quan chuẩn bị (Tổ chức tham quan ñể chuẩn bị cho học tri thức mới). 
- Tham quan bổ sung (Tổ chức tham quan nhằm minh họa cho bài dạy). 
- Tham quan tổng kết (Tổ chức tham quan ñể củng cố, ñào sâu tri thức ñã 

học). 
Khi tổ chức cho HS ñi tham quan cần thực hiện theo các bước sau: 
- Bước chuẩn bị: Cần xác ñịnh mục ñích, yêu cầu; nội dung; ñịa ñiểm tham 

quan; xây dựng kế hoạch tham quan và phổ biến kế hoạch tham quan cho HS. 
- Bước tiến hành tham quan: HS tiến hành tham quan (quan sát, ghi chép, thu 

thập...) theo kế hoạch ñã ñịnh dưới sự hướng dẫn của GV hay cán bộ phụ trách cơ 
sở tham quan (nên lưu ý HS thực hiện nghiêm túc nội qui, duy trì kỷ luật trong quá 
trình tham quan). 

- Bước tổng kết: Có thể cho HS viết thu hoạch và tổ chức trao ñổi thảo luận 
hoặc làm các loại bài tập ñộc lập như: Xây dựng bộ sưu tập, tập làm văn... 

3. Hình thức hoạt ñộng ngoại khóa 
ðể tạo ñiều kiện cho mỗi HS có thể mở rộng, ñào sâu tri thức; phát triển 

hứng thú và năng lực riêng của mình ñồng thời có thể dần dần hướng HS vào những 
nghề nghiệp nhất ñịnh trong tương lai, trong quá trình dạy học có thể tổ chức cho 
các em tham gia vào các hoạt ñộng ngoại khóa một cách tự nguyện.  

Mỗi HS có thể tùy theo năng lực, hứng thú và nhu cầu của mình mà có thể 
tham gia vào các hoạt ñộng ngoại khóa ñược tổ chức dưới nhiều hình thức như: Tổ 
ngoại khóa, câu lạc bộ khoa học, hội “các nhà khoa học trẻ”, dạ hội khoa học hay 
nghệ thuật... 

ðể tổ chức hoạt ñộng ngoại khóa ñạt ñược hiệu quả cao, một mặt yêu cầu HS 
phải tham gia tích cực; mặt khác, cần có sự chỉ ñạo, hỗ trợ của GV cũng như sự hỗ 
trợ và ñỡ ñầu của các cơ quan văn hóa xã hội, các cơ sở sản xuất, các nhà khoa 
học... 

4. Hình thức giúp ñỡ riêng 
Trong quá trình dạy học, tất yếu sẽ có sự phân hóa về trình ñộ nhận thức của 

HS và sẽ xuất hiện các loại HS khác nhau, ñặc biệt hai loại học sinh khá-giỏi và 
yếu-kém.  

Giúp ñỡ riêng là hình thức dạy học ñược áp dụng ñối với từng loại, từng HS 
khác nhau nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, ñộc lập của các em trong học tập. 

Trong giúp ñỡ riêng, người ta chú ý ñến hai hình thức: Phụ ñạo HS yếu-kém 
và bồi dưỡng HS khá-giỏi. 

ðối với học sinh khá-giỏi: Chủ yếu là tăng cường các hoạt ñộng ñộc lập có 
trình ñộ ngày càng cao trên cơ sở tính ñến năng lực, năng khiếu và hứng thú học tập 
của từng cá nhân HS ñồng thời ngăn chặn tình trạng học lệch, học tủ, tự cao, tự mãn 
trong các em. 

ðối với học sinh yếu kém: Cần tìm hiểu ñể biết nguyên nhân của những yếu 
kém ñó (yếu kém do thiếu phương pháp; do ý thức, thái ñộ; do yếu tố sinh-tâm lý...) 
ñể từ ñó ñề ra biện pháp giúp ñỡ cho phù hợp. 

5). Hình thức thảo luận  
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Ngoài các hình thức tổ chức dạy học trên, hình thức thảo luận trong dạy học 
càng ngày càng ñược quan tâm, nghiên cứu và áp dụng. 

Khái niệm: Thảo luận là hình thức tổ chức cho HS cùng nhau trao ñổi ñể chia 
sẻ kinh nghiệm, ý kiến hay ñể ñi ñến thống nhất một vấn ñề nào ñó. 

Tác dụng: Hình thức này có tác dụng làm cho các em trong lớp có cơ hội 
tham gia ý kiến, phát huy ñược tính chủ ñộng của mình; khuyến khích những em 
nhút nhát, những em không dám phát biểu chỗ ñông người cũng có cơ hội nói lên 
suy nghĩ của mình trong nhóm nhỏ hơn. Thảo luận giúp HS chia sẻ ý kiến và kinh 
nghiệm; tạo ñiều kiện ñể các em học hỏi lẫn nhau theo quan ñiểm “Học thầy không 
tày học bạn”; hình thành và phát triển cho HS khả năng hợp tác. Bên cạnh ñó, thảo 
luận còn giúp HS củng cố, ñào sâu tri thức mới học ñược hay làm sáng tỏ những 
ñiều cần thắc mắc.  

Thảo luận trong dạy học có thể ñược tổ chức với các hình thức: Thảo luận 
trên lớp và thảo luận theo nhóm nhỏ. 

* Hình thức thảo luận trên lớp 
- Thảo luận trên lớp là hình thức tổ chức ñiều khiển HS cả lớp trao ñổi ý kiến 

về nội dung học tập qua ñó ñạt ñược mục tiêu dạy học. 
- ðiểm mạnh và những hạn chế của thảo luận lớp 
+ ðiểm mạnh:  
• Thảo luận lớp có những ưu ñiểm cơ bản như: 
• Giúp hình thành các tri thức lý luận, tri thức về giá trị, cảm xúc và hiểu biết 

ở HS một cách hệ thống; 
• HS học ñược cách suy nghĩ và thể hiện khả năng vận dụng hiểu biết từ 

nhiều nguồn thông tin khác nhau ñể trình bày vấn ñề bằng ngôn ngữ nói của mình; 
• Tạo ñộng cơ kích thích HS cả lớp tích cực tham gia học tập; 
• Tạo thái ñộ bình ñẳng và thân thiện giữa GV-HS và HS-HS; 
• Giúp GV có nhiều cơ hội hiểu biết, ñánh giá kiến thức, kinh nghiệm và tư 

duy của HS. ðồng thời tạo cơ hội cho HS hiểu, ñánh giá bản thân và các bạn khác 
trong lớp. 

+ Tuy nhiên, việc tổ chức thảo luận lớp cũng còn những hạn chế trong những 
trường hợp như: 

• Muốn cung cấp cho HS khối lượng kiến thức nhiều trong khoảng thời gian 
ngắn; 

• Khi các chủ ñề của nội dung dạy học ñã rõ ràng và ñơn giản; 
• Khi số lượng HS quá ñông, GV khó quản lý lớp qua thảo luận; 
• Khi HS có thói quen thụ ñộng, ỷ lại. 
- Khi tổ chức cho HS thảo luận trên lớp, cần thực hiện theo các bước sau: 
+ Bước chuẩn bị: Xây dựng kế hoạch, qua ñó giúp HS ý thức ñược mục tiêu, 

yêu cầu, nội dung của vấn ñề cần thảo luận, các nguồn tài liệu chính, phương pháp 
tiến hành, kế hoạch thực hiện và nhiệm vụ của tập thể cũng như của cá nhân. Cho 
HS thời gian chuẩn bị, kiểm tra sự chuẩn bị của các em. 

+ Bước tiến hành thảo luận: GV ñiều khiển hoặc bồi dưỡng ñể HS tự ñiều 
khiển buổi thảo luận trên lớp sao cho có thể lôi cuốn, ñộng viên, khuyến khích ñược 
tất cả HS cùng tham gia trao ñổi thảo luận. Có nhiều công việc cần tiến hành khi tổ 
chức cho HS thảo luận trên lớp như:  

• Bố trí chỗ ngồi sao cho các HS có thể nhìn rõ nhau là tốt nhất. 
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• Khởi ñộng thảo luận bằng cách nêu các sự kiện có liên quan ñến chủ ñề 
thảo luận và ñưa ra những câu hỏi dẫn dắt HS vào cuộc thảo luận; tạo ra sự bất ñồng 
ý kiến giữa các thành viên trong lớp ñể thu hút các em vào cuộc thảo luận; tạo ra 
tình huống có vấn ñề 

• Dẫn dắt HS tham gia thảo luận 
- Bước tổng kết: Tổng kết những ý kiến phát biểu; nêu lên một cách súc tích 

và có hệ thống những ý kiến thống nhất và những ý kiến chưa thống nhất; góp ý về 
các ý kiến chưa thống nhất và bổ sung thêm những ý kiến cần thiết; ñánh giá các ý 
kiến phát biểu, nhận xét ý thức tinh thần làm việc của tập thể và cá nhân. 

- Vai trò của người ñiều khiển và cách dẫn dắt buổi thảo luận: 
Việc tổ chức thảo luận lớp có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào 

vai trò của người ñiều khiển. Người ñiều khiển có thể là trọng tài phân xử ý kiến 
của các HS, cũng có thể là người ñịnh hướng, dẫn dắt HS khám phá và phát hiện 
những ñiều mới trong các ý kiến khác với mình. Sự thành công của cuộc thảo luận 
phụ thuộc rất nhiều vào thái ñộ và nghệ thuật dẫn dắt của người ñiều khiển. 

+ Nghệ thuật dẫn dắt thảo luận 
Hai yếu tố quan trọng ảnh hưởng ñến chất lượng cuộc thảo luận ñó là: Nghệ 

thuật sử dụng câu hỏi và kỹ thuật sử dụng phương pháp hai cột. Trong ñó: 
• Câu hỏi ñược coi là phương tiện trong việc ñiều khiển thảo luận. Câu hỏi 

ñược dùng ñể ñịnh hướng, dẫn dắt HS trong quá trình thảo luận. ðể khởi ñộng và 
ñịnh hướng HS trong quá trình thảo luận thường sử dụng câu hỏi gợi mở. Các câu 
hỏi nên dựa vào thực tế, vốn kinh nghiệm ñã có của HS. Tránh sử dụng các câu hỏi 
hàm ý mỉa mai, xúc phạm người trả lời khi họ có câu trả lời chưa ñúng. Trong nhiều 
trường hợp có thể chuyển giao quan hệ GV-HS sang HS-HS. 

•  Trong những trường hợp xuất hiện những ý kiến khác nhau, thậm chí ñối 
kháng nhau giữa hai hay nhiều nhóm, cách tốt nhất cho người ñiều khiển là sử dụng 
phương pháp hai cột. Trong ñó, người ñiều khiển kẻ trên bảng hai cột: Các ý kiến 
tán thành/ và các ý kiến không tán thành. Nhiệm vụ của người ñiều khiển là hiểu và 
ghi tóm tắt ý kiến của từng nhóm ñưa ra. Khi không còn ý kiến, cuộc thảo luận sẽ 
chuyển sang mục ñánh giá. 

+ Thái ñộ và nghệ thuật biểu hiện thái ñộ của người ñiều khiển. Người ñiều 
khiển cần có thái ñộ trân trọng các thành viên và ý kiến của họ trong tổ chức thảo 
luận bằng sự lắng nghe và chia sẻ khi các thành viên trả lời hoặc ñặt câu hỏi. ðể  
khuyến khích HS tham gia thảo luận, xóa bỏ những cản trở về tâm lý của HS, người 
ñiều khiển nên biết thể hiện thái ñộ của mình chẳng hạn ánh mắt thân thiện, gật ñầu 
tán thưởng, ñến gần người trả lời và sử dụng nhiều câu khích lệ, ñộng viên. Lời nói 
nên mạnh mẽ, hùnhg hồn thể hiện sự quan tâm, nhiệt tình trao ñổi. 

* Thảo luận theo nhóm nhỏ 
Thảo luận theo nhóm nhỏ trên lớp là sự phát triển của thảo luận lớp. Hình 

thức này ñang ñược sử dụng phổ biến trong quá trình dạy học. 
- Thảo luận theo nhóm nhỏ là hình thức dạy học trong ñó HS ñược chia 

thành từng nhóm nhỏ (khoảng từ 2-6 HS) cùng nhau làm việc và thảo luận về một 
chủ ñề, một tình huống học tập nào ñó. 

- Thảo luận theo nhóm nhỏ trên lớp có nhiều ưu thế hơn thảo luận lớp, tuy 
nhiên nó cũng còn có những hạn chế. 

+ Ưu ñiểm: 
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Tăng cường tối ña cơ hội ñể các HS trong lớp ñược làm việc và thể hiện khả 
năng của mình, phát huy cao tinh thần hiểu biết, học hỏi và khả năng hợp tác, thi 
ñua giữa các thành viên trong lớp; 

• Không khí làm việc sôi nổi; 
• GV có cơ hội thu ñược thông tin phản hồi từ HS nhiều hơn; 
• Tăng cường tính tích cực học tập của HS nhiều hơn. 
• Tuy nhiên, thảo luận nhóm nhỏ cũng có những hạn chế nhất ñịnh như: 
• Các nhóm và cá nhân trong nhóm dễ bị chệch hướng với chủ ñề ban ñầu; 
• Tốn nhiều thời gian hơn; 
• Hiệu quả thảo luận nhóm nhỏ phụ thuộc rất nhiều vào tinh thần tham gia 

của các thành viên trong nhóm, trong khi ñó thì cơ hội ñể HS trở thành “người 
ngoài cuộc” cũng nhiều hơn; 

• Làm việc thao nhóm nhỏ gây hưng phấn hoạt ñộng rất cao cho các thành 
viên trong nhóm tuy nhiên nó cũng dễ tạo ra tình trạng mệt mỏi, trì trệ. 

- Các loại nhóm thảo luận học tập 
Có thể dựa vào các cơ sở khác nhau ñể xây dựng các nhóm học tập và thảo 

luận khác nhau trong quá trình dạy học 
+ Dựa vào mức ñộ tích cực của HS trong học nhóm có thể phân ra nhóm học 

truyền thống và nhóm học hợp tác. 
Nhóm học ñược tổ chức từ trước ñến nay ở nhà trường Việt Nam phổ biến 

vẫn là nhóm học theo kiểu truyền thống. Tuy vậy, nhóm học hợp tác ñã và ñang 
ñược tiếp cận dần dần. 

(Putnam (1998) ñã ñưa ra những ñặc ñiểm và yêu cầu cơ bản ñể phân biệt 
cách học hợp tác với các cách học khác: 

+ Sự lệ thuộc tích cực (là cốt lõi của học hợp tác): Việc ñạt ñược mục tiêu 
của nhóm phụ thuộc vào sự hợp tác làm việc của tất cả các thành viên trong nhóm; 

ðể có sự lệ thuộc tích cực cần: ðặt mục tiêu chung cho cả nhóm, phân công 
công việc, phân chia tài liệu tham khảo và thông tin cho cách thành viên trong 
nhóm, phân công các vai trò khác nhau cho HS, tặng phần thưởng khi nhóm ñạt 
ñược mục tiêu; 

+ Trách nhiệm cá nhân: Các thành viên trong nhóm phải ý thức ñược trách 
nhiệm ñóng góp của mình ñể hoàn thành công việc chung của cả nhóm; 

+ Kỹ năng giao tiếp: HS cần phải ñược học và thực hành các kỹ năng giao 
tiếp trong nhóm. Ví dụ: HS Tiểu học cần ñược rèn luyện các kỹ năng như hoà nhập 
với nhóm, cùng chia sẻ tài liệu, luân phiên nhau, ñộng viên nhau... Còn HS trung 
học cần ñược rèn luyện các kỹ năng như học tích cực, diễn ñạt những gì người khác 
nói bằng lời của mình, bày tỏ sự khen ngợi và giải quyết vấn ñề...; 

+ Tiếp xúc mặt ñối mặt: HS ñược tiếp xúc trực tiếp mặt ñối mặt với nhau 
trong lúc làm việc; 

+ Kiểm tra, ñánh giá và xác ñịnh mục tiêu: Theo ñịnh kỳ, nhóm phải kiểm 
tra, ñánh giá rút kinh nghiệm và xác ñịnh mục tiêu của nhóm cho thời gian tới; 

ðiểm khác nhau giữa hai nhóm học ñược thể hiện qua bảng so sánh (trang 
bên) 

 Dựa vào số lượng HS tham gia trong một nhóm có: 
•  Nhóm ñôi: Nhóm ghép ñôi hai HS với nhau 
•  Nhóm nhỏ: Nhóm có từ 3 ñến 6 em 
•  Nhóm lớn: Nhóm có từ 7 ñến 15 em 



 78 

 

+ Dựa vào hình thức của sự hợp tác trong học nhóm: 
•  Nhóm hợp tác theo kiểu hình thức: Nhóm này bao gồm một số em làm 

việc cùng nhau trong khoảng thời gian 1 tiết học ñến vài tuần lễ ñể ñạt ñược mục 
tiêu học tập và cùng nhau hoàn thành các bài tập cụ thể. 

•  Nhóm hợp tác theo kiểu không hình thức: Nhóm này HS cùng nhau làm 
việc ñể ñạt ñược mục tiêu chung trong chốc lát, trong một bài giảng, một phần trình 
bày hay xem một bộ phim. Hình thức này ñược áp dụng ñể hướng HS chú ý vào 
một tài liệu nào ñó hoặc ñể tạo khí thế học tập trên lớp. Hình thức: cho HS thảo luận 
trước, sau và trong quá trình giảng bài bằng cách quay sang nhau. Hình thức này 
giúp HS biết sắp xếp, giải thích, tóm tắt và vận dụng tài liệu vào các hình thức tư 
duy trong quá trình dạy học trên lớp. 

Nhóm học hợp tác Nhóm học truyền thống 
- Lệ thuộc tích cực 
- Cá nhân chịu trách nhiệm 
- Các kỹ năng hợp tác ñược dạy trực tiếp 
- Tất cả các thành viên chịu trách nhiệm 
cho sự thành công của cả nhóm 
- Cùng nhau lãnh ñạo 
- GV quan sát và cho nhận xét 
- Cơ hội thành công như nhau 
- Nhóm ñánh giá quá trình và ñặt mục tiêu 
sắp tới 

- Không lệ thuộc tích cực 
- Cá nhân không chịu trách nhiệm 
- Không dạy các kỹ năng giao tiếp 
- Mỗi người chịu trách nhiệm cho sự 
ñóng góp của riêng mình 
- Chỉ ñịnh một người lãnh ñạo 
- GV không tham gia vào nhóm 
- Tiêu chuẩn thành công giống nhau 
- Không ñánh giá, không ñặt mục tiêu 

  •  Nhóm hợp tác cơ bản: Nhóm này bao gồm các thành viên cố ñịnh và ñủ 
mọi thành phần. Mục tiêu của nhóm học này là: Cho phép các thành viên ủng hộ, 
giúp ñỡ, khuyến khích và hỗ trợ nhau ñể ñạt kết quả học tập tốt. Các nhóm này cố 
ñịnh (Kéo dài từ một ñến vài năm). Giữa các thành viên trong nhóm có mối quan hệ 
bạn bè lâu dài và sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau giúp các thành viên trong nhóm 
học tập chăm chỉ. 

+ Dựa vào cách tổ chức nhóm học hợp tác trên lớp 
•  Nhóm học ñược tổ chức trên cơ sở ghép nhóm 
Ở cách này, HS ñược xếp vào nhóm ñầu tiên và sau ñó lại ñược xếp vào 

nhóm thứ hai. Ví dụ: Trong nhóm ñầu tiên, cả lớp ñược chia thành 6 nhóm, mỗi 
nhóm 5 em; 6 nhóm cùng giải quyết các vấn ñề của một chủ ñề; trong ñó, mỗi nhóm 
giải quyết một vấn ñề, các em trong nhóm ghi chép lại. Sau ñó, GV lại xếp HS 
thành 5 nhóm mới, mỗi nhóm gồm 6 thành viên (6 thành viên của 6 nhóm cũ ghép 
lại). Như vậy, một thành viên của mỗi nhóm cũ trở thành “ñại sứ” cho nhóm của 
mình trong nhóm mới. 

Nhóm ñầu: 11111  22222   33333   44444   55555   66666 
Nhóm thứ hai: 123456   123456   123456   123456   123456 
ðể ghép nhóm lần hai, có thể ñặt tên hay ký hiệu nào ñó cho mỗi thành viên 

của nhóm ñầu; tên hay ký hiệu ñó sẽ ñược sử dụng làm tên hay ký hiệu cho ghép 
nhóm lần hai 

Ví dụ: Sử dụng chữ cái ñể ñặt cho mỗi thành viên trong nhóm ñầu tiên: 
Nhóm ñầu: 1A,1B,1C,1D,1E; 2A, 2B, 2C, 2D, 2E... 
Nhóm lần hai: A (bao gồm 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A), B, C ,D , E 
•  Nhóm hình thành theo kiểu Kim tự tháp 
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Ở cách này, lớp học ñược bắt ñầu bằng sự làm việc ñộc lập của cá nhân HS. 
HS ñộng não giải quyết một vấn  ñề nào ñó, ghi lại ý tưởng riêng của mình. Sau ñó 
các em kết ñôi lại làm việc với nhau ñể lấy thêm ý kiến từ bạn mình. Kế ñến các ñôi 
sẽ kết hợp lại với nhau thành nhóm 4...Bảng tổng kết các ý kiến hay biện pháp tốt 
nhẩt ñể giải quyết vấn ñề ñều phải dựa trên ý kiến của số ñông. 

•  Nhóm hình thành theo kiểu hoạt ñộng “trà trộn” 
Hoạt ñộng “trà trộn” là hoạt ñộng trong ñó, các thành viên trong lớp ñứng 

dậy và di chuyển ñể thu thập thông tin từ các thành viên khác khi trà trộng vào 
trong một nhóm (giống như khách mời tại một buổi tiệc ñứng gặp gỡ, tiếp xúc với 
nhau). 

- Cách thành lập nhóm 
+ Thành lập ñôi: HS có thể quay sang làm việc với bạn kế bên hoặc quay 

xuống làm việc với bạn ngồi bàn dưới (Nếu lẻ có thể cho nhóm 3 HS) 
+ Thành lập nhóm (Từ 3 người trở lên) có thể bằng các cách sau: 
٠ Phân nhóm bằng cách cho HS tự chọn ñể thành lập nhóm; 
٠ Phân nhóm bằng cách cho HS quay sang làm việc với các bạn bên cạnh, 

phía trước hoặc phía sau; 
٠ Phân nhóm theo khả năng của HS; 
٠ Phân nhóm theo thứ tự tên trong bảng chữ cái hay theo tháng sinh của HS; 
٠ Phân nhóm có sự cân bằng nam nữ; 
٠ Phân nhóm bằng cách ñánh số 1,2,3,4. 
-. Phân vai trong nhóm 
+ Trong quá trình làm việc trong nhóm, tuỳ theo số lượng HS của nhóm, mỗi 

HS ñược giao ñảm trách một vai trò. Sự phân công này có tác dụng phát huy tính 
tích cực và tinh thần làm việc của các thành viên trong nhóm. Thường thì GV phân 
công cho HS bằng cách chỉ ñịnh, sau ñó HS thay phiên nhau. Như vậy mỗi thành 
viên trong nhóm ñều có cơ hội ñảm trách tất cả các vai trò. 

+Các vai trong nhóm và nhiệm vụ của mỗi vai: 
•  Nhóm trưởng: ðiều khiển ñể các thành viên trong nhóm làm việc tốt, phân 

chia các công việc cho các thành viên trong nhóm 
•  Thư ký: Ghi chép lại ý kiến thảo luận của nhóm, chuẩn bị tài liệu ñể trình 

bày trước lớp. 
•  Giám sát viên: ðôn ñốc công việc ñể nhóm hoàn thành ñúng thời gian quy 

ñịnh cũng như nhắc nhở các bạn về trật tự, vệ sinh, di dời ñịa ñiểm... 
•  Báo cáo viên: Thay mặt nhóm báo cáo công việc của nhóm 
•  Các vai khác: Có thể làm nhiệm vụ trợ lý cho nhóm trưởng... 
- Một số kinh nghiệm trong tổ chức thảo luận và học tập theo nhóm nhỏ: 
+ ðưa ra những yêu cầu và hướng dẫn HS các thức thảo luận và làm việc 

theo nhóm nhỏ; 
+ Chia nội dung bài dạy thành những vấn ñề nhỏ có sự liên kết với nhau; 
+ Phân công trách nhiệm cho các thành viên trong nhóm và luân phiên các 

trách nhiệm ñó; 
+ Tại một thời ñiểm có thể giao cho nhiều nhóm nhỏ cùng thảo luận một vấn 

ñề hoặc mỗi nhóm thảo luận một vấn ñề sau ñó ghép nhóm; 
+ Tuân thủ quy trình thảo luận: (xác ñịnh vấn ñề, xây dựng giả thuyết, chứng 

minh giả thuyết, ñánh giá và thống nhất các giải pháp) 
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+ Sản phẩm của hoạt ñộng cá nhân hay của cả nhóm phải ñược thể hiện qua 
các văn bản, ñược giới thiệu và trình bày trong nhóm hay trước các nhóm khác; 

+ Có thông tin phản hồi giữa các nhóm; 
+ Tạo sự cạnh tranh, thi ñua giữa các nhóm; 
+ Phải có kế luận, tổng kết, ñánh giá. 
 

CÂU HỎI THẢO LUẬN, ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 
 

1. Từ lý luận về khái niệm và cấu trúc của quá trình dạy học, hãy liên hệ với 
thực tiễn dạy học ở Trung học và rút ra những bài học cần thiết. 

2. Từ lý luận về quy luật cơ bản của quá trình dạy học, hãy liên hệ với thực 
tiễn dạy học ở Trung học và rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết. 

3. Bản chất của quá trình dạy học là gì? Từ lý luận này hãy rút ra những kết 
luận sư phạm cần thiết cho bản thân. 

4. Mâu thuẫn cơ bản và ñộng lực chủ yếu thúc ñẩy quá trình dạy học vận 
ñộng và phát triển là gì? Ví dụ? Những ñiều kiện nào ñể việc giải quyết mâu thuẫn 
trở thành ñộng lực của quá trình dạy học? 

5. Trong một tiết lên lớp, tại sao phải kích thích thái ñộ học tập tích cực của 
HS? Kích thích vào thời ñiểm nào? Bằng cách nào? Ai kích thích? 

6. Nêu nhận xét chung về việc thực hiện các nguyên tắc dạy học ở nhà 
trường Trung học hiện nay. 

7. Phương hướng ñổi mới chương trình và SGK phổ thông hiện nay? Xuống 
trường phổ thông, muốn tìm hiểu về nội dung dạy học của nhà trường, anh (chị) nên 
tìm hiểu qua nguồn tài liệu nào? Việc tìm hiểu ñó giúp gì cho anh (chị) trong ñợt 
KTSP? 

8. Vì sao trong một tiết lên lớp nên sử dụng phối hợp các phương pháp dạy 
học? 

9. Vì sao lên lớp là hình thức tổ chức dạy học cơ bản?  ðể giờ học trên lớp 
có hiệu quả, giáo viên cần thực hiện các yêu cầu nào? Anh (chị) có nhận xét gì về 
sự vận dụng các hình thức tổ chức dạy học ở nhà trường phổ thông hiện nay? 

10. Tình huống sư phạm  
1). Thầy Tuấn (mặt hầm hầm): 
- Anh Vân, lớp của anh chủ nhiệm là lớp bất trị. Trong tiết học của tôi, chúng 

nó nào thì nói chuyện riêng, làm việc riêng, thậm chí nói tục, vẽ bậy... 
- Thế bác ñã giải quyết sao rồi? Thầy Vân ñáp bằng cách hỏi lại.  
- Tôi, sao lại tôi? Thế anh làm giáo viên chủ nhiệm lớp ñể làm gì? Thầy Tuấn 

cự nự. 
- Vậy ư? Thế giáo viên bộ môn chỉ dạy chữ chứ không chịu trách nhiệm dạy 

người sao? Thầy Vân nhẹ nhàng. 
-Thầy Tuấn lúng túng nhận ñược bài học kinh nghiệm từ anh bạn ñồng 

nghiệp trẻ. 
                                    (Theo Nguyễn Ngọc Bảo&Nguyễn ðình Chỉnh) 
* Hãy xử lý tình huống sư phạm trên theo quy trình 
2). Tình huống sư phạm 2 
Trong một ñợt thực tập sư phạm tốt nghiệp, giáo sinh A ñược một giáo viên 

phổ thông dạy giỏi cấp tỉnh hướng dẫn. A rất khâm phục giáo viên hướng dẫn của 
mình. ðể chuẩn bị cho tiết thực tập giảng, cô  chịu khó ñi dự giờ của giáo viên 
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hướng dẫn. Khi dự giờ, cô rất tập trung và cố gắng nhập tâm từng lời giảng, từng 
hành vi, cử chỉ mà giáo viên hướng dẫn thể hiện trong quá trình giảng dạy. 

Tiết thực tập giảng của cô ñã ñến. Cô yên tâm vì bài dạy này cô ñã ñi dự giáo 
viên hướng dẫn dạy ở một số lớp khác. 

Sau khi chào học sinh và giới thiệu các giáo viên dự giờ, cô bắt ñầu vào tiết 
dạy. Tiết học mới diễn ra ñược chưa ñược 10 phút mà dưới lớp học sinh ñã ồn lên. 
Thấy thế, cô lại càng cố gắng làm giống hệt những gì học ñược từ giáo viên hướng 
dẫn. 

45 phút trôi qua, ñiều khiển lớp ñến toát cả mồ hôi mà kết quả tiết dạy không 
ñược như ý muốn.                                             

                            (Theo Nguyễn Ngọc Bảo&Nguyễn ðình Chỉnh) 
* Bài học nào rút ra từ tình huống này? Khi ñi thực tập, ñể có tiết thực tập 

giảng thành công, giáo sinh nên làm những gì và làm như thế nào? 
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Chương 2 
LÝ LUẬN GIÁO DỤC 

*** 

 
MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP 

Lý luận giáo dục (thuật ngữ giáo dục ñược dùng theo nghĩa hẹp) là một bộ 
phận của Giáo dục học hay Sư phạm học ñại cương. Lý luận giáo dục nghiên cứu 
bản chất của quá trình giáo dục, thiết kế nội dung, xác ñịnh các nguyên tắc, các 
phương pháp giáo dục, ñánh giá kết quả giáo dục theo ñúng mục tiêu và yêu cầu 
giáo dục nhằm hình thành những quan ñiểm, tư tưởng, tình cảm và phẩm chất nhân 
cách cho HS.  

ðây là cơ sở lý luận khoa học của công tác giáo dục phẩm chất nhân cách HS 
trong nhà trường nói chung và công tác chủ nhiệm lớp nói riêng. 

 
YÊU CẦU 
Sau khi học xong chương này sinh viên: 
- Có kiến thức hiểu biết về quá trình giáo dục (Khái niệm, cấu trúc, ñặc ñiểm, 

bản chất, tính quy luật và logíc của quá trình giáo dục ở Trung học) cũng như mục 
tiêu, nhiệm vụ mà người GV cần thực hiện trong quá trình giáo dục; có kiến thức, 
hiểu biết về các nguyên tắc cần tuân thủ và về việc xây dựng nội dung, lựa chọn 
phương pháp giáo dục  một cách khoa học. 

- Có kỹ năng:  
+ Nghiên cứu và tích lũy kinh nghiệm giáo dục qua các tài liệu lý luận và 

thực tiễn. 
+ Liên hệ và rút ra ñược những bài học cần thiết cho bản thân từ những lý 

luận cơ bản về giáo dục, từ những tình huống giáo dục.  
+ Bước ñầu rèn luyện các kỹ năng giáo dục nói chung qua các hoạt ñộng học 

tập và thực hành môn học, nhất là qua học hợp tác và xử lý các tình huống giáo dục. 
- Có quan ñiểm duy vật biện chứng trong nghiên cứu, liên hệ và vận dụng 

tri thức cơ bản về giáo dục. Ý thức ñược vị thế, vai trò và trách nhiệm vụ to lớn của 
người GV trong quá trình giáo dục phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa 
của ñất nước hiện nay; cũng như ý thức ñược những thách thức, ñòi hỏi ñối với 
người GV về phẩm chất và năng lực sư phạm của công tác này ñể từ ñó chăm lo rèn 
luyện những  phẩm chất và năng lực giáo dục HS trong quá trình ñào tạo sư phạm. 

 
NỘI DUNG 
Nội dung của chương Lý luận giáo dục bao gồm:  
- Quá trình giáo dục  
- Nguyên tắc giáo dục  
- Nội dung giáo dục  
- Phương pháp giáo dục 
 
PHƯƠNG PHÁP 
Trong quá trình học tập chương này, sinh viên lĩnh hội tri thức lý luận cơ bản 

qua việc tự nghiên cứu tài liệu là chính. Các tiết học trên lớp sẽ tập trung vào các 
hoạt ñộng chính như: Giải quyết tình huống sư phạm, trao ñổi nhóm nhỏ và thảo 
luận trên lớp, hệ thống hóa tri thức. SV ñược tạo cơ hội luyện tập một số kỹ năng 
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giáo dục, xử lý tình huống, học hợp tác...chuẩn bị cơ sở lý luận cho hoạt ñộng giáo 
dục HS, nhất là công tác chủ nhiệm lớp trong ñợt Kiến tập sư phạm ở học kỳ V. 

 
2.1. QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC 
2.1.1. Khái niệm quá trình giáo dục 
Khái niệm: Quá trình giáo dục là quá trình hoạt ñộng phối hợp giữa nhà giáo 

dục và ñối tượng giáo dục trong ñó, hoạt ñộng của nhà giáo dục ñóng vai trò chủ 
ñạo, hoạt ñộng của ñối tượng giáo dục ñóng vai trò chủ ñộng, tích cực nhằm hình 
thành cho ñối tượng giáo dục ý thức cá nhân và những hành vi, thói quen phù hợp 
với những chuẩn mực xã hội qui ñịnh. 

Ví dụ: Giáo dục cho HS ý thức ñược các nội qui học tập và thực hiện tốt các 
nội qui ñó (có hành vi, thói quen phù hợp với những yêu cầu mà nội qui học tập qui 
ñịnh như: ñi học ñúng giờ, không nói chuyện riêng trong giờ học...) 

Trong khái niệm thể hiện: 
- Quá trình giáo dục diễn ra sự tác ñộng qua lại thống nhất biện chứng giữa 

nhà giáo dục và ñối tượng giáo dục. 
- Trong sự tương tác này, tác ñộng của nhà giáo dục giữ vai trò chủ ñạo còn 

HS vừa là ñối tượng chịu sự tác ñộng của nhà giáo dục vừa là chủ thể chủ ñộng, tích 
cực tự hoàn thiện bản thân.  

- Mục ñích nhằm giáo dục cho HS có ý thức và hành vi thói quen cư xử ñúng 
ñắn trong các hoạt ñộng và các mối quan hệ xã hội. 

Trong nhà trường, mặt giáo dục này thường ñược gọi là giáo dục tư tưởng, 
chính trị, ñạo ñức, tác phong hay giáo dục ñạo ñức. 

2.1.2. Cấu trúc của quá trình giáo dục 
Cũng giống như quá trình dạy học, cấu trúc của quá trình giáo dục là cấu 

trúc-hệ thống. Cấu trúc của quá trình giáo dục bao gồm các thành tố sau: 
1). Nhà giáo dục (GV) 
Nhà giáo dục có thể là một cá nhân hay một tập thể. ðây là chủ thể của 

những tác ñộng giáo dục ñến ñối tượng giáo dục. Trong số các nhà giáo dục của nhà 
trường, lực lượng ñông ñảo nhất là GV. 

2). ðối tượng giáo dục (HS) 
ðối tượng giáo dục cũng có thể là một cá nhân hay một tập thể. ðây là ñối 

tượng chịu sự tác ñộng của nhà giáo dục. ðối tượng giáo dục ñồng thời là chủ thể tự 
giáo dục. Trong nhà trường, HS là lực lượng ñông ñảo các ñối tượng giáo dục. 

Nhà giáo dục và ñối tượng giáo dục là hai thành tố trung tâm của quá trình 
giáo dục. Hai thành tố này tác ñộng qua lại với nhau (GV               HS). Trong ñó, 
hoạt ñộng của nhà giáo dục ñóng vai trò chủ ñạo, hoạt ñộng của ñối tượng giáo dục 
ñóng vai trò chủ ñộng. Trong quá trình hoạt ñộng phối hợp ñó, GV giúp HS trước 
hết xác ñịnh ñược mục ñích-nhiệm vụ phấn ñấu rèn luyện nhân cách; từ ñó xác ñịnh 
nội dung và phương pháp rèn luyện nhằm ñạt ñược mục ñích ñề ra. 

3). Mục ñích và nhiệm vụ giáo dục (Mð-NVGD) 
Mục ñích giáo dục nhằm hình thành HS những phẩm chất và năng lực cần 

thiết của người công dân, người lao ñộng trong xã hội mới. 
ðể thực hiện ñược mục ñích này, quá trình giáo dục cần hoàn thành ba 

nhiệm vụ: 
- Hình thành và phát triển ở HS ý thức cá nhân về các chuẩn mực xã hội qui 

ñịnh. 



 84 

 

- Hình thành và phát triển ở HS thái ñộ (xúc cảm, tình cảm) tích cực ñối với 
các chuẩn mực xã hội. 

- Hình thành và phát triển ở HS hệ thống hành vi và những thói quen hành vi 
phù hợp với những chuẩn mực xã hội qui ñịnh. 

MðGD là thành tố có vị trí hàng ñầu và ñóng vai trò ñịnh hướng cho sự vận 
ñộng, phát triển của các thành tố khác cũng như toàn bộ quá trình giáo dục. 

4). Nội dung giáo dục (NDGD) 
Nội dung giáo dục qui ñịnh hệ thống những chuẩn mực xã hội cần giáo dục 

cho HS. 
5). Phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức giáo dục (PPGD) 
Phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức giáo dục là những phương 

pháp, phương tiện và hình thức tổ chức ñược sử dụng trong quá trình giáo dục nhằm 
giúp HS chuyển hóa những chuẩn mực xã hội thành ý thức cá nhân và những hành 
vi thói quen của bản thân. 

6). Kết quả giáo dục (KQGD) 
KQGD phản ánh kết quả vận ñộng phát triển của quá trình giáo dục. KQGD 

phản ánh tập trung kết quả vận ñộng của ñối tượng giáo dục. KQGD thể hiện ở chỗ: 
ñối tượng giáo dục ñã ý thức ñược các chuẩn mực xã hội như thế nào, có thái ñộ gì 
ñối với các chuẩn mực xã hội ñó và các hành vi, thói quen của họ có phù hợp với 
các chuẩn mực xã hội hay không? Kết quả ñó ñược thể hiện trong toàn bộ cuộc sống 
của HS, thể hiện trong các hoạt ñộng và các mối quan hệ của HS với thế giới muôn 
màu muôn vẻ xung quanh các em. 

7). Môi trường (MT) 
Các thành tố trên tồn tại trong mối quan hệ biện chứng với nhau và trong mối 

quan hệ biện chứng với yếu tố môi trường. 
Cấu trúc của quá trình giáo dục ñược thể hiện ở sơ ñồ sau: 
                                     Sơ ñồ: Cấu trúc của quá trình giáo dục 

 
 
 
 

 
 

 
                          MT 
 

 
2.1.3. Bản chất của quá trình giáo dục 
* Quá trình giáo dục là một bộ phận của quá trình sư phạm (hay qúa trình 

giáo dục tổng thể) cho nên bản chất của quá trình giáo dục phản ánh những ñặc 
trưng của quá trình sư phạm mà bất cứ quá trình giáo dục cụ thể nào cũng phải có. 
ðặc trưng chủ yếu ñó là quá trình giáo dục bao gồm hai mặt:   

- Sự tác ñộng có mục ñích, có kế hoạch của nhà giáo dục ñến các mặt của 
nhân cách người ñược giáo dục;  

- Sự hưởng ứng tích cực của người ñược giáo dục ñối với những tác ñộng ñó 
và sự tự giác hoàn thiện nhân cách của bản thân. Nói cách khác, sự thống nhất giữa 
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những tác ñộng giáo dục chủ ñạo của nhà giáo dục và những tác ñộng giáo dục chủ 
ñộng tích cực của ñối tượng giáo dục là nét bản chất của quá trình giáo dục. 

Mục ñích cuối cùng của quá trình giáo dục là hình thành cho HS những hành 
vi, thói quen hành vi phù hợp với yêu cầu của những chuẩn mực xã hội qui ñịnh. 
ðây là biểu hiện của bộ mặt ñạo ñức của con người. Cho nên nét bản chất nổi bật 
của quá trình giáo dục là làm cho HS ý thức ñúng ñắn và sâu sắc về nội dung các 
chuẩn mực xã hội và ý nghĩa xã hội của việc thực hiện ñúng ñắn các chuẩn mực ñó; 
bồi dưỡng cho các em thái ñộ tích cực ñối với các chuẩn mực xã hội từ ñó hình 
thành cho các em niềm tin về sự ñúng ñắn của các chuẩn mực xã hội ñể các em làm 
theo yêu cầu của những chuẩn mực ñó (thể hiện qua những hành vi, thói quen hành 
vi phù hợp); các em biết và có năng lực ñấu tranh chống lại những biểu hiện hành vi 
không phù hợp. 

Từ tính bản chất này, có thể nói: Quá trình giáo dục là quá trình dưới tác 
ñộng chủ ñạo của nhà giáo dục, người ñược giáo dục chuyển hóa một cách tự giác, 
tích cực những yêu cầu của những chuẩn mực xã hội ñã ñược qui ñịnh thành hành 
vi và thói quen tương ứng của bản thân. 

* Vì hành vi, thói quen hành vi chỉ ñược hình thành và biểu hiện trong hoạt 
ñộng và trong các mối quan hệ của con người cho nên giáo dục hành vi và thói quen 
hành vi thực chất là quá trình tổ chức và tự tổ chức cuộc sống một cách hợp lý cho 
HS. 

Quá trình tổ chức và tự tổ chức cuộc sống hợp lý cho HS chính là quá trình: 
- Tổ chức, ñiều khiển và tự tổ chức, ñiều khiển các loại hình hoạt ñộng 

phong phú và ña dạng của HS; 
- Tổ chức, ñiều khiển và tự tổ chức, ñiều khiển các mối quan hệ nhiều mặt 

của HS với thế giới xung quanh, với người khác. 
- Tổ chức, ñiều khiển và tự tổ chức, ñiều khiển các dạng giao lưu ña dạng 

giữa HS với nhau và giữa HS với những người khác. 
ðiều này ñã ñược thể hiện trong cuộc sống hiện nay như: giúp trẻ xây dựng 

kế hoạch học tập và tổ chức thực hiện kế hoạch học một cách tập hợp lý; giúp trẻ 
xây dựng và thực hiện chế ñộ sinh hoạt trong gia ñình, trong cộng ñồng, xã hội một 
cách hợp lý; tổ chức các hoạt ñộng (học tập, lao ñộng, sinh hoạt tập thể, các hoạt 
ñộng xã hội, vui chơi nghỉ ngơi...), các mối quan hệ giao lưu (giao lưu giữa HS các 
lớp, các trường...với nhau, giao lưu giữa các em với các lực lượng lao ñộng xã 
hội...) một cách hợp lý. 

Tóm lại, có thể nói bản chất của quá trình giáo dục là quá trình tổ chức, ñiều 
khiển và tự tổ chức, ñiều khiển các hoạt ñộng, các mối quan hệ tiếp xúc và giao lưu 
ñể HS thực hiện tốt yêu cầu của những chuẩn mực xã hội. 

* Trong thực tế cho thấy:  
Ở ñâu (nhà trường, gia ñình, xã hội) nhà giáo dục quan tâm tổ chức tốt các 

hoạt ñộng, các mối quan hệ phong phú, ña dạng cho trẻ (cá nhân hay tập thể) thì ở 
ñó sẽ có những tập thể vững mạnh, những cá nhân có nhân cách tốt và ngược lại. 

Cá nhân càng tích cực tham gia vào các hoạt ñộng bao nhiêu thì nhân cách 
càng ñược hình thành, phát triển tốt, toàn diện bấy nhiêu và ngược lại. 

Từ ñó rút ra, trong giáo dục tập thể và cá nhân, cần quan tâm tổ chức và ñiều 
khiển tốt các hoạt ñộng, các mối quan hệ. Mỗi cá nhân muốn rèn luyện ñể có nhân 
cách tốt cần biết tự tổ chức hợp lý các hoạt ñộng của bản thân và tham gia tích cực 
vào các hoạt ñộng, các mối quan hệ tiếp xúc, giao lưu trong cuộc sống. 
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2.1.4. Những ñặc ñiểm của quá trình giáo dục  
Một số ñặc ñiểm cơ bản của quá trình giáo dục: 
2.1.4.1. Quá trình giáo dục là quá trình lâu dài, liên tục 
Có thể nói quá trình giáo dục có tính lâu dài và tính liên tục.  
Tính lâu dài thể hiện ở chỗ ñể có kết quả, quá trình giáo dục cần phải có thời 

gian. Thời gian có thể hàng tuần, hàng tháng, hàng năm và cũng có thể là cả một ñời 
người, cả một thế hệ.  

Tính liên tục thể hiện ở chỗ trong suốt quá trình giáo dục, lúc nào, ở ñâu, ñối 
tượng giáo dục cũng nhận ñược những tác ñộng giáo dục.  

Nguyên nhân khiến quá trình giáo dục có tính lâu dài và liên tục: 
- Có như vậy thì quá trình giáo dục mới ñáp ứng ñược với yêu cầu phát triển 

của xã hội và nhu cầu phát triển của bản thân. 
- Việc hình thành một quan ñiểm, một tư tưởng hay một niềm tin nào ñó, 

nhất là một phẩm chất, một thói quen tốt (ví dụ thói quen thể dục buổi sáng) cần 
phải có thời gian lâu dài (thời gian ñể người ñược giáo dục nhận thức, có thái ñộ và 
tin tưởng vào sự ñúng ñắn của yêu cầu mà mình cần thực hiện, thời gian luyện tập 
hành vi thực hiện yêu cầu và thời gian lặp ñi lặp lại nhiều lần hành vi ñể hành vi trở 
thành thói quen hành vi), khi ñã hình thành ñược rồi nó lại phải thường xuyên ñược 
củng cố, nếu không hành vi tốt ñã hình thành sẽ dần dần suy yếu và ñến một lúc nào 
ñó nó có thể nhường chỗ cho hành vi xấu.  

Cơ sở triết học của vấn ñề này là ở chỗ xã hội và cá nhân sống trong xã hội 
ñó luôn luôn vận ñộng và phát triển không ngừng; quá trình hình thành và phát triển 
nhân cách là một quá trình ñấu tranh và thống nhất giữa các mặt ñối lập, quá trình 
luôn có sự phủ ñịnh lẫn nhau giữa cái tốt và cái xấu trong nhân cách. ðây là cơ sở 
ñể giải thích cho những hiện tượng vì sao có những cán bộ ñã từng vào sinh ra tử, 
những cán bộ tưởng chừng như ñã có bản chất rất tốt thế mà vẫn bị thoái hóa, biến 
chất. 

Vì giáo dục là một quá trình lâu dài, liên tục cho nên trong công tác giáo dục 
ñòi hỏi:  

- Cả nhà giáo dục lẫn ñối tượng giáo dục cần phải có tính kiên trì, nhẫn nại. 
- Cần  chú ý ñể ñối tượng giáo dục luôn luôn nhận ñược sự giáo dục ở mọi 

nơi, mọi chỗ và mọi lúc bằng một quá trình giáo dục có kế hoạch, bằng tổ chức sự 
phối hợp giáo dục giữa các lực lượng giáo dục (gia ñình, nhà trường và xã hội). 

- Hình thành và phát triển khả năng tự giáo dục cho ñối tượng giáo dục. 
Trong quá trình lâu dài, liên tục ñó, cần chú ý ñến giai ñoạn giáo dục trẻ. Bởi 

vì lứa tuổi này là giai ñoạn ban ñầu-giai ñoạn quan trọng nhất của cuộc ñời con 
người. Những cơ sở ban ñầu của nhân cách toàn diện ñược hình thành ở giai ñoạn 
này.  

2.1.4.2. Quá trình giáo dục là quá trình diễn ra với những tác ñộng giáo dục 
phức hợp 

ðối tượng của quá trình giáo dục là con người, trong nhà trường là HS. 
Trong quá trình hình thành và phát triển nhân cách, HS chịu ảnh hưởng bởi rất 
nhiều các yếu tố tác ñộng (các yếu tố môi trường, di truyền, hoạt ñộng cá nhân và 
giáo dục). Các yếu tố này tác ñộng ñến sự hình thành, phát triển nhân cách trong 
mối quan hệ biện chứng với nhau, trong ñó yếu tố giáo dục ñóng vai trò chủ ñạo.  

Chỉ với yếu tố giáo dục, mỗi HS ñã chịu những ảnh hưởng giáo dục khác 
nhau từ môi trường như gia ñình, nhà trường và xã hội. Trong các môi trường giáo 
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dục ñó lại chứa ñựng một phức hợp các tác ñộng khác nhau (ví dụ trong giáo dục 
gia ñình mỗi ñứa trẻ nhận ñược những tác ñộng giáo dục từ cha, mẹ, anh, chị, ông, 
bà, nếp sống gia ñình, truyền thống gia ñình, kinh tế gia ñình...). Những tác ñộng ñó 
có những tích chất tốt-xấu (tích cực hay tiêu cực) khác nhau, dễ hay khó ñiều khiển 
khác nhau. Có thể nói có bao nhiêu hoạt ñộng mà HS tham gia, có bao nhiêu mối 
quan hệ mà HS thực hiện thì sẽ có bấy nhiêu yếu tố tác ñộng ñến HS. Những tác 
ñộng ñó nếu thống nhất với nhau tạo nên sức mạnh giáo dục to lớn ñến ñối tượng 
nhưng những tác ñộng ñó cũng có thể mâu thuẫn với nhau khiến chúng cản trở, làm 
suy yếu hoặc vô hiệu hóa lẫn nhau.  

Ví dụ:  
Ở tình huống số 1 (tr 112 ), sự tác ñộng sai của bà cụ ñã làm suy yếu sự tác 

ñộng ñúng của chị B. 
Tính phức hợp của các tác ñộng giáo dục nói riêng và các tác ñộng khác nói 

chung ñến ñối tượng khiến cho quá trình giáo dục ñối tượng trở nên rất khó thực 
hiện. ðể khắc phục tình trạng này, trong quá trình giáo dục cần: 

- Tổ chức sự phối hợp giáo dục giữa các lực lượng giáo dục nhằm thống nhất 
các tác ñộng giáo dục theo hướng tích cực. 

- Ngăn chặn, hạn chế ñến mức tối ña các tác ñộng tiêu cực. 
- Bồi dưỡng cho trẻ khả năng phân tích, ñánh giá, phân biệt những tác ñộng 

tích cực với những tác ñộng tiêu cực; lòng mong muốn và khả năng ñịnh hướng, 
tiếp nhận những tác ñộng tích cực. 

2.1.4.3. Quá trình giáo dục có tính cá biệt 
ðối tượng của quá trình giáo dục không phải là những con người chung 

chung trừu tượng mà là những con người cụ thể, trong những tình huống cụ thể. 
Trong bản chất của mỗi con người ñều phản ánh những ñặc ñiểm sinh-tâm lý chung 
của lứa tuổi, của dân tộc, thời ñại...mà con người tồn tại ñồng thời lại có những ñặc 
ñiểm sinh-tâm lý riêng của bản thân họ “Trăm con trăm tính, mười con mười nết”. 
ðặc ñiểm sinh-tâm lý riêng của mỗi người lại có sự khác nhau ở các lứa tuổi khác 
nhau và trong những tình huống khác nhau. 

Do ñó, trong quá trình giáo dục cần lưu ý: 
- Trước khi giáo dục cần nghiên cứu ñể nắm ñược ñối tượng có những ñặc 

ñiểm sinh-tâm lý nào? ðối tượng ñang trong tình huống giáo dục nào? ðặc ñiểm 
sinh-tâm lý của ñối tượng trong tình huống ñó ra sao?... 

- Từ hiểu ñặc ñiểm sinh-tâm lý của ñối tượng, bên cạnh những tác ñộng giáo 
dục chung ñến HS, nhà giáo dục cần có những tác ñộng riêng phù hợp với từng ñối 
tượng giáo dục, trong từng tình huống cụ thể. Nên tránh cách giáo dục dập khuôn, 
máy móc, hình thức vì cách giáo dục này mang lại hiệu quả thấp, thậm chí có thể 
thất bại.  

2.1.4.4. Quá trình giáo dục thống nhất với quá trình dạy học 
Quá trình giáo dục và quá trình dạy học là hai bộ phận của quá trình sư phạm 

toàn vẹn, chúng có mối quan hệ mật thiết hữu cơ không tách rời. 
Quá trình dạy học không những phải giúp cho người học nắm vững hệ thống 

tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, phát triển năng lực hoạt ñộng trí tuệ (dạy chữ) mà còn 
thông qua ñó ñể giúp người học hình thành và phát triển thế giới quan khoa học, 
những phẩm chất nhân cách của người công dân, người lao ñộng (dạy người). Cho 
nên dạy học ñược coi là phương tiện ñể giáo dục hay dạy học có tính giáo dục. 
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Muốn giáo dục cho HS quan ñiểm nào, hình thành cho các em phẩm chất gì trước 
hết ñều phải thông qua dạy học. 

Ngược lại, nhờ quá trình giáo dục, người học có ñược thế giới quan khoa 
học, ñộng cơ, thái ñộ học tập ñúng ñắn và những phẩm chất nhân cách khác (dạy 
người). Chính những kết quả giáo dục này lại trở thành ñộng lực thúc ñẩy hoạt ñộng 
học tập nói riêng hoạt ñộng dạy học nói chung (dạy chữ) vận ñộng và phát triển. 

Mối quan hệ giữa quá trình dạy học và quá trình giáo dục là mối quan hệ 
giữa dạy chữ và dạy người. Mục ñích cuối cùng nhằm thực hiện quá trình hình 
thành nhân cách toàn vẹn. Cho nên trong giáo dục không nên tách rời hai quá trình 
này. 

2.1.5. Quy luật của quá trình giáo dục 
Là một cấu trúc-hệ thống, quá trình giáo dục tồn tại và luôn luôn vận ñộng, 

phát triển không ngừng với những qui luật vốn có của nó: 
2.1.5.1. Qui luật về mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa quá trình giáo 

dục với môi trường kinh tế-xã hội. 
2.1.5.2. Qui luật về mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa hiệu quả của 

quá trình giáo dục với việc tổ chức hợp lý các hoạt ñộng và các mối quan hệ giao 
lưu của người ñược giáo dục. 

2.1.5.3. Qui luật về mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa những tác ñộng 
sư phạm của nhà giáo dục với hoạt ñộng chủ ñộng, tích cực của ñối tượng giáo dục. 

2.1.5.4. Qui luật về mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa các tác ñộng 
giáo dục có tính toàn vẹn ñối với các mặt nhận thức-lý trí, tình cảm-ñộng cơ và kỹ 
năng hành ñộng-hành vi của người ñược giáo dục. 

2.1.5.5. Qui luật về mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa mục ñích giáo 
dục-nội dung giáo dục-phương pháp giáo dục. 

2.1.5.6. Qui luật về mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa quá trình giáo 
dục với quá trình dạy học... 

2.1.6. ðộng lực của quá trình giáo dục  
Quá trình giáo dục luôn luôn vận ñộng và phát triển không ngừng. Từng yếu 

tố trong cấu trúc của quá trình giáo dục vận ñộng, phát triển trong mối quan hệ biện 
chứng với các yếu tố khác tạo nên sự vận ñộng, phát triển chung của cả quá trình 
giáo dục. 

Ví dụ: Sự vận ñộng, phát triển của HS thể hiện ở sự hình thành và hoàn thiện 
dần nhân cách của các em. 

1.1.6.1. Nguồn gốc, ñộng lực của sự vận ñộng, phát triển này là việc phát 
hiện và giải quyết có hiệu quả các mâu thuẫn của diễn ra trong quá trình giáo dục 

ðộng lực của quá trình giáo dục bao gồm việc giải quyết các mâu thuẫn bên 
trong và các mâu thuẫn bên ngoài của quá trình giáo dục. 

- Mâu thuẫn bên trong là mâu thuẫn giữa các thành tố trong cấu trúc của quá 
trình giáo dục và giữa những yếu tố trong từng thành tố. Ví dụ:  

+ Mâu thuẫn giữa mục ñích, nhiệm vụ giáo dục ñã ñược nâng cao với nội 
dung giáo dục chưa ñược ñổi mới. 

+ Mâu thuẫn giữa nội dung giáo dục ñã ñược ñổi mới với phương pháp giáo 
dục còn lạc hậu. 

+ Mâu thuẫn giữa yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục mà xã hội ñề ra cho người HS 
với trình ñộ giáo dục hiện có của các em... 
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+ Mâu thuẫn giữa trình ñộ chuyên môn của nhà giáo dục cao với trình ñộ 
ứng xử sư phạm của họ thấp. 

+ Mâu thuẫn giữa lời nói của HS thì hay với việc làm thì dở... 
- Mâu thuẫn bên ngoài là mâu thuẫn giữa những thành tố trong cấu trúc của 

quá trình giáo dục với môi trường kinh tế-xã hội. 
Ví dụ: 
+ Mâu thuẫn giữa yêu cầu cao do xã hội mới ñề ra ñối với nhân cách người 

lao ñộng với mục ñích, nhiệm vụ và các yếu tố khác ñược ñề ra trong quá trình giáo 
dục HS chưa ñáp ứng ñược. 

+ Mâu thuẫn giữa những tác ñộng ñịnh hướng tích cực của quá trình giáo dục 
ñến HS với những ảnh hưởng tiêu cực của môi trường xã hội ñối với các em...  

2.1.6.2. Mâu thuẫn cơ bản và ñộng lực chủ yếu của quá trình giáo dục 
Trong các mâu thuẫn trên, mâu thuẫn giữa yêu cầu, nhiệm vụ mà xã hội ñề ra 

cho HS với trình ñộ giáo dục hiện có của các em ñược coi là mâu thuẫn cơ bản. 
Ví dụ: 
Trong tình huống số 1 (tr 112), mâu thuẫn giữa yêu cầu ñối với con cái trong 

gia ñình (biết quan tâm giúp ñỡ gia ñình) với khả năng hiện có của các con chị B 
(thiếu quan tâm giúp ñỡ công việc gia ñình) 

 Việc giải quyết mâu thuẫn này sẽ tạo nên ñộng lực chủ yếu của quá trình 
giáo dục. 

2.1.6.3. Các ñiều kiện ñể mâu thuẫn trở thành ñộng lực của quá trình giáo 
dục  

Muốn việc giải quyết mâu thuẫn trở thành ñộng lực của quá trình giáo dục 
cần phải có ba ñiều kiện: 

- HS phải ý thức ñược mâu thuẫn, có mong muốn giải quyết mâu thuẫn và tự 
mình giải quyết mâu thuẫn. 

- Việc ñề ra yêu cầu, nhiệm vụ ñể giải quyết mâu thuẫn phải vừa sức với HS. 
- Việc ñề ra yêu cầu, nhiệm vụ ñể giải quyết mâu thuẫn phải nảy sinh trong 

trong tiến trình giáo dục. 
2.1.7.  Logic của quá trình giáo dục 
2.1.7.1. Khái niệm về logíc của quá trình giáo dục 
Logíc của quá trình giáo dục là trình tự thực hiện hợp lý quá trình giáo dục 

ñó nhằm ñạt ñược hiệu quả tối ưu (hoàn thành mục ñích và nhiệm vụ giáo dục ñã 
ñược qui ñịnh). 

 2.1.7.2. Các khâu của quá trình giáo dục 
 Logíc của quá trình giáo dục ñược thực hiện theo ba khâu: 
 1). Tổ chức, ñiều khiển HS nắm vững những tri thức về các chuẩn mực xã 

hội ñã ñược qui ñịnh. 
 Các chuẩn mực xã hội (chuẩn mực pháp luật, chuẩn mực ñạo ñức, chuẩn 

mực thẩm mỹ, chuẩn mực phong tục...) là những qui ñịnh mà xã hội ñề ra cho mỗi 
người sống trong xã hội ñó phải thực hiện. 

Ví dụ: Sống trong xã hội mọi người phải biết yêu thương lẫn nhau (chuẩn 
mực ñạo ñức). Quyền bất khả xâm phạm (chuẩn mực pháp luật)... 

Các chuẩn mực xã hội với những giá trị của chúng ñược coi như là những 
phương tiện có tác dụng ñịnh hướng hành vi của cá nhân hay của nhóm người trong 
xã hội trong những ñiều kiện nhất ñịnh. Chúng còn ñược coi như những tiêu chuẩn 
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ñể xã hội kiểm tra và ñánh giá hành vi của mọi người, ñể mỗi cá nhân tự kiểm tra và 
ñánh giá hành vi của mình.  

Với những tác ñộng nói trên, các chuẩn mực xã hội mang yếu tố cho phép, 
bắt buộc và cấm ñoán. 

ðể người ñược giáo dục tự giác thực hiện các chuẩn mực xã hội ñã ñược qui 
ñịnh thì nhà giáo dục cần giúp cho ñối tượng giáo dục có tri thức cần thiết về các 
chuẩn mực xã hội này, tức là giúp họ hiểu ñược:  

+ Ý nghĩa xã hội và ý nghĩa cá nhân của chuẩn mực; 
+ Nội dung của chuẩn mực bao gồm cả những khái niệm tương ứng; 
+ Cách thức thực hiện chuẩn mực. 
2). Tổ chức, ñiều khiển HS hình thành niềm tin và tình cảm tích cực với các 

chuẩn mực xã hội qui ñịnh 
Niềm tin ñược hình thành trên cơ sở nắm ñược tri thức và niềm tin thể hiện: 
+ Nắm ñược tri thức về các chuẩn mực xã hội; 
+ Tin vào tính chân lý và tính ñúng ñắn của các chuẩn mực xã hội; 
+ Mong muốn làm theo những yêu cầu ñược phản ánh trong chuẩn mực xã 

hội; 
+ Có hành vi phù hợp với các chuẩn mực xã hội; 
+ Hài lòng với những hành vi phù hợp với những chuẩn mực xã hội của 

mình và của người khác; 
+ Tỏ thái ñộ không khoan nhượng ñối với những hành vi mâu thuẫn với 

những chuẩn mực xã hội. 
Tri thức và niềm tin về các chuẩn mực xã hội qui ñịnh ñược hình thành ở 

mỗi cá nhân tạo nên ý thức cá nhân của họ về các chuẩn mực xã hội.  
Trong việc chuyển hóa tri thức thành niềm tin, xúc cảm, tình cảm (ñược hình 

thành trong quá trình ñó) ñóng vai trò quan trọng. 
Từ ý thức ñúng ñắn về các chuẩn mực xã hội, khiến HS làm theo yêu cầu của 

những chuẩn mực xã hội ñó, qua ñó hình thành hành vi, thói quen hành vi tương 
ứng.  

3). Tổ chức, ñiều khiển HS rèn luyện hành vi và thói quen hành vi phù hợp 
với những chuẩn mực xã hội ñã qui ñịnh. 

Trên cơ sở ý thức cá nhân về chuẩn mực xã hội, HS thực hiện những yêu cầu 
của chuẩn mực xã hội qui ñịnh và có những hành vi cá nhân (như hành vi giúp cụ 
già qua ñường, hành vi này phù hợp với chuẩn mực ñạo ñức về lòng nhân ái); 
những hành vi cá nhân ñược các em lặp ñi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành thói quen 
hành vi. ðây là một thuộc tính, một phẩm chất cần thiếtn của nhân cách. 

Việc giáo dục cho HS hành vi và thói quen hành vi là vô cùng quan trọng, 
bởi vì hành vi và thói quen hành vi là biểu hiện của bộ mặt ñạo ñức của con người, 
là mục ñích cuối cùng mà quá trình giáo dục cần ñạt ñược. K.ð. USINXKI ñã từng 
nói: “Giáo dục xây dựng ñược trên thói quen là nền giáo dục vững chắc. Giáo dục 
không xây dựng ñược trên thói quen cũng giống như xây dựng lâu ñài trên bãi cát”. 

Những hành vi mà HS rèn luyện cần thỏa mãn các chỉ tiêu sau: 
+ Nội dung các chuẩn mực ñược thể hiện trong hành vi; 
+ Sự thể hiện hành vi có tính phổ biến; 
+ Sự thể hiện hành vi có tính bền vững; 
+ Hành vi có ñộng cơ ñúng ñắn. 
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Muốn giáo dục cho HS các hành vi, thói quen hành vi phù hợp với các chuẩn 
mực xã hội cần: 

+ Tổ chức cho  HS tham gia vào mọi hoạt ñộng, mọi mối quan hệ phong phú, 
ña dạng với mức ñộ phức tạp dần. 

+ Bồi dưỡng cho các em ý thức và năng lực tự kiểm tra, tự ñánh giá thường 
xuyên. 

Các khâu trên của quá trình giáo dục có mối quan hệ mật thiết với nhau, hỗ 
trợ cho nhau thậm chí thâm nhập vào nhau. Diễn biến của các khâu trong quá trình 
giáo dục mang tính ñộng, tùy thuộc vào ñối tượng giáo dục, vào từng tình huống 
giáo dục cụ thể...  

 
2.2. NGUYÊN TẮC GIÁO DỤC 
2.2.1. Khái niệm chung 
2.2.1.1. Khái niệm 
Nguyên tắc giáo dục ñược hiểu là những luận ñiểm cơ bản có tính qui luật 

của lý luận giáo dục. Nguyên tắc giáo dục có tác dụng chỉ ñạo việc lựa chọn và vận 
dụng nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục nhằm thực hiện mục 
ñích và nhiệm vụ giáo dục. 

2.2.1.2. Cơ sở xây dựng các nguyên tắc giáo dục  
- Từ quan ñiểm về bản chất của con người và qui luật hình thành bản chất 

con người của chủ nghĩa Mác; 
- Từ quan ñiểm về bản chất và qui luật của quá trình giáo dục; 
- Từ những kinh nghiệm của các nhà giáo dục trong quá khứ và của thực tiễn 

giáo dục. 
Có thể nói nguyên tắc giáo dục là những qui luật của quá trình giáo dục ñược 

nhận thức dưới dạng chuẩn mực chỉ ñạo hành ñộng giáo dục. Do ñó, nguyên tắc 
giáo dục là chỗ dựa ñáng tin cậy về mặt lý luận ñể giúp GV và HS ñịnh hướng ñúng 
ñắn trong quá trình giáo dục nhằm tổ chức quá trình giáo dục ñạt hiệu quả tối ưu. 

Nguyên tắc giáo dục không phải là những ñơn thuốc kê sẵn. Nguyên tắc giáo 
dục chỉ cung cấp những tri thức về các cơ sở khoa học của công tác giáo dục ñể GV 
và HS có thể và cần dựa vào ñó nhằm tự mình giải quyết các nhiệm vụ giáo dục 
luôn luôn nẩy sinh trong các tình huống hết sức ña dạng và cụ thể. 

2.2.2. HÖ thèng c¸c nguyªn t¾c gi¸o dôc 
Hệ thống các nguyên tắc giáo dục bao gồm: 
- Nguyên tắc ñảm bảo tính mục ñích của giáo dục. 
- Nguyên tắc ñảm bảo giáo dục gắn với ñời sống, với lao ñộng. 
- Nguyên tắc ñảm bảo giáo dục trong tập thể và bằng tập thể. 
- Nguyên tắc ñảm bảo tôn trọng nhân cách HS ñồng thời yêu cầu hợp lý ñối 

với các em. 
- Nguyên tắc ñảm bảo mối quan hệ biện chứng giữa hoạt ñộng chủ ñạo của 

nhà giáo dục với hoạt ñộng chủ ñộng, tích cực và sáng tạo của ñối tượng giáo dục. 
- Nguyên tắc ñảm bảo tính hệ thống, tính kế tiếp và tính liên tục của giáo 

dục. 
- Nguyên tắc ñảm bảo sự thống nhất giữa giáo dục nhà trường, giáo dục gia 

ñình và giáo dục xã hội. 
- Nguyên tắc ñảm bảo tính vừa sức và tính cá biệt trong giáo dục. 
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- Nguyên tắc ñảm bảo phát huy ưu ñiểm ñể khắc phục khuyết ñiểm trong quá 
trình giáo dục. 

1). Nguyến tắc ñảm bảo tính mục ñích của giáo dục 
Nguyên tắc này ñòi hỏi mọi công tác giáo dục, mọi hoạt ñộng giáo dục ñều 

phải nhằm thực hiện tốt mục ñích giáo dục ñã ñề ra. 
Ở nhà trường phổ thông, yêu cầu công tác giáo dục cần thực hiện tốt mục 

tiêu giáo dục cấp học. 
ðể thực hiện nguyên tắc này cần: 
- Quan tâm ñến việc giáo dục thế giới quan, nhân sinh quan khoa học, lý 

tưởng xây dựng ñất nước, con người Việt Nam cho HS, nhất là thế hệ trẻ (giáo dục 
chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục chủ chương, ñường lối, 
chính sách của ðảng và nhà nước; giáo dục pháp luật...); 

- Giáo dục ñể các em có ý thức và năng lực giải quyết những vấn ñề nảy sinh 
của cuộc sống hôm nay và ngày mai; 

- Tổ chức cho các em tham gia vào những hoạt ñộng phù hợp... 
Muốn thực hiện mục tiêu giáo dục cấp học, trước hết giáo viên cần: 
- Nắm chắc những yêu cầu trong mục tiêu giáo dục cấp học; 
- Cụ thể hóa mục tiêu giáo dục trong công tác giáo dục của mình; 
- Xây dựng kế hoạch thực hiện mục tiêu giáo dục ñã ñề ra và tổ chức thực 

hiện; 
- Lấy mục tiêu giáo dục làm tiêu chuẩn ñể kiểm tra, ñánh giá hoạt ñộng giáo 

dục nhằm ñiều khiển, ñiều chỉnh hoạt ñộng giáo dục theo ñúng mục tiêu giáo dục. 
2). Nguyên tắc ñảm bảo giáo dục gắn với cuộc sống, với lao ñộng 
Sở dĩ giáo dục phải gắn với cuộc sống, với lao ñộng là vì giáo dục là quá 

trình chuẩn bị cho thế hệ trẻ bước chân vào cuộc sống xã hội, vào hoạt ñộng chủ 
yếu của con người trong xã hội, hoạt ñộng lao ñộng. Cuộc sống, hoạt ñộng lao ñộng  
là môi trường, phương tiện góp phần tích cực vào sự hình thành, phát triển nhân 
cách những con người sống và làm việc trong ñó. 

Nguyên tắc này ñòi hỏi trong quá trình giáo dục cần: 
- Giúp cho HS có những hiểu biết về cuộc sống nói chung, về hoạt ñộng lao 

ñộng sáng tạo của ñất nước ñang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñể từ 
ñó giáo dục các em ý thức ñược vai trò, trách nhiệm của mình ñối với công cuộc 
xây dựng ñất nước. 

- Tổ chức cho HS tham gia tự giác và tích cực vào các hoạt ñộng nhằm góp 
phần xây dựng ñất nước. 

- Tránh tình trạng tách rời quá trình giáo dục khỏi cuộc sống, khỏi hoạt ñộng 
lao ñộng. 

3). Nguyên tắc ñảm bảo giáo dục trong tập thể và bằng tập thể 
Tập thể là một nhóm người, một cộng ñồng người ñược liên kết với nhau 

bằng mục ñích chung chân chính (mục ñích của tập thể phải phù hợp với mục ñích 
của xã hội), bằng những hoạt ñộng chung có tính tổ chức nhằm thực hiện mục ñích 
này. Tập thể vừa mang lại lợi ích chung lại vừa mang lại lợi ích riêng trong sự 
thống nhất với nhau. 

Tập thể ñược coi là môi trường, phương tiện ñể giáo dục con người thể hiện 
qua các sức mạnh (ñiều kiện) của tập thể như: 

- Các yêu cầu chân chính trong mục ñích của tập thể; 
- Cơ cấu tổ chức, bộ máy tự quản vững mạnh của tập thể; 
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- Các hoạt ñộng phong phú và ña dạng của tập thể; 
- Dư luận lành mạnh của tập thể; 
- Các mối quan hệ tốt ñẹp trong tập thể. 
Trong nhà trường, nguyên tắc này ñòi hỏi: 
- Lôi cuốn mọi HS vào trong tập thể của của các em. Lôi cuốn các em tham 

gia tích cực, chủ ñộng vào các hoạt ñộng, các mối quan hệ ñể cùng nhau xây dựng 
tập thể. Qua hoạt ñộng tập thể, cá nhân ñược giáo dục bởi các sức mạnh của tập thể. 

- Giáo dục HS trong tập thể và bằng tập thể phải song song với việc xây 
dựng tập thể HS vững mạnh. Xây dựng tập thể HS vững mạnh cần xây dựng các 
ñiều kiện (của tập thể vững mạnh) như:   

+ Xây dựng cơ cấu tổ chức. 
+ Xây dựng chế ñộ sinh hoạt. 
+ Xây dựng ñội ngũ tự quản. 
+ Xây dựng dư luận lành mạnh... 
- Trong tập thể cần coi trọng ñúng mức lợi ích cá nhân trong sự thống nhất 

với lợi ích chung của tập thể. 
Trong nhà trường hiện nay nên tránh hiện tượng buông lơi các tập thể HS, 

không quan tâm ñến xây dựng tập thể HS hoặc xây dựng tập thể HS một cách hình 
thức; cũng nên tránh tuyệt ñối lợi ích của tập thể mà xem nhẹ lợi ích của cá nhân. 

4). Nguyên tắc ñảm bảo sự thống nhất giữa tôn trọng nhân cách và yêu cầu 
hợp lý ñối với HS 

Sự tôn trọng nhân cách HS thể hiện: Coi HS là chủ thể tự giáo dục một cách 
ñộc lập, tích cực; tin tưởng vào sự tiến bộ của các em dù là những tiến bộ nhỏ; ñối 
xử với các em một cách bình ñẳng, dân chủ, trao ñổi công việc với các em, lắng 
nghe ý kiến của các em...; hiểu các em ñể ñánh giá ñúng nhân cách của các em; 
quan tâm ñến các em ñể tạo ñiều kiện cho các em phát triển tốt; thương yêu các em, 
mong muốn các em tiến bộ...không có những biểu hiện coi khinh, xúc phạm ñến 
nhân cách các em. Từ ñó khiến các em tự tin, tự trọng và không ngừng phấn ñấu 
vươn lên. 

Yêu cầu hợp lý ñối với các em thể hiện: ðưa ra những yêu cầu phù hợp với 
mục tiêu giáo dục; những yêu cầu HS có thể thực hiện ñược nhưng với sự cố gắng, 
nỗ lực, tích cực cao. Những yêu cầu như vậy có tác dụng kích thích tính chủ ñộng, 
tích cực của HS. 

Sự tôn trọng và yêu cầu hợp lý ñối với nhân cách HS là hai mặt của một vấn 
ñề thống nhất biện chứng. Xuất phát từ việc coi HS không chỉ là ñối tượng mà còn 
là chủ thể giáo dục của mình; xuất phát từ lòng thương yêu, mong muốn các em tiến 
bộ nên nhà giáo dục cần phải ñề ra yêu cầu hợp lý ñối với các em. Muốn ñề ra yêu 
cầu hợp lý phải hiểu nhân cách các em, ñánh giá ñúng nhân cách các em cho nên 
ñưa ra yêu cầu hợp lý ñối với các em cũng chính là sự tôn trọng các em. 

Nguyên tắc này ñòi hỏi: 
- Nên ñề ra yêu cầu ngày càng cao ñối với các em; 
- Luôn tỏ ra nghiêm khắc nhưng chân thành, tin tưởng, thiện chí và thể hiện 

lòng yêu thương... 
Trong giáo dục cần tránh tình trạng thô bạo, thiếu tin tưởng, ñịnh kiến... ñối 

với HS nhưng cũng tránh nuông chiều, dễ dãi ñối với các em vì ñó là biểu hiện của 
sự thiếu tôn trọng nhân cách các em. 
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5). Nguyên tắc ñảm bảo mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa hoạt ñộng 
chủ ñạo của nhà giáo dục (GV) với việc phát huy tính chủ ñộng, tích cực và sáng 
tạo của HS. 

Nguyên tắc này ñòi hỏi trong quá trình giáo dục, GV với chuyên môn và 
nghiệp vụ sư phạm của mình cần ñóng vai trò chủ ñạo trong hoạt ñộng giáo dục tức 
là người lãnh ñạo, tổ chức, ñiều khiển hoạt ñộng tự giáo dục của HS. HS vừa là ñối 
tượng, vừa là chủ thể tự giáo dục, tự rèn luyện. 

Nguyên tắc này phản ánh qui luật cơ bản trong quá trình giáo dục-Qui luật về 
mối quan hệ tác ñộng qua lại lẫn nhau giữa GV và HS. Trong mối quan hệ này, 
dưới tác ñộng chủ ñạo của GV, tính chủ ñộng, ñộc lập và sáng tạo của HS ñược 
hình thành và phát triển. Ngược lại, một khi tính chủ ñộng, ñộc lập và sáng tạo của 
HS ñã hình thành và phát triển sẽ tạo ñiều kiện cho GV phát huy tính chủ ñạo của 
mình ngày càng cao.  

ðể ñảm bảo nguyên tắc này, GV cần ñược bồi dưỡng và tự bồi dưỡng 
chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm nói chung, nghiệp vụ giáo dục HS nói riêng. Trên 
cơ sở ñó, trong quá trình giáo dục, nhà giáo dục biết cách khéo léo ứng xử sư phạm 
nhằm kích thích HS tự giác tự giáo dục bản thân. Tuyệt ñối không ñược buông lỏng 
vai trò chủ ñạo trong giáo dục. HS phải luôn luôn có ý thức tự giác, tự giáo dục bản 
thân dưới tác dụng chủ ñạo của GV. Tránh tình trạng cực ñoan: Hoặc coi thường tác 
dụng chủ ñạo của nhà giáo dục hoặc thụ ñộng làm theo ý kiến của nhà giáo dục. 

6). Nguyên tắc ñảm bảo tính hệ thống, tính kế tiếp và tính liên tục của quá 
trình giáo dục 

Nguyên tắc này ñòi hỏi trong quá trình giáo dục cần: 
- Xây dựng nội dung giáo dục và tiến hành những tác ñộng giáo dục, những 

hoạt ñộng giáo dục theo một hệ thống logic, tránh tản mạn, rời rạc; 
- Giáo dục phải ñảm bảo tính thường xuyên, liên tục trong không gian và 

thời gian; không ñược ngắt quãng, gián ñoạn; 
- Kế thừa có chọn lọc những kết quả, những kinh nghiệm giáo dục ñã ñạt 

ñược. 
7). Nguyên tắc ñảm bảo sự thống nhất giữa giáo dục nhà trường, giáo dục gia 

ñình và giáo dục xã hội 
Nhà trường, nơi ñược xã hội phân công cho trách nhiệm giáo dục HS; gia 

ñình, cái nôi mà trong ñó mỗi em ñược sinh ra và lớn lên và cộng ñồng xã hội, nơi 
mà HS và gia ñình các em sinh sống, là những môi trường nhỏ bao quanh các em 
trong một môi trường xã hội rộng lớn có tính chất quốc gia và quốc tế. 

Theo quan ñiểm giáo dục hiện ñại, tác ñộng của xã hội ñến con người là quá 
trình tác ñộng ñồng tâm. Trong ñó, kho tàng tri thức của nhân loại tác ñộng ñến mỗi 
người một cách gián tiếp thông qua các lăng kính chủ quan: Quốc gia, cộng ñồng xã 
hội, gia ñình, cơ quan, trường học...Cho nên nhân cách của con người mang những 
ñặc trưng riêng của môi trường mà con người sinh sống. 

Từ trước ñến nay, khi nói ñến môi trường xã hội tác ñộng ñến HS là người ta 
nói ñến các môi trường nhỏ: Nhà trường, gia ñình và xã hội. Ba môi trường này nếu 
thống nhất với nhau sẽ tạo nên một môi trường giáo dục hoàn chỉnh, một sức mạnh 
tổng hợp ñồng bộ ñến sự hình thành và phát triển nhân cách của HS. Mỗi một môi 
trường nhỏ này có một vị trí, vai trò nhất ñịnh ñối với sự hình thành, phát triển nhân 
cách các em. Trong ñó, ñặc biệt chú ý ñến giáo dục nhà trường, giáo dục gia ñình và 
giáo dục xã hội: 
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- Giáo dục nhà trường ñóng vai trò chủ ñạo. Tính chủ ñạo thể hiện ở chỗ giáo 
dục nhà trường ñịnh hướng cho toàn bộ quá trình hình thành và phát triển nhân cách 
của HS (thể hiện ở mục tiêu giáo dục của nhà trường). Giáo dục gia ñình và xã hội 
phải cùng kết hợp, thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường. ðồng thời giáo dục 
nhà trường còn có khả năng khai thác, phát huy những tác ñộng tích cực; ñiều 
khiển, ñiều chỉnh thậm chí ngăn chặn những tác ñộng tiêu cực của giáo dục gia ñình 
và giáo dục xã hội. 

- Giáo dục gia ñình là ñặc biệt quan trọng. Bởi vì giáo dục gia ñình mở ñầu 
và xây dựng những nền tảng ñầu tiên, giản ñơn nhưng quan trọng cho quá trình hình 
thành nhân cách của thế hệ trẻ. Giáo dục gia ñình tiếp tục phát huy tác dụng ñối với 
thế hệ trẻ trong suốt cả cuộc ñời. Giáo dục gia ñình diễn ra trong mối quan hệ ruột 
thịt gần gũi, thân thương nhằm hỗ trợ ñặc biệt cho quá trình giáo dục của nhà 
trường. 

- Giáo dục xã hội ñóng vai trò quan trọng. Giáo dục xã hội hỗ trợ cho giáo 
dục nhà trường, giáo dục gia ñình bằng nhiều hình thức ña dạng phong phú. 

Từ những ñiều trình bày trên, việc thực hiên nguyên tắc này yêu cầu: 
- Phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục nhà trường, giáo dục gia ñình và 

giáo dục xã hội ñể thống nhất các tác ñộng giáo dục ñến HS, tránh tình trạng: 
“Trống ñánh xuôi, kèn thổi ngược”. 

- Nhà trường luôn luôn và phải ý thức ñược vai trò chủ ñạo của mình ñể chủ 
ñộng trong việc phối hợp giáo dục với gia ñình và xã hội. 

- Gia ñình và xã hội cũng phải chủ ñộng kết hợp với nhà trường theo ñịnh 
hướng giáo dục chung của nhà trường, tạo ñiều kiện thuận lợi cho nhà trường thực 
hiện tốt chức năng của mình.  

- Ngoài ra, trong từng môi trường (gia ñình, nhà trường, xã hội) lại bao gồm 
nhiều tác ñộng ñến trẻ (Ví dụ trong nhà trường mỗi tập thể, mỗi HS chịu tác ñộng từ 
nhiều phía như: GV chủ nhiệm, GV bộ môn...; hay từ cha, mẹ... trong gia ñình). 
Cho nên, trong mỗi môi trường cũng rất cần sự phối hợp các lực lượng giáo dục 
vôứi nhau ñể thống nhất các tác ñộng ñến trẻ. 

8). Nguyên tắc ñảm bảo tính vừa sức và tính cá biệt trong quá trình giáo dục 
Nguyên tắc này ñòi hỏi trong quá trình giáo dục cần xây dựng những yêu 

cầu, nội dung, phương pháp giáo dục cho phù hợp với trình ñộ phát triển nhân cách 
của từng HS trong từng tình huống khác nhau. 

Lí do:  
- Trong quá trình giáo dục diễn ra sự phân hóa trình ñộ phát triển nhân cách 

HS theo các lứa tuổi khác nhau, thậm chí trong cùng một lứa tuổi. 
- Mỗi HS có ñặc ñiểm riêng về sinh-tâm lý “Trăm con, trăm tính; mười con, 

mười nết”. Những ñặc ñiểm riêng ñó trong các tình huống khác nhau lại khác nhau. 
Cho nên, trong quá trình giáo dục cần: 
- Quan tâm tìm hiểu ñể nắm vững ñặc ñiểm tình hình HS (ñặc ñiểm chung và 

riêng). 
- Cần phối hợp mật thiết giữa tính vừa sức chung và tính vừa sức riêng, giữa 

tính ñại trà và tính cá biệt. 
- Tùy ñặc ñiểm riêng của HS mà có tác ñộng giáo dục phù hợp. ðã từng có ý 

kiến: Không có ñơn thuộc giáo dục vạn năng. Chỉ có lời khuyên ñối với các nhà 
giáo dục rằng muốn giáo dục trẻ cần hiểu trẻ ñể ñề ra phương pháp giáo dục phù 
hợp. 
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9). Nguyên tắc ñảm bảo phát huy ưu ñiểm ñể khắc phục khuyết ñiểm 
Nguyên tắc này ñòi hỏi trong quá trình giáo dục cần biết phát huy những ưu 

ñiểm dù chỉ là những ưu ñiểm nhỏ nhất của HS ñể từ ñó khiến các em biết tự tin vào 
sự tiến bộ của bản thân mình, tin tưởng vào GV mà tự mình khắc phục dần những 
nhược ñiểm. 

Nguyên tắc này xuất phát từ quan ñiểm là con người ai cũng có mặt tốt và 
mặt xấu. Khi những tiến bộ của họ ñược ñánh giá ñúng khiến ở họ xuất hiện những 
rung cảm như sung sướng, phấn khởi, tự hào...từ ñó xây dựng cho họ niềm tin vào 
bản thân vào mọi người, giúp họ sức mạnh ñể khắc phục dần những mặt chưa tốt. 

ðể thực hiện nguyên tắc này cần: 
- Hiểu HS ñể phát hiện kịp thời những tiến bộ của các em, ñặc biệt những HS 

cá biệt. 
- Có phương pháp khen thưởng kịp thời những tiến bộ ñó. 
Trên ñây ñã trình bày một hệ thống các nguyên tắc giáo dục. Các nguyên tắc 

giáo dục ñó có mối quan hệ biện chứng với nhau, chúng hỗ trợ lẫn nhau thậm chí 
thâm nhập vào nhau cho nên, trong quá trình giáo dục cần thực hiện tốt tất cả các 
nguyên tắc giáo dục. 

 
2.3. NỘI DUNG GIÁO DỤC 
2.3.1. Kh¸i niÖm vÒ néi dung gi¸o dôc 
2.3.1.1. Khái niệm: Nội dung giáo dục là hệ thống những tri thức, thái ñộ và 

hành vi có liên quan ñến hệ thống chuẩn mực xã hội cần ñược giáo dục cho HS. 
2.3.1.2. Sở dĩ nội dung giáo dục là một thể thống nhất tri thức, thái ñộ và 

hành vi về hệ thống các chuẩn mực xã hội ñã ñược qui ñịnh là vì quá trình giáo dục 
là quá trình tác ñộng lên cả ba mặt của ñời sống tâm lý con người. Cho nên, quá 
trình giáo dục phải thực hiện ba loại mục tiêu: mục tiêu về tri thức, mục tiêu về thái 
ñộ và mục tiêu về hành vi. Ba loại mục tiêu này liên quan mật thiết với nhau, thống 
nhất và hỗ trợ cho nhau. Trong ñó, mục tiêu tri thức về các chuẩn mực xã hội là cơ 
sở; mục tiêu về thái ñộ ñối với các chuẩn mực xã hội là ñộng lực và mục tiêu về 
hành vi thể hiện các chuẩn mực xã hội là cơ bản. 

2.3.2. C¸c nguyªn t¾c x©y dùng néi dung gi¸o dôc 
2.3.2.1. Nội dung giáo dục phải phù hợp với mục tiêu giáo dục và ñào tạo 
Trong quá trình giáo dục, mục tiêu giáo dục, ñào tạo có tác dụng ñịnh hướng 

cho việc xây dựng nội dung giáo dục, ñào tạo cho các ngành học, bậc học, các loại 
hình trường, lớp. Nội dung giáo dục luôn bị chi phối bởi mục tiêu giáo dục. Nội 
dung giáo dục là sự cụ thể hóa, chi tiết hóa những yêu cầu giáo dục các phẩm chất, 
hành vi, thói quen về ñạo ñức, lao ñộng, thể chất và văn hóa thẩm mỹ phù hợp với 
những chuẩn mực do xã hội qui ñịnh và ñược thực tiễn cuộc sống thừa nhận phù 
hợp với mục tiêu giáo dục của các loại hình trường, lớp. Ngược lại nội dung giáo 
dục lại phục vụ cho việc thực hiện mục tiêu giáo dục (Xem lại phần cấu trúc của 
quá trình giáo dục). 

2.3.2.2. Nội dung giáo dục phải ñảm bảo tính liên tục, tính hệ thống 
- Nội dung giáo dục phải ñược xây dựng theo một hệ thống ñảm bảo ñược 

qui luật vận ñộng và phát triển của quá trình giáo dục nhằm giúp HS thực hiện ñược 
hệ thống các chuẩn mực xã hội.  

- Nội dung giáo dục phải có tính liên tục từ bậc dưới lên bậc trên, từ lớp dưới 
lên lớp trên giúp cho quá trình giáo dục ñược tiến hành một cách thường xuyên, liên 
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tục không bị ngắt quãng. Nhờ ñó, ý thức của cá nhân về các chuẩn mực xã hội và 
những hành vi tương ứng ñược hình thành ở HS sẽ ñược củng cố vững chắc và phát 
triển không ngừng. 

2.3.2.3. Nội dung giáo dục phải ñảm bảo mối quan hệ giữa những giá trị 
truyền thống và những giá trị hiện ñại, giữa những giá trị dân tộc và những giá trị 
nhân loại 

-Nội dung giáo dục phải ñược xây dựng dựa trên mối quan hệ giữa những giá 
trị truyền thống và những giá trị hiện ñại bằng cách: 

+Kế thừa có chọn lọc những giá trị truyền thống và hiện ñại hóa chúng, ví 
dụ: Tứ ñức theo quan niệm mới...; ñồng thời loại bỏ những giá trị truyền thống ñến 
nay không còn phù hợp, ví dụ: gia ñình ñông con là gia ñình có phúc... 

+ Bổ sung những giá trị hiện ñại mới ñược nẩy sinh trong thời kỳ ñổi mới 
hiện nay của ñất nước, ví dụ: gia ñình hạnh phúc là gia ñình có từ một ñến hai con, 
có ham muốn làm giàu cho bản thân và cho xã hội, có ñầu óc kinh doanh... 

+ Tuyệt ñối tránh hai tình trạng, một là tư tưởng bảo thủ không muốn ñưa 
những giá trị hiện ñại vào nội dung giáo dục; hai là tư tưởng phủ ñịnh sạch trơn 
những giá trị truyền thống, chạy theo những giá trị hiện ñại một cách vô nguyên tắc. 

- Nội dung giáo dục phải ñảm bảo ñược mối quan hệ giữa những giá trị dân 
tộc và những giá trị nhân loại: 

+ Duy trì và phát triển những giá trị mang bản sắc dân tộc, ví dụ: Cách chào 
hỏi, cách ăn mặc... 

+ Bổ sung thêm những giá trị nhân loại, ví dụ: ý thức bảo vệ môi trường, 
phòng chống HIV... 

+ Tuyệt ñối tránh hai tình trạng: Một là, tư tưởng dân tộc hẹp hòi, phủ ñịnh 
những giá trị nhân loại; hai là; làm mất bản săc dân tộc, chạy theo những giá trị 
nhân loại một cách vô nguyên tắc.  

- Nên theo quan ñiểm “Hòa nhập nhưng không hòa tan”. 
2.3.2.4. Nội dung giáo dục phải ñược xây dựng cho phù hợp với ñặc ñiểm 

tâm sinh lý của HS 
Xuất phát từ nguyên tắc về tính vừa sức và tính cá biệt trong quá trình giáo 

dục, nội dung giáo dục cần ñược xây dựng cho phù hợp với trình ñộ phát triển tâm 
sinh lý của lứa tuổi và trình ñộ phát triển cá biệt của HS. 

Ví dụ: ðưa ra những chuẩn mực hành vi cho HS Tiểu học; những phẩm chất 
ñạo ñức, nghĩa vụ ñạo ñức cho học sinh THCS; những vấn ñề thuộc phạm trù ñạo 
ñức cho học sinh PTTH và cho sinh viên nghiên cứu ðạo ñức học. 

2.3.2.5. Nội dung giáo dục ñảm bảo tính ñồng tâm 
Nội dung giáo dục là các chuẩn mực xã hội ñược xây dựng và phát triển theo 

hướng mở rộng ñào sâu và khái quát dần từ lớp dưới lên lớp trên (có thể hiểu phát 
triển theo ñường xoáy trôn ốc). Nhờ ñó, HS có cơ hội ñược nâng cao dần những 
hiểu biết về các chuẩn mực xã hội, ñịnh hướng cho nhũng hành vi ngày càng có tính 
tự giác cao. 

2.3.3. Các thành phần cơ bản của néi dung gi¸o dôc 
Nội dung giáo dục trong nhà trường ñược xây dựng xuất phát từ mục ñích 

giáo dục xã hội, từ các yêu cầu khách quan của ñất nước, của thời ñại. 
Nội dung giáo dục bao gồm các mặt giáo dục toàn diện nhân cách HS. Các 

thành phần cơ bản của nội dung giáo dục bao gồm: Giáo dục ý thức công dân, giáo 
dục lao ñộng-hướng nghiệp, giáo dục văn hóa-thẩm mỹ và giáo dục thể chất. 
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2.3.3.1. Giáo dục ý thức công dân 
- Ý thức công dân là phạm trù tinh thần, nói lên trình ñộ nhận thức về quyền 

lợi và nghĩa vụ của người dân ñối với nhà nước và ñược thể hiện bằng nhận thức và 
hành vi cụ thể trong cuộc sống của mỗi người.  

Nội dung của ý thức công dân bao gồm ba mặt: Ý thức chính trị, ý thức pháp 
luật và ý thức ñạo ñức.  

+ Ý thức chính trị là ý thức về quyền lợi giai cấp, là ý thức về sự tồn vong và 
giàu mạnh của ñất nước, về vai trò của ñất nước trong quan hệ với các quốc gia trên 
thế giới. 

+ Ý thức pháp luật là hệ thống các quan niệm về quyền lợi, nghĩa vụ của 
công dân trong xã hội, trên cơ sở của những qui tắc ñã ñược xã hội thừa nhận, thể 
hiện tính hợp pháp hay không hợp pháp của những hành vi cá nhân. 

+ Ý thức ñạo ñức là ý thức của cá nhân về mục ñích của cuộc sống và mối 
quan hệ của cá nhân trong xã hội. Ý thức ñạo ñức ñược biểu hiện chính trong cuộc 
sống của con người ở cả ba mặt nhận thức, tình cảm và hành vi ñạo ñức. 

- Giáo dục ý thức công dân là quá trình giáo dục nhằm bồi dưỡng cho HS ý 
thức chính trị, ý thức pháp luật, ý thức ñạo ñức và những hành vi, thói quen phù 
hợp, tương ứng. 

Nội dung giáo dục ý thức công dân bao gồm:  
+ Giáo dục cho HS ý thức chính trị: Ý thức về chủ quyền dân tộc, về sự tồn 

tại và toàn vẹn lãnh thổ, về sự giàu mạnh của ñất nước; ý thức về sự thực hiện 
những chủ chương, ñường lối, chính sách của ðảng và Nhà nước; ý thức về quyền 
lợi và nghĩa vụ của người công dân vì Việt Nam dân giàu nước mạnh, xã hội công 
bằng dân chủ, văn minh. 

+ Giáo dục cho HS ý thức pháp luật: Ý thức về nghĩa vụ  công dân trong việc 
cùng toàn dân tham gia ñóng góp xây dựng các Bộ luật của nhà nước, cùng với toàn 
dân ñấu tranh ñể pháp luật ñược thực hiện công bằng, phấn ñấu cho một nhà nước 
pháp quyền; ý thức về nghĩa vụ công dân thực hiện nghiêm chỉnh luật pháp nhà 
nước; ý thức về quyền lợi công dân ñược nhà nước bảo hộ về luật pháp.  

+ Giáo dục cho HS ý thức ñạo ñức: Ý thức về mục ñích cuộc sống của bản 
thân, mỗi cá nhân phấn ñấu cho một cuộc sống hạnh phúc không chỉ cho mình, cho 
gia ñình mình mà còn cho xã hội; ý thức về lối sống cá nhân, lối sống tự chủ, tích 
cực, năng ñộng, sáng tạo, chống lại lối sống ích kỷ, ăn bám...; ý thức về các mối 
quan hệ ñúng ñắn trong gia ñình, nhà trường và ngoài xã hội ñược thể hiện qua văn 
hóa giao tiếp như tính lễ ñộ trên kính dưới nhường, tính thật thà, khiêm tốn, tình 
thân ái, lòng nhân ñạo, sự công bằng, vị tha, bao dung, thái ñộ chân thành, cởi mở, 
tính tập thể, sự quan tâm, ý thức bảo vệ lẽ phải, bảo vệ chân lý trên nền tảng của cái 
“chân, thiện, mỹ”; Ý thức về cuộc sống lao ñộng sáng tạo, coi lao ñộng là nghĩa vụ 
là trách nhiệm và cũng là quyền lợi của mỗi người công dân, lao ñộng với những 
phẩm chất của một người lao ñộng mới;  

Con ñường giáo dục ý thức công dân 
Giáo dục ý thức công dân là một bộ phận của quá trình giáo dục tổng thể, 

cần ñược tiến hành có kế hoạch với những con ñường và phương thức sau ñây: 
+ Giáo dục thông qua việc giảng dạy các môn học trong nhà trường, nhất là 

môn giáo dục ðạo ñức (ở Tiểu học), giáo dục Công dân (ở Trung học) và các môn 
về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử ñảng ở ðại học và Trung 
học chuyên nghiệp; 
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+ Tổ chức cho HS tham gia vào các hoạt ñộng lao ñộng và các hoạt ñộng xã 
hội ña dạng, phong phú; 

+ Tổ chức tốt các hoạt ñộng sinh hoạt tập thể; 
+ Tổ chức các cuộc thi, các sân chơi hấp dẫn; 
+ Tổ chức tốt các hoạt ñộng giáo dục theo chủ ñề. 
2.3.3.2. Giáo dục lao ñộng, hướng nghiệp 
1). Giáo dục lao ñộng 
Thuật ngữ giáo dục lao ñộng bao hàm hai nội dung: Giáo dục ñể lao ñộng và 

giáo dục trong lao ñộng.  
Theo nghĩa thứ nhất, giáo dục lao ñộng là quá trình tác ñộng có mục ñích, có 

kế hoạch ñến nhân cách HS nhằm chuẩn bị cho các em ñi vào cuộc sống lao ñộng 
xã hội.  

Theo nghĩa thứ hai, giáo dục lao ñộng là quá trình tổ chức sư phạm các loại 
hình hoạt ñộng lao ñộng của HS ñể thông qua ñó hình thành và phát triển nhân cách 
con người mới cho các em. 

Giáo dục lao ñộng bao gồm: 
- Cung cấp cho HS hệ thống kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức kỹ thuật 

tổng hợp và kiến thức một lĩnh vực lao ñộng cụ thể 
+ Kiến thức khoa học cơ bản do việc dạy-học các môn học ñem lại. Kiến 

thức này ñược coi là cơ sở, là nền tảng cho mọi quá trình học tập và lao ñộng tiếp 
theo của HS trong tương lai; 

+ Kiến thức kỹ thuật tổng hợp do giáo dục kỹ thuật tổng hợp ñem lại. Ở nhà 
trường phổ thông, kiến thức kỹ thuật tổng hợp là những kiến thức sơ ñẳng về nền 
sản xuất hiện ñại với công nghệ cao, với dây truyền máy móc tự ñộng, với bí quyết 
kỹ thuật tinh vi, người lao ñộng có tay nghề cao và năng lực quản lý tốt. Mặt giáo 
dục này cung cấp cho HS những hiểu biết về các xu hướng phát triển công nghệ thế 
giới và Việt Nam, những nguyên lý công nghệ trong mọi ngành sản xuất, những 
phương pháp cải tiến công cụ và qui trình sản xuất...Những kiến thức ñó là cơ sở 
vững chắc cho HS vào ñời tiếp cận ñược với nền sản xuất hiện ñại; 

+ Giáo dục lao ñộng còn cung cấp cho HS hệ thống kiến thức về các nghề 
phổ thông thông qua các môn học kỹ thuật  (nay gọi là môn công nghệ): Kỹ thuật 
công nghiệp và kỹ thuật nông nghiệp...thông qua việc thực hành, thực tập ở xưởng 
trường, vườn trường và các cơ sở sản xuất. 

- Giáo dục ý thức và thái ñộ lao ñộng 
ðây là nội dung giáo dục quan trọng nhằm bồi dưỡng cho HS: 
Ý thức về nghĩa vụ, trách nhiệm lao ñộng của mọi công dân trong công cuộc 

xây dựng ñất nước;  
+ Hiểu ñược ñường lối, chiến lược xây dựng nền kinh tế ñất nước, chủ 

chương của các ñịa phương ñể có ý thức tham gia vào sự nghiệp chung;  
+ Giáo dục lòng yêu lao ñộng và thái ñộ lao ñộng tích cực, phương pháp lao 

ñộng sáng tạo trong tất cả mọi công việc;  
+ Giáo dục tình yêu thương, quí trọng ñối với người lao ñộng, tôn trọng các 

loại hình lao ñộng và trân trọng các thành quả lao ñộng của mọi người... 
- Hình thành cho HS những kỹ năng lao ñộng cơ bản ở trình ñộ phổ thông  
Các kỹ năng lao ñộng phổ thông cần trang bị cho HS thường bao gồm: Lao 

ñộng thủ công, ñan lát, nữ công gia chánh, mộc, rèn, gò, hàn, nguội, các nghề phổ 
thông và truyền thống ở ñịa phương. 
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2). Giáo dục hướng nghiệp, lập nghiệp 
Giáo dục hướng nghiệp là hoạt ñộng của các nhà sư phạm nhằm ñịnh hướng 

nghề nghiệp cho HS, giúp họ lựa chọn một nghề nghiệp phù hợp với hứng thú, năng 
lực của cá nhân và yêu cầu nhân lực xã hội. 

Hướng nghiệp là một bộ phận của nội dung giáo dục phổ thông. Giáo dục 
hướng nghiệp nhằm tạo cơ hội cho HS hòa nhập với ñội ngũ lao ñộng xã hội. ðây là 
quá trình ñiều khiển, ñiều chỉnh hứng thú, nguyện vọng của HS trong lựa chọn nghề 
ñể tránh lựa chọn nghề một cách tự phát, cảm tính. Hướng nghiệp còn cung cấp 
kiến thức, hình thành một số kỹ năng nghề cho HS ñể các em có thể tiếp tục học tập 
và hành nghề trong tương lai.  

ðối với cá nhân HS, hướng nghiệp giúp các em có cơ hội nhìn nhận khả 
năng của bản thân, khẳng ñịnh hoặc ñiều chỉnh xu hướng chọn nghề ñể chọn ñược 
một nghề nghiệp phù hợp.  

ðối với xã hội, hướng nghiệp giúp vào việc phân công lao ñộng, sử dụng 
nguồn nhân lực một cách tối ưu, ñào tạo ñược một ñội ngũ lao ñộng ñồng bộ, một 
lực lượng lao ñộng phù hợp với cơ cấu lao ñộng xã hội ở từng thời kỳ, ñể phát triển 
kinh tế, văn hóa xã hội. 

Hoạt ñộng hướng nghiệp bao gồm: Tư vấn nghề nghiệp, ñịnh hướng nghề 
nghiệp và tuyển chọn nghề. Ba mặt này có quan hệ mật thiết và hỗ trợ nhau, có thể 
biểu diễn bằng tam giác hướng nghiệp sau: 

Tam Giác Hoạt ðộng Hướng Nghiệp 
( Phạm Viết Vượng, 1998 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
3). Các nguyên tắc và con ñường giáo dục lao ñộng-hướng nghiệp trong nhà 

trường 
- Các nguyên tắc: 
+ Giáo dục lao ñộng cho tất cả mọi người; 
+ Giáo dục lao ñộng phù hợp với trình ñộ, lứa tuổi, giới tính và sức khỏe; 
+ Giáo dục lao ñộng có kế hoạch, thường xuyên và nhiều hình thức; 
+ Thống nhất giữa dạy lý thuyết và kỹ năng thực hành; 
+ Giáo dục lao ñộng gắn với thực tiễn cuộc sống xã hội. 
- Các con ñường giáo dục lao ñộng: 
+ Giáo dục lao ñộng thông qua dạy-học các môn học, ñặc biệt là các môn 

khoa học và công nghệ; 
+ Giáo dục lao ñộng thông qua các hoạt ñộng giáo dục hướng nghiệp trong 

nhà trường; 

ðịnh hướng 
Thị trường 
lao ñộng ðặc ñiểm và 

yêu cầu nghề  

ðặc ñiểm 
nhân cách 

Tư vấn  Tuyển chọn 
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+ Giáo dục lao ñộng bằng chính cuộc sống lao ñộng với các loại hình lao 
ñộng phong phú và ña dạng sau: Lao ñộng tự phục vụ; lao ñộng công ích; lao ñộng 
sản xuất; tham quan sản xuất... 

2.3.3.3. Giáo dục văn hóa-thẩm mỹ 
1). Giáo dục văn hóa là quá trình giáo dục nhằm hình thành cho HS những 

phẩm chất cá nhân tốt ñẹp, những nếp sống văn minh, từ ñó sáng tạo ra những giá 
trị vật chất và tinh thần cho bản thân và cho xã hội. 

Nhiệm vụ và nội dung giáo dục văn hóa bao gồm: 
- Xây dựng một hệ tư tưởng xã hội lấy học thuyết chủ nghĩa Mác-Lê nin và 

tư tưởng Hồ Chí Minh làm cơ sở, nền tảng. Giáo dục văiệt nam hóa hướng tới mục 
ñích phấn ñấu của toàn xã hội theo tinh thần “dân giàu, nước mạnh, xã hội công 
bằng, dân chủ, văn minh”; 

- Xây dựng một nền văn hóa ñậm ñà bản sắc dân tộc, mang tính nhân văn, 
nhân bản, nhân ñạo, nhân ái. Xây dựng nền văn hóa thống nhất giữa truyền thống 
dân tộc và thời ñại, giữa quốc gia và quốc tế; 

- ðào tạo một thế hệ con người ñạt tới ñỉnh cao của nền văn minh nhân loại. 
ðó là những con người có tâm hồn trong sáng, sống có lý tưởng, lương thiện, ñạo 
ñức, giàu lòng vị tha, có hành vi văn minh, lịch sự, biết sống, lao ñộng vì hạnh phúc 
của dân tộc. 

2). Giáo dục thẩm mỹ 
Giáo dục thẩm mỹ là quá trình giáo dục nhằm hình thành cho HS năng lực 

nhận thức, ñánh giá, sáng tạo và hành ñộng theo cái ñẹp. 
Giáo dục thẩm mỹ nhằm thực hiện các nhiệm vụ sau: 
- Bồi dưỡng cho HS năng lực cảm thụ cái ñẹp trong tự nhiên, trong cuộc 

sống xã hội và trong nghệ thuật; 
- Bồi dưỡng cho HS năng lực ñánh giá cái ñẹp, nhận biết ñược những “chân, 

thiện, mỹ” trong cuộc sống con người. Từ ñó hình thành tình cảm và thị hiếu thẩm 
mỹ ñúng ñắn phù hợp với các giá trị dân tộc và thời ñại; 

- Bồi dưỡng cho HS lòng khát khao sáng tạo cái ñẹp và năng lực sáng tạo cái 
ñẹp, năng lực xây cuộc sống theo qui luật của cái ñẹp. 

3). Các con ñường giáo dục văn hóa, thẩm mỹ 
- Giáo dục văn hóa thẩm mỹ thông qua việc dạy-học các môn học trong nhà 

trường ñặc biệt là các môn khoa học xã hội, nhân văn và nghệ thuật; 
- Giáo dục văn hóa thẩm mỹ thông qua xây dựng môi trường văn hóa gia 

ñình, nhà trường và xã hội tốt ñẹp; 
- Giáo dục văn hóa thẩm mỹ thông qua giáo dục truyền thống văn hóa dân 

tộc; 
- Giáo dục văn hóa thẩm mỹ thông qua giáo dục nghệ thuật; 
- Giáo dục văn hóa thẩm mỹ thông qua giáo dục hành vi văn hóa trong cuộc 

sống; 
- Giáo dục văn hóa thẩm mỹ thông qua các hoạt ñộng thể dục, thể thao. 
2.3.3.4. Giáo dục thể chất 
1). Giáo dục thể chất là một quá trình sư phạm hướng vào việc hoàn thiện cơ 

thể con người về mặt hình thái và về mặt chức năng, hình thành các kỹ năng và các 
kỹ xảo vận ñộng cơ bản quan trọng trong ñời sống, cùng với những hiểu biết liên 
quan ñến những kỹ năng, kỹ xảo ñó, phát triển các phẩm chất và các khả năng về 
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thể lực của con người, hình thành lối sống lành mạnh, chuẩn bị cho con người thực 
hiện tốt nghĩa vụ lao ñộng và bảo vệ tỏ quốc. 

2). Giáo dục thể chất cần thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau: 
- Góp phần phát triển ñúng ñắn thể chất và củng cố sức khỏe; 
- Phát triển các phẩm chất vận ñộng (nhanh, mạnh, bền, khéo); 
- Hoàn thiện các kỹ năng và kỹ xảo vận ñộng; 
- Hình thành hứng thú vững bền và nhu cầu tập luyện thể dục và hoạt ñộng 

thể thao một cách có hệ thống. 
- Trong khi thực hiện các nhiệm vụ này, giáo dục thể chất ñồng thời cũng võ 

trang tri thức và xây dựng cho HS thói quen giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khỏe, hình 
thành các phẩm chất ý chí-ñạo ñức của con người mới và phát triển năng khiếu thể 
dục, thể thao cho thế hệ trẻ. 

3). Các phương tiện cơ bản và các hình thức tổ chức giáo dục thể chất cho 
HS ở nhà trường phổ thông 

- Các phương tiện cơ bản của giáo dục thể chất bao gồm: 
+ Luyện tập thể lực với các dạng: Tập thể dục, trò chơi, du lịch, thể thao... 
+ Các yếu tố lành mạnh tự nhiên của thiên thiên như ánh nắng mặt trời, 

không khí, nước... 
+ Các yếu tố vệ sinh bao gồm việc ñảm bảo về mặt vệ sinh khi luyện tập thể 

lực, trong chế ñộ học tập, lao ñộng, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí, ăn, uống, ngủ...hợp 
lý. 

- Các hình thức giáo dục thể chất cho HS trong nhà trường bao gồm: 
+ Bài học thể dục, quân sự; 
+ Các biện pháp vệ sinh bồi dưỡng sức khỏe trong chế ñộ học tập và sinh 

hoạt hàng ngày như: Thể dục buổi sáng và trước buổi học, tập thể dục và nghỉ giữa 
tiết học, tổ chức ra chơi giữa buổi học; 

+ Các biện pháp xây dựng môi trường vệ sinh lành mạnh cho sức khỏe như: 
Các biện pháp giữ gìn vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh môi trường sống (Trong mọi 
hoạt ñộng ở gia ñình, nhà trường, xã hội); 

+ Tổ chức những hoạt ñộng ngoài lớp, ngoài trường về thể dục, thể thao, vệ 
sinh... 

Trong sự phát triển chung của thời ñại, của giáo dục và ñào tạo hiện nay; 
ngoài các thành phần cơ bản của nội dung giáo dục nêu trên, ñã và ñang xuất hiện 
các vấn ñề giáo dục như: Giáo dục dân số và kế hoạch hóa gia ñình, giáo dục môi 
trường và sinh thái, giáo dục giới tính, giáo dục phòng chống ma túy xâm nhập học 
ñường...Các nội dung này cần ñược lồng ghép vào vào nội dung giáo dục nội khóa 
và ngoại khóa thông qua các hoạt ñộng giáo dục và dạy học của nhà trường. 

 
2.4. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC 
2.4.1. Kh¸i niÖm chung vÒ ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc 
2.4.1.1. Khái niệm 
Phương pháp giáo dục là tổng hợp những cách thức hoạt ñộng gắn bó giữa 

nhà giáo dục và ñối tượng giáo dục nhằm thực hiện mục ñích và nhiệm vụ giáo dục 
ñã qui ñịnh. 

- Phương pháp giáo dục là một thành tố trong cấu trúc của quá trình giáo 
dục. Phương pháp giáo dục có liên quan mật thiết với các thành tố khác của quá 
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trình giáo dục. Phương pháp giáo dục chịu sự chi phối trực tiếp của nội dung giáo 
dục và quyết ñịnh trực tiếp sự thành bại của quá trình giáo dục. 

- Phương pháp giáo dục thể hiện sự thống nhất biện chứng giữa cách thức 
hoạt ñộng của nhà giáo dục và ñối tượng giáo dục. Trong ñó, hoạt ñộng của nhà 
giáo dục ñóng vai trò chủ ñạo, hướng dẫn; hoạt ñộng của ñối tượng giáo dục ñóng 
vai trò chủ ñộng, tích cực sáng tạo. 

- Sự tác ñộng qua lại ñó nhằm hình thành cho ñối tượng giáo dục ý thức, tình 
cảm tích cực ñối với các chuẩn mực xã hội và trên cơ sở ñó hình thành cho ñối 
tượng giáo dục hành vi và thói quen phù hợp với các chuẩn mực xã hội. 

2.4.1.2. Các cơ sở xây dựng phương pháp giáo dục 
Bản chất của phương pháp giáo dục phản ánh bản chất của xã hội. Trong nhà 

trường của chúng ta, các phương pháp giáo dục ñược xây dựng dựa trên các cơ sở 
sau: 

- Dựa vào phương pháp vận ñộng quần chúng, ñường lối quần chúng, ñường 
lối công tác tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lênin và của ðảng ta ñó là: Thuyết phục 
và rèn luyện quần chúng trong thực tiễn nhằm phát huy ý thức tự giác, quyền làm 
chủ của họ là chủ yếu.  

Hồ Chủ Tịch ñã từng nói: “Làm theo cách của quần chúng, việc gì cũng hỏi 
dân chúng, cùng dân chúng bàn bạc, giải thích cho dân chúng hiểu rõ, ñược dân 
chúng ñồng ý, do dân chúng vui lòng ra sức làm”. 

- Dựa vào bản chất, tính qui luật và logíc của quá trình giáo dục. 
2.4.2. HÖ thèng c¸c ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc 
Dựa trên quan niệm về tính toàn vẹn, thống nhất về nhân cách HS, giáo dục 

là quá trình tác ñộng lên cả ba mặt của ñời sống tâm lý HS: Mặt nhận thức; mặt xúc 
cảm, tình cảm (hay mặt thái ñộ) và mặt hành ñộng. Phương pháp giáo dục bao gồm 
một hệ thống các phương pháp tác ñộng lên cấu trúc toàn vẹn này. Từ ñó, phương 
pháp giáo dục bao gồm các nhóm phương pháp sau: 

- Nhóm phương pháp tác ñộng lên mặt nhận thức và mặt xúc cảm, tình cảm 
của HS nhằm hình thành cho các em ý thức cá nhân; 

- Nhóm phương pháp tác ñộng lên mặt hành ñộng của HS hay nhóm phương 
pháp tổ chức các hoạt ñộng nhằm tích lũy kinh nghiệm ứng xử xã hội của HS; 

ðây là hai nhóm phương pháp giáo dục chính, ngoài ra còn nhóm phương 
pháp giáo dục hỗ trợ ñó là: 

- Nhóm phương pháp thực hiện chức năng kích thích và ñiều chỉnh hành vi 
ứng xử của HS. 

2.4.2.1. Nhóm các phương pháp hình thành ý thức cá nhân hay còn gọi là 
nhóm phương pháp thuyết phục 

- Khái niệm: Thuyết phục là phương pháp tác ñộng lên HS bằng ngôn ngữ và 
bằng sự thực sinh ñộng khiến cho các em hiểu những chuẩn mực xã hội, tin là ñúng 
và tuân theo. 

- Thuyết phục sử dụng các phương tiện:  
+ Ngôn ngữ (nói và viết) 
+ Tấm gương 
- Các phương pháp thuyết phục bao gồm: 
+ Các phương pháp thuyết phục bằng ngôn ngữ; 
+ Phương pháp thuyết phục bằng nêu gương. 
a.. Phương pháp thuyết phục bằng ngôn ngữ 
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Thuyết phục bằng ngôn ngữ là phương pháp sử dụng lời nói và chữ viết ñể 
tác ñộng lên HS khiến các em hiểu, tin vào các chuẩn mực xã hội ñã ñược qui ñịnh. 

Thuyết phục bao gồm các phương pháp cụ thể sau: 
* Phương pháp giảng giải 
- Giảng giải là phương pháp, trong ñó, GV dùng lời nói ñể giải thích, chứng 

minh các chuẩn mực xã hội ñã ñược qui ñịnh nhằm giúp HS hiểu ñược nội dung, ý 
nghĩa và qui tắc thực hiện của những chuẩn mực xã hội ñó. 

- Tác dụng của phương pháp này: Giúp cho HS có cơ hội lĩnh hội một cách 
tự giác các chuẩn mực xã hội, hình thành ñược niềm tin ñối với chúng. 

- Phương pháp giảng giải ñược thực hiện thông qua các bài giảng của các 
môn học nhất là các môn thuộc khoa học xã hội (ñặc biệt qua bài giảng môn Giáo 
dục ñạo ñức, Giáo dục công dân...), qua các câu chuyện, các báo cáo thực tế... 

- ðể thực hiện phương pháp này có hiệu quả nhà giáo dục cần chú ý: 
+ Chuẩn bị nội dung giảng giải về những chuẩn mực xã hội nào ñó cho ñầy 

ñủ, chính xác, ñáp ứng ñược các câu hỏi:  
• Vì sao phải thực hiện chuẩn mực xã hội ñó?  
• Chuẩn mực xã hội ñó bao gồm những gì?  
• Cách thức thực hiện chuẩn mực xã hội ñó ra sao?  
• Tuân theo những qui tắc nào? 
+ Khi tiến hành giảng giải cần:  
• Sử dụng lời nói ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, dễ hiểu;  
• Lập luận logic;  
• Nên có minh họa;  
• Nên thu hút HS tham gia vào quá trình giảng giải; 
• Nên liên hệ hoặc ñể cho HS tự liên hệ thực tế, bản thân..  
* Phương pháp ñàm thoại 
- ðàm thoại trong giáo dục là phương pháp, trong ñó, GV cùng trò chuyện 

với ñối HS hoặc tổ chức cho HS trò chuyện cùng nhau về các vấn ñề có liên quan 
ñến các chuẩn mực xã hội, ví dụ: Trao ñổi cùng nhau về Tình bạn. 

- Phương pháp ñàm thoại có tác dụng:  
+ Tạo cơ hội cho HS giải thích, ñánh giá những sự kiện, những hiện tượng có 

liên quan ñến những hành vi tích cực hay tiêu cực, giải quyết những tình huống ñạo 
ñức, pháp luật...từ ñó rút ra ñược những kết luận bổ ích;  

+ Giúp các em khắc sâu và phát triển cũng như hệ thống hóa những vấn ñề 
có liên quan ñến các chuẩn mực xã hội ñã ñược giáo dục; 

+ Hình thành và phát triển niềm tin ñối với các chuẩn mụưc xã hội từ ñó 
củng cố ñược ý thức cá nhân. 

- Cũng như dạy học, ñàm thoại trong quá trình giáo dục bao gồm: 
+ ðàm thoại gợi mở; 
+ ñàm thoại củng cố, hệ thống hóa, khái quát hóa; 
+ ðàm thoại kiểm tra, ñánh giá...  
- ðể việc sử dụng phương pháp ñàm thoại có hiệu quả, nhà giáo dục cần tuân 

thủ quy trình sau: 
+ Khâu chuẩn bị ñàm thoại. Khâu chuẩn bị cho cuộc ñàm thoại giáo dục 

thường bao gồm:  
• Xác ñịnh rõ chủ ñề, mục tiêu và nội dung ñàm thoại;  
• Xây dựng hệ thống các câu hỏi cho phù hợp;  
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• Thông báo trước cho HS tham gia ñàm thoại chuẩn bị;  
• Kiểm tra sự chuẩn bị của các em; 
+ Khâu tổ chức ñàm thoại. Khâu tổ chức ñàm thoại thường bao gồm:  
• Nêu lại chủ ñề, mục tiêu, nội dung ñàm thoại và các câu hỏi ñàm thoại ñể 

ñịnh hướng cho HS;  
• ðiều khiển, kích thích HS tham gia tích cực phát biểu ý kiến, tranh luận 

cùng nhau về các vấn ñề ñưa ra. 
+ Khâu kết thúc ñàm thoại. Khâu kết thúc ñàm thoại thwòng bao gồm:  
• Kích thích HS tham gia ñàm thoại rút ra kết luận cần thiết;  
• Tổng kết, ñánh giá. 
* Phương pháp kể chuyện 
- Kể chuyện là phương pháp dùng lời nói (cùng những ñiệu bộ, nét mặt...) ñể 

thuật lại một cách sinh ñộng một câu chuyện có ý nghĩa giáo dục. 
- Phương pháp này ñặc biệt có ý nghĩa ñối với những HS lứa tuổi nhỏ. Tác 

dụng của phương pháp giáo dục này là ở chỗ:  
+ Hình thành và phát triển cho HS những cảm xúc tích cực và những niềm 

tin ñúng ñắn về chuẩn mực xã hội có liên quan;  
+ Học tập ñược những gương tốt ñồng thời biết tránh những gương xấu nêu 

trong truyện kể với óc phê phán, nhận xét, ñánh giá. 
- Muốn sử dụng phương pháp kể chuyện có hiệu quả tuân thủ quy trình sau: 
+ Khâu chuẩn bị. Trong khâu chuẩn bị cần lựa chọn truyện kể. ðể phương 

pháp kể chuyện phát huy tác dụng tích cực, khi lựa chọn truyện kể cần:  
• Xác ñịnh chủ ñề truyện kể theo mục tiêu giáo dục cụ thể;  
• Lựa chọn truyện kể ñáp ứng chủ ñề, mục tiêu ñã ñịnh, phù hợp với thời 

gian kể chuyện cho phép, phù hợp với ñặc ñiểm tâm-sinh lý và trình ñộ nhận thức 
của HS; 

+ Khâu kể chuyện. Khi kể chuyện cần tuân thủ các yêu cầu:  
• Lời kể sinh ñộng;  
• Giọng nói cùng những ñiệu bộ, nét mặt thay ñổi cho phù hợp với các tình 

tiết, các nhân vật trong câu truyện nhằm gây ñược sự chú ý, nhất là gây ñược cảm 
xúc mạnh mẽ, sâu sắc ở HS;  

• Nên sử dụng các tranh ảnh minh học cho hấp dẫn;  
• Nêu bật ñược những tình tiết, những tình huống cơ bản của nội dung câu 

truyện nhằm ñịnh hướng sự tập trung chú ý của người nghe;  
• Quan sát, theo dõi nét mặt, thái ñộ của người nghe ñể kịp thời ñiều chỉnh 

cách kể chuyện;  
• Có thể nêu một số câu hỏi hoặc vấn ñề ñể người nghe dựa vào nội dung câu 

truyện mà trao ñổi ý kiến, rút ra những kết luận bổ ích;  
• Có thể cho người nghe (nhất là người nghe nhỏ tuổi) kể lại câu truyện. 
- ðể có năng lực kể chuyện, GV nên tập kể chuyện, biết cách xây dựng 

truyện kể theo chủ ñề và mục tiêu giáo dục, nhập vai vào các nhân vật trong truyện 
một cách tự nhiên; chọn hoặc xây dựng nhũng phương tiện trực quan phục vụ cho 
truyện kể phù hợp với nội dung, ñảm bảo yêu cầu thẩm mỹ... 

* Tâm sự qua thư 
- ðây là phương pháp giáo dục, trong ñó, GV sử dụng ngôn ngữ viết ñể tác 

ñộng ñến HS. Bức thư chứa ñựng những nội dung giáo dục cần thiết. 
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- Phương pháp này thường ñược sử dụng khi giữa GV và HS có một khoảng 
cách mà không thể tác ñộng ñến nhau một cách trực tiếp ñược. Khoảng cách ñó có 
thể là khoảng cách không gian, thời gian hoặc tâm lý khiến khó sử dụng lời nói. 

- Khi sử dụng phương pháp này, nhà giáo dục lại cần phải tuân thủ những 
yêu cầu của ngôn ngữ viết trong một bức thư. 

b. Thuyết phục bằng nêu gương 
- Nêu gương là phương pháp dùng những tấm gương sáng của những cá nhân 

hay tập thể ñể kích thích những người ñược giáo dục học tập và noi theo.  
Thường thường, khi nói ñến nêu gương là người ta muốn nói ñến việc dùng 

những tấm gương tốt-những tấm gương chính diện ñể giáo dục, ví dụ: những tấm 
gương HS học giỏi, HS có những hành vi ñẹp...ñể các em noi theo. Tuy nhiên, khi 
vận dụng phương pháp nêu gương cũng nên hiểu là có thể dùng những tấm gương 
xấu-những tấm gương phản diện ñể giáo dục, ví dụ: gương HS lười học, HS thiếu 
trung thực trong học tập...Qua những gương xấu này, GV cho HS phân tích, ñánh 
giá và ñề ra hướng khắc phục; trên cơ sở ñó, các em biết cách giải quyết vấn ñề và 
biết tránh những hành vi tương tự. 

- Nêu gương thường rất hay ñược sử dụng trong giáo dục nhất là ñối với 
những HS còn nhỏ tuổi. Nêu gương ñược xây dựng trên cơ sở của sự bắt chước. 

- Tác dụng của phương pháp nêu gương:  
• Giúp HS phát triển ñược năng lực phê phán, ñánh giá ñược những hành vi 

của người khác ñể rút ra những kết luận bổ ích;  
• Biết học tập những biểu hiện hành vi tốt ñồng thời biết tránh những biểu 

hiện hành vi xấu;  
• Hình thành ñược niềm tin về những chuẩn mực xã hội và mong muốn có 

những hành vi phù hợp. 
- Có thể lựa chọn những tấm gương bạn bè trong cuộc sống học tập, lao 

ñộng... của các em; những tấm gương sáng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ ñất 
nước; những tấm gương sáng trong truyền thống gia ñình, nhà trường...; những ñiển 
hình trong văn học nghệ thuật...  

- ðể việc sử dụng phương pháp nêu gương có hiệu quả, nhà giáo dục cần: 
+ Lựa chọn những tấm gương cho phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục 

cụ thể và phù hợp với ñặc ñiểm tâm-sinh lý của HS, trong ñó, lựa chọn những tấm 
gương tốt là chủ yếu; 

+ Những tấm gương ñó phải: Gần gũi với cuộc sống nói chung và ñời sống 
của HS nói riêng; có tính ñiển hình cụ thể, tránh tràn lan, chung chung; chứa ñựng 
những khía cạnh phong phú, tránh ñơn ñiệu, nghèo nàn và có tính khả thi; 

+ Khi nêu gương cần cho HS liên hệ thực tế, nêu lên những tấm gương cần 
noi theo, những tấm gương cần phải phê phán; tham gia phân tích, ñánh giá những 
tấm gương và rút ra những bài học bổ ích; 

+ Nhà giáo dục cần tự xây dựng bản thân mình thành một tấm gương sáng 
cho HS noi theo.  

Tóm lại, ñể tác ñộng lên nhận thức và tình cảm của HS, có thể sử dụng phối 
hợp nhiều phương pháp giáo dục như: Giảng giải, kể chuyện, ñàm thoại, viết thư, 
nêu gương. Bằng những cách tác ñộng này có thể giúp HS hiểu ñược những tri thức 
về các chuẩn mực xã hội, từ ñó xây dựng cho các em niềm tin ñối với các chuẩn 
mực xã hội ñó. Tri thức, niềm tin về các chuẩn mực xã hội cùng các giá trị xã hội sẽ 
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thống nhất với nhau tạo nên ý thức cá nhân về các chuẩn mực xã hội. Ý thức cá 
nhân sẽ là cơ sở cho sự ñịnh hướng rèn luyện hành vi và thói quen tương ứng. 

2.4.2.2. Nhóm các phương pháp tổ chức hoạt ñộng và hình thành kinh 
nghiệm ứng xử xã hội cho HS 

Tổ chức hoạt ñộng là nhóm phương pháp nhằm tổ chức cho HS tham gia vào 
các hoạt ñộng qua ñó ñể giáo dục các em. 

Hoạt ñộng của con người là quá trình con người tác ñộng vào ñối tượng 
nhằm cải biến ñối tượng ñồng thời cải biến chính bản thân mình.  

Như chúng ta ñã biết, các phẩm chất của con người ñược biểu hiện chủ yếu 
trong quá trình hoạt ñộng, ñược thể hiện bằng những hành vi, thói quen hành vi. 
Hoạt ñộng ñảm bảo cho con người nhận thức hiện thực một cách khoa học, kích 
thích hứng thú, tình cảm, làm nẩy sinh những nhu cầu mới, ñộng viên ý chí, nghị 
lực...Trong các yếu tố ảnh hưởng ñến sự hình thành và phát triển nhân cách, hoạt 
ñộng của cá nhân ñóng vai trò quyết ñịnh trực tiếp sự hình thành phát triển nhân 
cách của họ. Do ñó, hoạt ñộng và giao lưu là nguồn quan trọng cung cấp cho HS 
những kinh nghiệm quan hệ xã hội và ứng xử xã hội. Hoạt ñộng và giao lưu là nơi 
tôi luyện ñể HS có những hành vi, thói quen ứng xử trong cuộc sống, có kinh 
nghiệm sống. Quan trọng hơn, cuộc sống của con người là một dòng các hoạt ñộng. 
Không hoạt ñộng, tức con người không tồn tại. Trong cuộc sống, mỗi HS ñều tham 
gia vào các hoạt ñộng như: Hoạt ñộng học tập, hoạt ñộng lao ñộng, hoạt ñộng vui 
chơi, hoạt ñộng xã hội... 

Khi tổ chức cho HS hoạt ñộng cần tuân thủ một số yêu cầu chung sau ñây: 
- Căn cứ vào cấu trúc của hoạt ñộng (Hoạt ñộng bao gồm các hành ñộng, các 

hành ñộng bao gồm các thao tác) cho nên khi tổ chức cho các em hoạt ñộng cần tiến 
hành từ việc huấn luyện các thao tác ñể thực hiện hành ñộng ñến việc ñiều khiển 
toàn bộ hoạt ñộng; 

- Sử dụng tất cả các loại hình hoạt ñộng nhằm giúp HS rèn luyện nhân cách 
toàn diện qua việc tham gia vào các hoạt ñộng phong phú, ña dạng; 

- Phải cho HS thấy ñược ý nghĩa, sự cần thiết của hoạt ñộng ñối với bản thân 
và ñối với xã hội. Từ ñó giúp các em xác ñịnh ñược mục ñích, ñộng cơ hoạt ñộng 
ñúng ñắn; 

- Trong tổ chức hoạt ñộng, cần ñảm bảo ñược mối quan hệ giữa hoạt ñộng 
chủ ñạo của GV với hoạt ñộng chủ ñộng, tích cực, sáng tạo của HS; 

- Luôn luôn kiểm tra, ñánh giá ñể uốn nắn, ñiều chỉnh, sửa chữa về mặt quan 
hệ, giao lưu, phương thức hoạt ñộng. 

Khi tổ chức hoạt ñộng thường sử dụng các phương pháp sau: 
a. Phương pháp nêu lên các yêu cầu sư phạm 
- ðây là phương pháp GV nêu lên các yêu cầu về mặt giáo dục ñối với HS. 

Ví dụ trong việc tổ chức hoạt ñộng học tập: Yêu cầu HS ñi học ñúng giờ, làm bài 
tập ñầy ñủ... 

- Phương pháp nêu lên những yêu cầu sư phạm nhằm thực hiện các chức 
năng: 

+ Yêu cầu ñược hiểu như những chuẩn mực ứng xử xã hội mà HS phải nắm 
vững, phải thực hiện như bổn phận của mình. Chúng ñược coi như những phương 
hướng, nội dung giáo dục ñể HS tự mình rèn luyện. Những yêu cầu ñó là những qui 
ñịnh trong ñiều lệ Nhà trường, ðoàn, ðội...; 
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+ Yêu cầu ñược nêu khi tổ chức hoạt ñộng cũng ñược biểu hiện như những 
nhiệm vụ cụ thể, thực tiễn mà HS phải hoàn thành; 

+ Yêu cầu ñược nêu khi tổ chức hoạt ñộng ñóng vai trò như những kích thích 
hay những kìm hãm mà việc tổ chức hoạt ñộng nào cũng phải sử dụng ñến. ðó là 
những chỉ thị, mệnh lệnh khi bắt ñầu, kết thúc, chuyển ñổi, ñiều chỉnh và sửa chữa 
hay ñình chỉ hoạt ñộng; 

- Sức mạnh kích thích của những yêu cầu ñó thể hiện ở chỗ: Ai là người nêu 
ra những yêu cầu? Người ñó ñược tín nhiệm, yêu quí không? ðối tượng giáo dục 
(cá nhân hay tập thể) ñang phát triển ở trình ñộ nào? 

- Hình thức ñưa ra những yêu cầu: Có thể ñưa ra những yêu cầu một cách 
trực tiếp hay gián tiếp: 

+ Yêu cầu ñược ñưa ra một cách trực tiếp dưới dạng những chỉ thị, mệnh 
lệnh mang tính chất những chỉ dẫn tích cực, cương quyết. Hình thức này thường 
ñược sử dụng ñối với những HS ñang ở giai ñoạn ñầu của sự phát triển hay tập thể 
ñang bắt ñầu hình thành. 

+ Yêu cầu ñược ñưa ra một cách gián tiếp dưới dạng gợi ý, khuyên bảo. 
Những yêu cầu này thường ñược ñưa ra cho các HS ñã lớn, tập thể ñã phát triển.  

b. Phương pháp giao công việc 
- ðây là phương pháp giáo dục, trong ñó, nhà giáo dục giao cho HS những 

công việc cụ thể ñể các em làm nhằm cuốn hút các em tham gia vào các hoạt ñộng 
ña dạng của tập thể qua ñó mà thực hiện nghĩa vụ xã hội và thu ñược những kinh 
nghiệm ứng xử. 

- Tác dụng của phương pháp: Giúp HS có cơ hội thể hiện những kinh nghiệm 
ứng xử trong các mối quan hệ xã hội và hình thành hành vi ứng xử qua thực hiện 
những công việc ñược giao. 

- Khi giao công việc cho HS cần tuân thủ các yêu cầu sư phạm chung khi tổ 
chức hoạt ñộng. 

- Có thể giao công việc một cách trực tiếp hoặc gián tiếp bằng cách gợi ý ñể 
tự HS làm hoặc giao việc thông qua tập thể. 

c. Phương pháp luyện tập 
- Phương pháp luyện tập là phương pháp tổ chức cho HS thực hiện một cách 

ñều ñặn, có kế hoạch các hành ñộng nhất ñịnh nhằm biến hành ñộng thành thói quen 
ứng xử. 

- Kinh nghiệm ñã chỉ ra rằng phương pháp này ñặc biệt có hiệu quả trong 
giai ñoạn ñầu của quá trình giáo dục và phát triển cá nhân hay tập thể. Trong quá 
trình giáo dục ñó, cần thiết phải hình thành và phát triển thói quen hành vi ñúng 
ñắn-một thuộc tính cần phải có của nhân cách. 

- ðể giúp HS luyện tập có hiệu quả cần: 
+ Cho HS nắm ñược qui tắc hành vi, hình dung rõ hành vi cần ñược thực 

hiện như thế nào ñể các em có thể tự ñịnh hướng cho việc thực hiện hành vi qua tập 
luyện. Nếu cần có thể làm mẫu cho HS về hành vi cần luyện tập; 

+ Tạo cơ hội cho HS luyện tập; 
+ Khuyến khích HS có mong muốn luyện tập và thường xuyên luyện tập; 
+ Thường xuyên kiểm tra, ñánh giá ñể ñiều khiển, ñiều chỉnh kịp thời những 

lệch lạc trong quá trình luyện tập...; 
+ Môi trường và phương tiện giúp HS luyện tập tốt ñó là xây dựng, thực hiện 

các chế ñộ sinh hoạt hợp lý. 
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d. Phương pháp rèn luyện 
- ðây là phương pháp tổ chức cho HS thể nghiệm ý thức, tình cảm của mình 

về các chuẩn mực xã hội trong các tình huống ña dạng của cuộc sống nhằm hình 
thành, củng cố những hành vi phù hợp với những chuẩn mực xã hội.  

- Tác dụng của phương pháp rèn luyện: 
+ HS có cơ hội thâm nhập vào các tình huống của cuộc sống, trong ñó các 

em phải ñấu tranh ñộng cơ ñể xác ñịnh phương hướng hành ñộng và hành ñộng cho 
phù hợp với chuẩn mực xã hội nhằm giải quyết tình huống.  

+ HS có cơ hội lặp ñi, lặp lại những hành vi ñã ñược luyện tập ñể biến hành 
vi thành thói quen bền vững.  

Hồ Chủ Tịch ñã ví con người ñược tôi luyện trong hoạt ñộng cũng giống như 
gạo ñược ñem chà xát mới trắng trong: 

                   “Gạo ñem vào giã bao ñau ñớn. 
                    Gạo giã xong rồi trắng tựa bông. 
                    Sống ở trên ñời người cũng vậy, 
                    Gian nan rèn luyện mới thành công”. 
- Trong quá trình tổ chức cho HS rèn luyện cần: 
+ Tổ chức cho HS tham gia vào các hoạt ñộng và các mối quan hệ tiếp xúc, 

giao lưu phong phú và ña dạng ñể các em ñược rèn luyện toàn diện; 
+ Tuân thủ các yêu cầu của việc tổ chức hoạt ñộng. 
 Khi tham gia vào các hoạt ñộng và các mối quan hệ tiếp xúc, giao lưu, HS 

sẽ có cơ hội ñược trải nghiệm trong các tình huống tự nhiên. Ví dụ ñang vội ñến 
trường cho kịp giờ, chợt có cụ già nhờ dắt qua ñường khiến HS phải suy nghĩ ñể lựa 
chọn cách ứng xử phù hợp trong tình huống này (Việc HS phải suy tính ñể lựa chọn 
cách ứng xử phù hợp ñược gọi là quá trình ñấu tranh ñộng cơ)  Trong giáo dục nên 
tận dụng những tình huống tự nhiên ñể giáo dục HS ñồng thời cũng có thể tạo ra các 
tình huống giáo dục. Cách này người ta gọi là phương pháp tạo tình huống giáo dục. 
Có giáo viên ñã tạo tình huống ñể rèn luyện HS của mình như sau: GV ñưa số sách 
ñược ủng hộ cho tổ trưởng phân phát cho các bạn trong tổ (mỗi em trong tổ ñược 
một cuốn), trong ñó GV cố ý ñặt vào một cuốn rách bìa sao cho tổ trưởng thấy ñược 
cuốn rách bìa ñó khiến tổ trưởng phải suy xét nên phân phát cuốn sách rách bìa ñó 
cho ai trong tổ. 

Tóm lại, việc tổ chức cho HS tham gia vào các hoạt ñộng ñược coi là một 
phương pháp giáo dục cần thiết nhằm giúp HS thực hiện tốt các chuẩn mực xã hội, 
biến các chuẩn mực xã hội thành hành vi, thói quen. 

2.4.2.3. Nhóm các phương pháp kích thích hoạt ñộng và ñiều chỉnh hành vi 
ứng xử của HS 

- Nhóm phương pháp này thực hiện chức năng:  
+ Kích thích, thúc ñẩy, ñiều chỉnh, ức chế các hành vi ứng xử của HS; 
+ Hỗ trợ, thúc ñẩy hai phương pháp trên ñạt kết quả tốt. 
- Nhóm phương pháp này bao gồm các phương pháp: Phương pháp khen 

thưởng, phương pháp trách phạt và phương pháp thi ñua 
a. Phương pháp khen thưởng 
- Khen thưởng là phương pháp giáo dục, trong ñó, GV biểu thị sự ñồng tình, 

hài lòng..., biểu thị sự ñánh giá tích cực ñối với những hành vi ứng xử của HS phù 
hợp với những chuẩn mực xã hội. 
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- Tác dụng của phương pháp: Khẳng ñịnh hành vi của HS là ñúng, là phù 
hợp với những chuẩn mực xã hội trên cơ sở ñó giúp các em tự khẳng ñịnh hành vi 
của mình, củng cố và phát triển niềm tin về các chuẩn mực xã hội có liên quan; kích 
thích các em tiếp tục duy trì, phát triển những hành vi tích cực ñó, tránh những hành 
vi tiêu cực. 

- Tùy theo tính chất, mức ñộ, phạm vi ảnh hưởng của hành vi tích cực và sự 
nỗ lực của HS, GV có thể sử dụng phương pháp khen thưởng với các mức ñộ tăng 
dần sau ñây: 

+ Tỏ thái ñộ ñồng tình, ủng hộ những hành vi tốt một cách trực tiếp hay gián 
tiếp (thái ñộ ñồng tình có thể bằng cái nhìn vui vẻ, bằng nụ cười tán thưởng hay lời 
nói ñộng viên khích lệ...); 

+ Tỏ lời khen ñối với những hành vi tốt; 
+ Biểu dương trước tập thể những hành vi tốt; 
+ Tặng giấy khen hoặc bằng khen; 
+ Thưởng (học bổng, vật phẩm...). 
- Khi khen thưởng cần chú ý:  
+ Khen có thể ñi ñôi với thưởng trong những trường hợp, ñiều kiện cụ thể;  
+ Có thể khen thưởng cá nhân hay tập thể;  
+ Phạm vi thông báo khen thưởng có thể rộng, hẹp khác nhau tùy theo những 

trường hợp cụ thể. 
- Các yêu cầu cần thực hiện ñể khen thưởng ñạt hiệu quả: 
+ Chỉ khen thưởng trên cơ sở những hành vi thực tế của HS (tức khi khen 

thưởng cần xem xét: Hành vi có phù hợp với chuẩn mực xã hội không? Hành vi có 
ñộng cơ ñúng ñắn không? Có tính phổ biến, thường xuyên không?); 

+ Khen thưởng một cách khách quan; 
+ Khen thưởng một cách công bằng; 
+ Khen thưởng kịp thời, ñúng lúc, ñúng chỗ; 
+ Kết hợp khen thưởng thường xuyên với khen thưởng quá trình; 
+ Cần gây ñược dư luận tập thể ñồng tình với việc khen thưởng. 
b. Trách phạt 
- Trách phạt là phương pháp của giáo dục lại, trong ñó, nhà giáo dục biểu thị 

thái ñộ không ñồng tình, phản ñối, phê phán những hành vi sai trái của HS. 
ðây là phương pháp mà cả GV lẫn HS ñều không muốn. Trách phạt chỉ nên 

dùng trong những trường hợp ñặc biệt khi phương pháp thuyết phục và các phương 
pháp khác ñã sử dụng nhưng không thành công. Không nên áp dụng phương pháp 
này một cách thường xuyên bởi vì nếu thường xuyên trách phạt sẽ tạo nên sự chai 
sạn, một sức ỳ tâm lý khó phá vỡ. Lạm dụng trách phạt hay trách phạt quá nặng, 
thiếu khách quan, không công bằng ñôi lúc là nguyên nhân trực tiếp ñưa con người 
vào những sai lầm tiếp theo. Chỉ nên trách phạt khi ñã cân nhắc thật kỹ về các vấn 
ñề sau:  

+ Nguyên nhân, hoàn cảnh gây ra sai lầm; 
+ ðặc ñiểm, diễn biến và tính nghiêm trọng của sai lầm; 
+ Những diễn biến quá khứ và ñặc ñiểm tâm lý, tính cách của người phạm 

khuyết ñiểm; 
+ Dư luận chung của tập thể, ñược ña số tán thành về biện pháp trách phạt; 
+ Trách phạt sẽ tạo ra sự hối hận, ăn năn thực sự của người mắc khuyết 

ñiểm. 
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- Cần dựa vào loại hành vi sai lệch; tích chất của hành vi sai lệch; phạm vi và 
tác hại do hành vi sai lệch gây ra khi tiến hành trách phạt. GV có thể sử dụng các 
hình thức trách phạt theo các mức ñộ tăng dần sau: 

+ Biểu thị thái ñộ, cử chỉ hay lời nói không tán thành; 
+ Nhắc nhở, phê bình trước tập thể; 
+ Cảnh cáo, ghi học bạ; 
+ Chuyển sang trường khác; 
+ ðuổi học, khai trừ ra khỏi tổ chức, ñoàn thể. 
ðối với HS phổ thông, ñuổi học hay khai trừ ra khỏi tập thể là biện pháp 

không nên làm vì ñó là sự thừa nhận sự thất bại của các phương pháp giáo dục, là 
thể hiện sự bất lực của giáo dục, ñẩy con người vào bước ñường cùng không 
phương cứu chữa, thậm chí còn gây nên sự hối hận trong cả cuộc ñời con người.  

- Vì ñây là biện pháp cuối cùng, không ai mong muốn, do ñó ñể người mắc 
khuyết ñiểm không mặc cảm trong cuộc sống và hoạt ñộng tiếp theo thì khi trách 
phạt cần tuân thủ các yêu cầu sau: 

+ ðảm bảo trách phạt một cách hoàn toàn khách quan, công bằng; 
+ Thận trọng khi nhận xét, ñánh giá sai phạm của ñối tượng giáo dục; 
+ Khi trách phạt phải ñảm bảo cho ñối tượng bị trách phạt ý thức ñược sai 

lầm của mình, thấy ñược lý do bị trách phạt, mức ñộ nghiêm trọng của những sai sót 
và sự trách phạt là tất yếu nên thật sự ân hận và quyết tâm sửa chữa; 

+ Khi trách phạt tránh xúc phạm ñến thân thể và tình cảm của ñối tượng; 
không nên nhắc lại lỗi lầm của họ, hoặc nhắc tới sự kiện lầm lỗi trước mặt họ, 
không thành kiến và phải tin tưởng vào sự tiến bộ trong tương lai của họ, tạo ñiều 
kiện ñể họ phấn ñấu vươn lên. 

+ Phải hình thành ñược dư luận lành mạnh, ñồng tình với sự trách phạt nhằm 
giúp ñối tượng sớm nhận ra sai lầm, quyết tâm sửa chữa; ñồng thời giúp mỗi thành 
viên trong tập thể rút ra những bài học riêng cho mình. 

c. Phương pháp thi ñua 
- Thi ñua là một phương pháp giáo dục có tác dụng khích lệ nhằm tạo nên sự 

cố gắng chung của tất cả các thành viên trong tập thể ñể giành lấy sự thắng lợi trong 
mọi hoạt ñộng chung. 

- Thi ñua ñược thực hiện trong những hoạt ñộng hàng ngày, nhưng với một 
nhịp ñộ khẩn trương hơn bình thường, cho nên tổ chức thi ñua cũng ñồng nghĩa với 
tổ chức cho HS hoạt ñộng tích cực. Thi ñua trở thành một biện pháp rèn luyện, tu 
dưỡng cá nhân tạo nên những hành vi ñúng ñắn vì lợi ích chung. Thi ñua hoạt ñộng 
làm cho các cá nhân gần gũi, quí mến nhau tạo nên tình cảm tập thể, chính ñiều ñó 
lại trở thành ñộng lực thúc ñẩy mọi người tích cực hoạt ñộng, phấn ñấu rèn luyện 
hơn. 

- Tổ chức thi ñua phải nhằm ñạt mục ñích giáo dục chứ không nên chỉ là 
phong trào theo chủ nghĩa hình thức. Thi ñua có chủ ñiểm, có nội dung thiết thực, 
có phát ñộng, có kiểm tra, theo dõi, ñiều chỉnh, có ñộng viên, khen thưởng kịp thời, 
có tổng kết ñánh giá chung. Thi ñua ñược tổ chức như vậy sẽ ñem lại những giá trị 
giáo dục sâu sắc. 

2.4.2.4. Việc lựa chọn và vận dụng các phương pháp giáo dục 
Chất lượng và hiệu quả giáo dục phần lớn phục thuộc vào nghệ thuật sư 

phạm của nhà giáo dục nói chung, vào việc lựa chọn và vận dụng phối hợp các 
phương pháp giáo dục một cách khoa học nói riêng. 



 112 

 

Trong giáo dục, mỗi nhóm phương pháp giáo dục, mỗi phương pháp giáo 
dục ñều có những tác dụng, những ưu thế và cũng có những hạn chế riêng; không 
có phương pháp giáo dục nào là vạn năng cả. Do ñó, nhà giáo dục phải biết lựa 
chọn và vận dụng phối hợp các phương pháp giáo dục một cách hợp lý ñể ñạt kết 
quả giáo dục tối ưu. 

Khi lựa chọn, vận dụng các phương pháp giáo dục cần dựa vào các cơ sở 
sau: 

- Dựa vào mục tiêu và nội dung giáo dục; 
- Dựa vào ñặc ñiểm tâm-sinh lý của HS; 
- Dựa vào ñiều kiện thực tế. 
Trong các phương pháp cần ñảm bảo sự phối hợp giữa hoạt ñộng chủ ñạo 

của thầy và hoạt ñộng chủ ñộng, tích cực, sáng tạo của trò. 
 
CÂU HỎI THẢO LUẬN, ÔN T ẬP VÀ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 
1. Quá trình giáo dục là gì? Hãy so sánh khái niệm quá trình giáo dục với 

khái niệm quá trình dạy học. 
2. Bản chất của quá trình giáo dục là gì? Hãy so sánh bản chất của quá trình 

giáo dục với bản chất của quá trình dạy học.Từ lý luận về bản chất của quá trình 
giáo dục hãy liên hệ với thực tiễn  giáo dục Trung học và rút ra những kết luận sư 
phạm cần thiết cho bản thân. 

3. Phân tích những ñặc ñiểm của quá trình giáo dục, liên hệ với thực tiễn 
giáo dục ở Trung học, từ ñó hãy rút ra những kết luận sư phạm cần thiết cho bản 
thân. 

4. Mâu thuẫn cơ bản và ñộng lực chủ yếu thúc ñẩy sự vận ñộng và phát triển 
của quá trình giáo dục là gì? Cần phải có các ñiều kiện nào ñể mâu thuẫn trở thành 
ñộng lực của quá trình giáo dục? 

5. Phân tích các khâu của quá trình giáo dục và mối quan hệ giữa chúng. Cho 
một ví dụ minh họa việc vận dụng các khâu này. 

6. Nguyên tắc giáo dục là gì? Có các nguyên tắc giáo dục nào? Ở nhà trường 
Trung học, các giáo viên ñã thực hiện các nguyên tắc giáo dục này ra sao? 

7. Nội dung giáo dục là gì? Các thành phần cơ bản của nội dung giáo dục? 
Trong tình hình ñất nước ñang ñổi mới hiện nay, nội dung giáo dục cần ñược xây 
dựng trên cơ sở các nguyên tắc nào?  

8. Phương pháp giáo dục là gì? Tại sao trong quá trình giáo dục, cần vận 
dụng phối hợp, hợp lý các phương pháp giáo dục với nhau? Hãy phân tích, ñánh giá 
thực trạng việc vận dụng các phương pháp giáo dục trong nhà trường hiện nay. 
2.Tình huống sư phạm 

* Giải quyết các tình huống sư phạm dưới ñây qua ñó rút ra những bài học sư 
phạm cần thiết: 

1). Hai con của chị B. ñã học trung học, ñứa lớp11, ñứa lớp 9, thế mà lúc nào 
cô Hoa (cô giáo chủ nhiệm lớp của một ñứa con chị và ở kế nhà chị) cũng thấy chị 
tất bật việc gia ñình mỗi khi ñi làm về. ðã vậy việc riêng của chúng, từ việc giặt ñồ 
ñến việc xe ñạp hư chúng cũng ñùn ñẩy nốt cho mẹ. Thậm chí, ngay cả khi chị 
bệnh, các con chị cũng chẳng biết hỏi han, an ủi mẹ lấy một câu và tự lo lấy cho 
mình, chỉ biết vô tư học và chơi. 

Một lần, mẹ chồng chị B bệnh phải ñi nằm viện. Chị B hết chăm sóc mẹ 
chồng ở bệnh viện lại tất bật lo cho hai con ở nhà. ðược dịp, cô Hoa lên tiếng: 
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- Sao chị không bảo các cháu giúp ñỡ?  
- Cũng có ñấy cô ạ, nhắc nhở hoài mà chúng vẫn vô tâm thế ñấy. Nhiều khi 

mình nhắc nhở chúng mà còn bị bà cụ la nữa chứ. Chị tặc lưỡi than phiền. 
- Bà cụ la làm sao? Cô Hoa lại hỏi 
Bà cụ bảo: Chúng còn nhỏ, ñừng bắt chúng làm mà tội chúng, ñể cho chúng 

học... Chị ñáp. 
Rồi chị nói tiếp, giọng chán nản: “Bảo chúng hoài mà không ñược, riết rồi 

tui cũng nản, thôi mình tự làm cho rồi”. 
                                                                              

SP Văn-K1999-ðHCT 
2). Năm học 1991-1992, tôi ñược phân công làm chủ nhiệm một lớp 11 ñang 

trong tình trạng mất ñoàn kết nghiêm trọng. Thậm chí trong lớp ñã có hiện tượng 
gây gổ, ñánh nhau giữa học sinh của nhóm này và  học sinh của nhóm kia. Nửa năm 
học trôi ñi với ñủ các biện pháp giáo dục ñã ñược tôi áp dụng nhưng vẫn không 
mang lại hiệu quả. Sang học kỳ hai, tôi thử nghiệm tổ chức cho các em chơi và thi 
ñấu thể thao tập thể có giải thưởng. Tôi gợi ý ñể các em chia ñội theo chủ ý của tôi, 
ñó là trộn ñều thành viên của các nhóm với nhau. Kết quả khả quan. Tiến xa hơn 
một bước, nhân dịp 26/3, tôi xin phép ban Giám hiệu ñứng ra tổ chức hẳn một giải 
bóng ñá với qui mô toàn trường.  

Thế là trong khoảng thời gian tập dượt và thi ñấu, “tình ñoàn kết” trong tập 
thể lớp tôi ñã ñược hình thành và bước ñầu ñược củng cố. 
                                                                      ðoàn Công Minh  
                                                               THBC An Bình-TP Cần Thơ 

3). Trong buổi sinh hoạt lớp 12A, cô chủ nhiệm nói với lớp: 
- Quĩ lớp chúng ta còn nhiều, cô ñề nghị lớp chúng ta tổ chức liên hoan nhân 

dịp 20/11 này. Chúng ta tổ chức liên hoan sớm, một mặt ñể chúc mừng các thầy cô 
giáo trong trường, mặt khác ñể có thể mời ñược cô N-chủ nhiệm năm lớp 10 và lớp 
11 cũ của các em (Cô N sắp sinh em bé). 

Cả lớp: Vâng ạ! 
Cô lại nói tiếp: 
Cô ñã nhờ cô K mua quà, ngày mai em lớp trưởng ñi với cô K, còn buổi tiệc 

thì cô ñã ñặt sẵn rồi. 
                                                                      SP Lý-K2000-TTGDTX Bạc Liêu 

4). Trong tiết học Anh văn tại lớp 10A2 trường THPT G.R, thầy V-Giáo viên 
chủ nhiệm, gọi em Thạch Thị S ñứng lên  ñọc bài khóa. S là một học sinh học rất 
yếu ñặc biệt là môn Anh Văn. Cầm sách lên, ngập ngừng mãi mà S vẫn không ñọc 
ñược.  

Sốt ruột vì mất thời gian, bực mình thầy V la lớn: 
- Sao mà ngu thế! Thôi ñi về mà ñọc tiếng Miên chứ ñọc tiếng Anh cái nỗi 

gì!  
Cả lớp ngỡ ngàng vì S lại chính là người dân tộc Khơ me. Còn S nghe thầy 

lớn tiếng, mắc cỡ, mặt ñỏ bừng gục xuống bàn suốt cả thời gian còn lại của tiết học. 
Hôm sau, lại ñến tiết Anh văn của thầy chủ nhiệm, chỗ ngồi của S bỏ trống. 
                                                         SP Lý-K2000-TTGDTX Kiên Giang 

5). Học sinh bây giờ hay học ñể tóc theo mốt Hàn Quốc: Chẻ tóc 5/5, nhuộm 
tím, vàng, xanh, ñỏ... 
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Lớp tôi chủ nhiệm có một em nam ñể tóc theo mốt Hàn Quốc. Tóc em nhuộm  
vàng rực, lại ñể ngôi giữa nhìn thấy kỳ kỳ chẳng giống ai. Tôi ñã kêu em lại gặp 
riêng và yêu cầu em không ñược nhuộm tóc vàng như vậy thì mấy ngày sau ñã thấy 
mái tóc em chuyển sang màu ñỏ hung. Kêu lần nữa thì em lại cho nó biến thành 
màu xanh lét làm cho gương mặt của em vốn sạm màu nay lại như tái ñi, trông phát 
khiếp. ðã thế, em lại có vẻ hãnh diện với chúng bạn vì mái tóc moden của mình. 

Sau nhiều lần nhắc nhở bị thất bại, tôi chưa nản. Cuối cùng, biết em rất ngại 
khi phải ñứng dưới cờ trong tiết sinh hoạt ñầu tuần, tôi lại kêu em lên gặp và lần 
này tôi vờ hù em: 

- Nếu em không nhanh chóng trả lại màu tóc ñen bình thường của người Việt 
Nam ta trên ñầu em thì tôi sẽ ñề nghị ñể em ra ñứng trước cờ cho cả trường chiêm 
ngưỡng vậy.  

Thế là hôm sau, mái tóc em ñã ñược trả lại màu ñen như nó vốn có. 
                                                                                    Phan ðình Phùng 

                                                            Trung học công lập-TX Bạc Liêu 
 * Hãy chỉ ra những nội dung, nguyên tắc và phương pháp giáo dục ñược sử 
dụng trong các tình huống sư phạm dưới ñây: 

6).12D lớp tôi chủ nhiệm, có một học sinh rất cá biệt. Em là học sinh yếu của 
lớp cả về học lực lẫn hạnh kiểm. Em thường xuyên vi phạm nội qui của trường, vài 
lần vô lễ với giáo viên bộ môn giảng dạy trong lớp. Tôi ñã sinh hoạt với em về 
chuyện học hành và về việc thực hiện nội qui nhiều lần, kể cả mời phụ huynh ñến 
ñể thông báo, ñề nghị phối hợp giúp ñỡ, thậm chí có lần ñã ñưa em ra cảnh cáo 
trước toàn trường trong giờ sinh hoạt dưới cờ ñầu tuần... Nhưng mọi hình phạt ñều 
vô hiệu ñối với em. 

Sau khi tìm hiểu em qua bạn bè và gia ñình của em, tôi phát hiện ra rằng em 
rất ít ñược quan tâm và  ít người muốn chia sẻ và làm bạn với em. Vậy là tôi thay 
ñổi biện pháp giáo dục. Thay vì la rầy, trách phạt mỗi khi em phạm lỗi, tôi tăng 
cường ñộng viên, khuyến khích mỗi khi phát hiện ra một sự tiến bộ dù nhỏ của em. 
Tôi vận ñộng gia ñình, bạn bè của em quan tâm ñến em nhiều hơn. Tôi ñã gợi ý cho 
ban cán sự lớp cử hẳn một học sinh giỏi trong lớp kết bạn học tập cùng em cũng 
như lôi cuốn em tham gia vào các hoạt ñộng của lớp. Ngoài ra, bản thân tôi cũng 
tìm cơ hội gần gũi, trò chuyện cùng em, gợi ý ñể em nói về bản thân em, về những 
khó khăn mà em ñang gặp phải rồi gợi ý cho em hướng giải quyết... 

Dần dần em mất hắn ý niệm bị mọi người ghét bỏ. Em ñã có những chuyển 
biến tích cực trong học tập và thực hiện nội qui. Em biết quan tâm ñến mọi người 
hơn. Cuối năm, em ñã ñạt hạnh kiểm loại khá và vượt qua ñược kỳ thi tốt nghiệp 
phổ thông trung học (ñiều mà ñầu năm không ai nghĩ là em có thể thực hiện ñược). 
                                                                                  Lê Ngọc Thúy Ai 
                                                                       Trung học Thốt Nốt-Cần Thơ 

         7). Tôi ñược phân công làm chủ nhiệm một lớp10. ðầu năm học thật bận rộn, 
nào giúp hai con chuẩn bị cho năm học mới, nào họp hành ñầu năm lại thêm chủ 
nhiệm một lớp ñầu cấp. Chưa có ñược bao nhiêu thông tin về tập thể lớp chủ nhiệm, 
tôi ñành dựa vào sự giới thiệu của học sinh trong lớp ñể chỉ ñịnh ban cán sự lớp tạm 
thời. Thế là ngay từ ñầu công tác chủ nhiệm của tôi ñã gặp sự cố. Số là, trong ban 
cán sự lớp mà tôi chỉ ñịnh, có một em học sinh nam trông có vẻ lanh lợi, hoạt bát, 
tôi liền chỉ ñịnh em này làm lớp phó phụ trách trật tự. Ai dè mới chỉ vài ngày sau 
khi nhận nhiệm vụ, em này ñã bị ghi vào sổ ñầu bài với lý do thường xuyên mất trật 
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tự và không chịu học bài. Tôi ñã nhẹ nhàng nhắc nhở em nhiều lần, có ý ñể em sửa 
ñổi, nhưng trái lại, em càng vi phạm nhiều hơn. Không những vậy, em còn kéo theo 
những em khác trong lớp cùng vi phạm. Tôi buộc phải mời phụ huynh của em ñến 
trường ñể trao ñổi tìm biện pháp giúp ñỡ. Gặp tôi, ba của em phát biểu hết sức tự 
nhiên: 

- Thằng bé này ñược má nó cưng chiều, té xa quá rồi, khùng rồi cô ơi! Nó 
không sợ ai ñâu, chỉ sợ ñòn thôi. Cô cứ ñánh nó dùm tôi. Hôm nay về tôi sẽ cho nó 
một trận. 

Nghe ổng ñe ñánh con, tôi cảm thấy lo. Không biết ông ta có ñánh con thật 
không hay chỉ là nói suông. Tôi thật áy náy nếu học sinh của tôi bị ñòn, bởi như vậy 
tôi ñã gián tiếp làm tổn thương em. Còn nếu ba em bỏ qua không có biện pháp gì 
với em thì em sẽ ra sao? Cần có biện pháp gì với em ñây? Có nên thu hồi ngay chức 
vụ lớp phó phụ trách trật tự của em hay không... 

Lúc này tôi thật sự băn khoăn và ân hận. Phải chi tôi tiếp xúc, tìm hiểu thấu 
ñáo học sinh của tôi hơn trước khi chỉ ñịnh ban cán sự lớp thì tôi ñã không phải lâm 
vào hoàn cảnh dở khóc, dở cười như hiện nay. 
                                                                  

GV Trung học công lập-Bạc liêu 
8). Thầy ð-giáo viên trẻ mới một năm tuổi nghề, ñược phân công làm chủ 

nhiệm và dạy một môn ở lớp 11A3 trường PTTH  NTT Trong lớp có một cậu học 
trò tên là TG rất lười học và học rất kém môn của thầy dạy. Thầy ð ñã nhiều lần 
nhắc nhở TG và kiểm tra bài của cậu ta thường xuyên. Thậm chí thầy cũng ñã gặp 
riêng ñể cùng em trò chuyện về những khó khăn của  em trong học tập. Lớp cũng 
phê bình, kiểm ñiểm TG nhiều lần trong các buổi sinh hoạt lớp cuối tuần nhưng TG 
chứng nào vẫn tật ấy. Thầy chủ nhiệm gần như chịu thua. Lớp cũng hết ý kiến. 

Như thường lệ, buổi học này cả lớp trông chờ thầy kiểm tra bài của TG, 
nhưng thầy lại cho cả lớp kiểm tra 15 phút và chấm bài ngay tại lớp. Khi trả bài lại 
cho học sinh, thầy nhận xét: 

- Hôm nay thầy rất vui vì em TG ñạt ñiểm tốt hơn mọi lần. Thầy hi vọng em 
còn tiến bộ hơn nữa, hãy cố gắng lên TG nhé!  

Cả lớp vỗ tay hoan hô. TG ñỏ mặt. 
Từ ñó, TG tích cực tham gia vào các hoạt ñộng học tập mà thầy chỉ ñạo lớp 

tổ chức. TG tiến bộ rõ rệt trong học tập nhất là môn học của thầy chủ nhiệm. 
                                                             SP Lý-K2000-TTGDTX Kiên Giang 

9). Một số em học sinh lớp tôi chủ nhiệm có thói quen xấu là hay xoay tròn 
cuốn tập trên ngón tay trỏ trong giờ học. Thông thường tôi chỉ nhắc nhở hay khiển 
trách, còn nếu tái phạm nhiều lần thì bắt viết tự kiểm sau giờ học.  

Một lần, em M. lại xoay tập trên ngón tay khi tôi ñang giảng bài. M. là em 
hay xoay tập trên tay nhất tuy ñã bị nhắc nhở nhiều lần, kể cả viết tự kiểm. Nhìn M. 
vô tư xoay tập, mắt dõi theo chiều quay của nó nom có vẻ thích thú lắm, tôi thấy 
nóng mặt. 

Nó dám coi thường mình ñến thế! ðuổi nó ra khỏi lớp chăng ...? Tôi nhủ 
thầm. 

Sau giây lát suy nghĩ, tôi quyết ñịnh và nói với cả lớp: 
- Các em, chúng ta giải lao ít phút nhé. 
Rồi hướng về phía em M., với thái ñộ cố tỏ ra vô tư, vui vẻ, tôi yêu cầu: 
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- Mời em M. lên bảng biểu diễn xoay tập trên tay cho cả lớp cùng chiêm 
ngưỡng nào. M. ngớ người. Chưa kịp ñể M. phản ứng, tôi tiếp: 

- Nếu em xoay tròn tập trên tay trong suốt 10 phút không rớt em sẽ ñược 10 
ñiểm, còn nếu rớt em sẽ bị ñiểm 0 và  phải làm một buổi lao ñộng công ích. 

M. vui vẻ ñồng ý và cầm tập lên bảng. Em xoay tròn tập trên ngón trỏ trong 
suốt 10 phút mà không rớt trước những cặp mắt thán phục của các bạn trong lớp. 

Không nghĩ M. thành công, tôi ñâm ra lúng túng, phân vân trong giây lát: 
“Không biết có nên cho nó ñiểm 10 như ñã hứa hay không?”. 

Cuối cùng, ñợi em dừng lại tôi nói: 
- Thầy và các bạn rất trân trọng tài năng của em. Em ñã ñạt ñược ñiểm 10 

như thầy ñã hứa. Nhưng em nên sử dụng tài năng này của mình cho ñúng lúc, ñúng 
chỗ chứ không ñược sử dụng nó trong giờ học. Từ nay về sau, nếu em còn tái phạm, 
em sẽ bị rút lại ñiểm 10 và thay vào ñó sẽ là O và phải làm một buổi lao ñộng công 
ích . 

Em vui vẻ gật ñầu và trở về chỗ ngồi. Từ ñó về sau, em không còn xoay tập 
trên tay trong giờ học nữa. Và cái nạn ñó cũng dần dần chấm dứt trong lớp tôi chủ 
nhiệm. 
                                                                                         Dư Thiện Chí 
                                                                              THBC Thốt Nốt-Cần Thơ 

10). Duy Lam lµ mét häc sinh c¸ biÖt th−êng hay bá häc. Mét h«m ®Õn 
tr−êng, em c9i nhau víi mét häc sinh líp kh¸c vµ cóp tiÕt ngµy h«m ®ã. H«m sau 
em còng nghØ häc lu«n. Khi ®−îc hái lý do, em cho biÕt v× bÞ b¹n kia däa ®¸nh nªn 
em kh«ng d¸m ®Õn tr−êng. 

Sau khi ®9 t×m hiÓu kü lý do, trong tiÕt sinh ho¹t líp cuèi tuÇn, c« gi¸o sinh 
thùc tËp Tr−¬ng ThÞ Nh ®9 ®−a ra t×nh huèng nh− trªn nh−ng víi tªn hai häc sinh lµ 
A vµ B råi cho c¶ líp cïng nhau trao ®æi bµn b¹c t×m c¸ch xö lý thÝch hîp. C¶ líp 
ph¸t biÓu s«i næi. Cuèi cïng c« gäi Duy Lam ph¸t biÓu c¸ch mµ em ®9 xö lý. Duy 
Lam tr×nh bµy xong, c« Nh cïng c¸c em nhËn xÐt, rót kinh nghiÖm vÒ c¸ch xö lý 
cña Duy Lam vµ ®−a ra nh÷ng lêi khuyªn cho em.  

KÕt qu¶, Duy Lam ®9 tù nhËn tr−íc líp sai sãt cña m×nh vµ høa söa ch÷a víi 
giäng rÊt thµnh khÈn. 
                                                                              SP To¸n-K1998-§HCT 

11). Tuần này lớp 11A bị các giáo viên bộ môn cho nhiều tiết B. Buổi sinh 
hoạt lớp cuối tuần ñã ñến. Nét mặt thầy chủ nhiệm lớp trông rất giận dữ. Thầy cầm 
sổ ñầu bài lên xem. Thấy tiết học môn Toán của lớp lại bị xếp loại B do nhiều bạn 
nói chuyện nhất là bạn H. Thầy nhìn xuống lớp và bắt H ñứng lên.  

- Anh là con trai mà nói chuyện trong lớp như bà Tám nhiều chuyện vậy sao! 
Thầy quát lớn.  

H ñỏ mặt. Cả lớp giật mình. 
                                                          SP Lý-K2000-TTGDTX Kiên Giang 

12). Năm học 2000-2001 tôi ñược phân công chủ nhiệm lớp 12G. Tôi cũng 
hơi lo vì ñây là lớp học cuối cấp, các em ñã lớn mà tôi thì mới 4 tuổi nghề. Tôi ñã 
gặp một tình huống gay cấn cần phải xử lý khi kỳ thi tốt nghiệp ñã ñến gần. Số là, 
lớp tôi có em Vũ Ngọc L. Em L. không thuộc diện học sinh cá biệt trong lớp. Em 
học trung bình. Tính em trầm lặng, ít nói. Gia ñình em rất khá giả.  

ðợt thi học kỳ 2 chỉ còn một tháng nữa là tới thì tôi phát hiện ra ở em L. có 
ñiều gì ñó hơi lạ và xem ra không ổn bởi em nghỉ học hơi nhiều. Tôi liền thông báo 
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với gia ñình thì ñược biết em vẫn ñi học ñều ñặn nhưng không ñến trường và sau ñó 
thì em nghỉ học, bỏ nhà ñi ñâu không rõ khiến gia ñình rất hoang mang.  

Tôi báo cáo sự việc này  cho ban Giám hiệu biết. Sau ñó tôi trực tiếp ñến gặp 
một số giáo viên ñã từng chủ nhiệm em mấy năm trước và những bạn bè thân cận 
của em. Qua họ, tôi ñược biết em ñã bỏ nhà lên thành phố ñể làm công nhân cho 
một công ty may mặc. Nguyên nhân là do em bị sốc về tình cảm và bất ñồng với gia 
ñình. Qua bạn bè của em, tôi ñã có trong tay số ñiện thoại nơi em ở trọ. Tôi lập tức 
gọi cho em. Qua ñiện thoại, tôi ñã phân tích và chỉ cho em thấy những ñiều nên làm 
và không nên làm lúc này. Tôi khuyến khích: 

- Em muốn sống tự lập là tốt, nhưng ñể sống tự lập ñược, việc ñầu tiên em 
cần làm lúc này là phải hoàn thành chương trình lớp 12, em leo cây ñã sắp hái ñược 
quả rồi, bằng tốt nghiệp sẽ là tấm giấy thông hành giúp em tiến xa và vững bền cho 
cuộc ñời em sau này...  

Chả hiểu sao tôi lại có thể nói với em những lời văn vẻ như vậy ñược, chỉ 
biết rằng những lời nói ñó cứ tự nhiên thốt ra từ ñáy lòng tôi với nỗi niềm cháy 
bỏng rằng cần phải lôi bằng ñược em về học trở lại. Em ñã không phụ lòng tôi, em 
ñồng ý trở về học lại. Mừng quá, tôi thông báo cho gia ñình em ñể họ lên rước em 
về. 

Sau khi em trở lại học tập, tôi ñã họp bàn với ban cán sự lớp ñể các em có kế 
hoạch phân công nhau giúp ñỡ em L nhằm giúp em xóa ñi nỗi mặc cảm ñể chú tâm 
vào  học tập, nhằm  chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới.  

Kết quả em L. ñã thi ñậu tốt nghiệp. Sau khi học một khóa bồi dưỡng ngắn 
hạn, em nhận công tác tại xã nhà. Gặp lại tôi, em rất mừng và rất biết ơn những gì 
tôi ñã làm cho em. Nhưng có lẽ câu nói của ba em làm tôi xúc ñộng và tự hào về 
những gì tôi ñã làm ñược cho em, dù chưa nhiều: “ Tôi ñã sinh con tôi ra nhưng 
thầy là người sinh ra nó lần thứ hai!” 
                                                                                ðàm Ngọc Khoa Tùng 
                                                                          Trung học Thốt Nốt-Cần Thơ 

13). Vào giờ ra chơi, bỗng tiếng chửi thề, nói tục rất lớn vẳng ra từ lớp 11A1. 
Cô giáo phụ trách thi ñua Phạm Thị Thanh Hương ñang ở phòng thư viện kế bên 
nghe ñược, cô qua lớp 11A1 và hỏi: 

- Ai ñã chửi thề?  
ða số học sinh có mặt trong lớp lúc ñó ñều bảo: “không nghe”, “không biết”. 

Cô Hương báo lại với ban Giám hiệu, ban Giám hiệu yêu cầu cô chủ nhiệm lớp 
11A1 giải quyết. 

Xem xét tình huống này, cô chủ nhiệm lớp 11A1 nhận thấy bản thân học sinh 
ñã chửi thề không tự giác nhận lỗi, lớp có tình trạng bao che, bưng bít cho nhau. 
ðây cũng là tình trạng chung của tập thể lớp khi có học sinh phạm lỗi. Giáo viên 
chủ nhiệm suy nghĩ và ñưa ra hai vấn ñề cần phải giải quyết: ðó là tìm ra em ñã 
chửi thề ñể tìm biện pháp giáo dục và chấn chỉnh lại thái ñộ của tập thể  trước hiện 
tượng tiêu cực của lớp.  

Các biện pháp ñã ñược sử dụng ñể giải quyết: 
1. Giải quyết vấn ñề thứ nhất:  
 Tìm ra học sinh nào ñã chửi thề và giáo dục em ñó.  
 Giáo viên chủ nhiệm phân tích vấn ñề trước tập thể lớp và khuyên học sinh 

nào ñã vi phạm tự giác nhận lỗi, nhưng không em nào chịu nhận lỗi. 
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Gọi ban cán sự lớp lên nói rõ trách nhiệm của các em ñối với lớp và ñối với 
hành vi vi phạm của các bạn mình trong lớp và yêu cầu các em nêu ra em học sinh 
ñã chửi thề. Kết quả vẫn chưa phát hiện ra em ñã chửi thề. 

Trước tình trạng ñó, giáo viên chủ nhiệm lớp suy nghĩ và tìm hiểu nguyên 
nhân tại sao lớp có tình trạng bao che khuyết ñiểm cho nhau như vậy. Cuối cùng cô 
ñã ñưa ra cách xử lý có hiệu quả hơn. Cô yêu cầu mỗi học sinh viết một bản tường 
trình sự việc trên và chỉ ra bạn nào ñã chửi thề nộp cho cô.  Cô hứa sẽ tuyệt ñối giữ 
bí mật bản tường trình của các em. ða số các bản tường trình ñã chỉ ra tên em trai 
ñã chửi thề và lý do chửi thề.  

Giáo viên chủ nhiệm lớp gặp gỡ em trai ñã chửi thề và phụ huynh của em. 
Sau khi yêu cầu em kể lại sự việc cho phụ huynh nghe, giáo viên chủ nhiệm lớp yêu 
cầu em viết bản tự kiểm, cam kết sửa chữa khuyết ñiểm có xác nhận của phụ huynh 
và ñọc trước lớp trong tiết sinh hoạt cuối tuần. 

2. Giải quyết vấn ñề thứ hai: Giáo dục tập thể lớp. 
Giáo viên chủ nhiệm lớp họp ban cán sự lớp, ban chấp hành chi ñoàn, cùng 

các em phân tích cặn kẽ tác hại của việc bao che cho nhau khi có học sinh mắc 
khuyết ñiểm. Cô nghiêm khắc nhắc nhở các em về vấn ñề này. ðồng thời, cô yêu 
cầu tất cả các em hay chửi thề làm bản cam kết sửa chữa khuyết ñiểm và ñọc trước 
lớp. 

Kết quả hiện tượng chửi thề trong lớp của cô ñã thuyên giảm rõ rệt. 
                                                                              Huỳnh Thị Lân 
                                                        Trung học Nguyễn Việt Hồng-TP Cần Thơ 
 14). Tuần trước, trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm, tôi-giáo sinh thực tập chủ 
nhiệm ñược nghe lớp trưởng lớp 11A4 báo cáo là trong lớp có một số học sinh quay 
cóp trong tiết kiểm tra, nhưng giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ nhắc nhở chung.  
 Tuần này, lớp bị xếp tiết loại C với lí do có 3 em xem tài liệu trong giờ kiểm 
tra. Cùng tuần, em lớp phó phụ trách học tập cũng lật tập trong một tiết kiểm tra 
khác nhưng giáo viên bộ môn vẫn xếp lớp loại A tiết ñó. Sau khi nghe lớp trưởng 
báo cáo xong, tôi nhắc nhở em lớp phó phụ trách học tập trước lớp và yêu cầu 3 em 
kia làm bản tự kiểm có chữ kí của phụ huynh ñể trình lên giáo viên chủ nhiệm lớp. 
Ba em không có ý kiến gì. Tuần sau tôi lại yêu cầu 3 em trình bản tự kiểm. Cả 3 em 
ñều nói rằng ñã quên viết. Tôi yêu cầu các em phải viết ñể trình lên giám thị.  Lúc 
này tôi nhận thấy có hai em tỏ thái ñộ không hài lòng. Tôi hỏi hai em ñó có ñồng ý 
với yêu cầu của tôi không thì hai em ñáp rằng các em không ñồng ý và các em sẽ 
không viết bản tự kiểm. Hỏi lí do, các em ñáp rằng bạn lớp phó học tập cũng xem 
tài liệu mà không bị viết bản tự kiểm thì các em cũng không viết. Dù tôi có cố giải 
thích cho các em rằng em lớp phó học tập sở dĩ không bị viết bản tự kiểm là vì việc 
ñó không làm ảnh hưởng ñến ñiểm thi ñua của lớp nên chỉ bị nhắc nhở thôi  còn các 
em làm cho lớp bị xếp tiết loại C nên phải viết bản tự kiểm, các em cũng không 
chịu. Hai em còn nói thêm rằng các em chỉ kê tập dưới tờ giấy kiểm tra chứ chưa sử 
dụng và trong lớp còn có nhiều bạn khác cũng làm như thế, nhưng cô giáo không 
phát hiện ra. 

Tôi ñã báo cáo sự việc lên giáo viên chủ nhiệm lớp. Giáo viên chủ nhiệm lớp 
tiếp tục giải thích, các em vẫn khăng khăng: “Chúng em chưa sử dụng tài liệu, 
chúng em chỉ viết bản tự kiểm khi bạn lớp phó học tập cũng phải viết”. 

                           SP-K1998-ðHCT 
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15). Tiết sinh hoạt cuối tuần ở lớp 11D chuẩn bị kết thúc. Cả lớp ñang chờ ñợi 
thầy chủ nhiệm có ý kiến nhận xét. Thầy chủ nhiệm ñứng lên, lôi từ trong cặp sách 
của mình một lá thư tình của Nguyễn Văn A. gởi cho bạn gái ðào Thị B. cùng lớp 
ñã bị thầy bắt ñược, ñọc to trước lớp. Thầy ñọc to, rõ ràng cả họ tên của người gởi 
lẫn người nhận. Hầu như cả lớp lặng ñi. Bạn A. nhìn lên thầy vẻ tức tối nhưng 
không dám nói gì còn bạn B. mặt ñỏ bừng gục ñầu xuống bàn khóc.  
                                                                   SP Lý-K2000-TTGDTX Kiên Giang 

Chương 3 
NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC 

VÀ NGƯỜI GIÁO VIÊN TRUNG HỌC 
*** 

 

MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP 
 
YÊU CẦU 
Sau khi học xong chương này sinh viên: 
- Có kiến thức hiểu biết về nhà trường Trung học, người GV Trung học nhất 

là về công tác chủ nhiệm lớp. 
- Có kỹ năng:  
+ Nghiên cứu và tích lũy kinh nghiệm về nhà trường Trung học, về người 

GV, về công tác chủ nhiệm lớp ở Trung học qua các tài liệu lý luận và thực tiễn. 
+ Liên hệ và rút ra ñược những bài học cần thiết cho bản thân từ những lý 

luận cơ bản về nhà trường, về người GV, về công tác chủ nhiệm lớp và từ những 
tình huống giáo dục Trung học .  

+ Bước ñầu rèn luyện các kỹ năng sư phạm nói chung, các kỹ năng công tác 
chủ nhiệm lớp nói riêng qua các hoạt ñộng học tập và thực hành môn học, nhất là 
qua học hợp tác và xử lý các tình huống giáo dục. 

- Có quan ñiểm duy vật biện chứng trong nghiên cứu, liên hệ và vận dụng 
tri thức cơ bản về nhà trường, về người GV và về công tác chủ nhiệm lớp. Ý thức 
ñược vị thế, vai trò và trách nhiệm vụ to lớn của người GV, nhất là GVCN lớp trong 
quá trình giáo dục phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa của ñất nước 
hiện nay; cũng như ý thức ñược những thách thức, ñòi hỏi ñối với người GV về 
phẩm chất và năng lực sư phạm của công tác này ñể từ ñó chăm lo rèn luyện những  
phẩm chất và năng lực giáo dục HS trong quá trình ñào tạo sư phạm. 

 
NỘI DUNG 
Nội dung của chương Lý luận giáo dục bao gồm:  
- Nhà trường Trung học  
- Người giáo viên Trung học  
- Công tác chủ nhiệm lớp  
 
PHƯƠNG PHÁP 
Trong quá trình học tập chương này, sinh viên lĩnh hội tri thức lý luận cơ bản 

qua việc tự nghiên cứu tài liệu là chính. Các tiết học trên lớp sẽ tập trung vào các 
hoạt ñộng chính như: Giải quyết tình huống sư phạm, trao ñổi nhóm nhỏ và thảo 
luận trên lớp, hệ thống hóa tri thức. SV ñược tạo cơ hội luyện tập một số kỹ năng 
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giáo dục, xử lý tình huống, học hợp tác...chuẩn bị cơ sở lý luận cho hoạt ñộng giáo 
dục HS, nhất là công tác chủ nhiệm lớp trong ñợt Kiến tập sư phạm ở học kỳ V. 

 
3.1. NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC 
3.1.1. Vị trí và mục tiêu của giáo dục trung học 
3.1.1.1. Vị trí và mục tiêu của giáo dục trung học  
a.Vị trí 
Luật Giáo dục ñã qui ñịnh giáo dục Trung học bao gồm Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông. 
Giáo dục Trung học là bậc học nối tiếp bậc tiểu học và là nơi tạo nguồn cho 

ñào tạo sau trung học. 
b. Mục tiêu chung của giáo dục Trung học 
Mục tiêu chung của giáo dục Trung học hướng tới việc thực hiện mục tiêu 

giáo dục phổ thông ñược xác ñịnh trong ñiều 27 Luật Giáo dục (2005) là: “Mục tiêu 
của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về ñạo ñức, trí tuệ, thể 
chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng ñộng 
và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng 
tư cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc ñi vào 
cuộc sống lao ñộng, tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc.” ”[21, tr 20]. 

Muốn thực hiện ñược mục tiêu trên thì giáo dục Trung học cần: 
- ðảm bảo cho mọi thanh, thiếu niên ñều ñược theo học ở nhà trường trung 

học ñể chiếm lĩnh những kiến thức và hình thành những kỹ năng phù hợp với nhu 
cầu và năng lực; 

- Góp phần vào việc thực hiện những mục tiêu phát triển quốc gia; 
- Góp phần vào việc nâng cao chất lượng của cuộc sống; 
- Chuẩn bị cho những người ñang lao ñộng muốn tiếp tục học ở bậc ñại học 

hay học nghề; 
- Tạo ñiều kiện mở rộng việc học cho tất cả mọi người  bằng nhiều cách; 
- Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với cộng ñồng nhằm tăng cường cho HS ý 

thức quan tâm ñến cuộc sống xung quanh, với nông nghiệp, công nghiệp và các khu 
vực lao ñộng khác thông qua việc dạy và chuẩn bị cho HS lao ñộng; 

- Luôn luôn quan tâm ñến xu thế phát triển kinh tế, xã hội, khoa học và kỹ 
thuật thông qua việc thời sự hóa chương trình dạy học. 

Chương trình giáo dục trung học cần xác ñịnh những yêu cầu bồi dưỡng 
nhân cách toàn diện về cả ba mặt của ñời sống tâm lý: 

- Hình thành và phát triển ở HS những giá trị thích hợp của con người mới; 
- Hình thành và phát triển ở HS những kỹ năng học tập và sinh hoạt cơ bản; 
- Trang bị cho HS hệ thống tri thức phổ thông toàn diện, theo kịp trình ñộ 

tiên tiến của thế giới hiện ñại, ñồng thời kế thừa ñược những truyền thống tốt ñẹp 
của dân tộc; 

- Trên nền tảng những kiến thức và kỹ năng mà hình thành và phát triến 
những năng lực chủ yếu ñáp ứng yêu cầu phát triến con người Việt Nam trong thời 
kỳ công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước. 

3.1.1.2. Mục tiêu của giáo dục trung học cơ sở  
- Một số ñặc ñiểm của giáo dục Trung học cơ sở 
Chương trình Trung học cơ sở ñược ban hành theo quyết ñịnh số 

03/2002/Qð-BGD&ðT ngày 24/1/2002 ñã chỉ rõ: 
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Giáo dục Trung học cơ sở là cấp cơ sở của bậc trung học, là cấp học tạo tiền 
ñề cho sự phân luồng và liên thông giữa giáo dục phổ thông và giáo dục chuyên 
nghiệp. 

Giáo dục Trung học cơ sở là cấp học phổ cập phải bảo ñảm cho hầu hết 
thanh, thiếu niên sau khi tốt nghiệp tiểu học tiếp tục học tập ñể ñạt trình ñộ cơ sở 
trước khi hết tuổi 18, ñáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, ñào tạo nhân lực, bồi dưỡng 
nhân tài phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước”. 

Giáo dục Trung học cơ sở ñược thực hiện trong 4 năm học (Từ lớp 6 ñến lớp 
9). HS vào học lớp 6 phải có bằng tốt nghiệp tiểu học, có tuổi là 11 tuổi. 

Giáo dục Trung học cơ sở có các ñặc ñiểm sau: 
- Về cơ bản HS ñã biết cách học. HS học nhiều môn học với nhiều GV hơn. 

Các môn học không mang tính tích hợp cao như các môn học ở tiểu học. 
- Sau khi học xong trung học cơ sở, HS có sự phân luồng:  
+ Một số HS có thể tiếp tục học lên trung học phổ thông; 
+ Một số học trung cấp, học nghề; 
+ Một số bước vào cuộc sống. 
- Mục tiêu của giáo dục Trung học cơ sở 
* Mục tiêu chung 
ðiều 27, luật Giáo dục (2005) xác ñịnh mục tiêu của giáo dục trung học cơ 

sở: “Giáo dục Trung học cơ sở nhằm giúp học sinh củng cố và phát triển những kết 
quả của Tiểu học; có học vấn phổ thông ở trình ñộ cơ sở và những hiểu biết ban ñầu 
về kỹ thuật và hướng nghiệp ñể tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, học 
nghề hoặc ñi vào cuộc sống lao ñộng” [21, tr 20-21].  

* Mục tiêu cụ thể 
Học hết chương trình Trung học cơ sở, HS phải ñạt ñược các yêu cầu giáo 

dục sau: 
+ Yêu nước, hiểu biết và có niềm tin vào lý tưởng ñộc lập dân tộc và chủ 

nghĩa xã hội. Tự hào về truyền thống dựng nước, giữ nước và nền văn hóa ñậm ñà 
bản sắc dân tộc, quan tâm ñến những vấn ñề bức xúc có ảnh hưởng tới quốc gia, 
khu vực và toàn cầu. Tin tưởng và góp phần thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” thông qua các hoạt ñộng học tập, lao 
ñộng, công ích xã hội. Có lối sống văn hóa lành mạnh, cần kiệm, trung thực, có 
lòng nhân ái, tinh thần hợp tác, ý thức trách nhiệm ở gia ñình, nhà trường, cộng 
ñồng và xã hội, tôn trọng và có ý thức ñúng ñắn ñối với lao ñộng, tuân thủ nội qui 
của nhà trường, các qui ñịnh nơi công cộng nói riêng và luật pháp nói chung. 

+ Có kiến thức phổ thông cơ bản, tinh giản, thiết thực, cập nhật làm nền tảng 
ñể từ ñó có thể chiếm lĩnh những nội dung khác nhau của khoa học xã hội và nhân 
văn, khoa học tự nhiên và công nghệ. Nắm ñược những kiến thức có ý nghĩa ñối với 
cuộc sống cá nhân, gia ñình và cộng ñồng. Bước ñầu hình thành và phát triển ñược 
những kỹ năng, phương pháp học tập của các bộ môn. Cuối cấp học, có thể có 
những hiểu biết sâu hơn về một lĩnh vực tri thức nào ñó so với yêu cầu chung của 
chương trình, tùy khả năng và nguyện vọng, ñể tiếp tục học Trung học phổ thông, 
Trung học chuyên nghiệp, học nghề hoặc ñi vào cuộc sống. 

+ Có kỹ năng bước ñầu vận dụng những kiến thức ñã học và kinh nghiệm thu 
ñược của bản thân. Biết quan sát, thu thập, xử lý và thông báo thông tin thông qua 
nội dung ñược học. Biết vận dụng và trong một số trường hợp có thể, vận dụng một 
cách sáng tạo những kiến thức ñã học ñể giải quyết những vấn ñề trong học tập 
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hoặc thường gặp trong cuộc sống bản thân và cộng ñồng. Có kỹ năng lao ñộng kỹ 
thuật ñơn giản. Biết thưởng thức và ham thích sáng tạo cái ñẹp trong cuộc sống và 
trong văn học, nghệ thuật. 

Biết rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh và bảo vệ sức khỏe. Biết sử dụng hợp 
lý thời gian ñể giữ cân bằng giữa hoạt ñộng trí lực và thể lực, giữa lao ñộng và nghỉ 
ngơi. 

Biết tự ñịnh hướng con ñường học tập và lao ñộng tiếp theo. 
+ Trên nền tảng những kiến thức và kỹ năng nói trên mà hình thành và phát 

triển các năng lực chủ yếu ñáp ứng yêu cầu phát triển con người Việt Nam trong 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện ñại hóa như:  

• Năng lực hành ñộng có hiệu quả mà một trong những thành phần quan 
trọng là năng lực tự học, tự giải quyết vấn ñề. Mạnh dạn trong suy nghĩ, hành ñộng 
trên cơ sở phân biệt ñược ñúng, sai. 

• Năng lực thích ứng với những thay ñổi trong thực tiễn ñể có thể chủ ñộng, 
linh hoạt và sáng tạo trong học tập, lao ñộng, sinh sống cũng như hòa nhập với môi 
trường tự nhiên, cộng ñồng xã hội. 

• Năng lực giao tiếp, ứng xử với lòng nhân ái, có văn hóa và thể hiện tinh 
thần trách nhiệm với bản thân, gia ñình, cộng ñồng xã hội. 

• Năng lực tự khẳng ñịnh, biểu hiện ở tinh thần phấn ñấu học tập và lao 
ñộng, không ngừng rèn luyện bản thân, có khả năng tự ñánh giá và phê phán trong 
phạm vi môi trường hoạt ñộng và trải nghiệm bản thân [3].  

ðiều 28 Luật Giáo dục (2005) chỉ rõ ñể thực hiện ñược mục tiêu ñổi mới 
trên, giáo dục trung học cơ sở cần tích cực ñổi mới về nội dung giáo dục: “Giáo dục 
trung học cơ sở phải củng cố và phát triển những nội dung ñã ñược học ở tiểu học, 
ñảm bảo cho học sinh có những hiểu biết phổ thông cơ bản về tiếng Việt, Toán, 
Lịch sử dân tộc, các kiến thức khác về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, pháp 
luật, tin học, ngoại ngữ, có những hiểu biết cần thiết tối thiểu về kỹ thuật và hướng 
nghiệp”. [21, tr 21-22].  

3.1.1.3. Mục tiêu của giáo dục Trung học phổ thông  
- Một số ñặc ñiểm của trường trung học phổ thông 
Cấp trung học phổ thông gồm ba năm học từ lớp 10 ñến lớp 12, là cấp học 

cuối cùng của cấp học phổ thông, nối tiếp cấp trung học cơ sở và có trách nhiệm 
hoàn thành việc ñào tạo tiếp thế hệ HS qua các cấp học trước ñó của nhà trường phổ 
thông.  

Trung học phổ thông là cấp học vừa trực tiếp tạo nguồn cho bậc cao ñẳng, 
ñại học nói riêng, vừa góp phần quan trọng vào việc ñào tạo nguồn nhân lực phục 
vụ công nghiệp hóa-hiện ñại hóa nói chung. 

Chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội của ñất 
nước, ñáp ứng nhu cầu của cá nhân người học, giáo dục trung học phổ thông cần 
thực hiện nguyên tắc phân hoá theo hình thức phân ban. Qua hơn 10 năm thí ñiểm 
và ñiều chỉnh, cho ñến nay trung học phổ thông Việt Nam ñược phân thành ba ban:  

+ Ban khoa học tự nhiên 
+ Ban khoa học xã hội-nhân văn 
+ Ban cơ bản 
- Mục tiêu giáo dục Trung học phổ thông 
Mục tiêu tổng quát 
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Mục tiêu giáo dục Trung học phổ thông ñã ñược khẳng ñịnh trong ñiều 27 
của Luật Giáo dục (2005): “ Giáo dục trung học phổ thông nhằm giúp học sinh củng 
cố và phát triển những kết quả của giáo dục trung học cơ sở, hoàn thiện học vấn phổ 
thông và có những hiểu biết thông thường về kỹ thuật và hướng nghiệp, có ñiều 
kiện phát huy năng lực cá nhân ñể lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học ñại học, 
cao ñẳng, trung cấp, học nghề hoặc ñi vào cuộc sống lao ñộng” [21, tr 20-21].  

* Mục tiêu cụ thể: 
Học xong Trung học phổ thông, HS cần ñạt ñược những yêu cầu cụ thể sau: 
+ Hình thành và củng cố các giá trị về tư tưởng, ñạo ñức, lối sống phù hợp 

với mục tiêu chung của giáo dục phổ thông, mục tiêu giáo dục của cấp học và thích 
hợp với trình ñộ, lứa tuổi HS trung học phổ thông. ðó là tình yêu gia ñình, quê 
hương, ñất nước, tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn 
hóa, truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; trung thành với lý 
tưởng ñộc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng bảo vệ tổ quốc; có chí 
tiến thủ lập nghiệp, không cam chịu nghèo hèn; có lòng nhân ái, ứng xử hợp ñạo lý, 
có văn hóa trong quan hệ gia ñình, bạn bè, xã hội; sống lành mạnh, tự tin, giản dị, 
tiết kiệm; hiểu biết, tôn trọng và chấp hành pháp luật; quan tâm ñến những vấn ñề 
cấp bách của ñất nước, của toàn cầu. 

+ Củng cố phát triển những nội dung ñã học ở Trung học cơ sở, gồm những 
kiến thức cơ bản về tiếng Việt, Toán, Lịch sử dân tộc; kiến thức khác về Khoa học 
xã hội, Khoa học tự nhiên, Pháp luật, Tin học, Ngoại ngữ; có những hiểu biết cần 
thiết về kỹ thuật và hướng nghiệp, ñảm bảo hoàn thành nội dung học vấn phổ thông 
về tự nhiên, xã hội và con người gắn với cuộc sống cộng ñồng và thực tiễn ñịa 
phương. 

+ Tiếp tục phát triển và nâng cao các kỹ năng học tập chung và kỹ năng học 
tập bộ môn, ñặc biệt là kỹ năng vận dụng kiến thức vào các tình huống học tập mới, 
vào thực tiễn sản xuất và ñời sống; ñược củng cố thói quen và phương pháp tự học, 
năng lực thu thập, xử lý và truyền ñạt thông tin, khả năng phát hiện và giải quyết 
vấn ñề, ñộc lập suy nghĩ, sáng tạo trong tư duy và hành ñộng; có khả năng xử dụng 
một ngoại ngữ trong giao tiếp thông thường và khả năng ứng dụng những thành tựu 
của công nghệ thông tin ở trình ñộ phổ thông trong giải quyết công việc; có hiểu 
biết và kỹ năng kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp ñể có thể vận dụng trong cuộc 
sống lao ñộng, trong việc lựa chọn hướng phát triển phù hợp với năng lực của bản 
thân. 

+ Hiểu biết và có thói quen rèn luyện thân thể thường xuyên, ñạt tiêu chuẩn 
rèn luyện theo lứa tuổi; giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường; sử dụng thời gian 
hợp lý, biết cách làm việc và nghỉ ngơi khoa học. 

+ Hiểu biết và có khả năng cảm thụ, ñánh giá cái ñẹp trong cuộc sống và văn 
học, nghệ thuật, có nhu cầu sáng tạo cái ñẹp; sống hòa hợp với thiên nhiên và xã 
hội. 

ðiều 28 Luật Giáo dục (2005) chỉ rõ ñể thực hiện ñược mục tiêu ñổi mới 
trên, giáo dục trung học phổ thông cần tích cực ñổi mới về nội dung giáo dục: “Giáo 
dục trung học phổ thông phải củng cố và phát triển những nội dung ñã ñược học ở 
trung học cơ sở, hoàn thành nội dung giáo dục phổ thông; ngoài nội dung chủ yếu 
nhằm ñảm bảo chuẩn kiến thức phổ thông cơ bản, toàn diện và hướng nghiệp cho 
mọi học sinh còn có nội dung năng cao ở một số môn học ñể phát triển năng lực, 
ñáp ứng nguyện vọng của học sinh [21, tr 22].  
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ðiều 28 Luật Giáo dục (2005) cũng chỉ rõ ñể thực hiện ñược mục tiêu ñổi 
mới trên, giáo dục phổ thông cần tích cực ñổi mới về phương pháp giáo dục: 
“Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ ñộng, 
sáng tạo của học sinh; phù hợp với ñặc ñiểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng 
phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năng vận dụng 
kiến thức vào thực tiễn; tác ñộng ñến tình cảm, ñem lại niềm vui, hứng thú học tập 
cho học sinh [21, tr 22].   

3.1.2. KÕ ho¹ch gi¸o dôc trung häc 
3.1.2.1. Kế hoạch giáo dục của trường Trung học cơ sở 
a. Yêu cầu ñối với kế hoạch giáo dục của trường Trung học cơ sở 
- Việc xây dựng Kế hoạch giáo dục phải lấy mục tiêu giáo dục của cấp học 

làm căn cứ xuất phát (mục tiêu giáo dục toàn diện). 
- Quán triệt ñịnh hướng chung ñược nêu trong Nghị quyết 40 của Quốc hội 

về ðổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Kế hoạch giáo dục phản ánh yêu cầu 
phát triển hài hòa, toàn diện nhân cách qua các mặt giáo dục, qua việc xác ñịnh các 
lĩnh vực tri thức, kỹ năng thể hiện trong hệ thống các môn học, các hoạt ñộng giáo 
dục với thời lượng thích hợp. 

- ðảm bảo tính chỉnh thể của giáo dục phổ thông: Kế hoạch giáo dục của 
trường Trung học cơ sở phải ñảm bảo sự nối tiếp với kế hoạch giáo dục của trường 
Tiểu học về tất cả các mặt, ñồng thời góp phần chuẩn bị cho việc xác ñịnh kế hoạch 
giáo dục Trung học tiếp theo. 

- ðảm bảo tính kế thừa 
- ðảm bảo tính khả thi, tính hiệu quả. 
b. Kế hoạch giáo dục của trường Trung học cơ sở  

 
Kế Hoạch Giáo Dục Của Trường Trung Học Cơ Sở 

 

Lớp/Tiết TT Môn học/Hoạt ñộng giáo dục 
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

Tổng số tiết 

1 Toán 4 4 4 4 16 
2 Khoa học tự nhiên 

*Vật lí 
*Hoá học 
*Sinh học 

 
1 
 

2 

 
1 
 
2 

 
1 
2 
2 

 
2 
2 
2 

 
5 
4 
8 

3 Ngữ văn 4 4 4 5 17 
4 Lịch sử 1 2 1,5 1,5 6 
5 ðịa lí 1 2 1,5 1,5 6 
6 Giáo dục công dân 1 1 1 1 4 
7 Tiếng nước ngoài 3 3 3 2 11 
8 Nghệ thuật 

*Mĩ thuật 
*Âm nhạc 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
1 
1 

 
0,5 
0,5 

 
3,5 
3,5 

9 Công nghệ 2 2 2 2 8 
10 Thể dục 2 2 2 2 8 
11 Chủ ñề tự chọn   2 2 4 

Hoạt ñộng giáo dục 
1 Sinh hoạt lớp 1 1 1 1 4 
2 Sinh hoạt trường 1 1 1 1 4 
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3 Sinh hoạt hướng nghiệp    * *1 buổi/tháng 
4 Hoạt ñộng GDNGLL * * * * *4 Tiết/tháng 

TS  25 27 30 30  
[3].  
c. Giải thích hướng thực hiện: 
- Thời lượng: 
+ Số tuần học trong năm là 35 tuần; 
+ Số ngày học trong tuần là 6 ngày; 
+ Số tiết học tối ña trong một buổi là 5 tiết 
+ Thời lượng một tiết học là 45 phút; 
+ 2 tiết/tuần ở các lớp 8&9 cho các chủ ñề tự chọn (tùy theo yêu cầu và ñiều 

kiện của từng trường mà có thể bố trí thêm thời gian thích hợp). 
Tiết học bắt buộc trong tuần tối ña là 24 tiết/tuần. 
- Các môn học:  
+ Thay ñổi tên của một số môn học: Ngữ văn (là môn học tích hợp của Tiếng 

Việt-Văn học và tập làm văn), Công nghệ (kỹ thuật), Tiếng nước ngoài (gồm Tiếng 
Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung), Mỹ thuật (Họa), Âm nhạc (Nhạc). 

+ Việc ñưa chủ ñề tự chọn vào kế hoạch dạy học nhằm góp phần thực hiện 
yêu cầu phân hóa trong dạy học với mục ñích nâng cao hoặc củng cố kiến thức ñã 
học, hoặc làm quen với những lĩnh vực tri thức khác tùy theo nguyện vọng của HS. 
Trước mắt có chủ ñề tự chọn cho các môn: Toán, Công nghệ, Tiếng nước ngoài, 
Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn. 

- Các hoạt ñộng giáo dục bao gồm: 
+ Sinh hoạt lớp, sinh hoạt trường (chào cờ, sơ kết tuần), sinh hoạt ðội thiếu 

niên tiền phong Hồ Chí Minh. 
+ Chương trình và tài liệu “Hoạt ñộng giáo dục ngoài giờ lên lớp” qui ñịnh 

các hoạt ñộng bổ trợ cho nội khóa, các hoạt ñộng xã hội, ñược thực hiện ở các lớp 
với thời lượng 4 tiết/tháng. 

+ Chương trình và tài liệu “Sinh hoạt hướng nghiệp” ñược thực hiện ở lớp 9 
với thời lượng 1 buổi/tháng. 

3.1.2.2. Kế hoạch giáo dục của trường Trung học phổ thông [4] 
a. Những căn cứ pháp lý quan trọng ñể xây dựng lại kế hoạch giáo dục của 

trường THPT 
+ Những yêu cầu mới của mục tiêu giáo dục phổ thông (chú ý ñến mục tiêu 

giáo dục xã hội nhân văn theo Nghị quyết 40/2000/QH10 của Quốc hội); 
+ Sự thay ñổi kế hoạch của cấp trung học cơ sở so với kế hoạch dạy học của 

trung học phổ thông hiện hành; 
+ Chỉ thị 30/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nội dung giáo 

dục THPT phải dụa trên cơ sở một chương trình chuẩn và ñảm bảo tính phổ thông, 
toàn diện, hướng nghiệp. Chênh lệch về kiến thức của các môn học phân hoá giữa  
chương trình chuẩn và chương trình nâng cao không quá 20%; 

+ Thông báo số 13/2006/VPCP của Văn phòng chính phủ và ý kiến chỉ ñạo 
của Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ Tịch Hội ñồng Quốc gia Giáo dục về phương 
án ñiều chỉnh phân ban ở trung học phổ thông (THPT): Chọn phương án phân thành 
ba ban: Ban khoa học tự nhiên (có các môn nâng cao là Toán, Lý, Hoá, Sinh), ban 
khoa học xã hội-nhân văn (có các môn nâng cao là Ngữ văn, Sử, ðịa, Tiếng nước 
ngoài) và ban cơ bản (HS học theo chương trình chuẩn và các môn học tự chọn). 
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Một số ñiểm mới của kế hoạch giáo dục THPT: 
+ Phân hoá qua bố trí thời lượng dạy học chênh lệch cho 8 môn phân hoá: 

Toán, Lý, Hoá, Sinh, Ngữ văn, Sử, ðịa và Tiếng nước ngoài; 
+ Mức ñộ phân hoá không quá lớn ñảm bảo yêu cầu từ chương trình chuẩn 

(mặt bằng học vấn phổ thông) nâng lên 20%, tính cả về mặt thời lượng lẫn nội dung 
chênh lệch của từng môn học phân hoá. Cụ thể các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh ñược 
nâng lên 20% ở ban khoa học tự nhiên; môn Ngữ văn, Sử, ðịa, Tiếng nước ngoài 
ñược nâng lên 20% ở ban khoa học xã hội-nhân văn so với chương trình chuẩn; 

+ ðiều chỉnh giảm số tiết so với chương trình trung học phổ thông hiện hành 
ở một số môn như Ngữ văn từ 11 tiết/tuần trong cả ba năm học xuống còn 9.5 tiết 
tuần; Toán từ 14 tiết/tuần xuống còn 10 tiết/tuần; Lý từ 9 tiết/tuần xuống còn 6 
tiết/tuần; Công nghệ từ 6 tiết tuần xuống còn 5 tiết/tuần ñể có thời lượng cho môn 
học mới, cho dạy học tự chọn và cho hoạt ñộng giáo dục khác (hoạt ñộng giáo dục 
ngoài giờ lên lớp và hoạt ñộng hướng nghiệp) và ñảm bảo sự cân ñối giữa các lĩnh 
vực tri thức của mặt bằng học vấn phổ thông; 

+ Tiếp tục thực hiện nguyên tắc phân hoá trong giáo dục THPT, ñáp ứng nhu 
cầu rất ña dạng của người học và tạo ñiều kiện cho chương trình giáo dục của nhà 
trường ñược thực hiện một cách linh hoạt, gắn bó với thực tiễn ñịa phương thực 
hiện yêu cầu chuẩn bị ñội ngũ lao ñộng tham gia phát triển kinh tế-xã hội ñịa 
phương, kế hoạch dạy học mới dành thời lượng cho dạy học tự chọn: 4 tiết/tuần cho 
cả ba lớp của ban khoa học tự nhiên cũng như ban khoa học xã hội-nhân văn; 12 tiết 
tuần cho ba lớp của ban Cơ bản. Mục ñích giúp HS củng cố kiến thức, kỹ năng ñã 
học hoặc cung cấp chủ ñề nâng cao kiến thức, kỹ năng hoặc ñáp ứng những yêu cầu 
khác của HS; 

+ Số tuần học trong một năm là 35 tuần, mỗi tuần học 6 buổi; 
+ Thời gian học các môn trong một buổi không quá 5 tiết, thời lượng mỗi tiết 

quy ñịnh là 45 phút; 
+ Mỗi tuần lễ có 2 tiết hoạt ñộng giáo dục tập thể dành cho sinh hoạt lớp, 

sinh hoạt toàn trường. Tiết hoạt ñộng tập thể có thể tổ chức ở trong hoặc ngoài 
phòng học, trong hoặc ngoài trường. Mỗi tháng có 4 tiết tương ñương với một buổi 
dành cho hoạt ñộng giáo dục ngoài giờ lên lớp; 

+ Thời lượng và thời ñiểm nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ giữa và cuối kỳ theo quy 
ñịnh chung của Bộ GD&ðT.  

Kế hoạch giáo dục cấp THPT quy ñịnh sự phân bổ thời lượng ñối với 
chương trình các môn học của ban khoa học tự nhiên, khoa học xã hội-nhân văn và 
ban cơ bản. Ban khoa học tự nhiên ñược tổ chức dạy theo chương trình nâng cao 
ñối với 4 môn Toán, Lý, Hoá, Sinh và theo chương trình chuẩn ñối với các môn còn 
lại. Ban khoa học xã hội-nhân văn ñược tổ chức dạy học theo chương trình nâng cao 
ñối với 4 môn Ngữ văn, Sử, ðịa, Tiếng nước ngoài và theo chương trình chuẩn ñối 
với các môn còn lại. Cả hai ban ñều có 4 tiết dành cho cả ba lớp ñể dạy học tự chọn. 
Ban cơ bản ñược tổ chức dạy học theo chương trình chuẩn và sử dụng 4 tiết tuần ñể 
dạy học các chủ ñề tự chọn hoặc tuỳ theo cơ sở vật chất, ñiều kiện GV, nguyện 
vọng và năng lực học tập của HS có thể tổ chức dạy học một số môn trong số 8 môn 
phân hoá nêu trên theo chương trình nâng cao. 

b. Yêu cầu của việc xây dựng lại chương trình Trung học phổ thông 
- Xuất phát từ mục tiêu ñào tạo của cấp học; 
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- ðảm bảo tính hệ thống, chỉnh thể và yêu cầu kế thừa trong việc hoàn thiện, 
phát triển nội dung học vấn phổ thông; 

- Tiếp tục ñảm bảo yêu cầu cơ bản, hiện ñại sát với thực tiễn Việt nam; 
- ðảm bảo tính sư phạm và yêu cầu phân hóa; 
- Góp phần thực hiện yêu cầu ñổi mới về phương pháp và hình thức tổ chức 

dạy học; 
- Tiếp tục coi trọng vai trò của phương tiện dạy học; 
- ðổi mới ñánh giá kết quả quá trình  học tập; 
- Chú ý tới các vấn ñề của ñịa phương. 
Kế hoạch giáo dục của THPT ñược thể hiện ở bảng Kế hoạch giáo dục THPT 

dưới ñây:                    
Kế Hoạch Giáo Dục Của Trường Trung Học Phổ Thông 

 
Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Số 

thứ 
tự 

Môn học và 
hoạt ñộng 

KH 
TN 

KH 
XH- 
NV 

Cơ 
bản 

KH 
TN 

KH 
XH- 
NV 

Cơ 
bản 

KH 
TN 

Kh 
XH- 
NV 

Cơ 
bản 

1 Ngữ văn 3 4 3 3.5 4 3.5 3 4 3 
2 Toán 4 3 3 4 3.5 3.5 4 3.5 3.5 
3 Giáo dục công 

dân 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Vật lý 2.5 2 2 2.5 2 2 3 2 2 
5 Hoá học 2.5 2 2 2.5 2 2 2.5 2 2 
6 Sinh học 1.5 1 1 1.5 1.5 1.5 2 1.5 1.5 
7 Lịch sử 1.5 1.5 1.5 1 2 1 1.5 2 1.5 
8 ðịa lý 1.5 2 1.5 1 1.5 1 1,5 2 1.5 
9 Công nghệ 2 2 2 2 2 2 1 1 1 
10 Thể dục 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
11 Tiếng nước ngoài 3 4 3 3 4 3 3 4 3 
12 Tin học 2 2 2 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
13 Giáo dục quốc 

phòng và an ninh 
35 tiết/năm 

14 Tự chọn 1.5 1.5 4 1 1 4 1.5 1.5 4 
15 Hoạt ñộng tập thể 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
16 Hoạt ñộng giáo 

dục ngoài giờ lên 
lớp 

 
4 tiết/tháng 

17 Giáo dục hướng 
nghiệp 

3 tiết/tháng 

18 Giáo dục nghề 
phổ thông 

Không học 3 tiết/tuần Không học 

Tổng số tiết/tuần 30 30 30 28.5 30 30 29.5 30 29.5 
 
3.1.3. Vấn ñề tổ chức, quản lý và lãnh ñạo ở nhà trường phổ thông trung 

học 
Trường phổ thông trung học là ñơn vị cơ sở của hệ thống giáo dục quốc dân. 

Chất lượng giáo dục của nhà trường thể hiện ở sự phát triển của HS về mọi mặt. 
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Mọi sự cải cách, ñổi mới giáo dục ñược thể hiện trong quá trình dạy học, giáo dục 
của nhà trường và do tập thể GV, cán bộ nhà trường ñảm nhiệm. 

Trường học cũng ñồng thời là một ñơn vị, một tế bào của ñịa phương, của xã 
hội nói chung, cho nên cơ cấu tổ chức, quản lý, lãnh ñạo trong nhà trường cũng 
phản ánh những ñặc trưng chung về cơ cấu tổ chức, quản lý và lãnh ñạo diễn ra 
trong xã hội. 

Một trường trung học có trở thành một ñơn vị vững mạnh hay không tùy 
thuộc vào công tác tổ chức, quản lý và lãnh ñạo giáo dục trong nhà trường. 

3.1.3.1. Tổ chức với chức năng lãnh ñạo trong trường học 
ðó là tổ chức ðảng cộng sản Việt Nam trong trường Trung học. Tổ chức 

ðảng cộng sản Việt Nam trong trường Trung học là chi bộ ðảng (hoặc chi bộ ghép 
với một ñơn vị khác). Chi bộ ðảng có trách nhiệm lãnh ñạo mọi mặt hoạt ñộng của 
nhà trường, ñảm bảo ñể nhà trường thực hiện ñúng ñắn mọi ñường lối, chính sách 
của ðảng, pháp luật của nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ giáo dục của nhà trường là 
giáo dục HS theo ñúng mục tiêu giáo dục. 

Chi bộ ðảng lãnh ñạo nhà trường theo qui ñịnh của ðảng cộng sản Việt 
Nam. Chi bộ ðảng ñề ra những chủ chương và biện pháp toàn diện ñể thực hiện 
ñường lối và nhiệm vụ giáo dục của ðảng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ 
trương và biện pháp trên, thực hiện các mặt công tác theo chủ trương và chỉ thị của 
ðảng và Nhà nước. 

3.1.3.2. Tổ chức thực hiện chức năng quản lý, ñiều hành mọi hoạt ñộng của 
nhà trường 

Tổ chức ñó bao gồm: 
- Các tổ chức HS: 
Các tổ chức HS gồm: 
+ Lớp học 
 Lớp học là tổ chức HS cơ sở của nhà trường. ðó là nơi chủ yếu diễn ra mọi 

hoạt ñộng học tập, sinh hoạt và rèn luyện của HS. 
Lớp học ở trường trung học hiện nay theo ñịnh mức chung có từ 40 ñến 45 

HS. Lớp có lớp trưởng, lớp phó do GV chủ nhiệm cử sau khi tham khảo ý kiến của 
HS trong lớp. ðể tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc liên hệ giữa HS trong lớp với các 
GV bộ môn, GV chủ nhiệm lớp cử ra các cán sự bộ môn. Những em này ñược chọn 
từ những HS có kết quả học tập môn học ñạt loại khá trở lên và có quan hệ giao tiếp 
tốt với các bạn. Lớp ñược chia thành các tổ học tập với số HS từ 9 ñến 12 em. Mỗi 
tổ cử ra tổ trưởng và tổ phó. Trong các tổ còn có các nhóm học tập. Trong lớp còn 
có các nhóm văn nghệ, thể dục, thể thao... 

+ Các câu lạc bộ của HS (Khoa học, nghệ thuật, thể dục, thể thao) 
- Các tổ chức chuyên môn và tổ công tác 
Tùy theo qui mô của nhà trường, số lượng GV, nhân viên của nhà trường mà 

hình thành các tổ GV bộ môn, tổ GV chủ nhiệm và tổ công tác. Các tổ này giúp 
hiệu trưởng chỉ ñạo hoạt ñộng sư phạm, nghiệp vụ và trực tiếp quản lý lao ñộng của 
mọi thành viên trong tổ. 

+ Tổ giáo viên bộ môn 
 Tổ GV bộ môn bao gồm các GV dạy cùng một môn học hoặc các GV dạy 

các môn học gần về mặt khoa học, hay tính chất của hoạt ñộng (Nếu số lượng GV 
dạy cùng một môn ít hơn 3). Tổ GV bộ môn có nhiệm vụ giúp ñỡ nhau trong dạy 
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học, nâng cao trình ñộ khoa học, sư phạm và quản lý lao ñộng của các thành viên 
trong tổ. 

+ Tổ giáo viên chủ nhiệm lớp 
Tổ GV chủ nhiệm lớp bao gồm những GV làm công tác chủ nhiệm lớp. Tùy 

qui mô và chế ñộ sinh hoạt của nhà trường thể xây dựng các tổ GV chủ nhiệm theo 
các khối lớp (6,7..11,12) hay các tổ GV chủ nhiệm theo các buổi học (sáng, chiều). 
Tổ GV chủ nhiệm lớp có trách nhiệm giúp hiệu trưởng trong việc thực hiện các hoạt 
ñộng giáo dục, các công việc hành chính có quan hệ với lớp, cùng nhau trao ñổi 
kinh nghiệm sư phạm và nâng cao trình ñộ nghề nghiệp. 

- Tổ công tác 
Tổ công tác bao gồm các nhân viên hành chính của trường (cán bộ văn 

phòng, thư viện, phòng thí nghiệm, bảo vệ, giám thị, y tế...). ðây là tổ chức giúp 
hiệu trưởng về các mặt công tác tổ chức hành chính và giáo vụ của trường. 

-  Hội ñồng trường  
ðiều 53 của Luật Giáo dục (2005) quy ñịnh: “Hội ñồng trường (Hội ñồng 

trường ñối với trường công lập, Hội ñồng quản trị ñối với trường dân lập và tư thục) 
là tổ chức chịu trách nhiệm quyết ñịnh về phương hướng hoạt ñộng của nhà trường, 
huy ñộng và giám sát việc sử dụng các nguồn lục dành cho nhà trường, gắn nhà 
trường với cộng ñồng và xã hội, ñảm bảo thực hiện mục tiêu giáo dục” [20, tr 44].  

- Hội ñồng tư vấn trong nhà trường 
ðiều 55 của Luật Giáo dục (2005) quy ñịnh “Hội ñồng tư vấn trong nhà 

trường do Hiệu trường thành lập ñể lấy ý kiến của cán bộ quản lý, nhà giáo, ñại diện 
các tổ chức trong nhà trường nhằm thực hiện một số nhiệm vụ thuộc trách nhiệm và 
quyền hạn của Hiệu trưởng. Tổ chức và hoạt ñộng của hội ñồng tư vấn ñược quy 
ñịnh trong ñiều lệ nhà trường” [20, tr 46].   

- Các tổ chức khác  
Ngoài ra Hiệu trưởng còn thành lập một số Ban và Hội ñồng ñể giúp Hiệu 

trưởng ñiều hành một số mặt công tác của trường như Ban giáo dục lao ñộng-hướng 
nghiệp, Ban giáo dục ngoài giờ lên lớp, Ban ñời sống, Hội ñồng thi ñua, khen 
thưởng, kỷ luật... 

3.1.3.3. Tổ chức với chức năng tham gia quản lý, giáo dục trong nhà trường 
- Các tổ chức ñoàn thể trong nhà trường 
Các tổ chức ñoàn thể tham gia vào công tác quản lý, giáo dục trong  nhà 

trường bao gồm: 
+ Công ñoàn giáo dục trường học 
Công ñoàn giáo dục trường học là tổ chức chính trị, nghề nghiệp của GV và 

nhân viên trong nhà trường, ñược tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện tham gia. Tổ 
chức này hoạt ñộng theo Luật Công ñoàn và dưới sự chỉ ñạo của Công ñoàn giáo 
dục cấp trên. Công ñoàn có ñại diện tham gia các tổ chức như Hội ñồng tư vấn 
trong nhà trường, Hội ñồng thi ñua... 

+ ðoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. ðoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 
Minh hoạt ñộng trong trường theo qui ñịnh của Trung ương ðoàn. Tổ chức này bao 
gồm: ðoàn trường, chi ñoàn GV và chi ñoàn HS. Ở trung học cơ sở, ðoàn thanh 
niên cộng sản Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm lãnh ñạo, tổ chức và giáo dục liên ñội 
Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Tổng phụ trách ñội ở trường trung học là một 
GV do Hiệu trưởng cử sau khi ñã thống nhất với Ban Chấp hành ðoàn trường. 



 130 

 

ðoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội của thanh 
niên hoạt ñộng dưới sự lãnh ñạo trực tiếp của chi bộ ðảng cộng sản Việt Nam trong 
trường học. ðoàn có nhiệm vụ cùng nhà trường tiến hành học tập, tổ chức và giáo 
dục thế hệ trẻ theo lý tưởng của ðảng và của Bác Hồ. 

-  Trường trung học ñược ñặt ở quận, huyện, xã phường có ñối tượng giáo 
dục là con em của nhân dân ñịa phương. ðể ñảm bảo chất lượng và hiệu quả giáo 
dục trường cần chủ ñộng phối hợp với các lực lượng trong cộng ñồng ñịa phương, 
tận dụng sức mạnh của cộng ñồng bằng cách tổ chức tốt việc ñiều hành các tổ chức 
của ñịa phương.       

Các tổ chức của ñịa phương mà nhà trường có thể phối hợp, tận dụng ñó là: 
+ Hội ñồng giáo dục huyện, quận, phường, xã 
Hội ñồng giáo dục các cấp này có nhiệm vụ: Tham gia xây dựng phát triển 

giáo dục cả về số lượng lẫn chất lượng; kiến nghị với Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban 
nhân dân ñịa phương trong việc ñảm bảo ñầu tư cho trường trung học; ñộng viên 
mọi lực lượng tích cực xây dựng môi trường giáo dục thống nhất, phối hợp với 
trường trung học ñể giáo dục HS. 

+ Gia ñình và Hội cha mẹ HS  
Gia ñình và Hội cha mẹ HS có tác dụng to lớn trong việc giáo dục HS. 
Gia ñình là môi trường giáo dục nhỏ, là cái nôi ñầu tiên ảnh hưởng trực tiếp 

ñến cuộc ñời của một con người, nhất là khi con người ở giai ñoạn trước tuổi ñến 
trường. Cả khi ñến tuổi ñi học thì môi trường gia ñình cũng vẫn giữ một vai trò ñặc 
biệt quan trọng ñối với HS. 

Gia ñình cần xây dựng ñể trở thành môi trường giáo dục tích cực (thể hiện 
trong các mối quan hệ bình ñẳng, hòa thuận, tôn trọng, quan tâm và thương yêu lẫn 
nhau giữa các thành viên trong gia ñình; trong mối quan hệ giữa gia ñình với mọi 
người xung quanh; trong việc thực hiện ñầy ñủ chính sách và pháp luật của nhà 
nước). Nhất là cha mẹ phải mẫu mực về mọi mặt ñể trở thành tấm gương sáng cho 
con cái noi theo. Cha mẹ phải biết và có trách nhiệm nuôi dạy con cái trở thành 
công dân có ích cho xã hội 

ðể giáo dục HS, nhà trường cần chủ ñộng thực hiện mối quan hệ với gia 
ñình HS. Trong mối quan hệ này, nhà trường có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến 
cho cha mẹ HS về mục ñích, nhiệm vụ giáo dục HS trong từng giai ñoạn học tập 
của các em, thông báo về tình hình, kết quả học tập và rèn luyện của các em cùng 
những biện pháp kết hợp giáo dục cần thiết. Nhà trường có thể kết hợp cùng Hội 
cha mẹ HS bồi dưỡng cho cha mẹ các em những hiểu biết cần thiết về khoa học 
giáo dục, về kinh nghiệm giáo dục con em, góp phần khắc phục những quan niệm 
và phương pháp giáo dục lạc hậu. 

Sự kết hợp giữa nhà trường và gia ñình có thể ñược thực hiện bằng nhiều con 
ñường và hình thức khác nhau như: Hội cha mẹ HS, Hội nghị cha mẹ HS, sổ liên 
lạc, tiếp xúc trực tiếp với gia ñình HS... 

+ ðoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở ñịa phương. ðoàn ở ñịa phương 
và nhà trường có thể phối hợp với nhau ñể tổ chức cho HS tham gia các hoạt ñộng 
xã hội, lao ñộng công ích, sinh hoạt tập thể, vui chơi, giải trí lành mạnh và bổ ích, 
phụ trách thiếu niên, nhi ñồng, nhất là trong các dịp hè. ðoàn ở ñịa phương còn 
phối hợp với các tổ chức có liên quan trong việc sử dụng các HS tốt nghiệp trung 
học vào các hoạt ñộng sản xuất và công tác. 



 131 

 

+ Hội liên hiệp phụ nữ ở ñịa phương. Hội có vai trò quan trọng trong việc 
vận ñộng xây dựng gia ñình văn hóa mới, bồi dưỡng ý thức, trách nhiệm, sự hiểu 
biết và năng lực giáo dục con cái (nhất là giáo dục các em nữ) cho các bà mẹ. 

+ Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ở ñịa phương ñều có thể tham gia 
dạy kỹ thuật cho HS, tạo ñiều kiện cho các em tham quan và học tập kỹ thuật ở các 
cơ sở sản xuất, giúp trường tổ chức hoạt ñộng lao ñộng, hướng nghiệp và dạy 
nghề... 

+ Các cơ sở văn hóa, nghệ thuật, thông tin ñại chúng như: Các câu lạc bộ, 
nhà văn hóa, nhà truyền thống, thư viện, nhà hát, rạp chiếu phim...có thể phối hợp 
với nhà trường trong việc bồi dưỡng cho HS về văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể 
thao. 

+ Ngoài ra nhà trường còn có thể phối hợp với nhiều tổ chức xã hội khác ñể 
giáo dục HS như: Hội cựu chiến binh, hội hưu trí... 

3.1.2.4. Vấn ñề quản lý trường trung học 
Quản lý trường trung học là quản lý hoạt ñộng dạy của GV, hoạt ñộng học 

của HS và hoạt ñộng phục vụ cho việc dạy-học của các nhân viên trong trường; 
quản lý ñể ñảm bảo việc kết hợp với các lực lượng trong trường nhằm thực hiện tốt 
mục ñích giáo dục. 

- Mục tiêu của quản lý trường trung học 
+ ðảm bảo kế hoạch phát triển giáo dục cả về số lượng lẫn chất lượng theo 

qui ñịnh của Bộ Giáo dục và ðào tạo. 
+ ðảm bảo chất lượng và hiệu quả của quá trình dạy học và giáo dục; tiến 

hành các hoạt ñộng giáo dục theo ñúng kế hoạch, chương trình qui ñịnh. 
+ Xây dựng ñội ngũ GV có chất lượng và ñồng bộ về cơ cấu và có ñủ loại 

hình. Xây dựng ñội ngũ nhân viên có nghiệp vụ tương ứng, thích hợp, am hiểu về 
ñặc thù của giáo dục trong công việc của mình. 

+ Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật ñể phục vụ tốt 
cho các hoạt ñộng dạy-học và giáo dục. 

+ Xây dựng và hoàn thiện môi trường giáo dục thống nhất ở ñịa phương. 
+ Thường xuyên cải tiến công tác quản lý trường học theo tinh thần dân chủ 

hóa nhà trường, ñảm bảo tiến hành ñồng bộ, có trọng ñiểm, có hiệu quả các hoạt 
ñộng dạy-học và giáo dục có hiệu quả. 

- Bộ máy quản lý trường trung học 
Bộ máy quản lý trường trung học bao gồm Hiệu trưởng và các Phó hiệu 

trưởng 
+ Hiệu trưởng 
ðiều 54 Luật Giáo dục (2005) quy ñịnh: “Hiệu trường là người chịu trách 

nhiệm quản lý các hoạt ñộng của nhà trường, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
bổ nhiệm, công nhận” [21, tr 45]. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm và có quyền quyết 
ñịnh về mọi mặt hoạt ñộng thuộc chức năng của trường và quyền hạn của Hiệu 
trưởng, ñược bàn bạc với cấp quản lý giáo dục trực tiếp ñể ra quyết ñịnh tiếp nhận 
GV, cán bộ về trường cũng như thuyên chuyển GV và cán bộ... 

+ Phó hiệu trưởng là người giúp Hiệu trưởng quản lý nhà trường. Phó hiệu 
trưởng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm 
trước cấp trên về các nhiệm vụ công tác ñược phân công. 

- Cách thức quản lý trường trung học 
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Sự quản lý ở trường trung học ñược thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân 
chủ-cá nhân phụ trách trên cơ sở phát huy quyền làm chủ của các thành viên.   

+ Hiệu trưởng thực hiện sự quản lý tập trung trên cơ sở phát huy rộng rãi sự 
tham gia dân chủ của GV, nhân viên và HS trong trường. 

+ Trong quá trình quản lý, trên cơ sở quán triệt tinh thần dân chủ hóa nhà 
trường Hiệu trưởng cần sử dụng phối hợp các phương pháp giáo dục. 

+ ðể quản lý nhà trường có hiệu quả, nhà trường cần xây dựng kế hoạch hoạt 
ñộng. Qui trình quản lý kế hoạch bao gồm: Xây dựng kế hoạch (ñể xây dựng ñược 
kế hoạch cần thu thập và xử lý thông tin, ñánh giá tình hình của trường, xác ñịnh 
các nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên, xây dựng kế hoạch và tổ chức, lấy ý kiến ñóng 
góp của mọi người...); tổ chức thực hiện kế hoạch (phân công, xây dựng các qui 
ñịnh, hoàn thiện các mối quan hệ, cơ chế bộ máy); chỉ ñạo thực hiện; kiểm tra, ñánh 
giá ñể ñiều khiển, ñiều chỉnh quá trình thực hiện. 

 
3.2. NGƯỜI GIÁO VIÊN TRUNG HỌC 
3.2.1. Vị trí và chức năng của người GV 
3.2.1.1. Người giáo viên  
Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, công việc giáo dục thế hệ 

trẻ nhằm chuẩn bị cho họ bước vào cuộc sống ñáp ứng với yêu cầu của xã hội 
ñương thời, yêu cầu của giai cấp thống trị xã hội ñã sớm tách riêng thành một chức 
năng xã hội ñặc thù. Những người ñược xã hội giao phó cho thực hiện chức năng 
ñặc thù ñó ñược gọi là “thầy học”. Thầy học là chuyên gia về việc học, thực hiện 
việc “dạy học”. Trong tiếng Anh, teach là dạy, teacher là người dạy. Hay trong 
tiếng Pháp, instruire là dạy, instituteur là người dạy... Còn trong tiếng Việt của 
chúng ta ngày nay gọi chung là GV (bao gồm thầy giáo và cô giáo).  

Có thể nói GV là người làm nghề dạy học. Ngay từ khi mới ra ñời, người GV 
và nghề dạy học của họ có một sứ mạng vô cùng lớn lao. 

Trong xã hội có giai cấp, ý thức ñược vai trò và ý nghĩa của việc giáo dục 
thanh niên ñối với việc bảo vệ và củng cố chế ñộ xã hội ñương thời, giai cấp thống 
trị xã hội luôn luôn tìm cách nắm lấy ñội ngũ GV, coi họ là công cụ chuyên chính 
của giai cấp.  

3.2.1.2.Vị trí và chức năng của người GV  
Vị trí của ñại ña số GV Việt Nam trong xã hội thực dân, phong kiến cũng 

giống như vị trí của người dân bị áp bức bóc lột, không tương xứng với ý nghĩa xã 
hội to lớn và cao quí của nghề dạy học. Người GV, ñặc biệt là GV tiểu học và GV 
nông thôn, có ñời sống vật chất cực kỳ khó khăn, không ñược tôn trọng về mặt pháp 
lý, bị coi thường, luôn luôn phải chịu ñựng những sự bất công. 

Trong xã hội mới, nhất là trong ñiều kiện xây dựng ñất nước theo ñịnh 
hướng xã hội chủ nghĩa, người GV mới thực sự ñược ñưa lên vị trí xã hội tương 
xứng, ñược coi trọng, có ñiều kiện ñể phát huy hết mọi tài năng sáng tạo. 

Trước kia, chức năng chính của GV là truyền ñạt thông tin ñến cho HS. Sở dĩ 
việc truyền ñạt thông tin của GV ñược coi là chức năng chính bởi ñiều kiện thông 
tin ñại chúng lúc báy giờ còn hạn chế thậm trí chưa có. Tiêu chuẩn ñánh giá kết quả 
học tập của HS lúc bấy giờ chủ yếu dựa vào việc ghi nhớ và tái hiện thông tin từ bài 
giảng của GV hoặc từ trong SGK.  

Còn trong xã hội phát triển hiện nay, với sự phát triển như vũ bão của Cách 
mạng Khoa học-kỹ thuật, Công nghệ và Cách mạng Xã hội, chức năng truyền ñạt 
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thông tin của GV cũng thay ñổi. Việc truyền ñạt thông tin không còn ñơn thuần là 
“mang tri thức có sẵn ñến cho học sinh” nữa mà nó vừa mang tính ñịnh hướng, vừa 
mang tính hướng dẫn HS lựa chọn và xử lý thông tin cần thiết. Chức năng truyền 
ñạt thông tin vẫn còn tồn tại lâu dài, nhưng thay ñổi tính chất và không còn là chủ 
yếu nữa. GV ngày nay phải trở thành người tổ chức, hướng dẫn quá trình nhận thức 
của HS, quá trình hình thành phẩm chất và năng lực cần thiết cho lao ñộng và sinh 
hoạt trong một xã hội không ngừng biến ñổi, nhất là “ năng lực giải quyết vấn ñề” 
như nghị quyết ñại hội ðảng toàn quốc lần thứ VII ñã xác ñịnh. 

3.2.1.3. Chính vì chức năng ñó mà GV có vai trò cực kỳ to lớn ñối với sự 
sinh tồn và tiến bộ của xã hội, ñối với sự nghiệp cách mạng và nhất là ñối với sự 
nghiệp giáo dục thế hệ trẻ của nước ta. 

a. ðối với sự sinh tồn và phát triển của xã hội 
- GV góp phần vào sự sinh tồn và tiến bộ của xã hội.  
GV là chiếc cầu nối giữa các thế hệ, là chiếc cầu nối giữa hiện tại-quá khứ và 

tương lai. 
- GV là người tiêu biểu cho ñạo lý làm người, là khuôn vàng thước ngọc, là 

tấm gương sáng cho HS noi theo, là tinh hoa của ñội ngũ trí thức dân tộc. 
Bởi vậy, người ñời ñã từng nói: “Không thầy ñố mày làm nên”. Và từ trước 

ñến nay, nhiều nhà giáo dục tiến bộ ñã ca ngợi ý nghĩa cao cả của nghề dạy học, vai 
trò cao quí của người GV như: 

“Nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục, không có cán bộ; mà không 
có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì ñến kinh tế và văn hóa” 

                                                                                                       Hồ Chủ Tịch 
Giáo dục một người ñàn ông ñược một người ñàn ông 
Giáo dục một người ñàn bà ñược cả một gia ñình 
Giáo dục một người thầy ñược cả một xã hội. 
                                                                                    Tagor 
A. Cômenxki ñã coi chức vụ mà xã hội trao cho người GV là chức vụ vinh 

quang mà dưới ánh mặt trời này không có chức vụ nào cao quí hơn.  
Hay A. ðixtecvec cho rằng vai trò của người GV là vô cùng vì: “ñối tượng 

của sự chăm sóc của GV không phải là hòn ñất mà là con người...không có GV thì 
thế giới sẽ quay trở về thời ñại dã man”... 

Từ ngàn ñời nay, câu nói cửa miệng của dân ta vẫn là “cho con ñi học dăm 
ba chữ ñể làm người”. Cha mẹ sanh con ra; công nuôi nấng, chăm sóc của cha mẹ 
tựa núi thái sơn, tựa nước trong nguồn. Còn cha mẹ gửi gắm con cho thầy ñể nó nên 
người. Công dạy bảo của thầy ñược tính cao hơn công dưỡng dục của cha mẹ. Từ 
xã hội phong kiến người ta ñã ý thức ñược ñiều ñó cho nên mới có “Quân -sư -phụ” 
và người ta bảo nhau: 

“ Muốn sang thì bắc cầu Kiều  
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. 
Dù trong chế ñộ nào thì người GV cũng vẫn luôn luôn ñược nhân dân quan 

tâm, kính trọng, và yêu mến. ðiều ñó ñã trở thành truyền thống tôn sư trọng ñạo của 
dân tộc. 

b. ðối với sự nghiệp cách mạng 
ðảng và nhà nước ta ñã từng coi GV là những chiến sỹ tiên phong, là ñội 

quân chủ lực của sự nghiệp cách mạng nói chung, nhất là Cách mạng tư tưởng và 
văn hóa. Cách mạng tư tưởng và văn hóa là cuộc cách mạng nhằm xây dựng nền 
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văn hóa mới và con người mới. Cuộc cách mạng ñó có nhiều ngành tham gia trong 
ñó có ngành giáo dục. Ngành giáo dục ñược coi là cơ bản nhất vì những cơ sở ban 
ñầu của con người mới ñược hình thành cơ bản trong nhà trường với sự dạy dỗ của 
những người GV. 

c. ðối với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ 
Người GV trước sau như một vẫn ñược coi là lực lượng cốt cán, là nhân vật 

trung tâm quyết ñịnh chất lượng giáo dục. Chất lượng giáo dục thể hiện ở sự tiến bộ 
của HS về mọi mặt. Làm nên chất lượng giáo dục có nhiều yếu tố tham gia trong ñó 
có yếu tố con người. Nhiều lực lượng con người tham gia vào quá trình tạo nên chất 
lượng này như: Các cấp lãnh ñạo giáo dục, các cán bộ công nhân viên phục vụ trong 
ngành giáo dục, các GV, các lực lượng giáo dục gia ñình và xã hội...nhưng người 
GV vẫn ñược coi là lực lượng cốt cán, là nhân vật trung tâm quyết ñịnh chất lượng 
giáo dục bởi: 

- Trong nhà trường, GV là người tác ñộng trực tiếp, là người tác ñộng nhiều 
nhất và thường xuyên nhất ñến học sinh. 

- GV là người ñể lại dấu ấn sâu sắc nhất trong tâm hồn các em. 
3.2.2.  ðặc ñiểm của hoạt ñộng lao ñộng sư phạm 
Hoạt ñộng lao ñộng của người GV ñược gọi là hoạt ñộng lao ñộng sư phạm. 

ðây là loại hoạt ñộng lao ñộng ña dạng và phức tạp. Lao ñộng sư phạm là một dạng 
lao ñộng nghề nghiệp có những nét ñặc thù do mục ñích, ñối tượng và công cụ của 
lao ñộng sư phạm qui ñịnh. 

3.2.2.1. ðặc ñiểm về mục ñích của hoạt ñộng lao ñộng sư phạm 
Cũng như bất kỳ loại hoạt ñộng lao ñộng nào, lao ñộng sư phạm là một hoạt 

ñộng có mục ñích. Mục ñích của hoạt ñộng lao ñộng sư phạm nhằm chuẩn bị cho 
thế hệ trẻ có ñầy ñủ những phẩm chất và năng lực phù hợp với yêu cầu của xã hội 
ñương thời. Nói chính xác hơn, mục ñích của hoạt ñộng lao ñộng của người GV 
trong nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục cấp học ñã ñược ñề ra.  

Việc xác ñịnh và quán triệt ñúng ñắn mục ñích của hoạt ñộng lao ñộng sư 
phạm có tầm quan trọng ñặc biệt trong công tác của người GV bởi vì nó giúp cho 
người GV có cơ sở ñể xây dựng và lựa chọn ñược nội dung, phương pháp và hình 
thức tổ chức hoạt ñộng sư phạm của mình một cách phù hợp, có hiệu quả ñể từ ñó 
ñào tạo ñược những con người có ích cho xã hội. 

Trong hoạt ñộng nghề nghiệp của mình, trước tiên người GV nên ý thức 
ñược mục tiêu ñào tạo của cấp học mà mình dạy. Sau ñó cụ thể hóa mục tiêu ñó 
bằng việc xác ñịnh ñúng ñắn và cụ thể những yêu cầu của từng hoạt ñộng sư phạm 
của mình. Ví dụ: Yêu cầu cần ñạt của môn học, của từng bài dạy; yêu cầu cần ñạt 
ñược của một buổi tổ chức HS lao ñộng... 

3.2.2.2. ðặc ñiểm về ñối tượng của hoạt ñộng lao ñộng sư phạm 
Từ mục ñích trên, ñối tượng của hoạt ñộng lao ñộng sư phạm ñược xác ñịnh, 

ñó là những con người, là những nhân cách; chính xác hơn là thế hệ trẻ ñang trưởng 
thành. 

Từ việc nghiên cứu những lý luận có liên quan cho thấy ñối tượng của hoạt 
ñộng lao ñộng sư phạm có những ñặc ñiểm sau: 

- ðối tượng ñó không chỉ chịu ảnh hưởng của người GV và còn chịu ảnh 
hưởng của một phức hợp các yếu tố tác ñộng khác khiến cho công tác của người 
GV vô cùng khó khăn, phức tạp. 
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ðể công tác của mình có hiệu quả tối ưu, người GV có nhiệm vụ ñiều khiển, 
ñiều chỉnh mọi tác ñộng từ các yếu tố khác ñến HS, một trong các biện pháp là phối 
hợp với các lực lượng giáo dục ñể thống nhất các tác ñộng giáo dục. 

- ðối tượng của hoạt ñộng lao ñộng sư phạm phát triển tuân  theo những qui 
luật của sự hình thành và phát triển tâm lý con người. ðiều ñó khiến cho hiệu quả 
của hoạt ñộng lao ñộng sư phạm không tỷ lệ thuận với những tác ñộng sư phạm của 
người GV mà phụ thuộc vào những tác ñộng sư phạm ñó có phù hợp với ñặc ñiểm 
sinh-tâm lý của HS hay không, mức ñộ phù hợp như thế nào. Ngoài ra hiệu quả ñó 
còn phụ thuộc không chỉ vào trình ñộ ñược ñào tạo của người GV mà còn phụ thuộc 
rất lớn vào mối quan hệ qua lại giữa GV và HS, vào thái ñộ của HS ñối với GV, vào 
ñặc ñiểm nhân cách của người GV. 

Từ ñó, trong công tác giáo dục HS, GV cần tìm hiểu ñặc ñiểm sinh-tâm lý 
của các em ñể ñề ra phương pháp giáo dục phù hợp, cần biết ñiều khiển mối quan 
hệ tác ñộng qua lại biện chứng giữa thầy và trò và cần rèn luyện nhân cách toàn 
diện ñể xứng ñáng là tấm gương sáng cho HS noi theo. 

- Trong quá trình sư phạm, HS không chỉ là ñối tượng (khách thể) mà còn là 
chủ thể của quá trình học tập-một bộ phận hữu cơ không thể thiếu ñược của quá 
trình sư phạm. ðể hoạt ñộng lao ñộng của mình có hiệu quả, người GV cần phải 
phát huy ñược tính chủ ñộng, tích cực, sáng tạo của HS. 

3.2.2.3. ðặc ñiểm về công cụ của hoạt ñộng lao ñộng sư phạm 
Người GV sử dụng cái gì ñể tác ñộng ñến HS-ñối tượng của hoạt ñộng lao 

ñộng sư phạm, thì cái ñó ñược gọi là công cụ lao ñộng của họ. 
Có thể nói trong quá trình giáo dục HS người GV thường sử dụng các công 

cụ sau: 
- Hệ thống những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cần thiết ñể thực hiện chức năng 

giáo dục HS và những dạng hoạt ñộng mà người GV thu hút HS tham gia một cách 
tích cực. 

- Tư cách ñạo ñức, óc thẩm mỹ, lối sống, nếp sống...biểu hiện qua những 
hành vi, thói quen cư xử trong mọi hoạt ñộng, mọi mối quan hệ xã hội nhất là trong 
các hoạt ñộng và mối quan hệ với HS.  

Có thể nói ñó là toàn bộ thế giới tâm hồn của người GV, toàn bộ nhân cách 
của người GV tác ñộng mạng mẽ ñến HS mà không gì có thể thay thế ñược. K. ð. 
Usinxki ñã từng nói “Ảnh hưởng của nhân cách người làm công tác giáo dục tới 
tâm hồn thế hệ trẻ là một sức mạnh giáo dục mà không có sách giáo khoa nào, 
không có châm ngôn ñạo ñức nào, không có hệ thống trừng phạt và khuyến khích 
nào có thể thay thế ñược”. Hay Lê Duẩn: “Thầy giáo không chỉ dạy bằng công thức, 
bằng những câu, những chữ có sẵn mà phải dạy bằng cả tâm hồn của mình”. 

- Ngoài ra người GV còn sử dụng những phương tiện khác ñể tác ñộng ñến 
HS như các ñồ dùng dạy học, các thiết bị kỹ thuật... 

Ngày nay, với sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học kỹ thuật và 
công nghệ; các phương tiện kỹ thuật hiện ñại ñược sử dụng rất nhiều trong dạy học. 
Nhưng dù phương tiện kỹ thuật dạy học có hiện ñại ñến ñâu ñi chăng nữa cũng 
không thể thay thế ñược người GV mà chỉ làm tăng thêm giá trị của họ mà thôi. 
Phương tiện kỹ thuật dạy học tự nó chưa có giá trị, mà giá trị của nó là ở chỗ người 
GV sử dụng nó như thế nào ñể nó có tác dụng tích cực trong quá trình giáo dục HS, 
ñiều ñó thuộc về phương pháp (phương pháp sử dụng các phương tiện dạy học) một 
trong những nét nhân cách của người GV. 



 136 

 

3.2.2.4. ðặc ñiểm về sản phẩm của hoạt ñộng lao ñộng sư phạm 
ðối tượng của hoạt ñộng lao ñộng sư phạm là con người, là HS. Cho nên tất 

yếu sản phẩm của hoạt ñộng lao ñộng sư phạm cũng là con người, là HS. Nhưng ñó 
là những con người ñã ñược biến ñổi qua quá trình ñào tạo sư phạm, những con 
người ñã ñược chuẩn bị về mọi mặt ñể có thể hội nhập vào cuộc sống ña dạng và 
phong phú, ñể không ngừng thích ứng và ñương ñầu với những thay ñổi diễn ra 
không ngừng trong cuộc sống. 

3.2.2.5. Một số ñặc ñiểm khác của hoạt ñộng lao ñộng sư phạm 
Ngoài 4 ñặc ñiểm chủ yếu của hoạt ñộng lao ñộng sư phạm nêu trên, lao 

ñộng sư phạm còn có ñặc ñiểm về thời gian và không gian ñặc thù. 
Thời gian thực hiện hoạt ñộng lao ñộng sư phạm ñược chia thành hai bộ 

phận: Bộ phận làm việc theo qui chế và bộ phận làm việc ngoài qui chế. Bộ phận 
làm việc theo qui chế của người GV gắn liền với thời gian dạy trên lớp, thời gian tổ 
chức các hoạt ñộng dạy học ngoài lớp căn cứ theo chương trình dạy học, thời gian 
tham dự các sinh hoạt chuyên môn và hành chính, thực hiện các hoạt ñộng của nhà 
trường. Bộ phận thời gian ngoài qui chế gắn liền với thời gian làm việc ñể soạn, 
chấm bài; thời gian làm việc với gia ñình HS, với HS ngoài lớp, ngoài trường...tức 
là thời gian ñể người GV làm việc cá nhân và ñộc lập. Có người gọi ñây là khoảng 
“thời gian rảnh” của người GV. Hai bộ phận thời gian này ñều quan trọng và chúng 
thống nhất với nhau nhằm giúp người GV thực hiện ñược mục ñích của hoạt ñộng 
lao ñộng sư phạm. 

Không gian thực hiện hoạt ñộng sư phạm cũng ñược chia thành hai: Không 
gian ở trong lớp, trong trường và không gian ở ngoài lớp, ngoài trường. 

Tóm lại, từ những ñặc ñiểm trên cho thấy lao ñộng sư phạm là một dạng lao 
ñộng sản xuất ñặc thù, trong ñó ñối tượng, công cụ lao ñộng chủ yếu, sản phẩm của 
lao ñộng ñều là con người; lao ñộng sư phạm thuộc loại lao ñộng có mối quan hệ 
người-người.  Chính ñiều ñó làm cho hoạt ñộng lao ñộng sư phạm mang tính khoa 
học, tính nghệ thuật và  tính sáng tạo cao. K. ð. Usinxki ñã ñưa ra lời nhận xét thật 
chí lý: “Không nên nói với GV như sau: Hãy làm như thế này, như thế kia. Hãy nói 
với họ như sau: Các bạn hãy nghiên cứu những qui luật của các hiện tượng tâm lý 
mà các bạn muốn ñiều khiển. Hãy hành ñộng phù hợp với những qui luật ñó và 
những ñiều kiện cụ thể của tình huống sư phạm. Tình huống thật ña dạng, tính cách 
của trẻ em cũng thật là khác nhau. Trong ñiều kiện vô cùng phức tạp của những tình 
huống sư phạm và của trẻ em, làm sao chúng ta lại có thể chấp nhận ñược những 
(ñơn thuốc giáo dục) vạn năng nào ñó”.  

Cũng vì ñối tượng tác ñộng của GV là những HS, ñể giáo dục các em, GV 
cần phải liên hệ, phối hợp với các lực lượng giáo dục khác, cho nên người GV cũng 
là người có nhiều mối quan hệ nhất, có nhiều bạn nhất. 

Mặt khác, lao ñộng sư phạm ngày nay ñược coi là dạng lao ñộng sản xuất 
ñặc thù-lao ñộng sản xuất phi vật chất vì nó ñào tạo nên con người-lực lượng sản 
xuất chủ yếu của xã hội. Về mặt hiệu quả kinh tế, lĩnh vực giáo dục ñứng hàng thứ 
hai sau hoạt ñộng khoa học.  

Người GV cần hiểu biết những ñặc ñiểm của hoạt ñộng lao ñộng sư phạm ñể 
có thể tổ chức, ñiều khiển quá trình lao ñộng sư phạm của mình một cách khoa học 
nhằm ñạt hiệu quả tối ưu. Các cơ quan quản lý giáo dục cần hiểu chúng ñể ñề ra chế 
ñộ và chính sách thích hợp trong việc ñào tạo, sử dụng và bồi dưỡng ñội ngũ GV, 
tạo ñiều kiện thuận lợi cho họ hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ. 
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3.2.3. Những nhiệm vụ và quyền hạn của người giáo viên trung học 
3.2.3.1. Những căn cứ ñể xác ñịnh nhiệm vụ và quyền hạn của người GV 

trung học 
- Từ yêu cầu và nhiệm vụ ñược ñề ra ñối với người GV trong thời kỳ ñổi 

mới: Giáo dục toàn diện nhân cách cho HS. 
- Từ chức năng của người GV trong thời kỳ ñổi mới: ðiều khiển và hướng 

dẫn quá trình hình thành nhân cách con người mới cho HS. 
3.2.3.2. Nhiệm vụ của người GV 
ðiều 72 Luật Giáo dục (2005) quy ñịnh nhiệm vụ của người GV 
“Nhà giáo có những nhiệm vụ sau ñây: 
1. Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện ñầy ñủ 

và có chất lượng chương trình giáo dục; 
2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các qui ñịnh của Pháp luật và 

ðiều lệ nhà trường; 
3. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của 

người học, ñối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính ñáng 
của người học;  

4. Không ngừng học tập, rèn luyện ñể nâng cao phẩm chất ñạo ñức, trình ñộ 
chuyên môn, nghiệp vụ, nêu gương tốt cho người học;” [21, tr 56].   

5. Các nhiệm vụ khác theo qui ñịnh của pháp luật  
3.2.3.3.. Các quyền của nhà giáo 
ðiều 73 Luật Giáo dục (2005) quy ñịnh các quyền của nhà giáo: 
      “ Nhà giáo có những quyền sau ñây: 
1. ðược giảng dạy theo chuyên ngành ñào tạo; 
2. ðược ñào tạo nâng cao trình ñộ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; 
3. ðược hợp ñồng thỉnh giảng và nghiên cứu khoa học tại các trường, có sở 

giáo dục và nghiên cứu khác với ñiều kiện ñảm bảo thực hiện ñầy ñủ nhiệm vụ nới 
mình công tác; 

4. ðược bảo vệ nhân phẩm, danh dự; 
5. ðược nghỉ hè, nghỉ Tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo qui ñịnh của Bộ Giáo 

dục và ðào tạo và các ngày nghỉ khác theo quy ñịnh của Bộ luật lao ñộng”. [21, tr 
56-57].   

3.2.4. Những yêu cầu ñối với người giáo viên trung học 
Trong quá trình hoạt ñộng nghề nghiệp, người GV sử dụng công cụ là toàn 

bộ nhân cách của mình ñể tác ñộng ñến HS. ðể việc sử dụng công cụ có hiệu quả, 
người GV phải rèn luyện toàn bộ nhân cách của mình. Suy từ quan ñiểm của 
phương ñông chúng ta về cấu trúc của nhân cách, nhân cách nhà giáo bao gồm 
phẩm chất sư phạm và năng lực sư phạm (hay ñức và tài của nhà giáo). Rèn nhân 
cách nhà giáo tức là rèn ñể có phẩm chất và năng lực sư phạm tốt. 

3.2.4.1. Về phẩm chất sư phạm (mặt ñạo ñức của người GV) 
a. Phẩm chất hàng ñầu của người GV là thống nhất lòng yêu nước, giác ngộ 

xã hội chủ nghĩa với lý tưởng nghề nghiệp 
Phẩm chất này ñược hình thành trên cơ sở sự hiểu biết có hệ thống về những 

có sở của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, ñường lối cách mạng của 
ðảng và Nhà nước ta, ñường lối và chính sách giáo dục; về nghề dạy học và về 
người GV; về thực tiễn xây dựng ñất nước và thực hiện giáo dục. Phẩm chất hàng 
ñầu này ñược thể hiện rõ nét ở niềm tin cách mạng và niềm tin sư phạm. 
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- Niềm tin cách mạng 
Từ sự hiểu biết về cách mạng Việt Nam nói trên, người GV tin tưởng vào sự 

ñúng ñắn và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Niềm tin này là cơ sở ñể người GV 
gắn bó cả cuộc ñời mình với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, với sự nghiệp giáo 
dục thế hệ trẻ. Có niềm tin này thì người GV mới có thể trở thành người của ðảng, 
tuyên truyền cho chủ trương, ñường lối, chính sách của ðảng, mới thực sự là 
“chuyên chính của giai cấp”. 

- Niềm tin sư phạm 
ðây là yếu tố quan trọng thuộc về phẩm chất ñạo ñức của người GV, ñồng 

thời có vị trí quan trọng trong cấu trúc của năng lực sư phạm của người GV. Niềm 
tin sư phạm là niềm tin vào bản chất tốt ñẹp của con người, tin vào khả năng giáo 
dục con người. ðó là sự tin tưởng rằng: “Không có học sinh hư ñến nỗi không giáo 
dục ñược mà chỉ có những nhà giáo dục tồi”. Niềm tin này thúc ñẩy người GV ra 
sức tìm tòi ñể có thể ñề ra ñược những biện pháp giáo dục HS có hiệu quả nhất. Vai 
trò của niềm tin sư phạm trong công tác giáo dục ñã ñược K.ð. Usinxki khẳng ñịnh 
như sau: “Con ñường chủ yếu ñể giáo dục là niềm tin, niềm tin chỉ chịu sự tác ñộng 
của niềm tin. Dù cho chương trình dạy học có hoàn hảo ñến ñâu, chúng cũng chỉ là 
những lời lẽ cứng ñờ, khô khan, không có sức sống, không có sức mạnh nào trong 
thực tiễn nếu như chúng chưa biến thành niềm tin của nhà giáo dục”. 

b. Người GV cần có tình cảm trong sáng và cao thượng 
Tình cảm này xuất phát từ lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng “dân giàu, 

nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh”. Tình cảm này thể hiện ở lòng 
yêu trẻ, yêu nghề “càng yêu người bao nhiêu càng yêu nghề bấy nhiêu” (Yêu 
thương ñùm bọc HS, vui sướng trước những tiến bộ của HS, lo lắng, có trách nhiệm 
trước những lệch lạc của các em...); ở tính kiên trì, thái ñộ tự kiềm chế và chủ ñộng 
trong ñối xử với HS; ở nếp sống giản dị, khiêm tốn, lịch sự... 

3.2.4.2. Năng lực sư phạm 
Năng lực của người GV là tổng hợp của một hệ thống kiến thức và kỹ năng 

sư phạm ña dạng và phức tạp 
a. Về kiến thức (trình ñộ chuyên môn) 
Người GV cần ñược trang bị một hệ thống tri thức cần thiết có liên quan ñến 

nghề nghiệp như: 
- Nhóm kiến thức chung cần thiết về tất cả các lĩnh vực của cuộc sống xã 

hội; 
- Nhóm kiến thức về môn học bao gồm những kiến thức về các môn khoa 

học có liên quan ñến môn học hay những môn học mà người GV phụ trách giảng 
dạy. Người GV cần có những hiểu biết rộng về khoa học và sâu về môn học mà 
mình giảng dạy; 

- Nhóm kiến thức có liên quan trực tiếp ñến việc hình thành những kỹ năng 
sư phạm. Nhóm kiến thức này bao gồm những kiến thức về giáo dục học, tâm lý 
học, phương pháp dạy học và giáo dục; 

- Ngoài ra người GV còn cần những kiến thức công cụ ñể chiếm lĩnh các 
nhóm kiến thức nói trên. ðó là những kiến thức về ngoại ngữ, về phương pháp luận 
và phương pháp nghiên cứu khoa học... 

Người giáo viên thiếu kiến thức, trình ñộ chuyên môn kém không thể làm 
tròn ñược trách nhiệm của mình. “Những GV dốt nát là cái bóng ma không hồn, là 
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ñám mây không mang mưa, là dòng suối khô cạn, là ngọn ñèn không ánh sáng, và 
ñương nhiên ñó là khoảng trống rỗng”- I.A Cômenxki ñã nói như vậy. 

b. Kỹ năng sư phạm  
Kỹ năng sư phạm là khả năng thực hiện có hiệu quả hệ thống các hành ñộng 

sư phạm phù hợp với mục ñích và ñiều kiện thực hiện hệ thống này.  
Khái niệm trên ñược dựa trên cơ sở chủ yếu là tính hoạt ñộng của quá trình 

sư phạm. Việc thực hiện hệ thống các hành ñộng sư phạm bao giờ cũng ñể nhằm ñạt 
ñược một kết quả (mục ñích) nhất ñịnh. Kết quả thu ñược này phải phù hợp với mục 
ñích ñã ñược ñề ra trước khi hành ñộng và phù hợp với những ñiều kiện sư phạm 
mà trong ñó các hành ñộng này ñược thực hiện. Như vậy trong hoạt ñộng lao ñộng, 
người GV thực hiện các hành ñộng sư phạm như thế nào, ñiều ñó nói lên rằng anh 
ta có kỹ năng sư phạm hay không. Kỹ năng sư phạm ñòi hỏi trước khi thực hiện nó, 
người GV phải xác ñịnh ñược mục ñích của các hành ñộng và phải dự ñoán trước 
ñược các mối liên hệ giữa các ñiều kiện và việc ñề ra các biện pháp tiến hành 
chúng, dự ñoán ñược tiến trình thực hiện và các biện pháp kiểm tra, ñiều khiển, ñiều 
chỉnh chúng... Mục ñích của hệ thống các hành ñộng này không ngoài mục ñích 
chung của hoạt ñộng sư phạm.  

Quá trình thực hiện các kỹ năng sư phạm cũng chính là quá trình áp dụng 
những tri thức có liên quan ñược ñề cập ở trên vào trong hoạt ñộng thực tiễn sư 
phạm một cách sáng tạo. Các kỹ năng sư phạm ñược luyện tập thành thạo trở thành 
kỹ xảo sư phạm. Nhờ có các kỹ xảo sư phạm mà người GV có thể ứng xử ñược 
nhanh chóng trước các tình huống sư phạm xảy ra tương ñối ñột ngột. 

Hoạt ñộng sư phạm vừa mang tính chất chung của hoạt ñộng lao ñộng lại 
mang tính chất ñặc thù do nghề nghiệp qui ñịnh. Khi xây dựng các kỹ năng sư phạm 
các tác giả thường dựa vào cả tính chất chung lẫn tính chất riêng này. 

Chức năng của người GV là cơ sở chủ yếu nhất ñể xây dựng hệ thống các kỹ 
năng sư phạm. Chức năng này ñã ñược xã hội qui ñịnh ñó là: GVphải làm công tác 
giảng dạy một hay một số môn học, làm công tác giáo dục toàn diện HS, tham gia 
vào công tác nghiên cứu khoa học, tham gia tích cực vào các hoạt ñộng văn hóa, 
chính trị xã hội và tự rèn luyện bản thân. Các chức năng này qui ñịnh các nhóm kỹ 
năng sư phạm cơ bản như: 

- Nhóm kỹ năng dạy học; 
- Nhóm kỹ năng giáo dục; 
- Nhóm kỹ năng nghiên cứu khoa học; 
- Nhóm kỹ năng hoạt ñộng văn hóa chính trị xã hội; 
- Nhóm kỹ năng tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân. 
Công tác của người GV là một hoạt ñộng, hoạt ñộng chuyên biệt-hoạt ñộng 

sư phạm. Các nhà nghiên cứu ñã cho rằng hoạt ñông sư phạm bao gồm các loại hoạt 
ñộng chuyên biệt sau: hoạt ñộng xây dựng hay thiết kế (tức xây dựng phương 
hướng, kế hoạch hoạt ñộng), hoạt ñộng tổ chức (hoạt ñộng triển khai việc thực hiện 
phương hướng, kế hoạch), hoạt ñộng giao tiếp (thiết lập, ñiều khiển mối quan hệ 
giữa mọi người trong hoạt ñộng) và hoạt ñộng nhận thức (hoạt ñộng nghiên cứu, 
tìm hiểu mọi vấn ñề liên quan ñến hoạt ñộng). Từ ñó nảy sinh các kỹ năng sư phạm 
sau: 

- Kỹ năng thiết kế hay xây dựng phương hướng, kế hoạch của hoạt ñộng sư 
phạm; 
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- Kỹ năng tổ chức thực hiện phương hướng, kế hoạch của hoạt ñộng sư 
phạm; 

- Kỹ năng giao tiếp sư phạm;  
- Kỹ năng nghiên cứu hay tìm hiểu những vấn ñề có liên quan trong công tác 

sư phạm. 
Có thể coi ñây là những kỹ năng cơ sở trong hoạt ñộng sư phạm của người 

GV. ðây là các kỹ năng thành phần của nhóm các kỹ năng sư phạm ñược phân chia 
theo chức năng của người thầy giáo.  

Những kỹ năng sư phạm nêu trên là những kỹ năng sư phạm khái quát. Tùy 
từng nhiệm vụ cụ thể của hoạt ñộng sư phạm, các kỹ năng này ñược cụ thể hóa dần 
theo từng cấp ñộ nhỏ hơn. các nhà nghiên cứu ñã ñưa ra hàng trăm các loại kỹ năng 
sư phạm khác nhau. 

Các kỹ năng sư phạm ñược bồi dưỡng trong thời gian học tập tại trường sư 
phạm và ñược bổ sung, củng cố, hoàn thiện dần trong quá trình hoạt ñộng ñộc lập ở 
nhà trường phổ thông. Cho nên trong các trường sư phạm, việc tổ chức cho sinh 
viên ñược tham gia hoạt ñộng thực hành sư phạm từ thấp ñến cao chiếm một vị trí 
cực kỳ quan trọng. 

3.2.5. Người giáo viên với việc nâng cao trình ñộ nghề nghiệp 
3.2.5.1. Quá trình hình thành nhân cách của người GV 
Quá trình hình thành nhân cách của người GV là quá trình diễn ra một cách 

lâu dài, liên tục. Quá trình này bao gồm ba giai ñoạn có liên quan chặt chẽ với nhau, 
nối tiếp nhau: 

a. Quá trình ñược hướng nghiệp sư phạm diễn ra khi còn học ở nhà trường 
phổ thông; 

b. Quá trình ñược ñào tạo sư phạm diễn ra ở nhà trường sư phạm; 
c. Quá trình không ngừng nâng cao trình ñộ nghề nghiệp diễn ra trong suốt 

cuộc ñời sư phạm. 
3.2.5.2. Người GV phải không ngừng nâng cao trình ñộ nghề nghiệp 
a. Người GV phải không ngừng nâng cao trình ñộ nghề nghiệp vì hai lý do 

sau: 
- Cách mạng khoa học, kỹ thuật và công nghệ phát triển như vũ bão và cách 

mạng xã hội cũng phát triển cực kỳ nhanh; 
- Thế hệ trẻ hiện nay ñã và ñang phát triển với tốc ñộ rất nhanh. 
b. Có nhiều con ñường ñể người GV không ngừng nâng cao trình ñộ của 

mình 
- Tự học, tự rèn luyện là con ñường quan trọng nhất 
- Tham gia các lớp học, các khóa học với nhiều hình thức khác nhau về 

chuyên môn nghề nghiệp. 
- Tham gia các hội thảo khoa học về chuyên môn, nghiệp vụ.  
 
3.3. CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC 
3.3.1. Chức năng của giáo viên chủ nhiệm lớp 
GV bộ môn là GV chịu trách nhiệm giảng dạy một hay một số môn học ñược 

phân công. Ở trường trung học, mỗi lớp có một ñội ngũ GV giảng dạy các môn học. 
Trong số ñó, một GV ñược phân công làm công tác chủ nhiệm lớp và ñược gọi là 
GV chủ nhiệm (GVCN) lớp. 
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Chế ñộ GVCN lớp ñược ñề ra ở Liên Xô (cũ) từ những năm 30 của thế kỷ 
XX. Ở Việt Nam trước kia chỉ có GV chính. Sau này, vận dụng kinh nghiệm của 
Liên Xô, trong giáo dục-ñào tạo của nước ta có ñề ra chế ñộ GVCN lớp. Còn nay ở 
ñại học Việt Nam, một số trường không gọi là GVCN lớp nữa mà chuyển sang gọi 
là cố vấn học tập. Ở Mỹ không có chế ñộ GVCN lớp mà chỉ có cố vấn học tập. Cố 
vấn học tập không phải là GV. ðội ngũ này ñược ñào tạo chính qui ñể chuyên làm 
cố vấn học tập. Cố vấn học tập trong các trường học ñược coi là những chuyên gia 
về giáo dục của nhà trường. 

Giáo viên chủ nhiệm lớp có các chức năng sau: 
3.3.1.1. GVCN lớp là người thay thế Hiệu trưởng quản lý giáo dục toàn diện 

tập thể HS một lớp học 
Quản lý giáo dục tức là nắm vững những chỉ số của quản lý hành chính ñối 

với một lớp học như: Sĩ số, họ tên, tuổi, hoàn cảnh gia ñình, những ñặc ñiểm tâm-
sinh lý của HS...Nắm vững kế hoạch, chương trình, nội dung giáo dục cấp học, lớp 
học và khả năng thực hiện chúng của lớp mình chủ nhiệm. 

Dự báo xu hướng phát triển nhân cách của HS lớp chủ nhiệm ñể từ ñó ñề ra 
phương hướng tổ chức hoạt ñộng giáo dục, dạy học cho phù hợp. 

Trong chức năng quản lý giáo dục cần ñặc biệt quan tâm ñến việc ñồng thời 
quản lý học tập và quản lý toàn diện sự hình thành phát triển nhân cách HS. Hai mặt 
này có quan hệ hỗ trợ, tương tác với nhau. 

3.3.1.2. GVCN lớp là cố vấn tổ chức hoạt ñộng tự quản của tập thể HS 
HS phổ thông trung học là những em ở lứa tuổi từ 12-18 tuổi (lứa tuổi dạy 

thì). ðây là lứa tuổi ñang tiến dần tới sự hoàn thiện về nhân cách người công dân. 
Lứa tuổi có những ñặc trưng ñặc biệt về nhân cách như: Mong muốn làm người lớn 
và ñang khẳng ñịnh mình, giàu ước mơ, hoài bão, bước ñầu có kinh nghiệm sống, 
có khả năng tự quản, tổ chức hoạt ñộng tập thể... Tuy nhiên, vẫn là lứa tuổi mong 
muốn lớn hơn khả năng. Lứa tuổi chưa ñủ ñộ chín về mọi mặt nên dễ bốc nhưng 
cũng dễ xẹp cho nên rất cần có sự giúp ñỡ của người lớn. 

Phổ thông Trung học bao gồm hai cấp: Trung học cơ sở và Trung học phổ 
thông. Một thực tế cho thấy, ñặc ñiểm chung của HS và của tập thể ở các lớp ñầu, 
giữa và cuối cấp có khác nhau; cho nên chức năng cố vấn ñối với các lớp này cũng 
sẽ khác nhau. 

ðối với HS phổ thông trung học, GVCN lớp cần xác ñịnh chỉ làm cố vấn cho 
tập thể lớp chứ không làm thay các em. 

Chức năng cố vấn của GVCN lớp ñối với hoạt ñộng của tập thể HS thực chất 
là sự phản ánh mối quan hệ chủ ñạo và chủ ñộng giữa hoạt ñộng của GV và hoạt 
ñộng của HS trong công tác chủ nhiệm lớp. 

Về bản chất, cố vấn tức là ñịnh hướng, ñiều khiển, ñiều chỉnh quá trình tự 
giáo dục của tập thể và cá nhân HS, là phát huy vai trò chủ thể tích cực của HS 
trong giáo dục. 

Chức năng cố vấn thể hiện ở chỗ: GVCN lớp biết vận dụng các nguyên tắc 
giáo dục ñể lựa chọn ñược các phương pháp giáo dục thích hợp nhằm kích thích tư 
duy sáng tạo, phát triển tiềm năng trí tuệ của HS.  

Cố vấn là ñiều khiển, ñiều chỉnh tư duy, thái ñộ-tình cảm, hành vi, hoạt ñộng 
của HS. Vai trò ñiều khiển, ñiều chỉnh là yếu tố, là nội dung quan trọng nhất của 
chức năng cố vấn ñối với GVCN lớp. 
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Chức năng này phải quán triệt một cách toàn diện trong nội dung giáo dục, 
trong kế hoạch hoạt ñộng của cá nhân và tập thể lớp. 

ðể thực hiện vai trò cố vấn, nhiệm vụ chủ yếu của GVCN lớp là phát hiện, 
xây dựng và bồi ñưỡng ñội ngũ tự quản, cụ thể: 

- Tổ chức hợp lý ñội ngũ tự quản bao gồm: Ban cán sự lớp, ban chấp hành 
chi ñoàn, cán sự bộ môn, tổ trưởng... 

- Bồi dưỡng cho các em phẩm chất và năng lực tự quản. 
Căn cứ ñể xây dựng ñội ngũ tự quản: Dựa vào ñặc ñiểm, nhiệm vụ của từng 

năm học và tính chất phát triển của tập thể HS. 
Một số kinh nghiệm xây dựng ñội ngũ tự quản: 
- Thu hút ñông ñảo HS luân phiên nhau vào bộ máy tự quản. 
- Cử thủ lĩnh phù hợp với từng giai ñoạn phát triển tập thể. 
- Bồi dưỡng ý thức, thái ñộ và phương pháp làm việc cho ñội ngũ tự quản... 
3.3.1.3. GVCN lớp là cầu nối giữa tập thể HS với các tổ chức xã hội trong và 

ngoài nhà trường, là người tổ chức phối hợp các lực lượng giáo dục 
Là cầu nối giữa tập thể HS với các tổ chức trong và ngoài nhà trường, 

GVCN lớp ñại diện cho cả hai phía: ñại diện cho nhà trường và ñại diện cho tập thể 
HS.  

- ðại diện cho nhà trường, GVCN có trách nhiệm truyền ñạt ñầy ñủ tất cả 
những yêu cầu, kế hoạch giáo dục của nhà trường tới tập thể và từng HS lớp chủ 
nhiệm sao cho có thể biến những chủ trương, kế hoạch ñào tạo của nhà trường 
thành chương trình hành ñộng của tập thể lớp và của mỗi học sinh.  

- ðại diện cho quyền lợi chính ñáng của HS trong lớp, GVCN là người tập 
hợp ý kiến, nguyện vọng của HS trong lớp phản ánh với các tổ chức trong trường và 
ngoài xã hội. Với tư cách là ñại diện cho HS, GVCN lớp còn có trách nhiệm bảo vệ 
quyền lợi mọi mặt của HS trong lớp. GVCN lớp còn là người hòa giải các mối bất 
hòa diễn ra giữa các HS với nhau, giữa HS với các lực lượng giáo dục có liên quan. 

ðể thực hiện chức năng cầu nối, GVCN có nhiệm vụ tổ chức phối hợp các 
lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, thống nhất các tác ñộng giáo dục 
theo một chương trình hành ñộng chung. GVCN lớp không chỉ nắm chắc tình hình 
HS lớp mình chủ nhiệm mà cần xác ñịnh ñược các nhân tố, các mối quan hệ, các 
ñiều kiện cần thiết trong và ngoài nhà trường ñể có thể tận dụng, phát huy mọi tiềm 
năng vào công tác chủ nhiệm lớp. 

3.3.1.4. ðánh giá khách quan kết quả rèn luyện của mỗi HS và phong trào 
chung của lớp 

Chức năng này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng ñối với quá trình học tập, rèn 
luyện, phát triển nhân cách của mỗi HS vì sự ñánh giá khách quan, chính xác, ñúng 
mức là ñiều kiện ñể thầy trò ñiều chỉnh mục tiêu, kế hoạch hoạt ñộng của tập thể 
lớp và mỗi thành viên. 

Căn cứ ñể ñánh giá phong trào hoạt ñộng của lớp: Yêu cầu, kế hoạch toàn 
diện ñã ñược ñặt ra, so sánh với phong trào chung của toàn trường. Còn ñánh giá 
từng cá nhân HS cần căn cứ vào năng lực, ñiều kiện cụ thể của từng em trong quá 
trình phát triển.  

Sau khi ñánh giá cần vạch ra phương hướng, nêu lên những yêu cầu hợp lý 
cho HS ñể ñiều khiển, ñiều chỉnh hoạt ñộng của HS cho phù hợp. 

ðể ñánh giá khách quan, chính xác quá trình rèn luyện của từng HS cần xây 
dựng chuẩn thang ñánh giá (ñặc biệt khi ñánh giá ý thức, thái ñộ, hành vi ñạo ñức) 
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ñồng thời thông qua nhiều kênh ñánh giá  (cá nhân tự ñánh giá, tập thể tổ, lớp, cha 
mẹ, giáo viên bộ môn, cán bộ phụ trách các hoạt ñộng có HS tham gia). 
3.3.2. Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp 

3.3.2.1. Nắm vững mục tiêu giáo dục của cấp học, lớp học, chương trình giáo 
dục dạy học của trường 

ðây là nhiệm vụ trước mắt ñể có cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt ñộng của lớp 
chủ nhiệm có khả năng thực thi và ñảm bảo hiệu quả giáo dục. 

ðể thực hiện nhiệm vụ này, GVCN lớp cần nắm các văn bản sau:  
- Mục tiêu cấp học;  
- Nhiệm vụ trọng tâm từng năm (qua các chỉ thị);  
- Chương trình giảng dạy các môn học; 
- Kế hoạch năm học của nhà trường;  
- Một số văn bản hướng dẫn các công tác liên quan ñến vấn ñề giáo dục như 

thu học phí, miễn giảm ñóng góp, chế ñộ chính sách ñối với con em thương binh liệt 
sỹ, qui chế khen thưởng kỷ luật học sinh, nội qui ñối với HS... 

3.3.2.2. Tìm hiểu ñể nắm vững cơ cấu tổ chức của nhà trường 
ðể liên hệ, phối hợp, tận dụng sức mạnh tổng hợp của các lực lượng và các 

ñiều kiện giáo dục trong trường, GVCN cần nghiên cứu nắm vững các ñơn vị chức 
năng trong trường như: 

- Sự tổ chức và phân công của ban Giám hiệu; 
- Cơ cấu tổ chức chi bộ ðảng, ðoàn, ðội, Công ñoàn trong trường học;  
- ðội ngũ giáo viên, các tổ chuyên môn trong trường và GV giảng dạy các 

môn học ở lớp chủ nhiệm. ðặc biệt là hiểu từng GV sẽ dạy ở lớp chủ nhiệm ñể thiết 
lập mối quan hệ trong giáo dục; Nắm vững ñội ngũ GV phụ trách từng mặt hoạt 
ñộng giáo dục của nhà trường ñể cần thiết liên hệ phối hợp hoạt ñộng. 

3.3.2.3. Tiếp nhận HS lớp chủ nhiệm 
Thông thường, vào ñầu năm học (khoảng tháng 8 hàng năm) nhà trường 

phân công GV làm công tác chủ nhiệm các lớp học. Sau khi nhận nhiệm vụ chủ 
nhiệm lớp, GVCN cần nghiên cứu và phân tích mọi ñặc ñiểm của HS trong lớp và 
các yếu tố tác ñộng ñến các em bao gồm ñặc ñiểm tâm sinh lý, nhân cách, năng lực 
của mỗi em, hoàn cảnh gia ñình và sự quan tâm của gia ñình ñối với con em họ. 

GVCN cần sử dụng nhiều phương pháp, phối hợp nhiều lực lượng xã hội 
trong và ngoài nhà trường ñể tìm hiểu HS. Trên cơ sở ñó, xây dựng chương trình, tổ 
chức hoạt ñộng toàn diện nhằm phát triển toàn diện nhân cách HS lớp chủ nhiệm 
trên nguyên tắc phát triển năng lực tự quản của các em.  

ðây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác GVCN lớp nhằm thực hiện mục tiêu 
giáo dục toàn diện HS, triển khai chương trình, kế hoạch hoạt ñộng của nhà trường. 

3.3.2.4. GVCN lớp phải là người tổ chức liên kết toàn xã hội ñể xây dựng 
môi trường sư phạm lành mạnh, thống nhất tác ñộng, thực hiện các mục tiêu, nội 
dung giáo dục HS lớp chủ nhiệm 

ðây là nhiệm vụ rất ñặc trưng của GVCN lớp. Nhiệm vụ này thể hiện vai trò, 
chức năng tổ chức quản lý của GVCN. ðể thực hiện tốt nhiệm vụ này, GVCN cần 
tranh thủ tối ña sự giúp ñỡ của ban Giám hiệu. Cần hợp pháp hóa mọi hoạt ñộng của 
GVCN lớp với tư cách là người ñại diện Hiệu trưởng. Cho nên khi thực hiện các 
hoạt ñộng ñối ngoại, GVCN lớp nên lấy giấy giới thiệu của nhà trường, hoặc có sự 
tham dự của ban Giám hiệu. 
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3.3.2.5. ðể làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, GVCN phải tự hoàn thiện phẩm 
chất nhân cách và không ngừng học tập chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm nhằm ñổi 
mới công tác tổ chức giáo dục, dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 
toàn diện ở nhà trường phổ thông. 

3.3.3. Nội dung và phương pháp công tác của GVCN lớp 
ðể thực hiện nhiệm vụ của mình, GVCN lớp cần phải tiếp cận với tập thể HS 

lớp mình chủ nhiệm. Tiếp cận với tập thể HS thực chất là một quá trình tác ñộng 
liên tục, thường xuyên ñến tập thể nhằm tìm hiểu HS, xây dựng tập thể lớp và tổ 
chức các hoạt ñộng giáo dục của tập thể theo mục tiêu, kế hoạch giáo dục của nhà 
trường, của lớp chủ nhiệm. 

Một số nội dung và phương pháp chủ yếu tiếp cận với tập thể HS của GVCN 
lớp: 

3.3.3.1. Tìm hiểu, phân loại và vạch kế hoạch giáo dục các ñối tượng HS 
a. Nội dung cần tìm hiểu:  
- Hoàn cảnh sống của từng HS;  
- Những ñặc ñiểm về thể chất và sinh lý lứa tuổi;  
- ðặc ñiểm tâm lý (khả năng nhận thức, khí chất, các phẩm chất ñạo ñức, các 

thiên hướng, năng khiếu...). 
b. Phương tiện tìm hiểu:  
-  Các loại sổ sách, hồ sơ có liên quan ñến các em như học bạ, sơ yếu lí lịch, 

sổ ñiểm, sổ ñầu bài...;  
- Các sản phẩm hoạt ñộng của HS như vở ghi, bài làm...;  
- Các thao tác và hành vi cử chỉ của HS biểu hiện trong các hoạt ñộng và các 

mối quan hệ;  
- Hệ thống các câu hỏi cho các ñối tượng nhằm trợ giúp cho quá trình tìm 

hiểu HS. 
c. Phương pháp tìm hiểu tình hình HS 
ðể nắm vững tình hình HS lớp chủ nhiệm, GVCN lớp có thể sử dụng tất cả 

các phương pháp ñược sử dụng trong nghiên cứu khoa học giáo dục như: Phương 
pháp nghiên cứu hồ sơ HS; phương pháp quan sát, phương pháp trò chuyện; 
phương pháp hỏi ý kiến; phương pháp ñiều tra, phương pháp trắc nghiệm... 

Tìm hiểu ñể nắm ñược những thông tin về HS là một quá trình thường 
xuyên, liên tục. Các số liệu thu ñược cần phản ánh ñầy ñủ, cụ thể về tình hình mọi 
mặt của tập thể và cá nhân HS. Phân loại thông tin theo nội dung, yêu cầu giáo dục, 
chú ý ñến các dấu hiệu cơ bản và chủ yếu. Có thể dùng những công thức toán thống 
kê ñể xử lý và ñưa ra những nhận ñịnh về HS, về xu hướng phát triển của các em. 

d. Các bước tiến hành tìm hiểu tình hình HS 
Tìm hiểu tình hình HS là một công việc công phu và khoa học. Muốn có hiệu 

quả, việc tìm hiểu tình hình HS cần ñược tiến hành theo một quy trình chặt chẽ từ 
bước chuẩn bị ñến bước thực hiện. 

- Bước chuẩn bị:  
+ Thu thập các loại hồ sơ HS ở năm học cũ và các loại sổ sách có liên quan;  
+ Chuẩn bị mẫu sơ yếu lý lịch cần tìm hiểu;  
+ Xây dựng hệ thống các câu hỏi ñiều tra cần thiết;  
+ Xxây dựng kế hoạch tìm hiểu (xác ñịnh thời gian cho các giai ñoạn cần tìm 

hiểu; dự kiến các công việc cần tiến hành trong một giai ñoạn như thu thập xử lý 
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thông tin, phân loại HS, vạch kế hoạch giáo dục, ñiều chỉnh hoặc bổ sung kế 
hoạch). 

- Bước tiến hành: 
Công tác tìm hiểu HS là một quá trình thường xuyên, liên tục trong suốt quá 

trình làm công tác chủ nhiệm lớp. Về cơ bản quá trình ñó có thể tiến hành qua ba 
giai ñoạn. Mỗi giai ñoạn thực hiện với những mức ñộ khác nhau, trong những thời 
gian khác nhau tùy thuộc vào ñiều kiện thực tế của GVCN (mới nhận lớp hay tiếp 
tục theo lớp), thực tế của lớp, của mỗi HS và những yêu cầu cần tìm hiểu: 

+ Giai ñoạn tìm hiểu sơ bộ (ñiều tra sơ bộ)  
Công việc cụ thể của giai ñoạn này là:  
• Phát phiếu ñiều tra cơ bản và hướng dẫn HS cách ghi;  
• Tham khảo các loại hồ sơ của HS trong năm học trước;  
• Thu lại phiếu ñiều tra cơ bản;  
• Xử lý các thông tin thu ñược (những nét chính về HS cần thu ñược ñó là: 

Hoàn cảnh gia ñình; các ñặc ñiểm tâm sinh lý; kết quả xếp loại năm trước );  
• Ghi tóm tắt kết quả thu ñược (lưu ý những ñiểm chưa rõ cần làm sáng tỏ). 
+ Giai ñoạn khảo sát kiểm tra 
Giai ñoạn này nhằm kiểm tra ñộ chính xác của các thông tin thu ñược trước 

ñó ñể kịp thời bổ sung, ñiều chỉnh kết quả tìm hiểu và vạch ra kế hoạch, phương 
pháp tác ñộng phù hợp với HS.  

Các hoạt ñộng cần tiến hành ở giai ñoạn này:  
• Thăm gia ñình HS;  
• Trò chuyện với HS và những người có liên quan;  
Dùng hệ thống các câu hỏi ñiều tra, phỏng vấn;  
• Xử lý các số liệu, thông tin thu ñược và tiến hành phân loại HS (phân loại 

HS chủ yếu tập trung vào hai mặt (học lực và hạnh kiểm) và năm loại (giỏi-tốt, khá, 
trung bình, yếu, kém);  

• Xác ñịnh những HS thuộc loại ñặc biệt (nếu có) cần bồi dưỡng và những 
HS chậm tiến cần ñược giáo dục thích hợp;  

• Ghi vào sổ chủ nhiệm kết quả khảo sát, phân loại có ñiều chỉnh bổ sung kết 
quả ñiều tra cơ bản;  

• Vạch kế hoạch ñể tiến hành những tác ñộng sư phạm phù hợp với từng loại 
HS (ñặc biệt chú ý ñến những HS thuộc diện ñặc biệt). 

+ Giai ñoạn tìm hiểu ñể khẳng ñịnh quá trình và kết quả giáo dục 
Giai ñoạn này ñược tiến hành trong suốt quá trình giáo dục, có tính thường 

xuyên và kết thúc ở từng giai ñoạn (giữa học kỳ, cuối học kỳ, cuối năm học) ñể 
khẳng ñịnh và ñánh giá kết quả giáo dục một cách khách quan, công bằng và chính 
xác. ðồng thời ñể bổ sung, ñiều chỉnh hoàn thiện những biện pháp giáo dục HS 
thích hợp. 

Các công việc cần tiến hành trong giai ñoạn này:  
• Tiếp tục thăm gia ñình HS hoặc liên hệ với gia ñình bằng sổ liên lạc;  
• Quan sát khách quan toàn diện;  
• Sử dụng những câu hỏi ñể thăm dò ý kiến của những người có liên quan 

ñến HS;  
• Xử lý, tổng hợp số liệu thu ñược, ghi kết quả vào bảng tổng hợp và sử dụng 

chúng ñể ñánh giá hiệu quả của những tác ñộng sư phạm ñồng thời ñiều chỉnh, hoàn 
thiện phương pháp giáo dục và bổ sung kế hoạch giáo dục. 
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3.3.3.2. Tổ chức, xây dựng tập thể lớp 
ðể tạo môi trường giáo dục HS, GVCN cần xây dựng lớp thành một tập thể 

HS vững mạnh (tập thể HS vững mạnh có các ñặc ñiểm sau: Có mục ñích của tập 
thể; tổ chức hoạt ñộng chung; có ñội ngũ tự quản; có kỷ luật chặt chẽ và có dư luận 
tập thể lành mạnh). 

a. Yêu cầu trong xây dựng tập thể HS:  
- Tổ chức tập thể HS theo hướng tự quản, tích cực phát huy mọi tiềm năng, 

vai trò của HS trong hoạt ñộng xây dựng tập thể lớp vững mạnh;  
- Tôn trọng, tin tưởng HS, giáo dục cho các em ý thức tự giác, tình thần trách 

nhiệm;  
- Bồi dưỡng cho cán bộ HS về phương pháp tự quản các hoạt ñộng của tập 

thể, hình thành cho các em các kỹ năng tổ chức ñiều khiển và ñánh giá kết quả hoạt 
ñộng. 

b. Phương tiện xây dựng tập thể HS:  
Phương tiện xây dựng tập thể HS cần có bao gồm: 
- Bản sơ ñồ tổ chức tập thể lớp;  
- Bản qui ñịnh các chức năng, nhiệm vụ cho cán bộ HS;  
- Các loại sổ sách ghi chép của cán bộ HS;  
-Kế hoạch năm học của lớp;  
- Những số liệu cần thiết qua kết quả nghiên cứu HS. 
c. Phương pháp xây dựng tập thể HS vững mạnh 
Tronng xây dựng tập thể HS vững mạnh, GVCN lớp có thể sử dụng tổng hợp 

tất cả các phương pháp giáo dục HS (phần Lý luận giáo dục). 
d. Cách thức tiến hành xây dựng tập thể HS tự quản 
Xây dựng tập thể HS tự quản cần ñược tiến hành theo một quy trình hợp lý. 

Quy trình xây dựng tập thể HS bao gồm các bước: 
- Bước chuẩn bị  
+ Sử dụng các biện pháp thăm dò dư luậơcHS về xây dựng tập thể tự quản. 
+ Vạch kế hoạch thời gian tiến hành. 
+ Thông báo cho HS về thời gian, nội dung, yêu cầu...chuẩn bị cho các em ý 

thức sẵn sàng. 
+ Chuẩn bị các phương tiện. 
- Bước tiến hành 
Việc tổ chức xây dựng lớp tự quản vừa là một hoạt ñộng vừa là một quá trình 

giáo dục. Các bước tiến hành ñược thực hiện ở hai giai ñoạn sau: 
+ Giai ñoạn tổ chức và huấn luyện cơ bản 
Các công việc GVCN lớp cần tiến hành ở giai ñoạn này bao gồm: 
• Nêu mục ñích, yêu cầu và ý nghĩa việc tổ chức xây dựng tập thể tự quản;  
• Giới thiệu cho HS về sơ ñồ cơ cấu tổ chức lớp, các mối quan hệ và cơ chế 

hoạt ñộng tự quản của lớp, hệ thống ñội ngũ cán bộ lớp, tổ và các cán sự chức năng 
tương ứng;  

• Lựa chọn, xây dựng ñội ngũ cán bộ lớp (có thể chỉ ñịnh tạm thời hoặc lấy 
tinh thần xung phong ñối với lớp ñầu cấp hay chế ñộ bỏ phiếu kín ñối với các lớp 
khác);  

• Giao nhiệm vụ, chức năng cụ thể cho từng ñối tượng;  
• Tổ chức bồi dưỡng nội dung, phương pháp công tác cho các em;  
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• Tổ chức cho lớp thảo luận, xây dựng kế hoạch năm học ñể ñịnh hướng cho 
hoạt ñộng của tập thể và cán bộ lớp. 

+ Giai ñoạn thể nghiệm trong hoạt ñộng thực tế, rèn luyện hình thành kỹ 
năng 

Ở giai ñoạn này, GVCN lớp cần tạo ñiều kiện cho ñội ngũ cán bộ phát huy 
ñược vai trò chủ thể, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình trong các hoạt 
ñộng. GVCN lớp chỉ giữ vai trò cố vấn. 

Các hoạt ñộng thực tế có thể tạo ñiều kiện ñể HS tự quản là:  
• Tự quản 15 phút truy bài ñầu giờ;  
• Tự quản các giờ học trên lớp;  
• Tự quản giờ trống giáo viên;  
• Tự quản tiết sinh hoạt tập thể hàng tuần;  
• Tự quản trong các hoạt ñộng lao ñộng, thể dục thể thao, vui chơi, tham 

quan...và các hoạt ñộng ngoài giờ lên lớp khác. 
3.3.3.3. Tổ chức hoạt ñộng giáo dục 
GVCN cần tổ chức các hoạt ñộng giáo dục nhằm xây dựng tập thể lớp ñồng 

thời qua ñó giáo dục toàn diện cho HS. 
a. Yêu cầu:  
- Tổ chức các hoạt ñộng giáo dục nhằm ổ sung và mở rộng những tri thức ñã 

học và góp phần giáo dục toàn diện cho HS;  
- Giáo dục cho HS tính chủ ñộng, tích cực, sáng tạo, tạo ñiều kiện cho học 

sinh gắn bó với lớp, với trường;  
- Củng cố và rèn luyện cho HS các kỹ năng tham gia, tổ chức các hoạt ñộng 

tập thể và các kỹ năng sống khác. 
b. Nội dung và hình thức 
Các hoạt ñộng giáo dục có nhiều nội dung và hình thức phong phú và ña 

dạng. Trong thực tế có hai loại chủ yếu ñó là nội dung và hình thức giáo dục qua tiết 
sinh hoạt tập thể lớp hàng tuần và qua các hoạt ñộng giáo dục ngoài lớp, ngoài 
trường (do nhà trường hoặc lớp tổ chức). 

- Tiết sinh hoạt tập thể lớp hàng tuần: Diễn ra mỗi tuần một tiết do HS tự 
quản dưới sự cố vấn, giúp ñỡ của GVCN lớp. Các dạng chủ yếu của tiết sinh hoạt 
lớp gồm có hội nghị học tập và ñăng ký thi ñua; hoạt ñộng sơ, tổng kết, ñánh giá thi 
ñua; sinh hoạt chủ ñề nhằm hưởng ứng các chủ ñiểm giáo dục hàng tháng theo yêu 
cầu chỉ ñạo của nhà trường hoặc nhu cầu của lớp dưới các hình thức như hội thảo, 
thi sưu tầm tìm hiểu, hái hoa dân chủ, diễn ñàn thanh niên...; các loại hình văn hóa, 
văn nghệ, giao lưu, vui chơi giải trí... 

- Các hoạt ñộng giáo dục ngoài lớp, ngoài trường theo chủ ñề về giáo dục 
ngoài giừo lên lớp và giáo dục hướng nghiệp theo chỉ ñạo chung của nhà trường mà 
GVCN lớp tổ chức cho lớp tham gia (có thể theo qui mô toàn trường hoặc lớp) như 
lễ khai hoặc bế giảng, mít tinh kỷ niệm các ngày lễ lớn, các lễ hội truyền thống hoặc 
văn hóa của nhà trường hay ñịa phương,  tham quan, cắm trại, du lịch... 

c. Qui trình tổ chức thực hiện 
Quy trình tổ chức hoạt ñộng giáo dục thường bao gồm các bước: 
- Bước 1: ðặt tên cho hoạt ñộng và xác ñịnh yêu cầu giáo dục cần ñạt ñược 
- Bước 2: Bước chuẩn bị cho hoạt ñộng: Vạch kế hoạch, thời gian tiến hành; 

thiết kế nội dung và hình thức; dự kiến công việc chuẩn bị và phân công cụ thể lực 
lượng tham gia chuẩn bị; xây dựng chương trình ñiều khiển hoạt ñộng; phân công 
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cán bộ ñiều khiển, ñiều phối hoạt ñộng; dự kiến các tình huống xảy ra trong quá 
trình tổ chức hoạt ñộng và cách ứng xử, giải quyết. 

- Bước 3: tiến hành và kết thúc hoạt ñộng. Hoạt ñộng ñược tiến hành hoàn 
toàn do học sinh tự quản, ñiều khiển, GVCN chỉ là cố vấn. Khi kết thúc cần có nhận 
xét, ñánh giá. 

- Bước 4: Tổ chức rút kinh nghiệm và ñánh giá kết quả hoạt ñộng. 
3.3.3.4. ðánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh và phong trào 

chung của tập thể 
ðánh giá kết quả học tập và rèn luyện phấn ñấu của HS là một nội dung 

không thể thiếu ñược của công tác chủ nhiệm lớp. 
a. Mục ñích của ñánh giá 
Mục ñích ñánh giá kết qủa rèn luyện của HS và phong trào chung của tập thể 

lớp nhằm thúc ñẩy sự cố gắng vươn lên của HS, kích thích ở các em ñộng cơ phấn 
ñấu ñúng ñắn, hình thành ở chúng niềm tin vào bản thân, tập thể, thầy cô. Ngoài ra 
ñánh giá còn là căn cứ ñể GV và HS ñề ra những biện pháp ñiều khiển, ñiều chỉnh 
hoạt ñộng giáo dục của thầy và trò cho phù hợp. 

b. Nội dung ñánh giá 
Nội dung ñánh giá căn cứ vào các chỉ tiêu công tác ñã ñề ra, vào những qui 

ñịnh của nhà trường ñối với HS. Thông thường, GVCN lớp tập trung ñánh giá hai 
mặt học tập và hạnh kiểm của HS. Hai mặt này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. 
ðánh giá HS là ñánh giá mức ñộ phấn ñấu và trưởng thành của các em trong các 
hoạt ñộng và các mối quan hệ ña dạng khác nhau: Quan hệ với bản thân, với công 
việc, với người khác, với cộng ñồng, với gia ñình và với tổ quốc. Trong từng mối 
quan hệ cố gắng ñánh giá một cách ñầy ñủ và toàn diện ñể thấy ñược mức ñộ trưởng 
thành của HS. 

c. Quy trình ñánh giá 
ðể ñảm bảo chất lượng và ñộ tin cậy của ñánh giá, việc tiến hành cho HS 

ñánh giá phải ñảm bảo các yêu cầu như ñánh giá phải ñảm bảo khách quan, công 
bằng, trung thực; ñánh giá phải có hệ thống và toàn diện và ñánh giá phải có tác 
dụng kích thích HS tích cực phấn ñấu vươn lên.  

Quy trình ñánh giá nên diễn ra như sau: 
- HS tự ñánh giá theo các tiêu chuẩn và thang ñánh giá ñã ñược nhà trường 

và lớp ñưa ra. 
- Tập thể tổ HS xem xét tự ñánh giá của các thành viên trong tổ trên cơ sở 

ñối chiếu với các tiêu chuẩn và thang ñánh giá. Tổ ñi ñến kết luận và phân loại kết 
quả của tổ mình 

- Tập thể lớp xem xét kết quả ñánh giá và phân loại của từng tổ. Có thể cân 
nhắc và ñưa ra thảo luận trước lớp những trường hợp ñặc biệt ñể có quyết ñịnh cuối 
cùng trước khi báo cáo với GVCN. 

- Ý kiến của GVCN. GVCN lớp nghiên cứu kết quả ñánh giá của HS. Những 
trường hợp nào còn băn khoăn thì có thể tham khảo thêm ý kiến của những người 
có liên quan hoặc có thể tập hợp cán bộ lớp ñể trao ñổi thêm. 

- Kết quả ñánh giá ñược ñội ngũ cán bộ lớp công bố vào buổi sơ kết hay tổng 
kết cuối học kỳ hay cuối năm học. 

3.3.3.5. Công tác phối hợp của GVCN lớp với các lực lượng giáo dục trong 
nhà trường 
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Với vai trò và nhiệm vụ của mình, GVCN cần có kế hoạch lựa chọn nội dung 
và hình thức phối hợp hoạt ñộng với các lực lượng giáo dục trong nhà trường một 
cách hợp lý, khoa học và hiệu quả. Chủ yếu nên tập trung vào các lực lượng có tính 
chất chủ ñạo trong trường như: ban Giám hiệu, Hội ñồng giáo dục nhà trường, tổ 
chức ðoàn TNCS-HCM hoặc ñội TNTP-HCM, các giáo viên bộ môn và các GVCN 
lớp cùng khối. Còn với các lực lượng giáo dục khác thì tùy từng ñiềìu kiện, tình 
huống  cụ thể  mà có những biện pháp phối hợp cần thiết. 

a. Phối hợp với ban Giám hiệu và Hội ñồng giáo dục nhà trường 
- Phối hợp với ban giám hiệu: GVCN lớp hoạt ñộng dưới sự chỉ ñạo của ban 

giám hiệu (BGH) nhà trường về mục tiêu, nội dung và kế hoạch công tác và thông 
qua một phó hiệu trưởng phụ trách về công tác giáo dục.  

Các hình thức phối hợp thường ñược tiến hành như:  
+ Nhận kế hoạch và triển khai hoạt ñộng (qua bảng tin nhà trường hoặc trong 

các cuộc họp GVCN lớp ñịnh kỳ);  
+ ðịnh kỳ thông báo hoặc báo cáo tình hình và kết quả triển khai và tổ chức 

các hoạt ñộng giáo dục, những khó khăn, những sáng kiến trong công tác chủ nhiệm 
lớp với BGH ñể BGH có thể hỗ trợ, giúp ñỡ và tạo ñiều kiện phát huy;  

+ Tham dự các lớp bồi dưỡng về năng lực sư phạm cho GVCN lớp;  
+ Cuối học kỳ hay cuối năm thông qua danh sách ñánh giá xếp loại HS cho 

ban Giám hiệu. 
- Phối hợp với Hội ñồng cố vấn giáo dục. Với tư cách là một thành viên của 

hội ñồng giáo dục, GVCN cần có tiếng nói nhằm tranh thủ sự hỗ trợ tối ña, mang 
tính thống nhất và tổng hợp các lực lượng giáo dục nhà trường như phản ánh về 
những bất cập trong chế ñộ, chính sách của nhà trường với công tác chủ nhiệm lớp 
và những yêu cầu, hoạt ñộng giáo dục chưa ñược phù hợp, phản ánh những yêu cầu, 
nguyện vọng...của HS 

b. Phối hợp với tổ chức ðoàn TNCS-HCM trong nhà trường 
- ðối với chi ñoàn HS trong lớp: GVCN lớp là cố vấn ñáng tin cậy, giúp cho 

hoạt ñộng của các em có những ñịnh hướng ñúng ñắn vào mục tiêu xây dựng lớp 
thành một tập thể HS vững mạnh. GVCN lớp có thể dự các buổi sinh hoạt hay các 
cuộc họp của chi ñoàn, của cán bộ ñoàn và có thể ñóng góp ý kiến cho các em về 
công tác ñoàn; chỉ ñạo ñể có sự phối hợp hoạt ñộng giữa tập thể  ñoàn và tập thể 
lớp, giữa ñội ngũ cán bộ ñoàn và lớp; tổ chức các hoạt ñộng của lớp luôn lấy lực 
lượng ñoàn là nòng cốt. 

- ðối với ñoàn trường: GVCN quan hệ với tổ chức ñoàn trường thông qua 
các cán bộ ñoàn trong ban chấp hành. Các hình thức phối hợp thường là: Nắm vững 
các chủ trương, kế hoạch nội dung công tác của ñoàn ñể tiện phối hợp; trao ñổi, bàn 
bạc với BCH ñoàn trường về các nội dung, phương pháp hoạt ñộng của chi ñoàn 
trong lớp ñể phối hợp và thống nhất các tác ñộng giáo dục; phối hợp ñể tổ chức các 
hoạt ñộng của tập thể lớp, ñể kiểm tra và ñánh giá kết quả hoạt ñộng giáo dục... 

c. Phối hợp với các giáo viên bộ môn 
Một số loại hình phối hợp:  
Các hình thức phối hợp nhằm nâng cao chất lượng học tập của HS:  
- Thường xuyên trao ñổi, thông báo với giáo viên bộ môn (GVBM) về tình 

hình học tập của lớp, những nguyện vọng của học sinh ñối với GVBM, những vấn 
ñề ñặc biệt cần GVBM giúp ñỡ;  
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- Mời GVBM tham gia trong việc tổ chức các hoạt ñộng ngoại khóa có liên 
quan ñến môn học, hoặc có thể dự giờ góp ý với GVBM. 

d. Phối hợp với các GVCN lớp cùng khối. ðể cùng nhau trao ñổi, bàn bạc 
nhằm thống nhất nội dung, kế hoạch hoạt ñộng công tác chủ nhiệm cùng khối ñể 
triển khai hoạt ñộng tới lớp mình phụ trách;tổ chức hội nghị trao ñổi bàn bạc về 
kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp; trao ñổi bàn bạc ñể thống nhất quan ñiểm, nội 
dung về xếp loại danh hiệu GVCN... 

3.3.3.6. Công tác phối hợp của GVCN lớp với các lực lượng giáo dục ngoài 
nhà trường 

Phối hợp với các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường (bao gồm gia ñình, chi 
hội phụ huynh HS và các lực lượng xã hội) trong quá trình giáo dục HS nhằm tạo 
nên sự khép kín, ñảm bảo tính thống nhất, liên tục và toàn vẹn của quá trình giáo 
dục.  

a. Sự phối hợp của GVCN lớp với gia ñình 
Gia ñình là môi trường, là lực lượng giáo dục ñầu tiên ảnh hưởng ñến HS, 

ñặc biệt là người mẹ.. Vì thế, giáo dục gia ñình ñã trở thành một bộ phận quan trọng 
trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. 

GVCN lớp phải phổ biến, giúp cha mẹ HS hiểu rõ chủ trương kế hoạch giáo 
dục của nhà trường, mục tiêu, kế hoạch phấn ñấu của lớp. Trên cơ sở ñó, GVCN 
thống nhất với gia ñình về yêu cầu, nội dung, biện pháp, hình thức giáo dục. ðề 
nghị với cha mẹ học sinh tạo mọi ñiều kiện cần thiết ñể HS học tập, rèn luyện ở nhà 
theo mục tiêu giáo dục của nhà trường.  

- Nội dung phối hợp giữa GVCN lớp với gia ñình HS: 
+ Thông báo cho gia ñình HS biết kết quả học tập, rèn luyện phấn ñấu của 

HS. 
+ Nắm bắt ñược những thông tin về HS ở gia ñình, ở ñịa phương và những 

vấn ñề có liên quan ñến các em ñể kịp thời ñiều khiển, ñiều chỉnh. 
+ Huy ñộng khả năng của các bậc phụ huynh trong công tác xây dựng, giáo 

dục HS. 
+ Vận ñộng cha mẹ HS tham gia xây dựng nhà trường. 
+ Bồi dưỡng cho các bậc cha mẹ những hiểu biết về giáo dục HS. 
+ Giúp cho cha mẹ HS nhận thức ñầy ñủ trách nhiệm giáo dục con cái, nhận 

thức ñược họ phải có trách nhiệm chủ ñộng liên hệ với nhà trường (qua GVCN), 
tham gia cùng nhà trường trong việc giáo dục HS. 

- Hình thức phối hợp: 
+ Họp phụ huynh HS ñịnh kỳ (ñầu năm học, giữa học kỳ1, ñầu học kỳ 2 và 

cuối năm học) ngoài ra có thể tổ chức cuộc họp phụ huynh học sinh bất thường khi 
có vấn ñề ñột xuất. ðây là hình thức phối hợp quan trọng và phổ biến nhất giữa 
GVCN lớp với gia ñình học sinh hiện nay. Cuộc họp này giúp các bậc cha mẹ nắm 
ñược ñầy ñủ chủ trương, kế hoạch giáo dục của nhà trường, tình hình chung của 
lớp, của từng em HS, mục tiêu, kế hoạch phấn ñấu của lớp. Trên cơ sở ñó, GVCN 
cùng với cha mẹ HS trao ñổi thảo luận ñể thống nhất phương hướng và những biện 
pháp giáo dục nhằm ñạt ñược mục tiêu giáo dục. 

ðể tổ chức tốt cuộc họp cần có sự chuẩn bị kế hoạch chu ñáo. Nội dung các 
kỳ họp thường bao gồm: Phổ biến chủ trương, kế hoạch giáo dục của nhà trường, 
chỉ tiêu phấn ñấu của HS; tình hình chung của lớp, những thuận lợi và khó khăn, kết 
quả học tập rèn luyện của học sinh; ñặt ra những nhiệm vụ, nội dung giáo dục thống 
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nhất giữa nhà trường và gia ñình trong từng thời gian cụ thể. ðồng thời thống nhất 
phân công nhiệm vụ giữa nhà trường (GVCN) và gia ñình ñể kết hợp tác ñộng giáo 
dục với một kế hoạch cụ thể; xác ñịnh nhiệm vụ của chi hội, tổ phụ huynh HS trong 
việc tổ chức giáo dục ở cộng ñồng; trang bị cho phụ huynh một số tri thức khoa học 
giáo dục gia ñình, nâng cao nhận thức về trách nhiệm giáo dục con em của gia 
ñình... 

+ Sổ liên kết giáo dục hoặc phiếu báo công nhắc nhở HS 
Sổ liên lạc giữa nhà trường và gia ñình cũng là hình thức quan trọng và phổ 

biến hiện nay trong công tác giáo dục. Song trong thực tế hiện nay nó ít có tác dụng 
ñối với HS lớn. Nên chăng cần cải tiến sổ liên lạc thành sổ liên kết giáo dục giữa ba 
lực lượng giáo dục gia ñình-nhà trường-xã hội sao cho có hiệu quả hơn. ngoài việc 
dùng sổ và họp trực tiếp, GVCN còn có thể dùng phiếu báo công hoặc phiếu nhắc 
nhở học sinh gửi ñến gia ñình hoặc cộng ñồng khi HS có thành tích ñáng khen hoặc 
vi phạm cần nhắc nhở. 

 + Qua chi hội cha mẹ HS.  
Chi hội cha mẹ HS là người giúp GVCN thực hiện các nội dung phối hợp 

giáo dục với gia ñình HS. 
 + ðến thăm và trao ñổi với gia ñình HS. 
 + Mời cha mẹ ñến trường trao ñổi trực tiếp. 
 + Ngoài ra GVCN lớp có thể phối hợp với gia ñình HS qua trao ñổi thư từ, 

ñiện thoại hoặc qua cơ quan. 
b. GVCN lớp phối hợp với chi hội cha mẹ HS. 
- Chi hội cha mẹ HS là tổ chức của các bậc phụ huynh có con học cùng một 

lớp. Hoạt ñộng của chi hội nhằm tổ chức, tập hợp tất cả các cha mẹ HS của một lớp 
thành một lực lượng giáo dục thống nhất; tập hợp sự ñóng góp toàn diện của gia 
ñình HS và tổ chức sự phối hợp các lực lượng giáo dục ngoài nhà trường nhằm tổ 
chức các hoạt ñộng giáo dục hỗ trợ cho việc thực hiện mục tiêu, nội dung, yêu cầu 
giáo dục của nhà trường, của GVCN lớp. ðồng thời cùng với nhà trường, GVCN 
giải quyết những khó khăn trong quá trình giáo dục con em.  

Chi hội cha mẹ HS ñược tổ chức theo lớp học, tồn tại theo năm học và khóa 
học dưới sự ñiều hành của ban chấp hành chi hội. Hoạt ñộng của chi hội dựa trên 
nguyên tắc chung là dân chủ bàn bạc, lấy ý kiến của ña số làm phương hướng, nội 
dung hoạt ñộng. ðại diện cho gia ñình tham gia sinh hoạt chi hội phụ huynh có thể 
là cha mẹ, ông bà hoặc anh chị ñã trưởng thành của HS. 

Nhiệm vụ cụ thể của chi hội: ðôn ñốc gia ñình, tổ chức chi hội PHHS thực 
hiện những yêu cầu, nội dung giáo dục HS ở gia ñình, ngoài xã hội theo mục tiêu, 
kế hoạch của trường, lớp ñề ra; tổ chức ñánh giá kết quả rèn luyện của HS ở gia 
ñình, ngoài xã hội; tổ chức trao ñổi kinh nghiệm giáo dục con cái, giúp nhau có biện 
pháp giáo dục con cái tốt hơn; liên hệ và vận ñộng các tổ chức quần chúng, các cơ 
sở sản xuất ñịa phương giúp ñỡ, tạo ñiều kiện cho nhà trường trong việc tổ chức các 
hoạt ñộng dạy học và giáo dục; huy ñộng các lực lượng xã hội giúp ñỡ nhà trường 
trong việc giải quyết những khó khăn về vật chất, hỗ trợ về tinh thần... 

- Nội dung và phương pháp phối hợp với chi hội cha mẹ HS: 
GVCN là người chủ ñộng, trực tiếp tổ chức sự phối hợp với chi hội HS qua 

các hoạt ñộng cụ thể sau:  
+Dự kiến hoạt ñộng của chi hội phụ huynh, ñặt ra yêu cầu, nhiệm vụ giáo 

dục gia ñình;  
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+ Triệu tập cuộc họp PHHS nhằm báo cáo mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 
học của trường, của lớp, nêu yêu cầu ñối với gia ñình và chi hội trong việc giáo dục 
HS;  

+ Tổ chức bầu ban chấp hành chi hội PHHS (thường có một chi hội trưởng 
và 2 chi hội phó);  

+ Giúp BCH chi hội xây dựng kế hoạch hoạt ñộng của chi hội;  
+ Qua BCH chi hội và chi hội ñể nắm ñược thông tin về kết quả rèn luyện, 

tinh thần học tập của HS ở gia ñình, ở cộng ñồng; thông báo kết quả học tập rèn 
luyện của HS ở trường cho gia ñình, ñịa phương;  

+ ðôn ñốc BCH và chi hội thực hiện các nhiệm vụ ñược giao... 
c. GVCN lớp với chính quyền, ñoàn thể xã hội, cơ quan chức năng, tổ chức 

kinh tế ở ñịa phương. 
Thực chất ñây là sự phối hợp giáo dục với xã hội mà GVCN lớp là người 

trực tiếp tổ chức thực hiện nhằm phát huy sức mạnh của mọi nguồn lực, thực hiện 
xã hội hóa giáo dục HS lớp chủ nhiệm. 

- Những nội dung cơ bản của sự phối hợp này: 
+ Góp phần xây dựng, bảo vệ trật tự, an ninh của ñịa phương. 
+ Tổ chức học sinh học tập, rèn luyện, vui chơi lành mạnh, phòng chống các 

tệ nạn xã hội nhằm hình thành và phát triển toàn diện nhân cách HS. 
+ Xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường, cải thiện ñời sống cho GV, tạo 

ñiều kiện thuận lợi cho các hoạt ñộng giáo dục, giảng dạy, hướng nghiệp, dạy nghề 
cho HS. 

ðể việc liên kết có hiệu quả, GVCN lớp cần nắm vững chức năng, nhiệm vụ, 
tiềm năng của từng cơ quan, ñoàn thể ở ñịa phương ñể khai thác mặt mạnh của họ 
trong công tác giáo dục. 

Trước hết cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền ñịa phương vì ñây là cơ 
quan quản lý toàn diện ñối với cộng ñồng. Chính quyền ñịa phương có tư cách pháp 
lý ñể tập hợp các lực lượng xã hội khác trong ñịa bàn mình quản lý ñể phối hợp 
giáo dục. Trên cơ sở ñó ñể khai thác khả năng của từng cơ quan, từng lực lượng. Ví 
dụ: phối hợp với bệnh viện ñể thường xuyên chăm sóc sức khỏe và giáo dục vệ sinh 
cho HS. 

GVCN cần tìm hiểu, lựa chọn, xây dựng một mạng lưới cộng tác viên bao 
gồm các nhà hoạt ñộng chính trị xã hội, các ñoàn thể xã hội, cha mẹ HS, chi hội cha 
mẹ học sinh...những người có uy tín, có năng lực hoạt ñộng các mặt giáo dục, ñề 
nghị họ làm công tác giúp ñỡ nhà trường, giúp ñỡ GVCN với các yêu cầu: Thường 
xuyên trao ñổi thông tin với GVCN; nhiệt tình, sẵn sàng cộng tác với GVCN tổ 
chức giáo dục học sinh và vận ñộng các lực lượng xã hội tham gia. 

- Các hình thức phối hợp:  
GVCN lớp có thể phối hợp với các lực lượng xã hội khác dưới các hình thức 

như: Kết nghĩa, ñỡ ñầu, bảo trợ, tham gia tổ chức các hoạt ñộng giáo dục HS của 
các cơ quan, các ñơn vị bộ ñội, các ñoàn thể xã hội, các cơ sở sản xuất...ñối với lớp. 
Trên cơ sở ñó, GVCN phối hợp với các lực lượng liên quan ñể tổ chức các hoạt 
ñộng giáo dục học sinh như bảo vệ môi trường, phòng chống HIV-AIDS, tham gia 
các lễ hội truyền thống ở ñịa phương... 

 
CÂU HỎI THẢO LUẬN, ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 
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1. Trong số các chức năng của giáo viên chủ nhiệm lớp, chức năng nào ñược 
coi là quan trọng nhất? Hãy liên hệ việc thực hiện chức năng ñó ở nhà trường hiện 
nay và rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết. 

2. Tìm hiểu ñể nắm vững nội dung và phương pháp của công tác chủ nhiệm 
lớp ở Trung học. 

2. Tình huống sư phạm 
Hãy xác ñịnh vấn ñề chủ yếu cần giải quyết trong các tình huống sư phạm 

dưới ñây, ñề xuất phương án giải quyết àv lựa chọn phương án giải quyết tốt nhất. 
1). 10 năm liền Hồng C-học sinh lớp 11A luôn luôn ñạt học sinh giỏi của 

lớp. Gần ñây, cô Kim Hạnh-giáo viên chủ nhiệm lớp thấy sức học của em bị giảm 
sút. Cô còn nghe các em trong lớp kháo nhau rằng Hồng C. ñang cặp bồ với một 
cậu nào ñó trong xóm. 

- Phải chăng dư luận của một số em trong lớp về Hồng C. là ñúng? Cô Kim 
Hạnh thầm nghĩ.  

                                                                        SP Văn-K1998-ðHCT 
 2). Vừa dứt hồi trống vào lớp, thầy M-giám thị của trường ñã xuống lớp 10G 
thông báo: 
 - Thầy dạy toán của các em bệnh không ñến lớp ñược, các em giữ trật tự 
ñừng làm ồn ảnh hưởng ñến lớp bên cạnh nhé. Thông báo xong thầy giám thị vội 
quay về phòng trực. 
 Học sinh lớp 10G trường trung học phổ thông N V mừng rỡ ra mặt. Cả lớp 
im lặng ñược khoảng 10 phút rồi như không chịu ngồi im mấy em ở bàn cuối rủ 
nhau mang cờ ra chơi. Lập tức phòng học oà lên ồn ào như ong vỡ tổ: Nhóm thì tán 
chuyện, nhóm chơi cờ, một số em la ó rựơt nhau vòng quanh các dãy bàn 
học...ðược báo, thầy giám thị phải lên nhắc nhở. Nhắc nhở xong trở về, vừa ñi thầy 
vừa phàn nàn: 
 - Gớm, cái lớp của cô Nam này, tiết trống nào cũng vậy, tính tự quản của tụi 
nó ñể ñâu không biết nữa kìa! 
                                                                          SP Toán-K1998-ðHCT 
 3). Thầy Vân-giáo viên dạy môn Vật lý lớp 10B mặt hầm hầm, vẻ giận dữ 
nói với thầy Hà 

- Anh Hà, thằng Hòa lớp anh chủ nhiệm nó láo quá! 
- Sao vậy anh? Thầy Hà hỏi. 
- Bài kiểm của nó bị ñiểm kém, nó thắc mắc, tôi ñã giải thích cho nó rồi, nó 

dám cự lại tôi, lại còn dám xé bài kiểm trước mặt tôi nữa. Chưa hả giận, thầy Vân 
lại la tiếp: 

- Anh nên xếp nó hạnh kiểm yếu kỳ này dùm tôi. 
                                                            SP Vật Lý-K2000-CðSP Bạc Liêu 
 4). Em Lan lớp 11H có hoàn cảnh gia ñình rất khó khăn. Má em mất sớm, 
Lan lại là chị hai của hai em còn nhỏ. Ba em vừa ñi bước nữa và mẹ kế của em lại 
ñang chuẩn bị có em bé. Nhiều lần em ñã phải nghỉ học ñể ở nhà phụ giúp gia ñình. 
Hôm nay cô chủ nhiệm nhận ñược ñơn xin thôi học của Lan. Lan ñưa cô ñơn xin 
thôi học với vẻ mặt buồn buồn, mắt rơm rớm. 
                                                               

SP GDCD-K2001-TTGDTX Sóc Trăng 
5). Em T. lớp 10A7 có cá tính bướng bỉnh. Em luôn thể hiện mình là một 

“tay anh chị”. Sai phạm nào xảy ra trong lớp cũng ñều thấy có mặt em. ở gia ñình 
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thì em cậy “tiếng vàng” của ba mẹ, ra ngoài xã hội thì lại giao du với những ñối 
tượng không tốt. Bữa học nay, em ñã ñánh nhau với một học sinh lớp khác gây náo 
loạn trong trường. Tìm hiểu hoàn cảnh của em, cô chủ nhiệm ñã rõ phần nào vì sao 
em lại như vậy. Gia ñình em khá giả. Ba em có ñịa vị cao trong xã hội, má em là 
nhà doanh nghiệp tối ngày bận rộn công chuyện làm ăn, lại hay nuông chiều con 
cái. Trong khu vực em sống có một số thanh niên thuộc thành phần bất hảo hay lôi 
kéo trẻ em vị thành niên vào con ñường bất chính ... 
                                                                            Nguyễn Khánh Thu 
                                                                        THBC An Bình-Cần Thơ 

6). Cuối giờ ra chơi, một học sinh nam trong lớp 10C nghịch ngợm lấy tập 
học ném lên quạt gió trên trần nhà ñang quay. Tập học mở xòe những tờ giấy mỏng, 
trúng cánh quạt ñang quay, một số tờ rách toạt rồi liệng theo chiều quay của cánh 
quạt  và rơi xuống ñất. Chủ nhân của nó vỗ tay cười vẻ khoái chí lắm. Một số em 
khác vỗ tay cười tán thưởng theo. Nhặt cuốn tập bị rách, nhìn nó một chút, cậu ta 
ñút nó vào cặp và tháo một bên dép ñang ñi ở chân liệng tiếp. Dép trúng quạt. Quạt 
ñánh dép văng trúng ngay một ñầu của bóng ñèn Nêong dài 1,2 m trên trần lớp học. 
ðèn rớt xuống bể làm nhiều mảnh. May mà không trúng ai. Cậu học trò nghịch 
ngợm mặt tái ñi. Vừa lúc giáo viên chủ nhiệm lớp bước vào.  

SP Lý-K2000-CðSP Bạc Liêu 
7). Cô Q ñã nghe ñược một số phụ huynh học sinh lớp mình phản ánh tình 

trạng các học sinh khi tan trường ra về thường ñi hàng ba, hàng tư và hay giàn hàng 
ngang trên lòng ñường gây ách tắc giao thông. Họ e ngại khi phải ñi trên ñoạn 
ñường này gặp lúc tan trường và cũng lo ngại cho sự an toàn ñối với con em mình. 
Cô ñể ý thì thấy nhiều em học sinh lớp mình chủ nhiệm cũng nằm trong số học sinh 
vi phạm ñó. 
                                                                    SP GDCD-K2001-TTGDTX Sóc Trăng   

8). Thầy Nh mới ra trường ñược phân công dạy môn kỹ thuật tại lớp 10A. 
Tiết ñầu tiên lên lớp, thầy không khỏi lúng túng. Mười lăm phút trôi qua, bài giảng 
của thầy ñược trình bày với vẻ bình tĩnh, tự tin dần. Học sinh im lặng lắng nghe 
thầy giảng. Những cặp mắt tròn xoe ngước nhìn thầy giáo trẻ làm cho thầy càng 
thêm hào hứng. Bỗng một tiếng nói từ cuối lớp cất lên: “Môn kỹ thuật mà, học làm 
gì!“. Lời giảng của thầy ñang hào hứng chợt khựng lại. 

                                                                SP Sinh-K1998-ðHCT   
9). Ngày mai lớp có tiết kiểm tra môn Vật lý. Trò Tr. ñã chép sẵn một số 

công thức vào tập nháp và dự ñịnh sẽ sử dụng tập nháp này như giấy nháp hợp lệ. 
Hôm sau, tiết kiểm tra môn Vật lý bắt ñầu. Cả lớp im lặng làm bài. Tr. cũng im lặng 
làm bài theo kế hoạch ñã ñịnh từ trước. ðột nhiên thầy dạy môn Vật lý bước về phía 
Tr. Thầy cầm tập nháp chi chít công thức của Tr lên xem. 

SP Anh văn-K2000-ðHCT 
  10). Vừa xuống ñịa ñiểm ñược phân TTSP, ngay tuần ñầu tiên chúng tôi ñã 
ñược nhận lớp thực tập chủ nhiệm. Hướng dẫn công tác chủ nhiệm nhóm tôi là cô 
M. Cô khoảng trên 40 tuổi và là một giáo viên có nhiều thành tích về công tác chủ 
nhiệm lớp và hướng dẫn sinh viên làm công tác chủ nhiệm lớp. ðược nghe giới 
thiệu về cô như vậy, cả nhóm vừa mừng vừa lo. Mừng vì sẽ có cơ hội học hỏi ñược 
nhiều kinh nghiệm từ cô về công tác chủ nhiệm lớp. Lo vì chúng tôi cũng nghe từ 
các anh chị khoá trên nói rằng các thầy cô giỏi thường nghiêm khắc và yêu cầu cao 
ñối với sinh viên thực tập và cho ñiểm không ñược “thoáng” cho lắm. 
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 Tiếp chúng tôi, cô rất vui vẻ. Sau khi hỏi han trò chuyện, cô nói: 
 - Tuần tới nữa, tôi sẽ thực sự giao lớp cho các em tập quản lý. Từ giờ ñến ñó, 
mỗi em hãy tự làm một kế hoạch công tác chủ nhiệm lớp cho riêng mình. Thứ bảy 
kế này cả nhóm ta sẽ bàn về vấn ñề ñó nhé.  
 Thấy vẻ lo lắng hiện trên nét mặt các thành viên trong nhóm, cô cười và tiếp 
với giọng trấn an: 
 - Các em chớ lo quá thế. Hãy thử sức mình xem sao. Có gì cô sẽ giúp ñỡ. 
                                                                                SP Sử-K1998-ðHCT 
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