
MỤC LỤC 

LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................................ 1 

BÁO CÁO ĐỀ DẪN .................................................................................................................. 3 

1. ELEARNING CHALLENGES .............................................................................................. 7 

Moncef Bari, Department of didactics, University of Quebec at Montreal, Canada 

2. QUẢN LÍ VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN GV VẬT LÍ QUA TRANG 

DIỄN ĐÀN TRÊN MẠNG ...................................................................................................... 13 

Nguyễn Quốc Túy, Phòng Giáo dục Trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng 

3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỌC TẬP KẾT HỢP  TRONG GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ ... 21 

Trần Thanh Hưng, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Đà Lạt 

4. CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VÀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ...................................................... 32 

Nguyễn Thị Hà, Khoa Sau Đại học, Trường Đại học Đà Lạt 

5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG  CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN HỌC 

SINH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ......................................................................................... 42 

Nguyễn Thị Ngọc Dung, Trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt, Lâm Đồng 

6. HƯỚNG DẪN HỌC SINH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT - MỘT GIẢI PHÁP 

HIỆU QUẢ GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TRONG TRƯỜNG PHỔ 

THÔNG .................................................................................................................................... 45 

Lâm Mã Quốc Dũng, Phòng GD Trung học, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Lâm Đồng 

7. MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG NHÀ 

TRƯỜNG THPT ...................................................................................................................... 48 

Trương Nữ Thanh Tâm, Tổ Sinh học – Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Đà Lạt, 

Lâm Đồng 

8. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC KỸ 

NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH  Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG....................... 50 

Nguyễn Thị Thái, Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lâm Đồng 

9. THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM TOÁN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT ................................................................................................ 55 

Thái Lê Anh Thư, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Đà Lạt, Lâm Đồng 

10. TÍNH TRUNG THỰC – NÉT TÍNH CÁCH CÓ MỐI TƯƠNG QUAN VỚI KẾT QUẢ 

HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ............................................. 63 

Nguyễn Thị Bích Phượng, Trần Lương, BM Tâm lý – Giáo dục Khoa Sư phạm, Trường 

Đại học Cần Thơ 



11. THẺ Ý TƯỞNG – MỘT CÔNG CỤ HỌC TẬP HỮU DỤNG......................................... 73 

Nguyễn Bích Liên, Giảng viên hưu trí Khoa Sinh học, Trường Đại học Đà Lạt, Lâm 

Đồng 

12. RÈN KĨ NĂNG PHÁN ĐOÁN, SUY LUẬN VÀ ĐẶT CÂU HỎI CHO HỌC SINH 

TIỂU HỌC TRONG DẠY ĐỌC HIỂU VĂN BẢN................................................................ 81 

Hoàng Thu Hà, Bùi Yến Nhi, Trần Thị Bích Tuyền, Trịnh Thị Hương, Khoa Sư phạm, 

Trường Đại học Cần Thơ 

13. CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN  CỦA VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC .......... 86 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Hải Yến, Khoa Sư phạm, trường Đại học Cần Thơ 

14. ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN  THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC  ĐÁP 

ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG ......................................................... 96 

Võ Tấn Huệ, Trường THCS & THPT Chi Lăng, Đà Lạt,  Lâm Đồng 

15. ĐẨY MẠNH MỐI QUAN HỆ HỢP TÁC  VỚI SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH 

LÂM ĐỒNG  NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO SƯ PHẠM  CỦA KHOA SƯ 

PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT ................................................................................. 103 

Đỗ Thị Phương Lan, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Đà Lạt 

16. MÔ HÌNH KHOA SƯ PHẠM TRỰC THUỘC  TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐA NGÀNH 

TRONG GIAI ĐOẠN MỚI ................................................................................................... 107 

Lê Cao Phan, Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng, trường Cao Đẳng Sư phạm Đà 

Lạt, Lâm Đồng 

17. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH VIỆT NAM ...................... 110 

Nguyễn Thị Uyên Vi, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Đà Lạt, Lâm Đồng 

18. TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN  TRƯỜNG THPT TỈNH LÂM ĐỒNG  

THEO TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP ........................................ 119 

Nguyễn Hoàng Chương, Trường THPT Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng 

19. NHU CẦU CỦA NGƯỜI HỌC ĐỐI VỚI  VIỆC HỌC TẬP BỘ MÔN VÀ NGƯỜI DẠY 

BỘ MÔN SINH HỌC ............................................................................................................ 130 

Phạm Thị Duyên, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Đà Lạt, 

Lâm Đồng 

20. THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC  Ở TRƯỜNG 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ................................................................................................ 136 

Trần Văn Thanh Hoài, Phạm Nguyễn Thùy Trinh, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Đà 

Lạt, Lâm Đồng 



21. TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA THEO HƯỚNG 

TIẾP CẬN CDIO ĐÁP ỨNG VIỆC PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ 

NHÂN GIÁO DỤC MẦM NON ........................................................................................... 142 

Trương Huỳnh Xuân Phúc, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương 

22. CƠ SỞ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  SƯ PHẠM TIẾNG ANH TRÌNH 

ĐỘ ĐẠI HỌC THEO CHUẨN CDIO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT ....................... 148 

Phan Thanh Đồng, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Đà Lạt 

23. ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÓ NĂNG LỰC GIẢNG DẠY 

CÁC MÔN KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH ..................................................................... 156 

Đoàn Thị Mỹ Linh, Khoa Sư phạm, Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương 

24. THỰC TRẠNG THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

 ................................................................................................................................................ 160 

Nguyễn Thị Tú, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Đà Lạt 

25. DẠY HỌC NGOẠI NGỮ Ở BẬC MẦM NON............................................................... 166 

Nguyễn Thị Thùy Dung, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Đà Lạt 

26. TỔ CHỨC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TỰ HỌC  CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM  THEO 

HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC THỰC HIỆN .................................................................. 172 

Nguyễn Thanh Thủy, Bộ môn Quản lý Giáo dục, trường Đại học Đồng Nai, Đồng Nai 

27. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ ĐỘNG VÀ DẠY HỌC HỢP TÁC ĐỐI VỚI CÁC 

CHỦ ĐỀ KHÓ CỦA MÔN HÓA HỌC ................................................................................. 178 

Tạ Thị Hân Hoan
a
, Huỳnh Quang Long

b
, 

a
Khoa Hóa học, Trường Đại học Đà Lạt, 

b
Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng 

28. PHÁT HUY NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC THÔNG QUA BÀI 

TẬP ĐỌC TRỰC TUYẾN ..................................................................................................... 183 

Lữ Hùng Minh
a
, Trịnh Thị Hương

a
, Nguyễn Ngọc Hiệpb, 

a
Giảng viên, Khoa Sư  phạm, 

Trường Đại học Cần Thơ, 
b
Giáo viên, Trường tiểu học Lê Quý  Đôn, TP. Cần Thơ 

29. PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG ĐỌC PHẢN BIỆN  CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRONG 

DẠY ĐỌC .............................................................................................................................. 189 

Võ Hoài Thịnh
a
, Trịnh Thị Hương

b
, 

a
Sinh viên Giáo dục Tiểu học, Khoa Sư phạm, 

Trường Đại học Cần Thơ, 
b
Giảng viên, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ 

30. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DẠY HỌC THƠ ĐƯỜNG TRONG PHƯƠNG PHÁP 

DẠY HỌC NGỮ VĂN .......................................................................................................... 195 

Đỗ Thị Phương Lan, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Đà Lạt 



31. KĨ THUẬT GÂY HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN LỊCH SỬ CHO SINH VIÊN ............ 200 

Nguyễn Thị Hà Giang, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Đà Lạt 

32. XÂY DỰNG CÂU HỎI CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC ĐỘC LẬP CỦA HỌC SINH VỚI SGK 

SINH HỌC – 11 THPT (CƠ BẢN) TRONG KHÂU NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU MỚI ....... 207 

Nguyễn Thị Ái Minh, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Đà Lạt, Lâm Đồng 

33. VÀI SUY NGHĨ VỀ VIỆC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY TÍCH HỢP, GIẢNG 

DẠY KIẾN THỨC LIÊN MÔN ............................................................................................ 222 

Nguyễn Văn Bắc, Tổ Vật lý trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt, Lâm Đồng 

34. DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN  TRONG NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ 

THÔNG .................................................................................................................................. 225 

Nguyễn Phương Hạnh Tâm, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Đà Lạt, Lâm Đồng 

35. ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN CÓ NĂNG LỰC  DẠY HỌC TÍCH HỢP, DẠY HỌC LIÊN 

MÔN  ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY ...................................... 230 

Vũ Quốc Việt, Bộ môn Vật lí, Trường THPT Cát Tiên, Lâm Đồng 

36. NHẬN ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN  TRONG BỐI CẢNH HIỆN 

NAY ....................................................................................................................................... 234 

Trần Thị Nghĩa, GV hưu trí trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt, Lâm Đồng 

37. KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 243 

Võ Sỹ Lợi, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Đà Lạt, Lâm Đồng 

38. DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG MÔN LỊCH SỬ  Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ 

THÔNG .................................................................................................................................. 251 

Bàn Văn Hải, Pi năng Tuyến, Soh Ao Mận, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Đà Lạt, 

Lâm Đồng 

39. BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG MBTI TRONG HỖ TRỢ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

NĂNG LỰC BẢN THÂN CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT ..... 255 

Phạm Hồng Quý, Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Lâm Đồng 

 



LỜI MỞ ĐẦU 

 

Nhân dịp kỷ niệm 58 năm thành lập và 40 năm Trường Đại học Đà Lạt đổi mới và 

phát triển, Nhà Trường tổ chức Hội thảo khoa học: “Đào tạo giáo viên trong bối cảnh đổi 

mới giáo dục hiện nay”. Hội thảo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên trong sự 

nghiệp phát triển con người, nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước và hội nhập quốc tế. Hội thảo là dịp để những nhà quản lý giáo dục, nghiên cứu và 

giảng dạy trao đổi và thảo luận nhằm đưa ra những định hướng đào tạo giáo viên trong sự 

nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay. 

Các chủ đề của hội thảo bao gồm: 

1.   Đào tạo giáo viên trong bối cảnh đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào 

tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế. 

2.   Các phương pháp dạy học tích cực, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục hướng 

nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, đề án ngoại ngữ 2020. 

3.   Đào tạo giáo viên giảng dạy tích hợp, giảng dạy kiến thức liên môn nhằm đáp ứng 

yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa, phù hợp thực tiễn giáo dục và điều kiện kinh 

tế – xã hội của đất nước. 

4.   Đào tạo giáo viên trong việc hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật, 

sáng tạo, khởi nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ hiện nay. 

5.   Vai trò của trường Đại học Đà Lạt trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn 

nhân lực, đào tạo giáo viên phù hợp với thực tiễn trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay. 

Kỷ yếu này tập hợp các công trình do các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục, 

giảng viên, giáo viên, học viên từ khắp nơi gửi về tham dự Hội thảo. Trong đó, bên cạnh các 

bài viết của đông đảo giảng viên trường đại học Đà Lạt, trường đại học Thủ Dầu Một, trường 

đại học Cần Thơ, trường đại học Đồng Nai, trường đại học Yersin, Sở giáo dục và đào tạo 

Cần Thơ, Sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Lâm Đồng, còn có sự tham gia của nhiều tác giả ở các 

cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như trường chuyên Thăng Long, trường THCS & 

THPT Chi Lăng, trường Lộc Phát Bảo Lộc, trường Trần Phú, trường Phù Đổng, trường Xuân 

Trường và ở nơi xa nhất là trường trung học phổ thông Cát Tiên. Đặc biệt, có thể kể đến bài 

tham luận sâu sắc của Giáo sư Moncef Bari đến từ Đại học Montreal – Canada.  

Các bài tham luận tham gia Hội thảo thể hiện góc nhìn đa chiều và phong phú về sự 

nghiệp đào tạo giáo viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay do có tác giả là giảng viên, 

giáo viên nhiều kinh nghiệm hoặc đã về hưu, có tác giả còn đang công tác và có tác giả là các 



em sinh viên với tuổi đời còn rất trẻ; có tác giả là nhà quản lý cấp Sở Giáo dục và Đào tạo và 

có tác giả là nhà quản lý từ cấp Khoa, bộ môn của một trường Đại học; có tác giả là Hiệu 

trưởng đã về hưu và có tác giả là Hiệu trưởng đương nhiệm; có tác giả là người dạy và có tác 

giả là người học để đi dạy; có tác giả trong nước và có tác giả ngoài nước; có tác giả trong 

tỉnh và có tác giả ngoài tỉnh… 

Trong quá trình biên tập Kỷ yếu, Ban biên tập kỉ yếu hội thảo xin chân thành cảm ơn: 

 Ban Giám hiệu trường Đại học Đà Lạt đã tạo mọi điều kiện để Kỷ yếu Hội thảo được 

hoàn thành trang trọng và có chất lượng 

  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng đã cùng thảo luận, thống nhất chủ đề Hội 

thảo cũng như gửi công văn động viên các nhà giáo trong toàn tỉnh tham gia viết bài và tham 

dự Hội thảo 

  Các Phòng chức năng, các Khoa chuyên môn trực thuộc trường Đại học Đà Lạt đã hỗ 

trợ trong quá trình tổ chức Hội thảo 

  Các nhà khoa học, các nhà giáo và các học viên đã tham gia viết bài và tham dự Hội 

thảo 

  Ban Chủ nhiệm Khoa, các giảng viên, sinh viên Khoa Sư phạm đã làm việc nghiêm 

túc, tâm huyết trong quá trình tổ chức và biên tập Kỷ yếu Hội thảo. 

Xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả Kỷ yếu Hội thảo “Đào tạo giáo viên trong 

bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay”. 

                                                           

              Trưởng ban biên tập 

  

                                                                      

 

 

                                                                        PGS. TS. Nguyễn Đức Hòa 

 



    BÁO CÁO ĐỀ DẪN 

         PGS.TS PHÙ CHÍ HÒA 

         Trường Đại học Đàlạt 

  

 Nhân dịp kỷ niệm 58 năm thành lập và 40 năm Trường Đại học Đà Lạt đổi mới và 

phát triển, trường ĐH Đà Lạt với sự phối hợp của sở giáo dục đào tạo tỉnh Lâm Đồng tổ chức 

hội thảo khoa học: “Đào tạo giáo viên trong sự nghiệp đổi mới giáo dục hiện nay”.  

Hội thảo nhằm mục đích tìm kiếm các giải pháp khoa học khả thi để nâng cao chất 

lượng và hiệu quả công việc đào tạo tại trường ĐH đa ngành, từ đó nâng cao chất lượng đào 

tạo giáo viên trong sự nghiệp phát triển con người trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

và hội nhập quốc tế. Hội thảo còn là diễn đàn cho các nhà quản lý giáo dục, các nhà khoa học 

nghiên cứu và giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm, trao đổi kết quả nghiên cứu về những vấn đề 

thuộc chương trình đào tạo, đưa ra những định hướng đào tạo giáo viên trong sự nghiệp đổi 

mới giáo dục hiện nay  

 Hội thảo đã nhận được sự hưởng ứng tham gia của các trường đại học, cao đẳng, các 

sở giáo dục đào tạo, trường phổ thông. Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 40 bài tham 

luận của các tác giả. Nội dung của các bài tham luận bám sát mục tiêu của hội thảo và phản 

ánh tương đối toàn diện các vấn đề mà hội thảo đã đưa ra trong thông báo. Có thể khái quát 

một vài nét như sau: 

 Thành phần viết bài tham gia hội thảo gồm các Giáo sư, các nhà quản lý, giảng viên, 

giáo viên, học viên đang giảng dạy, công tác và học tập tại các trường ĐH Quebec, Montreal 

Canada, trường ĐH Đà Lạt, trường ĐH Thủ Dầu Một, trường ĐH Cần Thơ, trường ĐH Đồng 

Nai, trường đaị học Tây Đô, trường ĐH Yersin, Sở giáo dục Cần Thơ. Tại Tỉnh Lâm Đồng có 

sự tham gia của Sở giáo dục tỉnh Lâm Đồng, trường chuyên Thăng Long, trường cấp II, III 

Chi Lăng, trường Lộc Phát Bảo Lộc, trường Trần Phú, trường Phù Đổng, trường Xuân 

Trường và ở nơi xa nhất là trường trung học phổ thông Cát Tiên. Các bài viết với các nội 

dung đa dạng và phong phú từ nhiều nguồn của các Thầy cô giáo với những tri thức bao quát, 

những ý kiến đầy trách nhiệm thể hiện tấm lòng với nghề dù còn biết bao bộn bề của cuộc 

sống thường nhật. 

 Tuổi đời của những người tham gia các bài hội thảo mang tính kế thừa, từ giáo sư ở 

nước ngoài đến những giảng viên đã hưu trí, từ các nhà quản lý giáo dục đến các giảng viên 

đang giảng dạy ở các trường ĐH có nhiều kinh nghiệm quý báu, từ các thầy cô giáo của các 

trường cấp III nhiều kinh nghiệm đến các giáo viên trẻ, từ các học viên cao học đến em sinh 

viên khoa sư phạm trường ĐH Đà Lạt và ĐH Cần Thơ. Từ chủ đề của Hội thảo, các bài viết 

đề cập từ câu chuyện đào tạo sinh viên ở ĐH đến việc bồi dưỡng tri thức và rèn luyện kỹ năng 

giảng dạy của giao viên trung học, giáo viên tiểu học và bậc học mầm non. Đây là món quà 

nội dung thật bổ ích cho các thầy cô tham khảo trong quá trình giảng dạy và học tập. Những 

bài viết thật chất lượng và tâm huyết với nghề.  

 Từ các bài viết của các tác giả, Ban tổ chức Hội thảo đã cố gắng biên tập chu đáo và 

trách nhiệm, có thể khái quát theo các nhóm chuyên đề như sau: 

 



1. Chuyên đề thứ nhất: Ứng dụng công nghệ thông tin trong Giáo dục và đào tạo 

 Về vấn đề này, có các tham luận của Giáo sư Moncef Bari, ĐH Quebec ở Montreal, 

Canada; Th.S Nguyễn Quốc Tùy, Sở giáo dục đào tạo tỉnh Lâm Đồng; Th.S Trần Thanh 

Hưng, học viên sau ĐH Nguyễn Thị Hà, trường ĐH Đà Lạt. Vấn đề Elearning đã thay đổi rất 

nhiều việc dạy học bằng việc sử dụng các phát triển mới của công nghệ và ứng dụng nó. 

Trong đó, giáo sư Moncef Bari đã cho biết rằng thị trường Elearning cho toàn thế giới đã đạt 

tới 36,5 tỷ đô la vào năm 2011 và sẽ đạt tới 51 tỷ đô la vào năm 2016. Th.S Nguyễn Quốc 

Túy khi nói về diễn đàn Vật lý Lâm đồng thì cho biết đến ngày 15/07/2016 thì số thành viên 

đã đạt tới 137 505 thành viên và 400 186 lượt truy cập và tương lai trang web này sẽ liên kết 

với trang web trường học kết nối của Bộ giáo dục đào tạo để tạo ra sân chơi với nhiều bộ môn 

hơn. Tác giả Trần Thanh Hưng đưa ra kỹ năng xây dựng một mô hình học tập kết hợp trong 

giảng dạy ngoại ngữ theo hình thức học tập kết hợp trong chương trình đào tạo giáo viên 

ngoại ngữ của trường ĐH Đà Lạt. Tác giả Nguyễn Thị Hà đề cập đến vấn đề đổi mới công 

nghệ giáo dục, toàn cầu hóa giáo dục trở thành một xu hướng tất yếu trong tương lai. Nếu thế 

kỷ 20 được đánh dấu bằng những cuộc cách mạng về hiểu biết và tư duy thì thế kỷ 21 là thế 

kỷ của ứng dụng. 

2. Chuyên đề thứ 2: Đào tạo giáo viên trong việc hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa 

học, sáng tạo, khởi nghiệp và rèn luyện kỹ năng sống  

 Trong chuyên đề này, ban biên tập đã nhận được các bài viết của Th.S Nguyễn Thị 

Ngọc Dung, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt; Th.S Trương Nữ 

Thanh Tâm, trường THPT Chuyên Thăng Long; Tác giả Lâm Mã Quốc Dũng, Phòng phổ 

thông trung học Sở giáo dục đào tạo Lâm Đồng; Giáo viên Trương Thị Thái, trường dân tộc 

nội trú tỉnh Lâm Đồng; Th.S Nguyễn Bích Liên, hưu trí khoa sinh học, Thái lê anh thư, khoa 

sư phạm trường ĐH Đà Lạt; Ths. Nguyễn Thị Bích Phương và cộng sự, Th.s Trịnh Thị 

Hương, Hoàng Thu Hà và các cộng sự trường ĐH Cần Thơ.  

 Hiệu trưởng Nguyễn Thị Ngọc Dung thảo luận về những thành quả của trường 

chuyên Thăng Long trong việc hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học. Trong nhiều năm, 

trường đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Gần đây nhất năm 2016, đề tài của 2 em học 

sinh được Bộ GDĐT chọn cử là 1 trong 6 đề tài tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật Intel 

ISEF quốc tế tại Mỹ và đạt giải Ba cấp quốc tế về lĩnh vực tế bào và sinh học phân tử. Cũng 

trong vấn đề này, tác giả Lâm Mã Quốc Dũng đã đề ra một số ý kiến xác đáng và kinh nghiệm 

hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học để đạt được chất lượng tốt. Theo Th.S Nguyễn Bích 

Liên thẻ ý tưởng là một công cụ hỗ trợ học tập hữu dụng, vì theo thuyết kiến tạo, người học 

đóng vai trò kiến tạo kiến thức bằng cách nối kết những kinh nghiệm suy nghĩ của riêng mình 

với những điều mới tiếp nhận. Tác giả Nguyễn Thị Thái đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Tác giả Thái Lê Anh Thư đề xuất một số giải 

pháp thúc đẩy nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa sư phạm trong 

vấn đề giảng dạy kết hợp với nghiên cứu khoa học. Nguyễn Thị Bích Phương và cộng sự sau 

khi khảo sát đã đưa ra mối tương quan giữa tính trung thực với kết quả học tập của sinh viên. 

Th.s Trịnh Thị Hương, Hoàng Thu Hà và các cộng sự thảo luận việc rèn kĩ năng phán đoán, 

và suy luận cho học sinh tiểu học trong dạy đọc hiểu văn bản. 



3. Chuyên đề thứ 3: Đổi mới đào taọ giáo viên phù hợp với thực tiễn trong bối cảnh đổi 

mới giáo dục hiện nay.  

 Trong chuyên đề có sự tham gia của PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nam và các cộng sự 

trường ĐH Cần Thơ, Tiến sỹ Lê Cao Phan trường cao đẳng sư phạm Đà lạt, Thầy Nguyễn 

Hoàng Chương, hiệu trưởng Trường THPT Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng; Th.S Võ Tấn Huệ, 

hiệu trưởng trường THCS –THPT Chi Lăng; Th.S Trần Văn Thanh Hoài và cộng sự, các tác 

giả Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Uyên Vi, khoa sư phạm, trường 

ĐH Đà Lạt. 

 PGS. Nguyễn Thị Hồng Nam bàn về chuẩn nghề nghiệp giáo viên của Việt Nam và 

một số nước. Thầy Nguyễn Hoàng Chương và thầy Võ Tấn Huệ đề cập đến việc đổi mới đào 

tạo giáo viên theo hướng phát triển năng lực đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay với 

những ý kiến rất sâu sắc và mang nhiều ý nghĩa. Tiến sỹ Lê Cao Phan đề cập đến mô hình của 

khoa sư phạm trong trường ĐH Đà lạt trong giai đoạn đổi mới, đặc biệt hướng tới việc giáo 

dục tổng thể sau năm 2018. Th.S Trần Văn Thanh Hoài đưa vấn đề thiết kế và sử dụng trò 

chơi trong dạy học hóa học. Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thị Ngọc Trâm đề cập mong muốn 

của người học về phương pháp giảng dạy, kiến thức chuyên môn và phẩm chất của người dạy. 

Bên cạnh đó là thời gian thực hành với thiết bị phù hợp. Tác giả Nguyễn Thị Uyên Vi đã thực 

hiện cuộc khảo sát 800 học sinh Việt Nam và nhìn nhận việc đổi mới cách giáo dục đạo đức 

cho học sinh là một vấn đề lớn đối với xã hội Việt Nam.. Qua đó, cho thấy rằng học sinh có 

nhu cầu học đạo đức một cách thiết thực hơn.  

4. Chuyên đề thứ 4: Xây dựng chuẩn đầu ra theo hướng tiếp cận CDIO và đề án ngoại 

ngữ 2020.  

 Nội dung của chuyên đề thứ 4 bao gồm các tham luận của Th.S Phan Thanh Đồng, 

Th.S Nguyễn Thị Tú và tác giả Nguyễn Thị Thùy Dung trường ĐH Đà lạt, Th.S Trương 

Huỳnh Xuân Phúc và Th.S Đoàn Thị Mỹ Linh, trường ĐH thủ dầu Một,  

 Nếu tác giả Phan Thanh Đồng đã đề cập đến việc xây dựng chương trình đạo tạo sư 

phạm tiếng Anh trình độ ĐH theo chuẩn CDIO của Trường ĐH Đà Lạt thì tác giả Trương 

Huỳnh Xuân Phúc đã bàn đến việc xây dựng chuẩn đầu ra theo hướng tiếp cận CDIO, đáp 

ứng được phát triển chương trình đào tạo giáo dục mầm non. Trong khi Th.S Đoàn Thị Mỹ 

Linh bàn đến việc đào giáo viên trung học phổ thông có năng lực giảng dạy các môn khoa học 

bằng Tiếng Anh, thì tác giả Nguyễn Thị Tú đưa ra vấn đề thực tập sinh viên năm cuối chuyên 

ngành ngôn ngữ Anh và những đề xuất tâm huyết. Cũng trong nội dung này, tác giả Nguyễn 

Thị Thùy Dung đã đưa ra những dẫn chứng để cho thấy hoàn toàn có thể đào tạo ngoại ngữ 

ngay từ bậc học mầm non trong vấn đề dạy học ngoại ngữ. 

5. Chuyên đề thứ 5: Các phương pháp dạy học tích cực, giáo dục hướng nghiệp, rèn 

luyện kỹ năng tự học và các kỹ năng mềm. 

 Ban biên tập đã nhận được các bài viết của Th.S Tạ Thị Hân Hoan, Th.S Đỗ Thị 

Phương Lan, Th.S Nguyễn Thị Ái Minh và tác giả Nguyễn Thị Hà Giang, trường ĐH Đà Lạt; 

Th.S Nguyễn Thanh Thủy trường ĐH Đồng Nai; Th.S Lữ Hùng Minh, Th.S Trịnh Thị Hương 

và các cộng sự trường ĐH Cần Thơ. 



 Th.S Tạ Thị Hân Hoan đã trình bày tổng quan phương pháp dạy học vận dụng mô 

hình học tập chủ động Dee Fink và phương pháp dạy học hợp tác của Ochonogor & Ajaja. 

Với phương pháp này cho thấy người học có sự tiến bộ và thành thạo hơn về chủ đề được học. 

Th.S Nguyễn Thị Ái Minh xây dựng câu hỏi chỉ đạo công tác độc lập của học sinh trong khâu 

nghiên cứu tài liệu mới, còn Th.S Đỗ Thị Phương Lan nói đến dạy học thơ Đường trong 

phương pháp dạy học ngữ văn. Th.S Nguyễn Thanh Thủy bàn đến vấn đề tổ chức rèn luyện 

kỹ năng tự học cho sinh viên sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực. Th.S Lữ Hùng Minh và 

Th.S Trịnh Thị Hương cùng các cộng tham luận về sự phát huy năng lực tự học thông qua bài 

tập đọc trực tuyến và phát triển kĩ năng đọc phản biện cho học sinh tiểu học. Tác giả Nguyễn 

Thị Hà Giang bàn về gây hứng thú đối với việc dạy học môn lịch sử ở trường ĐH Đà Lạt.  

6. Chuyên đề thứ 6: Đào tạo giáo viên giảng dạy tích hợp và kiến thức liên môn phù hợp 

điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.  

 Nội dung chuyên đề có các bài tham luận của Th.S Trần Thị Nghĩa, giáo viên hưu trí, 

Thầy Nguyễn Văn Bắc, trường chuyên Thăng Long; TS. Võ Sỹ Lợi và Nguyễn Phương Hạnh 

Tâm, khoa sư phạm, trường ĐH Đà Lạt; Thầy Vũ Quốc Việt, trường trung học phổ thông Cát 

Tiên, Lâm Đồng; Th.S Phạm Hồng Quý trường ĐH Yersin Đà Lạt. 

 Thầy Võ Sỹ Lợi thảo luận về kỹ năng giao tiếp của sinh viên sư phạm trường ĐH Đà 

Lạt. Cô Trần Thị Nghĩa nhận định về công tác đào tạo giáo viên trong bối cảnh hiện nay, và 

thầy Nguyễn Văn Bắc đề cập đến việc giảng dạy tích hợp kiến thức chuyên môn để đạt hiệu 

quả tốt nhất. Tác giả Phạm Hồng Quý bước đầu ứng dụng MBTI trong việc hỗ trợ định hướng 

phát triển năng lực bản thân cho sinh viên. Thầy Vũ Quốc Việt bàn đến việc làm sao cho giáo 

viên có năng lực dạy học tích hợp và dạy học liên môn đáp ứng nhu cầu đổi mới. Tác giả 

Nguyễn Phương Hạnh Tâm cho rằng việc giảng dạy tích hợp liên môn trong nhà trường 

THPT là thực sự cần thiết với những ưu điểm.  

 Ban tổ chức Hội thảo xin trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo đầy nhiệt tâm và hiệu quả của 

Ban Giám hiệu Nhà trường, sự phối hợp tốt đẹp của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng; 

tất cả các Thầy cô giáo từ các trường ĐH và các trường THPT trong tỉnh Lâm Đồng, các học 

viên cao học, các em sinh viên cùng tất cả những người quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và 

Đào tạo. Cảm ơn sự làm việc tận tụy hết lòng của các Thầy cô khoa Khoa Sư phạm ĐH Đà 

Lạt, Sự hưởng ứng tham gia nhiệt thành của tất cả đã góp phần làm cho hội thảo có chất lượng 

và đạt được hiệu quả như mong muốn.  

 Đế kết thúc báo cáo đề dẫn, xin được trích lời nói của chủ tịch Hồ Chí Minh "Người 

thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không 

đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh 

hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang"  

 Trong không gian ấm áp nghĩa tình Nhà giáo, xin chân thành cảm ơn và chúc mọi điều 

tốt lành. 
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ELEARNING CHALLENGES  

Moncef Bari 

Department of didactics, University of Quebec at Montreal, Canada 

Abstract 

eLearning has greatly transformed our way of learning by the use of the newly developed 

technologies and applications. This paper explores the emerging challenges related to eLearning: 

new pedagogy and cognitive approaches, using ICT technologies to enhance teaching and 

learning, management support, MOOCs and, finally, quality frameworks and standards for 

eLearning systems. 

Key words: eLearning; ICT; eLearning emerging challenges, MOOCs. 

 

1. INTRODUCTION 

eLearning is “learning that is supported by information and communication 

technologies (ICT). E-learning is, therefore, not limited to ‘digital literacy’ (the acquisition of 

IT competence) but may encompass multiple formats and hybrid methodologies, in particular, 

the use of software, Internet, CD-ROM, online learning or any other electronic or interactive 

media.” (CEDEFOP, 2001). This means using an electronic device to deliver part, or all of a 

course, whether it is in a classroom, as a full distance course or in blend mode. 

The history (Bari & Djouab, 2016) of eLearning started very early with the 

development of ICT. In the 1970’s, the introduction of graphical user interfaces was the 

prelude to personal computers. In the 1980’s, eLearning expanded and individuals could learn 

about particular subjects with their computers at home. By the mid-1980s, accessing course 

content becomes possible at many libraries. By the early 1990s several schools started 

delivering online courses dedicated to students who are unable to attend school. By 1994, the 

first online private high school, CompuHigh, has been founded and provided individual 

courses as well as accredited diploma program (Donahue, 1996). In the 2000’s, the training 

providers explored the opportunities of the new technology: web browser, email, HTML, 

media players and audio/video streaming to extend the use of the eLearning business. A study 

conducted in 2008 by the U.S Department of Education, shows that during the 2006-2007 

academic year, about 66% of postsecondary public and private schools were participating in 

student financial aid programs related to distance learning courses. 77% of enrollment for-

credit courses were dedicated to the online component. In the 2010’s, social media are taking 

more and more importance in many areas and it is the beginning of the social online learning 

using platforms such as Youtube, iTunes U, … while mobile learning and MOOCs are 

transforming the way learning is evolving. 

Today eLearning has evolved to what is called the eLearning 2.0 that utilizes the 

advantage of Web 2.0 applications in education supporting the collaborative learning where 

the user shares his learning content with other users through collaborations and the possible 

use of mobile media. eLearning 2.0 is also defined as the utilization of social learning as an 

educational tool (Conde et al., 2014). Web 2.0 applications are supposed to help learners to 

become autonomous in their own learning process.  
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Nowadays, eLearning has reached every education level, all over the world. It appears 

that “the worldwide market for Self-Paced E-Learning reached $35.6 billion in 2011” It 

should reach over $51 billion by 2016 (DOCEBO, 2014). 

2. EMERGING CHALLENGES  

Among the numerous eLearning fields that are gaining importance, four main 

emerging challenges that have impact on successful eLearning implementations are discussed 

in this section: new pedagogy and cognitive approaches, using ICT technologies to enhance 

teaching and learning, management support, MOOCs and, finally, quality frameworks and 

standards for eLearning systems (Bari & Djouab, 2016).  

eLearning has transformed the traditional teaching and learning models and strategies. 

It has created flexible approaches to learning and new technologies have improved knowledge 

storing methods and learning techniques. Within the eLearning context, advancement in 

network technologies, eLearning technologies, and content development has facilitated 

multiple content presentations, personalization and ubiquitous learning. As a result, many 

higher education institutions have adopted eLearning in their curricula. A recent example 

dedicated to prospective teachers is described in (Bari, 2016). 

However, there is a strong need for identifying suitable strategies and understanding 

the technology and pedagogy integration for effective eLearning implementations (Kahiigi, 

2008). On the other hand, (Otsetova & Kurtev 2010) state that “to realize that potential of 

eLearning as an open but cohesive system to support learning, it is essential that we rethink 

our pedagogy”. Furthermore, the adaptation of the eLearning system according to cognitive 

characteristics of the students is a relatively new direction of research on the conjunction of 

pedagogical aspects. (Omwenga & Rodrigues, 2006) also point out technology mediated 

learning systems to aid learning in a flexible environment and highlight the importance of 

building communities and interactivity within eLearning environments. Indeed, eLearning 

significantly enhances the learning process by enabling increased access to knowledge and 

interactive learning techniques at all educational levels. On the other hand, there is a need to 

improve organizational processes associated with eLearning.  

It is also important to put emphasis on the lack of design strategies adapted to the 

eLearning process and the evaluation of its success implementation in the higher education 

context. For this purpose, (William, 2011) provides a practical guide to the varieties of 

eLearning and a new content on games, social networking, and mobile technology. He guides 

the reader systematically though the decisions necessary to design effective eLearning and 

offers a course design process that builds up from small pieces to create full course including 

assignment examples.  

Successful implementation of eLearning necessitates referring to pedagogical and 

cognitive aspects, through which individuals learn, acquire and retain skills and information 

to facilitate knowledge development (Hubackova, 2014). The design strategies of the 

eLearning process and the evaluation of its success implementation in the higher education 

context are also important issues to address. Significant changes have been accomplished in 

the area of teaching and learning development, in growing the individual and collaborative 

capacities of practitioners in the sector and in embracing new pedagogies, new technologies 
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and new ways of listening to the voices of students and colleagues through quantitative and 

qualitative research. The technology promotes the impact and value of the digital world for 

both teaching and learning. It must be seen as a tool for creative engagement and as an 

effective way of sharing content. The level of ICT skills for both teachers and students affects 

the effective use of technology to support online instruction. Relevant skills contribute to the 

effective learning process and confidence with comfort in using ICT overcomes barriers to 

social interaction and learner motivation. (Miller et al., 2003) assert that the “arguments 

against online learning often focus on what is viewed as negative impacts from not having 

face-to-face contacts and anxiety caused by the nature and quantity of information transmitted 

through technology”.  

eLearning initiatives require full commitment and support from management for their 

operationalization and sustainability. Successful transitions to more flexible modes of delivery 

require significant commitment from senior management to support and monitor strategic 

change (Scottish Funding Council, 2007). A growing emphasis is put on the quantitative tools 

applied to measuring student engagement, the impact of technologically mediated learning or 

the staff views on a range of issues relevant to them. 

Massive Open Online Courses (MOOCs) are one of the emerging technologies that 

have an impact on today higher education institutions (Bari & Djouab, 2016-2). The MOOCs 

are generally divided in xMOOCs (the courses contents are created by course designers) and 

cMOOCs (the courses contents includes large features developed by the students).  

MOOC may be seen as a kind of distance learning where a very large number of 

students can freely follow the course from anywhere in the world. The massiveness of such 

courses is such that hundreds of thousands participants can follow a single course. Openness 

is related to no-cost and no application requirements from the participants. This situation is 

resulting in a very high dropout rate. Despite this high dropout rate, mainly due to false 

starters, there are many benefits for people who have completed a MOOC as stated in 

(Zhenghao et al., 2015) “ there are now over 1 million people who have completed courses 

from Coursera alone, more than 100,000 people have certified completion from HarvardX and 

MITx courses, and our findings suggest that many of them derived career or educational 

benefits from the opportunity.” 

The unexpected success of the course “Introduction to Artificial Intelligence” offered 

in 2011-2012 by Stanford university (over 160,000 students from 190 countries), is 

considered as the real starting point of the MOOC era. Since then, all the major universities, 

and many companies, are engaged in the creation and the collaboration for the development of 

number of platforms (such Udacity, Coursera, edX, Futurlearn …) offering a large number of 

courses in different areas and available worldwide. Despite this success, the pedagogical 

aspects related this new area of online courses needs more investigation (Burge, 2015), 

(Daniel et al. 2015). Nevertheless, until today, the MOOCs market is growing exponentially. 

By the end of 2015, more than 4200 MOOCs have been listed with more than 35 millions 

participants* . According to the same source, in 2015 FutureLearn also “launched what would 

be the world’s largest single session of a MOOC: 440,000 students signed up for one session 

 

 

* https://www.class-central.com/report/moocs-2015-stats/ 
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of the Understanding IELTS: Techniques for English Language Tests course, which was 

taught by the British Council.” The learners originated from 153 different countries. On its 

website, FutureLearn announces more than 4 millions MOOC participants by July 2016 *. 

In the beginning of the MOOCs era, the courses on computer science where the most 

numerous but the trend is moving towards a balanced distribution by subjects (see Figure 1†). 

 

Figure 1. Course distribution by subjects 

MOOC students come from all parts of the world, have already a high education level, 

and are mostly young males, as shown in the figure 2 that gives a snapshot of the situation for 

edX provider by the end of 2014.  

The need for software quality frameworks and standards is more and more needed as 

“Educational organizations need a good quality of the e–Learning applications to achieve the 

success in the exponential growing of these systems.”  (Bari & Djouab, 2014).  There already 

exist many quality frameworks (SCORM, IEEE P1484 and IMS Global Learning 

Consortium) and standards (ISO/IEC 19796, Open ECBCheck and ISO 9126) dedicated to the 

e-Learning systems but they still suffer from some limitations. There are new proposals to 

overcome these limitations based on the customization the well-established ISO9126. The 

main limitation is due to its generality: (1) the model does not describe the business manager 

needs, (2) the traceability of the software and the consistence of the data are not represented, 

and (3) the model does not include measurements methods. “The customization is done by 

extracting the quality characteristics of the web and e-Learning systems and adding them to 

the model” (Djouab & Bari, 2016). 

 

 

* https://www.futurelearn.com/ 
† Source: https://www.class-central.com/report/moocs-2015-stats/   
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Figure 2. 2014 edX provider student body  

3. CONCLUSION  

This paper presented the emerging challenges related to eLearning: new pedagogy and 

cognitive approaches, using ICT technologies to enhance teaching and learning, management 

support, MOOCs and, finally, quality frameworks and standards for eLearning systems. 

REFERENCES 

Bari, M. & Djouab, R. (2016). eLearning current situation. To appear in International 

Journal of Social Sciences, ISSN 2454-5899 

Bari, M. (2016). ICT for prospective teachers. To appear in the proceedings of the 

International Conference on teacher education: “Understanding Future Trends Towards 

Global Education", Padang, Indonesia, 20-23 October. http://icted16.wixsite.com/ipgkpt 

Bari, M. & Djouab, R. (2016). MOOCs current situation. Submitted to 

eLearning’2016: The Thirteenth International Conference on eLearning for Knowledge-Based 

Society, “Theory and Practices in eLearning 2016 and Future”, 15-16 Dec., 

http://www.elearningap.com/ 

Bari, M. & Djouab, R. (2014). Quality Frameworks and Standards in eLearning 

Systems, International Journal of the Computer, the Internet and Management, 22(3), 1-7 

Conde, M-A et al. (2014). An evolving Learning Management System for new 

educational environments using 2.0 tools. Interactive Learning Environments. 22(2), 188-204 

DOCEBO. (2014). E-Learning Market, Trends & Forecast 2014 – 2016.  Report by 

Docebo, March 2014, https://www.docebo.com/landing/contactform/elearning-market-trends-

and-forecast-2014-2016-docebo-report.pdf. Accessed 12 April 2016 



  CHUYÊN ĐỀ 1  13 

 

 

Djouab R. & Bari, M. (2016). An ISO 9126 Based Quality Model for the e-Learning 

Systems, International Journal of Information and Education Technology, 6(5), 370- 375 

Donahue, S. (1996). Programs and Resources in Distance Education. Journal of the 

American Society for Information Science, 47(11), 870-874 

Hubackova S. (2014). Pedagogical Foundation of Elearning. In Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, vol. 131, pp 24-28 

Kahiigi, E. K. et al. (2008). Exploring the e-Learning State of Art. The Electronic 

Journal of e-Learning. 6(2), 77-88 

Miller, P., Walker, J.M. and Aayla, J. (2003). Technology integration as a 

transformative catalyst and tool, International Journal of Learning Vol.10, pp. 2461–2480 

Otsetova, A. & Kurtev, I. (2010). E-Learning – Advantages, Good Practice and 

Innovative Experience in the College of Telecommunications and Post Sofia. In International 

Conference on e-Learning and the Knowledge Society. pp 185-190 

Omwenga, E. I. and Rodrigues A. J. (2006). Towards an Education Evaluation 

Framework: Synchronous and Asynchronous e-Learning Cases. Journal of the Research 

Centre for Educational Technology, http://www.rcetj.org/Default.aspx?type=art&id=4756 

Scottish Funding Council. (2007). Review on council strategy on E-Learning. 

http://www.sfc.ac.uk/about/new_about_council_papers/about_papers_25oct07/paper_sfc0715

9.pdf.  Accessed December, 14 2015 

William Horton. (2011)  E-Learning by Design.  John Wiley & Sons, 640 pages 

Zhenghao, C., Alcorn, B., Christensen, G., Eriksson, N., Koller, D. and Emanuel, EJ. 

(2015). Who’s Benefiting from MOOCs, and Why. Harveard Business Review, Sept. 22. 

 

 

CÁC THÁCH THỨC ĐỐI VỚI ELEARNING 

Moncef Bari 

Đại học Quebec ở Montreal, Canada 

Tóm tắt 

Bài báo này tìm hiểu các thách thức liên quan đến elearning: phương pháp dạy học mới và các 

hướng tiếp cận nhận thức, sử dụng công nghệ ICT để thúc đẩy hoạt động dạy và học, hỗ trợ quản 

lý, MOOCs và các khuôn khổ cũng như tiêu chuẩn cất lượng cho các hệ thống elearning. 
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QUẢN LÍ VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN GV VẬT LÍ 

QUA TRANG DIỄN ĐÀN TRÊN MẠNG 

Nguyễn Quốc Túy 

Phòng Giáo dục Trung học – Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, Lâm Đồng 

Tóm tắt 

Sau nhiều nỗ lực tìm tòi, vào đầu năm học 2010 – 2011, bộ môn Vật lí thuộc phòng Giáo dục (GD) 

Trung học Sở GDĐT Lâm Đồng đã thành lập được Trang Diễn đàn (DĐ) Vật lý (VL) GD Lâm 

Đồng (vatlylamdong.com). Kể từ đó đến nay, trải qua sau năm học DĐ đã khẳng định được vai trò 

của nó như một công cụ quản lí chuyên môn hữu hiệu. DĐ còn là nơi để GV (GV) học hỏi trao đổi 

để tự nâng cao trình độ chuyên môn thuận tiện và hiệu quả nhờ một khối lượng lớn các tài nguyên 

cũng như chia sẻ của những GV nhiều kinh nghiệm.  

Từ khóa: Chuyên môn Vật lí; DĐ trên mạng; Năng lực GV. 

 

1.  ĐẶT VẤN ĐỀ 

Sự phát triển như vũ bão của ngành khoa học và công nghệ đã đem lại những thành 

tựu to lớn trong mọi hoạt động của con người. Không một ngành khoa học và công nghệ nào 

lại phát triển nhanh chóng và có sự ứng dụng sâu rộng như công nghệ thông tin.  

Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông 

trong tổ chức và quản lý hoạt động GD, trong những năm qua, Bộ GD và Đào tạo đã tập trung 

chỉ đạo đổi mới các hoạt động này nhằm tạo ra sự chuyển biến cơ bản về tổ chức và quản lý 

hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng GD trong các trường trung học. 

Đối với một phòng chuyên môn của Sở GD đào tạo, việc sử dụng công nghệ thông tin 

mà đặc biệt là trang DĐ trên mạng internet trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên 

môn càng cần thiết. Với vai trò là chuyên viên phụ trách môn vật lí của Sở GD đào tạo Lâm 

Đồng, từ năm học 2010-2011 tôi đã thử nghiệm việc quản lí hoạt động bô môn qua trang DĐ 

VL GD Lâm Đồng (vatlylamdong.com) và đã đạt được một số kết quả nhất định góp phần 

cùng với toàn ngành GD tỉnh nhà thúc đẩy tiến trình đổi mới GD nói chung, nâng cao hoạt 

động quản lí chuyên môn nói riêng theo hướng hội nhập, hiện đại.  

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

2.1. Vai trò và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giáo dục 

Theo dự báo của các chuyên gia thì trong thế kỷ XXI, chúng ta sẽ chứng kiến những 

thay đổi sâu sắc trong công nghệ GD và đào tạo nhờ CNTT. 

CNTT mang lại một tài nguyên GD phong phú  cho tất cả mọi người. 

CNTT như một công cụ hỗ trợ việc giảng dạy và học tập các môn học; đổi mới 

phương pháp giảng dạy và học tập. 

CNTT như một công cụ hỗ trợ công tác quản lý, hỗ trợ việc bồi dưỡng nâng cao trình 

độ GV và cán bộ quản lý. 

CNTT như là một phương tiên phục vụ giải trí, thư giãn lành mạnh và là động lực cho 

sự phát triển của nhà trường, của sự nghiệp GD và đào tạo. 
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Các lĩnh vực quản lý chính trong hoạt động chuyên môn có thể ứng dụng CNTT: Quản 

lý thời khóa biểu GV (GV), quản lý lý lịch cơ bản của GV – học sinh, hoạt động thông tin hai 

chiều, theo dõi số lượng GV và số tiết giảng dạy bằng giáo án điện tử,… 

2.2. Chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc ứng dụng CNTT trong  giáo dục 

đào tạo (GDĐT) 

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp 

hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD và đào tạo nêu rõ: “Đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học”; “Phát huy vai trò của công 

nghệ thông tin và các thành tựu khoa học-công nghệ hiện đại trong quản lý nhà nước về GD, 

đào tạo”; “Từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng công nghệ 

thông tin”. 

 Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 

tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn 

bản, toàn diện GD và đào tạo ban hành kèm theo Nghị quyết số: 44/NQ-CP, ngày 09 tháng 6 năm 

2014 ban hành cũng đã xác định “Xây dựng hệ thống ngân hàng bài giảng điện tử để GV và 

học sinh có thể tham khảo trong quá trình dạy và học”; “Triển khai mạnh mẽ ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác quản lý và hoạt động GD, đào tạo và dạy nghề; hỗ trợ ứng 

dụng công nghệ thông tin trong các trường không phân biệt công tư; phát triển hệ thống đào 

tạo từ xa và nguồn học liệu kỹ thuật số”. 

3. THỰC TRẠNG VÀ  NGUYÊN NHÂN CÔNG TÁC QUẢN LÍ CHUYÊN MÔN 

TẠI SỞ GDĐT 

Trong các công văn của Bộ GDĐT của các năm học gần đây về hướng dẫn thực hiện 

nhiệm vụ GD Trung học, GD Thường xuyên, GD Tiểu học; nhiệm vụ Công nghệ thông tin đều 

nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, GD và quản lý GD. 

Gần nhất, Công văn số 4509/BGDĐT-GDTrH, ngày 03/9/2015 về Hướng dẫn thực 

hiện nhiệm vụ GD Trung học năm học 2015 – 2016, trong mục Đổi mới công tác quản lí GD 

trung học đã nhấn mạnh: “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí. Tích cực 

áp dụng hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp, trao đổi công tác qua internet, 

trang mạng "Trường học kết nối", đặc biệt trong công tác tập huấn, bồi dưỡng GV, thanh tra 

viên, cán bộ quản lí GD”. 

Tại các sở GDĐT, phòng GD Trung học có chức năng chủ yếu là quản lí hoạt động 

chuyên môn tại các trường THCS, THPT với đội ngũ gồm các chuyên viên phụ trách bộ môn 

cùng một số GV cốt cán tại các trường THCS, THPT trong tỉnh. Tuy nhiên, theo tôi, việc 

quản lí chuyên môn nặng về sự vụ hành chính như hiện nay tại các phòng GD Trung học bộc 

lộ một số bất cập như sau: 

Việc cung cấp và thu nhận thông tin từ các GV bộ môn tại các trường, các tổ chuyên 

môn còn chậm, thiếu tính kịp thời, thiếu đồng bộ giữa các đơn vị. Các ý kiến chỉ đạo quản lí 

chủ yếu thực hiện bằng đường công văn (điện tử hoặc văn bản giấy), điều này không tránh 
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khỏi đôi khi bị chậm trễ hoặc đôi khi bị thất lạc do lỗi của hệ thống. Điều này cũng gây ảnh 

hưởng đến việc xử lí một số tình huống cần sự nhanh chóng, kịp thời. 

Hệ thống các tài liệu, văn bản chuyên môn chưa được tập hợp một cách có hệ thống. 

Hiện nay hệ thống tài liệu phục vụ hoạt động chuyên môn của GV có rât nhiều trên mạng 

internet hoặc do cơ quan chủ quản cung cấp. Tuy nhiên phần lớn chúng phân tán rải rác ở 

nhiều địa chỉ, nhiều trang mạng, việc tìm tòi, sưu tầm phân loại các tài liệu này là khá vất vả, 

tôn thời gian. Chưa kể việc chia sẻ các tài liệu này cũng khó khăn do hệ thống internet, địa chỉ 

email chưa được ổn định và đồng bộ. 

Việc gắn kết GV cùng bộ môn trong một tỉnh là khó khăn do nhiều GV THCS, THPT 

ở rải rác nhiều địa bàn khác nhau ít có cơ hội gặp gỡ, thảo luận, trao đổi chuyên môn hoặc 

nắm bắt thông tin của nhau. Hàng năm sở GDĐT có tập trung tập huấn GV tuy nhiên những 

lần tập huấn như vậy là không nhiều và chỉ một bộ phận GV cốt cán được tham gia, trong khi 

các GV trẻ, những người rất cần cơ hội trau dồi chuyên môn thì ít được tham gia. Ngoài ra 

các GV cùng bộ môn cũng ít có cơ hội quan tâm lẫn nhau, chia xẻ với nhau về mặt tình cảm, 

tinh thần… 

Các biện pháp quản lí hành chính thông thường chỉ được triển khai trực tiếp đến cán 

bộ quản lí, GV mà chưa tương tác trực tiếp được với học sinh, phụ huynh và các lực lượng 

liên quan đến GD khác. 

4. CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ THỰC HIỆN  

4.1. Hình thành và quản lí hoạt động trang diễn đàn 

Trình bày và thảo luận về ý tưởng 

Với vai trò là chuyên viên phụ trách bộ môn vật lí, trong một đợt tập huấn hè 2010 cho 

các GV cốt cán THCS, THPT, tôi đã đưa ra ý tưởng thành lập một trang web của bộ môn vật 

lí Lâm Đồng với mục đích quản lí, hỗ trợ chuyên môn cho các GV. 

Ý tưởng này được phần lớn các GV ủng hộ và đóng góp nhiều ý kiến giá trị, nhiều giải 

pháp thiết thực cho việc ra đời trang web.  

Phân công các đầu mối chuẩn bị các điều kiện 

Được sự hỗ trợ, động viên từ các GV, tôi đã thành lập được một tổ “lâm thời” các GV 

cốt cán THCS, THPT có kinh nghiệm, nhiệt tình và có “tay nghề” về tin học để chuẩn bị các 

điều kiện cần thiết cho sự ra đời của trang web vật lí Lâm Đồng như: Kinh phí, thuê Host, 

mua tên miền, thiết kế trang web… 

Ra đời DĐ và công tác quảng bá 

Vào khai giảng năm học mới 2010 – 2011, ngày 05 tháng 9 năm 2010, trang web vật lí 

GD Lâm Đồng dưới hình thức một diễn đàn chính thức đi vào hoạt động với địa chỉ 

vatlylamdong.com. 

Các tổ chuyên môn vật lí THCS, THPT đều được thông báo về sự ra đời của trang DĐ 

và phương cách tham gia vào thành viên DĐ cùng những quy định về hoạt động của DĐ. 
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Hình 1. Một phần giao diện của Diễn đàn Vật lý Giáo dục Lâm Đồng 

Ban quản trị, ban điều hành và các tiểu ban 

Dưới sự điều hành của chuyên viên bô môn, các bộ phận chính quản lí hoạt động của 

DĐ được thành lập gồm các GV cốt cán nhiệt tình, giàu kinh nghiệm: Ban quản trị DĐ; Ban 

điều hành DĐ và bộ phận phụ trách quảng bá, kinh phí của DĐ. 

Ngoài ra một số GV cốt cán được phân công đầu mối phụ trách các chuyên mục trên 

DĐ, xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên mục cho từng năm học đồng thời tổng kết hoạt 

động vào cuối năm học hay tại Hội Nghị DĐ. 

4.2. Quản lí các hoạt động chuyên môn trên diễn đàn 

 Có nhiều chuyên mục hoạt động, quản lí chuyên môn trên DĐ, tuy nhiên có thể quy 

về các nội dung chính là: 

Cung cấp thông tin 

Tất cả những thông tin, sự kiện liên quan đến GD nói chung, vật lí nói riêng trên thế 

giới, trong nước và trong tỉnh đều được cập nhật. 

Một mảng thông tin quan trọng nữa là các văn bản chỉ đạo mới nhất có liên quan của 

Bộ GDĐT, Sở GDĐT được chuyên viên bộ môn đưa lên DĐ nhanh nhất. 

Cung cấp tài nguyên 

Rất nhiều các loại tài nguyên vật lí và các tài nguyên dạy học khác được đưa lên DĐ 

từ nhiều nguồn. Có thể liệt kê một số tài nguyên như: Các giáo án, đề thi tham khảo, các sáng 

...
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kiến, giải pháp về nhiều mặt; Các tài liệu tập huấn bồi dưỡng; Các phần mêm tiện ích, bài 

giảng e-learning, ebook… 

Các tài liệu không chỉ có trong chuyên mục “Tài nguyên” mà còn có rải rác trong các 

chuyên mục khác, đặc biệt là trong hai nội dung liên quan trực tiếp đến GV là “Vật lý THCS” 

và “Vật lý THPT”. 

Trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, giải đáp thắc mắc 

Đây là một nội dung sinh hoạt quan trọng của DĐ chủ yếu trong chuyên mục “Trao 

đổi-Thảo luận”. Tất cả những vấn đề chuyên môn từ giảng dạy, thi cử; từ những kinh nghiệm 

về đổi mới phương pháp giảng dạy đến những vấn đề vật lí… đều được nêu ra và trao đổi 

thảo luận ở đây. 

Tại chuyên mục này các em học sinh cũng có thể nêu các thắc mắc, các bài toán khó 

để nhờ các thầy cô giải đáp. 

Các hoạt động khác 

Tổ chức Hội Nghị DĐ: Hội nghị DĐ được tổ chức mỗi năm một lần luân phiên do tổ 

vật lí ở các huyện đăng cai. Đây là dịp để các GV vật lí trong tỉnh gặp gỡ, giao lưu, trao đểi 

những vấn đề chuyên môn cũng như thăm hỏi, động viên nhau trong cuộc sống. 

Chuyên mục giải trí, sáng tác: Là  nơi để GV giải trí, sáng tác thơ văn hoặc sưu tầm 

những bài viết, những clip hay… 

Phát thưởng cho học sinh giỏi vật lí tỉnh: Đây là hoạt động thường niên của DĐ. Kết 

thúc kì thi học sinh giỏi tỉnh, tất cả các học sinh đạt học dinh giỏi từ khuyến khích trở lên đều 

được nhận thưởng của DĐ gồm tiền mặt và áo thun DĐ. 

Hoạt động thăm hỏi động viên tinh thần: Đây là hoạt động mang tính nhân văn của 

DĐ được nhiều GV ủng hộ, tâm đắc. Tất cả các GV Vật lí ốm đau, khó khăn, các GV nghỉ 

hưu đều được DĐ quan tâm động viên. 

Hoạt động từ thiện xã hội: Mặc dù không phải là nhiệm vụ chính nhưng khi có những 

sự kiện lớn như ủng hộ đồng bào bị thiên tai, ủng hộ Trường Sa, giúp đỡ những hoàn cảnh 

khó khăn thì DĐ cũng đóng góp phần nhỏ bé của mình. 

5. HIỆU QUẢ CỦA DIỄN ĐÀN 

Qua một quá trình tồn tại và hoạt động sáu năm học từ 2010-2011 đến 2015-2016, DĐ 

VL GD Lâm Đồng đã đạt được những kết quả khả quan, vượt khỏi những hình dung ban đầu 

của những người sáng lập DĐ. Có thể nêu những hiệu quả chính như sau: 

5.1. Chia sẻ thông tin nhanh, hiệu quả 

Hàng nghìn thông tin trong nước, trong tỉnh và trên thế giới có liên quan đến GD, vật 

lí đã được chia sẻ trên DĐ. Tính đến 15/7/2016 thì số bài viết thuộc Tin quốc tế có 278 bài; 

Tin trong nước có 963 bài viết; Tin tức VL Lâm Đồng có 976 bài viết… 

Riêng các văn bản chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ, mảng rất cần thiết cho GV đã có 

251 bài viết được chia sẻ. 
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Điều đáng nói là các thông tin trên được cấp nhật rất nhanh phong phú và hiệu quả. 

Các thành viên chính thức là GV Vật lí trong và ngoài tỉnh đều có quyền đăng các thông tin 

trên mọi lĩnh vực đời sống nói chung và về GD nói riêng. 

Bản thân là chuyên viên phụ trách bộ môn công tác tại phòng GD Trung học của Sở 

GDĐT Lâm Đồng, “đầu nguồn” của công tác quản lí chỉ đạo nên hệ thông các văn bản chỉ 

đạo quan trọng được cập nhật kịp thời trên DĐ. 

Cần phải nói rằng, từ những thông tin mọi mặt, những văn bản chuyên môn đã góp 

phần rất quan trọng trong việc điều chỉnh, định hướng những hoạt động giảng dạy của GV 

theo xu thế đổi mới GD của đất nước nói chung và của tỉnh Lâm Đồng nói riêng. 

5.2. Kênh quan trọng để trau dồi chuyên môn nghiệp vụ 

Với một khối lượng tài nguyên dồi dào trên nhiều lĩnh vực chuyên môn VL, các GV, 

nhất là GV trẻ có thể tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình qua 

các bài giảng điện tử, giáo án, các thí nghiệm VL cần thiết trong quá trình giảng dạy 

Để tham khảo tài liệu, đề thi học sinh giỏi, các GV THCS và THPT có thể tìm thấy đủ 

các tài liệu, các dạng bài tập được tuyển chọn cẩn thận trên DĐ với 233 bài viết THCS và 232 

bài viết THPT. Gần 950 bài viết phần tài nguyên và gần 600 bài viết trong phần trao đổi thảo 

luận đề cập đến những vấn đề chuyên môn, những nội dung thiết thực về đổi mới GD hiện 

nay do các thầy cô giáo có kinh nghiệm chia sẻ và trao đổi là những tài liệu rất bổ ích và cần 

thiết cho mỗi GV trong qua trình giảng dạy của mình. 

Trong những năm qua, chuyên mục “Kỳ thi THPT quốc gia” đã đóng góp đắc lực cho 

các GV dạy khối lớp 12 trong việc trao đổi, chia sẻ tài liệu ôn tập thi THPT quốc gia cho học 

sinh. Thông qua DĐ, bộ môn vật lí của Sở đã cùng các GV cốt cán tuyển tập và ban hành 

được một tập các đề thi vật lí ôn tập cho học sinh 12 năm học 2014-2015 có chất lượng. Điều 

này góp phần không nhỏ trong việc lần đầu tiên đưa môn vật lí có tỉ lệ đậu tốt nghiệp cao nhất 

trong tất cả các môn của năm học này.  

Tuy còn khiêm tốn nhưng các thầy cô có nhu cầu học nâng cao hay tìm hiểu về tiếng 

Anh vật lí vẫn có thể tìm thấy những tài liệu cần thiết trên DĐ 

5.3. Gắn kết các lực lượng giáo dục  

Phải nói rằng, DĐ là nơi tập trung và gắn kết các thành viên quan tâm đến GD nói 

chung và giảng dạy vật lí nói chung rất hiệu quả không chỉ trong phạm vi tỉnh Lâm Đồng mà 

trong cả toàn quốc. Đã có những thành viên tại các tỉnh thành bạn tham gia DĐ rất tích cực và 

có những bài viết, những ý kiến đóng góp có giá trị. 

Hiệu quả nhất phải kể đến mối liên hệ chặt chẽ, kịp thời giữa cán bộ phụ trách bộ môn 

của Sở GDĐT với các tổ vật lí, các GV bộ môn trong tỉnh. Nếu có vấn đề gì thắc mắc, chưa 

rõ, bất cứ GV nào cũng có thể lên DĐ nêu câu hỏi để được giải đáp tường tận. 

Những chia sẻ trên DĐ còn giúp các GV xích lại gần nhau hơn, vấn đề của một tổ, 

một GV ở một trường nhưng toàn thể thành viên là GV trong tỉnh đều “nhìn thấy” và góp ý 

kiến chia sẻ. Điều này giúp tạo ra một cộng đồng GV VL Lâm Đồng luôn có sự thống nhất, 

quan tâm giúp đỡ lẫn nhau trong cả chuyên môn và cuộc sống. 
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Việc tương tác giữa GV và học sinh trên DĐ cũng khá sôi nổi và hiệu quả. Nhiều học 

sinh trong và ngoài tỉnh đã mạnh dạn nêu các vấn đề, các bài tập khó và đã được các thầy cô 

giải đáp tận tình. 

Ngoài ra, cũng có những cuộc “gặp gỡ” thú vị trên DĐ. Chẳng hạn thông qua biết 

nhau trên DĐ, tiến sĩ vật lí Lê Cao Phan đã kí được hợp đồng với nhà xuất bản GD viết một 

bộ sách về thí nghiệm thực hành cho chương trình vật lí THCS từ lớp 6 đến lớp 9. Qua những 

Hội nghị Vật lí, nhiều quý thầy cô lãnh đạo các trường mặc dù không phải chuyên môn vật lí 

đã biết đến và ủng hộ nhiệt tình DĐ và tạo điều kiện cho các GV VL trường mình tham gia 

DĐ. 

5.4. Động lực thúc đẩy dạy và học 

 Một thành công nữa của DĐ VL GD Lâm Đồng là góp phần tạo ra động lực, nhiệt 

tình giảng dạy bộ môn và động cơ phấn đấu học tập của học sinh. 

Nhiều GV, nhất là GV mới vào nghề tìm được chổ dựa chuyên môn đáng tin cậy trên 

DĐ, từ đó họ trang bị được cho mình thêm được những kiến thức cần thiết để tự tin đứng trên 

bục giảng. Một số hoạt động của GV đã được DĐ quan tâm giúp đỡ về mặt tài liệu đồng thời 

đã có những phần thưởng xứng đáng cho GV có thành tích tốt. Có thể kể một số ví dụ như: 

Trao thưởng GV thi đạt GV giỏi, GV trẻ đạt nghiệp vụ sư phạm giỏi; trao thưởng cho các tổ 

Vật lí có đề cương ôn tập hay, có đề thi đề nghị có chất lượng… 

Sự thăm hỏi, động viên về mặt tinh thần đối với một số GV vật lí bị bệnh hiểm nghèo 

hay gặp hoàn cảnh khó khăn cũng là một trong những hoạt động làm cho các GV thêm phấn 

khởi, tin tưởng và gắn bó với nghề nghiệp. 

Qua DĐ, vật lí là bộ môn duy nhất của Sở GDĐT hàng năm có phát phần thưởng và 

quà cho các học sinh THCS, THPT đạt học sinh giỏi vật lí với số tiền hàng chục triệu đồng 

cho một năm học. Ngoài học sinh giỏi vật lí tỉnh, DĐ còn trao thưởng cho các học sinh khác 

có thành tích xuất sắc trong học tập. Năm học 2015-2016, DĐ đã trao số tiến 2.000.000đ cho 

hai học sinh THPT chuyên Thăng Long có đề tài Sinh học đạt giải nhất quốc gia được chọn đi 

dự thi Intel ISEF tại Hoa Kỳ. 

Những phần quà tuy không lớn về mặt vật chất nhưng đã góp phần thúc đẩy động cơ 

học tập, phấn đấu trong các em học sinh yêu thích vật lí. 

5.5. Môi trường thân thiện, nhân ái 

Khác với nhiều DĐ trên mạng khác, các thành viên của DĐ VL GD Lâm Đồng thể 

hiện tính văn hóa, tính sư phạm khi trao đổi, thảo luận. Ngay cả với các thành viên là học sinh 

thì việc giao tiếp trên DĐ luôn bảo đảm tính tôn sư trọng đạo, mọi lời lẽ chưa được lễ phép 

của học sinh đều được các thầy cô nhắc nhở uốn nắn kịp thời.  

Những hoạt động của DĐ hàng năm đều được bàn bạc trao đổi và được sự thống nhất 

cao trong Ban quản trị cũng như trong toàn thể GV, thành viên DĐ. Những hoạt động từ thiện 

xã hội cũng là một nét sinh hoạt của DĐ nhằm góp phần cùng toàn xã hội trong việc xây dựng 

một môi trường nhân ái, tương thân.  
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6. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Qua 06 (sáu) năm học, có thể khẳng định DĐ Vật lí GD Lâm Đồng đã đứng vững và 

ngày càng phát triển đúng hướng hơn. DĐ đã trở nên là một công cụ đắc lực trong việc quản lí 

chuyên môn của bộ môn Vật lí Lâm Đồng. Để một DĐ như thế phát huy được tác dụng, theo 

tôi, những bài học kinh nghiệm rút ra là: 

- Với bất cứ vai trò công tác nào, cán bộ, chuyên viên cần phải luôn tìm tòi những biện 

pháp quản lí hiệu quả nhất, ứng dụng được những thành tựu khoa học hiện đại trong công 

việc, tránh tâm lý ỷ lại, qua chuyện… 

- Ngay từ đầu khi triển khai ý tưởng thành lập trang web quản lí, triển khai hoạt động 

chuyên môn, cần có những bước đi thích hợp, chặt chẽ. Trong đó cần chú trọng đến quy trình, 

thời gian, các phương án triển khai, phối hợp… 

- Cần phải biết phát hiện, quy tụ được lực lượng nòng cốt có tâm huyết, kinh nghiệm 

và khả năng tập hợp, thuyết phục được tập thể. Từ đó mới tạo được niềm tin trong đội ngũ 

GV. Mặt khác Ban quản trị phải gồm những thành viên gương mẫu, năng nỗ, đi đầu trong mọi 

hoạt động của DĐ. Ngoài ra mọi vấn đề phải được tập thể bàn bạc, thông nhất ủng hộ thì mới 

triển khai. 

- DĐ phải mang lại lợi ích thiết thực cho các thành viên tham gia. Cụ thể là các GV và 

học sinh cần tìm được ở DĐ những công cụ, giải pháp, tài liệu…phục vụ tốt cho quá trình 

giảng dạy, học tập của mình. Chỉ có như vậy, các thành viên mới nhiệt tình tham gia đóng góp 

xây dựng DĐ, và DĐ mới hoạt động lâu dài. Thực tế, đã có DĐ hình thành nhưng không duy 

trì được. 

- Ngoài ra, cần phải tranh thủ được sự ủng hộ của tập thể, từ lãnh đạo Sở GDĐT, các 

lãnh đạo tại các nhà trường và trên hết là lực lượng GV bộ môn. Ngay từ đầu, DĐ vật lí GD 

Lâm Đồng đã được giám đốc Sở GDĐT lúc đó ủng hộ và có thư gửi đến toàn thể GV vật lí 

Lâm Đồng. 

6. KẾT LUẬN 

Trải qua sáu (06) năm hoạt động, DĐ đã khẳng định được vai trò của nó như một công 

cụ quản lí chuyên môn hữu hiệu. DĐ còn là nơi để GV học hỏi trao đổi để tự nâng cao trình 

độ chuyên môn thuận tiện và hiệu quả nhờ một khối lượng lớn các tài nguyên cũng như chia 

sẻ của những GV nhiều kinh nghiệm. Tính đến ngày 15/7/2016, DĐ VL GD Lâm Đồng đã có 

137.505 thành viên trên toàn quốc với 400.186 lượt truy cập cho 4501 chủ đề và 9501 bài 

viết. Hàng ngày DĐ luôn có hàng trăm thành viên truy cập, ở thời điểm có số thành viên ghé 

thăm kỷ lục là 3461 người. 

Bên cạnh đó, trang DĐ vatlylamdong.com còn là một bộ phận có thể kết nối với 

“Trường học kết nối” để mở rộng và tăng cường hoạt động chuyên môn cho bộ môn VL và 

các bộ môn khác tại Sở GDĐT Lâm Đồng. 

DĐ cũng sẽ đi sâu hơn vào các nội dung chuyên môn, hỗ trợ tốt hơn cho GV và học 

sinh trong việc dạy học vật lí chú trọng vào phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, đáp 

ứng được yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện GD đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-

NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD và 

đào tạo. 
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XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỌC TẬP KẾT HỢP  

TRONG GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ 

Trần Thanh Hưng 

Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Đà Lạt, Lâm Đồng 

Tóm tắt 

Bài viết này trình bày việc xây dựng mô hình  khóa học theo hình thức học tập kết hợp trong giảng 

dạy ngoại ngữ (NN), một hình thức học tập đang rất phổ biến hiện nay trên thế giới. Để có thể 

hiện thực hóa việc ứng dụng hình thức học tập kết hợp trong các điều kiện giảng dạy tại Việt Nam, 

bài viết sẽ giới thiệu những công cụ hoàn toàn miễn phí và dễ sử dụng để xây dựng một mô hình 

cụ thể, từ đó đề xuất việc giới thiệu chính thức về hình thức học tập kết hợp và các kỹ năng xây 

dựng khóa học theo hình thức học tập kết hợp trong chương trình đào tạo giáo viên (GV) NN của 

trường Đại học Đà Lạt.  

Từ khóa: dạy và học tích cực; DH kết hợp; đào tạo GV; e-learning; học tập kết hợp. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việc thiết kế các hoạt động, chương trình và bài giảng chú trọng đến việc học tập tích 

cực, chủ động của người học trên tinh thần Chỉ thị số 15/1999/CT-CD&ĐT của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về đẩy mạnh hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập trong các 

trường sư phạm (SP) đã trở nên một điều tất yếu trong hầu hết các nghiên cứu, diễn đàn khoa 

học hay tham luận về đào tạo GV và ngành SP ở nước ta trong những năm gần đây. Chỉ thị 

nói trên của Bộ GD & ĐT nhấn mạnh: “Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập trong các 

trường SP nhằm tích cực hóa hoạt động học tập, phát huy tính chủ động, sáng tạo và năng lực 

tự học, tự nghiên cứu của học sinh, sinh viên (SV).”  

Trong những năm gần đây, hình thức dạy học (DH) kết hợp (Blended learning 

teaching), thực chất là việc tích hợp ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) một cách có hệ 

thống, có tính khoa học vào quá trình giảng dạy và quản lý một lớp học theo dạng truyền 

thống, đang trở nên ngày một phổ biến hơn (Garrison & Kanuka, 2004) vì hình thức tích hợp 

này đã phần nào đáp ứng thành công bốn yêu cầu cơ bản của DH tích cực là DH thông qua 

các hoạt động của học sinh, DH chú trọng rèn luyện phương pháp tự học, tăng cường học tập 

cá thể phối hợp với học tập hợp tác và kết hợp đánh giá của thầy với tự đánh giá của trò (Ark, 

2012; Berette, 2012; Blake, 2011).  

Từ thực tiễn này, chúng tôi đã nghiên cứu, tiến hành thử nghiệm để đề xuất một mô 

hình DH kết hợp (Blended Learning Teaching) trong quá trình giảng dạy NN (đặc biệt là tiếng 

Anh) theo xu thế dạy và học tích cực nói trên, ứng dụng tại trường Đại học Đà Lạt.  

2. DH KẾT HỢP TRONG GIẢNG DẠY NN (BLENDED LEARNING 

TEACHING) 

Mặc dù những thành tựu và ưu điểm của hình thức đào tạo e-learning, một hình thức 

khai thác triệt để các ứng dụng CNTT vào dạy và học, là không thể phủ nhận, hình thức đào 

tạo truyền thống, mặt đối mặt với GV tại phòng học trực tiếp, có lẽ vẫn sẽ là hình thức đào tạo 

được lựa chọn chủ yếu ở nhiều môi trường đào tạo, đặc biệt là trong dạy và học NN bởi nhiều 

yếu tố, trong đó có thói quen học tập từ thưở nhỏ của người học, mong muốn cảm thấy “an 
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toàn” khi được trực tiếp nghe và nhìn thấy người dạy, thói quen chỉ có thể luyện tập tích cực 

khi có người dạy hiện diện ngay bên cạnh, trực tiếp yêu cầu, nhắc nhở, hiệu chỉnh quá trình 

luyện tập, v.v.       

Do đó, một hình thức kết hợp, tích hợp các biện pháp thực hành và quản lý lớp học 

dạng e-learning vào quá trình dạy và học một lớp học truyền thống đã ra đời và đang chứng 

tỏ có hiệu quả cao,  đặc biệt là trong dạy và học NN ở các cơ sở đào tạo của nhiều nước trên 

thế giới vì hình thức DH kết hợp này đã kiến tạo được môi trường thực học cho người học 

(learner’s deep learning), khuyến khích học có ý nghĩa (meaningful learning), phát triển tư 

duy phê phán (critical thinking) và tự học  của người học (learner’s autonomy) (Garrison & 

Kanuka, 2004).  

Năm 2010, các tác giả gồm Means, Toyama, Murphy, Bakia, Jones đã công bố kết quả 

của hàng loạt các nghiên cứu thực nghiệm tại các cơ sở đào tạo ở Mỹ, khẳng định tính hiệu 

quả cao của mô hình DH kết hợp trong dạy và học tích cực. Gần đây nhất, trong bài báo “DH 

kết hợp - bước tiến mới trong giảng dạy NN”, Hubackova, Semradova & Klimova (2011) 

khẳng định hình thức học tập kết hợp là con đường khả thi nhất hiện nay để tích hợp có chọn 

lọc những lợi thế tối ưu của cả hai dạng học tập truyền thống và e-learning trong giảng dạy 

NN hiện đại. 

2.1. Định nghĩa và cấu trúc cơ bản một khóa học theo hình thức học tập kết hợp 

trong môi trường dạy và học NN ở Việt Nam 

Từ kết quả nghiên cứu của các tác giả nói trên, của các tác giả Wasiucionek & 

Wierzbicka (2014), Tomlinson &  Whittaker (2013), Marsh (2012), và các tiêu chí cơ bản của 

dạy và học tích cực như đã trình bày ở trên, chúng tôi xác định định nghĩa và cấu trúc của một 

khóa học NN theo hình thức DH kết hợp trong môi trường dạy và học ở Việt Nam như sau: 

“Một khóa học theo hình thức DH kết hợp (blended learning course) là một khóa học kết hợp 

hai quá trình: quá trình DH trực tiếp mặt đối mặt và quá trình hướng dẫn thực hành, luyện tập, 

đánh giá thông qua các phương tiện hoặc hệ thống quản lý học tập trực tuyến có sự giám sát, 

điều phối và quản lý chặt chẽ của người dạy.” Do đó, cấu trúc cơ bản của một khóa học theo 

hình thức kết hợp sẽ gồm có năm thành phần chính như minh họa ở Hình 1. 

2.2. Các thành phần cơ bản của một khóa học theo hình thức học tập kết hợp 

2.2.1. Học tập trực tiếp (traditional learning): là các hoạt động học tập tập trung, các học 

viên cùng học vào một thời điểm tại lớp học có người dạy hướng dẫn trực tiếp theo dạng mặt 

đối mặt. 

2.2.2. Học tập trực tuyến (online learning):  gồm các hoạt động tự học, tự rèn luyện của 

người học. Người học tự hoàn thành nội dung học và rèn luyện theo thời gian, địa điểm của cá 

nhân. Các hoạt động này được vận hành bằng các phần mềm hoặc chương trình quản lý học 

tập trên Internet. Mục tiêu của hoạt động trực tuyến là đáp ứng yêu cầu tạo điều kiện để người 

học phát triển kỹ năng tự học, tự rèn luyện để hoàn thiện trong dạy và học tích cực. 

2.2.3. Học tập hợp tác (collaborative learning): gồm các hoạt động giao tiếp, thảo luận, trao 

đổi giữa người dạy và người học, giữa người học với nhau, giữa người học, người dạy và 

cộng động chuyên môn chuyên ngành và giữa người dạy, người học với các nhà tuyển dụng 
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tương lai của người học.  Mục tiêu của hoạt động hợp tác là đáp ứng yêu cầu hỗ trợ người học 

tăng cường kỹ năng và khả năng hợp tác, làm việc nhóm trong dạy và học tích cực. 

2.2.4. Kiểm tra, đánh giá (testing & assessment): gồm các bài kiểm tra, các hoạt động phản 

hồi đối với các nội dung cụ thể của khóa học được thực hiện kết hợp giữa hai hình thức: tại 

lớp và trực tuyến thông qua hệ thống quản lý học tập (learning management system) trên 

Internet.  Mục tiêu của các hoạt động kiểm tra, đánh giá trực tuyến là đáp ứng yêu cầu kết hợp 

việc tự đánh giá của người học và đánh giá của người dạy trong dạy và học tích cực. 

2.2.5. Xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến (building online database): gồm các hoạt động sưu 

tầm, đọc và viết nhận định, tóm tắt các tài liệu tham khảo, xây dựng các hồ sơ lưu trữ chuyên 

môn (personal academic archives) và các hồ sơ khoa học cá nhân (personal academic 

portfolios) chứa các sản phẩm khoa học của cá nhân người học. Tất cả các bộ hồ sơ này được 

số hóa và tập hợp thành một cơ sở dữ liệu động để có thể luôn luôn được cập nhật, hiệu đính 

và được truy cập bởi các đối tượng quan tâm đến quá trình học tập của người học như người 

dạy, nhà quản lý giáo dục, nhà tuyển dụng tương lai và phụ huynh người học. Cơ sở dữ liệu 

cá nhân này của người học phải được lưu trữ và liên tục vận hành ngay cả sau khi khóa học đã 

kết thúc, và sau khi người học đã tốt nghiệp bậc học, ra trường. 

Mục tiêu của việc xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến này là nhằm đáp ứng yêu cầu gắn 

liền việc học tập, kết quả học tập của người học với xã hội, với các mục tiêu thực tiễn của 

ngành nghề và đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người học.  

 

Hình 1: Minh họa cấu trúc cơ bản một khóa học theo hình thức học tập kết hợp 

3. CÔNG CỤ THỰC HIỆN MỘT KHÓA HỌC NN THEO HÌNH THỨC HỌC 

TẬP KẾT HỢP 

Qua nhiều năm thực nghiệm, chúng tôi nhận thấy rằng để có thể tổ chức được đầy đủ 

các hoạt động nêu trên của một khóa học theo hình thức học tập kết hợp, người dạy cần phải 

kết hợp việc dạy trực tiếp tại lớp với việc tổ chức và quản lý vận hành khóa học bằng một hệ 

thống quản lý học tập trực tuyến (learning management system: LMS).  

             Học tập hợp tác 

 (collaborative learning) 

        Kiểm tra, đánh giá  

    (testing & assessment) 

Xây dựng cơ sở dữ liệu 

(database building) 

       Học tập trực tiếp 

       (traditional learning) 

 Học tập trực tuyến 

 (online learning) 

Một khóa học theo hình thức học tập kết hợp 
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Hệ thống quản lý lớp học được xây dựng hoặc lựa chọn cần đảm bảo các tính năng tối 

thiểu để vận hành 5 nhóm hoạt động cơ bản của một khóa học kết hợp (trình bày trong Hình 

1) như minh họa trong Hình 2 và Hình 3. 

Nhiều năm trước đây, một nền tảng mã nguồn mở được áp dụng rộng rãi để xây dựng 

các hệ thống quản lý học tập trực tuyến trong dạy và học NN là Moodle (Wasiucionek & 

Wierzbicka, 2014). Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Moodle hay bất kỳ một phần mềm 

mã nguồn mở tương tự nào đã không còn là lựa chọn hàng đầu của cộng đồng giảng dạy NN 

thế giới nữa vì để có thể sử dụng được Moodle, người dùng cần phải có những hiểu biết và kỹ 

năng nhất định về biên tập, xây dựng mã nguồn, điều mà không phải GV NN nào cũng có thể 

và có điều kiện để tiếp cận, nắm bắt, sử dụng thành thạo. Nhiều trường đại học, cơ sở đào tạo 

ở Việt Nam cũng đã xây dựng các hệ thống e-learning trên nền tảng Moodle để các GV có thể 

tạo, quản lý và vận hành các khóa học của mình trên hệ thống chung này. Việc sử dụng một 

tài khoản trên nền tảng Moodle như vậy vẫn chưa phải là giải pháp tối ưu dành cho GV NN vì 

ở một mức độ nhất định nào đó, việc sử dụng này vẫn đòi hỏi người dùng thời gian và những 

hiểu biết về CNTT nhất định để học cách sử dụng và mỗi khi muốn tùy biến hệ thống cho phù 

hợp với đặc thù của chuyên ngành, đặc thù của khóa học, của một lớp học nào đó, người dùng 

vẫn phải trao đổi, đề xuất với lãnh đạo đơn vị, với chuyên gia thiết kế, quản trị hệ thống của 

đơn vị. Thời gian để hoàn tất các thủ tục đề xuất, thảo luận và được xét duyệt cho phép tùy 

chỉnh rồi nhờ chuyên gia quản trị mạng tiến hành tùy chỉnh thường làm nản lòng không ít GV 

mỗi khi có ý tưởng đổi mới hay hiệu chỉnh hệ thống quản lý học tập của cá nhân. 

Do đó, trong những năm gần đây, chúng tôi đã lựa chọn một phương án đang được 

đông đảo GV NN trên thế giới lựa chọn, đó là sử dụng kết hợp nhiều hệ thống quản lý học tập 

Hình 2: Minh họa các tính năng cơ bản của một LMS dành cho tài khoản của người dạy (Tài khoản 

Giáo viên) dùng vận hành một khóa học ngoại ngữ theo hình thức học tập kết hợp. 
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miễn phí, hoặc có tính phí nhưng chi phí thấp dùng cho người dùng cá nhân, không phục vụ 

mục đích thương mại thay cho việc phải xây dựng hoặc nhờ, chờ, hay thuê thiết kế xây dựng 

một hệ thống dùng chung cho một đơn vị hay cơ sở đào tạo.  

Qua tìm hiểu, tiến hành thực nghiệm để lựa chọn, chúng tôi đã sử dụng hai hệ thống 

miễn phí là Edmodo (http://edmodo.com) và Noredink (http://noredink.com) để ứng dụng xây 

dựng các học phần về kỹ năng Viết và Ngữ pháp của Khoa NN, Trường Đại học Đà Lạt theo 

hình thức học tập kết hợp.  

4. ỨNG DỤNG EDMODO VÀ NOREDINK ĐỂ XÂY DỰNG MÔ HÌNH MỘT 

KHÓA HỌC NN THEO HÌNH THỨC HỌC TẬP KẾT HỢP TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

4.1. Giới thiệu về Edmodo và Noredink 

4.1.1. Edmodo 

Trong các thực nghiệm, chúng tôi lựa chọn sử dụng Edmodo trong vai trò là môi 

trường học tập kết hợp, cho phép vận hành và quản lý các giao tiếp, trao đổi chuyên môn và 

liên kết với các cộng đồng chuyên môn khác.  Đây là một hệ thống được xây dựng bởi hai tác 

giả vốn là GV từ năm 2008 và đã nhanh chóng trở thành một trong những mạng xã hội học 

tập lớn nhất trên thế giới, được đánh giá cao trong cộng đồng người dùng ở các nước nói tiếng 

Anh và được coi là mạng xã hội hỗ trợ giảng dạy, học tập thành công nhất từ trước đến nay.  

Emodo tập trung vào việc xây dựng các mạng lưới liên kết trong môi trường đào tạo 

bao gồm các đối tượng là SV, phụ huynh, nhà trường, khoa chuyên môn, nhà quản lý v.v. mà 

trong đó, người GV được trao quyền là người sở hữu mạng lưới, là điều phối viên, là trung 

tâm điều hành các kết nối và sở hữu các công cụ trực tuyến để thực hiện mọi thao tác của hoạt 

động giảng dạy, từ chuyển giao, chia sẻ tài liệu, tài nguyên không giới hạn đến ra đề thi, kiểm 

tra đánh giá, theo dõi tiến bộ của người học, tham gia các cộng đồng chuyên môn trên thế 

giới, tải miễn phí hoặc mua các các ứng dụng học tập điện tử,  chia sẻ giáo án DH v.v. 

Hình 3: Minh họa các tính năng cơ bản của một LMS dành cho tài khoản của người học (Tài khoản 

Sinh viên) dùng vận hành một khóa học ngoại ngữ theo hình thức học tập kết hợp. 
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Chúng tôi cũng đã thực hiện một đề án khai thác mạng xã hội Emodo này trong quá 

trình giảng dạy, đánh giá và quản lý học tập tại khoa NN, trường Đại học Đà Lạt. Bài báo cáo 

này đã được đăng trong kỷ yếu Hội thảo về đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo 

năm 2015 của trường Đại học Đà Lạt*. 

4.1.2. Noredink 

Để đảm bảo loại hình hoạt động học tập trực tuyến và các hoạt động kiểm tra, đánh giá 

trực tuyến của mô hình khóa học học tập kết hợp như trình bày trong Hình 1, chúng tôi lựa 

chọn Noreink làm công cụ vì đây là hệ thống cung cấp các tính năng dùng cho các hoạt động 

tự học, rèn luyện và tham gia các bài kiểm tra có tính điểm, có cung cấp bảng nhận xét, đề 

xuất các nội dung kiến thức người học cần bổ sung sau khi hoàn thành một bài kiểm tra trực 

tuyến. 

Lợi ích lớn nhất của Noredink dành cho người dùng GV là cung cấp các cơ sở dữ liệu 

phân tích chi tiết  và tự động thống kê một cách khoa học về kết quả làm bài tập thực hành, 

hoặc kiểm tra của cả lớp, thông báo đến người dạy những điểm mạnh và điểm yếu của cả lớp 

sau khi làm bài để người dạy có cơ sở kịp thời tùy chỉnh các nội dung và tiến độ học tập cho 

kết quả tốt hơn. 

4.2. Mô hình sử dụng Edmodo và Noredink để xây dựng các khóa học kỹ năng Viết 

và Ngữ pháp theo hình thức học tập kết hợp 

4.2.1. Mô tả mô hình 

Hình 4 dưới đây minh họa cấu trúc khóa học kỹ năng Viết 1, Viết câu hiệu quả 

(Effective Sentence Writing), trong chương trình đào tạo chuyên ngành ngôn ngữ Anh, của 

khoa NN, trường Đại học Đà Lạt, được thực hiện theo hình thức học tập kết hợp, sử dụng hai 

công cụ quản lý học tập trực tuyến là Edmodo và Noredink. 

Chú thích: 

1-Học phần Viết 1 gồm 2 mảng nội dung chính là: viết câu tiếng Anh, sửa lỗi câu 

tiếng Anh cơ bản và viết đoạn văn ngắn từ 150 đến 300 từ. Cấu trúc của khóa học theo hình 

thức học tập kết hợp gồm 3 phần: phần ứng dụng Edmodo, phần ứng dụng Noredink và phần 

học trực tiếp tại lớp. 

2-Các hoạt động của người học được đánh dấu theo năm loại hoạt động cơ bản của 

một khóa học theo hình thức học tập kết hợp (Xem Hình 1): 

 

 

  

 

 

 

* Địa chỉ tham khảo toàn văn bài báo: https://drive.google.com/file/d/0B3i1tx5e-xfRajllT3JWNFlrMVk/view 
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4.2.2. Một số  hình ảnh minh họa chi tiết ứng dụng Edmodo (xem hình 5) 

4.2.3. Một số hình ảnh minh họa chi tiết ứng dụng Noredink (xem hình 6) 

5. KẾT LUẬN 

Hình thức học tập kết hợp đã chứng tỏ là bước tiến đầu tiên đầy hiệu quả đến quá trình 

chuyển biến các hình thức học tập trong giảng dạy NN để đạt được hiệu quả tối ưu vì hình 

thức học tập này đã tác động một cách tích cực đến ý thức tự học của người học, sự hợp tác và 

các kỹ năng độc lập, tự chủ kế hoạch và tiến độ của người học bên cạnh việc hỗ trợ tích cực 

cho các hoạt động diễn ra trong các lớp học truyền thống (Pop, A. & Slev, A.M., 2012). Tại 

khoa NN, trường Đại học Đà Lạt, trong hai năm qua, các mô hình học tập kết hợp đã được 
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xây dựng và áp dụng thử nghiệm trong các khóa học Viết, Ngữ pháp, Đất nước học Anh, Mỹ 

và đang chứng tỏ tính hiệu quả mỗi lúc một rõ nét hơn qua từng học kỳ.  

Bên cạnh những tiềm năng to lớn của hình thức học tập kết hợp trong giảng dạy NN như khả 

năng xây dựng các hình thức và chương trình đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến để đem dịch vụ 

đào tạo NN của đơn vị tiếp cận đến nhiều địa phương và nhiều ngành nghề có đặc thù khác 

nhau, trong khuôn khổ một diễn đàn thảo luận về ngành đào tạo GV tại trường Đại học Đà 

Lạt, chúng tôi xin đề xuất Nhà trường cho phép khoa SP và khoa NN cùng hợp tác, tiến hành 

nghiên cứu, xây dựng một khóa học về học tập kết hợp trong giảng dạy NN dành riêng cho 

các SV SP NN. Khóa học này sẽ trang bị cho các SV SP ngành NN những kiến thức cơ bản 

về học tập kết hợp và đặc biệt là các kỹ năng ứng dụng các công cụ e-learning để thiết kế, xây 

dựng, vận hành và quản lý các mô hình DH kết hợp của cá nhân khi ra nghề. Điều này sẽ 

không những giúp các SV SP NN có nhiều cơ hội thành công hơn trong sự nghiệp giảng dạy 

của cá nhân mà còn phần nào giúp ngành đào tạo SP NN của trường Đại học Đà Lạt tiến thêm 

một bước phát triển, bắt kịp với xu hướng giảng dạy NN đang thịnh hành trên thế giới. 

 

 

Hình 4: Minh họa cấu trúc khóa học Viết 1, xây dựng theo hình thức học tập kết hợp, sử dụng 

Edmodo và Noredink, tại khoa Ngoại Ngữ, trường Đại học Đà Lạt. 
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Hình 5: Minh họa một vài chức năng của Edmodo khi ứng dụng thiết kế mô hình khóa học Viết 1 theo hình thức 

học tập kết hợp, tại khoa Ngoại Ngữ, trường Đại học Đà Lạt. 

 

 

 

 

 

Đề bài tập: viết một 

đoạn văn ngắn 

Sinh viên đã nộp 

bài đúng hạn 

Sinh viên nộp bài 

trễ hạn 

Số lượng sinh viên 

không nộp bài 

Số lượng sinh 

viên: 45 

Các nhóm 

trong lớp: 

Thành viên 

các nhóm có 

thể trao đổi 

với nhau và 

Giáo viên có 

quyền xem, 

biên tập, 

xóa các trao 

đổi nhóm 

Thông báo của 

Giáo viên 

Chức năng để Giáo 

viên ra đề bài viết 

Môn học: Viết 1 
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CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC VÀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC  

Nguyễn Thị Hà 

Khoa Sau Đại học, Trường Đại học Đà Lạt 

Tóm tắt 

Sự thay đổi liên tục của thế giới đòi hỏi giáo dục cũng phải có những thay đổi kèm theo. Xu hướng 

đổi mới giáo dục hiện nay là sử dụng công nghệ hiện đại hỗ trợ cho giáo dục và tìm ra những 

công nghệ giáo dục (CNGD) mới đem lại hiệu quả dạy và học tốt hơn trong quá khứ. Rất nhiều ý 

tưởng CNGD có hiệu quả xuất phát từ các startup. Nền giáo dục Việt Nam có thể đổi mới bằng 

cách tận dụng các startup này một cách thông minh và hiệu quả.     

Từ khóa: CNGD; đổi mới giáo dục; khởi nghiệp. 

1. GIỚI THIỆU 

Nếu thế kỷ 20 được đánh dấu bằng những cuộc cách mạng về hiểu biết và tư duy thì 

thế kỷ 21 là thế kỷ của ứng dụng. Bước sang thế kỷ 21, thế giới nhanh chóng bị là phẳng bởi 

số hóa và đa truyền thông không dây, những thành tựu công nghệ xóa nhòa đi ranh giới địa lý, 

toàn cầu hóa trở thành xu hướng tất yếu. Trong thế kỷ thông tin đầy biến động theo từng đợt 

sóng cách mạng công nghệ liên tiếp này, người ta nhận thấy rằng giáo dục (GD) đang chậm 

chân. Tỷ phú Bill Gates nhận xét: “Hệ thống GD phổ thông Hoa Kỳ đã lỗi thời. Chúng không 

chỉ đã đổ vỡ, thiếu sót, và không được đầu tư đúng mức, mà ngay cả khi chúng đang hoạt 

động chính xác như được thiết kế, chúng vẫn không thể dạy con trẻ những gì chúng cần phải 

biết ở thời đại ngày nay.” Phương pháp GD truyền thống đã sản xuất ra được nguồn nhân lực 

cần thiết và có ích cho nền kinh tế thế giới trong thế kỷ 20; nhưng khi bối cảnh công việc và 

xã hội hiện đại hoàn toàn khác trước, kiến thức để học ngày càng nhiều, kiến thức hàn lâm 

ngày càng xa lạ với những kĩ năng cần thiết thì trường lớp truyền thống cần phải chuyển dịch 

sang hướng mới. Phần Lan – một trong những nước có nền GD hàng đầu thế giới – đang bắt 

tay vào một trong những cải cách có thể nói là triệt để nhất trong GD thời hiện đại, giảm thiểu 

việc dạy từng môn học riêng biệt, thay vào đó sẽ dạy học sinh (HS) theo các chủ đề thực tế, 

tích hợp nhiều lĩnh vực. Bên cạnh những cuộc cải cách từ trên xuống, chính phủ và các quỹ 

đầu tư cũng nỗ lực tìm kiếm sự thay đổi từ dưới lên thông qua các startup CNGD. 

Startup là mảnh đất màu mỡ ý tưởng và năng động, nó thậm chí còn chủ động gõ cửa 

chào mời những ý tưởng đổi mới GD trước cả khi được đặt hàng. Khi gõ cụm từ “edtech 

startup competition” trên thanh công cụ tìm kiếm google người ta nhận được hàng trăm nghìn 

kết quả đề cập đến các cuộc thi từ các chính phủ, tổ chức và viện đại học uy tín trên toàn thế 

giới. Sự thành công của Khan Academy, code.org, duolingo,… là những bằng chứng không 

thể phủ nhận về tác dụng của các startup CNGD đến việc đổi mới GD. GD Việt Nam đang bắt 

đầu thí điểm Học viện STEM - một startup CNGD nhằm mục tiêu phát triển khoa học và công 
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nghệ vào một số trường THCS và THPT. Các startup CNGD đã và đang đi vào các trường 

học, từng bước thay đổi lối học truyền thống. 

Bài báo này đề cập đến ba startup CNGD khác nhau và ảnh hưởng của CNGD đối với 

một nền GD đang tiến hành nhiều đổi mới như Việt Nam. 

+ Khan Academy tạo nên một mô hình GD mới gọi là Flipped classroom (lớp học đảo 

ngược), có tác dụng trên một diện rộng các môn học và thay đổi hẳn mô thức học lên lớp nghe 

giảng – về nhà làm bài tập truyền thống.  

+ Khác với Khan Academy, Code.org giống một công cụ hỗ trợ việc giảng dạy và học 

tập hơn. Công cụ này có hiệu quả tốt trong việc giảng dạy lập trình, một chủ đề trong bộ môn 

tin học. 

+ Trong khi Khan Academy và Code.org mới chỉ triển khai ở từng môn học riêng biệt 

thì Học Viện STEM lại chú trọng đến việc tích hợp các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật 

và toán học vào cùng với nhau. Mục đích của Học viện STEM là vừa trau dồi kiến thức khoa 

học và công nghệ, vừa tăng khả năng thực hành và áp dụng vào thực tiễn. 

Trong bối cảnh nền GD Việt Nam đang có nhiều thách thức, nhu cầu được “hội nhập” 

về cùng dòng chảy với GD thế giới ngày càng bức thiết thì yêu cầu đổi mới GD càng đặt lên 

cao. Trong khi đó, các CNGD xuất phát từ các startup đã chứng tỏ được nhiều tác dụng trong 

vấn đề cải thiện chất lượng học tập và tạo ra những phẩm chất mới cần thiết của con người thế 

kỷ 21 như hợp tác, thông tin, sáng tạo. Tuy nhiên việc áp dụng như thế nào để đổi mới GD 

Việt Nam vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Qua việc tìm hiểu Học Viện STEM đã đi vào sau 

cánh cổng trường học thế nào sẽ là bài học kinh nghiệm cho những áp dụng sau này. 

2. GIAO THOA VỚI KHỞI NGHIỆP – BA STARTUP CNGD TIÊU BIỂU 

2.1. Khan Academy 

2.1.1. Lịch sử ra đời 

Năm 2014, Salman Khan bắt đầu dạy kèm môn toán cho em họ của mình bằng cách 

dùng chương trình Doole Notepad của Yahoo – một chương trình được tích hợp trong các hộp 

thoại, người dùng có thể viết hoặc vẽ bất cứ thứ gì lên khoảng không gian trống riêng. 

Cùng với thành tích học tập của em họ tăng nhanh chóng, số lượng người có nhu cầu 

học cũng tăng nhanh, Khan xây dựng các video và đưa lên Youtube. Việc các video được lan 

truyền rộng rãi và được người dùng phản hồi tích cực đã thúc đẩy Khan đưa lên nhiều video 

hơn. Cũng như những người khác, khi đã quan sát và trải nghiệm đồng thời việc dạy và học, 

Khan nhận ra vết nứt lớn và ngày càng lớn dần lên giữa phương pháp dạy HS và cái chúng 

thật sự cần học, những vấn đề về bình đẳng trong học tập, về tiềm năng của những người trẻ 
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bị vùi dập và bị hướng theo một hướng lầm lạc chỉ bởi không có công cụ và cơ hội, về mâu 

thuẫn mỗi người là một cá thể khác nhau lại bị ép vào chung một guồng máy chịu cùng một 

giờ học và tiến độ học như nhau,… Năm 2009 Khan tập trung toàn thời gian vào thành lập và 

mở rộng Khan Acadamy (Khanacademy.org), một trường học trên mạng cung cấp miễn phí 

bài giảng trực tuyến dưới dạng những đoạn phim ngắn từ 10 – 15 phút với một hệ thống bài 

tập và công cụ theo dõi tiến trình kèm theo. Khan Academy hoàn toàn phi lợi nhuận, nó hoạt 

động dưới sự tài trợ của các quỹ GD từ chính phủ và các tập đoàn tư  nhân. 

Tính đến tháng 12 năm 2015, Khan Academy đã kết nối gần 25 triệu người học, 15 

triệu người dùng mỗi tháng với hơn 100.000 video và bài tập phân bổ một cách có hệ thống, 

đề tài video trải rộng từ số học cơ sở đến toán cao cấp, từ vật lý đến tài chính, sinh học, hóa 

học, cách mạng Pháp,... Các đối tác và các tình nguyện viên đã dịch Khanacademy.org ra 23 

thứ tiếng và nguồn tài nguyên của website ra 65 thứ tiếng khác nhau.  

2.1.2. Nền tảng kỹ thuật 

Thay vì sử dụng Doodle notepad, các video tài nguyên của Khan Academy bây giờ sử 

dụng ArtRage, một phần mềm linh hoạt và tiện lợi trong việc viết và vẽ hơn rất nhiều. Phần 

mềm Camtasia Studio ghi lại kèm theo việc chụp màn hình. 

Các video có host là Youtube bây giờ được đăng tải tại Khanacademy.org, website 

này còn có tính năng luyện tập bài tập theo bài giảng, theo dõi quá trình học và làm bài tập, và 

nhiều công cụ dùng cho giáo viên trong trường học. Khanacademy hiện nay cũng có ứng dụng 

dành cho điện thoại. Các video sử dụng hình vẽ và biểu đồ trên một bảng điện tử. 

2.1.3. Phương pháp 

Khan Academy có một kho bài giảng đa dạng và phong phú. HS sẽ tự lựa chọn chủ đề 

và bài giảng phù hợp với mình. HS sẽ xem các video bài giảng theo từng mức độ và làm bài 

tập. HS có thể tạm dừng và học lại bài giảng cho tới khi hiểu rõ. 

Khi trải qua một mức độ nào đó HS sẽ được đề nghị những video bài giảng ở mức độ 

cao hơn. Với công cụ theo dõi tiến trình học, HS có thể tự đánh giá quá trình học của mình.  

2.1.4. Đánh giá về Khan Academy 

Khan nói anh muốn dạy theo cách mà bản thân anh muốn được dạy khi đi học, anh 

thiết kế bài giảng theo triết lý ngắn gọn và cá tính một cách sâu sắc. Trong khi đó những 

người khác lại có cách thiết kế bài giảng theo một triết lý khác. Sự đa dạng này cho phép cá 

nhân người học được chọn lựa bài giảng phù hợp với mình. 

Mỗi cá nhân người học sẽ tiếp cận bài giảng và bài tập theo tốc độ của riêng mình, họ 

có thể xem lại bao nhiêu lần họ cần, không có nỗi sợ hãi vì không theo kịp lớp học hay tiến bộ 

chậm chạp. Ngược lại, theo Khan thì Khan Academy tạo ra một môi trường cho phép con 

người ta tự do tò mò, cho lòng ham học tự nhiên được thể hiện. Internet làm cho việc tiếp cận 
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GD trở nên rất dễ dàng, nhờ đó tri thức và cơ hội được chia sẻ rộng rãi và công bằng hơn rất 

nhiều. Khan tin rằng học viện của anh là một cơ hội để xét lại lớp học truyền thống bằng cách 

sử dụng phần mềm để thiết kế các bài kiểm tra, chấm điểm bài tập, đánh dấu lại những khó 

khăn từng HS gặp phải, và khuyến khích những HS khá giúp đỡ các bạn cùng lớp. Đặc biệt 

HS có thể dừng lại bài giảng trên video và xem lại bài giảng nhiều lần, điều mà các bài giảng 

tiến hành trong lớp học không thể. 

Bill Gates đánh giá rất cao Khan Academy, sau khi sử dụng những video của Salman 

Khann để dạy con mình học toán, ông nhận xét: “Sal Khan, người sáng lập Khan Academy 

đang tạo ra một ý niệm về nền GD tương lai”. “Cung cấp GD đẳng cấp thế giới cho bất cứ 

ai, tại bất cứ nơi nào, miễn phí.” Salman Khan nói về ý nguyện đầy tham vọng của mình với 

Khan Academy. Dù vấn đề cơ sở vật chất không dễ dàng giải quyết, tuy nhiên ý nguyện này 

phần nào đã được hiện thực hóa khi từ trong những bức thư điện tử phản hồi của người học 

trên khắp thế giới, một cô bé từ một thị trấn Trung Đông cũng được tiếp cận những bài học 

mà con của Bill Gates tiếp cận.  

2.2. Học viện STEM 

2.2.1. Khái niệm STEM và GD STEM 

Bốn lĩnh vực Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kỹ thuật (Engineering) 

và Toán học (Math) được gọi chung là STEM.  

HS sẽ giải quyết một tình huống thực tế đã được lồng ghép kiến thức bốn lĩnh vực 

khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học và thông qua đó không chỉ hiểu biết về bản chất tình 

huống mà còn có thể áp dụng để thực hành và tạo ra những sản phẩm trong cuộc sống hàng 

ngày, đó là mục đích của GD STEM. Ví dụ để trả lời câu hỏi “Tại sao thức ăn bị thiu?”, HS sẽ 

tiến hành một loạt thí nghiệm, đặt cơm vào các lọ trong một loạt các môi trường khác nhau: 

trong nước, trong ánh sáng, trong một nửa sáng nửa tối…, quan sát, ghi chép kết quả, kết 

luận; quá trình từ khi đặt vấn đề cho đến khi giải quyết nó tương tự như quá trình nghiên cứu 

của những nhà khoa học phối hợp với nhau trong một nhóm, và đặc biệt sẽ sử dụng kiến thức 

trong nhiều lĩnh vực để thống kê, giải thích, xây dựng nguyên lý.  

2.2.2. Lịch sử ra đời 

Phân nửa GDP của các nước phát triển xuất phát từ kết quả trong các lĩnh vực STEM. 

GD STEM đóng vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển của nhiều quốc gia hùng mạnh. 

Hoa Kỳ cho rằng đây là cách đầu tư tốt vào nguồn lực con người nhằm thúc đẩy nền kinh tế 

tri thức và phát triển bền vững. Israel từng hốt hoảng khi thấy chỉ có dưới 10% HS THPT 

đăng ký các khóa học nâng cao môn toán và khoa học, điều đó không tốt cho doanh nghiệp và 

đất nước họ có thể sẽ đánh mất danh hiệu “Quốc gia khởi nghiệp”. GD STEM trở thành một 
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mảnh đất màu mỡ cho khởi nghiệp, đặc biệt với một quốc gia còn lạ lẫm nhưng khát khoa học 

công nghệ như Việt Nam. 

Công ty cổ phần công nghệ DTT Eduspec là một công ty khởi nghiệp với GD STEM 

thông qua một chuỗi trung tâm gọi là Học viện STEM và phát triển công cụ phục vụ GD 

STEM.  

2.2.3. Công cụ và phương pháp 

DTT mua bản quyền chương trình GD STEM Robotics với giá hơn 20 triệu USD cùng 

hàng nghìn bộ robot Lego Mindstorm đi kèm chương trình học. Ngoài ra giá thành của mỗi bộ 

robot đều khá cao, từ 600 – 800 USD, do đó DTT còn tiến hành nghiên cứu và phát triển một 

bộ robot mới của mình là TUHOC để đem vào ứng dụng cho chính các chương trình GD 

STEM của mình. 

HS tham gia khóa học STEM Khoa học Robot do DTT cung cấp sẽ làm công việc lắp 

ráp và lập trình robot thực hiện các nhiệm vụ. Ví dụ với yêu cầu vận hành một con robot đi từ 

điểm A đến điểm B, người học phải vận dụng kiến thức toán học, vật lý để tính số vòng mà 

mô tơ của robot cần phải quay để đi hết quãng đường trên; sử dụng kiến thức về kỹ thuật, 

khoa học để lắp robot sao cho gọn nhẹ nhất; và sử dụng kiến thức về công nghệ để lập trình 

robot trên máy tính. Nghe có vẻ phức tạp, thực tế công nghệ đã làm mọi thứ đơn giản đi nhiều 

lần. Bên cạnh đó còn có các chương trình STEM Khoa học Máy tính, STEM Công nghệ Sáng 

tạo, STEM Internet vạn vật, mỗi chương trình đều gắn kết với việc sử dụng phương tiện 

truyền thông và tập trung vào sự sáng tạo, logic,  kỹ năng hợp tác nhóm, kỹ năng tìm thông 

tin, kỹ năng tiêu thụ thông tin của các HS.   

2.2.4. Đánh giá 

Khác với phương pháp truyền thống thực hiện những thí nghiệm thực hành cơ bản 

theo lối mòn, GD STEM chỉ ra rằng, các em HS có thể dùng tất cả các tri thức có sẵn (dễ 

dàng tìm được trên internet) để tìm ra một phương thức ưu việt hơn. GD STEM thậm chí còn 

hướng người học đến một tư duy cao hơn nữa: tư duy máy tính – tư duy giải quyết vấn đề 

theo cách mà máy tính có thể hiểu được. Nhìn chung, Học viện STEM hướng đến việc trang 

bị cho HS những kỹ năng cho một môi trường làm việc tương lai, thay đổi liên tục, trong môi 

trường như vậy kỹ năng sử dụng máy tính, lập trình và sáng tạo là những kỹ năng thiết yếu. 

Tuy nhiên chi phí cho mô hình Học viện STEM không phải rẻ, do đó việc triển khai 

rộng rãi hiện tại không phải là vấn đề dễ dàng thực hiện được. Bên cạnh đó, ngoài  cơ sở vật 

chất còn vấn đề đào tạo giáo viên cho chương trình, người giáo viên trong chương trình này 

cần có một vốn kiến thức rộng cả về khoa học lẫn công nghệ, đồng thời phải cập nhật kiến 

thức liên tục, ngoài ra còn phải có sự nhạy bén để kịp thời nhìn nhận và giải quyết những vấn 

đề dễ dàng phát sinh trong một môi trường GD tự do, kỹ năng hướng dẫn và quản lý HS của 

một nhà sư phạm. 
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2.3. Code.org 

2.3.1. Lịch sử ra đời 

Code.org được Hadi và Ali Partovi thành lập vào tháng 1 năm 2013, hướng tới việc 

biến lập trình máy tính trở thành một lĩnh vực dễ tiếp cận hơn. Ban đầu họ tập trung vào việc 

tạo lập một cơ sở dữ liệu về tất cả các lớp khoa học máy tính trên toàn nước Mỹ. Công việc 

này giúp Hadi Partovi nhận ra rằng 90% trường học tại Mỹ không dạy lập trình, mặc dù nó 

đang là một lĩnh vực rất nền tảng, và Code.org ra đời. 

Tháng 2 năm 2013, khi Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jack Dorsey cùng các doanh 

nhân và các nhà lập trình khác xuất hiện trong một video tuyên truyền cho GD STEM qua 

Code.org, tổ chức này nhanh chóng trở thành một trong những đề tài được nói đến nhiều nhất 

trong lĩnh vực CNGD. Hàng chục triệu USD từ các công ty công nghệ và quỹ công nghệ khác 

nhau trên thế giới đã đầu tư để Hadi và Ali phát triển code.org.  

2.3.2. Công cụ và phương pháp 

Code.org tạo ra một môi trường học tập mà ở đó những kĩ năng lập trình cơ bản như 

câu lệnh, điều kiện, vòng lặp, sự kiện, hàm không còn là những dòng lệnh khô khan nữa, HS 

sẽ học hỏi thông qua các trò chơi, câu chuyện vui nhộn với các nhân vật hoạt hình. Các trợ 

giúp sẽ ở dưới dạng văn bản hoặc video ngắn.  

2.3.3. Đánh giá 

Chiến thuật trò chơi hóa của Code.org tỏ ra rất thành công trong việc thu hút sự chú 

tâm của trẻ con, để thông qua các “thử thách”(puzzles) mà dẫn chúng đến với các khái niệm 

và kĩ năng cơ bản của lập. Cách tiếp cận này khiến cho những đứa trẻ năm tuổi chưa biết chữ 

cũng có thể bập bẹ vui đùa với những khối lệnh lập trình đơn giản, còn những cô cậu mới chỉ 

lớp Ba đã có thể thiết kế các chiến lược giải quyết vấn đề theo lối chia để trị. Toàn bộ công cụ 

học tập tương tác hiện diện trên website dưới dạng các bài tập, cùng với các trợ giúp bằng văn 

bản hoặc video ngắn giúp cho HS bị cuốn hút vào các hoạt động học tập chủ động một cách 

tự nhiên.  

Trước Code.org đã có rất nhiều phần mềm đã được thiết kế để dạy trẻ con lập trình. 

Nhưng có lẽ Code.org đang bỏ xa tất cả xét theo góc độ trải nghiệm học tập dễ dàng và hiệu 

quả. Không SGK, không bài đọc và ghi nhớ, tất cả đều tương tác, cá nhân hóa, học mà chơi, 

chơi mà học 

Code.org có tham vọng đưa chương trình của mình đến cho người học ở khắp nơi trên 

khắp thế giới. Và cũng như Khan Academy, cơ sở vật chất luôn là một bài toán không dễ 

dàng gì vượt qua. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của các quỹ đầu tư trên thế giới, 100 triệu HS đã 



38  KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

được tiếp xúc với code.org, website đón nhận gần 6,4 triệu người học với giao diện hơn 

30 thứ tiếng khác nhau, đó là một điều ngoạn mục với một startup công nghệ có tuổi 

đời rất non trẻ này. 

3. CNGD XÂM NHẬP VÀO TRƯỜNG HỌC TRUYỀN THỐNG 

Liệu có chỗ đứng nào cho những dự án khởi nghiệp như Khan Academy, Học viện 

STEM và Code.org trong trường học, hay rốt cuộc đó sẽ chỉ là cuộc chơi phụ bên lề những 

trường học chính thống. Thực tế nói rằng có khi Flipped classroom (lớp học đảo ngược) lên 

ngôi, đứng vào vị trí top 5 những xu hướng trong CNGD Hoa Kỳ. 

Mô hình Flipped classroom đi ngược lại truyền thống, thay vì nghe giảng trên lớp và 

làm bài tập ở nhà, HS sẽ nghe giảng ở nhà thông qua các video bài giảng ở nhà và thảo luận, 

thực hành trên lớp. Giáo viên có thể sử dụng kho dữ liệu video khổng lồ của Khan Academy 

hoặc tự mình thiết kế bài giảng mới. Cơ sở của mô hình này dựa trên sáu bậc thang đo nhận 

thức của Bloom từ thấp đến cao gồm ghi nhớ, thông hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp, 

đánh giá. Trong lớp học truyền thống bị giới hạn về mặt thời gian, giáo viên chỉ có thể hướng 

dẫn HS nội dung bài học ở ba mức độ đầu của nhận thức là ghi nhớ, thông hiểu, vận dụng. HS 

phải tự nỗ lực với hai mức độ tiếp theo. Trong mô hình đảo ngược, ba mức độ đầu HS thực 

hiện ở nhà với băng ghi hình hướng dẫn, thời gian ở lớp HS và giáo viên sẽ cùng làm việc ba 

bậc thang sau của nhận thức. 

 

Hình 1. Mô hình Flipped classrom (lớp học đảo ngược) 

Với Flipped classroom, giáo viên có cơ hội quan sát, tiếp xúc trực tiếp với quá trình 

làm bài của HS và thông qua đó đánh giá năng lực của từng HS. Về phía đối diện, HS năng 

động hơn trong việc thu nhận kiến thức (tùy theo điều kiện cá nhân mà chọn lựa thời điểm, 

nơi chốn phù hợp), hợp tác bạn bè, tối ưu hóa thời gian và có thể đánh giá được kết quả học 

tập của bản thân. Mô hình này đặt HS vào vị trí trung tâm nhưng đồng thời cũng đòi hỏi ở 

giáo viên thậm chí khắt khe hơn lớp học truyền thống. Giáo viên phải liên tục quan sát HS, 

cung cấp cho các em những phản hồi thích hợp vào đúng lúc cần thiết, đánh giá các bài làm 

của HS. Năm 2010, khu học chánh Los Altos ở California thí điểm dùng mô hình flipped 

classrom với trọng tâm là tích hợp Khan Academy để dạy hai môn đại số và hình học cho lứa 

tuổi 16-17, thành tích của HS được cải thiện đáng kể. Một năm sau, khoảng gần 250 trường 

học đã đăng kí chương trình thí điểm tích hợp Khan Academy vào trong chương trình giảng 
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dạy. Những đánh giá cho thấy 71% HS trong chương trình thích thú với Khan Academy, 32% 

thích học toán hơn. Đó hẳn là một tín hiệu đáng mừng mở đường cho những cuộc tiếp cận của 

những CNGD khác vào sau cánh cổng trường học. 

Code.org thuận lợi hơn Khan Academy trong công cuộc xâm nhập vào trường học. 

Code.org chủ động thích nghi với trường học, cung cấp hệ quản trị học tập cơ bản để tạo lập 

và quản lý tiến tình học tập của HS, tiến độ của từng HS được theo dõi chi tiết đến từng bài 

tập, chỗ nào HS vướng mắc giáo viên có thể trợ giúp ngay. Bài giảng dựng sẵn đầy đủ và 

chương trình đào tạo nhận được đánh giá cao với 99% số giáo viên được hỏi đều đề xuất dùng 

Code.org cho việc giảng dạy nhập môn khoa học máy tính2, Code.org đang trở thành một giải 

pháp số hóa tổng thể cho GD khoa học máy tính ở bậc thấp nhất trong chương trình phổ thông 

đại chúng. 

Việt Nam vẫn đang là một cánh cổng hẹp. Triển khai GD STEM tại Việt Nam từ năm 

2011, trong 5 năm qua DTT đón đã nhận hơn 30 nghìn lượt HS và chủ yếu là HS tiểu học, 30 

ngàn chỉ như mối bỏ biển so với tham vọng đem GD STEM đến với 20 triệu HS cả nước. Một 

nền GD đem việc học dựa vào việc thi khó lòng chấp nhận con em trong độ tuổi trung học cơ 

sở và trung học phổ thông sắp sửa trải qua những kì thi lớn lại tiêu tốn thời gian vào những 

việc gần như không giúp ích gì cho việc thi điểm cao, lấy bằng. Ngoài rào cản lớn đấy, muốn 

nhân rộng mô hình của Học viện STEM lên, DTT còn cần có sự giúp sức từ trên xuống để 

hình thành được một dòng chảy xuôi len lỏi vào mọi trường học các cấp. Có lẽ đó là rào 

những rào cản lớn nhất mà DTT phải vượt qua bên cạnh việc mở rộng quy mô và kêu gọi vốn 

đầu tư. Tuy nhiên, đó biết đâu không phải là tấm áo quá khổ với một công ty chưa nhiều tuổi 

đời như DTT, bởi vì hiện nay Bộ GD và Đào tạo đang kết hợp với Hội Đồng Anh thí điểm 

GD STEM trong 9 trường THCS và THPT ở Việt Nam. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã 

thể hiện sự ủng hộ bằng việc bảo trợ cả ba ngày hội STEM được tổ chức liên tiếp trong 

khoảng một năm nay. Và đặc biệt còn có sự giúp sức từ bên ngoài, ngày 23/5/2016 tại Việt 

Nam, Tổng thống Barack Obama bày tỏ thông điệp sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong đào 

tạo nguồn nhân lực các ngành STEM. 

4. KẾT LUẬN 

Tôi đã lớn lên trên mảnh đất này, từ thời ngôi trường giống như một căn nhà cấp bốn 

chỉ có tầng trệt lớp mái ngói rêu phong, đến thời đi học ở một ngôi trường ba tầng phòng máy 

chiếu, máy tính, phòng thí nghiệm đủ cả. Tôi là kẻ trong cuộc, được hưởng một nền GD đặc 

thù Việt Nam như đa phần những đứa trẻ Việt Nam khác, cùng một bộ sách giáo khoa với 

nhau, cùng một tiết học 45 phút, cùng run bắn mỗi khi bị gọi lên bảng trả bài, cùng thức 

khuya những hôm kì thi đến.  
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Giữa một đứa trẻ sơ sinh người Việt Nam với một đứa trẻ sơ sinh người Mỹ, Hồng 

Kông hay Nhật Bản không có gì khác nhau cả, bằng chứng là cộng đồng người Việt vẫn thành 

công ở xứ người không thua kém những người bản xứ. Vấn đề ở đây là cách thức ta được GD 

và kiến thức ta thu nhận được trong quá trình đó. 

Khi trí tuệ đã trở thành nguồn lực quyết định sự phồn vinh thì đối với các nước nghèo, 

cơ hội tiến lên là đây. Câu hỏi đặt ra là phải tổ chức GD thế nào và bằng phương pháp nào để 

tạo ra những con người có hiểu biết và có kỹ năng phù hợp với yêu cầu thời cuộc? Đó nhìn 

chung là câu hỏi phải Đổi mới GD như thế nào?. Dù là Phần Lan, Hoa Kỳ, Singapo hay Việt 

Nam thì chắc chắn trong công cuộc đổi mới phải đặt khoa học và công nghệ lên hàng đầu, 

phải tiết kiệm thời gian mà vẫn đem lại hiệu quả tốt. Những startup CNGD dành cho mọi 

người và có chi phí không quá đắt đỏ như Khan Academy, Học viện STEM, Code.org có 

những tiềm năng lớn cho ta thực hiện mục tiêu rút ngắn khoảng cách với các nước tiên tiến và 

cố gắng bứt phá lên của mình. Nền GD Việt Nam hiện tại đã lạc hậu và không còn phù hợp 

với tình hình hiện nay nữa, nó đã trói chặt giáo viên lẫn HS trong một khung quy định quá 

lâu. Việt Nam chỉ có thể, hoặc đứng ngoài cuộc tiếp tục lạc hậu nghèo nàn, hoặc tham gia 

trong cuộc mang lại văn minh và giàu có trong cuộc đua khoa học công nghệ với thế giới.   
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG  

CÔNG TÁC HƯỚNG DẪN HỌC SINH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Nguyễn Thị Ngọc Dung 

Trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt, Lâm Đồng 

Tóm tắt 

Bài báo này đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác hướng dẫn học sinh (HS) 

nghiên cứu khoa học (NCKH). 

Từ khóa: HS NCKH, Hội thi Khoa học kỹ thuật 

 

Hướng dẫn HS NCKH chính là một bước đột phá về đổi mới phương pháp giảng dạy 

của giáo viên (GV) trong trường trung học phổ thông, đó là một định hướng đúng đắn của Bộ 

giáo dục đào tạo.  

Nhận thức được tầm quan trọng của việc đưa công tác NCKH vào trường phổ thông 

hiện nay; xuất phát từ đặc điểm, yêu cầu công tác đào tạo mũi nhọn đối với HS trường 

chuyên, đồng thời căn cứ vào kế hoạch hàng năm của Sở Giáo dục -Đào tạo, từ nhiều năm 

qua, trường THPT Chuyên Thăng Long đã xây dựng và thực hiện kế hoạch hướng dẫn HS 

NCKH đối với đội ngũ GV của trường.  

Qua 8 năm thực hiện, trường chúng tôi cũng đã có được một số kết quả bước đầu; từ 

đó trường cũng vững tin hơn trong việc tiếp tục triển khai và thúc đẩy hoạt động NCKH 

những năm tiếp đến.  

Trường xác định việc tổ chức hoạt động NCKH nhằm tạo cơ hội cho HS được chia sẻ 

ý tưởng, tập dượt trình bày các dự án khoa học nhỏ phù hợp với lứa tuổi, thi tài với nhau, 

tuyển chọn các đề tài có chất lượng tốt để sẵn sàng tham dự các hội thi NCKH các cấp được 

tổ chức hàng năm; đồng thời, giúp các em trang bị kiến thức sâu về chuyên môn, về phương 

pháp NCKH, hình thành những kỹ năng cần thiết và hữu ích khi thực hiện đề tài, tạo nền tảng 

hiểu biết cơ bản về vấn đề NCKH để các em tiếp tục phát huy năng lực nghiên cứu của mình 

khi lên bậc học cao hơn. Bên cạnh đó, nhằm giúp GV nhà trường tiếp cận sâu với công tác 

hướng dẫn HS NCKH, đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp HS đưa kiến thức đã học vào 

việc giải quyết một số vấn đề thực tiễn.  

Năm học 2008-2009 là năm khởi đầu Sở GD-ĐT Lâm Đồng thực hiện chủ trương đưa 

công tác NCKH vào trường phổ thông, trường chúng tôi lúc đó đã  nỗ lực tích cực tiên phong 

trong lĩnh vực này. Nhiều GV của trường đã nỗ lực học hỏi về phương pháp NCKH, tham gia 

hướng dẫn HS đạt được kết quả tốt ngay từ khi trường mới bước chân vào lĩnh vực rất mới 

mẻ và rất khó này. Khi tham dự Hội thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp Tỉnh lần thứ nhất, HS 

của trường đã có 10 đề tài đạt giải vòng Tỉnh (1 giải A, 2 giải B và 7 giải C).  Trường cũng đã 

vinh dự có 1 đề tài được chọn cử là một trong 2 hai đề tài đại diện Việt Nam tham gia Hội thi 

Khoa học Kỹ thuật quốc tế tại bang Nevada (Mỹ) năm 2009.  

Đây là lần đầu tiên HS Việt Nam được tham gia hội thi khoa học lớn nhất thế giới, với 

sự góp mặt chính thức của 1563 thí sinh đến từ 56 nước. Sau khi được tham dự Hội thi cấp 
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quốc tế về, trường chúng tôi đã học hỏi và rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu về công tác 

tham gia hướng dẫn HS NCKH. 

Trong những năm tiếp theo, trường đẩy mạnh phong trào tham gia hướng dẫn NCKH 

trong đội ngũ GV và đã có rất nhiều đề tài khoa học của HS tham gia các nhiều cuộc thi khoa 

học như cuộc thi KHKT cấp Tỉnh, cấp Quốc gia, cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, 

cuộc thi Sáng tạo trẻ do Tỉnh tổ chức, và các em cũng đã gặt hái được nhiều thành công. 

Năm học 2014-2015, trường giành được 3 giải tại Hội thi KHKT cấp Quốc gia (1 giải 

Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba). Một đề tài của 2 em HS lớp 12 chuyên Sinh đã đạt giải cao và 

được Bộ GDĐT chọn cử là 1 trong 6 đề tài tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật Intel ISEF cấp 

quốc tế tại  Mỹ (cuộc thi lần này có khoảng 1700 đề tài của 70 nước tham gia), các em cũng 

đã vinh dự được miễn thi  kỳ thi THPT Quốc gia chung năm 2015 và được tuyển thẳng vào 

Đại học. 

Năm học 2015-2016, trường tiếp tục có 7 giải KHKT cấp Quốc gia (3 giải Nhất, 3 giải 

Nhì, 1 giải Ba). Đề tài của 2 em HS Nguyễn Thu Minh Châu và Hoàng Lữ Đức Chính lớp 11 

Toán được Bộ GDĐT chọn cử là 1 trong 6 đề tài tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật Intel 

ISEF cấp quốc tế tại  Mỹ năm 2016, và các em đã đạt giải Ba cấp quốc tế lĩnh vực tế bào và 

sinh học phân tử.  

Khi tổ chức NCKH, ban đầu, trường chúng tôi gặp phải rất nhiều khó khăn, như về 

trình độ và khả năng hướng dẫn NCKH của đội ngũ GV, về số lượng cũng như chất lượng các 

đề tài nghiên cứu của HS, về kinh phí hỗ trợ, về sự đồng thuận và ủng hộ của phụ huynh … 

Để có thể tập hợp, vận động  và phát huy trí tuệ sáng tạo của đội ngũ GV, HS nhằm tổ 

chức tốt hoạt động NCKH cũng như để nâng cao chất lượng công tác NCKH kỹ thuật, Đảng 

ủy, Ban giám hiệu trường đã chú trọng lãnh chỉ đạo đội ngũ GV và HS phối hợp thực hiện 

nhiều giải pháp, chúng tôi xin được nêu một số giải pháp cụ thể trường đã thực hiện như sau:  

 Thứ nhất, trường lập và triển khai kế hoạch tổ chức cho đội ngũ GV hướng dẫn 

NCKH cho đối tượng HS cụ thể, sớm và bài bản từ cuối học kỳ 2 của năm học trước để chuẩn 

bị cho công tác NCKH của năm học kế tiếp, qua đó, giúp GV chủ động thời gian nghiên cứu 

và hướng dẫn HS nghiên cứu, đồng thời rèn luyện cho HS tính nghiêm túc trong việc thực 

hiện NCKH. Khi triển khai, trường luôn tạo mọi điều kiện cho GV hướng dẫn và HS thực 

hiện NCKH, dành nhiều thời gian để GV rà soát, đôn đốc, giúp đỡ và giải quyết kịp thời 

những vướng mắc của HS khi thực hiện đề tài. 

Thứ hai, khi phân công GV hướng dẫn, trường luôn hướng đến việc chọn các GV có 

năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm, am hiểu sâu về lĩnh vực đề tài của HS để giúp các em 

nghiên cứu có kết quả tốt. Nhiều thầy cô giảng dạy bộ môn chuyên chính là đội ngũ có rất 

nhiều kinh nghiệm trong vấn đề NCKH, nên đã giúp các em tìm hiểu sâu rộng về kiến thức 

liên quan lĩnh vực các em đang nghiên cứu, hướng dẫn các em thực hiện thành công nhiều đề 

tài.  

Thứ ba, hàng năm, trường thường xuyên mời các nhà khoa học từ các viện, các cơ 

quan khoa học đến để tham gia các buổi hội thảo, tập huấn về NCKH cho GV và HS các khối 

lớp. Bên cạnh đó, các GV cốt cán trong ban tổ chức NCKH của trường cũng thường xuyên tự 

học hỏi, cập nhật kiến thức, trang bị sâu rộng về phương pháp  nghiên cứu để có thể tập huấn, 

tư vấn, giúp đỡ cho HS trong quá trình hướng dẫn HS thực hiện đề tài. 
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Thứ tư, hàng năm, trường thành lập các ban phối hợp hỗ trợ cho công tác hướng dẫn 

NCKH như Ban tổ chức, Ban giám khảo, Ban tư vấn NCKH. Để tổ chức hội thi NCKH cấp 

cơ sở hàng năm đạt kết quả tốt và đảm bảo hàm lượng khoa học trong các đề tài, trường luôn 

mời các nhà khoa học có uy tín trong chuyên môn từ các viện, các cơ quan khoa học ngoài 

nhà trường phối hợp thẩm định các đề tài của HS trong hội thi. Trước khi tham gia hội thi cấp 

cơ sở, GV hướng dẫn phải bám sát HS,  phải tập dượt cho các em trình bày báo cáo trước hội 

đồng thẩm định, rèn luyện phát triển các kỹ năng như hợp tác nhóm, giao tiếp tiếng anh, trình 

chiếu powerpoint, xử lý phần mềm tin học khi thực hiện bài báo cáo. Bên cạnh đó, trường 

cũng thường xuyên tạo mối liên hệ với nhiều nhà khoa học ở các cơ quan khoa học như Viện 

Sinh học Tây Nguyên, Viện nghiên cứu hạt nhân, Vườn quốc gia Biđup, Đại học Đà Lạt, Liên 

Hiệp KHKT Tỉnh Lâm Đồng… để được các chuyên gia tư vấn cho GV và cả cho HS về 

phương pháp tiến hành, hỗ trợ các em trong việc sử dụng trang thiết bị hiện đại, nhằm nâng 

cao hàm lượng khoa học của đề tài. 

Qua thực tế hoạt động tham gia NCKH của nhà trường, chúng tôi rút ra một bài học 

kinh nghiệm, đó là, một đề tài muốn có hàm lượng khoa học tốt, bên cạnh sự quan tâm đầu tư 

của nhà trường, còn đòi hỏi phải có sự cộng lực 4 thành viên : HS- phụ huynh- GV hướng dẫn 

và nhà khoa học ngoài nhà trường. HS phải yêu thích khoa học, đam mê và nghiêm túc trong 

NCKH, có trình độ tin học và ngoại ngữ khá tốt; phụ huynh phối hợp nhà trường phải hỗ trợ 

tinh thần, điều kiện vật chất cho con em mình trong khi nghiên cứu đề tài; nhà khoa học có uy 

tín, tận tâm, tâm lý và nhiệt tình giúp đỡ tư vấn HS trong các vấn đề khó mà các em gặp phải; 

đặc biệt là đội ngũ GV phải có nền tảng cơ bản về phương pháp NCKH và có kiến thức sâu 

sắc về vấn đề mình hướng dẫn. 

Để có được sự ổn định và phát triển bền vững trong những năm qua, trước hết, trường 

THPT chuyên Thăng Long đã luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo của lãnh đạo chính quyền 

địa phương các cấp, bên cạnh đó, trường cũng luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của Sở 

Giáo dục và Đào tạo, các lực lượng xã hội, sự hỗ trợ nhiệt tình của cha mẹ HS, cùng với sự nỗ 

lực quyết tâm cao của Ban giám hiệu, đội ngũ GV và HS nhà trường, sự hỗ trợ nhiệt tình từ 

phía nhiều cơ quan khoa học ngoài nhà trường. Đặc biệt, năm học nào, trong công tác NCKH 

dành cho HS, trường chuyên Thăng Long Đà lạt cũng được sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ trực 

tiếp hoặc gián tiếp từ nhiều thầy cô giáo của trường Đại học Đà Lạt, như khoa Sinh học, Khoa 

Toán, khoa Lý và khoa Sư Phạm của Đại học Đà Lạt… 

Trong thời gian đến, Ban giám hiệu trường cũng như toàn thể đội ngũ trường chúng 

tôi mong rằng sẽ luôn nhận được sự hỗ trợ của của quý lãnh đạo trường Đại học Đà Lạt, cùng 

quý thầy cô giáo của trường Đại học Đà Lạt trong công tác NCKH, như hỗ trợ bồi dưỡng GV, 

hỗ trợ thực hiện ý tưởng NCKH của HS, hỗ trợ nơi nghiên cứu, nơi sử dụng trang thiết bị, hỗ 

trợ cho công tác tổ chức tư vấn, hội thảo khoa học…để trường chuyên Thăng Long tiếp tục 

thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là tiếp tục nâng cao chất 

lượng đội ngũ GV về công tác NCKH, tạo nền tảng ban đầu về tri thức và về phương pháp 

NCKH cho HS, giúp các em thuận lợi hơn khi các em bước chân vào các giảng đường Đại 

học trong tương lai. 
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HƯỚNG DẪN HỌC SINH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT - 

MỘT GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

DẠY HỌC TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG 

Lâm Mã Quốc Dũng 

Phòng GD Trung học, Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Lâm Đồng 

Tóm tắt 

Bài báo này tổng kết những thành tựu cũng như chỉ ra những khó khăn và đề xuất giải pháp cho 

công tác hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học tại các trường THPT do Sở Giáo dục và Đào 

tạo Lâm Đồng quản lý. 

Từ khóa: nghiên cứu khoa học kĩ thuật; hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; nâng cao chất 

lượng dạy học trong trường phổ thông. 

 

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản, toàn diện GD và đào tạo, 

đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học 

theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ 

năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung 

dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới 

tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức 

học tập đa dạng, chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học (NCKH). Đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. 

NCKH trong HS là một quá trình học tập, rèn luyện: thông qua NCKH, HS được phát 

triển năng lực sáng tạo, khả năng tư duy; tập cho HS ý thức tự học, tự tìm tòi, quan sát và phát 

hiện sự thay đổi của các sự vật xung quanh, kết hợp những kiến thức đã biết để lí giải sự vật 

và hiện tượng mà mình quan tâm; từ đó giúp HS tiếp cận, làm quen với NCKH. 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc NCKH trong HS, Bộ GD và Đào tạo đã tổ 

chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) cho HS để GD thế hệ trẻ phát triển toàn diện. Đây 

cũng là hình thức thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, phát triển năng 

lực HS, nâng cao chất lượng dạy học trong các nhà trường. Khơi dậy niềm đam mê nghiên 

cứu, sáng tạo khoa học, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc 

sống. Tạo cơ hội để HS giới thiệu kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học của mình; đồng thời 

trao đổi, giao lưu văn hóa, GD giữa HS với HS và HS với GV, giúp các em giao lưu và hội 

nhập quốc tế… 

Cuộc thi góp phần thể hiện sự quan tâm của các cấp ở địa phương, nâng cao chất 

lượng của việc dạy học ở các nhà trường; đặc biệt HS đã mạnh dạn vận dụng kiến thức, kĩ 

năng đã được học ứng dụng vào thực tiễn đời sống sản xuất, khoa học kỹ thuật, tạo ra những 

sản phẩm khoa học phục vụ học tập và nuôi dưỡng ý tưởng sáng tạo. Cuộc thi đã thu hút được 

sự quan tâm của đông đảo các bậc phụ huynh, các nhà khoa học tham gia giúp đỡ về khoa 

học, kỹ thuật và tài chính; tạo động lực mạnh mẽ cho HS học tập, nghiên cứu; biến các ước 

mơ, ý tưởng khoa học thành các sản phẩm hiện thực.  
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Đối với HS, NCKH khuyến khích các em quan tâm đến các vấn đề của cuộc sống, liên 

hệ kiến thức học được ở trường phổ thông với thực tế sinh động của thế giới tự nhiên và xã 

hội; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức tổng hợp đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn, 

định hướng nghề nghiệp cho các em sau này.  

Hoạt động NCKH của các em HS đã góp phần tạo lập được mối liên hệ, đưa các nhà 

khoa học cùng các phòng thí nghiệm của các trường đại học, các viện nghiên cứu về gần với 

các trường phổ thông, tạo điều kiện để các nhà khoa học đầu ngành của các trường đại học, 

các viện nghiên cứu gặp gỡ các em HS phổ thông, hướng dẫn các em tìm tòi, sáng tạo trong 

NCKH và truyền lửa cho thế hệ sau, qua đó thực hiện một cách sinh động phương châm của 

GD hiện đại: học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn; kết hợp GD nhà trường, GD 

gia đình và GD xã hội. Hoạt động này cũng góp phần tăng cường liên thông giữa GD phổ 

thông với GD đại học; góp phần hướng nghiệp cho HS phổ thông. 

Cuộc thi KHKT được Sở GD và Đào tạo Lâm Đồng tổ chức từ năm 2009, Sở GD và 

Đào tạo đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai Cuộc thi và phối hợp với Intel Việt Nam 

để tổ chức tập huấn công tác nghiên cứu KHKT cho đội ngũ GV. Từ đó, Cuộc thi KHKT đã 

trở thành một hoạt động chuyên môn trọng tâm của Ngành GDĐT Lâm Đồng; công tác tổ 

chức tập huấn, hội thảo, hội nghị về NCKH trong HS được tổ chức thường xuyên trong từng 

năm học. Việc triển khai Cuộc thi đã đạt được kết quả đáng khích lệ: từ 27 đề tài của 06 

trường THPT tham gia thi cấp tỉnh năm 2009 đã tăng lên 97 đề tài (chọn lọc từ 404 đề tài cấp 

cơ sở) của 60 trường phổ thông năm 2016. Qua 8 lần tổ chức Cuộc thi, số lượng, chất lượng 

các dự án và số lượng HS tham gia đã không ngừng tăng lên.  

Từ khi Bộ GDĐT tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia (năm 2012) đến nay, Sở 

GDĐT Lâm Đồng đều tham gia và đạt kết quả cao: 4 năm liền có đề tài được Bộ GDĐT chọn 

tham gia thi quốc tế. Trong đó năm 2011 có 01 đề tài tham dự WIPO (The World Intellectual 

Property Organization) tại Thái Lan đạt Huy chương Đồng. Đặc biệt năm 2016 có 01 đề tài 

dự thi kỳ thi Intel ISEF tại Hoa Kỳ đã đạt giải Ba. 

Cuộc thi đã phát huy khả năng sáng tạo, tạo sân chơi bổ ích, trí tuệ và khoa học cho 

HS phổ thông, tìm kiếm những ý tưởng khoa học, mới lạ, độc đáo, những sáng kiến và giải 

pháp cụ thể, thiết thực. Phong trào NCKH của HS trung học tỉnh Lâm Đồng ngày càng phát 

triển theo chiều rộng, có những bước tiến vững chắc. Bên cạnh đó, những ý tưởng đề xuất, 

sáng tạo thể hiện sự đầu tư, suy nghĩ nghiêm túc của các đề tài dự thi đã cho thấy sự phát triển 

theo chiều sâu của phong trào. Cuộc thi KHKT cấp tỉnh đã thu hút được đông đảo HS, các 

thầy cô giáo, các nhà khoa học ở địa phương tham gia và ngày càng có sức lan tỏa lớn, không 

phân biệt vùng, miền với các điều kiện khác nhau.  

Mặc dù hoạt động NCKH của HS đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong những 

năm qua nhưng vẫn còn một số hạn chế nhất định:  

Một bộ phận cán bộ quản lí, GV chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của NCKH đối với 

việc đổi mới GD theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của HS. Bên cạnh đó, 

việc phát huy khả năng khám phá, tư duy độc lập, sáng tạo ở HS phổ thông còn nhiều 

hạn chế. HS vẫn còn gặp khó khăn trong việc xác định ý tưởng, lựa chọn đề tài và sắp xếp 

thời gian dành cho NCKH.  

Năng lực hướng dẫn HS NCKH của một số GV còn hạn chế, chưa tạo cơ hội để HS 

phát huy tính tích cực, tự lực và sáng tạo trong việc đề xuất và thực thi ý tưởng sáng tạo; chưa 
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hướng dẫn HS xây dựng kế hoạch nghiên cứu để phê duyệt trước khi tiến hành nghiên cứu, 

GV chưa hướng dẫn HS thực hiện đầy đủ các yêu cầu về hồ sơ dự thi. Một số GV hướng dẫn 

chưa nắm được những quy định của Cuộc thi, kể cả tiêu chí đánh giá dự án dự thi. Một số dự 

án còn nặng “bóng dáng” của người hướng dẫn từ ý tưởng đến việc trình bày kết quả nghiên 

cứu. Sự gắn kết giữa trường phổ thông với các trường cao đẳng, đại học, viện nghiên cứu, các 

tổ chức khoa học công nghệ trong quá trình tổ chức cho HS nghiên cứu còn chưa chặt chẽ và 

thường xuyên. Các trường phổ thông chưa tranh thủ được nhiều nguồn lực từ các trường đại 

học, viện nghiên cứu, các cơ sở khoa học công nghệ cho hoạt động NCKH của HS.  

Để hoạt động NCKH của HS trung học tiếp tục trở thành một hoạt động thường xuyên 

và ngày càng có chất lượng, công tác bồi dưỡng GV đóng vai trò quan trọng. Đặc biệt việc 

nâng cao năng lực tự nghiên cứu và hướng dẫn HS NCKH cho sinh viên sư phạm, những GV 

tương lai cần được chú trọng. 

Chú ý bồi dưỡng lực lượng sinh viên trẻ có tri thức và tâm huyết trong NCKH và 

hướng dẫn NCKH. Đưa nội dung hướng dẫn HS NCKH vào sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa 

trong đào tạo sinh viên sư phạm.  

Tổ chức các hoạt động hội thảo, tập huấn bồi dưỡng cho sinh viên sư phạm về phương 

pháp, kỹ năng NCKH và hướng dẫn HS NCKH; tạo điều kiện, khuyến khích để sinh viên 

tham gia hội nghị, hội thảo khoa học và triển khai áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. 

Đồng thời cần nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh cho sinh viên, 

phải xem đây là một rào cản cần phải vượt qua nếu muốn NCKH hướng dẫn HS đạt kết quả 

cao trong NCKH, vươn tới các cuộc thi quốc tế.  

Bên cạnh đó, cần tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Khoa Sư phạm với nhà trường 

phổ thông trong các mặt công tác, trong đó có công tác NCKH; tăng cường các sinh hoạt 

chuyên môn học thuật giữa các giảng viên, sinh viên Khoa Sư phạm với GV và HS trường 

phổ thông. 
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MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

TRONG NHÀ TRƯỜNG THPT 

Trương Nữ Thanh Tâm 

Tổ Sinh học – Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Đà Lạt, Lâm Đồng 

Tóm tắt 

Bài báo này trình bày những kết quả đã đạt được cũng như hạn chế và biện pháp khắc phục của 

hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt.  

Từ khóa: nghiên cứu khoa học; sáng tạo khoa học kỹ thuật; giáo dục. 

 

Thực hiện chương trình hành động đổi mới và căn bản và toàn diện GD phổ thông 

theo tinh thần Nghị quyết số 29 / NQ – TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, Bộ GD Đào tạo đã triển khai tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo khoa học kỹ thuật 

(KHKT) và cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học. Các hoạt động đã được 

ngành giáo dục (GD) tỉnh Lâm Đồng và trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt triển 

khai. Tổ chuyên môn Sinh học của trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt qua hơn 10 

năm thực hiện hoạt động này. Bước đầu có thể đánh giá như sau: 

Tổ chuyên môn Sinh học trong những năm qua đã khẳng định được vị trí của mình về 

công tác phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi NCKH nói riêng và đã bước đầu có được những 

kết quả bước đầu khá quan trọng hội nhập quốc tế. 

Cuộc thi KHKT của Trường và Tỉnh đã thu hút được lực lượng đông đảo học sinh, các 

thầy cô giáo, các nhà khoa học ở địa phương và ngày càng quy mô và có sức lan tỏa lớn, 

không phân biệt vùng, miền với các điều kiện khác nhau. 

Cuộc thi KHKT đã mở ra một hướng mới nâng cao chất lượng GD phổ thông trong 

việc phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, tạo điều kiện cho các nhà quản lý GD mở 

rộng quan điểm GD mới phù hợp với thời đại. 

Tuy nhiên, hoạt động NCKH trong nhà trường và tổ chuyên môn còn có những hạn 

chế sau: 

- Nhận thức của một số giáo viên, phụ huynh và học sinh chưa đầy đủ về vai trò của 

nghiên cứu khoa học trong GD phổ thông dẫn tới “đầu tư” chưa thỏa đáng, chưa hiệu quả.  

- Công tác tổ chức: việc hỗ trợ chưa đáp ứng yêu cầu; công tác hướng dẫn, đánh giá 

dự án còn hạn chế. 

- Nội dung các dự án phần lớn chưa đáp ứng yêu cầu cao về khoa học: tổng quan, vấn 

đề nghiên cứu, kế hoạch và phương pháp, kết quả…  

Các hạn chế trên có thể do nhiều nguyên nhân, tôi xin nêu một số nguyên nhân và biện 

pháp khắc phục liên quan đến đào tạo sinh viên sư phạm - giáo viên tương lai trong nhà 

trường như sau: 

- Hoạt động NCKH đối với giáo viên trẻ còn mang tính phong trào. Cần làm cho sinh 

viên sư phạm nhận thức rõ vai trò của nghiên cứu khoa học trong GD phổ thông để việc tham 
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gia hướng dẫn học sinh NCKH không mang tính phong trào vì sinh viên sau này sẽ là các 

giáo viên trẻ, là nòng cốt trong nhà trường phổ thông về các hoạt động đổi mới GD bao gồm 

cả hoạt động NCKH.  

- Chưa tạo được động lực bên trong cho hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức nhưng rất ít học sinh 

và phụ huynh nhận thấy được lợi ích cụ thể của nó đối với quá trình học tập của mình. Phụ 

huynh và học sinh thường quan tâm đến lợi ích trước mắt là việc đạt giải mà quên rằng khi 

nghiên cứu khoa học học sinh học được rất nhiều các kiến thức và kỹ năng liên quan đến lĩnh 

vực mà mình nghiên cứu . Do đó cần làm cho sinh viên sư phạm hiểu vấn đề này để khi là 

một giáo viên sẽ có một lý luận vững chắc khi khuyến khích học sinh tham gia NCKH. 

- Năng lực và phương pháp hướng dẫn học sinh NCKH của giáo viên còn hạn chế. 

Cần đào tạo cho sinh viên sư phạm năng lực và phương pháp nghiên cứu khoa học, biết cách 

hướng dẫn nghiên cứu khoa học, cách lập kế hoạch hành động cho một dự án khoa học, cách 

đánh giá dự án vì đây là vấn đề quan trọng nhất, cốt lõi để giáo viên có thể tự tin tham gia 

hoạt động nghiên cứu khoa học và trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường THPT. Thực tế vẫn 

còn giáo viên hướng dẫn học sinh lập kế hoạch hành động cho một dự án khoa học chưa cụ 

thể, thiết thực, chưa biết cách đánh giá dự án, chưa biết hướng dẫn học sinh  thu hẹp đề tài 

nghiên cứu hoặc tên đề tài, nội dung và phương pháp nghiên cứu chưa phù hợp, chưa biết 

cách viết một báo cáo khoa học. 

- Khả năng tìm tòi, nghiên cứu của giáo viên, học sinh còn hạn chế, nhất là bằng tiếng 

Anh. Do đó sinh viên sư phạm cần trau dồi ngoại ngữ, tham gia nghiên cứu khoa học để rèn 

luyện khả năng tìm tòi, nghiên cứu tài liệu từ các nguồn tin cậy vì giáo viên cần hướng dẫn 

học sinh  tiếp cận và chọn lọc các nguồn thông tin, nắm được tổng quan đề tài để từ đó có kế 

hoạch nghiên cứu phù hợp. 

- Sự gắn kết giữa các trường Phổ thông với trường Đại học chưa hiệu quả. Sinh viên 

sư phạm sau khi ra trường cần giữ liên lạc với Thầy Cô ở trường Đại học, mạnh dạn nhờ giúp 

đỡ khi cần lập kế hoạch nghiên cứu, xác định  phương pháp nghiên cứu đúng đắn, trao đổi tài 

liệu chuyên môn, hỗ trợ thiết bị, dụng cụ, phòng thực hành thí nghiệm, … để hoàn thành tốt 

công việc hướng dẫn NCKH của mình, góp phần khẳng định mình trong công việc cũng là 

góp phần làm rạng danh Thầy Cô ở trường Đại học và nâng cao uy tín, chất lượng của trường 

Đại học. 
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ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC 

GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH  

Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

Nguyễn Thị Thái 

Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Lâm Đồng 

Tóm tắt 

Bài báo này giới thiệu một số kĩ năng sống cần có ở HS và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu 

quả GD kĩ năng sống cho HS ở trường trung học phổ thông (THPT). 

Từ khóa: Kĩ năng sống; đổi mới căn bản, toàn diện GD và đào tạo; GD. 

 

1. MỞ ĐẦU  

Nghị Quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành TW Đảng về “đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục (GD) và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” đề ra 

mục tiêu cụ thể đối với GD phổ thông là: “Tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành 

phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp 

cho HS. Nâng cao chất lượng GD toàn diện, chú trọng GD lý tưởng, truyền thống, đạo đức, 

lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực 

tiễn”. 

GD kĩ năng sống cho học sinh (HS) THPT là một trong những nhiệm vụ, nội dung GD 

quan trọng trong trường học nhằm giúp HS có khả năng thích ứng với những yêu cầu luôn 

luôn thay đổi của nhà trường và của xã hội cũng như môi trường xung quanh. 

Hiện nay đời sống kinh tế xã hội có nhiều thay đổi, thanh niên, HS đang trải qua nhiều 

biến động tích cực lẫn tiêu cực, mặt trái của kinh tế thị trường và sự bùng nổ thông tin. Trong 

thanh niên, HS có nhiều biểu hiện nhận thức và hành động lệch lạc, sống xa rời các giá trị đạo 

đức truyền thống, bạo lực học đường ngày càng gia tăng, không ít bộ phận HS thiếu tự tin, tự 

lập, sống ích kỷ, vô tâm, thiếu trách nhiệm với gia đình và bản thân, vi phạm pháp luật, xâm 

phạm tình dục, đắm chìm trong thế giới  ảo của Internet… Có nhiều nguyên nhân khách quan 

như tác động của mặt trái của kinh tế thị trường và tiến trình hội nhập quốc tế, nhưng theo các 

chuyên gia GD, một trong những nguyên nhân sâu xa là do các em thiếu kỹ năng sống (KNS). 

Các em chưa được dạy cách đương đầu với những khó khăn, tình huống thực tiễn của cuộc 

sống nên đã bị lôi cuốn vào lối sống thực dụng, đua đòi, không đủ bản lĩnh nói “không” với 

cái xấu hoặc đối xử tình huống sai lầm. Phần lớn các em không được dạy để hiểu về giá trị 

của cuộc sống và những KNS. Do bậc THPT chưa có chương trình GD kỹ năng sống độc lập 

nên việc GD KNS cho HS trên cơ sở GD tích hợp qua các môn học, qua hoạt động ngoài giờ 

lên lớp, qua các hoạt động tập thể..., chất lượng GD kỹ năng sống chưa đáp ứng được mục 

tiêu của GD và nhu cầu của xã hội đặt ra.  

Vì vậy việc rèn luyện KNS cho HS nói chung và cho HS THPT là một trong những 

nội dung thiết thực, quan trọng và cấp thiết để nâng cao chất lượng GD toàn diện. 
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Trải qua quá trình giảng dạy tại trường THPT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ năm 

1998 đến nay, bản thân tôi đã tích luỹ được một số kinh nghiệm về công tác GD kỹ năng sống 

cho HS, qua đây tôi muốn trình bày quan điểm cá nhân cũng như hệ thống lại một số giải 

pháp về nâng cao hiệu quả công tác GD kỹ năng sống cho HS ở trường THPT góp phần thiết 

thực để nâng cao chất lượng GD toàn diện. Hy vọng bài viết là một trong những tài liệu tham 

khảo hữu ích đối với cán bộ, giáo viên, đặc biệt là những sinh viên ngành sư phạm trong công 

tác giảng dạy hiện nay cũng như sau này.  

2. MỘT SỐ NHÓM KỸ NĂNG SỐNG CƠ BẢN CẦN CÓ CỦA HS THPT  

- Kỹ năng sống về sức khoẻ: phòng ngừa bệnh tật và tai nạn; hiểu biết về chăm sóc sức 

khoẻ bản thân, sức khỏe sinh sản, các căn bệnh phổ biến; hiểu rõ và phòng tránh tác hại của 

các chất gây nghiện như thuốc lá, rượu bia, ma túy…; biết cách để giải tỏa những căng thẳng 

khi bị kích động, khi bị stress… 

- Kỹ năng sống về môi trường: Phòng tránh thiên tai, chăm sóc và bảo vệ môi trường 

sống, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên… 

- Kỹ năng sống về bản thân: Kiểm soát cảm xúc, tự nhận thức, tự tin, xây dựng nhân 

cách, xác định giá trị cuộc sống (tôn trọng, hòa bình, hợp tác, hạnh phúc, chân  thật, nhân đạo, 

tình thương, trách nhiệm, giản dị, khoan dung, tự do, đoàn  kết)… 

- Kỹ năng sống về nghề nghiệp: Giao tiếp, so sánh, phân tích, tổng hợp, sáng tạo, ra 

quyết định, giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, quản lý thời gian, làm việc nhóm, diễn đạt, giải 

quyết mâu thuẫn, đàm phán, soạn thảo văn bản, quản trị công việc… 

3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO 

DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG THPT 

3.1. Nâng cao nhận thức cho các lực lượng GD và HS về tầm quan trọng của GD KNS 

trong bối cảnh hiện nay 

Nhận thức là cơ sở của hoạt động. Nếu có nhận thức đúng thì mới có hành động đúng. 

Do vậy việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và 

HS là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến công tác GD, GD KNS cho HS trong nhà trường. Mục 

đích của giải pháp này giúp HS ý thức được hoạt động GD KNS là hoạt động thiết thực đáp 

ứng tốt nhu cầu của bản thân HS và nhu cầu của xã hội. Từ đó HS mới tự nguyện chấp nhận 

yêu cầu của thầy cô giáo để lĩnh hội tri thức, rèn luyện kỹ năng, trang bị cho bản thân thông 

qua ứng xử, giao tiếp, đối phó với những thách thức của cuộc sống. Đồng thời giúp các lực 

lượng GD nhận thức rõ vì sao cần phải GD KNS cho HS.  

Giải pháp:  

- Thường xuyên bồi dưỡng chủ trương đường lối của Đảng, quy định của Bộ GD – 

Đào tạo, Sở GD & ĐT, của nhà trường về công tác GD KNS cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. 

Tập trung bồi dưỡng vào đầu năm học và đầu các học kỳ.  

- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập nghiên cứu các tài liệu về GD KNS cho HS, 

quán triệt một cách sâu sắc về yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng GD trong thời đại mới. 

- Khuyến khích cán bộ, giáo viên tự bồi dưỡng thêm về kiến thức GD kỹ năng sống 

cho HS thông qua tài liệu ở thư viện, thông qua hệ thống thông tin đại chúng, thông qua mạng 

internet, thông qua những bài học thực tiễn về thiếu kỹ năng sống dẫn đến những điều đáng 
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tiếc (như HS gây gổ đánh nhau, HS xúc phạm thân thể danh dự bạn, HS sa ngã nghiện ngập 

dẫn đến phạm tội…).  

- Thường xuyên tuyên truyền cho HS, cha mẹ HS hiểu được yêu cầu của xã hội hiện 

nay đòi hỏi người lao động không chỉ cần có trình độ mà phải có khả năng giao tiếp, khả năng 

thích ứng thông qua các buổi họp Phụ huynh HS, các buổi chào cờ đầu tuần, các buổi sinh 

hoạt chủ nhiệm…  

3.2. Lập kế hoạch GD KNS  

Sau khi làm tốt công tác nhận thức, xác định đúng mục tiêu, mục đích công tác GD 

KNS cho HS, các tổ chức và cá nhân liên quan trong nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể để 

triển khai hằng năm. Ban giám hiệu, Đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch GD kỹ năng sống 

cho HS toàn trường vào đầu năm học. Giáo viên chủ nhiệm xây dựng kế hoạch GD kỹ năng 

sống cho HS lớp chủ nhiệm vào đầu năm học.  

Trong kế hoạch phải cụ thể những nội dung cơ bản sau:  

- Đánh giá đặc điểm tình hình HS của trường, lớp; 

- Đề ra mục tiêu, chỉ tiêu kết quả; 

- Xác định những hoạt động GD KNS cho HS trong năm học gắn với hoạt động dạy 

học, hoạt động rèn luyện thường xuyên; 

- Xác định tiến độ về thời gian thực hiện các hoạt động; 

- Các điều kiện thực hiện kế hoạch để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch. 

Ngoài ra, để thực hiện tốt kế hoạch thì cần làm tốt công tác tổ chức, chỉ đạo và điều 

hành từng nội dung công việc, đồng thời làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế 

hoạch. 

3.3. Tổ chức nhân sự, bồi dưỡng nâng cao năng lực GD KNS cho các lực lượng GD 

trong trường 

- Lựa chọn, tổ chức đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên phụ trách công tác Đoàn 

Thanh niên phù hợp, phát huy năng lực giáo viên một cách tốt nhất. Nhà trường cần có kế 

hoạch bồi dưỡng đội ngũ này thường xuyên hằng năm để đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu, kế 

hoạch nhà trường đề ra. 

- Đối với giáo viên là bí thư Đoàn: người chỉ huy trực tiếp cao nhất của tổ chức Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh tại trường, là tổ chức phụ trách trực tiếp nhiều hoạt động của đoàn thể để 

thông qua đó GD kỹ năng sống cho HS toàn trường. Vì vậy nhà trường cần làm tốt công tác 

lựa cho cán bộ làm Bí thư đoàn trường, đảm bảo có đủ đạo đức, năng lực, hiểu biết về khọc 

học tự nhiên, khoa học xã hội … để GD HS toàn trường. Đồng thời thường xuyên đào tạo bồi 

dưỡng cán bộ đoàn cũng như tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức đoàn hoạt động.  

- Đối với đội ngũ giáo viên:  

 GVCN có điều kiện tiếp xúc với HS nhiều, có điều kiện GD, rèn luyện KNS 

cho các em HS thường xuyên.  

 Giáo viên bộ môn thông qua môn dạy trực tiếp GD cho các em kỹ năng học tập 

bộ môn, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng ứng xử trong các mối quan hệ, kỹ năng tự 

nhận thức …        
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- Đối với bộ phận nhân viên trong nhà trường: cần lưu ý bộ phận nhân viên cũng là 

một lực lượng tham gia trực tiếp vào việc GD KNS cho HS, nhất là việc thực hiện văn hóa 

ứng xử trong nhà trường. Vì vậy cần tạo điều kiện để bộ phận này tham dự các khóa tập huấn 

GD KNS, đồng thời xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ để họ tham gia GD 

KNS cho HS đạt hiệu quả. 

- Thường xuyên làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa 

đàm, trao đổi chuyên đề về KNS và tạo điều kiện thuận lợi nhất để giáo viên tham dự… thông 

qua đó giáo viên có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm GD KNS cho HS với nhau, từ đó đi 

đến thống nhất các nội dung, phương pháp GD KNS để HS phát triển toàn diện. 

3.4. Đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động GD KNS cho HS  

- Giáo viên tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học, dạy học theo định 

hướng tạo cơ hội để HS được khám phá, tìm tòi và phát hiện... thông qua đó rèn cho HS 

phương pháp học tập bộ môn, đồng thời lồng ghép nội dung GD KNS cho các em một cách 

phù hợp, hiệu quả nhất. 

- GVCN nghiên cứu nội dung GD được giao, nắm bắt đặc điểm, khả năng HS của lớp 

mình phụ trách để lựa chọn hình thức, phương pháp tổ chức GD KNS lồng ghép trong môn dạy, 

trong các tiết hoạt động NGLL và giờ sinh hoạt lớp. 

- Giáo viên phụ trách công tác Đoàn: Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động 

Đoàn theo tháng, tuần, lồng ghép trong kế hoạch tổ chức chào cờ đầu tuần, kế hoạch tổ chức 

sinh hoạt tập thể kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm học, tổ chức các chuyên đề về GD KNS 

cho HS như: Thi hùng biện về môi trường, thi hát, hùng biện bằng Tiếng Anh, thi vẽ tranh 

theo chủ đề về an toàn giao thông, thi văn nghệ, thể dục thể thao ... 

- Các tổ chuyên môn: Tổ chức các hoạt động ngoại khóa gắn việc học tập với vui chơi 

lành mạnh, tổ chức hoạt động trải nghiệm. 

- Nhà trường thường xuyên phối hợp với các lực lượng trong và ngoài nhà trường như 

cơ quan đoàn thể địa phương, Trung tâm thể thao, Trung tâm thanh thiếu niên, trung tâm học 

tập cộng đồng, Hội giáo chức, Hội khuyến học khuyến tài…  tổ chức các hoạt động GD KNS 

thông qua các hoạt động như tổ chức tuyên truyền về pháp luật, Luật an toàn giao thông, GD 

sức khỏe sinh sản vị thành niên; Tổ chức động viên, tặng quà, học bổng cho HS khó khăn, HS 

có thành tích cao trong học tập; Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các buổi tham quan học 

tập…  

3.5. Kiểm tra, đánh giá các hoạt động GD KNS cho HS  

- Các lực lượng tham gia GD KNS cho HS cần quan tâm tới công tác kiểm tra đánh 

giá; phải thay đổi cách kiểm tra đánh giá cho phù hợp với nội dung, hình thức tổ chức GD 

KNS.  

- Xây dựng tiêu chí, công cụ, phương pháp và triển khai đánh giá thực hiện kiểm tra 

đánh giá GD KNS cho HS; kiểm tra KNS của HS thông qua trao đổi trực tiếp với HS, thông 

qua thăm dò ý kiến của các lực lượng GD, thông qua dự giờ thăm lớp… việc kiểm tra, giám 

sát phải thực hiện thường xuyên, hàng tuần, hàng tháng; kiểm tra công tác chuẩn bị cho việc 

tổ chức các hoạt động; kiểm tra nội dung hoạt động, kết quả của hoạt động… 

- Song song với kiểm tra đánh giá là việc khen thưởng nhằm khích lệ động viên cá 

nhân, tập thể thực hiện tốt có hiệu quả hoạt động GD KNS cho HS.  
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3.6. Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho GD KNS  

- Tạo môi trường sư phạm, khang trang, sạch đẹp; có đủ sân chơi, bãi tập, các phòng 

chức năng, có đủ trang thiết bị phục vụ tốt cho hoạt động dạy - học nói chung, GD KNS nói 

riêng. 

- Tăng cường công tác xã hội hóa GD bằng cách huy động nguồn lực từ cha mẹ HS, 

các cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để cải tạo cảnh quan nhà trường an toàn, xanh, 

sạch, đẹp đáp ứng yêu cầu dạy học và GD KNS cho HS. 

- Triển khai đến CBQL, GV, NV những quy định về việc sử dụng các đồ dùng, thiết bị 

hiệu quả, an toàn, tránh lãnh phí, sử dụng sai mục đích.  

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, sửa chữa kịp thời các trang thiết bị hư hỏng và bổ 

sung ngay nếu thiết bị thiếu hoặc hỏng.  

- Đầu tư, mua sắm thiết bị phục vụ cho hoạt động GD liên quan đến GD KNS như 

nhạc cụ, bể bơi, các thiết bị hỗ trợ GD các kỹ năng…  

4. KẾT LUẬN 

GD KNS cho HS nói chung, HS THPT nói riêng là vấn đề cấp bách và cần thiết trong 

giai đoạn hiện nay, tuy nhiên chương trình GD THPT chưa có quy định cụ thể về nội dung, 

phương thức GD KNS  nên các nhà trường triển khai cơ bản theo thực tế và kinh nghiệm công 

tác giảng dạy. Với những nội dung trình bày như trên, tác giả mong được sự quan tâm góp ý 

xây dựng để chúng ta cùng góp phần vào công cuộc đổi mới căn bản toàn diện GD theo Nghị 
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THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  

CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

Thái Lê Anh Thư 

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Đà Lạt, Lâm Đồng 

Tóm tắt 

Bài báo này trình bày thực trạng nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên (SV) sư phạm (SP) 

Toán tại trường Đại học (ĐH) Đà Lạt, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng NCKH của SV khoa SP nói chung và SV SP Toán nói riêng trong quá trình học tập và rèn 

luyện tại trường ĐH Đà Lạt. 

Từ khóa: NCKH SV; SV SP; SV SP Toán. 

 

1. MỞ ĐẦU 

1.1. Lý do chọn đề tài  

NCKH SV là hoạt động quan trọng và cấp thiết của công tác đào tạo, góp phần nâng 

cao chất lượng đào tạo. Cùng với quá trình hội nhập kinh tế thế giới, hội nhập về giáo dục và 

đào tạo, Nghị quyết của Chính phủ số 14/2005/NQ-CP về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo 

dục ĐH Việt Nam giai đoạn 2006-2020 là văn bản pháp lý mang tính toàn diện, triệt để và sâu 

sắc. Văn bản này đã tác động mạnh mẽ đến giáo dục ĐH trên cả nước. Trong dòng chảy 

chung của đổi mới giáo dục ĐH ở nước ta, trước yêu cầu ngày càng cao của xã hội về số 

lượng và chất lượng nguồn nhân lực, việc xây dựng và phát triển phong trào NCKH là một 

yêu cầu bức thiết nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, giúp SV nâng cao tính tự chủ sáng tạo, 

vừa nắm vững tri thức mới, vừa vận dụng phương pháp nhận thức mới, đồng thời rèn luyện 

thói quen và hình thành các kinh nghiệm NCKH, từ đó tác động sâu sắc đến quá trình cũng 

như kết quả học tập của SV. Tuy nhiên, hiện nay, mặc dù nhận được sự quan tâm của trường 

ĐH Đà Lạt, của Khoa SP nhưng hoạt động NCKH trong SV SP vẫn chưa đáp ứng được yêu 

cầu đề ra, số lượng đề tài NCKH đạt chất lượng còn thấp, đề tài nghiên cứu chưa thoát khỏi 

sự rập khuôn, thiếu tính đa dạng và chiều sâu nghiên cứu. 

Ngày 30 tháng 3 năm 2000, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định số 08/2000/QĐ-

BGD&ĐT ban hành Quy chế NCKH của SV các trường ĐH và cao đẳng. NCKH-chuyển giao 

công nghệ và có trình độ ngoại ngữ là một trong năm nhiệm vụ trọng tâm của Trường ĐH Đà 

Lạt.  

Nhằm phản ánh thực trạng NCKH của SV SP Toán Trường ĐH Đà Lạt, góp phần đưa 

quyết định  trên thành hiện thực cũng như thực hiện nhiệm vụ mà trường ĐH Đà Lạt đã đề ra, 

chúng tôi đã chọn vấn đề: “Thực trạng NCKH của SV SP Toán tại trường ĐH Đà Lạt”. 

1.2. Đối tượng nghiên cứu 

Thực trạng NCKH của SV SP Toán tại trường ĐH Đà Lạt. 
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1.3. Khách thể nghiên cứu 

SV lớp SP Toán Trường ĐH Đà Lạt. Trong đó có 20 SV khóa 38 (năm thứ ba), 45 

sinh viên khóa 37 (năm thứ tư) và 8 sinh viên khóa 36 có thực hiện đề tài NCKH năm 2016. 

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

2.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu 

NCKH của SV là một hoạt động, một nhiệm vụ trọng điểm trong quá trình đào tạo ở 

các trường ĐH, cao đẳng. Đây cũng là một hình thức tổ chức dạy học đặc thù ở ĐH nhằm 

nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo của nhà trường. Do đó, việc tổ chức và rèn luyện cho 

SV kỹ năng NCKH là một trong những vấn đề cấp bách, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà 

nghiên cứu, nhà khoa học giáo dục, tạp chí, sách báo.  

Có khá nhiều bài viết, bài báo được đăng báo và tạp chí NCKH, và một số giáo trình, 

chẳng hạn như: 

- Năm 1999, tác giả Phạm Trung Thanh đã nhấn mạnh việc tập dượt NCKH là một 

nhiệm vụ quan trọng của SV trường cao đẳng, ĐH, tác giả còn đề cập đến các hình thức 

NCKH của SV như làm tiểu luận, khóa luận, luận văn hoặc tham gia nghiên cứu tập thể một 

đề tài nào đó cùng thầy cô hoặc do thầy cô hướng dẫn. 

- Tác giả Hảo (1986) đã đề xuất các biện pháp hình thành cho SV kĩ năng nghiên cứu 

khoa học giáo dục (KHGD), đó là: (1) Dạy lý thuyết về phương pháp NCKH giáo dục; (2) Tổ 

chức cho SV thực hiện các bài tập sáng tạo – đây là phương pháp cơ bản nhất để hình thành 

cho SV hệ thống kĩ năng nghiên cứu. 

Một số thành tựu trên cũng như nhiều kết quả nghiên cứu của các tác giả đã góp phần 

rất lớn cho quá trình NCKH nói chung và SV hệ cao đẳng, ĐH nói riêng. Tuy nhiên, để nâng 

cao chất lượng hiệu quả hoạt động NCKHGD của SV, chúng ta cần kết hợp và tăng cường 

nhiều biện pháp cụ thể và phù hợp với thực tế dạy học. 

Theo tác giả Trần Tiến (2014), “Ðể đẩy mạnh phong trào NCKH trong SV cần thực 

hiện một số giải pháp cụ thể, thiết thực để giúp SV cảm thấy mình không bị lạc lõng cũng như 

để SV yên tâm tham gia nghiên cứu. Bên cạnh đó, các khoa cần chủ động tham mưu với cấp 

ủy, Ban Giám hiệu nhà trường hỗ trợ, tạo điều kiện cho SV phát huy khả năng sáng tạo của 

mình bằng các hình thức hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài, đăng ký bản quyền đề tài, liên hệ với 

các đơn vị để giới thiệu các đề tài NCKH mang tính ứng dụng thực tế cao...”. 

2.2. Nghiên cứu khoa học của sinh viên 

Có khá nhiều định định nghĩa về NCKH, tiêu biểu như: 

- “NCKH cũng là một quá trình nhận thức hiện thực khách quan nhằm phát hiện, sáng 

tạo ra những hiểu biết mới mà trước đó chưa ai biết. Cái mới ở đây phải có tính quy luật, có ý 

nghĩa như một chân lý mới.” (Thanh, 2006) 

- NCKH của SV là quá trình tìm kiếm tri thức, kiến thức mới một cách độc lập và tự 

giác, đòi hỏi ở bản thân SV phải có tư duy độc lập và tự chủ. Từ đó vốn kiến thức mà SV thu 

nhận mới thật vững chắc và sâu sắc. Quan trọng hơn, qua hoạt động NCKH, SV được cung 

cấp kiến thức về phương pháp để đạt được những tri thức đó. 

- “NCKH từ SV trong các trường ĐH hiện nay có thể nói là một chủ đề mang tính 

tiềm năng nhưng còn nhiều điều hạn chế. Tính tiềm năng ở chỗ SV là một lực lượng trẻ, đầy 
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nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm, có thời gian và trí sáng tạo không ngừng được phát triển dưới 

mái trường ĐH. Vấn đề còn hạn chế ở đây là do SV chưa nhận thức được những lợi ích nào từ 

NCKH mà SV đạt được khi phải chi phí bằng những tiềm năng nói trên để lao vào nghiên cứu 

trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay. Nguyên nhân mấu chốt của vấn đề này là do kinh 

phí hỗ trợ cho SV NCKH còn thấp, nhiều trường thiếu trang thiết bị, cơ sở vật chất, thiếu cán 

bộ hướng dẫn, chưa có chính sách động viên và khuyến khích thầy cô đóng góp tích cực cho 

NCKH.” (Khánh, 2014) 

3. THỰC TRẠNG NCKH CỦA SV SP TOÁN TRƯỜNG ĐH ĐÀ LẠT TRONG 

NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 

3.1. Thành tích NCKH của SV SP Toán  

Dưới đây là biểu đồ mô tả số lượng đề tài NCKH của SV SP Toán được phê duyệt và 

phân bổ kinh phí thực hiện so với khoa SP và toàn trường vào các năm 2014 - 2016. 

 

Hình 1. Số lượng đề tài NCKH của SV SP Toán được phê duyệt và phân bổ kinh phí thực hiện so với khoa SP và 

Toàn trường giai đoạn 2014 – 2016 

Hình 1 cho thấy trong những năm gần đây, SV lớp SP Toán tham gia NCKH với số 

lượng các đề tài còn  thấp so với mục tiêu đề ra, các đề tài chưa được cập nhật thường xuyên. 

Ngoài ra, việc NCKH đang được SV xem là phong trào, chưa thực sự say mê với hoạt động 

NCKH vốn được coi là chủ chốt ở trường Đai học, đặc biệt Toán học là một trong những lĩnh 

vực có rất nhiều chủ đề hay và ý nghĩa mà mỗi SV ngành Toán cần tìm tòi, nghiên cứu nhằm 

bổ sung vốn tri thức cho bản thân, khám phá phát hiện tri thức mới cho xã hội. 

Hằng năm SV các năm III và năm IV vẫn tham gia NCKH, đặc biệt là SV năm cuối 

làm khóa luận tốt nghiệp, số lượng các đề tài chưa ổn định theo từng năm. Từ năm 2014 – 

2016, chỉ có 2 đề tài được trường phê duyệt và phân bổ kinh phí thực hiện (vào năm 2015), 

nhìn chung trên mặt bằng chung của toàn trường vẫn còn rất thấp. Điều đó phản ánh hoạt 

động NCKH của SV chưa đạt yêu cầu về số lượng lẫn chất lượng. Với trung bình số lượng 

SV tuyển sinh hàng năm cùng số lượng giảng viên, mỗi năm số lượng đề tài nghiên cứu tối 

thiểu từ 2-3 đề tài và tập trung đầu tư về chất lượng, để tránh tình trạng có năm không được 

phê duyệt đề tài nào. Đăc biệt hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng bài NCKH vượt qua 

cấp cơ sở. 
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3.2. Nhận thức và thái độ tham gia NCKH của SV lớp SP Toán K37, K38 

Bảng 1. Đánh giá của SV về tầm quan trọng của NCKH 

STT Vấn đề Tỉ lệ (%) Thứ bậc 

1 NCKH của SV là rất quan trọng 15.09% 4 

2 NCKH là hoạt động không thể thiếu đối với SV 11.32% 5 

3 NCKH giúp SV củng cố và mở rộng kiến thức 56.6% 1 

4 NCKH giúp SV thích ứng được với thực tiễn 47.17% 2 

5 NCKH giúp SV có khả năng sáng tạo 41.51% 3 

Từ kết quả đánh giá của SV về tầm quan trọng của NCKH cho thấy: 

- Từ góc độ của một người đi học, SV không xem hoạt động NCKH là quan trọng và 

đặt lên nhiệm vụ hàng đầu trong suốt quá trình học tập. Với cách đánh giá chủ yếu dựa vào 

kiểm tra giữa kì và thi kết thúc học phần, thì việc NCKH được học sinh xem là thứ yếu, 

không cần thiết. 

- SV đánh giá cao những nội dung nói lên lợi ích của NCKH đó là tính thực tiễn và tác 

động trực tiếp đến quá trình học tập và rèn luyện của họ.   

Bảng 2. Mức độ hứng thú của SV khi tham gia NCKH 

STT Hình thức bồi dưỡng Trung bình Thứ bậc 

1 Seminar 32.06% 3 

2 Hội thảo khoa học 20.75% 6 

3 Câu lạc bộ khoa học 28.3% 4 

4 Viết thu hoạch khi đọc tài liệu 15.09% 8 

5 Bài tập nâng cao môn học 47.17% 2 

6 Khóa luận tốt nghiêp 16.98% 7 

7 Luận văn tốt nghiệp 22.64% 5 

8 Thông qua thực tế, học tập 54.72% 1 

Bảng 2 cho thấy hoạt động NCKH của SV không tách biệt, độc lập mà gắn liền với 

các hoạt động khác. SV cảm thấy hứng thú khi tham gia nghiên cứu các đề tài có liên quan 

đến thực tế, đến quá trình cũng như kết quả học tập của mình. Bên cạnh đó, việc tham gia câu 

lạc bộ vẫn chưa là hoạt động thu hút hàng đầu nhằm phục vụ cho hoạt động NCKH, đó chính 

là hạn chế của câu lạc bộ và từ đó đặt ra yêu cầu cho câu lạc bộ trong việc đề ra nhiều hoạt 

động hơn có hiệu quả và gây hứng thú cho SV. 
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Bảng 3. SV đánh giá những khó khăn khi tham gia NCKH 

Bảng 3 cho thấy khó khăn cơ bản của hoạt động NCKH là do SV ít có điều kiện thực 

hành, thiếu môi trường NCKH: Thiếu kinh nghiệm nghiên cứu và ít có điều kiện làm quen với 

NCKH. Với việc áp dụng hình thức học tín chỉ như hiện nay, một bộ phận không nhỏ SV 

không có hứng thú, tỏ ra thụ động, thiếu say mê, chưa định hướng rõ mục tiêu học tập của 

mình, ít chịu tìm tòi, ngại nghiên cứu tài liệu (nhất là tài liệu nước ngoài vì mắc trở ngại về 

vốn ngoại ngữ) trong khi hoạt động NCKH đòi hỏi SV phải chuẩn bị kiến thức sâu, kỹ năng 

tốt, làm việc khoa học. Hơn nữa, SV chưa nhận thức được những lợi ích quan trọng từ NCKH 

mang lại cho mình. Như vậy vấn đề ở đây là làm thế nào gây hứng thú khiến cho SV đặt hết 

niềm say mê và nhiệt huyết của mình khi tham gia NCKH nhằm đạt được kết quả cao nhất. 

Bên cạnh đó yếu tố chủ quan dẫn đến khó khăn của SV khi tham gia NCKH là SV chưa nắm 

vững phương pháp luận NCKH khiến cho bài nghiên cứu chưa đầy đủ, chưa có độ sâu dẫn 

đến chất lượng chưa cao. Tài chính cũng là một yếu tố khách quan khác gây trở ngại cho hoạt 

động NCKH vì một số lĩnh vực khoa học cần chi phí khá cao trong quá trình nghiên cứu trong 

khi hoàn cảnh của SV không cho phép, gây hạn chế cho quá trình và kết quả của bài NCKH. 

Một yếu tố chủ quan nữa đó là SV có ít thời gian hoặc không biết cách sắp xếp phân bổ thời 

gian hợp lý, điều này sẽ tác động đến chất lượng của bài viết, lượng tri thức cần có của bài 

viết,... 

Tuy nhiên, có rất nhiều thuận lợi cho SV SP Toán tham gia NCKH tại Trường ĐH Đà 

Lạt. Thứ nhất, Trường ĐH Đà Lạt có trung tâm thư viện tương đối lớn, trang bị cơ sở vật chất 

kĩ thuật khá hiện đại với số lượng tài liệu sách, báo, tạp chí khoa học đầy đủ. Nhiều giảng 

viên khoa Toán-Tin củng như khoa SP tích cực, nhiệt huyết và có khả năng đáp ứng hoạt 

động hướng dẫn SV NCKH. Điều này cũng đã được phản ánh qua kết quả đánh giá trên của 

SV.  

STT Khó khăn Trung bình Thứ bậc 

1 Chưa nắm vững phương pháp luận NCKH 43.4% 4 

2 Thiếu kinh nghiệm nghiên cứu 66.04% 1 

3 Ít có điều kiện làm quen với NCKH 56.6% 2 

4 Thiếu tài liệu 13.21% 9 

5 Không biết thu thập thông tin 28.3% 7 

6 Chưa được giáo viên hướng dẫn đầy đủ 3.77% 10 

7 Có ít thời gian 32.08% 6 

8 Hạn chế về tài chính 35.85% 5 

9 Thiếu phương tiện phục vụ cho nghiên cứu 18.87% 8 

10 Bản thân SV không có hứng thú 50.94% 3 

Bảng 3 thể hiện kết quả đánh giá của 9 SV đã tham gia vào hoạt động NCKH của lớp SP Toán 

khóa 37, 38. 
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4. ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NCKH CỦA SV SP TOÁN 

TẠI TRƯỜNG ĐH ĐÀ LẠT 

Để nâng cao chất lượng của hoạt động này, chúng tôi đề xuất những biện pháp sau 

đây: 

4.1. Coi hoạt động NCKH là một hoạt động chủ chốt của SV trong quá trình dạy và 

học và nhấn mạnh tầm quan trọng của nó  đến toàn thể SV 

- Cần chú trọng hoạt động NCKH trong kế hoạch hằng năm của nhà trường và của 

khoa. Đề ra chỉ tiêu cụ thể đồng thời có một kênh thông tin riêng phổ biến những nội dung 

này đến toàn thể SV bởi trước đây SV vốn coi NCKH là hoạt động vốn chỉ dành cho những 

SV xuất sắc. 

- Gắn hoạt động học tập với NCKH. 

- Ban chủ nhiệm khoa cùng giảng viên thường xuyên khuyến khích, động viên SV tích 

cực, chủ động tìm tòi, nghiên cứu và nắm bắt thông tin, công nghệ kịp thời. 

4.2. Kích thích hứng thú NCKH và phát triển tư duy sáng tạo cho SV 

- Hội SV trường cũng như các CLB thường xuyên tổ chức nhiều cuộc thi, sân chơi trí 

tuệ thu hút nhiều SV tham gia trao đổi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức. Thành lập và duy trì 

hiệu quả hoạt động của các CLB học thuật, câu lạc bộ NCKH dành cho SV. 

- Tăng cường tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm trao đổi, giới thiệu nhiều phương 

pháp tích cực trong giáo dục, xây dựng thái độ, mục tiêu học tập đúng đắn, hiệu quả cho SV; 

Kết hợp giao lưu giữa SV và những tấm gương thành công trong học tập, NCKH để thắp sáng 

hoài bão, ước mơ trong SV. Bên cạnh đó cần tìm hiểu tình hình, nguyện vọng của SV để kịp 

thời có những lời giải đáp, khuyên nhủ, định hướng cho hoạt động học tập của SV.  

- Trong quá trình học trên lớp, giảng viên nên thiết kế hệ thống bài tập giảm kĩ năng 

học thuộc, tăng khả năng tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề ở SV. 

4.3. Phát triển năng lực nghiên cứu, tăng động lực nghiên cứu và trang bị môi trường 

nghiên cứu tốt 

“Công thức để dẫn đến thành công trong NCKH là: Năng lực nghiên cứu + Động lực 

nghiên cứu + Môi trường nghiên cứu tốt = Thành công trong NCKH” (Thắng, 2016). Vì vậy 

để thành công trong NCKH, ta cần phối hợp ba yếu tố sau: 

1. Phát triển năng lực nghiên cứu 

- SV cần được học học phần Phương pháp luận nghiên cứu khoa học sớm hơn. Trở 

ngại lớn nhất của SV khi bắt đầu NCKH là không biết trình tự tiến hành một nghiên cứu khoa 

học. Thực tế, SV SP Trường ĐH Đà Lạt được tiếp cận bộ môn này vào học kì 1 năm thứ ba. 

Điều này khiến các sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai bị hạn chế về kĩ năng thực hiện 

nghiên cứu khoa học còn SV các năm thứ ba và năm thứ tư lại không có nhiều thời gian để 

đầu tư cho NCKH. 

- Giảng viên định hướng cho SV chọn đề tài phù hợp với ngành nghề được đào tạo và 

trình độ kiến thức. 
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- Một phương pháp khác nhằm đẩy mạnh giao lưu nghiên cứu là tổ chức Seminar hàng 

tuần hay hàng tháng. Hiện khoa Toán – Tin vẫn tổ chức Seminar hàng tuần, đó là cơ hội tốt 

cho SV tích lũy kinh nghiệm và phương pháp NCKH từ những người đi trước, đồng thời bổ 

sung nhiều kiến thức mới và nâng cao. Bên cạnh đó Seminar còn giúp SV tự tin hơn, phát huy 

khả năng tư duy, sáng tạo, vận dụng lý luận vào thực tiễn bên cạnh việc tái hiện kiến thức cũ. 

Tuy nhiên hình thức seminar vẫn chưa thu hút được nhiều SV tham gia vì đa số SV có tâm lý 

lo sợ về kiến thức của mình không vững và thiếu độ sâu, do đó, gặp nhiều khó khăn trong việc 

tiếp thu khi được nghe trình bày phần kiến thức nâng cao. 

- Tổ chức và duy trì tốt các CLB học thuật, CLB Khoa học, CLB NCKH bồi dưỡng 

kiến thức và kĩ năng cho SV tham gia NCKH. 

- Tập trung cải thiện trình độ ngoại ngữ của SV. Ngoại ngữ là một công cụ không thể 

thiếu cho bất cứ quá trình học tập, NCKH hiện nay. Bởi SV không chỉ nghiên cứu, tham khảo 

các tài liệu trong nước mà còn phải tiếp cận tới nhiều tài liệu có giá trị đến từ nhiều nền khoa 

học, giáo dục của nhiều nước. Đa số SV của khoa SP hiện nay vẫn còn hạn chế nhiều ở khả 

năng ngoại ngữ, điều này gây cản trở lớn đến việc tiếp thu, cập nhật tri thức. 

2. Tăng động lực nghiên cứu 

- Thường xuyên tổ chức các cuộc thi sáng tạo, mang tính cạnh tranh, đưa tiến bộ khoa 

học kĩ thuật, đề tài NCKH vào cuộc sống.  

- Khen thưởng xứng đáng những SV có thành tích cao trong NCKH. 

3. Trang bị môi trường nghiên cứu tốt 

Theo tác giả Thắng (2016): "Môi trường nghiên cứu gồm hai phần: phần cứng và phần 

mềm. Đối với các nhà khoa học thực nghiệm, phần cứng là các phòng thí nghiệm với các 

trang thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu. Thiếu sự hỗ trợ của các phòng thí nghiệm thì khó 

lòng đạt được kết quả nghiên cứu tốt.". “ Trong khi đó đối với người làm nghiên cứu lí thuyết 

như toán học thì phần cứng chủ yếu là giấy, bút, một thư viện tươm tất và một chiếc máy tính 

được kết nối tốt với các kho dữ liệu qua intenet. Các phương tiện này không mấy tốn kém, 

Nhà trường có thể trang bị không quá khó khăn.”. “Tuy nhiên sự khác biệt lớn về môi trường 

NCKH nằm ở phần mềm: cơ chế tổ chức NCKH. Ở những ĐH đẳng cấp, NCKH thường được 

tổ chức làm việc theo nhóm (team working).”. “Trong một nhóm nghiên cứu, mỗi thành viên 

có thể theo đuổi các bài toán khác nhau nhưng cùng hướng tới một mục tiêu, nằm trong một 

ngữ cảnh, một hướng nghiên cứu chung. Do đó, các thành viên trong nhóm có mối quan tâm 

gần gũi với nhau, từ đó có sự hợp tác, giao tiếp trao đổi, chia sẻ ý tưởng với nhau, học hỏi lẫn 

nhau. Tương tác và cộng tác, đó là phương thức làm việc của nhóm nghiên cứu. Thế mạnh 

của từng người sẽ được phát huy tối đa theo sự cộng hưởng lẫn nhau, còn điểm yếu thì lại 

được bù đắp. Năng suất, chất lượng hiệu quả nghiên cứu của từng thành viên sẽ tăng lên rất 

nhiều so với làm việc theo mục tiêu của từng cá nhân và sẽ được lũy tiến theo thời gian”. 

Sử dụng hiệu quả thư viện trong việc tạo môi trường tự học và tự nghiên cứu, kích 

thích sự chủ động của người học. Thư viện Trường ĐH Đà Lạt được đầu tư khá tốt về cơ sở 

vật chất, nâng cấp hạ tầng cơ sở, kết nối hệ thống mạng, trang bị máy móc thiết bị hiện đại... 



62  KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

Thư viện góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH trong nhà 

trường, cung cấp được một số dịch vụ thông tin cơ bản cho bạn đọc. Tuy nhiên để góp phần 

nâng cao chất lượng NCKH của SV ĐH Đà Lạt, thư viện nên liên tục tổ chức nhiều buổi giới 

thiệu sách mới, tài liệu mới. Liên hệ thường xuyên với cán bộ, giảng viên các khoa để kịp thời 

nắm bắt nhu cầu, sự thay đổi về nguồn tài liệu, trao đổi về những nguồn tư liệu mới trên cơ sở 

đó phát triển bộ sưu tập và dịch vụ thư viện, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học 

tập. 

5. KẾT LUẬN 

NCKH là một hoạt động có trình tự, chịu sự chi phối bởi nhiều yếu tố, trong đó mỗi 

SV phải được trang bị nền tảng kiến thức thật vững vàng, biết say mê nghiên cứu, tìm tỏi và 

học hỏi kinh nghiệm,... để mang lại một kết quả NCKH thật chất lượng. Để đạt được kết quả 

đó, Nhà trường, giảng viên cùng SV cần phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau mà Nhà 

trường chính là đầu tàu dẫn đắt học sinh, định hướng cho sự thành công của hoạt động NCKH 

và SV là chủ thể, là nhân tố quyết định cho chất lượng của hoạt động nghiên cứu. Có như vậy 

hoạt động NCKH mới thật sự là hoạt động chủ chốt, khẳng định chất lượng đào tạo SV SP, 

đặc biệt là SV SP toán của trường ĐH Đà Lạt trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng 

cao cho xã hội. 
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TÍNH TRUNG THỰC – NÉT TÍNH CÁCH CÓ MỐI TƯƠNG QUAN VỚI 

KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

Nguyễn Thị Bích Phượng, Trần Lương 

BM Tâm lý – Giáo dục Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ 

Tóm tắt 

Bài báo trình bày thực trạng nhận thức của sinh viên về tính trung thực biểu hiện ở nhận thức, thái 

độ và hành vi; mối tương quan giữa tính trung thực và kết quả học tập. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy có 95,7% sinh viên thấy được sự cần thiết của tính trung thực. Đa số sinh viên hiểu đúng về 

tính trung thực ( X = 3.81). Sinh viên rất quan tâm đến tính trung thực  ( X = 4.33). Có từ 69,1% 

đến 89,1% số sinh viên “đồng ý” với biểu hiện cảm xúc tích cực về tính trung thực. Vẫn còn 

10,9% đến 33,8% số sinh viên “không đồng ý” những biểu hiện cảm xúc tích cực về tính trung 

thực. Nhiều sinh viên “đồng ý” những biểu hiện hành vi về tính trung thực, tuy nhiên vẫn còn số ít 

sinh viên “không đồng ý” những biểu hiện hành vi về tính trung thực đã được liệt kê. Tính trung 

thực có mối tương quan với kết quả học tập của sinh viên. Những sinh viên có kết quả học tập 

càng cao thì càng “đồng ý” với những biểu hiện về mặt nhận thức tính trung thực và những cảm 

xúc tích cực về tính trung thực. 

Từ khóa: Tính trung thực, sinh viên, nét tính cách, kết quả học tập 

 

1. GIỚI THIỆU 

Ở nước ngoài, nghiên cứu về tính trung thực có các tác giả như Robert Feldman, H. 

Hartshorne, M. A May và Robert Vincent Joule. Trong nghiên cứu thực nghiệm của Robert 

Vincent Joule đã chỉ ra mức độ trung thực của con người. Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu 

như “cái tôi trung thực” của con người thể hiện khi có sự “kiểm soát” xã hội. Trong điều 

kiện kiểm chứng, con phố khá vắng vẻ và hầu như tất cả mọi người đi đường đều nhặt tiền 

nhét vào túi và không nói gì. Nghiên cứu của Robert Feldman thì chỉ ra rằng “mọi người hầu 

như nói dối như một phản xạ không điều kiện”. Trong thực nghiệm của mình (Đại học 

Massachusetts, Mỹ) Felman cho hai người lạ mặt vào cùng một phòng. Những người này 

được ghi hình khi đang trò chuyện. Sau đó, từng người xem lại băng và chỉ ra những gì mình 

nói mà “không hoàn toàn chính xác”. Kết quả nghiên cứu cho thấy ban đầu cả hai cùng cho 

rằng bản thân trung thực. Nhưng sau khi xem lại video, họ bất ngờ nhận thấy một số thứ mình 

nói không đúng. Chẳng hạn nói dối xoay quanh việc họ giả vờ thích người mà họ thực sự 

không thích hay tự nhận mình là ngôi sai của một nhóm nhạc nào đó. Con người nói dối có 

liên quan đến lòng tự trọng. Khi nào con người cảm thấy lòng tự tự trọng bị đe dọa họ sẽ lập 

tức nói dối ở mức độ cao. H. Hartshorne, M. A May (1920) nghiên cứu tính trung thực của trẻ 

em trong học tập. Để trả lời câu hỏi liệu học sinh có gian lận trong học tập hay không hai ông 

đã lựa chọn khoảng 11 nghìn học sinh từ 8 đến 16 tuổi. Trong thời gian vài tháng, họ cho bọn 

trẻ làm rất nhiều các bài kiểm tra – tất cả các bài kiểm tra được thiết kế để đo mức độ trung 

thực của người tham gia. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhiều học sinh gian lận trong học tập. 

Những học sinh thông minh có hành động gian lận ít hơn những học sinh có chỉ số thông 

minh bình thường. Nữ sinh và nam sinh gian lận ở mức độ ngang nhau. Những học sinh sống 

trong gia đình ổn định và hạnh phúc thì không gian lận nhiều như những học sinh sống trong 

gia đình bất ổn và không hạnh phúc. Các hình thức gian lận trong học tập chủ yếu là liếc bài, 

chuyền phao, phao giấy, phao đùi, phao tàng hình [3, tr83 – 92]. Casey và Burton chứng minh 

tính trung thực là do được giáo dục mà thành mà trước hết là từ sự nhận thức. Kết quả nghiên 
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cứu cho thấy lòng trung thực không phải là một đặc điểm bẩm sinh. Một người được dạy dỗ 

để có tính trung thực không có nghĩa là họ luôn trung thực trong mọi hoàn cảnh. Vấn đề là 

quan niệm của họ về sự trung thực trong một hoàn cảnh cụ thể nào đó. Điều này có nghĩa là 

người trung thực cũng có đôi lúc nói dối. Tuy nhiên nếu một người thiếu trung thực sẽ gặp 

khó khăn trong giao tiếp xã hội vì tính trung thực là một đặc điểm cơ bản của lòng tin. [3, tr 

78]. 

Trung thực là một trong 12 giá trị sống căn bản mà tổ chức UNICEF đề xuất. Trong 

tài liệu cung cấp cho Chương trình Giáo dục giá trị cuộc sống xem trung thực là luôn nói sự 

thật, trung thực có nghĩa là không có mâu thuẫn hoặc thiếu nhất quán trong suy nghĩ, lời nói 

và hành động. Trung thực là khả năng nhận thức được những điều đúng đắn và thỏa đang 

trong vai trò, hành vi và các mối quan hệ xã hội của một người. Trung thực làm cho cuộc 

sống trở nên toàn vẹn bởi vì bên trong và bên ngoài là một hình phản chiếu. Người trung thực 

là người thật thà đáng tin cậy và bản thân nhận biết mình trung thực cảm thấy lòng mình nhẹ 

nhõm. [1, tr 209].  

Ở Nhật Bản tính trung thực là một trong những giá trị quan trọng thể hiện ở sự thống 

nhất suy nghĩ, tình cảm và hành động, nhất quán với cách biểu hiện thông qua tầm nhìn, sứ 

mệnh và văn hóa của tổ chức nói chung, biểu hiện ra hành vi lấy đạo đức phục vụ làm động 

cơ, quan hệ với người khác cởi mở lương thiện, không thiên vị, lễ độ, tích cực đóng góp, học 

tập, đổi mới cầu tiến. [7, tr 270].  

Ở trong nước, bàn về tính trung thực, Hồ Chí Minh cho rằng “trung thực là sống phải 

thật thà, trung thực, thẳng thắn, nghĩa tình; trung thực là nói phải đi đôi với làm (Hồ Chí 

Minh: Toàn tập, t.2, tr. 260). Hà Nhật Thăng thì cho rằng người trung thực “thể hiện ở sự tin 

cậy người khác, thật thà, thân ái với mọi người bằng lòng thành thật, giữ lời hứa” [10, tr 

104]. Tục ngữ Việt Nam có câu “ăn ngay nói thẳng”. Tự điển Việt – Việt xem trung thực có 

nghĩa là ngay thẳng. Xem xét tính trung thực dưới góc độ là phẩm chất của người lãnh đạo và 

người lao động Vũ Dũng cho rằng tính trung thực là một trong phẩm chất cần thiết của mỗi 

con người. Người lãnh đạo bao giờ cũng mong muốn người lãnh đạo dưới cấp của mình là 

người trung thực. Khi có những người lãnh đạo cấp dưới trung thực thì họ luôn yên tâm giao 

nhiệm vụ. Ngược lại, trong một tổ chức, các thành viên của tập thể luôn mong muốn và yêu 

cầu người lãnh đạo của mình thực sự trung thực. Những người dưới quyền muốn có cảm giác 

yên tâm về việc làm “chúng tôi có thể tin tưởng về người lãnh đạo”, “người lãnh đạo của 

chúng tôi đã giữ đúng lời hứa”. [2, tr 135].  

Tính trung thực của người học được Dương Thiệu Tống nhắc đến như là một đức tính 

căn bản cho mọi đức tính khác. Ông cho rằng trung thực là đức tính cần thiết nhất ở con người 

vì nếu người ta không trung thực với chính bản thân mình thì không thể nào trung thực được 

với xã hội. [9 tr 33 -34]. Trong tự điển Tiếng Việt của nhà xuất bản Khoa học Xã hội xem 

“trung thực là ngay thẳng, thật thà, đúng với sự thật, không làm sai lệch sự thật”.  

Điểm chung của các quan niệm khi bàn về tính trung thực là trung thực là không nói 

dối, có lời nói, suy nghĩ, hành động thống nhất với nhau và tính trung thực là cơ sở của lòng 

tin nên người trung thực là người đáng tin cậy. Trung thực làm cho cuộc sống trở nên toàn 

vẹn bởi vì bên trong và bên ngoài là một hình phản chiếu. Người trung thực là người thật thà 

đáng tin cậy và bản thân nhận biết mình trung thực cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm.  
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Nghiên cứu thực trạng tính trung thực của sinh viên trường Đại học Cần Thơ được tiến 

hành dựa trên cơ sở lí thuyết của Tâm lý học hoạt động. Các nhà Tâm lí học hoạt động xem trung 

thực là một trong những phẩm chất của nhân cách, là tính cách. Mà “tính cách là sự kết hợp độc 

đáo, cá biệt những đặc điểm tâm lý tương đối ổn định, biểu hiện thường xuyên của cá nhân và 

được biểu hiện thường xuyên của cá nhân và được thể hiện một cách tương đối có hệ thống trong 

các hành vi, hành động và cử chỉ của con người” [2, tr 220]. Tính cách của con người gồm những 

nét tính cách tích cực (trung thực, cần cù, chịu khó…) và những nét tính cách tiêu cực (hèn nhát, 

dối trá, ích kỷ…). Những nét tính cách tích cực được xem là đức tính và những nét tính cách tiêu 

cực là thói hư tật xấu. Mỗi nét tính cách đều được biểu hiện ở mặt nhận thức thái độ, hành vi trong 

tất cả các mối quan hệ xã hội.  

Kế thừa quan điểm của các tác giả trong và ngoài nước và xem xét trung thực là nét tính 

cách tích cực. Mỗi nét tính cách đều biểu hiện ở ba mặt nhận thức, thái độ và hành động trong các 

mối quan hệ xã hội.  

Về mặt nhận thức: sinh viên nhận thức được biểu hiện của một người có tính trung thực 

như: trung thực là không chấp nhận gian dối trong bất cứ chuyện gì, luôn nói đúng sự thật. Người 

trung thực luôn hành động phù hợp với chuẩn mực, luôn thống nhất giữa suy nghĩ, lời nói, thái độ 

và hành động. Tuy nhiên không phải vì thế mà nói hết chuyện riêng tư cho người khác biết.  

Về mặt thái độ: cảm xúc biểu hiện ở sự hài lòng hay không hài lòng đối với sự vật hiện 

tượng khi chúng có liên quan với nhu cầu của con người. Những cảm xúc tích cực là những cảm 

xúc phù hợp với nhu cầu và phù hợp với chuẩn mực xã hội. Ngược lại, những cảm xúc tiêu cực 

xảy ra khi sự vật hiện tượng nào đó không đáp ứng được nhu cầu của con người. Như vậy, một 

người có nhu cầu về tính trung thực sẽ cảm thấy bị căng thẳng khi phải nói dối, luôn vui vẻ khi 

người khác khen mình là người trung thực. Người có nhu cầu tính trung thực sẽ cảm thấy mình 

nhẹ nhõm khi nói lên sự thật. Người có nhu cầu về tính trung thực sẽ cảm thấy bị xúc phạm khi 

phát hiện bạn bè nói dối, luôn vui vẻ hài lòng khi bên cạnh có những người bạn chân thật và sẽ rất 

tức giận khi có ông chủ không giữ lời hứa.  

Về mặt hành vi: người có tính trung thực biểu hiện cụ thể ra bằng hành vi trong các mối 

quan hệ xã hội như: không vì bạn bè mà bao che hành vi sai trái của bạn bè, không quay cóp trong 

thi cử ngay cả khi thầy cô không phát hiện, phải trả lại tiền thối dư khi mua hàng ngay cả khi chủ 

hành không phát hiện và không nói dối với người khác.  

Nghiên cứu đã sử dụng phối hợp các phương pháp nghiên cứu lí luận và nghiên cứu thực 

tiễn. Số liệu được xử lí bằng phần mềm SPSS for Window 16.0. Tính toán các thông số thống kê 

như: tần số, điểm trung bình, tương quan Pearson.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Để tìm hiểu tính trung thực của sinh viên trường Đại học Cần Thơ, phương pháp được 

sử dụng trong nghiên cứu này là nghiên cứu lí luận và điều tra thực tiễn. Trên cơ sở kế thừa 

các nghiên cứu trước và dựa trên quan điểm tâm lý học hoạt động mà chỉ ra những biểu hiện 

về mặt nhận thức, thái độ và hành động của tính trung thực. Để tìm hiểu những biểu hiện tính 

trung thực của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, nghiên cứu này thiết kế 5 câu hỏi. Nội 

dung câu hỏi để tìm hiểu nhận thức của sinh viên về biểu hiện của tính trung thực, thái độ 

quan tâm của sinh viên về tính trung thực, thái độ trung thực của sinh viên và hành động thể 

hiện tính trung thực của sinh viên. Số liệu được khảo sát vào dịp đầu năm học 2015 – 2016 và 
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trong giới hạn phạm vi nghiên cứu chỉ khảo sát ngẫu nhiên 376 khách thể đại diện, bao gồm 

sinh viên Khoa Sư phạm, Khoa Tự nhiên, Khoa Công nghệ, Khoa Công nghệ thông tin và 

truyền thông, Khoa Chính trị, Khoa Kinh tế, Khoa Luật, Khoa Môi trường và Tài nguyên 

thiên nhiên, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Khoa Thủy sản. Sinh viên Khoa Phát 

triển Nông thôn và điều kiện vị trí địa lý nên cũng không được khảo sát. Trong đó, sinh viên 

nữ là 211 chiếm 56,1%, sinh viên nam là 165 chiếm 43,9%. Khách thể thuộc dân tộc Kinh 

chiếm 94,9%, dân tộc Hoa 2,4 %, dân tộc Khmer 2,7%. Khách thể là sinh viên năm hai chiếm 

43,6%, năm ba chiếm 33%, sinh viên năm tư chiếm 23,4%. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu được 

xử lý bằng phương pháp thống kê và số liệu được xử lí bằng phần mềm SPSS For Window 

16.0.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Nhận thức của sinh viên về tính trung thực 

3.1.1. Nhận thức của sinh viên về sự cần thiết của tính trung thực 

 Tính trung thực là một trong những nét tính cách tốt đẹp trong nhân cách của mỗi cá 

nhân. Để tìm hiểu nhận thức của sinh viên trường đại học Cần Thơ về sự cần thiết của tính trung 

thực, nghiên cứu này đã thiết kế câu hỏi và khảo sát 376 sinh viên trường đại học Cần Thơ, điều 

tra theo 5 mức độ (1 = Hoàn toàn không cần thiết; 2 = Không cần thiết; 3 =Phân vân;  4 = Cần 

thiết,  5 = Rất cần thiết). Kết quả thể hiện ở bảng 1 

Bảng 1. Nhận thức của sinh viên về sự cần thiết của tính trung thực 

Mức độ Số lượng Tỉ lệ % X  

Hoàn toàn không cần thiết 2 0,5 

 

4,51 

Không cần thiết 5 1,3 

Phân vân 9 2,4 

Cần thiết 143 38,0 

Rất cần thiết 217 57,7 

Tổng cộng 376 100,0 

Kết quả bảng 1 cho thấy đa số sinh viên đều nhận thấy sự cần thiết của tính trung thực. 

Trong đó có 57.7% số sinh viên cho rằng tính trung thực là “rất cần thiết” chiếm tỉ lệ cao 

nhất, chiếm vị trí thứ hai có 38% số số sinh viên cho rằng tính trung thực là “cần thiết”, vẫn 

còn 4,2% số sinh viên chưa nhận thấy được sự cần thiết của tính trung thực. Kết quả trên cho 

thấy đa số sinh viên đều nhận thấy được tầm quan trọng của tính trung thực trong cuộc sống 

cũng như trong học tập chiếm 95,7%. Điểm trung bình sinh viên nhận thức được sự cần thiết 

của tính trung thực là 4.51. Số sinh viên chưa nhận thấy được sự cần thiết của tính trung thực 

cần tìm hiểu rõ nguyên nhân để có những biện pháp tác động kịp thời.  

3.1.2. Biểu hiện nhận thức của sinh viên về tính trung thực  

 Một người có tính trung thực là không chấp nhận gian dối trong bất kỳ chuyện gì. 

Để tìm hiểu biểu hiện nhận thức về tính trung thực nghiên cứu này đã liệt kê 6 biểu hiện và 

khảo sát 376 sinh viên theo 5 mức độ (mức 1 = hoàn toàn không đồng ý, Mức 2 = không đồng 

ý, mức 3 = phân vân, mức 4 = đồng ý, mức 5 = rất đồng ý) và cho kết quả như ở bảng 2 
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Bảng 2. Biểu hiện mặt nhận thức của sinh viên tính trung thực 

T

T 
Biểu hiện nhận thức 

Mức độ đồng ý 
X  

1 2 3 4 5 

1 
không chấp nhận gian dối 

trong bất cứ chuyện gì 
12,5 12,8 30,1 30,1 14,6 3,22 

2 luôn nói sự thật 5,3 13,8 31,6 33 16,2 3,41 

3 
hành động phù hợp với chuẩn 

mực 
1,9 5,3 17,8 33,2 41,8 4,08 

4 
thống nhất lời nói và hành 

động 
2,9 5,9 13,6 32,4 45,2 4,11 

5 

trung thực không hẳn là nói 

hết chuyện riêng tư cho tất cả 

mọi người biết 

8,8 4,3 11,2 18,9 56,9 4,11 

6 
suy nghĩ, lời nói, thái độ, hành 

vi thống nhất với nhau 
4,5 6,6 16,5 38,8 33,5 3,90 

Tổng cộng 3,81 

 

Kết quả ở bảng 2 cho thấy 56.9% sinh viên “hoàn toàn đồng ý” rằng “trung thực 

không có nghĩa là nói hết chuyện riêng tư cho tất cả mọi người biết”; có 45.2% sinh viên cho 

rằng trung thực là “thống nhất giữa lời nói và hành động” và “hành động phù hợp với chuẩn 

mực” 41.8%. Trung thực là luôn có sự thống nhất giữa suy nghĩ, lời nói và hành động. Khi 

một cá nhân có tính trung thực hoặc giá trị sống hướng đến phẩm chất trung thực thì những 

suy nghĩ, lời nói và hành động không có sự mâu thuẫn với nhau và phản ánh đúng sự thật giữa 

tâm hồn bên trong và hành vi biểu hiện ra bên ngoài. Kết quả ở bảng 2 cho thấy chỉ có 33.5% 

sinh viên “hoàn toàn đồng ý” với quan niệm “trung thực là sự thống nhất giữa suy nghĩ, lời 

nói và hành động”. Có từ 12.5% đến 30.1% sinh viên “hoàn toàn không đồng ý” hoặc “phân 

vân”với quan niệm rằng “trung thực là không gian dối trong bất kỳ chuyện gì”. Từ kết quả ở 

bảng 2 trên cho thấy, trong suy nghĩ của một số sinh viên trung thực cũng có thể chấp nhận 

“gian dối trong bất kỳ chuyện gì” ở một chừng mực nào đó. Điều này làm người nghiên cứu 

suy nghĩ phải chăng sinh viên cho rằng có vài trường hợp có thể gian dối nhưng vẫn giữ được 

sự trung thực. Điều đó phản ánh cụ thể ở con số 31.6% “phân vân” khi cho rằng trung thực là 

“luôn nói sự thật”. Như vậy kết quả khảo sát đã phản ánh quan niệm của sinh viên về tính 

trung thực phải có sự thống nhất giữa suy nghĩ, lời nói và hành động nhưng điều đó không có 

nghĩa là nói hết chuyện cho người khác biết mà là luôn nói thật có những hành động phù hợp 

với chuẩn mực không được gian dối trong bất cứ chuyện gì. Điểm trung bình quan niệm của 

sinh viên về giá trị trung thực là 3.81.  
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3.2. Thái độ của sinh viên về tính trung thực 

3.2.1. Thái độ quan tâm của sinh viên về tính trung thực 

Thái độ cảm xúc luôn là động lực thúc đẩy hoặc là yếu tố kiềm hãm hành vi của mỗi 

cá nhân. Sinh viên bồi dưỡng được tính trung thực ở mức độ nào còn tùy thuộc một phần vào 

thái độ quan tâm của sinh viên đối với nét tính cách đó. Để tìm hiểu thái độ quan tâm của sinh 

viên về tính trung thực, nghiên cứu này đã thiết kế câu hỏi để tìm hiểu thái độ của sinh viên 

theo 5 mức độ và cho kết quả như ở bảng 3.  

Bảng 3. Thái độ quan tâm của sinh viên về tính trung thực 

Mức độ Số lượng Tỉ lệ % X  

Hoàn toàn không quan tâm 2 0,5 

4,33 

Không quan tâm 3 0,8 

Phân vân 19 5,1 

Quan tâm 198 52,7 

Rất quan tâm 154 41 

Tổng cộng 376 100,0 

Nhìn vào kết quả nghiên cứu ở bảng 3 cho thấy đa số sinh viên  đều quan tâm đến tính 

trung thực. Có 52,7% số sinh viên “quan tâm” đến tính trung thực và 41% sinh viên “rất quan 

tâm” về nét tính cách này. Có 5,1% số sinh viên “phân vân” không rõ bản thân có quan tâm đến 

tính trung thực hay không và có rất ít số sinh viên “không quan tâm” hoặc “hoàn toàn không 

quan tâm” đến tính trung thực. Con số này chiếm tỉ lệ là 1,3%. Điểm trung bình mức độ quan tâm 

đến tính trung thực của sinh viên là 4.33.  

3.2.2. Biểu hiện cảm xúc của sinh viên về tính trung thực  

Để tìm hiểu biểu hiện cảm xúc của sinh viên về tính trung thực nghiên cứu này đã liệt kê 6 

biểu hiện cảm xúc tích cực về tính trung thực và khảo sát 376 sinh viên trường Đại học Cần Thơ, 

điều tra theo 5 mức độ (mức 1 = hoàn toàn không đồng ý, mức 2 = không đồng ý, mức 3 = phân 

vân, mức 4 = đồng ý, mức 5 = rất đồng ý) Kết quả thể hiện ở bảng 4.  

Bảng 4. Biểu hiện cảm xúc của sinh viên về tính trung thực 

T

T 
Biểu hiện cảm xúc 

Mức độ đồng ý  

X  1 2 3 4 5 

1 
Cảm thấy bị căng thẳng khi phải nói 

dối 
4,3 8,8 7,8 1,6 7,5 3,89 

2 
Vui khi bạn bè, thầy cô khen là người 

trung thực 
0,5 4,8 7,8 6,7 0,2 4,11 

3 
Cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm khi 

nói lên sự thật 
0,3 0,8 9,8 8,7 0,4 4,48 

4 
Cảm thấy bị xúc phạm khi phát hiện 

bạn bè nói dối 
3,2 8,8 1,8 0,9 5,4 3,86 

5 
Rất vui khi nhận ra mình có người bạn 

chân thật 
0,5 1,9 9,0 27,9 60,6 4,46 

6 
Tức giận vì ông chủ chỉ trả phân nữa số 

tiền công đã hứa 
1,9 4,5 17,8 33,0 42,8 4,10 

Tổng cộng 4,15 
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Cảm xúc có thể là cảm xúc âm tính hoặc cảm xúc dương tính. Những cảm xúc dương 

tính nảy sinh khi thỏa mãn được nhu cầu về cái gì đó. Những cảm xúc âm tính nảy sinh khi 

không thỏa mãn được những nhu cầu về điều gì đó. Như vậy, một người có tính trung thực và 

có nhu cầu về tính trung thực thì sẽ nảy sinh những cảm xúc dương tính khi bản thân, người 

khác thực hiện hành vi trung thực, có cảm xúc dương tính khi bản thân nhận thấy mình là 

người trung thực hoặc được người khác khen mình là người trung thực. Mặt khác, một người 

trung thực và xem trọng tính trung thực luôn có cảm xúc âm tính với những tình huống hoặc 

hành vi phản trung thực. Cảm xúc cũng có thể là cảm xúc tích cực hoặc là những cảm xúc tiêu 

cực. Những cảm xúc tích cực là những cảm xúc có khả năng thúc đẩy hành vi biểu hiện tính 

trung thực và kiềm hãm những phản tính trung thực. Như vậy 6 biểu hiện cảm xúc được liệt 

kê ở bảng 4 là những cảm xúc tích cực. Kết quả bảng 4 cho thấy có khá nhiều sinh viên “hoàn 

toàn đồng ý” bản thân sẽ “rất vui khi nhận ra bản thân có được người bạn chân thật” chiếm 

60,6%, “cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm khi nói lên sự thật” chiếm 60,4%. Nhiều sinh viên 

“hoàn toàn đồng ý” rất “tức giận vì ông chủ chỉ trả phân nữa số tiền công đã hứa” chiếm 

42,8%. Điều này có nghĩa là sinh viên không thể chấp nhận một hành vi hứa rồi không thực 

hiện. Một người xem trọng tính trung thực luôn có những cảm xúc tích cực về những nhận xét 

đánh giá của người khác về tính trung thực của bản thân. Điều này thể hiện rõ khá nhiều sinh 

viên “hoàn toàn đồng ý” mình có cảm xúc “vui khi bạn bè, thầy cô khen mình là người trung 

thực” chiếm 40,2%, chính vì vậy mà “cảm thấy bị căng thẳng khi phải nói dối” chiếm 37,5% 

và “cảm thấy bị xúc phạm khi phát hiện bạn bè nói dối” chiếm 35,4 %. Như vậy, có từ 69,1% 

đến 89,1% số sinh viên “đồng ý” hoặc “hoàn toàn đồng ý” những biểu hiện cảm xúc tích cực 

về tính trung thực. Vẫn còn 10,9% đến 33,8% số sinh viên “không đồng ý” với những biểu 

hiện cảm xúc tích cực về tính trung thực. Số sinh viên này cần tìm hiểu rõ nguyên nhân 

“không đồng ý” với những biểu hiện cảm xúc tích cực về tính trung thực đã được liệt kê để có 

những nghiên cứu sâu hơn về tính trung thực. Điểm trung bình sinh viên đồng ý với biểu hiện 

cảm xúc tích cực về tính trung thực là 4.15.  

3.3. Biểu hiện hành vi của sinh viên về tính trung thực  

Nét tính cách của mỗi cá nhân luôn được thể hiện ra bên ngoài bằng hành vi. Người có 

tính trung thực đòi hỏi phải có sự thống nhất trong lời nói, suy nghĩ và hành động. Để tìm 

hiểu biểu hiện hành vi của sinh viên về tính trung thực nghiên cứu này liệt kê 5 hành vi phản 

tính trung thực và tìm hiểu ý kiến của sinh viên theo 5 mức độ (1= hoàn toàn không đồng ý, 2 

= không đồng ý, 3 = phân vân, 4 = đồng ý, 5 = rất đồng ý) 

Bảng 5. Biểu hiện hành vi của sinh viên về tính trung thực 

T

T 
Biểu hiện hành vi 

Mức độ đồng ý  

X  1 2 3 4 5 

1 
Để bảo vệ bạn bè tôi bao che hành 

vi sai trái của bạn 
23,4 26,3 29,3 15,2 5,9 2,53 

2 
Quay cóp trong khi thi nếu thầy cô 

không phát hiện 
28,5 36,2 20,5 8,5 6,4 2,28 

3 
Nói dối với bạn bè nếu không muốn 

cho bạn bè biết sự thật 
13,8 27,4 31,6 19,7 7,4 2,79 

4 
Không trả lại tiền thối dư khi mua hàng 

nếu chủ hàng không phát hiện 
68,4 13 9,3 5,1 4,3 1,64 

5 
sẵn sàng nói dối là có làm bài tập 

nhóm để đủ điểm quá trình 
4,0 6,6 19,7 21,5 48,1 1,97 
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 Mỗi người đều lựa chọn cho mình hệ thống những nét tính cách tốt đẹp và thể hiện 

những nét tính cách ấy trong hoạt động sống của bản thân. Tính trung thực của mỗi cá nhân 

được hình thành trong hoạt động, trong giao tiếp đồng thời cũng được thể hiện trong hoạt 

động và giao tiếp. Quá trình này được gọi là quá trình chủ thể hóa đối tượng và đối tượng hóa 

chủ thể. Chính trong hoạt động giao tiếp mà tính trung thực được hình thành và cũng được 

bộc lộ ra. Nhìn vào bảng 5 ta thấy nhiều sinh viên “hoàn toàn không đồng ý” hành vi“không 

trả lại tiền thối dư khi mua hàng nếu chủ hàng không phát hiện” chiếm 68,4%. Nhiều sinh 

viên thể hiện rõ tính trung thực của bản thân trong thi cử vì vậy sẽ “không đồng ý” “quay cóp 

trong khi thi nếu thầy cô không phát hiện” chiếm 36,2%, sinh viên cũng “không đồng ý” 

hành động “nói dối với bạn bè nếu không muốn cho bạn bè biết sự thật” chiếm 27,4% và 

“không đồng ý” hành động“bao che những hành vi sai trái của bạn bè” chiếm 26,3%. Tuy 

nhiên còn khá nhiều sinh viên “hoàn toàn đồng ý” để có được điểm quá trình sẵn sàng nói 

dối thầy cô “sẵn sàng nói dối là có làm bài tập nhóm để đủ điểm quá trình” chiếm 48,1%. Có 

từ 4,3% đến 48,1% sinh viên “không trả lại tiền thối dư khi mua hàng nếu chủ hàng không 

phát hiện”, “bao che hành vi sai trái của bạn”, “quay cóp trong khi thi nếu thầy cô không 

phát hiện”, “nói dối với bạn bè nếu không muốn cho bạn biết sự thật” và “ nói dối là có làm 

bài tập nhóm để có được điểm quá trình”. Giáo dục tính trung thực và định hướng tính trung 

thực cho sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của gia đình và nhà trường và cả 

xã hội. Đây là một trong những phẩm chất cốt lõi của nhân cách ở cá nhân. Một cá nhân sống 

trung thực sẽ nhận được lòng tin nơi người khác và thành thật với bản thân, gia đình, xã hội vì 

vậy mà họ xứng đáng nhận được sự tin yêu.  

3.4. Tương quan giữa biểu hiện tính trung thực với kết quả học tập của sinh viên 

Để tìm hiểu mối tương quan giữa tính trung thực với kết quả học tập, nghiên cứu này 

đã tính toán thông số Pearson Correlation về mối quan hệ giữa biểu hiện tính trung thực với 

kết quả học tập. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong 17 biểu hiện về tính trung thực thì có 9 

biểu hiện có mối tương quan với kết quả học tập của sinh viên trường Đại học Cần Thơ 

Bảng 6. Tương quan giữa biểu hiện tính trung thực với kết quả học tập của sinh viên 

Mối tương quan Kết quả học tập 

Trung thực không có nghĩa là nói hết chuyện riêng tư 

cho tất cả mọi người biết 

Pearson Correlation .148** 

Sig. (2-tailed) .004 

N 376 

Trung thực là suy nghĩ, lời nói, thái độ, hành vi 

luôn thống nhất với nhau 

Pearson Correlation .123* 

Sig. (2-tailed) .017 

N 376 

Tôi sẽ quay cóp nếu thầy cô không phát hiện 

Pearson Correlation -.111* 

Sig. (2-tailed) .031 

N 376 
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Tôi sẽ nói dối với bạn bè nếu tôi không muốn cho 

họ biết sự thật 

Pearson Correlation -.129* 

Sig. (2-tailed) .012 

N 376 

Tôi sẽ không trả lại tiền thối dư khi mua hàng vì 

chủ hàng không phát hiện 

Pearson Correlation -.158** 

Sig. (2-tailed) .002 

N 376 

Tôi sẵn sàng nói dối là có làm bài tập nhóm để đủ 

điểm quá trình 

Pearson Correlation -.191** 

Sig. (2-tailed) .000 

N 376 

Tôi cảm thấy bị căng thẳng khi phải nói dối 

Pearson Correlation .120* 

Sig. (2-tailed) .020 

N 376 

Để bảo vệ bạn bè tôi bao che hành vi sai  trái của 

bạn 

Pearson Correlation -.132* 

Sig. (2-tailed) .010 

N 376 

Tôi rất vui khi nhận ra mình có người bạn chân thật 

Pearson Correlation .112* 

Sig. (2-tailed) .030 

N 376 

 

Nhìn vào kết quả bảng 6 cho thấy biểu hiện về mặt nhận thức có sự tương quan thuận 

rất chặt chẽ (sig. <0.01) giữa biểu hiện nhận thức về tính trung thực “trung thực không có 

nghĩa là nói hết chuyện riêng tư cho tất cả mọi người biết”. Điều này có nghĩa là những sinh 

viên càng có kết quả học tập cao thì mức độ đồng ý “trung thực không có nghĩa là nói hết 

chuyện riêng tư cho tất cả mọi người biết” càng cao . Có sự tương quan thuận (sig. < 0.05) 

giữa biểu hiện “trung thực là suy nghĩ, lời nói, thái độ, hành vi luôn thống nhất với nhau” với 

kết quả học tập. Về mặt cảm xúc có sự tương quan thuận (sig. < 0.05) giữa biểu hiện cảm xúc 

về tính trung thực “cảm thấy bị căng thẳng khi phải nói dối”, “rất vui khi nhận ra mình có 

người bạn chân thật” với kết quả học tập. Những thông số cho thấy có sự tương quan ngược giữa 

những hành vi phản tính trung thực với kết quả học tập. Điều này có nghĩa là những sinh viên có kết 

quả học tập càng cao thì càng “ít đồng ý” với những hành vi phản tính trung thực như: “sẽ quay 

cóp nếu thầy cô không phát hiện”, “sẽ nói dối với bạn bè nếu tôi không muốn cho họ biết sự 

thật”, “sẽ không trả lại tiền thối dư khi mua hàng vì chủ hàng không phát hiện”, “sẵn sàng 

nói dối là có làm bài tập nhóm để đủ điểm quá trình”, “bảo vệ bạn bè sẽ bao che hành vi sai  

trái của bạn”. Ngược lại, những sinh viên có kết quả học tập càng thấp thì càng có xu hướng 

đồng ý với hành vi phản tính trung thực như trên.  
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4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số sinh viên thấy được được sự cần thiết của tính 

trung thực, có quan niệm đúng về tính trung thực, rất quan tâm đến tính trung thực. Có hơn 

một nửa phần trăm số sinh viên “đồng ý” với những cảm xúc tích cực về tính trung thực. Tuy 

nhiên vẫn còn gần một nửa phần trămsố sinh viên có cảm xúc chưa phù hợp đối với tính trung 

thực. Có nhiều sinh viên “không đồng ý” với những hành vi phản trung thực mặt khác vẫn 

còn số ít sinh viên lại “đồng ý” với hành vi phản trung thực nhưng cũng có nhiều sinh viên 

“hoàn toàn đồng ý” với hành vi “sẵn sàng nói dối là có làm bài tập để đủ điểm quá trình”. 

Có mối tương quan giữa tính trung thực với kết quả học tập. Những sinh viên có kết quả học 

tập càng cao thì càng “đồng ý” với những biểu hiện về mặt nhận thức tính trung thực và 

những cảm xúc tích cực về tính trung thực, có xu hướng “không đồng ý” với những hành vi 

phản tính trung thực. Từ kết quả trên cho thấy cần có những biện pháp để hình thành và phát 

triển tính trung thực cho sinh viên 
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THẺ Ý TƯỞNG – MỘT CÔNG CỤ HỌC TẬP HỮU DỤNG 

Nguyễn Bích Liên 

Giảng viên hưu trí Khoa Sinh học, Trường Đại học Đà Lạt, Lâm Đồng 

Tóm tắt 

Theo lý thuyết kiến tạo, người học đóng vai trò “kiến tạo kiến thức”bằng cách nối kết những kinh 

nghiệm, suy nghĩ riêng với những điều mới tiếp nhận. Thẻ ý tưởng được sử dụng như một công cụ 

hỗ trợ người học bày tỏ và chia sẻ ý tưởng cá nhân dưới hình thức viết ngắn (và vẽ tự do) trước, 

trong và sau các hoạt động học tập. Kết quả thử nghiệm sử dụng thẻ ý tưởng ở một số lớp học cho 

thấy mọi thành viên trong lớp đều có cơ hội bày tỏ, chia sẻ ý tưởng riêng góp phần xây dựng môi 

trường học tập tương tác cởi mở và tích cực.  

Từ khóa: học qua trải nghiệm; lý thuyết kiến tạo; thẻ ý tưởng. 

 

1. TIẾP CẬN LÝ THUYẾT KIẾN TẠO 

Tôi biết đến lý thuyết kiến tạo trong khóa học Cao học và đặc biệt chú ý đến vai trò 

chủ động “kiến tạo kiến thức” của người học thay vì chỉ “tiếp thu và tiêu hóa kiến thức” trong 

quá trình học tập theo lối nghĩ thông thường. Tôi nhận ra lý thuyết kiến tạo nếu được tìm hiểu 

thấu đáo và vận dụng linh hoạt trong dạy và học, có thể góp phần đáp ứng định hướng dạy 

học tích cực, đặt người học vào vị trí trung tâm. 

Bằng cách nào người học có thể kiến tạo kiến thức trong tiến trình học tập? J. Dewey 

nhấn mạnh đến yếu tố kinh nghiệm (experience) kết hợp với tư duy của người học sẽ là khởi 

nguồn của tri thức. J. Piaget giải thích quá trình phát triển nhận thức của trẻ là kết quả tự 

khám phá của trẻ thông qua vận động, tiếp nhận thông tin từ các giác quan và tư duy từ cụ 

thể, biểu tượng đến trừu tượng gắn kết với những kinh nghiệm và kiến thức đã có trước của 

trẻ. Cá nhân sẽ tích hợp thêm kiến thức mới nếu nó tương hợp với khung cấu trúc kiến thức 

hiện có của bản thân, ngược lại cá nhân sẽ điều chỉnh, thay đổi cấu trúc kiến thức hiện có sao 

cho phù hợp với những điều mới học được. Ngoài vai trò cá nhân, L.X. Vygotxky đặc biệt 

quan tâm đến vai trò của các mối tương tác xã hội. Nếu có sự hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ giữa 

các cá nhân thì quá trình học hỏi và nhận thức của người học sẽ dễ dàng và hiệu quả hơn 

(Đoàn, 2005). 

Có thể nhận thấy, việc học tập chỉ thực sự diễn ra khi người học tham gia tích cực vào 

tiến trình kiến tạo kiến thức thay vì chỉ đơn thuần tiếp nhận và tiêu hóa kiến thức. Trong môi 

trường học tập tương tác cởi mở, thân thiện, các thành viên tham gia có cơ hội bày tỏ suy 

nghĩ, lắng nghe, phân tích, học hỏi vấn đề theo hướng đa chiều từ đó kiến tạo lại kiến thức 

theo những cách riêng và có ý nghĩa với mỗi cá nhân. Không chỉ là xây dựng kiến thức, quá 

trình còn tác động đến phát triển kỹ năng và xúc cảm của người học góp phần hoàn thiện nhân 

cách của mỗi cá nhân (Brooks, 1999).  
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Chu trình học qua trải nghiệm của Kolb được xem là mô hình cụ thể hóa lý thuyết kiến 

tạo với bốn pha luân phiên có quan hệ mật thiết: (a) trải nghiệm (experience), (b) phân tích, 

suy ngẫm (reflection), (c) khái quát hóa (conceptualise), (d) thử nghiệm, áp dụng vào tình 

huống mới (test). Cá nhân đóng vai trò chủ thể và gắn kết với các mối tương tác xã hội trong 

các pha của chu trình (McLeod, 2010). 

 

Hình 1. Chu trình học qua trải nghiệm của Kolb (McLeod, 2010) 

2. VẬN DỤNG LÝ THUYẾT KIẾN TẠO Ở LỚP HỌC 

2.1. Sử dụng Thẻ ý tưởng như một công cụ học tập 

2.1.1. Câu chuyện về Thẻ ý tưởng 

Câu chuyện của McCarty được trích từ Chicken soup for the college soul (Canfield & 

Hansen, 2006). Một sinh viên đại học kể về người thầy đặc biệt của mình, giáo sư tiến sĩ 

Simon. Thầy có phương pháp dạy độc đáo, thường đặt câu hỏi, khuyến khích sinh viên  suy 

nghĩ, tìm tòi và tự mình tìm ra giải pháp. Có một bài tập rất đặc biệt trong suốt khóa học. Thứ 

ba hàng tuần, mỗi sinh viên phải nộp một thẻ ý tưởng ghi tên họ, ngày tháng kèm nội dung 

viết tự do, có thể là một ý tưởng, một mối quan tâm, một câu hỏi hay đơn giản là bất cứ điều 

gì sinh viên đang nghĩ đến. Thầy sẽ đọc, giữ kín mọi chuyện và viết ý kiến của thầy vào thẻ, 

sau đó chuyển lại cho người viết. Đó là cách thầy trao đổi trực tiếp với từng SV của lớp học. 

Những cuộc trò chuyện ấy đem lại nhiều cung bậc cảm xúc mới mẻ cho SV – thú vị, lo lắng, 

ẩn mình, hồi hộp, và cả chờ đợi lời giải đáp của thầy. Nhân vật kể chuyện đã có bước chuyển 

mình dài lâu và đầy sóng gió theo hướng tích cực nhờ phản hồi của thầy là một câu hỏi giản 

đơn ghi trên thẻ. 

2.1.2. Sử dụng Thẻ ý tưởng: mục đích và ý nghĩa 

Từ câu chuyện ấn tượng trên, tôi nghĩ nhiều về hướng thiết kế các bài tập sử dụng thẻ 

ý tưởng ở lớp học, như một phương thức thu thập thông tin nhằm giúp giáo viên (GV) hiểu 

sâu hơn về các nhu cầu, tâm tư của sinh viên (SV) đồng thời khuyến khích SV rèn luyện thói 

quen tư duy độc lập, bày tỏ, chia sẻ những cảm xúc và suy nghĩ riêng trước một sự kiện hay 

vấn đề. Thẻ ý tưởng hay đơn giản là tờ giấy khổ nhỏ ghi ý tưởng là phương tiện để bất kỳ SV 

nào trong lớp cũng có cơ hội trình bày ý kiến riêng một cách dễ dàng và tự nhiên. Hình thức 

này có thể góp phần hạn chế tình trạng thụ động, ngại tham gia của đa số SV trong các hoạt 

động đối thoại, phát biểu ý kiến ở lớp. 
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2.2. Thực hành một số bài tập với thẻ ý tưởng và kết quả 

2.2.1. Thu thập thông tin 

Sinh viên được đề nghị viết thẻ ý tưởng trong các bối cảnh sau kèm nội dung phù hợp: 

- Buổi học đầu tiên giới thiệu về môn học: những cảm xúc, suy nghĩ, lo lắng, mong 

muốn và những câu hỏi, thắc mắc của mỗi SV về môn học, lớp học. Hình thức viết ngắn tại 

lớp, giới hạn trong một trang giấy vở học sinh hoặc nửa tờ giấy A4. 

- Tuần đầu tiên và tuần thứ hai của môn học: mỗi SV được phát (hoặc tự chuẩn bị) 

một tấm thẻ màu cứng và viết, vẽ tự do theo cách riêng một điều quan tâm, ý tưởng, hoặc một 

giá trị mà mình trân trọng (bài tập về nhà). 

- Trong buổi học: viết vào thẻ kinh nghiệm, hiểu biết của cá nhân liên quan bài học tùy 

theo yêu cầu của GV. Ví dụ mở đầu bài học Tập tính ở động vật, mỗi SV viết vào thẻ theo nội 

dung: Cho biết tên một con vật mà em yêu quý hoặc thích. Mô tả một hành vi dễ thương của 

con vật.  

- Kết thúc buổi học: Phiếu câu hỏi và góp ý tự do (bài tập tại lớp). Bài viết ngắn giới 

hạn một trang A4 về những bài học rút ra và những điều nên cải tiến (bài tập về nhà). 

- Sổ nhật ký lớp học (nhóm hoặc cá nhân) ghi chép, viết, vẽ, trang trí tự do về những 

bài học hay/chưa hay từ lớp học và những vấn đề quan tâm khác. 

- Trước khi kết thúc môn học 1-2 buổi: bài viết ngắn trên 1 trang A4 với nội dung: (a) 

Đặt ra các câu hỏi lớn và câu hỏi nhỏ liên quan tới môn học; (b) Những suy nghĩ về môn học, 

về lớp học; (c) Những điều chưa hay GV nên cải tiến. 

2.2.2. Xử lý thông tin từ thẻ 

Tùy  hình thức chọn lựa ở từng lớp học, GV sẽ nhận lãnh trách nhiệm lớn cần sự đầu 

tư về thời gian và trí lực: đọc thông tin của tất cả các thẻ và bài viết, phân loại các nhóm ý 

tưởng, chọn lọc những ý tưởng tích cực và chọn hình thức giới thiệu, chia sẻ ở lớp học; với 

những ý tưởng thiếu tích cực, giáo viên cần suy nghĩ cách phản hồi tế nhị cho bản thân người 

viết và định hướng suy nghĩ mới cho lớp học. Để khuyến khích sự tham gia của SV, GV cũng 

cần dành thời gian làm một số bài tập và chia sẻ trước lớp như một thành viên của lớp học. 

Động thái này đem lại sự phấn khích rất lớn cho SV. 

Ngoài ra, GV có thể hướng dẫn SV cùng tham gia xử lý thông tin. Từ thẻ cá nhân, mỗi 

SV học cách chia sẻ, lắng nghe và trao đổi ý tưởng theo cặp, theo nhóm nhỏ hoặc chung cả 

lớp. GV sẽ đặt thêm câu hỏi gợi ý và tình huống mới, khái quát hóa các bài học. 

Trong bất kỳ tình huống nào, nguyên tắc chung luôn là mọi ý tưởng đều được đón 

nhận một cách trân trọng và bình đẳng, sau đó được phản hồi theo những cách thích hợp. 

2.2.3. Kết quả ghi nhận từ các lớp học 

- Lớp CHK33 và môn Sinh học tế bào (SV năm thứ nhất): các ý tưởng từ thẻ của mọi 

thành viên trong lớp học được GV tập hợp và chuyển tải thành sơ đồ tư duy mô tả hình ảnh 

của lớp, sau đó được gửi tặng cho lớp học. Một số ý tưởng đùa cợt, thiếu tích cực cũng được 

thể hiện trên sơ đồ với lời mong ước của GV: khi kết thúc một học kỳ, SV có thể làm lại bài 

tập này, vẽ lại hình ảnh của lớp, chắc chắn sẽ đẹp và nhiều màu sắc hơn (Phụ lục B/Hình 2b). 

Bài tập được thực hiện trước tết âm lịch năm 2010; sau tết, SV trở lại lớp học, có nhiều 
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chuyển biến về thái độ học tập, học nghiêm túc hơn, đặt nhiều câu hỏi và tham gia trả lời, 

tranh luận vui vẻ. 

 - Lớp SHK31 và môn PPGD Sinh học (SV năm thứ ba): SV viết sổ nhật ký nhóm và 

bài viết ngắn sau mỗi buổi học. GV chọn lọc và tổng kết những bài học chung từ tập hợp thẻ 

để giới thiệu đến lớp học ở buổi học tiếp theo, khuyến khích SV vận dụng các bài học này 

trong hoạt động soạn giáo án, tập giảng, điều hành lớp. Kết thúc khóa học, SV đã chủ động tổ 

chức buổi tổng kết lớp học với khách mời đặc biệt là GV. Riêng trong bài học về Tập tính 

động vật, mỗi SV đọc to thẻ của mình trước lớp liên quan tới con vật yêu quý. Có nhiều thông 

tin thú vị, vui nhộn. Với sự hỗ trợ của GV, SV đã hoàn thành bài tập phân tích, sắp xếp các 

hành vi của những con vật vào những nhóm tập tính được giới thiệu trong bài học (phần lý 

thuyết). 

- Lớp NVSP hè 2010 và môn Phương pháp giảng dạy sinh học: SV chuẩn bị thẻ theo 

nội dung “Chọn thể hiện một giá trị mà bạn trân trọng” và trao đổi, chia sẻ thẻ theo cặp, theo 

nhóm ở lớp học. Hoạt động này thúc đẩy các thành viên trao đổi trực tiếp nhiều hơn về kinh 

nghiệm học tập, làm việc và các quan niệm sống (do lớp học đa dạng về thành phần, một số 

SV đã đi làm, một số mới tốt nghiệp đại học và một số chuẩn bị lên năm thứ tư). 

- Lớp SHK34, CSK34 và môn Sinh học tế bào (SV năm thứ nhất): SV năm thứ ba lớp 

SHK32 đã chuẩn bị các thẻ nhắn gửi, chia sẻ kinh nghiệm và những lời động viên chuyển đến 

các bạn tân sinh viên. SV năm thứ nhất đón nhận những chia sẻ này và ghi lại những cảm xúc 

tích cực trên thẻ như lời cảm ơn chân thành đến các anh chị khóa trên. Trong bài viết kết thúc 

môn học, một số bạn nêu nhiều câu hỏi, góp ý chân tình với GV, trình bày những suy nghĩ sâu 

sắc và rộng mở về môn học (Phụ lục A). 

- Lớp SPSHK34 và môn Phương pháp giảng dạy sinh học (SV năm thứ ba): SV chuẩn 

bị bài viết ngắn về những bài học cá nhân sau khóa học, đem đến lớp và thực hiện bài tập 

nhóm theo hình thức chuyền thẻ theo vòng tròn. Mỗi SV sẽ chuyển bài viết của mình (ký hiệu 

bài 1) cho bạn bên phải, nhận bài viết từ bạn bên trái (ký hiệu bài 2), đọc, ghi phản hồi, sau đó 

chuyển bài viết 2 cho bạn bên phải, nhận bài viết 3, đọc, ghi phản hồi và tiếp tục như thế cho 

đến khi nhận lại bài viết 1 của mình kèm theo nhiều phản hồi từ các bạn trong nhóm. Đó là 

những lời động viên, nhận xét tích cực thúc đẩy tinh thần học hỏi và gắn kết của nhóm. 

- Một SV lớp SPSHK32 sau khi tốt nghiệp trở thành GV đã mở rộng hướng sử dụng 

thẻ ý tưởng một cách sáng tạo trong lớp dạy Tiếng Anh của cô. Kết hợp đính các hình dán 

(sticker) trên thẻ, cô hướng dẫn học sinh của mình viết nhận xét riêng về hình dán dưới dạng 

các câu hoặc câu hỏi hoàn chỉnh bằng tiếng anh. Trao đổi thẻ trong lớp giúp học sinh khám 

phá nhiều ý tưởng thú vị, có thêm cơ hội trau giồi và yêu thích học tiếng anh (Phụ lục B/Hình 

2c). 

2.3. Đánh giá về công cụ học tậpThẻ ý tưởng  

2.3.1. Tính hữu dụng 

Qua các bài tập sử dụng thẻ ý tưởng, SV có cơ hội bày tỏ suy nghĩ riêng một cách 

sáng tạo (viết, vẽ, trang trí thẻ). Khi đặt bút viết, họ sẽ suy nghĩ cẩn trọng hơn. Với những SV 

thiếu mạnh dạn trước đám đông, viết ra những điều quan tâm sẽ dễ dàng hơn so với phát biểu. 

Đặc biệt, bài tập viết ngắn sau một hoạt động, một buổi học giúp SV hình thành thói quen 

nhìn lại, phân tích, rút ra các bài học cần thiết cho tiến trình học hỏi.  
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Khi tập hợp, trao đổi thẻ, SV đã học cách chia sẻ, lắng nghe và khám phá vấn đề theo 

những góc nhìn mới mẻ. SV có thêm cơ hội nhận chân giá trị của bản thân và của các thành 

viên khác, từ đó cảm thấy tự tin, cởi mở hơn trong học tập và trong cuộc sống. Những tương 

tác tích cực góp phần xây dựng lớp học thân thiện, đem lại niềm hứng khởi cho hoạt động dạy 

và học của cả SV lẫn GV. 

Qua thẻ ý tưởng, GV có thể khám phá những nhân tố tích cực trong lớp học, những ý 

tưởng mới mẻ từ SV, từ đó khuyến khích, kết nối, khơi gợi những sáng tạo, những giá trị 

hướng thượng nơi người học. GV còn có thể phát hiện kịp thời một số vấn đề của chính GV 

và lớp học, từ đó tìm hướng cải thiện với sự cộng tác của SV (GV điều chỉnh phương pháp 

giảng dạy, thay đổi một số hoạt động có sự tham gia của SV). 

2.3.2. Một số hạn chế 

Một số SV gặp khó khăn khi viết tự do không theo khuôn mẫu hoặc tham gia viết một 

cách chiếu lệ khi cho rằng thẻ mang tính hình thức. Có thể khắc phục tình trạng này bằng 

những bài tập ghi thẻ khởi đầu với nội dung đơn giản, gắn liền với thực tế cuộc sống và kinh 

nghiệm cá nhân, khuyến khích SV động não và trao đổi thẻ trên tinh thần tôn trọng, học hỏi 

lẫn nhau. 

Việc hướng dẫn và phản hồi của GV nếu thiếu cẩn trọng và suy nghĩ thấu đáo có thể 

gây mặc cảm, tự ti hoặc làm mất niềm tin ở SV. 

Lớp học đông (trên 80 SV) và số buổi lên lớp không trải dài suốt học kỳ sẽ hạn chế 

tính tương tác cao và thường xuyên giữa GV và SV. 

Cần nhớ rằng thẻ ý tưởng chỉ là một trong nhiều công cụ hỗ trợ học tập. GV cần linh 

hoạt và sáng tạo trong sử dụng thẻ kết hợp với những công cụ khác tùy bối cảnh dạy và học 

sao cho những người học có thêm nhiều cơ hội phát triển tư duy độc lập và học hỏi cùng 

nhau. 

3. KẾT LUẬN 

Thẻ ý tưởng được sử dụng như một trong nhiều công cụ hỗ trợ học tập của SV, 

khuyến khích mọi thành viên của lớp học bày tỏ và chia sẻ những ý tưởng riêng. Đây là tiền 

đề tạo nên môi trường học tập cởi mở và tích cực, xây dựng những mối tương tác bền vững 

trong lớp học. Trong bối cảnh ấy, SV đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và sáng tạo trong hoạt 

động học tập của cá nhân, nhóm và lớp học. 
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Phụ lục 

Phụ lục A: Bài viết kết thúc môn Sinh học tế bào 

“Em vẫn chưa hình dung hết sự kỳ diệu của thế giới tế bào. Chỉ từ tế bào bé xíu mà 

cấu thành nên cơ thể. Các tế bào đã rất khác nhau về cấu trúc và chức năng: tim, gan, thận, 

bàn tay, đôi chân, mắt, miệng… Vậy tế bào cũng có nhiều loại, đa dạng và phong phú như thế 

sao? Tại sao từ lúc mới hình thành cơ thể, tế bào các loại có thể nhận biết vị trí của mình ở 

đâu, lớn lên và phân chia để hình thành nên cơ thể? 

Từ DNA nằm trên nhiễm sắc thể trong nhân tế bào lại có thể cho ta biết mối quan hệ 

cha con giữa hai người, DNA mang vật liệu di truyền quyết định những tính trạng mà chị em 

trong gia đình có thể giống nhau. Vậy DNA thật sự là gì?  

Thật khó có thể hình dung tế bào lại tài giỏi đến như thế! 

Qua môn học, em cũng tìm được những bài học cho riêng mình. Mỗi chúng ta là một 

tế bào khác nhau của xã hội, phải nhận biết được chính mình, là chính mình, làm tốt những 

nhiệm vụ của bản thân, không ngừng hoàn thiện để phát triển và tốt hơn từng ngày. Và tế bào 

này luôn kề sát tế bào khác, tương quan chặt chẽ với nhau, cùng phát triển để xã hội ngày 

càng tốt hơn”. (P.T.T.M. - SV năm thứ nhất, lớp SHK34 – tháng 10.2010) 

Phụ lục B: Giới thiệu một vài thẻ ý tưởng 

 

Hình 2a. Một vài thẻ ý tưởng của lớp học 
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Hình 2b. Một vài thẻ ý tưởng và bản đồ tư duy (tập hợp các thẻ ý tưởng) 
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Hình 2c. Kết hợp hình dán (sticker) và thẻ ý tưởng 

 

a. Lời cảm ơn 

Tôi xin chân thành cảm ơn Th.S. Nguyễn Thị Ái Minh - giảng viên khoa Sư phạm trường Đại 

học Đà Lạt, cô giáo Vũ Thị Thủy – cựu sinh viên Sư phạm Sinh học K32; cùng các bạn sinh 

viên các khóa đã hỗ trợ và đồng hành cùng tôi trong hành trình học hỏi và thử nghiệm sử 

dụng thẻ ý tưởng. 
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RÈN KĨ NĂNG PHÁN ĐOÁN, SUY LUẬN VÀ ĐẶT CÂU HỎI CHO HỌC 

SINH TIỂU HỌC TRONG DẠY ĐỌC HIỂU VĂN BẢN 

Hoàng Thu Hà, Bùi Yến Nhi, Trần Thị Bích Tuyền, Trịnh Thị Hương 

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ 

Tóm tắt 

Trong tiến trình đọc, người đọc vận dụng rất nhiều kĩ năng (KN) để tham gia vào chiếm lĩnh văn 

bản như KN phán đoán, suy luận, kết nối và đặt câu hỏi... và để phát triển năng lực đọc cho người 

học thì các chiến lược dạy học tập trung vào rèn luyện các KN đọc nhằm chuẩn bị cho học sinh 

(HS) những nhân tố cơ bản, quan trọng để trở thành người đọc độc lập ngay từ bậc tiểu học. Ở 

Việt Nam, vấn đề dạy học và phát triển năng lực đọc đã và đang được bàn đến nhiều trong thời 

gian gần đây, trong đó có đề cập đến các KN cần được dạy cho HS. Bài viết này giới thiệu một 

cách tổng quan về KN phán đoán, suy luận, làm sáng tỏ và các biện pháp rèn các KN đọc này 

nhằm phát triển khả năng đọc hiểu văn bản cho HS tiểu học.  

Từ khóa: đọc hiểu văn bản; KN đọc; phán đoán; đặt câu hỏi; suy luận. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đọc là quá trình tiếp nhận thông tin, thông qua hoạt động đọc, người đọc có thể bày tỏ 

ý kiến, mở rộng tri thức, được kích thích khả năng sáng tạo và tự nâng cao trình độ văn hóa 

cho bản thân. Trong tiến trình đọc, người đọc thường trải qua những hoạt động để truy tìm ý 

nghĩa của văn bản như phán đoán, đặt câu hỏi, suy luận, kết nối, liên tưởng, tóm tắt... Những 

hoạt động này không tách rời riêng lẻ mà có sự phối hợp với nhau. Tùy theo nội dung của văn 

bản, trình độ, đặc điểm, sở thích, lứa tuổi, giới tính, văn hóa... mà người đọc có sự thể hiện 

khác nhau trong tiến trình đọc. Để phát triển năng lực đọc cho HS, các nhà nghiên cứu giáo 

dục như Anderson, Durkin, Pearson... cho rằng trẻ nên được dạy những chiến lược đọc ngay 

từ khi còn nhỏ và trên quan điểm này, các nhà nghiên cứu cũng tìm hiểu và đề xuất các biện 

pháp phát triển năng lực đọc cho trẻ. Ở Việt Nam, vấn đề phát triển năng lực cho người học 

cũng được bàn đến rất nhiều trong những năm gần đây và được thể hiện trong mục tiêu dạy 

học. Cụ thể, mục tiêu của Dự thảo chương trình SGK sau năm 2015 của Bộ Giáo dục và đào 

tạo là phát triển các năng lực (năng lực chung và năng lực đặc thù), phẩm chất cho người học 

[1], trong đó năng lực đọc được xem một trong những năng lực cốt lõi xuyên suốt từ cấp tiểu 

học đến trung học phổ thông. Và để hình thành, phát triển năng lực đọc cho HS, mỗi giáo viên 

cần rèn các KN đọc cho HS ngay từ bậc tiểu học. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi trình 

bày một số kĩ thuật rèn KN dự đoán, đặt câu hỏi và suy luận trong đọc hiểu văn bản cho HS 

tiểu học. 

2. BIỆN PHÁP RÈN CÁC KĨ NĂNG ĐỌC HIỂU CHO HỌC SINH TIỂU HỌC  

2.1. Kĩ năng dự đoán/phán đoán (predicting) 

Dự đoán là quá trình HS sử dụng các thông tin đang có và vốn kinh nghiệm cá nhân để 

ước đoán những điều có thể được đọc, được thấy để từ đó có thể điều chỉnh cách hiểu của bản 

thân mình về văn bản. Dự đoán giúp giáo viên thăm dò khả năng suy luận và kinh nghiệm của 

HS. Việc dự đoán đòi hỏi HS tư duy nhiều hơn, khuyến khích HS tham gia vào bài học nhiệt 

tình hơn, hứng thú hơn cách vào bài thường dùng trong phần giới thiệu bài mới và tìm hiểu 

nội dung bài đọc. Để giúp HS dự đoán về nội dung văn bản đọc, giáo viên cần lên kế hoạch 
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chuẩn bị các câu hỏi khơi gợi để hướng HS tiếp cận cách dự đoán hoặc làm mẫu. Khi lên kế 

hoạch cần xác định rõ mục đích dự đoán.  

Tùy vào thể loại văn bản mà GV sẽ hướng dẫn HS dự đoán, Lori D. Oczkus (2010) đã 

đề xuất các biện pháp giúp phát triển KN dự đoán trong hai thể loại văn bản thông tin và văn 

bản văn chương như sau:  

Bảng 1: Các biện pháp rèn KN dự đoán trong dạy đọc hiểu [2] 

Văn bản văn chương Văn bản thông tin 

- Xem bìa, tiêu đề và tranh minh họa. 

- Xem trước cấu trúc văn bản hướng đến 

những dấu hiệu sử dụng cấu trúc văn bản, 

bối cảnh, nhân vật, vấn đề, giải pháp, sự 

kiện và đề tài hay bài học. 

- Sử dụng dàn ý: tôi nghĩ đây là..bởi vì.. 

- Xem trước các đề mục, tranh minh họa và 

các điểm đặc trưng của văn bản như bản đồ, 

đoạn thuyết minh/chú thích (caption) và 

bảng biểu. 

- Nhìn các dấu hiệu để dự đoán 

- Xem trước cấu trúc văn bản và lựa 

chọn/quyết định nếu nó là so sánh - đối 

chiếu, phối hợp, ý chính và chi tiết, nguyên 

nhân - kết quả 

- Sử dụng dàn ý: tôi nghĩ tôi sẽ học..bởi vì... 

Để giúp HS làm quen với hoạt động này, giáo viên có thể nêu các câu hỏi gợi ý như: 

Theo em nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tại sao em nghĩ như thế? Dựa vào đâu mà em dự 

đoán như vậy? Những từ ngữ hay hình ảnh nào mà em cho rằng mong sẽ được tác giả sử dụng 

trong văn bản này?... 

Ví dụ: Dạy bài “Nỗi dằn vặt của An – đrây – ca” (Tiếng Việt, lớp 4, tập 1), giáo viên 

có thể tiến hành các hoạt động cho HS quan sát tranh, tựa bài và cho dự đoán xem nhân vật 

này đang suy nghĩ gì? Tại sao lại bị dằn vặt?  hoặc dạy bài “Người ăn xin” (Tiếng Việt, lớp 4, 

tập 1), giáo viên cho HS quan sát tranh, tiêu đề, cho HS đoán xem nội dung truyện nói về điều 

gì?  

Trong bài “Chim sẻ và bông hoa bằng lăng” Tiếng Việt, lớp 3, tập 1. Dựa vào tên bài 

và bức tranh HS có thể dự đoán cô bé vui khi vừa thức dậy đã thấy chú chim nhỏ và bông hoa 

bằng lăng rất đẹp. Hoặc khi HS dự đoán có thể cho rằng là cô bé trong câu chuyện đang bệnh 

nên chú chim đến hót cho cô bé nghe và bông hoa bằng lăng cũng nở cho cô bé xem. Hoặc 

GV có thể cho HS điền vào phiếu dự đoán như sau: 

Bảng 2: Mẫu phiếu bài tập HS dự đoán nội dung bài đọc 

Dự đoán 

Tên: _________________________________________ 

Tiêu đề: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng 

Khi đọc tiêu đề của văn bản, tôi đoán nội dung của bài đọc sẽ là: 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Tôi dự đoán vậy vì: 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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2.2. Kĩ năng suy luận  

Qua các nghiên cứu, các nhà giáo dục nhận ra rằng những HS có khả năng đọc kém 

còn yếu trong việc suy luận (making inferences) và tích hợp các thông tin từ văn bản (Nation 

& Norbury, 2005, tr.21-32, dẫn theo [3]. Các em thường đọc hời hợt và ít có khả năng tham 

gia vào quá trình kiến tạo ý nghĩa cho văn bản cũng như không hiểu khi nào thì nên sử dụng 

kiến thức nền của mình (Cain & Oakhill, 1999, tr. 489 – 503) [4]. Vì thế,  để giúp HS phát 

triển năng lực đọc hiểu  cũng như yêu thích việc đọc thì GV cần phải dạy cho các em cách sử 

dụng chiến lược đọc không  phải chỉ để trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa mà quan trọng 

hơn là để giúp các em biết cách đọc hiểu và tự đọc. 

Collie, Slater, Stephen (1987) đề xuất phiếu bài tập có thể khơi gợi năng lực suy luận 

cũng như liên tưởng, tưởng tượng của HS: Yêu cầu HS liệt kê những câu nói của nhân vật vào 

cột bên trái, sau đó ghi những suy luận của mình về suy nghĩ, thái độ của nhân vật khi nói 

những câu nói đó vào cột bên phải.  

Bảng 3: Phiếu học tập khơi gợi khả năng suy luận 

Lời nói của nhân vật Suy nghĩ/ đánh giá của em 

  

  

  

Hoặc giáo viên đặt câu hỏi cho HS suy nghĩ hay suy luận về các nội dung được thể 

hiện trong văn bản, ví dụ như: Ý nghĩa của cụm từ/ hình ảnh… trong văn bản này là gì? Từ 

ngữ, hình ảnh này có thể hiểu theo những cách nào? Tác dụng của biện pháp nghệ thuật được 

tác giả sử dụng trong văn bản này là gì? Vì sao nhân vật lại hành động như vậy?...  

Ví dụ: Dạy bài “Những hạt thóc giống” (Tiếng Việt 4, tập 1), GV có thể đặt các câu 

hỏi sau: Vì sao nhà vua lại luộc kỹ thóc giống trước khi giao cho người dân? Vì sao Chôm lại 

thú tội với nhà vua? 

2.3. Kĩ năng đặt câu hỏi 

Trong tiến trình đọc, người đọc thường đặt các câu hỏi về những điều mình chưa hiểu 

hoặc mong muốn được hiểu sâu hơn hoặc muốn được chia sẻ thêm thông tin về một nội dung 

nào đó trong văn bản đọc. Thông qua những câu hỏi thắc mắc của HS, GV có thể biết được 

kiến thức HS đã có sẵn và những trải nghiệm của HS về những vấn đề xoay quanh nội dung 

bài đọc. Để giúp HS phát triển KN đặt câu hỏi, GV có thể gợi ý cho HS một số từ để hỏi hoặc 

làm mẫu cách hỏi, hoặc thiết kế phiếu bài tập gợi ý cho HS đặt câu hỏi. 

Ví dụ: Để dạy bài “Những hạt thóc giống” (Tiếng Việt 4, tập 1), giáo viên phát cho 

HS phiếu bài tập nêu gợi ý sẵn, yêu cầu HS đọc bài và hoàn thành phiếu bài tập. 
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Bảng 4: Phiếu đặt câu hỏi 

Đặt câu hỏi 

Tên:_________________________________________ 

Tiêu đề:______________________________________ 

Đọc văn bản và đặt câu hỏi về: những từ khó hiểu, những nội dung em còn mơ hồ 

cần giải thích, lí giải hành động nhân vật... 

Các câu hỏi:  

1________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Các từ hỗ trợ đặt câu hỏi 

Ai là nhân vật chính? Điều gì xảy ra nếu...? 

Khi nào/ cái gì...? Cái nào thì tốt hơn...?tại sao? 

Thế nào/ tại sao...? Tôi đã nghĩ...? tại sao? 

 

3. KẾT LUẬN 

Trong quá trình dạy đọc, ngoài việc chú trọng đến việc luyện đọc đúng, giáo viên cần 

phải quan tâm đến việc đọc hiểu của HS. Các biện pháp đặt câu hỏi khơi gợi, hướng dẫn hoặc 

làm mẫu giúp HS hiểu và nắm được KN suy luận, phán đoán, đặt câu hỏi. Thông qua đó, HS 

sẽ hình thành được thói quen suy luận, phán đoán và đặt những câu hỏi thắc mắc mỗi khi 

được tiếp xúc với một văn bản mới. Tuy nhiên, trong quá trình dạy đọc văn bản, HS dễ mắc 

phải tình trạng đi xa vấn đề bài học. Vì vậy, giáo viên phải đưa ra định hướng rõ ràng để 

hướng các em vào trọng tâm bài học. Các KN trên góp phần phát triển tư duy logic, khả năng 

huy động vốn kinh nghiệm, kiến thức nền trong khoảng thời gian ngắn, biết chắt lọc, vận 

dụng phù hợp các kiến thức đã biết vào vấn đề đang học. Đồng thời, giúp HS phát triển khả 

năng dùng từ và khả năng tự tin diễn đạt ý tưởng trước đám đông. Nhờ đó, năng lực đọc hiểu 

cho HS được nâng cao. 
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CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN  

CỦA VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC 

Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Hải Yến 

Khoa Sư phạm, trường Đại học Cần Thơ 

Tóm tắt 

Giáo dục Việt Nam đang có những thay đổi căn bản, hướng tới phát triển năng lực (NL) cho học 

sinh (HS). Không thể đòi hỏi HS có NL nếu giáo viên (GV) không có NL. Điều này đòi hỏi chúng 

ta phải xem xét và điều chỉnh một loạt vấn đề như Chuẩn nghề nghiệp GV (được ban hành từ năm 

2009), chương trình (CT) đào tạo GV để có thể đáp ứng yêu cầu mới của nền giáo dục. Trong bài 

viết này, chúng tôi sẽ phân tích, so sánh quan niệm về Chuẩn, chức năng và nội dung Chuẩn của 

Việt Nam và một số nước, trên cơ sở đó, đề xuất một số ý kiến về việc điều chỉnh Chuẩn và CT đào 

tạo GV của Việt Nam. 

Từ khóa: Chuẩn nghề nghiệp, giáo viên, học sinh, dạy học, phát triển chuyên môn 

1. CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GV VÀ CHỨC NĂNG CỦA CHUẨN 

1.1. Chuẩn nghề nghiệp GV 

Ingvarson (1998) cho rằng Chuẩn nghề nghiệp GV (teacher professional standards) 

miêu tả cái mà GV tin, hiểu và có thể hành động như là một chuyên gia trong lĩnh vực của họ. 

European Commission (2013) giải thích “Chuẩn nghề nghiệp tập trung miêu tả những cái GV 

cần phải biết và có thể làm được” (tr. 15). UK Department for Education (2014) tuyên bố 

“Chuẩn thiết lập những kỳ vọng cơ bản đối với nghề giáo và xác định mức độ tối thiểu mà tất 

cả các GV cần đạt được”. Trong khoản 1 điều 3 của Quy định về Chuẩn nghề nghiệp GV, Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) (2009) định nghĩa Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học 

là“hệ thống các yêu cầu cơ bản đối với giáo viên trung học về phẩm chất chính trị, đạo đức, 

lối sống; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ”. 

Điểm chung trong các quan niệm về Chuẩn nêu trên là xem Chuẩn là những yêu cầu 

“tối thiểu”, “cơ bản” về năng lực chuyên môn, nghề nghiệp mà các GV cần phải đạt. Tuy 

nhiên, Chuẩn của Việt Nam đề cập đến các yêu cầu về “phẩm chất chính trị, đạo đức, lối 

sống” và các yêu cầu này được đặt trước yêu cầu về năng lực chuyên môn, trong khi quan 

niệm về Chuẩn của Ingvarson, European Commission và UK Department for Education tập 

trung thể hiện năng lực chuyên môn. Cách tiếp cận Chuẩn của các nước là đúng vì khi người 

GV hành nghề, trong mỗi hoạt động chuyên môn của họ đều thể hiện đạo đức, niềm tin, phẩm 

chất. Đây là điều chúng ta cần suy nghĩ để có những điều chỉnh cần thiết trong Chuẩn nghề 

nghiệp của GV trong bối cảnh đổi mới Chương trình, SGK sau năm 2015. 

1.2. Chức năng của Chuẩn nghề nghiệp  

European Commission (2013) xác định chức năng của Chuẩn nghề nghiệp là cơ sở để: 

(1) xác định kết quả đầu ra (learning outcomes) của chương trình đào tạo GV; (2) xác định 

tiêu chí để tuyển dụng và lựa chọn GV; (3) đánh giá nhu cầu của GV về phát triển chuyên 

môn; (4) đưa ra tầm nhìn về cơ hội phát triển chuyên môn cho GV để họ có thể tiếp tục phát 

triển NL của họ trong suốt quá trình hành nghề (tr. 5) 
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UK Department for Education (2013) xác định 4 chức năng của Chuẩn GV: (1)  Hỗ 

trợ cho GV tập sự phát triển chuyên môn; (2) Là cơ sở để đào tạo, tập huấn cho các GV mới 

đạt đảm bảo chất lượng nghề nghiệp; (3) Nhà quản lý cũng như những người liên quan sử 

dụng Chuẩn  để nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường bằng cách thiết lập những kỳ 

vọng và đánh giá năng lực của nhà trường; (4) Làm căn cứ để Hội đồng giáo dục quốc gia có 

thể sử dụng phần 2 của Chuẩn Quản lý bản thân và chuyên môn để xử lý trong những trường 

hợp GV không kiểm soát được vấn đề đạo đức và chuyên môn của bản thân.   

Mục tiêu của Chuẩn nghề nghiệp của bang New South Wales (Úc) là (1) công bố 

những yêu cầu đối với chất lượng GV; (2) xác định những công việc của GV và làm rõ những 

yếu tố đảm bảo việc dạy học trong thế kỷ 21 đạt chất lượng cao, hiệu quả, những yếu tố này 

sẽ nâng cao kết quả đầu ra của HS; (3) cung cấp khung kiến thức, thực tiễn và chuyên môn mà 

nghề nghiệp GV yêu cầu; (4) trình bày những hiểu biết chung cho sự giao tiếp hiệu quả giữa 

các GV, những người đào tạo GV, các tổ chức và hội nghề nghiệp và cộng đồng” (Board of 

Studies, Teaching and Educational Standards NSW, 2013, tr. 2) 

Mục đích ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp GV trung học cơ sở (THCS), trung 

học phổ thông (THPT) của Bộ GD & ĐT Việt Nam (ban hành kèm theo Thông tư số 

30/2009/TT-BGD-ĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009) là: (1) Giúp GV trung học tự đánh giá 

phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực nghề nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch rèn 

luyện phẩm chất đạo đức và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; (2) Làm cơ sở để đánh 

giá, xếp loại GV hàng năm nhằm phục vụ công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng và sử dụng đội ngũ GV trung học; (3) Làm cơ sở để xây dựng, phát triển chương trình 

đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; (4) Làm cơ sở để nghiên cứu, đề xuất và thực hiện 

chế độ chính sách đối với GV trung học; (5) cung cấp tư liệu cho các hoạt động quản lý khác. 

Chuẩn của các nước, trong đó có Việt Nam đều có hai chức năng là: (1) cơ sở để xây 

dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng GV; (2) hỗ trợ GV phát triển chuyên môn. Điểm khác 

biệt trong Chuẩn của Việt Nam so với các nước là chúng ta tập trung vào việc sử dụng Chuẩn 

để GV tự đánh giá và nhà trường đánh giá, xếp loại GV thì Chuẩn các nước có chức năng 

rộng hơn: là tiêu chí để tuyển dụng và lựa chọn GV (European Commission, 2013), thiết lập 

những kỳ vọng để đánh giá năng lực nhà trường (UK Department for Education, 2013), trình 

bày những hiểu biết chung cần thiết cho sự giao tiếp hiệu quả giữa các GV, những người đào 

tạo GV, các tổ chức và hội nghề nghiệp và cộng đồng” (Board of Studies, Teaching and 

Educational Standards NSW, tr. 2).  

1.3 Nội dung Chuẩn nghề nghiệp GV của một số nước và Việt Nam 

Chuẩn nghề nghiệp của Úc gồm 7 tiêu chí, được thể hiện thành 3 nhóm: kiến thức 

nghề nghiệp, thực tiễn nghề nghiệp và sự tham gia nghề nghiệp. 
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Bảng 1. Chuẩn nghề nghiệp GV của Úc 

 Tiêu chí Biểu hiện cụ thể 

 

 

 

 

 

Kiến thức 

nghề nghiệp 

  

 

 

 

 

 

 

1. Hiểu HS và cách 

HS học  

Sự phát triển về thể chất, trí tuệ và xã hội và các 

đặc điểm của HS 

Hiểu cách HS học 

Sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo và nền 

tảng/điều kiện kinh tế - xã hội của HS 

Các chiến lược dạy học cho các HS thuộc các 

nhóm dân tộc thiểu số 

Sử dụng các chiến lược dạy học đa dạng để đáp 

ứng nhu cầu học tập cụ thể của HS với các năng 

lực khác nhau 

Các chiến lược trợ giúp các HS khuyết tật tham gia 

đầy đủ vào các hoạt động 

 

 

 

2. Hiểu nội dung 

môn học và biết 

cách dạy 

 

Nội dung và các chiến lược dạy học của các lĩnh 

vực dạy học 

Chọn nội dung và tổ chức 

Đánh giá chương trình và báo cáo 

Hiểu và tôn trọng những người dân tộc thiểu số và 

khuyến khích sự hòa hợp giữa các nhóm dân tộc 

Các chiến lược đọc viết và tính toán 

Công nghệ thông tin và kỹ thuật giao tiếp 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thực tiễn 

nghề nghiệp 

 

 

 

 

3.Lập kế hoạch cho 

việc dạy và học 

hiệu quả  

Thiết lập những mục tiêu dạy học mang tính thử 

thách 

Lập kế hoạch, cấu trúc và trình tự chương trình học 

Sử dụng các chiến lược dạy học 

Chọn lựa và sử dụng các nguồn tài liệu 

Sử dụng hiệu quả giao tiếp trong lớp học 

Đánh giá và cải tiến chương trình dạy 

Làm cho phụ huynh và những người quan tâm 

tham gia vào tiến trình giáo dục 

 

4. Tạo ra và giữ 

vững môi trường 

học tập an toàn, trợ 

giúp việc học  

Trợ giúp sự tham gia của SV 

Quản lý các hoạt động của lớp học 

Quản lý các hành vi của HS 

Giữ sự an toàn cho HS 

Sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm và đạo 

đức 

 

5. Đánh giá, phản 

hồi và báo cáo về 

sự tham gia của HS 

vào các hoạt động 

học tập  

Đánh giá hoạt động học tập của SV 

Cung cấp cho SV những phản hồi về việc học của 

họ 

Tạo ra những nhận xét thích hợp và có tính so sánh 

(những tiến bộ của HS) 

Giải thích, phân tích được những dữ liệu từ việc 
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 Tiêu chí Biểu hiện cụ thể 

học và hành vi của HS 

Báo cáo về những thành công của HS 

 

 

 

 

Tham gia vào 

phát triển 

chuyên môn 

 

 

 

6. Tham gia vào 

học tập chuyên 

môn 

Nhận biết và lập kế hoạch cho các nhu cầu phát 

triển chuyên môn 

Tham gia vào việc học về chuyên môn và cải tiến 

thực tiễn dạy học 

Tham gia phát triển chuyên môn cùng với đồng 

nghiệp và cải tiến thực tiễn dạy học 

Vận dụng những gì đã học vào thực tế và cải tiến 

(improve) việc học của HS 

7. Phối hợp chuyên 

môn với các đồng 

nghiệp, phụ huynh 

và cộng đồng 

Đáp ứng đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp 

Thực hiện các yêu cầu của tổ chức, quản lý và luật 

pháp 

Phối hợp với phụ huynh 

Phối hợp với mạng lưới phát triển chuyên môn và 

cộng đồng 

(Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW, 2013, tr 4 - 9) 

 

Chuẩn GV của Anh được chia làm 2 tiêu chuẩn: (1) Giảng dạy (Teaching); (2) Quản 

lý bản thân và chuyên môn (Personal and professional conduct), với 8 tiêu chí thuộc tiêu 

chuẩn 1 và một số lưu ý liên quan đến hành vi và thái độ của GV trong tiêu chuẩn 2. 

Bảng 2. Chuẩn nghề nghiệp GV của Anh 

Tiêu chuẩn Giáo viên phải... 

 

 

1. 

Giảng dạy 

 

1. Đặt ra những mong đợi (expectations) nhằm khơi gợi cảm hứng, 

động lực và tạo ra thử thách cho HS 

- Tạo ra môi trường an toàn và kích thích HS, thú vị cho người học, xuất 

phát từ sự tôn trọng lẫn nhau. 

- Thiết lập những mục tiêu nhằm giúp người học vận dụng kiến thức nền, 

năng lực và thiên hướng. 

- Thể hiện sự trông đợi về thái độ tích cực, giá trị và hành vi của HS. 

2. Thúc đẩy sự tiến bộ và kết quả của học sinh  

- Chịu trách nhiệm về tri thức, tiến bộ và kết quả học tập của HS 

- Nhận ra năng lực và kiến thức nền của người học, từ đó thiết kế bài dạy 

hướng đến việc phát triển những điều này.  

- Hướng dẫn HS chiêm nghiệm về những tiến bộ mà họ đạt được và những 

nhu cầu mới nảy sinh.  

- Thể hiện kiến thức và sự hiểu biết về cách học của HS sẽ tác động đến 

việc giảng dạy của GV như thế nào.  

- Khuyến khích HS có trách nhiệm và thái độ tận tâm đối với việc học của 

chính họ. 

3. Thể hiện kiến thức sâu sắc về môn học và chương trình 

- Có kiến thức chắn chắn về những môn học liên quan và chương trình; 

khích lệ và duy trì hứng thú của người học trong môn học và xác định 
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Tiêu chuẩn Giáo viên phải... 

những sai sót đề điều chỉnh. 

- Thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về sự phát triển của môn học và chương 

trình, giá trị của tri thức. 

- Các GV của tất cả các môn học phải thể hiện sự hiểu biết và trách nhiệm 

trong việc thúc đẩy HS đạt chuẩn năng lực đọc, viết, sử dụng tiếng Anh rõ 

ràng, chính xác, đúng chuẩn. 

- Những GV dạy đọc cho trẻ, phải thể hiện bản thân hiểu biết rõ về hệ thống 

âm tiết, âm vị học. 

- Những GV dạy Toán cho trẻ em, phải thể hiện bản thân hiểu biết rõ về 

những chiến thuật dạy học thích hợp với lứa tuổi của trẻ. 

4. Lập kế hoạch và giảng dạy tốt bài dạy 

- Truyền đạt kiến thức và phát triển sự hiểu biết thông qua việc sử dụng hiệu 

quả thời gian của tiết học. 

- Thúc đẩy niềm yêu thích học tập cũng như sự tò mò, ham thích tìm hiểu 

của HS. 

- Thiết kế bài tập về nhà và tổ chức những hoạt động ngoài lớp học nhằm 

củng cố và mở rộng kiến thức và hiểu biết cho HS. 

- Thường xuyên suy ngẫm, chiêm nghiệm về hiệu quả của bài dạy và các 

phương pháp dạy học. 

- Tham gia thiết kế một chương trình môn học trong mối tương quan với 

các môn học liên quan (contribute to the design and provision of an 

engaging curriculum within the relevant subject area(s)).   

5. Điều chỉnh việc dạy nhằm đáp ứng thế mạnh và nhu cầu của tất cả 

HS 

- Hiểu biết về sự khác biệt của các phương pháp giảng dạy, sử dụng các 

phương pháp phù hợp với HS để dạy học hiệu quả. 

- Có những hiểu biết chắc chắn về các yếu tố có thể ảnh hưởng đến năng lực 

học tập của HS, và cách tốt nhất để hỗ trợ HS vượt qua điều đó. 

- Thể hiện nhận thức về sự phát triển thể chất, xã hội và trí tuệ của HS, và 

biết điều chỉnh cách dạy để hỗ trợ sự phát triển của HS trong từng giai đoạn.  

- Nhận thức rõ ràng về nhu cầu của mỗi HS, bao gồm những HS có nhu cầu 

giáo dục đặc biệt; HS có năng lực cao, HS xem tiếng Anh như một ngôn 

ngữ bổ trợ; HS khuyết tật; có khả năng sử dụng nhiều phương pháp đánh 

giá đa dạng để khuyến khích và hỗ trợ HS. 

6. Đánh giá HS chính xác và hiệu quả   

- Biết cách đánh giá các các môn học liên quan và chương trình, bao gồm cả 

những yêu cầu về đánh giá theo quy định. 

- Sử dụng đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết để kiểm chứng sự tiến bộ 

của HS.   

- Sử dụng dữ liệu thích hợp để làm cơ sở theo dõi sự tiến bộ của người học 

cũng như xác lập mục tiêu, lập kế hoạch cho các bài dạy sau. 

- Thường xuyên cho HS nhận xét, cả bằng lời (orally) lẫn điểm số (accurate 

making), và khuyến khích HS phản hồi những nhận xét của GV. 

7. Quản lý hiệu quả các hành vi để đảm bảo môi trường học tập an toàn 

và hiệu quả cho người học 

- Có những quy tắc rõ ràng trong cách ứng xử ở lớp học, đồng thời khuyến 

khích những hành vi trong và ngoài lớp học, phù hợp với nội quy trường 
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Tiêu chuẩn Giáo viên phải... 

học. 

- Đặt ra những đòi hỏi cao về hành vi, thái độ; xây dựng khuôn khổ kỷ luật 

với chiến lược đa dạng, sử dụng lời khen, có khen, hình phạt và phần 

thưởng một cách công bằng, nhất quán. 

- Quản lý lớp học hiệu quả, sử dụng nhiều phương pháp phù hợp với nhu 

cầu HS để họ tham gia và tạo động lực cho HS. 

- Duy trì mối quan hệ tốt với HS, mềm mỏng hoặc cứng rắn khi cần thiết.  

8. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm nghề nghiệp 

- Có những đóng góp tích cực cho xã hội và đặc điểm riêng của nhà trường. 

- Phát triển mối quan hệ hiệu quả với đồng nghiệp, hiểu biết về thời điểm và 

cách thức đưa ra lời khuyên cũng như sự hỗ trợ đặc biệt. 

- Hỗ trợ các nhân viên trong trường một cách hiệu quả. 

- Có trách nhiệm cải tiến việc dạy để phát triển chuyên môn, phản hồi với 

những lời khuyên và góp ý của đồng nghiệp 

- Giao tiếp hiệu quả với phụ huynh với sự sự tôn trọng những thành công và 

tình trạng của HS. 

2 

Quản lý bản 

thân và chuyên 

môn 

 

GV phải thể hiện sự nhất quán cao trong quán lý cái tôi cá nhân và chuyên 

môn. Dưới đây là những gợi ý nhằm giúp GV xác định hành vi và thái độ 

phù hợp với các tiêu chuẩn đối với sự quản lý/ kiểm soát nghề nghiệp của 

họ: 

- GV giữ vững sự tin tưởng của cộng đồng về chuyên môn của mình, thể 

hiện việc đạt chuẩn đạo đức nghề nghiệp cả trong và ngoài trường học, bằng 

cách: 

+ Ứng xử với học sinh xứng với phẩm cách của người GV, xây dựng các 

mối quan hệ bắt nguồn từ sự tôn trọng lẫn nhau, và sự tôn trọng với chuyên 

môn của người GV. 

+ Quan tâm đến nhu cầu được bảo vệ của HS, phù hợp với những quy định 

của luật pháp. 

+ Thể hiện sự khoan dung và tôn trọng đối với những người khác. 

+Không đi ngược lại các giá trị cơ bản của nước Anh, bao gồm sự dân chủ, 

quy định pháp luật, tự do cá nhân và tôn trọng lẫn nhau, và khoan dung với 

những người có tín ngưỡng và niềm tin khác nhau. 

+ Đảm bảo rằng những niềm tin cá nhân của HS không bị tổn thương hoặc 

có thể dẫn đến việc vi phạm luật pháp. 

- GV phải tôn trọng đặc điểm riêng, các chính sách và thực tiễn của nhà 

trường, nơi GV dạy học, và luôn duy trì sự tham gia ở mức độ cao và kịp 

thời vào việc thực hiện các chính sách đó . 

- GV phải hiểu biết và luôn luôn hành động theo luật định, trong khuôn khổ 

nhiệm vụ và trách nhiệm nghề nghiệp. 

(Department for Education, 2013, tr. 10 – 14) 
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Chuẩn nghề nghiệp GV THCS, GV THPT của Bộ GD & ĐT (ban hành kèm theo 

Thông tư số 30/2009/TT-BGD-ĐT ngày 22 tháng 10 năm 2009) gồm 6 tiêu chuẩn với 25 tiêu 

chí. Dưới đây là bảng lược trích Quy định Chuẩn nghề nghiệp GV: 

Bảng 3. Chuẩn nghề nghiệp GV của Việt Nam 

STT TIÊU CHUẨN TIÊU CHÍ 

1 
Phẩm chất chính trị, 

đạo đức, lối sống 

Phẩm chất chính trị 

Đạo đức nghề nghiệp 

Ứng xử với học sinh 

Ứng xử với đồng nghiệp 

Lối sống, tác phong 

2 

Năng lực tìm hiểu đối 

tượng và môi trường 

giáo dục 

Tìm hiểu đối tượng giáo dục 

Tìm hiểu môi trường giáo dục 

3 Năng lực dạy học 

Xây dựng kế hoạch dạy học 

Đảm bảo kiến thức môn học 

Đảm bảo chương trình môn học 

Vận dụng các phương pháp dạy học 

Sử dụng các phương tiện dạy học 

Xây dựng môi trường học tập 

Quản lý hồ sơ dạy học 

Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 

4 Năng lực giáo dục 

Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục 

Giáo dục qua môn học 

Giáo dục qua các hoạt động giáo dục 

Giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng 

Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức 

giáo dục 

Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh 

5 
Năng lực hoạt động 

chính trị, xã hội 

Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng 

Tham gia hoạt động chính trị, xã hội 

6 
Năng lực phát triển 

nghề nghiệp 

Tự đánh giá, tự học và tự rèn luyện 

Phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo 

dục 

 

So sánh Chuẩn của Việt Nam với Anh và Úc, chúng tôi rút ra một số điểm sau: 

Các Chuẩn nghề nghiệp đều nhấn mạnh đến việc hiểu đối tượng HS, trong đó lưu ý 

đến việc “hiểu cách HS học” (Chuẩn của Úc và Anh), Tiêu chí 6 của Chuẩn nghề nghiệp Việt 

Nam cũng nêu: “Có phương pháp thu thập và xử lí thông tin thường xuyên về nhu cầu và đặc 

điểm của HS, sử dụng các thông tin thu được vào dạy học, giáo dục”. Đây là yêu cầu rất quan 

trọng đối với nghề GV vì không thể có cách dạy phù hợp nếu không hiểu rõ đối tượng HS. 

Tuy nhiên, yêu cầu nội hàm tiêu chí “hiểu HS” của Việt Nam khá sơ sài và chung chung (nhu 
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cầu và đặc điểm của HS), trong khi Chuẩn của Úc yêu cầu GV phải hiểu đặc điểm thể chất, trí 

tuệ của HS, hiểu cách HS học, sử dụng các chiến lược dạy học đa dạng để đáp ứng nhu cầu và 

năng lực khác nhau của các HS, bao gồm HS khuyết tật. Chuẩn của Anh yêu cầu GV phải đặt 

ra những kỳ vọng nhằm khơi gợi cảm hứng, động lực và thử thách HS. Có thể nói, Chuẩn 

Anh và Úc thể hiện tính nhân văn, quan niệm vai trò của GV không chỉ là dạy, đánh giá HS 

mà còn phải “khơi gợi cảm hứng, động lực, thử thách HS”. 

Một trong những yếu tố góp phần nâng cao chất lượng giáo dục là phải kích thích 

động cơ học tập của người học. Chuẩn nghề nghiệp Úc nêu rõ, GV cần “Sử dụng các chiến 

lược dạy học đa dạng để đáp ứng nhu cầu học tập cụ thể của HS với các năng lực khác nhau” 

và “Thiết lập những mục tiêu dạy học mang tính thử thách”. Các yêu cầu đối với vấn đề này 

trong Chuẩn của Anh được diễn tả chi tiết hơn: “Thiết lập những mục tiêu nhằm giúp người 

học vận dụng kiến thức nền, năng lực và thiên hướng”, “Nhận ra năng lực và kiến thức nền 

của người học, từ đó thiết kế bài dạy hướng đến việc phát triển những điều này”, “Thúc đẩy 

niềm yêu thích học tập cũng như sự tò mò, ham thích tìm hiểu của HS”, và GV nên “khuyến 

khích HS phản hồi những nhận xét của GV”. Chuẩn của Việt Nam không xác định những yêu 

cầu cụ thể mà chỉ diễn đạt chung chung “phối hợp hoạt động học với hoạt động dạy theo 

hướng phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh”, “phát triển năng lực tự học và tư duy 

của học sinh” (Tiêu chí 8 và 11 của Tiêu chuẩn 3 – Năng lực dạy học). Điều này tạo ra cách 

hiểu không nhất quán, từ đó, GV và nhà quản lý khó có thể đánh giá chính xác GV đã đạt 

được tiêu chí này hay chưa, các cơ sở đào tạo GV sẽ thiết kế chương trình đào tạo GV như thế 

nào để đáp ứng được những yêu cầu trên.  

Yêu cầu đối với năng lực DH của GV là một nội dung trọng tâm mà ba bộ Chuẩn đều 

nêu, đó là “hiểu nội dung và biết cách dạy”, “lập kế hoạch DH hiệu quả” (Chuẩn của Úc), 

“hiểu biết sâu sắc về môn học và chương trình, lập kế hoạch và giảng dạy tốt” (Chuẩn của 

Anh), “xây dựng kế hoạch DH, đảm bảo kiến thức môn học, đảm bảo chương trình môn học, 

vận dụng các PPDH, sử dụng các phương tiện DH” (Chuẩn của Việt Nam). Điểm khác biệt 

giữa Chuẩn của Úc, Anh với Việt Nam cách hiểu về hoạt động DH. Việc yêu cầu GV phải 

“đảm bảo kiến thức và chương trình môn học” thể hiện quan điểm GV là người phải tuân thủ, 

thực hiện chương trình có sẵn, cung cấp kiến thức cho HS trong khi ở các nước, GV không 

phải chỉ là người dạy mà còn phải là người có khả năng “lập kế hoạch, cấu trúc chương trình 

học, chọn lựa và sử dụng các nguồn tài liệu, đánh giá và cải tiến chương trình dạy” (Chuẩn 

của Úc), “tham gia thiết kế chương trình môn học” (Chuẩn của Anh). Năng lực giao tiếp là 

năng lực cực kỳ quan trọng đối với GV nhưng Chuẩn của Việt Nam không đề cập đến vấn đề 

này, trong khi Chuẩn của Úc và của Anh đều yêu cầu GV phải “giao tiếp hiệu quả”.  

Đánh giá HS là một trong những nội dung cơ bản mà ba bộ Chuẩn đều nêu. Điều 7, 

tiêu chí 15 của Việt Nam đặt ra yêu cầu “chính xác, toàn diện, công bằng, khách quan, công 

khai”, “phát triển năng lực tự đánh giá của HS” đồng thời yêu cầu GV “sử dụng kết quả kiểm 

tra đánh giá để điều chỉnh hoạt động dạy và học”. Chuẩn của Úc và Anh đều nói đến mục tiêu 

của đánh giá là “kiểm chứng sự tiến bộ của HS”, yêu cầu GV phải có năng lực thu thập, phân 

tích, lý giải các “dữ liệu từ hành vi và việc học của HS”, “sử dụng cả đánh giá quá trình và 

đánh giá tổng kết” (Chuẩn của Anh). Có thể thấy chuẩn của Anh và Úc thể hiện quan điểm 

đánh giá là một quá trình, đánh giá không phải chỉ là đưa ra nhận xét mà nhận xét phải dựa 
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trên các dữ liệu được thu thập từ người học. Điều này đòi hỏi người GV phải có khả năng 

nghiên cứu khoa học. 

Yêu cầu đối với việc tạo ra môi trường học tập: chuẩn Anh và Úc và Việt Nam đều 

nói đến việc GV phải tạo ra môi trường học tập an toàn cho HS. Nhưng trong Chuẩn của Việt 

Nam không có tiêu chí “trợ giúp việc học của HS” như Chuẩn của Anh và Úc. Điều này thể 

hiện quan niệm về vai trò của GV là người “hướng dẫn, trợ giúp” sự phát triển của HS. 

Phát triển chuyên môn/nghề nghiệp là vấn đề mà cả ba bộ Chuẩn đề đề cập. Tuy 

nhiên, cách tiếp cận vấn đề này của Việt Nam khá khác với Anh và Úc. Việt Nam yêu cầu GV 

phải có năng lực tự học, tự rèn luyện về chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, phát hiện 

và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục. Nghĩa là tiếp cận việc phát triển nghề 

nghiệp từ góc độ cá nhân GV, còn Chuẩn của Anh và Úc tiếp cận vấn đề này từ góc độ cá 

nhân và cộng đồng “tham gia phát triển chuyên môn cùng với đồng nghiệp và cải tiến thực 

tiễn dạy học” (Chuẩn Úc), “Phát triển mối quan hệ hiệu quả với đồng nghiệp, hiểu biết về thời 

điểm và cách thức đưa ra lời khuyên cũng như sự hỗ trợ đặc biệt” (Chuẩn của Anh). Nghĩa là 

họ nhấn mạnh vai trò của việc xây dựng cộng đồng học tập để phát triển chuyên môn, vai trò 

trợ giúp lẫn nhau của GV.   

Năng lực chiêm nghiệm (reflective capacity) là vấn đề mà Chuẩn của Việt Nam 

không đề cập, trong khi đó là một yêu cầu bắt buộc đối với GV của Anh “Thường xuyên suy 

ngẫm, chiêm nghiệm về hiệu quả của bài dạy và các PPDH”, không những thế GV còn phải 

có khả năng “hướng dẫn HS chiêm nghiệm về những tiến bộ mà họ đạt được và những nhu 

cầu mới nảy sinh”. Vai trò của chiêm nghiệm đối với sự phát triển nghề nghiệp của mỗi cá 

nhân là vấn đề đã được nhiều nhà nghiên cứu chứng minh. 

Xét về tính hướng đối tượng của Chuẩn: Cách diễn đạt của Chuẩn nghề nghiệp ở 

Việt Nam chủ yếu hướng vào đối tượng trung tâm là người giáo viên (GV nên làm gì, cần 

phải đạt được điều gì), thay vì hướng vào đối tượng trung tâm là HS, xem HS như là đối 

tượng phục vụ của Chuẩn nghề nghiệp (HS cần được hướng dẫn như thế nào, cách hướng dẫn 

của GV đối với HS ra sao,…) như trong các Chuẩn của Anh và Úc. 

2. THAY LỜI KẾT 

Một trong những chức năng của Chuẩn (như đã trình bày trong mục 1.2) là để thiết kế 

chương trình đào GV. Trên cơ sở so sánh, phân tích Chuẩn của Úc, Anh và Chuẩn Việt Nam, 

trên cơ sở định hướng phát triển năng lực cho HS của GD Việt Nam mà Bộ GD & ĐT đang 

thực hiện, chúng tôi đề xuất một số điểm như sau: 

- Đối với Bộ GD & ĐT: cần điều chỉnh Chuẩn năng lực nghề nghiệp GV với những 

yêu cầu đầy đủ, chi tiết, cụ thể về dạy học, đánh giá, giáo dục HS, phát triển chuyên môn theo 

quan điểm mới để Chuẩn thực sự là cơ sở để xây dựng chương trình đào tạo GV, tuyển dụng 

GV và để các GV định hướng việc phát triển chuyên môn của bản thân, để các cơ quan quản 

lý và cộng đồng giám sát chất lượng GV. 

- Đối với các cơ sở đào tạo GV, khi thiết kế chương trình, cần đảm bảo người GV 

tương lai phải có những năng lực: dạy học, giáo dục, đánh giá quản lý HS, năng lực xây dựng 

chương trình DH, năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục, năng lực chiêm nghiệm, hợp tác, 
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giao tiếp, hiểu được mục tiêu nhân văn của giáo dục là vì sự tiến bộ, trợ giúp sự tiến bộ của 

HS.  

- Đối với các trường trung học, trong quá trình sử dụng Chuẩn nghề nghiệp GV cần 

tập trung vào việc làm thế nào để mỗi GV nâng cao năng lực dạy học, năng lực giáo dục chứ 

không chỉ dùng Chuẩn như một công cụ đánh giá, xếp loại thi đua cuối năm học.  

- Đối với GV: Dựa trên những tiêu chí của Chuẩn để đặt ra mục tiêu và kế hoạch phát 

triển chuyên môn cho bản thân, bao gồm năng lực dạy học, giáo dục, quản lý HS, năng lực 

giao tiếp, hợp tác (với HS, đồng nghiệp, phụ huynh), chiêm nghiệm và thực hiện những 

nghiên cứu từ thực tiễn dạy học. Công cụ để GV phát triển chuyên môn là “GV học bằng cách 

làm, đọc và chiêm nghiệm (giống như cách HS làm), bằng cách hợp tác với các GV khác, 

bằng cách quan sát HS và hoạt động học tập của họ, bằng cách chia sẻ những gì GV đã trải 

nghiệm” (Darling-Hammond & McLaughlin, 2011, tr. 88). 
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ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN  

THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC  

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 

Võ Tấn Huệ 

 Trường THCS & THPT Chi Lăng, Đà Lạt,  Lâm Đồng 

Tóm tắt 

Bài viết này trao đổi một số quan điểm về ĐT giáo viên (GV) ở các trường sư phạm (SP) từ góc 

nhìn của người hiệu trưởng trường trung học phổ thông (THPT) theo cách tiếp cận phát triển giáo 

dục (GD) hiện nay: GD hướng đến sự phát triển con người và đào tạo (ĐT) nguồn nhân lực cho 

đất nước.  

Từ khóa: ĐT giáo viên; phát triển năng lực; đổi mới GD PT. 

Năm học mới 2016 - 2017, ngành GD - ĐT công bố chương trình (CT) thi tốt nghiệp 

THPT quốc gia năm 2017 có nhiều thay đổi theo hướng tiếp cận với CT GD phổ thông (PT) 

mới trong đề án đổi mới CT, sách giáo khoa PT sẽ thực hiện từ năm 2018. 

Muốn đổi mới căn bản và toàn diện GD và ĐT, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 

quốc tế, suy cho cùng trước hết cần đổi mới từ con người làm nhiệm vụ GD: là các nhà xây 

dựng chính sách, chiến lược GD tổng thể ở cấp vĩ mô; các cơ sở ĐT GV, bồi dưỡng GV và 

cán bộ quản lý; các nhà lãnh đạo GD ở địa phương; đội ngũ cán bộ quản lý và GV các trường 

học hoặc cơ sở GD và cả những người thụ hưởng nền GD quốc gia. 

Bài viết này trao đổi một số quan điểm về ĐT GV ở các trường SP từ góc nhìn của 

người hiệu trưởng trường THPT theo cách tiếp cận phát triển GD hiện nay: GD hướng đến sự 

phát triển con người và ĐT nguồn nhân lực cho đất nước.  

1. NHÌN RA THẾ GIỚI: MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Ở CÁC 

NƯỚC PHÁT TRIỂN 

Tại những quốc gia có nền GD đứng hàng đầu thế giới hiện nay, ĐT GV là khâu then 

chốt vẫn được ưu tiên nghiên cứu thử nghiệm để tạo nên đầu tàu kéo cả hệ thống GD đi vào 

tương lai…ĐT công nghệ là một phần quan trọng đối với nhiều CT ĐT GV với phương châm 

“Người thầy phải biết sử dụng công nghệ khi nào chứ không chỉ như thế nào”. 

Báo GD & Thời đại đã giới thiệu một số chuyên đề về các chính sách ĐT GV tương 

lai của một số nước có nền GD tốt, xin nêu ra như là một cơ sở để trao đổi về cách thức đổi 

mới ĐT GV của chúng ta. 

1.1. Đào tạo giáo viên cho tương lai: Quan điểm đào tạo giáo viên chất lượng cao là 

cách tốt nhất để phát triển giáo dục quốc gia 

- GV tại Phần Lan có quyền tự chủ cao, nghề dạy học được trọng vọng. ĐT chất lượng 

cao là cơ sở trao cho GV trẻ quyền tự quyết lựa chọn phương pháp giảng dạy trong lớp học 

của mình. Nhà GD Koskin nói: “GV cần có trình độ SP cao để họ thực sự biết cách sử dụng 
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không gian tự do mà họ được trao, và học cách giải quyết vấn đề dựa trên tư duy nghiên 

cứu…Điều quan trọng nhất chúng tôi dạy họ là đưa ra quyết định phương thức SP và tự điều 

chỉnh”.  

-  ĐT công nghệ và ứng dụng công nghệ dạy học là ưu tiên hiện nay: Viện nghiên cứu 

Quốc gia Singapore muốn GV có được trang bị kiến thức tiên tiến nhất trước khi vào nghề. 

Khi quốc gia này tăng sử dụng thiết bị số trong trường học thì cũng song hành nỗ lực ĐT GV 

không chỉ là làm chủ những xu hướng công nghệ mới nhất, như sử dụng bảng thông minh hay 

những ứng dụng công nghệ trong giảng dạy, mà quan trọng hơn là làm thế nào quyết định khi 

nào và tại sao phải dùng đến công nghệ. 

- Tại Mỹ, trong 600 CT ĐT GV thì gần như toàn bộ đề cập sâu đến cách thức sử dụng 

công nghệ…Nhà SP Arthur McKee nêu quan điểm: Những đứa trẻ đang sống trong thời đại 

công nghệ và người thầy phải định hướng cho học sinh (HS) dùng đến công nghệ khi nào thay 

vì dùng như thế nào. (Báo GD&TĐ Số 182/2016) 

Như vậy, xu hướng phát triển GD của các quốc gia có nền GD tiên tiến là hướng đến 

chiến lược ĐT GV chất lượng cao có trình độ chuyên môn tốt, có năng lực đáp ứng với sự 

phát triển của khoa học (KH) GD và KH công nghệ, khi đó GV có sự tự chủ về trách nhiệm 

GD để quyết định chọn các phương thức GD và dạy học tốt nhất. 

1.2. Định hướng nghiên cứu khoa học trong nhà trường phổ thông tạo ra động lực tự 

học, tự nghiên cứu và tư duy phản biện cho học sinh 

Hoạt động: Trẻ “tự do nghiên cứu” đã có từ những năm 1920, khi Nhật Bản muốn 

thoát khỏi sự GD theo kiểu nhồi nhét, hy vọng sẽ tăng khả năng suy nghĩ độc lập của trẻ, từ 

đó bắt đầu phổ biến việc tự do nghiên cứu. Loại hình của tự do nghiên cứu có thể chia thành 

loại thực hành KH, loại điều tra xã hội, loại quan sát môi trường, loại trang trí thủ công. 

Trong suốt thời gian nghỉ hè, bài tập hè của HS tiểu học và TH đều có câu hỏi mở, tùy 

theo sở thích riêng của mình các em tự tìm hiểu, khám phá, quan sát, điều tra, thực hành, sau 

đó sắp xếp các kết quả quan sát và thực hành, đồng thời kết hợp với thuyết minh bằng văn 

bản, biểu đồ mô tả, hình ảnh để hình thành một bản báo cáo. Khi bước vào học kỳ mới, các 

HS phải trưng bày tác phẩm của mình tại buổi triển lãm được tổ chức tại lớp hoặc toàn 

trường. Nếu được đánh giá xuất sắc, sẽ được công bố tại trường và tham gia các cuộc thi khu 

vực. 

Nếu kiến thức là do cá nhân tự nghiên cứu ra thì nhất định sẽ có ấn tượng sâu sắc hơn 

so với việc viết trong sách hoặc nghe cô giảng trên lớp. Nếu trẻ bắt đầu nghiêm túc trong việc 

tự do nghiên cứu hằng năm từ khi còn nhỏ, thì ngoài việc có thể học được rất nhiều kiến thức 

và tìm hiểu nhiều phương pháp nghiên cứu, thì càng có thể hình thành khả năng suy nghĩ độc 

lập và khả năng tích hợp tổng kết. (Báo GD&TĐ Số 206/2016) 

Nhật Bản đã định hướng hoạt động nghiên cứu KH cho HS một cách rất KH và SP 

thông qua các hoạt động hè tự do và hữu ích. Đối với các trường học, yêu cầu này đòi hỏi các 

nhà trường cần đội ngũ GV có đủ năng lực SP và trình độ chuyên môn để hướng dẫn nghiên 

cứu KH và đánh giá kết quả hoạt động của HS. 
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1.3. Tiếp cận thành công và quảng bá các chương trình, phương pháp giáo dục mới 

GD STEM là một CT ĐT GV tại Vương quốc Anh. Phương pháp GD theo định hướng 

STEM là phương pháp tiếp cận GD PT theo hướng toàn diện, khuyến khích trải nghiệm và 

sáng tạo. STEM là phương pháp “học qua hành”, “học qua dự án” mà HS sẽ sử dụng kiến 

thức tổng hợp của các môn KH- Công nghệ- Kỹ thuật và Toán để giải quyết những vấn đề của 

cuộc sống, từ đó các em sẽ hình thành những kỹ năng và tư duy quan trọng để làm việc và hội 

nhập sau này như kỹ năng giao tiếp, cộng tác, tư duy phản biện và làm dự án. 

Từ ngày 2 - 6/8/2016 tại Hà Nội, Bộ GDĐT Việt Nam và Hội đồng Anh và Quỹ 

Newton tổ chức CT tập huấn “Phương pháp GD theo định hướng STEM” cho GV bộ môn 

Toán, Lý, Hóa, Sinh và Công nghệ cấp THCS và THPT tại 14 trường tham gia thí điểm. PP 

tiếp cận STEM sẽ truyền cảm hứng và kích thích trí tò mò ưa khám phá của HS, giúp HS tư 

duy như nhà KH về những vấn đề thực tế của cuộc sống. Phát triển GD STEM tại Việt Nam sẽ 

giúp tạo nên một thế hệ những nhà nghiên cứu giỏi, sáng tạo và ham học hỏi. (Báo GD&TĐ 

số 187/2016) 

Từ cơ sở thực tiễn GD trên thế giới, nhiều nhà KH GD đã xây dựng, hình thành lý 

thuyết phát triển các CT và phương pháp GD hiện đại; nhiều quốc gia có nền GD hàng đầu và 

đang phát triển đã sáng suốt vận dụng phù hợp với thực tiễn của đất nước, qua đó tạo động lực 

làm thay đổi chất lượng GD quốc gia. Việc thử nghiệm phương pháp STEM cũng nhằm 

chuẩn bị các phương thức GD phù hợp với đề án thay đổi CT, SGK sắp tới và hướng đến mục 

tiêu phát triển phẩm chất và năng lực HS, đây cũng là điều mà các nhà quản lý trường học và 

GV rất quan tâm. 

1.4. Tham khảo chính sách ĐT GV của Singapore 

Singapore được xem là một trong các quốc gia có nền GD tốt nhất thế giới và không 

ngừng phát triển theo thời gian, nghề dạy học là nghề cao quý nhất tại đây và GV luôn được 

xã hội tôn vinh. Để đạt được thành tích cao trong GD, Singapore đã thực hiện nhiều chính 

sách GD tạo động lực thúc đẩy GD phát triển, trong đó chính sách xây dựng, phát triển đội 

ngũ GV rất hữu hiệu. Đó là:                                        

- Về tuyển chọn: Mỗi năm chỉ có khoảng 1/3 số HS ưu tú từ các trường trung học cả 

nước được phép nộp đơn vào trường SP. Sau khi tham gia khóa ĐT ban đầu thì chỉ khoảng 

20% học viên được chọn ĐT cử nhân SP. Ngoài ra, khoảng 10% sinh viên tốt nghiệp xuất sắc 

nhất các đại học được chọn để tiếp tục ĐT GV.                             

 - Quan niệm về các GV được ĐT đạt chuẩn sẽ là: những người sáng tạo ra kiến thức 

chứ không chỉ hấp thụ kiến thức, những người đề xuất phương pháp học tập hiệu quả chứ 

không chỉ truyền đạt, những người kiến tạo môi trường học chứ không chỉ thực thi những gì 

yêu cầu, những người kiến tạo nên các học trò có cá tính chứ không chỉ các thành viên đơn 

thuần trong lớp, những người dẫn đầu các thay đổi trong GD chứ không phải chạy theo.    

- Về ĐT: CT ĐT GV được giảng dạy tại Viện GD Quốc gia, trực thuộc Đại học Công 

nghệ Nanyang. Ngoài số HS tốt nghiệp thi tuyển vào các khóa ĐT SP, khoảng 80% học viên 

của trường thường có bằng cử nhân sẽ theo học CT SP ở bộ môn mà họ đã hoàn thành hệ cử 

nhân. Trong thời gian học hệ SP các khoản học phí do nhà nước hỗ trợ, ngoài ra học viên còn 

được hưởng khoản trợ cấp tương đương 60% lương một GV mới vào nghề. CT ĐT GV chỉ 

tập trung cung cấp các kiến thức và kỹ năng SP và mối liên kết giữa các môn học. Chưa hết, 
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một GV khi đã vào nghề cũng sẽ tham gia các khóa học, ĐT kỹ năng, nâng cao kiến thức 

chuyên môn, nghiệp vụ SP hoặc tham gia học cao học hay tiến sĩ như một phần bắt buộc của 

chính phủ, tất cả chi phí do nhà nước hỗ trợ. 

Đây là một chính sách đáng học tập nhưng thực hiện rất khó khăn ở Việt Nam trong 

điều kiện chính sách ĐT chưa mạnh dạn thay đổi, có quá nhiều trường đại học ĐT GV.  

2. THỰC TIỄN VỀ YÊU CẦU ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN HIỆN NAY THÔNG QUA 

KHÂU TIẾP NHẬN VÀ SỬ DỤNG GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG 

Ngành GD Lâm Đồng tiếp nhận GV được ĐT từ nhiều trường ĐH trên toàn quốc, 

trong đó trường Đại học Đà Lạt đã góp phần ĐT cho ngành nhiều thế hệ GV chuyên ngành 

SP hoặc KH tổng hợp đáp ứng được nhu cầu phát triển nguồn nhân lực cho GD tỉnh nhà. 

Nhiều GV đã đóng góp nhiều thành quả cho sự phát triển GD địa phương và cũng không ít 

GV chưa có nhiều cơ hội để phát huy sở học và năng lực GD của mình. Thực tế GV mới ra 

trường đã được trang bị những gì khi đến các trường học? Và mức độ thành công trong công 

việc dạy học PT do đâu? 

Nhà tuyển dụng tìm hiểu sinh viên đã tốt nghiệp trước hết thông qua hồ sơ, sau đó mới 

khảo sát trình độ chuyên môn, nhận thức về CT GD và năng lực SP. Trong hồ sơ có những 

giấy tờ mà nhà tuyển dụng rất quan tâm là: Bằng tốt nghiệp đại học. Bảng kết quả tốt nghiệp. 

Chứng chỉ Tin học A và chứng chỉ B Anh văn (việc này không cần thiết). Nghiên cứu hồ sơ 

và phỏng vấn GV mới về trường, chúng tôi mạnh dạn nêu lên các vấn đề chung liên quan giữa 

cơ sở ĐT (trường SP) và cơ sở sử dụng như sau: 

2.1. Những sinh viên (SV) tốt nghiệp loại giỏi ở đâu? 

ĐT được các SV giỏi không dễ và SV giỏi cũng đã có những tố chất khác biệt với SV 

khác. Thật tiếc khi hầu hết GV được tuyển dụng ở Đà Lạt tốt nghiệp ĐH chỉ từ hạng Trung 

bình đến Khá. Những SV giỏi có thể rất ít hoặc đã được chọn ở những vị trí tốt nhất. Đây là 

thiệt thòi rất lớn, đặc biệt với các trường chất lượng cao. Cần có mối quan hệ tổ chức giữa 

trường SP và ngành GD trên địa bàn để giới thiệu giáo sinh giỏi và ưu tiên cho nhu cầu của 

địa phương. 

2.2. Đào tạo công nghệ phục vụ dạy học 

Chứng chỉ Tin học A và học phần Tin học thật ra chưa đủ. Nhiều công nghệ dạy học 

hiện đại chưa phổ cập trong CT ĐT, như thế các GV tương lai này sẽ tự bồi dưỡng hoặc sẽ 

được bồi dưỡng trong quá trình làm nhiệm vụ dạy học chứ không phải trong quá trình ĐT 

chính quy. Điều này tạo ra hạn chế lớn về năng lực GV trước yêu cầu cần có sự thay đổi về 

phương pháp GD và sử dụng hiệu quả công nghệ dạy học. Chứng chỉ Tin hoc A không cần 

thiết, sinh viên SP phải được ĐT công nghệ dạy học chính quy trong trường SP và được tiếp 

cận ngay những công nghệ mới, đó sẽ là ưu điểm về chất lượng trong thời đại kỷ nguyên số. 

2.3. Cần đào tạo theo chuẩn quy định cho Tiếng Anh 

Thực tế bằng B Anh ngữ không có tác dụng và có tính đối phó khi đi xin việc. Hoàn 

thành các học phần Anh ngữ nhưng nhiều giáo sinh không sử dụng nghe, nói được. Nhiều GV 

hiện nay (cả cũ và mới) trình độ ngoại ngữ chưa đạt nên thiếu tự tin trong giao tiếp văn hóa, ít 

học hỏi tìm kiếm thông tin và trao đổi học thuật. Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 01/2014/TT-

BGDĐT ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và GV được xếp 
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hạng chức danh nghề nghiệp cũng có tiêu chí ngoại ngữ theo quy định này. Vì thế các trường 

SP cũng nên thay đổi CT ĐT ngoại ngữ theo chuẩn này, bắt buộc sinh viên phải đạt, đây là 

trách nhiệm học tập và cũng là yêu cầu hội nhập quốc tế. 

2.4. Về các môn đào tạo 

Bảng điểm tốt nghiệp của sinh viên SP cho thấy trong CT ĐT, kiến thức về KH GD và 

nghiệp vụ SP chỉ chiếm khoảng 1/10. CT thiên về ĐT cử nhân chuyên ngành và chưa coi 

trọng ĐT phẩm chất và năng lực SP của GV tương lai! Các GV mới chưa được ĐT kỹ hoặc 

chưa nghiên cứu chuyên sâu về các chuyên đề KH GD liên quan trực tiếp đến hoạt động GD, 

dạy học… nên lao vào dạy cho đủ chữ và trở thành người truyền đạt. Sự am hiểu về chính 

sách GD quốc gia, công cuộc đổi mới GD hoặc sự thay đổi CT GD quốc gia…dẫn đến nhận 

thức khác nhau về phát triển GD trong từng thời kỳ sẽ giúp các GV mới có đủ bản lĩnh để 

đánh giá, tiếp cận và có những phát kiến về phương pháp dạy học (PPDH) thích hợp.  

2.5. Năng lực nghiên cứu khoa học và thực hiện các chương trình dạy học dự án 

Đây là điểm hạn chế của nhiều GV mới, dẫn đến sự thiếu đầu tư tìm kiếm các PPDH 

có hiệu quả. Điều này do việc nghiên cứu KH không phổ quát trong quá trình học tập hoặc 

CT ĐT chỉ có một học phần Phương pháp nghiên cứu bộ môn khác với chuyên đề thực hiện 

nghiên cứu KH và hướng dẫn HS nghiên cứu KH. Thiếu hoạt động này, GV sẽ sa vào cách 

thức dạy học truyền thống để phục vụ thi cử và cách dạy cũng theo hướng truyền chép. Các 

cuộc thi KH trong HS cần có GV đủ năng lực hướng dẫn và giúp HS tiếp cận được phương 

pháp nghiên cứu KH. Quan điểm này rất mong được các trường SP suy xét để có những học 

phần chuyên về nghiên cứu, hướng dẫn nghiên cứu cho sinh viên, đặc biệt theo yêu cầu mới 

dạy học tích hợp ở hai bộ môn KH xã hội và KH tự nhiên.  

3. TRAO ĐỔI VỀ ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ VÀ HOẠT ĐỘNG 

ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG 

Đổi mới hoạt động ĐT GV nhằm tạo nên nguồn nhân lực chất lượng cao theo tinh 

thần đổi mới căn bản và toàn diện GD không phải là việc riêng của cá nhân, tập thể mà là một 

chính sách lớn của quốc gia. Những yêu cầu đổi mới có thể ở tầm vĩ mô hoặc vi mô, nhưng 

quan trọng là có sự thống nhất về chủ trương, chính sách của Chính phủ, phát huy trí tuệ của 

các nhà KH và các trường đại học, viện nghiên cứu, sự cộng hưởng và góp sức của các lực 

lượng GD, nhà trường và nhân dân.  

Người hiệu trưởng từ sân trường PT nhìn ra thế giới, góp nhặt cát đá để mong muốn 

vun đắp nền móng cho một nền GD phát triển và hưng thịnh. GD do con người và vì con 

người, bắt đầu từ khâu ĐT những kỹ sư tâm hồn tức là nhấn mạnh đến vai trò kiến tạo của 

người “sáng tạo ra những người sáng tạo”. 

3.1. Phải có một chính sách quốc gia về đào tạo giáo viên thống nhất toàn quốc 

Trường SP là nơi chịu trách nhiệm chính về chất lượng ĐT GV. Từ tiêu chuẩn tuyển 

chọn, xây dựng lực lượng giảng viên, xác định mục tiêu ĐT, xây dựng nội dung CT…cho đến 

các khâu của quá trình ĐT đều hướng đích đến con người. Vì thế cần thống nhất trong khối 

các trường SP, đề xuất Chính phủ có những chính sách ĐT đảm bảo về chuẩn chất lượng 

chung trong toàn quốc và cơ chế vận hành phù hợp với thực tiễn xã hội.  



CHUYÊN ĐỀ 3  101 

 

 

3.2. Phát triển chương trình đào tạo từng giai đoạn theo hướng chất lượng cao 

Toàn quốc có rất nhiều trường Đại học SP kể cả ở một số tỉnh thành khi mở trường 

Đại học cũng có tuyển sinh SP. Thụ hưởng GD ở các vùng miền là như nhau, ĐT GV là như 

nhau, vì thế CT ĐT phải thống nhất, các điều kiện ĐT phải như nhau. ĐT SP có đặc biệt hơn 

vì sản phẩm của GD là con người phát triển nên cần đề nghị đầu tư thêm các học phần: (1)                                                                   

Phần chuyên đề GD và nghiệp vụ SP, nghiên cứu sâu Luật GD, CT GD tổng thể, các phương 

pháp GD truyền thống và hiện đại; (2) CT ứng dụng công nghệ dạy học, công nghệ thông tin 

và truyền thông; (3) Ngoại ngữ tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc. 

3.3. Chú trọng đào tạo phẩm chất nhà giáo trong môi trường sư phạm 

Nhà giáo là Thầy của mọi người, trước khi trở thành Thầy phải được “Học làm 

Người”. Hiện nay toàn ngành GD đang tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là 

một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và nghiêm túc thực hiện quy định về đạo đức nhà 

giáo (Quyết định QĐ 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008). Các trường SP cần quan tâm 

hơn việc rèn luyện các phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo, văn hóa giao tiếp, kỹ năng thuyết trình 

và hoạt động cộng đồng…Những GV tương lai có những phẩm chất chuẩn mực sẽ góp phần 

giảm các tiêu cực trong xã hội thông qua trải nghiệm bản thân và dạy dỗ HS. 

3.4. Đào tạo GV tương lai làm chủ công nghệ dạy học và các phương pháp dạy học 

Đánh giá về thực trạng đội ngũ GV PT, PGS.TS. Nguyễn Thúy Hồng –Viện KH GD 

Việt Nam nhận định: “Tỷ lệ GV PT có bằng cấp cao nhưng chất lượng vẫn chưa tương xứng 

với bằng cấp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới GD. Phương 

pháp giảng dạy chậm đổi mới, đa số GV sử dụng chủ yếu phương pháp giảng dạy truyền 

thống, nặng về dạy kiến thức cho người học. Việc áp dụng PPDH tích cực như dạy học giải 

quyết vấn đề, phương pháp bàn tay nặng bột, thảo luận nhóm; kỹ thuật dạy học tích cực như: 

Động não; Khăn trải bàn; Bản đồ tư duy… chưa hiệu quả. Một số GV ngại đổi mới phương 

pháp giảng dạy, ngại tiếp cận cái mới, chưa tích cực đọc tài liệu để nâng cao trình độ giảng 

dạy; khả năng khai thác, sử dụng các thiết bị phương tiện dạy học hiện đại để tổ chức hoạt 

động học tập trên lớp còn hạn chế”. Trong các nguyên nhân có nêu “Hoạt động ĐT và bồi 

dưỡng đội ngũ GV chưa theo kịp những yêu cầu đổi mới GD. Trong các trường, khoa SP nội 

dung và phương pháp ĐT còn lạc hậu, giảng dạy nhiều về lý thuyết, ít thực hành; công tác 

bồi dưỡng được tổ chức hằng năm cho GV PT mang nặng tính hình thức, kém hiệu quả”. 

Thiết nghĩ đây là điều rất đáng quan tâm, các trường PT và ngành GD địa phương nên 

có những giải pháp thiết thực trong việc bồi dưỡng GV; các trường SP sớm có giải pháp tích 

cực về nội dung, phương pháp và CT ĐT chất lượng cao, trong đó cần tăng cường các học 

phần về công nghệ dạy học và PPDH hiện đại… 

3.5. ĐT GV tương lai là các nhà KH trong không gian trường học 

Nghiên cứu KH (NCKH) có ý nghĩa to lớn không chỉ với các nhà KH mà có cả ý 

nghĩa với GV và HS. Đối với GV thì chất lượng bài giảng và hoạt động GD phụ thuộc rất 

nhiều vào hoạt động nghiên cứu của họ. Các hình thức NCKH phổ biến ở PT là đề tài NCKH 

SP ứng dụng và các sáng kiến kinh nghiệm về các phương pháp GD. Đối với HS, hoạt động 

NCKH mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực. Bằng nhiều hình thức khác nhau như thực hành KH, 

điều tra XH, khảo cứu thực địa…NCKH sẽ rèn luyện cho HS khả năng tư duy sáng tạo; khả 

năng phê phán, bác bỏ hay chứng minh một cách KH những quan điểm; rèn luyện kỹ năng 
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phân tích, tổng hợp kiến thức, tư duy logic; xây dựng tinh thần hợp tác, giúp đỡ nhau trong 

NCKH. Nhờ đó, không những tầm hiểu biết của HS tham gia NCKH được mở rộng mà họ 

còn dần nắm được phương pháp, cách thức tổ chức nghiên cứu, sắp xếp công việc, khả năng 

giao tiếp và niềm tin KH, từng bước hình thành những tố chất và bản lĩnh cần có của người 

cán bộ KH trong tương lai. 

Theo CT dạy học phát triển năng lực HS có thêm các nội dung: Dạy học tích hợp, môn 

mới là KH xã hội và KH tự nhiên, vận dụng kiến thức liên môn, các cuộc thi KH… thì NCKH 

là một nhiệm vụ quan trọng, cần thiết trong trường PT. Điều này sẽ được triển khai thực hiện 

hiệu quả khi nhà trường có đủ lực lượng hướng dẫn NCKH và chính GV sẽ là các nhà KH cấp 

trường vừa là người hướng dẫn NCKH cho HS. Các trường PT hy vọng nguồn GV tương lai 

sẽ được các trường SP ĐT trở thành những nhà KH có đủ năng lực giúp HS phát triển các 

năng lực tiềm ẩn và biết tự học, tự tìm tòi để khám phá thế giới. 

3.6. Đổi mới quan hệ giáo dục phổ thông và hoạt động sư phạm các cơ sở đào tạo GV 

Các trường SP có mối quan hệ thường kỳ với ngành GD địa phương, các trường PT 

qua các đợt thực tập SP và trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Các trường Đại học SP độc lập thì 

có quản lý một trường thực hành để các giảng viên hòa mình vào nghiên cứu hoạt đông GD 

PT, các sinh viên được thực hành các điều đã học, nhưng rất tiếc nhiều trường, khoa SP không 

có cơ sở thực hành này! Khi đó các trường SP nên liên kết với ngành GD địa phương để chọn 

một số trường làm không gian nghiên cứu cho giảng viên và thực hành cho sinh viên. Trường, 

khoa SP nên chủ động đổi mới quan hệ GD PT và hoạt động SP của trường SP. 

Theo các nhà GD, mối quan hệ này cần chú ý các vấn đề sau: (1) Lấy mục tiêu GD và 

đổi mới GD PT làm mục đích, mục tiêu ĐT GV. Trên cơ sở đó các trường SP và ngành GD 

phải có giao ước hợp tác và quan hệ chặt chẽ trong quá trình ĐT, nghiên cứu GD, thực hành 

và cả bồi dưỡng GV. (2) Các trường SP cần đổi mới hoạt động ĐT SP và đi trước một bước 

đối với đổi mới GD PT. Vì thế cần sự tương tác hai chiều theo yêu cầu đổi mới GD: Đổi mới 

hoạt động SP là điều kiện thành công cho đổi mới giáo duc PT. Ngược lại, đổi mới GD PT 

cũng đặt ra yêu cầu, bài toán cho đổi mới hoạt động ĐT. Đổi mới ĐT GV cần bắt đầu theo 

hướng phát triển năng lực giáo sinh, nhất là năng lực GD và nghiệp vụ SP, năng lực ứng dụng 

công nghệ thông tin và truyền thông, năng lực nghiên cứu KH. 

Những ý kiến trao đổi trên đây của cá nhân có thể đồng thuận hoặc khác biệt với quan 

điểm của các nhà KH, nhà quản lý, nhà giáo nhưng hy vọng sẽ góp sức tạo nên sự thay đổi tốt 

hơn về đội ngũ GV tương lai. Đổi mới ĐT là một chính sách quan trọng để phát triển nền GD 

quốc gia. Nhiều ý tưởng nhỏ, tâm huyết sẽ giúp các nhà KH tạo dựng nên các quyết sách đúng 

mở ra chương mới cho sự nghiệp ĐT GV tương lai. 
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Đỗ Thị Phương Lan 

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Đà Lạt 

Tóm tắt 

Xu thế đổi mới toàn diện ngành giáo dục (GD) hiện nay và thực trạng ngày càng có nhiều sinh 

viên (SV) sư phạm (SP) ra trường không có việc làm đặt ra nhiều thách thức đối với đào tạo SP. 

Bài viết sau nhằm góp một cái nhìn định hướng cho chiến lược phát triển bền vững của Khoa SP 

nói riêng, trường Đại học (ĐH) Đà Lạt nói chung trong những năm trước mắt. 

Từ khóa: chiến lược phát triển; đổi mới GD toàn diện; Khoa SP; nâng cao năng lực; quan hệ hợp 

tác; Sở GD & Đào tạo tỉnh Lâm Đồng; Trường Đại học Đà Lạt.  

 

1. THỰC TRẠNG 

Trường ĐH Đà Lạt đã đóng góp một phần rất quan trọng trong việc cung cấp nguồn 

nhân lực trình độ cao cho cả tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn kiến thiết đất nước, trong đó 

không thể không kể đến nguồn nhân lực GD của tỉnh nhà. Tính đến nay, nhiều thế hệ nhà giáo 

của cả tỉnh Lâm Đồng vốn là SV tốt nghiệp của hơn 35 khóa đào tạo của ĐH Đà Lạt. Do đó, 

trường ĐH Đà Lạt và Sở GD & Đào tạo tỉnh Lâm Đồng (GD& ĐT LĐ) đã có một mối quan 

hệ lâu dài và cần thiết từ trước đến nay. Tuy nhiên, mối quan hệ này chưa thực sự được khai 

thác hết tiềm năng tương tác tốt nhất. 

 1.1. Trước đây, trường ĐH Đà Lạt là cơ sở đảm trách phần bồi dưỡng thường xuyên 

và chuẩn ĐH về chuyên môn trong nhiều khóa cho giáo viên tỉnh Lâm Đồng trong dịp hè. Từ 

khi Khoa SP được thành lập và được phép cấp chứng chỉ nghiệp vụ SP, phần lớn giáo viên 

tỉnh Lâm Đồng được chuẩn hóa về nghiệp vụ SP tại trường ĐH Đà Lạt. Làm được điều này, 

trường ĐH Đà Lạt và khoa SP đã thể hiện được sự nỗ lực trong liên kết hợp tác để đảm bảo 

nhiệm vụ chuẩn hóa giáo viên đáp ứng nhu cầu đào tạo trong điều kiện đất nước đang phát 

triển và tình hình thực tế của tỉnh nhà. 

Tuy nhiên, gần đây, trong cơ chế mới, việc các trường SP, viện GD ở các trung tâm, 

thành phố lớn tích cực tiếp cận thành quả của GD hiện đại, nâng tầm đội ngũ, xây dựng chiến 

lược phát triển, cạnh tranh tìm nguồn đào tạo, đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng… 

đã khiến cho trường ĐH Đà Lạt “thúc thủ” trên ngay chính “sân nhà”. Nhiều hội nghị, hội 

thảo, nhiều khóa bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn về đổi mới phương pháp, cập nhật tài liệu dạy 

học (DH) hiện đại… tổ chức tại các trung tâm GD lớn của cả nước và ngay cả tại tỉnh Lâm 

Đồng, không có sự góp mặt của ĐH Đà Lạt.  
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Một điều rất đáng quan tâm trong xã hội hiện nay là tỉ lệ rất cao SV SP tốt nghiệp 

không có cơ hội việc làm. Điều này là một thực tế rất quan ngại đối với số lượng hơn 100 SV 

SP tốt nghiệp hàng năm của trường ĐHĐL khi mà càng có nhiều SV từ các trường ĐH SP - 

đã khẳng định được danh tiếng- cạnh tranh cơ hội việc làm ngay tại tỉnh Lâm Đồng và các địa 

phương lân cận. Một thực tế không thể lảng tránh và bất thành văn là SV tốt nghiệp SP 

ĐHĐL không phải là đối tượng ưu tiên tuyển dụng xét về danh tiếng đào tạo. 

1.2. Mối quan hệ giữa khoa SP với Sở GD & Đào tạo tỉnh Lâm Đồng trong những 

năm gần đây chủ yếu duy trì liên hệ hợp tác trong kiến tập và thực tập SP (KTSP và TTSP) 

hàng năm. Việc hợp tác chủ yếu mang tính sự vụ, hành chính. Sở GD& ĐT LĐ kết hợp chỉ 

đạo  

KTSP - TTSP, hỗ trợ các điều kiện về cơ sở, đội ngũ giáo viên hướng dẫn KTSP- TTSP. Gần 

đây, thực hiện sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trường ĐH Đà Lạt về đổi mới KTSP-TTSP, một 

mặt đã tích cực hóa sự chủ động liên hệ học nghề của SV, nhưng mặt khác giảng viên khoa 

SP không nắm bắt được kịp thời và thường xuyên chuyển biến của SV SP tại cơ sở thực tập. 

Không được dự giờ thực tập của SV, không có kết hợp trao đổi đánh giá về kỹ năng SP của 

SV SP thuộc chuyên ngành, giảng viên khoa SP đặc biệt là giảng viên phụ trách phương pháp 

giảng dạy bộ môn không có cơ hội tiếp nhận thông tin phản hồi thực tế về hiệu quả, chất 

lượng đào tạo để bổ sung, điều chỉnh hoàn thiện nội dung-phương pháp và kỹ năng DH.  

Một hoạt động hợp tác khác phải kể đến là hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm 

DH giữa đại diện giáo viên giỏi của tỉnh với SV do khoa SP tổ chức vài năm gần đây. Với 

hoạt động này, khoa SP chủ động thiết kế chương trình, nội dung giao lưu, Sở GD&ĐT LĐ 

cử đại diện giáo viên tham gia. Việc này đã bước đầu tạo được tiền đề hoạt động nhưng còn 

bó hẹp trong đánh giá kỹ năng qua vài giờ thi giảng (cuộc thi Nét phấn đầu tiên) của SV qua 

đó lồng ghép trao đổi kinh nghiệm chuyên môn. 

1.3. Với đội ngũ 9 giảng viên biên chế trong đó có 2 tiến sỹ, 7 thạc sỹ (3 NCS) nhưng 

thực chất Khoa còn thiếu và yếu về đội ngũ đào tạo. Khoa có 1 tiến sỹ Tâm lý học, 2 thạc sỹ 

GD học chuyên ngành Phương pháp. Ba (3) NCS (trong đó có 1 thạc sỹ GD học) hiện tại học 

tập chương trình chuyên ngành khoa học cơ bản. Một thời gian dài, Khoa không theo kịp sự 

đổi mới của ngành, gần như bị cô lập với các hoạt động GD tại tỉnh nhà, không có các cơ hội 

hợp tác học tập với các trường SP trong cả nước, ít được tham gia các hội nghị, hội thảo, tập 

huấn do Bộ GD&ĐT tổ chức. Gần đây, được sự quan tâm của Ban giám hiệu (BGH) nhà 

trường và thông qua các mối quan hệ học thuật của một số cán bộ giảng viên trong khoa, 

Khoa SP đã có nhiều hơn các cơ hội tiếp cận, tham gia các sự kiện học thuật và chính sách 

của ngành. 

Trong những chuyển biến quan trọng của sự nghiệp đổi mới toàn diện GD Việt Nam, 

việc phân hóa GD từ cấp phổ thông, lồng ghép GD hướng nghiệp đáp ứng thực tiễn sản xuất 

của địa phương, sinh hoạt chuyên môn và sử dụng Trường học kết nối trong tổ chức và quản 

lý các hoạt động chuyên môn theo cụm trường, DH tích hợp liên môn, tiến tới thực hiện DH 

đồng thời nhiều bộ sách giáo khoa, đổi mới phương pháp DH trong điều kiện hiện đại…, đang 

diễn ra ngày càng nhanh chóng và đi vào thực tế. Từ thực trạng chung của ngành GD và tại 

địa phương, từ thực trạng của khoa SP, trường ĐH Đà Lạt, để không bị lạc hậu, chúng ta cần 

có một chiến lược toàn diện (như tiến trình xây dựng và thực hiện chương trình CDIO là một 

điển hình), trong đó phải kể đến hoạch định hợp tác đi vào thực tế với Sở GD &ĐT LĐ để đáp 

ứng yêu cầu dạy nghề, đào tạo trình độ chuyên môn gắn với kỹ năng cho SV SP trong tình 

hình mới và điều kiện xã hội- địa phương đang đổi thay nhanh chóng.    
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2. MỤC TIÊU 

2.1. Góp phần thực hiện Nghị quyết số 29- NQ/TW “về đổi mới căn bản, toàn diện 

GD và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 

2.2. Xây dựng và khẳng định chất lượng đào tạo và danh tiếng ĐHĐL tại địa phương 

và khu vực. Cụ thể, (1) Đó là một trường ĐH đào tạo đa ngành, đa cấp, có nhiệm vụ nghiên 

cứu khoa học cơ bản và ứng dụng; là cầu nối chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển 

kinh tế, xã hội của khu vực Tây Nguyên, duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. (2) SV 

được đào tạo, rèn luyện trong môi trường giáo dục tiên tiến, được chuẩn bị kỹ năng nghề 

nghiệp để thích ứng với sự phát triển kinh tế, xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế. 

Đây là mục tiêu và sứ mạng chung của trường ĐHĐL mà Đảng ủy, BGH và toàn thể 

cán bộ giảng viên phấn đấu thực hiện. Để làm được điều này, mỗi đơn vị trong trường, một 

mặt thực hiện chỉ đạo của BGH về đường lối phát triển chung, mặt khác căn cứ vào điều kiện 

thực tế của mình hoạch định chương trình phát triển đặc thù. Khoa SP trong xu hướng đó, đã 

và đang nỗ lực để chuyển mình theo kịp sự trỗi dậy của một trường ĐH trọng điểm. 

2.3. Tăng cường mối quan hệ hợp tác hàng năm và lâu dài trên nhiều mặt giữa trường 

ĐHĐL nói chung, khoa SP nói riêng với Sở GD&ĐT LĐ 

2.4. Tăng cơ hội việc làm tại địa phương cho SVSP. 

2.5. Góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ khoa SP nhằm 

ngày một đáp ứng kịp thời những nhiệm vụ đào tạo SP mà xã hội và nhà trường giao phó. 

3. ĐỀ XUẤT 

3.1. Cấp lãnh đạo trường:  

Thông qua UBND Tỉnh, ký kết Hợp tác đào tạo thường niên và lâu dài với Sở 

GD&ĐT LĐ và một số trường THPT trên địa bàn thành phố Đà Lạt. (Mở rộng cơ hội quảng 

bá danh tiếng ĐHĐL, hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh, bồi dưỡng thường xuyên cho GV 

THPT, các cơ hội nghiên cứu khoa học, đề xuất quyền ưu tiên việc làm cho SVSP ĐHĐL…) 

Liên hệ chặt chẽ với Cục nhà giáo, vụ THPT Bộ GD& ĐT, nắm thông tin, cử giảng 

viên Khoa SP học tập, cập nhật nội dung, phương pháp DH mới. 

Hợp tác với các trường SP trọng điểm trên toàn quốc để xây dựng và cập nhật nội 

dung chương trình đào tạo. (Việc này đã được Hiệu trưởng và Trưởng khoa SP khởi động từ 

tháng 2/2016 với trường ĐH SP TP. Hồ Chí Minh) 

3.2. Khoa SP: Lên kế hoạch 

- Tham mưu cho BGH, định hướng bồi dưỡng nhân lực đào tạo lâu dài cho khoa SP. 

- Chọn, giới thiệu giảng viên đi học tập, bồi dưỡng ngắn hạn ở Bộ GD& ĐT và các 

Viện Phát triển GD khi có chương trình, sự kiện.  

- Quán triệt nhiệm vụ năm học hàng năm của ngành GD&ĐT LĐ,  tăng cường các 

hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ với các phòng chức năng của 

Sở thông qua các hoạt động do hai bên tổ chức thường niên. 
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- Trao đổi Giảng viên SP và giáo viên THPT qua các hoạt động thường niên của Khoa 

SP như Cuộc thi Nét phấn đầu tiên, Nghiệp vụ SP cho SV, Giao lưu giữa giáo viên THPT 

Tỉnh Lâm Đồng và giảng viên, SV khoa SP ĐHĐL. Mở rộng cơ hội hợp tác, trao đổi chuyên 

môn nghiệp vụ với cán bộ chuyên môn của Sở GD&ĐT LĐ, mời viết bài, tham gia hội thảo 

khoa học của Khoa SP,… Mở rộng cơ hội nghiên cứu khoa học GD tại địa bàn tỉnh Lâm 

Đồng, chú trọng các đặc thù đối tượng nghiên cứu là chính sách, điều kiện GD cho đồng bào 

thiểu số. 

- Định kỳ mỗi khóa tốt nghiệp, Khoa gửi Sở GD&ĐT LĐ danh sách SV tốt nghiệp 

loại giỏi, giới thiệu ứng tuyển việc làm tại tỉnh Lâm Đồng. 

- Trước mắt, trong năm học 2017-2018, khoa SP cần: 

 Tiếp cận các hoạt động thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD&ĐT LĐ 

để tạo cơ hội cho SV SP làm quen với mô hình sinh hoạt chuyên môn mới, việc đổi mới 

phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học 

sinh; làm quen với các hoạt động tạo cơ hội cho học sinh  trải nghiệm  sáng tạo, nghiên cứu 

khoa học, rèn luyện kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức và kỹ năng vào giải quyết các vấn 

đề thực tiễn trong học tập và đời sống xã hội; tăng cường hướng dẫn triển khai hoạt động GD 

kỹ năng sống và hoạt động GD ngoài giờ chính khóa… 

 Từng bước áp dụng DH theo chương trình CDIO và thể nghiệm DH Phương 

pháp giảng dạy bộ môn trong việc xây dựng giáo án theo lối nghiên cứu bài học …, chuẩn bị 

tiếp cận lối DH sử dụng nhiều bộ sách giáo khoa, tiếp cận các mô hình DH tiên tiến… 

 Thông qua ký kết hợp tác giữa BGH trường ĐHĐL và Giám đốc Sở GD&ĐT 

LĐ, xây dựng một số trường THPT thành trường trung học thực hành (THTH) của Khoa SP. 

Từ đây, giảng viên khoa SP được tạo nhiều cơ hội quan sát thực tiễn để điều chỉnh nội dung- 

phương pháp DH bộ môn. Qua đó, tăng cường trải nghiệm thực tế và thực hành GD toàn diện  

cho SV SP tại các trường THTH trên địa bàn TP Đà Lạt nhằm cải thiện tình hình dạy thực 

hành trên các lớp học giả định bấy lâu nay. 

 Căn cứ vào nội dung ký kết hợp tác (nếu có) với Sở GD&ĐT LĐ, tăng cường 

hợp tác với các khoa chuyên ngành trong trường để xây dựng và triển  khai các chuyên đề bồi 

dưỡng thường xuyên cho GV THPT nhằm hỗ trợ thực hiện việc chuẩn hóa đội ngũ GV tỉnh 

nhà. 

Xuất phát từ quan sát thực tế của bản thân là một giảng viên dạy phương pháp DH và 

là một người tham gia công tác quản lý khoa, bài viết này thể hiện suy nghĩ và trăn trở từ một 

góc nhìn thực tế. Hy vọng, trong tương lai gần, tác giả có cơ hội chia sẻ với lãnh đạo và đồng 

nghiệp để được tham vấn thêm và có cơ hội đưa ý tưởng vào thực tiễn. 
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MÔ HÌNH KHOA SƯ PHẠM TRỰC THUỘC  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐA NGÀNH TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 

Lê Cao Phan 

Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng, trường Cao Đẳng Sư phạm Đà Lạt, Lâm Đồng 

Tóm tắt 

Bài báo này giới thiệu mô hình khoa Sư phạm (SP) trực thuộc trường Đại học (ĐH) đa ngành 

trong giai đoạn mới. 

Từ khóa: Khoa SP; GD (GD) tổng thể; mô hình. 

 

1. BỐI CẢNH GIÁO DỤC HIỆN NAY VÀ CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI TRƯỜNG 

SƯ PHẠM, KHOA SƯ PHẠM 

1.1. Tình hình các trường Sư phạm hiện nay 

Quyết định số 6290/QĐ-BGDĐT ngày 13/12/2001 phê duyệt phát triển ngành SP và 

các trường SP từ năm 2011 đến năm 2020 đã chỉ rõ các hạn chế của các trường SP hiện nay, 

trong đó bao gồm cả các trường SP hoặc các trường có ngành SP của tỉnh Lâm Đồng. Đó là: 

- Ở các địa phương và cả nước đều chưa có quy hoạch mạng lưới các trường SP và 

quy hoạch đội ngũ giáo viên (GV); quá trình đào tạo SP chưa dựa trên nhu cầu về số lượng, 

chất lượng, cơ cấu chuyên môn đội ngũ GV và đổi mới của GD phổ thông (PT) và GD mầm 

non. 

- Chưa có sơ kết về mô hình, thời gian đào tạo GV các cấp; chưa có sơ kết thực hiện 

quy định bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ SP. 

- Nhiều trường SP chưa có chiến lược phát triển trường. Công tác quản lý đội ngũ cán 

bộ, giảng viên, công tác GD chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong các trường SP còn 

chưa được quan tâm đúng mức. Chưa có nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng 

của các trường SP trong hệ thống GD quốc dân. 

1.2. Những yêu cầu của giáo dục phổ thông sau 2018  

Chương trình GD tổng thể ở bậc trung học PT chỉ rõ : “Chương trình GD cấp trung 

học PT nhằm giúp học sinh hình thành phẩm chất và năng lực của người lao động, nhân cách 

công dân, ý thức quyền và nghĩa vụ đối với Tổ quốc trên cơ sở duy trì, nâng cao và định hình 

các phẩm chất, năng lực đã hình thành ở cấp trung học cơ sở; có khả năng tự học và ý thức 

học tập suốt đời, có những hiểu biết và khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực 

và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân để tiếp tục học lên, học nghề hoặc bước vào 

cuộc sống lao động.” 

Như thế chương trình GD tổng thể nhấn mạnh đến việc hình thành phẩm chất và năng 

lực của HS, có khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời. Đặc biệt ở bậc học học này đòi hỏi 

phải có sự phân hóa mạnh để định hướng nghề nghiệp sau PT và chuẩn bị  bước vào ngưỡng 

cửa ĐH. 
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Những yêu cầu trên của GD PT đòi hỏi phải luôn có đội ngũ nhà giáo và chất lượng 

của đội ngũ này phải không ngừng được nâng cao. Vì vậy, vai trò của các trường, khoa SP là 

hết sức cần thiết. Hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng với nhu cầu GV gần như đã bão hòa, các 

trường SP sẽ co cụm lại, thậm chí phải giải thể. Thực tiễn lại cho thấy sự tồn tại và phát triển 

của các khoa, trường SP là sự tồn tại khác quan, do nhu cầu của sự biến chuyển GD của cả 

nước và địa phương. Việc giải thể là do bản thân của nhà trường chứ không phải do ngoại 

cảnh. 

Nói một cách khác, cũng giống như hạt photon chỉ tồn tại khi đang vận động (không 

có hạt photon đứng yên); sự tồn tại và phát triển của khoa gắn liền với sự hoạt động liên tục 

không ngừng và không cho phép khoa đứng yên, dù là tức thời. 

2. ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỦA KHOA SƯ PHẠM 

Chức năng chính của khoa SP ở một trường Đại học là đào tạo GV PT trình độ Đại 

học. Để thực hiện tốt chức năng này, khoa SP có các nhiệm vụ chính là đào tạo, bồi dưỡng 

GV, tham gia nghiên cứu khoa học (KH) để phục vụ các nhu cầu thực tiễn của GD địa 

phương và khu vực. Tuy nhiên, trong tình hình mới, nên bổ túc, điều chỉnh thêm một số 

nhiệm vụ sau: 

2.1. Về công tác đào tạo  

- Tiếp tục đào tạo SV các ngành SP các môn cơ bản hiện có : Toán, Lý, Hóa, Sinh, 

Văn, Sử… để phục vụ yêu cầu đa dạng của bậc PT. 

- Đa dạng hóa các ngành đào tạo, chú trọng các ngành tâm lý, GD. Trong thời đại 

công nghệ thông tin và công nghiệp hóa, tâm lý học sinh có những sự thay đổi đáng kể, khác 

xa cách đây vài chục năm. Những sự việc gần đây ở các trường PT chứng tỏ ngành tâm lý học 

chưa bắt kịp với diễn biến tâm lý của học sinh. Do đó, việc nghiên cứu tâm lý HS các cấp học 

luôn là vấn đề cần thiết và được cập nhật thường xuyên, đặc biệt chú trọng các bệnh tâm lý. 

- Đào tạo cố vấn học đường. Nhiệm vụ của cố vấn học đường : tham gia vào hội đồng 

GD nhà trường, đề xuất các chiến lược phát triển nhà trường, hỗ trợ GV chủ nhiệm trong công 

tác quản lý, GD học sinh; tham gia GD học sinh “cá biệt”; giải quyết các vấn đề liên quan đến 

tâm lý học sinh,; liên hệ với phụ huynh học sinh để phối hợp GD học sinh…; cố vấn học sinh 

trong việc chọn nghề, hướng nghiệp… Muốn vậy, cố vấn học đường cần có các phẩm chất và 

năng lực nhất định như hiểu biết về tâm lý học; giao tiếp tốt, có mối quan hệ tốt với phụ 

huynh, với địa phương; làm tốt công tác hướng nghiệp… 

2.2. Về  nhiệm vụ bồi dưỡng 

Đây là công tác quan trọng của khoa SP. Công tác này có hai ý nghĩa: (1) Bồi dưỡng 

GV để đáp ứng được các yêu cầu GD tổng thể ở bậc PT; (2) Công tác bồi dưỡng thể hiện mối 

quan tâm và trách nhiệm của khoa nhà trường đối với SV đã ra trường. Nói một cách khác, 

đây là công tác “chăm sóc, bảo hành” các sản phẩm do mình đào tạo nên, và điều đặc biệt, 

đây là chế độ “bảo hành suốt đời”. 

2.3. Công tác nghiên cứu KH  

Tập trung nghiên cứu KH về SP, GD. Ứng dụng các thành tựu nổi bật về KH GD trên 

thế giới và nghiên cứu áp dụng vào thực tế địa phương. Chú trọng nghiên cứu GD dân tộc. 
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3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH MỚI CỦA KHOA 

Để đáp ứng các yêu cầu trên đây của ngành GD trong giai đoạn mới cần xây dựng một 

mô hình cụ thể cho khoa SP. Hiện nay, công việc chủ yếu của khoa SP là tiếp nhận sinh viên 

thông qua tuyển sinh, tiến hành đào tạo và cho ra trường các GV mới. Đây là mô hình khá thụ 

động, chưa có sự liên kết chẽ của các đối tượng liên quan đến công tác đào tạo, phạm vị hoạt 

động còn hạn hẹp. Mô hình  mới đòi hỏi khoa SP phải trở thành một trung tâm “trung chuyển 

thông tin” giữa GV PT và nguồn dữ liệu thông tin. 

Trước hết, khoa SP phải là một trung tâm liên kết. Đó là liên kết giữa GV PT và 

trường ĐH, liên kết giữa các cấp quản lý GD với GV, liên kết giữa khoa SP và các trường 

ĐH, viện nghiên cứu trong và ngoài nước. 

Tiếp đến, khoa SP phải là trung tâm thông tin,  tích lũy tất các các thông tin hữu ích 

liên quan đến việc giảng dạy ở các bậc học, góp phần vào việc bồi dưỡng nâng cao trình độ 

của GV. 

Ngoài ra, khoa SP còn là trung tâm hỗ trợ, là nơi tiếp nhận và hướng dẫn GV giải 

quyết các khó khăn thường trong dạy học: (1) Hỗ trợ GV tìm kiếm các thông tin, tư liệu; (2) 

Hỗ trợ GV cải tiến, thiết kế các đồ dùng, thiết bị dạy học; (3) Hỗ trợ GV tìm kiếm các chủ đề 

về NCKH, thực hiện đề tài nghiên cứu, các đồ án, khóa luận, dự án…; (4) Hỗ trợ GV nghiên 

cứu, chế tác, xử lý các tư liệu (băng đĩa, …) để phục vụ công tác dạy học; (5) Cùng với GV 

PT tham gia viết sách giáo khoa, tài liệu tham khảo cho HS PT, tài liệu bồi dưỡng cho GV 

PT. 

Cuối cùng, khoa SP phải là trung tâm nghiên cứu KH về GD trong khu vực. Trung 

tâm có mối quan hệ với các trường SP đầu ngành trong cả nước, với các viện nghiên cứu KH, 

mở rộng với các đối tác nước ngoài. Khoa là đầu mối tìm kiếm, liên hệ để GV có cơ hội đi 

tham quan, học tập trong và ngoài nước. 

Để đạt được mô hình trên, khoa SP cần: (1) Xây dựng chiến lược phát triển khoa SP 

trong giai đoạn mới; (2) Xây dựng đội ngũ giảng viên có năng lực, có trình độ, có kinh 

nghiệm và trải nghiệm trong  lĩnh vực GD PT; (3) Xây dựng mối liên hệ, liên kết với các đơn 

vị, cơ quan liên quan đến công tác bồi dưỡng, quản lý GV bậc PT như các Sở và Phòng GD - 

Đào tạo, Ủy ban nhân dân các cấp…; (4) Xây dựng mối liên hệ với các trường ĐH, các 

viện… trong và ngoài nước liên quan đến công tác nghiên cứu KH về GD; (5) Xây dựng cơ 

sở vật chất đáp ứng vai trò là một trung tâm hỗ trợ GV như hệ thống thông tin – thư viện, 

phòng chuyên môn nghiệp vụ… 
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THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH VIỆT NAM 

Nguyễn Thị Uyên Vi 

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Đà Lạt, Lâm Đồng 

Tóm tắt 

Bài báo này hướng tới việc tìm hiểu thái độ của học sinh (HS) Việt Nam đối với việc học đạo đức 

(ĐĐ) ở nhà trường. Phương pháp điểu tra đã được sử dụng để khảo sát 800 HS Việt Nam. Kết quả 

của nghiên cứu cho thấy HS không có thái độ nhiệt tình và không thấy được ý nghĩa của việc học 

ĐĐ ở trường. HS có nhu cầu được học ĐĐ một cách thiết thực hơn, vì vậy việc tìm ra hướng đổi 

mới để có cách giáo dục (GD) phù hợp với HS trong thời đại mới là vô cùng cần thiết. 

Từ khóa: GD ĐĐ; GD công dân; đổi mới GD. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Từ xưa, Việt Nam ta vẫn coi trọng một quan niệm lâu đời về phẩm chất con người 

theo tư tưởng nho giáo: “Tiên học lễ, hậu học văn” – hiểu rộng ra là lễ nghĩa nhân nghĩa được 

đặt lên trước học vấn. Tuy câu tư tưởng này vẫn được đề cao trong học đường, chương trình 

GD hiện nay chỉ xếp ĐĐ vào một môn học có tên gọi GD công dân (GDCD), có thời lượng 

45 phút trong một tuần. Khảo sát dưới đây cho thấy môn học này có xu hướng ít nhận được sự 

coi trọng của rất nhiều HS. Trong khi đó, xã hội Việt Nam hiện nay đang phải đối diện với 

các biểu hiện thiếu ý thức của HS Việt Nam trong các vấn đề có liên quan đến ĐĐ, như ở các 

mối quan hệ gia đình - xã hội, ở ý thức trách nhiệm với cộng đồng và ở tinh thần yêu nước. 

Từ đó phát sinh tính cấp thiết của việc cho ra đời một mô hình GD ĐĐ phù hợp với yêu cầu 

của một thời đại mới. 

Bài báo này nỗ lực phân tích những vấn đề về GD ĐĐ ở HS Việt Nam từ đó chỉ ra 

tính cấp thiết của vấn đề và đề xuất được các biện pháp thiết thực cho một mô hình GD mới, 

tập trung sâu vào đào tạo ĐĐ cho HS, bắt đầu từ các cấp lớp thấp nhất đến các cấp lớp cao. 

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

Luật GD nước Việt Nam đề ra mục tiêu GD là hướng tới đào tạo người Việt Nam phát 

triển toàn diện về thể lực, trí lực và cả ĐĐ. Bên cạnh đó, theo Nghị quyết Trung ương 9 khóa 

XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững đất nước, nhiệm vụ hàng đầu của nhà nước ta là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự 

hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách của người Việt Nam. Qua các văn bản này, có thể 

thấy ĐĐ là một vấn đề lớn, rất được quan tâm bởi nhà nước ta. 

Tuy nhiên, bài báo Biến đổi trong hệ chuẩn mực ĐĐ xã hội ở nước ta trước tác động 

của nền kinh tế thị trường được đăng tải ngày 14/01/2014 trên trang web Tạp chí Cộng sản 

cho thấy tình hình ĐĐ ở nước ta đang có nhưng biến đổi đáng ngại. Sau năm 1986, nước ta 

chuyển sang nền kinh tế thị trường và trong khi chưa thể phát huy hết thế mạnh của nền kinh 

tế này, mặt tiêu cực của nó lại ảnh hưởng không nhỏ đến các giá trị tinh thần và ĐĐ của người 

Việt Nam. Tình hình càng trở nên phức tạp hơn, khi làn sóng hội nhập quốc tế thâm nhập 
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mạnh mẽ vào tất cả các lĩnh vực trong đó có lĩnh vực văn hóa của Việt Nam khiến giới trẻ có 

xu hướng xem nhẹ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, và đề cao văn hóa nước 

ngoài. 

Trên thực tế, tình trạng suy thoái ĐĐ của một số lượng không nhỏ người Việt Nam nói 

chung và HS Việt Nam nói riêng, đã gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tâm lý và hạnh phúc 

của nhiều người xung quanh. Theo quan điểm cá nhân, khi kinh tế xã hội ngày càng phát triển 

mà sự tiến bộ về ĐĐ con người không thể bắt kịp tốc độ phát triển đó, một quốc gia khó có 

thể tồn tại vững mạnh được. Thay vào đó các tệ nạn xã hội sẽ lan tràn nhanh chóng và kéo 

toàn bộ xã hội phát triển theo hướng xấu. Vì vậy, tập trung phát triển GD ĐĐ trong thời buổi 

hiện nay là một việc hết sức cần thiết. 

3. PHƯƠNG PHÁP 

Chúng tôi đã tiến hành quan sát lối sống hằng ngày của HS cùng với điều tra ý thích 

và thái độ của 800 HS, sinh viên trên phạm vi 7 tỉnh thành trong nước bằng bảng hỏi. 

Đối tượng khảo sát là HS đang học ở các cấp Trung học Cơ sở (THCS) và Trung học 

Phổ thông (THPT) tại các tỉnh Bạc liêu, Cao Lãnh, Pleiku, Bến Tre, Lâm Đồng, Tuyên Quang 

và Lào Cai. Bên cạnh đó, sinh viên Đại học cũng được điều tra để lấy ý kiến về cách học ĐĐ 

mà họ đã từng trải qua. Nghiên cứu được thực hiện trong thời gian 1 tháng (từ 28 / 08 / 2016 

đến 25 / 09 / 2016). Đặc điểm chung của đối tượng khảo sát là đã hoặc đang tiếp xúc rất gần 

gũi với GD ĐĐ. 

Bảng hỏi (xem Phụ lục 1) được lập bằng ứng dụng Biểu mẫu của Google, được gửi 

đến HS thông qua mạng xã hội (Facebook) của 3 trường THCS, 10 trường THPT và 2 trường 

Đại học ở 7 tỉnh thành nói trên. Đối tượng được khảo sát tự nguyện tham gia khảo sát và tự do 

trình bày ý kiến cá nhân của mình. 

Thông tin được xử lí như sau: 

- Đối với loại câu hỏi chọn một đáp án: Gồm các câu hỏi 1, 2, 3 và 8. 

Ngay khi HS hoàn thành bản khảo sát, ứng dụng Biểu mẫu của Google sẽ tính toán 

phần trăm câu trả lời và biểu diễn kết quả nghiên cứu bằng biểu đồ hình tròn.  

- Đối với loại câu hỏi có nhiều đáp án: Gồm các câu hỏi 6 và 7.  

Thông tin sau khi được thu thập, thông qua ứng dụng Biểu mẫu của Google, được biểu 

diễn bằng biểu đồ dạng cột với đơn vị phần trăm. 

- Đối với loại câu hỏi mở: Gồm các câu hỏi 4, 5 và 9. 

Người nghiên cứu đọc, chọn lọc và thống kê các câu trả lời trùng lặp về nội dung. 

4. KẾT QUẢ 

Biểu đồ 1 thể hiện ý kiến của HS về mức độ bổ ích của môn GDCD. Trong đó, số HS 

cho rằng môn học rất có ích và tỉ lệ HS cho rằng môn học vô ích chiếm tỉ lệ gần như ngang 

nhau, lần lượt là 12% và 19%. Cùng lúc đó, 36% HS cho rằng môn học có ích nhưng không 

nhiều. 
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Biểu đồ 2 là kết quả của câu hỏi (2) về mức độ thú vị của môn học. Khác với câu hỏi 

trước, tỉ lệ phương án trả lời tiêu cực ở câu hỏi này chiếm phần khá lớn. Hơn một phần ba số 

HS  làm khảo sát (35%) cho rằng môn học nhàm chán, nhiều hơn gần 10% so với tổng số câu 

trả lời tích cực gồm “Rất thú vị” và “Thú vị nhưng không nhiều”. 

 

Biểu đồ 3 và biểu đồ 4 lần lượt là kết quả của câu hỏi (3) và (4). Trong khi 55% HS 

cho rằng môn học này cần thiết, một số lượng lớn lên đến 66% thừa nhận là mình không thích 

học GDCD. 

 

Biểu đồ 3            Biểu đồ 4 

Ngoài ra, ở câu hỏi (4), những lý do chính khiến HS không thích học môn GDCD bao 

gồm: 

- Môn học quá nhàm chán, nội dung bài học khô khan, khó hiểu và không thiết thực, 

không ứng dụng được. 
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- Giáo viên bộ môn sử dụng phương pháp dạy học thiếu lôi cuốn, không tạo được 

hứng thú. 

- Bài học chủ yếu được chép từ sách giáo khoa, không mở rộng ra đời sống thực tế. 

- Bên cạnh đó cũng có các lý do chính khiến một số bạn yêu thích môn học: 

- Bộ môn nay đem lại cho các bạn các kiến thức bổ ích về một số kỹ năng sống, 

kiến thức pháp luật, cách đối nhân xử thế, đạo làm người… 

- Một số giáo viên dạy hay, khơi nguồn cảm hứng cho các bạn.  

- Đây là môn học dễ dàng giúp các bạn gỡ điểm, là thời gian để các bạn giải trí vì có 

nhiều thời gian làm việc riêng hơn. 

Trong câu hỏi (5) về các hình thức GD ĐĐ khác ở trường, 44% số HS trả lời rằng các 

bạn không nhận thấy có các hình thức nào khác ngoài môn GDCD để GD ĐĐ cho HS, các 

bạn học chủ yếu từ cuộc sống và được gia đình GD. Số HS còn lại trả lời ở trường cũng có 

các hình thức khác để GD ĐĐ như các môn Khoa học Tự nhiên (Văn, Sử, Địa), một số hoạt 

động ngoại khóa, các hình thức kỉ luật, giờ sinh hoạt lớp và giờ chào cờ. 

Qua biểu đồ 5 và biểu đồ 6, là kết quả của câu hỏi (6) và (7), có thể dễ dàng nhận thấy 

cách học thuộc lòng và kiểm tra lý thuyết (phương án a) được rất ít các bạn HS lựa chọn, chỉ 

đạt trung bình khoảng 7%. Được chọn nhiều nhất là phương án đi tham quan môi trường và 

học hỏi về cách nuôi trồng, bảo vệ một số sinh vật trong tự nhiên và viết bài phát biểu cảm 

nghĩ, lên đến 84.9% 

 

 

Biểu đồ 5 

6,700%

26,300%

18,200%

84,900%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Phương án a

Phương án b

Phương án c

Phương án d

Mức độ quan tâm của HS cho các hình thức học và kiểm tra môn 

GDCD, bài học về bảo vệ môi trường.

Bảng chú thích 

Tên phương án Nội dung 

Phương án a Học thuộc lý thuyết được thầy cô dạy và làm kiểm tra lý thuyết. 

Phương án b Nghe thầy cô dạy về bài học và làm kiểm tra giải quyết tình huống. 

Phương án c Nghe các buổi thuyết trình về môi trường và viết báo cáo lấy điểm. 

Phương án d 
HS được đi du lịch về môi trường một ngày và viết bài tự do phát biểu cảm nghĩ 

về chuyến đi 
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Trong bài học về tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, phương án HS chia nhóm 

làm thuyết trình (phương án b), cùng với phương án nghe thầy cô giáo kể chuyện và trả lời 

câu hỏi tình huống (phương án c), đều được khá nhiều bạn lựa chọn, đạt lần lượt là 28.1% và 

37.8%. Được chọn nhiều nhất là phương án d – xem phim lịch sử và viết bài phát biểu cảm 

nghĩ. 

 

Biểu đồ 6 

 

B

iểu 

đồ 7 

tổng 

hợp 

các 

câu 

trả 

lời 

của 

câu hỏi (8), trong đó gần ba phần tư số HS cảm thấy thích thú hơn với môn GDCD khi có 

cách học mới. 

 

 
Biểu đồ 7 

Đối với câu hỏi (9) về đề xuất cho cách học GDCD mới, các bạn đã đưa ra rất nhiều ý 

kiến sáng tạo và phù hợp với đặc điểm tâm lý của HS, cũng như đặc điểm xã hội hiện nay. 

Một số ý kiến phổ biến như sau: 

7,800%

28,100%

37,800%

67,200%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Phương án a

Phương án b

Phương án c

Phương án d

Mức độ quan tâm của HS cho các hình thức học và kiểm tra môn GDCD, 

bài học về tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc.

79%

21%

Với cách học mới mà các bạn đã chọn, các 

bạn có thích môn GDCD hơn không?

Có

Không

Bảng chú thích 

Tên phương án Nội dung 

Phương án a Học thuộc lý thuyết được thầy cô dạy và làm kiểm tra lý thuyết. 

Phương án b 
HS chia nhóm thuyết trình về tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc để lấy 

điểm. 

Phương án c 
Nghe thầy cô kể các câu chuyện về tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, 

sau đó làm kiểm tra giải quyết tình huống. 

Phương án d 
HS được mỗi tuần được xem 2 tập phim về toàn bộ lịch sử Việt Nam sau đó viết 

bài tự do phát biểu cảm nghĩ về các nhân vật và nội dung phim. 
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- Nội dung học nên tập trung vào các phẩm chất ĐĐ như cách cư xử với mọi 

người xung quanh, lòng tốt của con người, trách nhiệm với cộng đồng, danh dự của cá nhân – 

tập thể, tính tự trọng, tinh thần yêu nước, v.v. Bên cạnh đó, còn cần rèn luyện các kĩ năng 

chữa cháy, cấp cứu người bị thương, kĩ năng tự vệ, kĩ năng xử lý các tình huống nguy hiểm, 

cách sử dụng tài sản cộng đồng, v.v. Lược bỏ lý thuyết về kinh tế, chính trị không phù hợp 

với môn học và độ tuổi của HS. 

- Thầy cô giáo nên sử dụng cách dạy như tâm sự với HS, kể chuyện về đời sống, 

và cho HS được phép chia sẻ câu chuyện của mình rồi rút ra ý nghĩa. 

- Nên tổ chức cho HS những ngày sinh hoạt tại các trung tâm bảo trợ xã hội như 

trung tâm bảo trợ trẻ em, làng trẻ em SOS, trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, viện 

dưỡng lão, v.v để học cách giúp đỡ người khác, biết tôn trọng những người có hoàn cảnh kém 

may mắn, và trân trọng cuộc sống của chính mình. 

- ĐĐ của con người không thể chấm bằng điểm số. Vì vậy môn GDCD nên là 

môn dạy cho HS được nhiều điều tốt đẹp và không chấm điểm. 

- Cho HS tìm đoạn video, đoạn phim hoặc đọc sách báo có ý nghĩa về ĐĐ, sau 

đó chia sẻ trước lớp và giải thích cái hay của những đoạn phim, bài báo này theo quan điểm 

cá nhân HS. Thầy cô giáo cũng sẽ tham gia như các HS khác, cũng chỉ nói lên ý kiến của 

mình chứ không áp đặt HS. Thầy cô giáo chỉ điểu chỉnh khi HS có tư tưởng lệnh lạc so với 

tiêu chuẩn ĐĐ người Việt Nam. 

- Thời sự cũng nên được thầy cô giáo bàn luận cùng HS trong giờ học môn 

GDCD, vừa để HS có thêm kiến thức về tình hình cuộc sống, vừa bồi dưỡng ĐĐ cho HS. 

- Mùa hè, HS nên được đưa đến các trại hè do nhà trường tổ chức, để rèn luyện 

kĩ năng sinh tồn, cách sống hòa hợp với mọi người xung quanh, cách làm việc nhóm. Hoặc 

HS được đưa đi các vùng miền có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ nhân dân địa phương. Xếp 

loại ĐĐ có thể được đánh giá thông qua các hoạt động này. 

- Nhà trường và gia đình nên phối hợp GD HS. Trong các buổi họp phụ huynh, 

thầy cô giáo nên phổ biến nội dung GD ĐĐ, nhờ gia đình hỗ trợ, tránh trường hợp phụ huynh 

không coi trọng rèn luyện ĐĐ cho con em khiến việc GD không hiệu quả. 

Từ các thông số và thông tin có được do khảo sát, có thể thấy hiện nay việc GD ĐĐ 

cho HS ở Việt Nam có phần chưa hiệu quả và chưa thiết thực. Bài học chú trọng lý thuyết khá 

nhiều, nhưng lại ít hướng dẫn kĩ năng cần thiết cho HS. HS có nhu cầu được học ĐĐ theo một 

cách mới, gắn liền với thực tế hơn và thú vị hơn. 

5. BÀN LUẬN 

Trong những năm vừa qua, các thông tin tiêu cực về tình hình ĐĐ của HS Việt Nam 

có xu hướng tăng. Thực tế, hằng ngày chúng ta đều có thể bắt gặp hình ảnh HS nói năng 

không hợp thuần phong mỹ tục, có thái độ không tốt với mọi người xung quanh, có xu hướng 

bạo lực, vô trách nhiệm với công việc chung của xã hội và không có tinh thần yêu nước. Nhận 

thức rõ được vấn đề này, Bộ Giáo dục đã đưa môn Lịch sử và một trong các môn thi tốt 

nghiệp và đang dự tính sẽ đưa môn GDCD vào kì thi tốt nghiệp trong năm 2017. Đây là cách 

đề cao sự quan trọng của ĐĐ trong nhà trường và xã hội, tuy nhiên, nếu chỉ đề cao môn học, 

việc học GDCD có thực sự hiệu quả hơn hay không? 
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Từ cấp Tiểu học, mỗi HS đều đã được đào tạo về ý nghĩa của việc học ĐĐ. ĐĐ chính 

là nền tảng của con người, nền tảng của xã hội. Tuy nhiên, số liệu khảo sát trên cho thấy, có 

tới 45% số HS THCS và THPT làm khảo sát ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, tương đương 

360 HS, trả lời rằng môn học GDCD ở trường học thực sự không cần thiết. Con số này lẽ ra 

chỉ nên dừng ở mức dưới 5%, dành cho những HS đặc biệt, có thái độ bốc đồng và bất hợp 

tác. Điều này nói lên rằng GD ĐĐ ở trường học hiện nay chưa thực sự chứng minh được vai 

trò của mình đối với HS.  

Có thể thấy, môn GDCD hay các hình thức GD ĐĐ khác ở nhà trường chưa thật gần 

gũi với HS, còn đặt nặng nhiều về lý thuyết và có các hình thức dò bài, kiểm tra, chấm điểm 

không phù hợp với môn học này – một môn dạy về nhân phẩm con người. Từ đó, nhiều HS 

trả lời rằng các bạn cảm thấy mình sống “giả tạo” trong giờ học môn GDCD, và cho rằng các 

bài học trong môn GDCD không thể ứng dụng được. 

Có một bạn HS đã viết trong bảng khảo sát như sau: 

“Xã hội phát triển và môn học này cũng phải thay đổi. Theo mình, GDCD không còn 

là môn dạy con người cái tốt nữa mà nên là môn dạy người ta chấp nhận cả mặt xấu của 

mình để từ đó làm mình tốt hơn. Con người ai lại không ích kỷ, tham lam, đố kị, ngu dốt? Tại 

sao cứ phải hình tượng hóa con người lên? GDCD rất gần gũi nhưng chính những cái khái 

niệm, bài tập trong sách giáo khoa làm nó trở nên giả tạo và xa lạ. Vậy thì làm sao đi vào 

lòng người được?  Muốn môn học này tốt hơn, thì phải làm cho nó chân thật hơn, phải liên hệ 

nó với bản chất con ngươì và xã hội nhiều hơn, gắn nó với cuộc sống thực tế nhiều hơn.” 

Vì lý do đó, chương trình GD ĐĐ nên có sự thay đổi theo hướng gần gũi với đời sống 

hơn.  

6. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Nước Việt Nam của chúng ta hiện nay đang trên đà phát triển mạnh về tất cả các mặt. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải đối diện với nhiều khó khăn về nhiều lĩnh vực mà đáng lo ngại 

nhất chính là về ĐĐ. Báo đài thường xuyên đưa những tin tức về việc người Việt Nam vì 

đồng tiền mà chà đạp các mối quan hệ gia đình, bạn bè, thầy trò, đồng nghiệp, vì lợi nhuận có 

thể làm những việc trái đạo lý. Tệ nạn xã hội đang gia tăng, bản sắc dân tộc đang bị suy thoái. 

Thế hệ trẻ sẽ là những người sẽ trực tiếp chịu những ảnh hưởng xấu này của xã hội. Nước ta 

cấp thiết cần cải thiện ĐĐ của một bộ phận lớn người trong xã hội, mà nền móng chính là ĐĐ 

của HS – của thế hệ trẻ. 

Mặc dù việc GD ĐĐ tại thời điểm này là hết sức cấp thiết, các hình thức đào tạo về 

ĐĐ cho HS ở trường học có xu hướng chưa phù hợp với tâm lý và nhu cầu của HS. Vì vậy, 

những người làm GD cần có phương hướng đổi mới cách GD ĐĐ ở các trường học từ cấp 

Tiểu học đến THPT. 

Từ đó, chúng tôi đề xuất chương trình về GDCD ở ba cấp lớp theo đặc điểm tâm lý độ 

tuổi nên gồm những nội dung sau: 

- Chương trình GD ĐĐ Tiểu học có mục tiêu đào tạo những công dân nhỏ tuổi có trách 

nhiệm với xã hội, không xem HS như trẻ em nhỏ tuổi cần được chở che bao bọc. Phương 

pháp giảng dạy có thể gồm có: hướng dẫn HS về việc phải lễ phép với người lớn tuổi, lịch sự 

với mọi người xung quanh, luôn có thái độ vui vẻ với bạn bè; hướng dẫn HS cách sinh hoạt tự 

túc khi ăn cơm ở trường, tự dọn dẹp chỗ ăn của mình; dạy cho HS lý do phải phân loại rác 
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thải và cách phân loại rác thải; dạy cho HS lý do phải tiết kiệm năng lượng và cách tiết kiệm 

năng lượng; nói cho HS hiểu về văn hóa xếp hàng và áp dụng điều đó trong trường học; tổ 

chức dọn dẹp lớp học, sân trường và trồng cây xanh; cho HS tham gia các hoạt động ngoại 

khóa, thể thao, các trò chơi đòi hỏi tinh thần đoàn kết theo nhóm, mọi người vì một người, 

một người vì mọi người. Quan trọng hơn hết phải làm cho HS tự hiểu, cảm nhận và nhớ được 

rằng thực hiện những việc trên chính là nghĩa vụ quan trọng nhất của mỗi cá nhân trong xã 

hội. 

- Chương trình GD ĐĐ THCS có mục đích đào tạo HS trở thành những con người có 

nhân phẩm tốt, biết phân biệt đúng sai, biết yêu thương mọi người mọi vật, dám sống thật với 

chính mình, dám đương đầu với cái sai, bảo vệ cái đúng, dám nhận trách nhiệm khi làm sai, 

có thái độ công bằng trong sách trong thể thao. Phương pháp giảng dạy có thể gồm có: dạy 

HS sống chính trực thẳng thắn, dám nói lên quan điểm của chính mình dù nó có khác đi so 

với ý kiến đám đông; dạy HS không vì sợ quyền uy hay địa vị của người khác mà thay đổi ý 

kiến của mình; tuy được phép bày tỏ quan điểm cá nhân, HS cần học cách sống có kỉ luật, tôn 

trọng và chấp hành các quy định chung. HS cũng được hướng dẫn sống gần gũi với thiên 

nhiên, được tham gia các cuộc thi trồng cây, nuôi cá; được tiếp xúc với những bài học về tình 

người ấm áp hay cách sống hòa hợp với mọi người xung quanh, cách cư xử lịch sự mọi lúc 

mọi nơi; được dạy về thái độ học tập đúng đắn; được tham gia đi thực tế để biết quý trọng 

cuộc sống của chính mình; tích cực tham gia thể thao với tinh thần thượng võ. Giáo viên phải 

có thái độ bình đẳng giữa mình và HS trong việc bàn luận về các vấn đề ĐĐ, tôn trọng ý kiến 

của HS, không áp đặt tư tưởng của mình lên HS. Mọi hình thức GD hay kỉ luật trong giai 

đoạn này đều bao gồm việc hỏi ý kiến HS một cách bình đẳng và dân chủ “Em có đồng ý với 

những gì thầy cô vừa nói không?” Nếu câu trả lời là “Không” thầy cô cần lắng nghe HS giải 

thích quan điểm cá nhân. 

- Chương trình GD ĐĐ THPT rèn luyện những công dân sắp bước vào xã hội, những 

người mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ dám làm, giàu tình yêu thương gia đình, bạn bè, thầy 

cô, yêu thương con người, có ý chí, có nghị lực, có tinh thần yêu nước quật cường, sẵn sàng 

đứng lên bảo vệ Tổ quốc, có thái độ lịch sự với mọi người xung quanh, biết sống chính trực, 

tự trọng, chỉ nhận thành quả do công sức của mình bỏ ra, không lừa dối gian lận, cướp công 

của người khác, và ý thức được rằng trách nhiệm của tập thể là trách nhiệm của chính mình, 

tham gia các hoạt động thể thao để rèn luyện sức khỏe với tinh thần trong sáng. Ngoài ra 

chương trình ở bậc học này còn bao gồm nội dung về kiến thức pháp luật để HS tự bảo vệ 

mình trong xã hội. Phương pháp giảng dạy có thể bao gồm các hình thức đa dạng đã được 

nhắc đến ở phần Kết quả. 

Nội dung và cách thức dạy môn học GDCD nên tự nhiên đa dạng. GD ĐĐ nên được 

thực hiện mọi lúc mọi nơi, thể hiện trong mọi hoạt động chứ không chỉ trong giờ học bộ môn, 

để mỗi một HS Việt Nam khi được hỏi đều có thể không ngần ngại trả lời rằng GDCD là một 

môn học rất bổ ích, rất thú vị và giúp ích rất nhiều trong cuộc sống con người. 

LỜI CẢM ƠN 

Để hoàn thành bài báo cáo này, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh 

và tôi chân thành biết ơn vì điều đó. Cám ơn Ba Mẹ và Chị vì đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ 

con, ủng hộ em; Cám ơn các Thầy Cô trong Khoa Sư phạm đã tạo điều kiện cho em có cơ hội 

được thực hiện bài báo cáo này; Cám ơn bạn Trần Thị Hiếu Thảo đã giúp đỡ mình xử lý kết quả 

khảo sát; Và cám ơn 800 bạn HS, sinh viên khắp các tỉnh thành trên cả nước đã nhiệt tình đóng 

góp ý kiến để mình có thể hoàn thành bài báo cáo này. 
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Luật GD nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005). 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con 

người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước 

Biến đổi trong hệ chuẩn mực ĐĐ xã hội ở nước ta trước tác động của nền kinh tế thị 

trường (2014). Tạp chí Cộng sản. 

Phụ lục 1 

Bản khảo sát bao gồm 9 câu hỏi: 

(1)  Mức độ bổ ích của môn GDCD đối với HS? 

(2)  Mức độ thú vị của môn GDCD đối với HS? 

(3)  Môn GDCD có cần thiết đối với HS không? 

(4)  HS có yêu thích môn GDCD không? Vì sao? 

(5)  Ngoài môn GDCD, ở nhà trường còn hình thức GD ĐĐ nào khác không? 

(6)  Lựa chọn 2 trong 4 hình thức HS thích cho việc học và kiểm tra môn GDCD, bài 

học về bảo vệ môi trường: 

a. Học thuộc lý thuyết được thầy cô dạy và làm kiểm tra lý thuyết. 

b. Nghe thầy cô dạy về bài học và làm kiểm tra giải quyết tình huống. 

c. Nghe các buổi thuyết trình về môi trường do trường tổ chức và viết báo cáo lấy 

điểm. 

d. HS được đi du lịch một ngày đến các địa điểm đặc biệt trong thành phố, tìm hiểu 

về môi trường, học cách nuôi trồng chăm sóc bảo về các sinh vật khác; sau đó 

viết bài tự do phát biểu cảm nghĩ về chuyến đi. 

(7)  Lựa chọn 2 trong 4 hình thức HS thích cho việc học và kiểm tra môn GDCD, bài 

học về tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc: 

a. Học thuộc lý thuyết được thầy cô dạy và làm kiểm tra lý thuyết. 

b. HS chia nhóm thuyết trình về tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc để lấy 

điểm. 

c. Nghe thầy cô kể các câu chuyện về tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, 

sau đó làm kiểm tra giải quyết tình huống. 

d. HS được mỗi tuần được xem 2 tập phim về toàn bộ lịch sử Việt Nam sau đó viết 

bài tự do phát biểu cảm nghĩ về các nhân vật và nội dung phim. 

(8)  Với cách học mới mà các HS đã chọn, các bạn có thích môn GDCD hơn không? 

(9)  HS có đề xuất gì cho cách học ĐĐ hay không? 
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TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN  

TRƯỜNG THPT TỈNH LÂM ĐỒNG  

THEO TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP 

Nguyễn Hoàng Chương 

Trường THPT Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng 

Tóm tắt 

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng quản lý đội ngũ giáo 

viên (GV) các trường THPT tỉnh Lâm Đồng theo 3 nhóm yếu tố chủ thể quản lý, đối tượng quản lý 

và môi trường quản lý. Kết quả khảo sát cho thấy các yếu tố đều có mức độ ảnh hưởng tương đối 

lớn đến hoạt động quản lý đội ngũ GV, tuy nhiên mức độ ảnh hưởng này cũng có sự khác nhau 

giữa các nhóm yếu tố. 

Từ khóa: Các yếu tố ảnh hưởng; quản lý đội ngũ GV; Trường trung học phổ thông, tỉnh Lâm 

Đồng. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Từ những năm 50 của thế kỷ XX, với sự xuất hiện của các nền kinh tế mạnh ở các 

nước có ít tài nguyên thiên nhiên, nguồn lực vật chất và tài chính nghèo nàn, như Nhật Bản, 

và đến cuối thế kỷ XX, với sự xuất hiện các nước công nghiệp mới ở châu Á đã chứng minh 

vai trò quan trọng của nguồn lực con người và khoa học-công nghệ. Con người được coi là 

nguồn tài nguyên quan trọng nhất của tổ chức. Quản lý có hiệu quả nguồn nhân lực là chìa 

khóa để giải phóng sức sáng tạo cá nhân và nhờ vậy tổ chức đạt được lợi thế cạnh tranh.  

Trong lĩnh vực giáo dục (GD), Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám BCH TW khóa XI đã 

chỉ rõ một trong những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện phát triển GD, đó là: “Phát triển đội 

ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD và Đào tạo”. Hiện nay, để đáp 

ứng yêu cầu đổi mới GD, Bộ GD&ĐT đang soạn thảo Chuẩn GV cốt cán, GV mới, lấy đó là 

cơ sở để các nhà trường có chiến lược quản lý đội ngũ GV, nâng cao chất lượng GD của nhà 

trường. 

GD THPT của khu vực Tây Nguyên trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả 

nhất định góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở vật chất, công tác xã hội hóa GD đều khởi 

sắc. Tuy vậy đội ngũ GV Tây nguyên nói chung và Lâm Đồng nói riêng cũng không tránh 

khỏi những hạn chế, yếu kém như còn nhiều bất cập về số lượng, cơ cấu, phẩm chất đạo đức 

và năng lực nghề nghiệp, thiếu động lực tự học và đổi mới, chưa bắt kịp với yêu cầu đổi mới 

về chương trình, phương pháp dạy học (PPDH), sử dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ 

hay nói cách khác, chưa phát triển được năng lực cho chính người dạy, nhất là trong bối cảnh 

còn nhiều khu vực là vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, nhiều đồng bào dân tộc, đa dạng 

về tôn giáo, khu vực sát biên giới Lào, Campuchia…. Qua thống kê của Trung tâm tin học 

thuộc Bộ GD&ĐT năm 2013 thì trong số 100 trường THPT chất lượng nhất Việt Nam không 

có trường nào ở Tây nguyên.  

Một trong những con đường để nâng cao chất lượng đội ngũ GV chính là tổ chức bồi 

dưỡng và tự bồi dưỡng cho GV, và đây là con đường được các nước trên thế giới sử dụng có 

hiệu quả. 
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2. ĐỔI MỚI GD THPT VÀ YÊU CẦU ĐẶT RA CHO GV THPT 

Trong một thế giới khoa học kỹ thuật, công nghệ phát triển vừa mang lại sự biến đổi 

nhanh trong đời sống xã hội, vừa tạo ra sự chuyển dịch các định hướng giá trị, thì người GV 

không thể chỉ đóng vai trò truyền đạt  tri thức, mà đồng thời phải có khả năng phát triển 

những cảm xúc, thái độ, hành vi ứng xử của HS, đảm bảo cho HS làm chủ được và biết ứng 

dụng hợp lý những tri thức đó... Vì vậy, yêu cầu về nhân cách đối với người GV THPT hiện 

nay theo hướng tiếp cận phát triển năng lực cần bao gồm: 

(1) Về phẩm chất đạo đức, phẩm chất nghề nghiệp và trách nhiệm công dân 

(2) Kiến thức 

(3) Năng lực thực hiện hoạt động dạy học và GD 

(4) Năng lực hoạt động xã hội 

(5) Năng lực phát triển chuyên môn 

(6) Năng lực phát triển nhà trường 

Theo tiếp cận lý thuyết quản lý nguồn nhân lực của Leonard Nadler, quản lý đội ngũ 

của tổ chức nhằm tạo ra tiềm năng và khai thác tiềm năng theo năng lực của họ. Để làm được 

việc này, người Hiệu trưởng trường THPT cần quan niệm “đội ngũ GV THPT là tập hợp 

những nhà giáo làm nhiệm vụ giảng dạy và GD trong nhà trường THPT, có đủ tiêu chuẩn 

về phẩm chất và năng lực theo quy định nhằm thực hiện tốt mục tiêu GD phổ thông đã đề 

ra, có khả năng tạo ra lợi thế cạnh tranh của nhà trường”. 

Đội ngũ GV được xác định trên ba nội dung gồm số lượng, cơ cấu và chất lượng. 

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến cơ cấu đội ngũ GV trong nhà 

trường theo năng lực phát triển của từng GV, bởi đây là cơ sở để Hiệu trưởng tiến hành tổ 

chức bồi dưỡng GV nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp cho họ, cũng như khai thức đội 

ngũ này với tư cách là nguồn nhân lực để tạo ra lợi thế cạnh tranh cho nhà trường nhằm nâng 

cao chất lượng GD.  

Với vai trò là nguồn nhân lực, là nhân tố quyết định tạo nên sức mạnh, lợi thế cạnh 

tranh và tham gia vào thực hiện chiến lược phát triển nhà trường; người GV luôn cần có 

những khả năng hỗ trợ, bồi dưỡng chuyên môn cho đồng nghiệp, cho đội ngũ GV trong và 

ngoài trường; giới thiệu, quảng bá hình ảnh, kết nối nhà trường với cộng đồng dân cư và xã 

hội; đồng thời luôn hướng đến việc khai thác, tìm kiếm những nguồn lực phù hợp theo định 

hướng và tầm nhìn chiến lược của nhà trường. Đây chính là một trong những yêu cầu quan 

trọng, mới mẻ và cấp thiết đối với người GV THPT trong bối cảnh đổi mới GD hiện nay. Căn 

cứ vào năng lực phát triển này của GV, trong đội ngũ GV trường THPT có thể chia làm bốn 

nhóm giao viên gồm GV “hạt nhân”, GV trưởng thành, GV tiềm năng và GV cần cố gắng. Cụ 

thể: 

GV “hạt nhân” 

- Là GV (cũng có thể là phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn) có kiến thức bộ môn 

(giảng dạy) vững vàng; có hiểu biết nhất định các bộ môn học khác; có kỹ xảo trong sử dụng 

phương láp dạy học, có uy tín trong đồng nghiệp, HS, phụ huynh. Có sức khỏe, tuổi đời từ 30 

tuổi trở lên, (có thâm niên công tác) tối thiểu 6 năm và giảng dạy toàn cấp học. 
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- Vai trò của GV hạt nhân trong nhà trường THPT: 

 Đầu tàu, nòng cốt trong tổ (nhóm) chuyên môn. 

 Họ có thể tham gia phụ trách các công tác chuyên môn, đoàn thể hoặc không tham 

gia, nhưng GV hạt nhân luôn là “điểm tựa” của hiệu trưởng. Họ luôn được hỏi và tham gia 

đóng góp ý kiến trong nhiều vấn đề quan trọng trong nhà trường. 

 Họ thúc đẩy việc học tập, rèn luyện, phát triển của đồng nghiệp cũng như của HS 

trong nhà trường. 

 Cùng với hiệu trưởng hoặc khi được sự đồng ý của hiệu trưởng, GV hạt nhân giải 

quyết những vướng mắc, tâm tư, trăn trở và cả những hiềm khích, xung đột, thắc mắc của 

đồng nghiệp và phụ huynh HS. 

 Trong phạm vi địa bàn dân cư nơi nhà trường đóng, đậm nét văn hóa làng xã, GV 

hạt nhân luôn được chính quyền địa phương biết và trân trọng. Vì thế họ có thể cùng với hiệu 

trưởng tham mưu, đề xuất với lãnh đạo địa phương những vấn đề liên quan đến sự xây dựng, 

phát triển nhà trường. 

 Ngoài ra GV hạt nhân trường THPT luôn là nhân tố quan trọng, tham gia vào mảng 

bồi dưỡng thường xuyên, ra đề thi học kỳ - thi chọn HS giỏi – chấm thi GV giỏi, thanh tra 

kiêm nhiệm theo sự điều động của Sở GD&ĐT. 

Một trường THPT công lập sẽ rất thuận lợi trong triển khai hoạt động dạy học và GD 

nếu mỗi bộ môn có được ít nhất một GV hạt nhân. 

GV tiềm năng  

- Là những GV thường có tuổi đời và tuổi nghề còn trẻ, họ được đào tạo căn bản về 

chuyên môn, có năng khiếu về dạy học, nhiệt tình và có trách nhiệm cao đối với công việc 

được giao, rất chịu khó phát triển năng lực nghề nghiệp cho bản thân. Tuy thời gian đứng lớp 

chưa nhiều, nhưng GV tiềm năng trong trường THPT được HS yêu thích. PPDH tuy được 

đồng nghiệp trong trường đánh giá ở những mức độ khác nhau nhưng nhìn chung họ được 

thừa nhận, được đánh giá tốt về những thành tựu ban đầu đạt được. 

- Vai trò của GV tiềm năng trong trường THPT: 

 Tuy chưa có uy tín cao trong đồng nghiệp nhưng bước đầu GV tiềm năng thường 

được HS thích chọn học vì nhiều lý do, trong đó có lý do về sự nhiệt tình, sôi nổi và lứa tuổi 

gần với HS THPT. 

 GV tiềm năng có tính sáng tạo, muốn khẳng định mình nên rất mạnh dạn trong hội 

thi chọn GV giỏi (hoặc hội thi nghiệp vụ sư phạm dành cho GV trẻ), họ tích cực với các hoạt 

động ngoài giờ lên lớp và đoàn thể. Họ có thể tham gia vào ban chấp hành chi đoàn GV, ban 

chấp hành đoàn trường, GV chủ nhiệm các khối lớp 10, 11. 

 GV tiềm năng có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin khá tốt, trình độ tiếng Anh 

căn bản và do khoảng cách về tuổi tác giữa GV tiềm năng với HS không nhiều nên họ dễ gần 

gũi với HS, họ đưa ra được những mô hình hoạt động được HS thích thú. Họ tổ chức tốt và 

hướng dẫn HS tham gia tốt các kỳ thi như: Hội thi khoa học kỹ thuật (Intel Isef), hội thi văn 

nghệ, thể dục thể thao.... 

 GV tiềm năng trong dạy học đôi khi có biểu hiện tham kiến thức, dễ tự đánh giá cao 

giá trị của mình do những thành tích ban đầu đạt được, dễ có những cạnh tranh “ngầm” phát 

sinh trong quan hệ với GV trưởng thành. Do vậy GV tiềm năng cần được hiệu trưởng giúp đỡ 

nhiều để họ phát triển tích cực, đi đúng quỹ đạo.  
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 GV trưởng thành 

- Là GV có phẩm chất đạo đức tốt, được phụ huynh và HS mến mộ, được đồng nghiệp 

tin tưởng. GV trưởng thành có năng lực sử dụng PPDH tốt tuy nhiên kiến thức bộ môn giảng 

dạy chưa đáp ứng tốt yêu cầu của việc dạy học, chuyên môn. Có tuổi đời từ 40 tuổi trở lên, đã 

đứng lớp  (trên 15 năm) và tham gia giảng dạy toàn cấp THPT. 

- Vai trò của GV trưởng thành trong trường THPT: 

 GV trưởng thành được đồng nghiệp đánh giá cao, có thể được chọn làm tổ trưởng 

chuyên môn hoặc GV có kinh nghiệm và uy tín trong tổ, vì thế họ có điều kiện chia sẻ đồng 

nghiệp những kinh nghiệm trong dạy học và nhất là gia đình HS. 

 Họ có thể tham gia phụ trách công đoàn, thanh tra nhân dân, tổ trưởng chuyên môn, 

phó hiệu trưởng. Họ chu đáo trong công việc được giao và nắm vững các quy định của ngành 

GD, biết vận dụng để tháo gỡ những tình huống “khó” nảy sinh trong nhà trường. 

 Một số GV trưởng thành do điều kiện khách quan và chủ quan nên không có cơ hội 

thăng tiến nghề nghiệp, họ thường an phận và hoàn thành việc dạy học và GD một cách 

nghiêm túc, đúng yêu cầu của nhà trường và tổ chuyên môn, tuy nhiên kết quả dạy học không 

có đột biến đạt kết quả cao về chất lượng, đòi hỏi hiệu trưởng phải biết khai thác điểm mạnh 

của họ để họ tham gia nhiệt tình vào hoạt động phát triển nhà trường. 

 GV trưởng thành hoàn toàn cũng có thể tham gia bồi dưỡng HS giỏi, ôn tập thi 

THPT quốc gia, chấm thi GV giỏi..., tuy nhiên những đóng góp của họ trên cơ sở kinh nghiệm 

đúc rút từ hoạt động dạy học và GD của bản thân. Những ý kiến mang tính đột phá, sáng tạo, 

linh hoạt thường ít hoặc khó được đề xuất do tính cẩn trọng và trình độ chuyên môn chưa thực 

sự sâu sắc. 

 GV trưởng thành cũng thường được huy động tham gia vào thanh tra chuyên môn, 

kiểm định chất lượng do Sở GD&ĐT tiến hành. 

GV cần cố gắng 

- Đó là những GV trong trường THPT còn yếu về trình độ chuyên môn được đào tạo 

và/hoặc năng lực sử dụng PPDH và GD hoặc đạo đức nghề nghiệp hoặc trách nhiệm với công 

việc còn thấp. GV cần cố gắng có thể là GV có tuổi nghề cùng tuổi đời trẻ nhưng cũng có thể 

đó là những GV có tuổi đời cùng tuổi nghề lâu năm. Họ ít được đồng nghiệp quan tâm và HS, 

cha mẹ HS thường không đánh gia cao họ. Trong các trường THPT hiện nay thì số đông GV 

cần cố gắng thường hạn chế về năng lực sử dụng PPDH, thậm chí là hết sức lúng túng,mặc dù 

có thể họ có cố gắng. Một số GV cần cố gắng thường bê trễ công việc như soạn giảng, thực 

hiện quy chế chuyên môn, chỉ chăm chút việc nhà. Một số ít GV cần cố gắng có vấn đề về 

phẩm chất đạo đức, lối sống. 

- Vai trò của GV cần cố gắng trong trường THPT: 

 Họ khá mờ nhạt trong các hoạt động của nhà trường, ít hòa đồng, phạm vi giao tiếp 

thường hẹp, với với vài ba GV cùng nhóm phân loại này. 

 Do có những hạn chế nhất định về nghề nghiệp và uy tín chuyên môn nên dễ dao 

động, dễ bị lôi kéo và hay tự ái, bức xúc. Giải quyết “bài toán” này cần sự cố gắng của cả tập 

thể sư phạm và đặc biệt là của hiệu trưởng trường THPT. 

 Cũng có số ít GV có cố gắng hơn trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác 

đoàn thể. Với những GV cần cố gắng này, Hiệu trưởng cần cso biện pháp giúp họ củng cố 

kiến thức, phát triển kỹ năng sử dụng PPDH thì họ có thể tiến bộ đáng kể. 
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Trong nhà trường THPT công lập hiện nay, tỷ lệ GV cần cố gắng thường chiếm 

khoảng từ 10% đến 15%. 

Có thể mô tả cơ cấu GV theo năng lực phát triển chuyên môn và năng lực phát triển 

nhà trường trong hình 1: 

Bảng 1: Mô hình cơ cấu GV trường THPT theo năng lực phát triển 

Năng lực phát 

triển nhà 

trường 

 

Cao 

GV tiềm năng GV “hạt nhân” 

 

TB   

 
GV cần cố 

gắng 
GV trưởng thành 

 

Thấp  

 Thấp TB Cao Năng lực phát 

triển chuyên 

môn  

 Theo nguyên lý Pareto, một cơ cấu GV theo năng lực phát triển lý tưởng của một nhà 

trường THPT là có được tỉ lệ 10-20% GV hạt nhân, 30% GV tiềm năng, 30-40% là GV 

trưởng thành và 10% là GV cần cố gắng. 

 

3. TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GV  

Ngày nay, học tập là công việc thường xuyên, suốt đời, nhất là đối với người GV. 

Chất lượng của đội ngũ GV quyết định chất lượng GD. Do đó phải đầu tư các nguồn lực để 

nâng cao chất lượng GV ngay từ khi vào trường sư phạm & trong suốt quá trình làm công tác 

GD tại nhà trường THPT với các phương thức học tập, phát triển trình độ rất đa dạng.   

Phân biệt một số khái niệm về đào tạo, bồi dưỡng: 

Đào tạo: Đó là quá trình dạy và học có tổ chức, có mục tiêu xác định, theo những 

chương trình quy định và những điều kiện nhất định của quá trình đào tạo. Kết quả của quá 

trình đào tạo là người học đạt được trình độ theo chuẩn chuyên môn, nghề nghiệp của quốc 

gia hoặc quốc tế. 

Đào tạo lại: Sau khi đã được đào tạo có một nghề, một chuyên môn nhất định, nay vì 

một lí do nào đó lại tham gia quá trình đào tạo mới để đạt một trình độ cao hơn, mới về chất 

hoặc một nghề/chuyên môn mới… 

Bồi dưỡng là công việc bồi bổ làm tăng thêm trình độ hiện có về kiến thức, kĩ năng, 

kinh nghiệm để làm tốt hơn việc đang làm. 

Nội dung đào tạo, bồi dưỡng GV  

(1) Xác định danh sách GV cần được đào tạo, đào tạo lại nhằm phát triển năng lực 

nghề nghiệp theo quy hoạch đã phê duyệt; 

(2) Chuẩn bị nguồn kinh phí nhất định để đào tạo, đào tạo lại GV; 
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(3) Động viên GV sắp xếp công việc để đi học theo kế hoạch đã được phê duyệt; 

(4) Gắn việc đánh giá GV với nhiệm vụ được cử đi đào tạo để đẩy mạnh công tác 

đào tạo và đào tạo lại của nhà trường; 

(5) Tích hợp nhu cầu của xã hội, yêu cầu đổi mới, nhu cầu của nhà trường và nhu 

cầu của GV thành nhiệm vụ bồi dưỡng của GV; 

(6) Xây dựng kế hoạch chiến lược và kế hoạch hành động về bồi dưỡng phát triển 

năng lực nghề nghiệp cho GV; 

(7) Chỉ đạo bồi dưỡng chuyên môn tại tổ chuyên môn do tổ trưởng chuyên môn & 

GV hạt nhân phụ trách; 

(8) Tổ chức lớp bồi dưỡng, mời chuyên gia về bồi dưỡng tại nhà trường; 

(9) Cử các nhóm GV đi bồi dưỡng thực tế chuyên môn tại các THPT chất lượng 

cao; 

(10) Chỉ đạo hoạt động tự bồi dưỡng của GV; 

(11) Chuẩn bị nguồn kinh phí từ ngân sách, xã hội hóa, cá nhân GV đóng góp để bồi 

dưỡng năng lực nghề nghiệp cho GV; 

(12) Kiểm tra, đánh giá, kết hợp với thi đua, khen thưởng về thực hiện nhiệm vụ bồi 

dưỡng của GV. 

Hiện nay và trong thời gian tới, Hiệu trưởng trường THPT cần chú ý những vấn 

đề sau khi thực hiện nội dung đào tạo, bồi dưỡng GV: 

- Đánh giá đúng nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng: Trong nhà trường THPT cần quan 

tâm đánh giá và đáp ứng ba dạng nhu cầu:  

+ Nhu cầu toàn trường: Căn cứ vào mục tiêu GD , nhu cầu phát triển đội ngũ đối với 

toàn trường xuất hiện. Những nhu cầu này thường phát sinh từ đổi mới GD và tầm nhìn của 

nhà lãnh đạo trường THPT. 

+ Nhu cầu của tổ chuyên môn, đoàn thể: Các tổ chuyên môn, đoàn thể có nhu cầu 

riêng của mình. Một GV thuộc về nhiều nhóm. 

+ Nhu cầu chuyên môn & nhu cầu sự nghiệp của cá nhân GV: Nhu cầu chuyên môn là 

nhu cầu phát sinh từ mong muốn cá nhân để phát huy ưu điểm của mình & nâng cao chất 

lượng công việc dạy học, GD. Cần lưu ý đến nhu cầu của GV mới ra trường, những GV cần 

cố gắng. Còn nhu cầu sự nghiệp là nhu cầu của GV về phát triển sự nghiệp tương lai, luôn 

mong muốn được đào tạo trong nhiều lĩnh vực (có thể liên quan hoặc không liên quan trực 

tiếp tới công việc hiện tại). CBQL cần nhìn nhận thực tế này khi xét thứ tự ưu tiên trong đào 

tạo. 

- Đa dang hóa những hình thức bồi dưỡng GV: như tự bồi dưỡng; bồi dưỡng tại tổ 

chuyên môn do tổ trưởng chuyên môn & GV hạt nhân; tổ chức lớp và mời chuyên gia báo cáo 

tại đơn vị hay tập huấn online; thực tập sư phạm tại các trường THPT chất lượng cao. Điều 

này cũng đòi hỏi chi phí nguồn kinh phí nhất định. 

4. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NHẰM PHÁT 

TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP, TẠO RA LỢI THẾ CẠNH TRANH CHO NHÀ 

TRƯỜNG THPT 

Dựa trên nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa và phát triển, đảm bảo tính hiệu quả và tính 

khả thi, đảm bảo mối quan hệ giữa mục tiêu, vấn đề và biện pháp, chúng tôi đề xuất các biện 
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pháp tổ chức đội ngũ GV trường THPT nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp, tạo ra lợi thế 

cạnh tranh cho nhà trường THPT: 

Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đổi mới PPDH chung cho toàn trường 

- Hiệu trưởng phải xác định được mục tiêu của kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng dạy 

học, tạo dựng được môi trường làm việc tích cực – sáng tạo, thực hiện việc dạy chữ, 

dạy người và tiếp cận nghề nghiệp. 

- Chỉ đạo tổ trưởng chuyên môn cụ thể hóa mục tiêu của nhà trường thành các biện 

pháp/chương trình hành động trong kế hoạch của tổ chuyên môn. Cần phát huy được 

vai trò của tổ trưởng chuyên môn, của GV hạt nhân, GV trưởng thành trong tư vấn, 

hướng dẫn đồng nghiệp. Cần có những biện pháp hỗ trợ và động viên riêng cho nhóm 

GV cần cố gắng và biện pháp bồi dưỡng số GV trong nhóm tiềm năng. 

- Kế hoạch cần quy định việc thực hiện cụ thể (trong sinh hoạt tổ chuyên môn, giảng 

dạy, thao giảng – dự giờ, sinh hoạt chủ nhiệm…), lộ trình thực hiện trong tháng, học 

kỳ, năm học và từ 3- 5 năm học.  

- Ban giám hiệu cùng với tổ trưởng chuyên môn tiến hành kiểm tra, đánh giá và khen 

thưởng cũng như hướng dẫn, làm mẫu, góp ý đến phê bình, khiển trách, cảnh cáo… 

quá trình thực hiện của GV. 

Biện pháp 2: Tổ chức bồi dưỡng cho GV trường THPT năng lực thiết kế tình huống dạy 

học và GD theo hướng phân hóa người học 

- Hiệu trưởng thực hiện thông qua tổ chức bồi dưỡng thường xuyên GV theo yêu cầu 

của Bộ GD&ĐT (phù hợp với tình hình, đặc điểm của nhà trường); mời các GV có 

kinh nghiệm, các chuyên gia GD báo cáo trong các dịp sinh hoạt hội đồng trường 

tháng, vào dịp bồi dưỡng hè. 

- Tập huấn cho tổ trưởng chuyên môn về nội dung sinh hoạt chuyên môn (2 tuần/lần), 

tập trung vào các vấn đề như:  

 Phương pháp phân tích tổng thể chương trình môn học nhằm định hướng cho việc 

khai thác, huy động chuyên môn để thực thi chương trình môn học; 

 Cách thức cập nhật thông tin trong thực thi chương trình môn học; 

 Thiết kế các nhiệm vụ học tập, xây dựng bài tập (định tính, định lượng, các tình 

huống…), hướng dẫn học tập để hình thành và phát triển hoạt động học tập môn 

học cho HS; 

 Bồi dưỡng nâng cao bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS cần cố gắng; 

 Tổ trưởng chuyên môn, GV hạt nhân, GV trưởng thành hướng dẫn, tư vấn đồng 

nghiệp về nhiệm vụ; hướng dẫn đồng nghiệp về cách thức phát hiện khó khăn 

trong học tập của HS; 

 GV hạt nhân, GV trưởng thành hướng dẫn tư vấn GV trong tổ chuyên môn 

phương pháp giúp HS vượt qua những khó khăn của bản thân để tập trung cho việc 

học. 
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Biện pháp 3: Xây dựng văn hóa đọc cho GV trường THPT 

- Hiệu trưởng cần có kế hoạch cụ thể để xây dựng văn hóa đọc cho GV của nhà trường 

bởi đọc sách và tìm kiếm tài liệu trên mạng xã hội là con đường hiệu quả nhất để GV 

bổ sung kiến thức, có kỹ năng – kỹ xảo nghề nghiệp để phát triển nghề nghiệp bản 

thân, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và hiểu biết xã hội cũng như cập 

nhật sự phát triển của kiến thức và đây cũng là yêu cầu của bối cảnh đổi mới GD đặt ra 

cho cả người dạy và người học. Tuy nhiên, hiện nay GV THPT còn nhiều người chưa  

có thói quen đọc sách. 

- Hiệu trưởng có kế hoạch phát triển thư viện (truyền thống – điện tử) giúp GV dễ dàng 

tiếp cận tài liệu tham khảo, rèn thói quen và nhân lên niềm đam mê đọc sách. Tài liệu 

tham khảo cần đa dạng đáp ứng yêu cầu của các nhóm GV hạt nhân, trưởng thành, 

tiềm năng, cần cố gắng. Bên cạnh đó, thư viện của trường có đủ các loại Báo – Tạp chí 

để GV nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội kịp thời, học tập các mô hình – cách làm hay, 

bổ sung lý luận – PPDH mới. 

Biện pháp 4: Khuyến khích GV chia sẻ nhận thức và kinh nghiệm đổi mới PPDH với đồng 

nghiệp 

 Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm năm học của ngành, những hạn chế - bất cập của 

công tác GD HS, yêu cầu trong việc đổi mới kiểm tra – đánh giá, định hướng của chương 

trình sách giáo khoa mới, người Hiệu trưởng cần: 

- Tổ chức học tập, trao đổi, hội thảo (cấp tổ chuyên môn, cấp trường) về vai trò, vị trí và 

việc sử dụng phương pháp tại đơn vị đảm bảo phù hợp với thực tiễn đồng thời triển 

khai thực hiện tốt yêu cầu về đổi mới phương pháp của Bộ - Sở GD&ĐT. 

- Trong sinh hoạt tổ (nhóm) chuyên môn định kỳ, Hiệu trưởng cần chia sẻ với GV hạt 

nhân, GV trưởng thành những định hướng góp phần nâng cao nhận thức của GV – 

một cách để họ nhận thức sâu sắc hơn và chính họ sẽ là những báo cáo viên trong các 

kỳ sinh hoạt. 

Biện pháp 5: Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT trong dạy học và GD cho GV 

trường THPT 

 Sự ra đời và phát triển của mạng xã hội tạo cơ hội giúp con người thuận lợi trong việc 

trao đổi, cập nhật thông tin nhanh chóng. Vì thế GV cần được bồi dưỡng đạt chuẩn về sử 

dụng và khai thác thông tin. Đối với GD phổ thông, CNTT đang làm thay đổi sâu sắc nội 

dung, phương pháp, hình thức dạy học và quản lý GD. Việc ứng dụng và phát triển mạnh mẽ 

CNTT trong GD phổ thông là tất yếu, hướng tới việc tạo dựng nhà trường điện tử. 

- Hiệu trưởng (thông qua đội ngũ GV tin học, GV hạt nhân, GV tiềm năng, mời chuyên 

gia giỏi…) để phát triển rèn luyện kỹ năng sử dụng CNTT thành thục trong việc lập kế 

hoạch dạy học, soạn giáo án, quản lý HS, cập nhật điểm số. Phát triển vai trò của GV 

hạt nhân, GV tiềm năng để hướng dẫn đồng nghiệp thực hiện tốt yêu cầu này. 

- Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy tính tích cực, năng 

động, sáng tạo gắn với việc thường xuyên sử dụng thiết bị CNTT, Internet để phục vụ 

giờ dạy. 
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- Yêu cầu GV tham gia Trường học kết nối, soạn giáo án E-Learning, mỗi khối lớp – 

theo môn học, mỗi năm GV soạn từ 10 – 15 giáo án. Phấn đấu đến năm 2020 cơ bản 

có bộ giáo án đầy đủ. 

- Tổ chức thành từng nhóm GV (có GV hạt nhân, GV trưởng thành, GV tiềm năng, GV 

cần cố gắng) tham gia soạn giảng. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đặt 

ra tiến độ thực hiện, tổ chức nghiệm thu sản phẩm đưa vào sử dụng. 

- Hiệu trưởng đầu tư kinh phí để có đủ máy tính đặt tại thư viện, cấu hình mạnh, hướng 

dẫn sử dụng các phần mềm giúp GV thuận tiện khi sử dụng. 

Điều kiện thực hiện nhóm biện pháp 

- Năng lực của cán bộ quản lý nhà trường về chuyên môn và lập kế hoạch là yếu tố 

quyết định để tiến hành được nhóm biện pháp phát triển PPDH và GD cho GV THPT 

đáp ứng yêu cầu đổi mới. 

- Sự thống nhất và phối hợp quản lý giữa ban giám hiệu, các đoàn thể và tổ trưởng 

chuyên môn. 

- Sự chỉ đạo, hướng dẫn , tổ chức đào tạo bồi dưỡng, cùng với đó phân cấp cho các 

trường THPT. 

- Đảm bảo cơ sở vật chất, tài chính. 

- Sự thực hiện đồng bộ giữa các tổ chuyên môn để học hỏi kinh nghiệm và tránh lãng 

phí. 

Biện pháp 6:  Giao nhiệm vụ phù hợp với GV hạt nhân, GV trưởng thành 

 Hai nhóm GV hạt nhân, GV trưởng thành có vai trò quan trọng trong các hoạt động 

của nhà trường, họ có uy tín trong đồng nghiệp – phụ huynh, được HS mến mộ, tin tưởng vì 

thế họ (nếu được giao nhiệm vụ) sẽ cùng với ban giám hiệu giúp đồng nghiệp trong phát triển 

nghề nghiệp. Hiệu trưởng quan tâm, chia sẻ, trao đổi về trách nhiệm của GV hạt nhân, GV cốt 

cán để họ thấy được tầm quan trọng, trách nhiệm trong mỗi hoạt động của nhà trường: 

-  Hiệu trưởng phân công nhiệm vụ cụ thể cho GV hạt nhân, GV trưởng thành để họ chủ 

động sắp xếp công việc cá nhân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đồng thời sắp xếp 

thời gian cho việc tìm kiếm tài liệu để tham gia bồi dưỡng, hướng dẫn cho GV nói 

chung và số GV tiềm năng, GV cần cố gắng trong trường. 

-  Căn cứ vào kế hoạch phát triển nghề nghiệp của GV THPT trong nhà trường để phân 

công nhiệm vụ cho GV hạt nhân, GV trưởng thành một cách khoa học, phù hợp với 

thực tế dạy học và GD của nhà trường. 

-  Hiệu trưởng cần lựa chọn những mặt mạnh, nổi trội của GV hạt nhân, GV trưởng 

thành để phân công công việc một cách cụ thể, đảm bảo công tác báo cáo chuyên đề, 

hướng dẫn phương pháp, giúp đỡ đồng nghiệp đạt kết quả cao nhất. 

-  Đồng thời Hiệu trưởng tăng cường giám sát, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ giao 

cho GV hạt nhân, GV trưởng thành, qua đó để khẳng định hoặc điều chỉnh kế hoạch 

phân công nhiệm vụ và tổ chức công việc cho đội ngũ GV hạt nhân, GV trưởng thành. 
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Biện pháp 7: Tạo cơ hội để GV hạt nhân, GV trưởng thành tích cực đóng góp cho hoạt 

động dạy học và GD trong nhà trường 

Biện pháp này được thực hiện như sau: 

- Phân công GV hạt nhân, GV trưởng thành làm báo cáo viên trong các buổi sinh hoạt 

chuyên đề, bồi dưỡng. 

- Chỉ đạo GV hạt nhân, GV trưởng thành trợ giúp cho GV cần cố gắng, GV tiềm năng 

cụ thể: Hướng dẫn soạn giảng, dạy học, chủ nhiệm, giải quyết những khó khăn trong 

lao động nghề nghiệp. Hiệu trưởng cần quy định việc kiểm tra bài soạn, dự giờ như thế 

nào đối với GV được trợ giúp. Sau học kỳ I và cuối năm GV hạt nhân, GV trưởng 

thành báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện, những thay đổi của GV được hướng 

dẫn về cho Hiệu trưởng và tổ trưởng chuyên môn. 

- Huy động GV hạt nhân, GV trưởng thành tham gia xây dựng chương trình GD của nhà 

trường, xây dựng kế hoạch dạy học, biên soạn tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học 

tập. 

- Phân công GV hạt nhân, GV trưởng thành tham gia vào hội đồng khoa học chấm sáng 

kiến kinh nghiệm, hội đồng giám khảo chấm GV dạy giỏi, GV chủ nhiệm giỏi. 

- Hiệu trưởng chia sẻ quyền lực (bằng quyết định quản lý) để GV hạt nhân, GV trưởng 

thành tham gia quản lý một số hoạt động dạy học và GD. Họ sẽ cảm nhận được sự trân 

quý nên có trách nhiệm hơn với công việc được giao. 

Biện pháp 8: Tạo dựng môi trường làm việc dân chủ, công khai, thân thiện, luôn học hỏi 

- Xác định tầm nhìn, sứ mạng, các giá trị của nhà trường. 

- Nhà trường xác định được những thuận lợi – khó khăn, thách thức – cơ hội, nhằm 

khắc phục những tồn tại, phát huy tiềm năng của nhà trường. 

- Tạo dựng niềm tin, sự đồng thuận trong GV về chiến lược phát triển của nhà trường 

bằng cách: 

 Hiệu trưởng kiên trì thuyết phục, lắng nghe các ý kiến xây dựng, phối hợp chặt 

chẽ với các đoàn thể trên cơ sở công khai mục tiêu, biện pháp phát triển nhà 

trường; 

 Để tạo dựng được thương hiệu, Hiệu trưởng và các thành viên trong trường phải 

luôn tận tâm, trách nhiệm nhằm đảm bảo chất lượng của hoạt động dạy học và 

GD bời chất lượng dạy học và GD quyết định thương hiệu của nhà trường. 

Trong bối cảnh đổi mới, sự cạnh tranh giữa các nhà trường luôn diễn ra. Nhà 

trường có chiêu mộ được GV hạt nhân, GV tiềm năng hay không?, nhà trường 

có tuyển sinh HS đầy đủ về số lượng – đảm bảo về chất lượng hay không là do 

thương hiệu của nhà trường. ; 

 Hiệu trưởng thực hiện đúng quy chế dân chủ, xây dựng văn hóa nhà trường. Một 

nhà trường nhân văn, tiến bộ là nền tảng quan trọng để có sự đồng thuận cao 

trong tập thể GV, nhân viên. 

- Tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua tạo động lực cho cán bộ quản lý và GV. 

- Viết chuyên đề về “Học theo dự án”, Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, phát 

triển văn hóa đọc, phòng – chống bạo lực học đường…. 
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- Đối với GV có đề xuất sáng kiến mới, Hiệu trưởng luôn quan tâm, chia sẻ, động viên, tạo 

điều kiện thuận lợi để GV được thử nghiệm và động viên họ khi sáng kiến chưa thành 

công hoặc thất bại. 

- Đưa các tiêu chuẩn, tiêu chí, các chỉ số về việc học tập, nghiên cứu, tham gia các hoạt 

động GD chính khóa và ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt tại khu dân cư vào nội dung thi đua 

trong trường. Việc xét các danh hiệu thi đua cần công khai, công bằng và ưu tiên cho GV. 

 Điều kiện thực hiện nhóm biện pháp 

- Căn cứ vào hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV, công chức – viên chức và quy 

định về xếp loại các danh hiệu thi đua của ngành, Sở Nội Vụ và Sở GD&ĐT. 

- Có tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ số trong công tác thi đua tại đơn vị. 

- Có sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, sự phối hợp của Ban đại diện cha mẹ HS và 

sự hỗ trợ của các mạnh thường quân. 

5. KẾT LUẬN 

Tổ chức bồi dưỡng và tự bồi dưỡng là một con đường quan trọng để nâng cao chất 

lượng đội ngũ – đã được các nước trên thế giới cũng như Việt Nam sử dụng có hiệu quả.  

Theo lý thuyết của Leonard Nadler tạo ra tiềm năng và khai thác tiềm năng theo năng 

lực nghề nghiệp của nhân lực trong tổ chức là trách nhiệm của nhà lãnh đạo, của nhà quản lý.  

Linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hóa phù hợp với nhu cầu của nhà trường, của GV và đáp 

ứng yêu cầu của xã hội, của cộng đồng dân cư trong tổ chức bồi dưỡng đội ngũ GV trên nền 

tảng những quy định hiện hành về bồi dưỡng GV trường THPT. Với tám biện pháp đề xuát ở 

trên, giúp hiệu trưởng trường THPT tổ chức bồi dưỡng GV trong đơn vị mình một cách hiệu 

quả, đáp ứng mục tiêu đổi mới GD phổ thông hiện nay. 
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NHU CẦU CỦA NGƯỜI HỌC ĐỐI VỚI  

VIỆC HỌC TẬP BỘ MÔN VÀ NGƯỜI DẠY BỘ MÔN SINH HỌC 

Phạm Thị Duyên, Nguyễn Thị Ngọc Trâm 

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Đà Lạt, Lâm Đồng 

Tóm tắt 

Bài báo trình bày kết quả khảo sát 60 sinh viên (SV) Sư phạm (SP) Sinh học trường Đại học (ĐH) 
Đà Lạt về nhu cầu học tập của SV đối với bộ môn Sinh học và người dạy học bộ môn này. Kết quả 
khảo sát là cơ sở để người dạy lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp và định hướng việc bồi 
dưỡng kiến thức; là định hướng để SV SP Sinh học học tập rà rèn luyện.  
 

Từ khóa: nhu cầu; Sinh học; dạy học Sinh học. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hội nghị thế giới về “Giáo dục ĐH vào thế kỉ 21” năm 1998 đã đưa ra tuyên ngôn về 

giáo dục ĐH: “Sự phù hợp của giáo dục ĐH được đánh giá qua sự ăn khớp giữa những gì mà 

xã hội kì vọng và những gì mà nó đang làm” (dẫn từ Trần Hữu Hoan, 2011). Để tạo ra sự phù 

hợp đó đòi hỏi con người phải có nhiều kỹ năng, kiến thức và sự sáng tạo hơn nữa. Người dạy 

là những người trực tiếp làm việc với người học - những chủ nhân tương lai của đất nước. 

Chính vì lẽ đó, người dạy phải có những kỹ năng và năng lực nhất định, trong đó bao gồm kĩ 

năng đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm truyền đạt cho người học những kiến thức, kỹ 

năng, truyền cảm hứng về bộ môn cho người học, từ đó khơi dậy tinh thần ham học hỏi, tìm 

hiểu về môn học và có những nghiên cứu, những sáng tạo mới. 

Theo quan điểm “lấy học sinh (HS) làm trung tâm”, quá trình giảng dạy chỉ đạt được 

hiệu quả khi có sự tương tác hiệu quả giữa người dạy và người học, những cố gắng của người 

dạy sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu đi sự hợp tác của người học và nếu sự hợp tác không hiệu 

quả thì quá trình giảng dạy cũng không đạt hiệu quả cao. Vì vậy người dạy cần biết được 

những mong muốn của người học để điều chỉnh quá trình giảng dạy của mình. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Chúng tôi đã sử dụng phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi. Đối tượng khảo sát là các 

SV SP thuộc bộ môn Sinh học trường ĐH Đà Lạt. Mỗi SV được yêu cầu hoàn thành bảng hỏi 

gồm 2 câu: “ Bạn mong muốn gì ở bộ môn Sinh học và người giáo viên dạy HS học khi còn là 

HS THPT?” và “Bạn mong muốn điều gì ở các môn chuyên ngành và những giảng viên dạy 

học Sinh học?”. Các câu trả lời được thống kê theo phương pháp phổ dụng (tỉ lệ %). 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Nhu cầu của HS đối với việc học tập bộ môn Sinh học và GV phụ trách bộ môn 

Kết quả khảo sát 10 dạng ý kiến của SV thể hiện ở bảng 1 
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Bảng 1. Bảng đánh giá mong muốn của HS 

Ý kiến của SV Số ý kiến (%) 

Giáo viên có kiến thức rộng và sâu về bộ môn. 

Giáo viên truyền đạt dễ hiểu. 

Giáo viên liên hệ nội dung bài học với thực tế. 

Giáo viên dành nhiều thời gian để hướng dẫn HS làm bài tập. 

Giáo viên sử dụng các video để minh họa cho nội dung bài học. 

Giáo viên đặt các câu hỏi mở và cho HS điểm. 

Được làm thực hành và thí nghiệm nhiều hơn. 

Giáo viên quan tâm HS hơn. 

Giáo viên quan tâm các HS một cách đồng đều. 

Giáo viên thể hiện tính chuẩn mực của người thầy giáo  

66,67 

76,67 

85,00 

78,33 

45,00 

30,00 

60,00 

71,67 

26,00 

35,00 

Bảng 1 cho thấy HS mong muốn nhiều nhất ở nhóm nội dung kiến thức mà người giáo 

viên truyền đạt, tiếp đến là những mong muốn về các kỹ năng, thứ ba là về phương thức 

truyền đạt của người giáo viên và sau cùng là những mong muốn về phẩm chất của người giáo 

viên. 

3.2. Nhu cầu của SV đối với việc học tập bộ môn Sinh học và GV phụ trách bộ môn 

Kết quả khảo sát các ý kiến của SV được thể hiện ở bảng 2. 

Bảng 2. Bảng đánh giá mong muốn của SV 

Ý kiến của SV Số ý kiến (%) 

Được cung cấp giáo trình và giới thiệu tài liệu tham khảo 

Lý thuyết ngắn gọn, súc tích, cô đọng và dễ hiểu 

Cập nhật nhiều thông tin khoa học, những nghiên cứu, cũng như thành tựu 

mới nhất về Sinh học trong nước và thế giới. 

Tăng thời lượng thực hành và xen kẽ giữa thực hành với lý thuyết  

Tránh giảng dạy với hình thức chiếu - chép một cách thụ động, cũng như 

đọc lại giáo trình 

Liên hệ giữa lý thuyết và thực tiễn 

Đưa ra những hình ảnh, video liên quan đến bài học 

Thoải mái, cởi mở, nhiệt tình thảo luận, trao đổi và giải đáp thắc mắc của 

SV; tạo không khí học sôi nổi, hào hứng cho SV. 

Cho SV seminar, thảo luận nhóm, hỏi đáp trực tiếp 

Giảng viên hướng dẫn SV làm thực hành, sử dụng các thiết bị thực hành 

Từ thực hành đi đến lý thuyết 

Tiến hành các buổi tham quan thực tế tại một số địa điểm thiên nhiên, cơ 

sở nuôi trồng… 

Khuyến khích SV sáng tạo, mạnh dạn, táo bạo với những đề tài nghiên 

cứu mới 

Cho SV cùng tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học của mình để có 

thêm kinh nghiệm và sự đam mê nghiên cứu 

Nhiệt tình, tâm huyết, tận tâm, quan tâm đến SV 

Hòa nhã, cởi mở, thân thiện với SV 

Tâm lý, hiểu suy nghĩ của SV 

Yêu nghê, tận tâm với nghề 

53,33 

78,33 

63,33 

 

76,67 

91,67 

 

95,00 

86,67 

65,00 

 

51,67 

61,67 

33,33 

60,00 

 

50,00 

 

78,33 

 

88,33 

53,33 

46,67 

93,33 



132  KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

 

 

Bảng 2 cho thấy mong muốn lớn nhất của SV là giảng viên liên hệ giữa lí thuyết và thực 

tiễn (95,00%), tiếp đến là yêu nghề, tận tâm với nghề (93,33%), thứ ba là tránh việc giảng dạy 

dưới hình thức chiếu chép một cách thụ động hay việc đọc lại giáo trình (91,67%), và chiếm tỉ 

lệ thấp nhất là mong muốn giảng viên tiến hành các buổi tham quan thực tế tại một số địa 

điểm thiên nhiên, cơ sở môi trường (33,33%). 

4. ĐỀ XUẤT 

4.1. Đối với giáo viên phụ trách bộ môn Sinh học bậc THPT 

4.1.1. Về kiến thức 

HS mong muốn giáo viên liên hệ nội dung bài học với thực tế chiếm tỉ lệ cao nhất, 

(85,00%). Sinh học là bộ môn học về sự sống, và sự sống được xem là điều kì diệu nhất của 

tạo hóa, nếu người giáo viên biết dùng các lý thuyết để giải thích, liên hệ với thực tế cuộc 

sống thì chắc chắn sẽ cung cấp cho HS rất nhiều kiến thức đồng thời tạo cho HS niềm đam mê 

đối với môn học. Từ đam mê, các em sẽ ham học hỏi, nghiên cứu và sẽ có những sáng tạo 

mới. 

4.1.2. Về kỹ năng 

Phần lớn HS mong muốn được giáo viên hướng dẫn về cách giải các bài tập trong 

chương trình (78,33%), bởi vì đó là trong những yêu cầu của các đề thi trung học phổ thông 

(THPT) quốc gia và các trường ĐH. Thực tế cho thấy số lượng HS tham gia các lớp học thêm 

rất đông, và khi đi học học thêm HS thường tập trung học và đạt hiệu quả cao hơn so với học 

trên lớp. Tại sao vậy? Vì khi học trên lớp theo chương trình của sách giáo khoa nên giáo viên 

thường truyền đạt theo chiều dọc, nghĩa là chỉ truyền đạt kiến thức và buộc HS phải nhớ. 

Trong khi đi học thêm giáo viên thường truyền đạt theo chiều ngang, nghĩa là chỉ cắt nghĩa và 

chú trọng vào việc hướng dẫn các em thiết lập con đường giải quyết để đi đến kết quả nhanh 

nhất. Chính điều đó hiện tượng đi học thêm là điều tất yếu và đặc biệt là trong các kì thi 

THPT quốc gia và các kì thi ĐH. 

Tương tự ở bậc ĐH, kiến thức như một quá trình chuyển biến liên tục của thực tế, việc 

học là quá trình tham gia của người học vào giải quyết các vấn đề trong các tình huống thực. 

Do đó, người học cần định hướng và chủ động tham gia vào quá trình học. 

Theo chương trình của các trường THPT, sinh học là bộ môn ít được thực hành, vì vậy 

HS có rất ít kỹ năng thực hành về bộ môn. Số lượng HS mong muốn được có thời gian thực 

hành và tiến hành các thí nghiệm về bộ môn tương đối lớn (60,00%), phần thực hành và thí 

nghiệm sẽ giúp HS có thêm các kỹ năng thực hành, tiến hành thí nghiệm và yêu thích bộ môn 

hơn. 

4.1.3. Phương thức truyền đạt của giáo viên 

Sau những mong muốn về nội dung kiến thức và kỹ năng, tiếp đến là những mong 

muốn về phương thức truyền đạt của giáo viên. Các em mong muốn giáo viên truyền đạt nội 

dung bài học một cách dễ hiểu nhất (76,67%). 

Mỗi giáo viên có một phương thức truyền đạt riêng, vì vậy cùng một bài học sẽ có 

những giáo viên giảng rất dễ hiểu, không khí lớp học sôi nổi, tạo được hứng thú cho HS nên 

giúp HS hiểu bài tốt hơn, nhưng cũng có những giáo viên khi giảng dạy làm cho kiến thức trở 
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nên mơ hồ, không khí lớp học trầm, gây nhàm chán cho HS và thường đạt hiệu quả không 

cao. 

Vì vậy, giáo viên nên thay đổi phương thức truyền đạt của mình, nhằm tạo sự hứng 

thú cho HS. Ví dụ như sử dụng các hình ảnh, video hay đặt các câu hỏi mở để kích thích sự 

suy nghĩ của các em đồng thời giúp HS tập trung tốt hơn. 

4.1.4. Về phẩm chất người giáo viên 

Đa số HS đều mong muốn giáo viên quan tâm đến HS nhiều hơn (71,67%), khi đó sẽ 

tạo được mối quan hệ tốt giữa thầy và trò đồng thời tạo cơ hội để HS bày tỏ những mong 

muốn của mình với giáo viên. 

HS cũng mong muốn giáo viên phải có kiến thức sâu và rộng về bộ môn cũng như các 

kỹ năng chuyên môn (66.67%), người giáo viên phải chắc kiến thức mới có thể truyền đạt cho 

HS những kiến thức chính xác về bộ môn được. 

Đồng thời người GV cũng phải thể hiện tính chuẩn mực của người thầy giáo, là tấm 

gương sáng cho HS noi theo. Thực tế cho thấy HS không chỉ thần tượng người GV về năng 

lực chuyên môn giỏi mà còn kính trọng và ngưỡng mộ nhân cách, phẩm chất của người giáo 

viên. 

Một số ít HS mong muốn giáo viên quan tâm HS một cách đồng đều (26,00%), tránh 

việc gán nhãn cho HS bởi đánh giá một con người phải đánh giá trong nhiều mối quan hệ 

khác nhau, tâm hồn HS vốn rất nhạy cảm nên dễ bị tổn thương khi bị giáo viên gán những 

nhãn không tốt cho mình. 

4.2. Đối với giảng viên phụ trách các bộ môn thuộc khoa học Sinh học bậc Đại học 

4.2.1. Về phương pháp giảng dạy 

Phần lớn SV mong muốn giảng viên liên hệ giữa lí thuyết và thực hành (95,00%). Đây 

là phương pháp giảng dạy hiệu quả giúp SV hiểu và nhớ bài rất lâu đồng thời cũng giải thích 

được các hiện tượng trong đời sống, mang lại nhiều hứng thú cho SV. 

Mong muốn thứ hai của SV là tránh giảng dạy với hình thức chiếu chép một cách thụ 

động hay việc đọc lại giáo trình của giảng viên (91,67%). SV phải tiếp thu một khối lượng 

kiến thức lớn trong một buổi học nên những hình thức này sẽ gây nhàm chán và buồn ngủ. Do 

vậy hiệu quả đạt được không cao. 

SV muốn những giờ học thoải mái, vui vẻ, cởi mở. Giảng viên và SV sẽ trở thành 

những người bạn cùng nhau thảo luận bàn về vấn đề để đi đến kết quả chính xác nhất. Như 

vậy SV sẽ dễ dàng tiếp thu kiến thức và ghi nhớ tốt hơn. Một hình thức giúp ghi nhớ tốt đó 

chính là sử dựng hình ảnh, video. Theo một nghiên cứu khoa học, thì trí não của chúng ta sẽ 

dễ dàng tiếp nhận kiến thức mới thông qua hình ảnh hơn là chữ viết. Đó cũng là lý do khiến 

nhiều SV (86.67%) đưa ra mong muốn giảng viên sử dụng nhiều hình ảnh, video trong các 

buổi học. 

Khá nhiều SV mong muốn giảng viên cho SV làm các đề án, các bài tiểu luận, seminar 

về vấn đề mình quan tâm liên quan đến nội dung bài học (51,67%).  Thông qua những việc 
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đó, SV sẽ có thêm khả năng tự tìm kiếm tài liệu, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nâng cao 

khả năng thuyết trình trước đám đông…. 

4.2.2. Về kiến thức chuyên môn 

Mong muốn lớn nhất của SV là kiến thức của các môn học cần được rút gọn, cô đọng 

và súc tích hơn (86,67%), giảng viên nên trình bày những kiến thức trọng tâm, lan man khiến 

SV không thể nắm bắt được hết. Có một số môn học lượng kiến thức quá nhiều dẫn đến tình 

trạng SV không thể nào tiếp thu được hết dẫn đến sự chán nản trong học tập của SV. 

Tiếp đó là mong muốn về việc giảng viên cập nhật nhiều thông tin khoa học, những 

nghiên cứu, cũng như thành tựu mới nhất về Sinh học cả trong nước và thế giới. Đối với đặc 

thù là môn Sinh học một môn học gắn liền với thực tiễn và ứng dụng thì việc thường xuyên 

cập nhật những nghiên cứu và những thành tựu mới nhất là điều vô cùng cần thiết giúp SV 

thấy yêu thích bộ môn Sinh học hơn. 

Do khối lượng kiến thức nhiều nên đối với SV việc học ở trên trường là chưa đủ, họ 

cần phải tự tìm hiểu và tự học rất là nhiều. Chính vì vậy nhiều SV mong muốn giảng viên giới 

thiệu thêm tài liệu tham khảo để có thể nâng cao và hoàn thiện thêm kiến thức (53,33%) 

4.2.3. Kỹ năng thực hành 

Phần lớn SV ý thức được thực hành là một kỹ năng rất quan trọng, nó giúp SV kiểm 

nghiệm lý thuyết và phục vụ quá trình nghiên cứu. Do vậy, rất nhiều SV mong muốn được 

tăng thời lượng thực hành lên và xen kẽ với lí thuyết (76,67%) vừa giúp SV có thêm kỹ năng 

thực hành vừa góp phần củng cố lí thuyết. 

Ngoài ra, SV mong muốn được thực hành, sử dụng các thiết bị thí nghiệm (61,67%), 

nhằm nâng cao kỹ năng thực hành và sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ thí nghiệm. 

Với môn SH, việc thực hành không nên chỉ hạn chế, gói gọn trong nhà trường. Môi 

trường tốt nhất cho SV trải nghiệm thực tế với môn học đó chính là thế giới bên ngoài với 

một hệ động thực vật phong phú đa dạng. Đó chính là lý do khiến rất nhiều SV muốn có 

những buổi tham quan một số địa điểm thiên nhiên hay các cơ sở nuôi trồng, nghiên cứu 

(60,00%). 

4.2.4. Nghiên cứu khoa học 

Đa số SV đều muốn được tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học cùng với giảng 

viên (78,33%)  để có thêm kinh nghiệm và sự đam mê nghiên cứu đồng thời rèn luyện các kỹ 

năng cũng như xây dựng những nguyên tắc cần thiết trong công việc nghiên cứu. 

Tuy nhiên nhiều SV còn rất rụt rè và e ngại với việc làm các bài nghiên cứu khoa học. 

Vì vậy SV mong muốn được giảng viên khuyến khích các em sáng tạo, mạnh dạn, táo bạo với 

những đề tài nghiên cứu mới (50,00%). Các giảng viên nên lắng nghe các ý tưởng của SV và 

động viên học thực hiện ý tưởng của riêng mình cho dù ý tưởng đó là điên rồ hay ngốc 

nghếch. Bởi các ý tưởng, các phát minh khoa học, các nghiên cứu khoa học trước khi thành 

công đều được cho là không thể, ví dụ từ một tế bào gốc có thể tạo nên một cơ thể mới, từ 

tinh trùng của đàn ông có thể tạo thành hợp tử mà không cần đến tế bào trứng của phụ nữ… 

Nhưng khi đã thành công, những NCKH này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là một bước tiến 

mới trong lịch sử nhân loại. 
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4.2.5. Phẩm chất của người giảng viên 

Đa số SV mong muốn được học với giảng viên có lòng yêu nghề, tận tâm với nghề 

(93,33%), nhiệt tình, tâm huyết, tận tâm đến SV (88,33%) và nhiều SV mong muốn giảng 

viên tâm lí và suy nghĩ của SV (46,67%). 

Đối với một người giáo viên, giảng viên, điều cần thiết nhất đó chính là lòng yêu 

nghề, tận tâm với công việc. Họ sẽ không thể nào dạy tốt hay truyền đạt hết kiến thức cho SV 

nếu như họ không yêu thích, trân trọng công việc của mình. 

Để có thể trở thành một giảng viên tốt, trước hết đó phải là một người công dân mẫu 

có tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của Đảng và Nhà 

nước, luôn hăng hái tham gia vào sự phát triển của cộng đồng. Sống khiêm tốn, giản dị, chan 

hòa, gần gũi, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. 

Giảng viên phải thể hiện tính chuẩn mực của người thầy giáo, biết lắng nghe và tôn 

trọng SV. Chỉ có như vậy thì SV mới lắng nghe và tôn trọng lại người giảng viên. Và người 

giảng viên phải trở thành tấm gương trong nghiên cứu và học tập của SV, từ đó tạo động lực 

cho SV ngày càng hoàn thiện bản thân. 

Đối với bộ môn sinh học, HS mong muốn rất nhiều ở người giáo viên từ nội dung kiến 

thức, kỹ năng người giáo viên truyền đạt đến phương thức truyền đạt và phẩm chất của người 

giáo viên. Các em cũng mong muốn có một chương trình học phù hợp, được thực hành, thí 

nghiệm để có thêm kĩ năng, và bổ trợ thêm kiến thức cho phần học lý thuyết. 

Đối với SV khoa SP, những giáo viên, giảng viên tương lai có nhiều mong muốn và 

yếu cầu cao hơn. Hầu hết các SV đều mong muốn có được nhiều kiến thức, hiểu biết về thực 

tế, có thêm thời gian để thực hành và nghiên cứu. Do vậy họ mong muốn những người giảng 

viên có năng lực chuyên môn giỏi, có nhiều kỹ năng, có phương thức giảng dạy hiệu quả để 

có thể hướng dẫn họ. Khi những mong muốn của SV được giảng viên đáp ứng thì chắc chắn 

tương lai học cũng sẽ là những người giáo viên đáp ứng được những mong muốn của HS hay 

có những công trình nghiên cứu nhất định. 

5. KẾT LUẬN 

Từ những kết quả nghiên cứu trên và qua phân tích có thể thấy người học có nhu cầu 

học tập với người dạy có phương thức truyền đạt hiệu quả, có kiến thức cụ thể uyên bác và 

những kĩ năng nhất định. Người học cũng mong muốn người người dạy thể hiện tính chuẩn 

mực của một người thầy giáo, quan tâm, lắng nghe, tôn trọng HS, SV và trở thành tấm gương 

sáng để các em noi theo. 
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THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC 

 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

Trần Văn Thanh Hoài, Phạm Nguyễn Thùy Trinh 

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Đà Lạt, Lâm Đồng 

Tóm tắt 

Phương pháp dạy học là yếu tố quan trọng trong quá trình dạy học (DH). Tính tích cực của học 

sinh cũng như hiệu quả của quá trình DH đều phụ thuộc nhiều vào phương pháp, cách thức tổ 

chức lớp học của giáo viên. Bài viết này trình bày tổng quan về thiết kế và sử dụng một số trò chơi 

trong DH Hóa học. Việc vận dụng lồng ghép các trò chơi vào quá trình DH sẽ giúp học sinh (HS) 

và giáo viên (GV) có thái độ tích cực hơn trong tiết dạy, nâng cao hiệu quả truyền thụ tri thức Hóa 

học. 

Từ khóa: Sử dụng trò chơi trong DH Hóa học; phương pháp DH tích cực môn Hóa học, using 

games to teach chemistry. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chất lượng DH là mối quan tâm không chỉ của các nhà lãnh đạo mà của toàn xã hội. 

Vì thế, việc nâng cao chất lượng DH luôn được nhà nước ta qua tâm và đặt lên hàng đầu. Một 

trong những yếu tố quyết định hàng đầu đền chất lượng đào tạo con người chính là phương 

pháp DH.  

Hóa học là một môn khoa học thực nghiệm với nhiều chuỗi kiến thức móc xích lại với 

nhau khá phức tạp và khó nhớ. Vì vậy, việc giảng dạy Hóa học ở các trường THPT hiện nay 

gặp không ít khó khăn, đặc biệt là với những tiết học mang tính trừu tượng cao. Vì thế, người 

GV cần tạo động lực và sự hứng thú, sự chủ động ở HS trong học tập để lôi cuốn HS vào tiết 

học, khơi dậy niềm đam mê Hóa học ở HS.  

Với mục tiêu như trên, trong nội dung bài viết này, tôi sẽ trình bày tổng quan về cách 

thiết kế và sử dụng một số trò chơi trong quá trình DH Hóa học ở trường THPT. Nội dung của 

bài viết bao gồm: (1) Vai trò của việc sử dụng trò chơi trong DH; (2) Một số trò chơi thường 

dùng trong DH Hóa học; (3) Kết luận về việc sử dụng trò chơi trong DH Hóa học. 

2. VAI TRÒ CỦA VIỆC SỬ DỤNG TRÒ CHƠI TRONG DH 

2.1. Cơ sở của phương pháp 

Nếu nhìn bằng con mắt tiêu cực, đôi khi các trò chơi được coi là nội dung phi giáo dục 

và gây nghiện. Nhưng trong mắt của các nhà giáo dục, trò chơi lại là một phương pháp có thể 

kích thích được tính chủ động trong tâm lý người học.  

Theo Comenxki – ông tổ của nền sư phạm cận đại, “Muốn người học tiếp thu nhanh 

chóng và hứng thú, tốt nhất là người dạy phải biết dùng ngôn ngữ càng vui nhộn, hài hước 

càng tốt. Quá trình HS tự mình khám phá, vận dụng kiến thức không phải lúc nào cũng thuận 

lợi và dễ dàng”. 
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Theo [4], các trò chơi sử dụng trong DH được thiết kế để hoàn thành nội dung DH và 

đảm bảo các tiêu chuẩn sau:  

- HS khi dành chiến thắng trong một trò chơi, đó không phải là yếu tố may mắn, mà là 

phần thưởng cho sự hiểu biết của HS về chủ đề của bài học. 

- Trò chơi phải cung cấp những thông tin thích hợp, bám sát với nội dung và chủ đề 

của bài học. 

- Luật của trò chơi phải rõ ràng, dễ hiểu và người tham gia phải cảm thấy thích thú. 

- HS không bị trừ điểm cho câu trả lời sai, GV cần khuyến khích để HS nắm bắt lại 

kiến thức. 

- GV cần thấy rằng không chỉ những HS giỏi luôn là người chiến thắng trong các trò 

chơi. Bởi vì thông qua các trò chơi đơn giản, những HS yếu sẽ được tạo điều kiện để cố gắng 

giành chiến thắng.  

2.2. Vai trò của việc sử dụng trò chơi trong DH 

“Trò chơi giáo dục được đặc trưng bởi tác dụng cải thiện tri thức, kỹ năng, tình cảm, ý 

chí, kinh nghiệm cá nhân của người tham gia và để thực hiện những nhiệm vụ, hành động, 

luật, quy tắc và yêu cầu của trò chơi thì người tham gia phải sử dụng tri thức, kỹ năng, kinh 

nghiệm, phải huy động tình cảm, ý chí của mình ở mức độ nhất định”. [1] 

Do đó, việc sử dụng những trò chơi trong DH đảm bảo mục đích, nội dung, nguyên tắc 

và phương pháp DH, có chức năng tổ chức, hướng dẫn và động viên HS tìm kiếm và lĩnh hội 

tri thức, học tập và rèn luyện kỹ năng, tích lũy và phát triển các phương thức hoạt động và 

hành vi ứng xử xã hội, văn hóa, đạo đức, thẩm mỹ, pháp luật, khoa học, ngôn ngữ, cải thiện 

và phát triển thể chất. 

Theo [6], sử dụng trò chơi trong DH có tác dụng: 

- Thúc đẩy hứng thú trong học tập của HS. 

- Giúp HS vận dụng những kiến thức đã được học vào một hoạt động cụ thể và liên hệ 

thông tin với vấn đề thường ngày. 

- Tăng khả năng phân tích và kỹ năng giải quyết vấn đề của HS. 

- Tăng khả năng ghi nhớ của HS về vấn đề đã được học. 

- Hình thành kỹ năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp, sự tự tin, khả năng suy đoán 

và lập luận logic. 

3. MỘT SỐ TRÒ CHƠI THƯỜNG DÙNG TRONG DH HÓA HỌC 

3.1. Trò chơi sử dụng thẻ (Card games) 

Trò chơi sử dụng thẻ được dùng trong DH các bài học có nội dung quan trọng, bài học 

chứa các khái niệm, định luật, quy tắc. Khi chơi, các thẻ được đặt trong một chuỗi nhất định 

hay xếp chung với các thẻ khác. Nhiệm vụ của người học là sắp xếp các thẻ này theo quy luật 

của trò chơi đặt ra. Kiểu trò chơi này tạo cơ hội cho người học luyện tập và thực hành, để 

củng cố nội dung bài học. 
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Ví dụ: Trò chơi “Gia đình hạnh phúc của các nguyên tố” (Happy Element Families) 

[3] 

Mục đích: giúp HS củng cố kiến thức liên quan đến các nguyên tố trong bảng tuần 

hoàn, nhấn mạnh quy luật sắp xếp các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn (những 

nguyên tố có tính chất tương tự nhau được sắp xếp cùng một nhóm). 

Số lượng người chơi: ba người chơi trở lên. 

Cách chơi: Trò chơi có 36 thẻ, 36 thẻ này chứa thông tin về 36 nguyên tố hóa học, 

thuộc chín nhóm khác nhau của bảng hệ thống tuần hoàn (mỗi nhóm bốn nguyên tố). Theo 

hướng dẫn của GV, trò chơi được tiến hành và kết thúc khi 36 nguyên tố được chia về các 

nhóm. Người chiến thắng là người hoàn thành được nhiều nhóm nguyên tố nhất. 

3.2. Trò chơi sử dụng bảng (Board Games) 

Trò chơi sử dụng bảng giúp cho người học phát triển tuy duy giải quyết vấn đề, ôn 

luyện tri thức. Phương tiện hỗ trợ cho trò chơi này không quá phức tạp, chỉ bao gồm một bìa 

cứng lớn với các ô vuông được sắp xếp tùy theo ý tưởng của người thiết kế; tương ứng với 

mỗi ô vuông là một câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn, các quân cờ, hạt xúc sắc. 

Cách chơi: Người chơi lần lượt gieo xúc sắc, và di chuyển quân cờ trên các ô vuông 

trên bảng bìa cứng và trả lời câu hỏi tương ứng theo luật chơi. Khi các ô đã được người chơi 

di chuyển hết thì trò chơi kết thúc và ai trả lời được nhiều câu hỏi hơn thì giành chiến thắng. 

Ví dụ: Trò chơi “Bảng hệ thống tuần hoàn” (The Periodic Table Game) [5] 

Mục đích: Bảng tuần hoàn có các ô tương ứng với nguyên tố. Trò chơi này giúp những 

người học có cái nhìn tổng quan về các nguyên tố hóa học, những kiến thức chung về hóa 

học. 

Cách chơi: Người chơi sẽ di chuyển quân cờ trên các ô theo quy định của người 

hướng dẫn và trả lời các câu hỏi tương ứng với các ô đó. Người chơi khám phá ra nguyên tố 

thứ 104 đầu tiên sẽ chiến thắng. Trong trò chơi này, nên giới hạn số người chơi, tối đa chỉ nên 

6 người. 

3.3. Trò chơi đóng vai (Role Play Simulations) 

Trò chơi đóng vai được sử dụng trong những bài học có tính ứng dụng vào thực tế. 

Trong kiểu trò chơi này, người học sẽ đại diện cho một ai đó, chuẩn bị áp dụng kiến thức 

mình đã được học để giải quyết một vấn đề trong đời sống và đưa ra quyết định rõ ràng. Trò 

chơi có thể được tổ chức theo nhóm để các thành viên có thể thảo luận và đưa ra quyết định 

cuối cùng. 

Ví dụ: Trò chơi “Vấn đề về phân bón” (The Fertiliser Problem) [7] 

Cách chơi: Người học đóng vai là một nhà cố vấn, là người đưa ra lời khuyên cho 

người nông dân về cách thức bón phân và sử dụng loại phân bón nào để tăng khả năng chịu 

bệnh của cây trồng và nâng cao sản lượng. Mỗi HS sử dụng kiến thức của mình để đưa ra 

quyết định về việc lựa chọn loại phân bón nào và thời điểm bón phân. HS làm việc theo 

nhóm, cuối cùng đưa ra kết luận của nhóm trước lớp và cả lớp cùng thảo luận.  
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3.4. Trò chơi ô chữ (Crossword games) 

Ô chữ là một trò chơi ngôn ngữ trí tuệ đã trở nên thông dụng ở nhiều nước trên thế 

giới. Trong DH, một số GV đã thiết kế trò chơi ô chữ phục vụ cho việc củng cố bài học và 

dùng trong các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ. Trò chơi ô chữ là hình thức GV đưa ra 

những ô vuông để trống, yêu cầu người chơi phải điền cho đúng những chữ đã gợi ý cho mỗi 

ô bằng một “chìa khóa”. Căn cứ vào “chìa khóa” và năng lực của bản thân người chơi có thể 

hoàn thành ô chữ. 

 Đề xuất trò chơi ô chữ trong DH hóa học ở trường THPT 

Bài: “Ozon – Hydroperoxit”. Chương trình sách giáo khoa lớp 10 nâng cao. [2] 

Cách tiến hành:  

GV đưa ra ô chữ bao gồm 10 từ hàng ngang, tương ứng với 10 chữ cái có trong từ 

“chìa khóa”. Để mở được một từ hàng ngang, HS phải trả lời được một câu hỏi tương ứng của 

GV.  

Từ “chìa khóa” là: “OXI HÓA MẠNH” – đây là tính chất hóa học đặc trưng của 

Ozon. 

Các câu hỏi và đáp án của mỗi hàng ngang: 

Hàng ngang số 1 (10 chữ cái): Số thứ tự của Caddimi trong bảng hệ thống tuần hoàn 

là bao nhiêu? (BỐN MƯƠI TÁM) 

 Hàng ngang số 2 (4 chữ cái): Oxi lỏng có màu gì? (XANH) 

Hàng ngang số 3 (10 chữ cái): Tia cực tím còn có tên gọi là gì? (TIA TỬ NGOẠI) 

Hàng ngang số 4 (10 chữ cái): Loại liên kết hóa học nào được hình thành do sự dùng 

chung cặp electron giữa các nguyên tử tham gia liên kết? (CỘNG HÓA TRỊ) 

Hàng ngang số 5 (7 chữ cái): Loại liên kết hóa học nào được biểu diễn bằng dấu ? 

(CHO NHẬN) 

Hàng ngang số 6 (1 chữ số La Mã và 1 chữ cái): Selen thuộc nhóm thứ mấy của bảng 

hệ thống tuần hoàn? (VI A) 

Hàng ngang số 7 (6 chữ cái): Tính chất dễ bị phân hủy ở điều kiện thường của một 

chất gọi là gì? (KÉM BỀN)  

Hàng ngang số 8 (7 chữ cái): Nước là dung môi kiểu gì? (PHÂN CỰC) 

Hàng ngang số 9 (6 chữ cái): Số oxi hóa -2 là số oxi hóa như thế nào của nguyên tử 

nguyên tố Oxi? (BỀN) 

Hàng ngang số 10 (7 chữ cái): Điền vào chỗ … “Than chì và kim cương được gọi là 

hai dạng … của nhau” (THÙ HÌNH)   
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Đáp án của trò chơi được biểu diễn qua ô chữ: 

Ý nghĩa của trò chơi: Thông qua trò chơi ô chữ trên, GV hướng dẫn HS đây là một số 

đặc tính của Ozon. GV có thể sử dụng ô chữ trong phần mở đầu của bài học, dùng để kiểm tra 

bài cũ, củng cố một số kiến thức cũ trước khi bước vào bài mới – bài “Ozon – hidroperoxit”. 

4. KẾT LUẬN 

Sử dụng trò chơi trong DH Hóa học là kĩ thuật, hoạt động bổ trợ trong quá trình DH. 

Hoạt động này giúp HS trở thành người tham gia tích cực chứ không phải là người quan sát 

thụ động trong quá trình học, tăng khả năng tiếp thu kiến thứcMột số trò chơi DH còn giúp 

HS tư duy, giải quyết vấn đề nhanh không chỉ trong khi học mà cả ở lĩnh vực của cuộc sống; 

giúp HS có khả năng quyết định các phương án đúng, cách giải quyết các tình huống một 

cách hợp lí. Khi tổ chức cho HS chơi theo nhóm còn tạo sự gắn kết cho HS và tăng tinh thần 

đoàn kết cho HS. 

Tuy nhiên, sử dụng trò chơi trong DH Hóa học cũng có một số nhược điểm: tốn thời 

gian; với những trò chơi có sự vận động thì sẽ khó tổ chức trong những lớp học bố trí theo 

kiểu truyền thống; tốn kém hơn do phải chuẩn bị các đồ dùng cho trò chơi DH. Do đó, nhiệm 

vụ của GV là thiết kế và sử dụng trò chơi trong DH như thế nào cho hợp lý. 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA 

THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CDIO ĐÁP ỨNG VIỆC PHÁT TRIỂN 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN GIÁO DỤC MẦM NON 

Trương Huỳnh Xuân Phúc 

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương 

Tóm tắt 

Bài viết chủ yếu tập trung chia sẻ những vấn đề về việc xây dựng chuẩn đầu ra (CĐR)  theo hướng 

tiếp cận CDIO tại Khoa Sư phạm (SP) - trường Đại học (ĐH) Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương 

nhằm đáp ứng việc phát triển chương trình đào tạo (CTĐT) cử nhân Giáo dục Mầm non. Bài viết 

đề cập đến một số vấn đề như: CĐR; khái niệm; mục đích xây dựng và công bố CĐR; lợi ích của 

việc công bố CĐR; yêu cầu của CĐR và những hạn chế của các CĐR trước đây. Bài viết cũng 

chia sẻ một số hiểu biết về CDIO; cũng như sự cần thiết khi triển khai mô hình CDIO tại Khoa SP 

- Trường ĐH Thủ Dầu Một.  

Từ khóa: CĐR; CTĐT; Giáo dục Mầm non; CDIO 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ngày 22/4/2010, Bộ GD & ĐT đã có Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH yêu cầu các 

trường ĐH, học viện khẩn trương ban hành CĐR của mỗi trường. Chỉ thị nêu rõ: “Các trường 

ĐH, cao đẳng cần tổ chức xây dựng và công bố CĐR cho các ngành nghề đào tạo (ĐT) của 

trường. Đây là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng ĐT của từng cơ sở ĐT và 

toàn ngành, là cam kết của các cơ sở giáo dục ĐH về chất lượng ĐT với xã hội, về năng lực 

của người học sau khi tốt nghiệp”.  

Trường ĐH Thủ Dầu Một - tiền thân là trường Cao đẳng SP Bình Dương, đã có lịch 

sử 25 năm ĐT giáo viên mầm non (GVMN) từ các hệ trung cấp cho đến cử nhân cao đẳng. Từ 

năm 2012 đến nay, trường bắt đầu ĐT cử nhân giáo dục mầm non (GDMN) trình độ ĐH. Tuy 

nhiên, vấn đề xây dựng CĐR đối với sinh viên tốt nghiệp ngành GDMN nói riêng và các 

ngành khác trong trường còn là vấn đề hết sức mới mẻ. Đa số các trường khi công bố các 

CĐR cho các chuyên ngành ĐT, nhìn chung đều là các yêu cầu còn khá chung chung về kiến 

thức, kỹ năng và thái độ. Đây thực chất chỉ là sự diễn đạt cụ thể thêm một bước mục tiêu ĐT. 

Chuẩn nghề nghiệp cần phải được cụ thể hóa hơn nữa, phải mô tả được bằng một hệ thống 

các chuẩn, các tiêu chí cũng như các chỉ báo rõ ràng giúp chúng ta có thể đánh giá được, đo 

được chất lượng của sản phẩm ĐT. Công việc này đòi hỏi sự nghiên cứu công phu bằng một 

quy trình xây dựng chuẩn, khắc phục lối mòn chủ quan, kinh nghiệm chủ nghĩa để xây dựng 

một bộ chuẩn làm căn cứ để xây dựng CTĐT và đánh giá sản phẩm ĐT của trường. 

2. NỘI DUNG 

2.1. CĐR 

2.1.1. Khái niệm 

CĐR (learning outcomes): là quy định về nội dung kiến thức chuyên môn; kỹ năng 

thực hành; khả năng nhận thức công nghệ và giải quyết vấn đề; công việc mà người học có 

thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp và các yêu cầu đặc thù khác đối với từng trình độ, ngành ĐT. 



CHUYÊN ĐỀ 4  143 

 

 

CĐR là sự khẳng định của những điều kỳ vọng, mong muốn một người tốt nghiệp có 

khả năng LÀM được nhờ kết quả của quá trình ĐT. (Jenkins and Unwin). 

CĐR là lời khẳng định của những điều mà chúng ta muốn sinh viên của chúng ta có 

khả năng làm, biết hoặc hiểu được nhờ hoàn thành một khóa ĐT (University of New South 

Wales, Australia). 

CĐR là sự khẳng định sinh viên tốt nghiệp làm được những gì và kiến thức, kỹ năng, 

thái độ hành vi cần đạt được của sinh viên (Nguyễn Thiện Nhân). 

Như vậy, có thể hiểu CĐR là lời khẳng định về những điều mà một sinh viên cần biết, 

hiểu và có khả năng làm được khi kết thúc chương trình học tập. Chương trình học tập có thể 

là một giờ học, một mô-đun hay học phần hoặc toàn bộ một khóa học.  

2.1.2. Mục đích xây dựng và công bố CĐR 

- Công khai với xã hội về năng lực ĐT và các điều kiện đảm bảo chất lượng của 

trường để: (1) Người học, phụ huynh, nhà tuyển dụng biết và giám sát; (2) Thực hiện những 

cam kết của nhà trường với xã hội về chất lượng ĐT để cán bộ quản lý, giảng viên và người 

học nỗ lực vươn lên trong giảng dạy và học tập; (3) Đổi mới công tác quản lý ĐT, đổi mới 

phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá và đổi mới phương pháp học tập; (4) 

Đồng thời, xác định rõ nghĩa vụ và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng 

viên trong các hoạt động giảng dạy, phục vụ giảng dạy và quản lý nhằm giúp người học vươn 

lên trong học tập và tự học để đạt CĐR.  

- Công khai để người học biết được các kiến thức sẽ được trang bị sau khi tốt nghiệp 

một chuyên ngành, chuẩn năng lực nghề nghiệp, về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực 

hành, khả năng nhận thức và giải quyết vấn đề, công việc mà người học có thể đảm nhận sau 

khi tốt nghiệp. 

- Tạo cơ hội tăng cường hợp tác, gắn kết giữa nhà trường và nhà tuyển dụng trong ĐT 

và sử dụng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng và xã hội.  

2.1.3. Lợi ích của việc xây dựng CĐR 

- CĐR góp phần đổi mới phương pháp dạy học, tập trung vào người học, khắc phục 

một số vấn đề tồn tại gắn với cách ĐT truyền thống, coi trọng đầu vào trong phát triển CTĐT. 

- CĐR có tác dụng giải quyết tốt mối quan hệ Dạy - Học – Đánh giá, do đó việc thiết 

kế CTĐT sẽ gắn chặt với nhu cầu hơn. 

- CĐR là cơ sở để phát triển CTĐT. 

- CĐR giúp cho giảng viên thiết kế nội dung dạy học, chọn lựa phương pháp dạy học, 

công cụ đánh giá thích hợp, hiệu quả. 

2.1.4. Yêu cầu của CĐR 

Theo kinh nghiệm của các nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới như Anh, Mỹ, 

Úc, Nhật Bản… việc phát biểu CĐR cần đảm bảo nguyên tắc SMART (Specific – rõ ràng cụ 

thể; Measurable – đo lường được; Achievable – có tính khả thi; Relevant – phù hợp; T – giới 

hạn thời gian). Tức là: 
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- CĐR phải cụ thể, không diễn đạt chung chung; 

- CĐR phải đo lường, đánh giá được; 

- CĐR phải thể hiện được bằng hành động; 

- CĐR phải phù hợp với trình độ ĐT, khả thi và phân biệt được giữa các trình độ trong 

cùng ngành ĐT; 

- CĐR phải đơn giản, dễ hiểu.  

2.1.5. Những hạn chế của các CĐR trước đây 

Nhìn lại hơn 20 năm phát triển ngành GDMN tại tỉnh Bình Dương, chúng ta vẫn xây 

dựng chương trình theo một lối mòn của chủ nghĩa kinh nghiệm, chủ quan truyền thống. Khi 

cần có một CTĐT, chúng ta thường phác thảo một mục tiêu ĐT, từ đó cụ thể hóa theo các lĩnh 

vực kiến thức, kỹ năng, thái độ sau khi tốt nghiệp sinh viên cần đạt được, rồi lấy đó làm căn 

cứ để viết chương trình khung và cuối cùng là viết chương trình chi tiết. Chương trình đó có 

tốt hay không, nội dung ĐT thừa hay thiếu ở chỗ nào, chúng ta rất khó đánh giá khi chúng ta 

chưa xây dựng được các chuẩn của sản phẩm ĐT.  

Việc xây dựng mục tiêu ĐT vẫn phải đi trước một bước, dựa trên các cơ sở sau: Luật 

Giáo dục, Chiến lược phát triển GDMN, Chương trình GDMN và Tiêu chuẩn nghề nghiệp 

của GVMN hiện hành. Mục tiêu ĐT sẽ là căn cứ để soạn thảo CĐR, từ đó chúng ta sẽ viết 

CTĐT. Quy trình phát triển CTĐT được thể hiện bằng sơ đồ 1. 

Từ chuẩn nghề nghiệp GVMN do Bộ Giáo dục & ĐT đã ban hành ngày 22 tháng 01 

năm 2009, chúng tôi thấy có 2 vấn đề nổi bật cần quan tâm khi xây dựng CĐR cho ngành ĐT 

cử nhân GDMN tại trường ĐH Thủ Dầu Một:  

- Thứ nhất, cần thiết phải bổ sung vào CTĐT một số nội dung: Năng lực giao tiếp; 

Năng lực xây dựng và thực hiện dự án mở trường tư thục; Đánh giá GDMN; Giáo dục sớm, 

giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt; Phát triển chương trình GDMN; Phối hợp với gia đình để 

giáo dục trẻ; Tự học, tự nghiên cứu. 

- Thứ hai, chương trình chi tiết học phần cần viết rõ hơn CĐR của CTĐT cử nhân 

GDMN. Đặc biệt cần chỉ rõ sau khi kết thúc học phần thì sinh viên làm được gì. 

2.2. CDIO  

2.2.1. Giới thiệu tổng quát về CDIO 

CDIO là viết tắt của cụm từ tiếng Anh Conceive – Design – Implement – Operate, 

nghĩa là: Hình thành ý tưởng, thiết kế ý tưởng, thực hiện và vận hành. CDIO là một đề xướng  

của các khối ngành kỹ thuật thuộc ĐH Kỹ thuật Massachusetts (Mỹ) phối hợp với các trường 

ĐH Thụy Điển. Đây là một giải pháp nâng cao chất lượng ĐT đáp ứng yêu cầu xã hội trên cơ 

sở xác định CĐR để thiết kế chương trình và phương pháp ĐT theo một quy trình khoa học. 
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CDIO được xây dựng một cách hợp lý, logic và mang tính tổng quát, cho phép áp dụng để 

xây dựng quy trình chuẩn cho nhiều lĩnh vực ĐT khác nhau ngoài ngành kỹ sư (với những sự 

điều chỉnh, bổ sung cần thiết). 

 

Sơ đồ 1. Quy trình phát triển CTĐT 

 

2.2.2. Bản chất CDIO 

Theo GS.TS. Hồ Tấn Nhật, CDIO là một hệ thống phương pháp phát triển CTĐT kỹ 

sư, nhưng về bản chất, đây là quy trình ĐT chuẩn, căn cứ đầu ra (outcome-based) để thiết kế 

đầu vào. Quy trình này được xây dựng đảm bảo tính khoa học và tính thực tiễn chặt chẽ. Về 

tổng thể, CDIO có thể áp dụng để xây dựng quy trình chuẩn cho nhiều lĩnh vực ĐT khác nhau 

ngoài ngành ĐT kỹ sư, bởi lẽ nó đảm bảo khung kiến thức và kỹ năng... Cho nên, có thể nói, 

CDIO thực chất là một giải pháp nâng cao chất lượng ĐT, đáp ứng yêu cầu xã hội, trên cơ sở 

xác định CĐR, từ đó thiết kế chương trình và kế hoạch ĐT một cách hiệu quả.  

ĐT theo mô hình CDIO, SV cần phải đạt những khối kỹ năng, kiến thức và khi tốt 

nghiệp, SV sẽ được phát triển kỹ năng, kiến thức đó. Mục tiêu ĐT CDIO là hướng tới việc 

giúp SV có được kỹ năng cứng và mềm cần thiết sau khi tốt nghiệp, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi 

của XH cũng như bắt nhịp được với những thay đổi vốn rất nhanh của thực tiễn đời sống XH. 

Những SV giỏi có thể làm chủ, dẫn dắt sự thay đổi cần thiết theo hướng tích cực. 
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Điều tra, khảo sát

CÁC TIÊU CHUẨN 

CDIO
ĐỀ CƯƠNG CDIOBỐI CẢNH CDIO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO HIỆN TẠI
Xác định chuẩn đầu ra

Thiết kế lại các môn học 

và chương trình

So sánh chuẩn với các 

phương pháp dạy 

và học

So sánh chuẩn các 

kỹ năng

Các tiêu chuẩn 

kiểm định chất lượng

Dạy như thế nào? Dạy cái gì?

Thực tiễn tốt nhất

 

Phương pháp tiếp cận CDIO  

(Xem The CDIO approach to engineering education: Introduction GS.TS. Hồ Tấn Nhựt, 2008) 

2.2.3. Sự cần thiết triển khai mô hình CDIO tại Khoa Sư phạm - Trường ĐH Thủ Dầu Một 

Đề xướng CDIO mặc dù mới hình thành trên thế giới từ năm 2000, nhưng phát triển 

rất nhanh và đến nay đã có 121 trường ĐH uy tín là thành viên chính thức và rất nhiều trường 

khác đang áp dụng và chuẩn bị hoàn tất các thủ tục đăng ký thành viên Tổ chức CDIO Thế 

giới. Điều này đã khẳng định được tính đúng đắn và hiệu quả của việc áp dụng CDIO giúp 

nâng cao chất lượng ĐT và đáp ứng như cầu xã hội và chuẩn mực ĐT quốc tế. 

Theo chủ trương chung của lãnh đạo Nhà trường, dạy học theo hướng tiếp cận CDIO 

là một điều kiện tiên quyết để Nhà Trường đi đúng hướng trong quá trình phát triển theo đúng 

mục tiêu của mình. Mô hình CDIO đang vận dụng thành công những triết lí, quan điểm, lí 

thuyết tiến bộ về dạy học: tiếp cận năng lực; ĐT đáp ứng nhu cầu xã hội; Hướng vào người 

học; Hướng tới mục tiêu giáo dục suốt đời; đảm bảo tính dân chủ, nhân văn trong giáo dục; 

Hoạt động hóa và phát huy tính tự chủ của người học...Việc triển khai phương pháp tiếp cận 

CDIO ở các trường trên TG và ở Việt Nam ngày càng được mở rộng, và thể hiện rất đa dạng.  

Đối với từng ngành, từng môn học, phương pháp tiếp cận CDIO đã gợi ý những luận 

điểm quan trọng trong đổi mới cách xác định CĐR (CĐR), xây dựng nội dung chương trình 

và đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng ĐT theo hướng đáp ứng nhu cầu 

xã hội. CTĐT Cử nhân GDMN đòi hỏi người được ĐT sau khi tốt nghiệp đảm bảo đủ trình độ 

nghiệp vụ và chuyên môn nghề nghiệp (lí thuyết và/hoặc thực hành) để áp dụng vào thực tế 

công việc. Một cử nhân GDMN cần phải có những năng lực toàn diện theo CDIO có đủ trình 

độ kĩ thuật nghề nghiệp để phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển đất nước bao gồm tri 

thức, kĩ năng chuyên môn mà còn phát triển năng lực phương pháp, năng lực xã hội và năng 

lực cá thể. Đề xướng CDIO và 12 tiêu chuẩn nhằm cải cách toàn diện hoạt động ĐT cử nhân 

môi trường trong bối cảnh nghề nghiệp và xã hội là một sự phù hợp tất yếu. 

Ở góc độ lí luận dạy học, chúng tôi tiếp cận CDIO để đề xuất một phương pháp, làm 

cơ sở lí thuyết cho việc vận dụng linh hoạt các luận điểm cơ bản của CDIO vào thực tiễn ĐT 

các ngành nghề của khoa đảm bảo nâng cao được chất lượng dạy học đáp ứng nhu cầu xã hội. 

Theo chủ trương của Nhà trường, cách làm này không phải là phủ nhận hoàn toàn các phương 

pháp truyền thống, không phá vỡ cấu trúc hệ thống mà chúng tôi sẽ phát triển các thành tố 

trong cấu trúc đó theo triết lí của phương pháp tiếp cận CDIO và của lí luận dạy học hiện đại, 



CHUYÊN ĐỀ 4  147 

 

 

mô tả những thành tố đó một cách cụ thể để có thể vận dụng dễ dàng trong vai trò của một 

người giảng viên khi thiết kế và thực hiện bài học.  

Mô hình giảng dạy theo tiếp cận CDIO phải giúp cho giảng viên tuân thủ các chuẩn 

mực về thiết kế dạy học và chuyển tải CĐR của chương trình trong từng bài giảng, từng hoạt 

động dạy học, với quy trình cụ thể đảm bảo việc thực hiện diễn ra thuận lợi, hiệu quả và phù 

hợp với điều kiện thực tiễn ở nước ta. Nguyên tắc này đòi hỏi toàn thể cán bộ giảng viên phải 

xem việc tiếp cận CDIO phải là một giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng ĐT. Các 

giảng viên phải nhìn nhận toàn diện hơn về phương pháp giảng dạy và học tập cũng như cách 

đánh giá sinh viên.  

Việc ĐT cử nhân GDMN theo hướng tiếp cận CDIO sẽ gắn kết được cơ sở ĐT với 

yêu cầu của nhà tuyển dụng, từ đó thu hẹp khoảng cách giữa ĐT của nhà trường và yêu cầu 

của nhà sử dụng nguồn nhân lực; Giúp người học phát triển toàn diện với các kĩ năng cứng  

và  kĩ năng mềm  để nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc luôn thay đổi và thậm 

chí là đi đầu trong việc thay đổi đó; Giúp môn học và CTĐT được xây dựng và thiết kế theo 

một quy trình chuẩn; Các công đoạn quá trình ĐT có tính liên thông và gắn kết khoa học chặt 

chẽ… 

Hơn thế, việc áp dụng mô hình CDIO sẽ giúp Khoa Sư phạm nhanh chóng nâng cao 

chất lượng ĐT nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và từng bước đạt chuẩn quốc tế hướng đến trong 

một vài năm tới sẽ có một số ngành ĐT đạt được chuẩn kiểm định của AUN theo định hướng 

của Nhà trường. 

3. KẾT LUẬN 

Vấn đề xây dựng và công bố CĐR thật sự cần thiết đối với việc đổi mới giáo dục ĐH 

hiện nay nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng ĐT, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Việc xây dựng 

CĐR theo hướng tiếp cận CDIO cho ngành ĐT cử nhân GDMN của Khoa Sư phạm tại trường 

ĐH Thủ Dầu Một mới chỉ là bước đi đầu tiên nhưng thật sự cần thiết đối với việc đổi mới ĐT 

GVMN trong thời kì hội nhập quốc tế. Khi việc xây dựng và công bố CĐR thành công thì đó 

sẽ là cơ sở để đổi mới CTĐT, nâng cao chất lượng ĐT cử nhân ngành GDMN trong giai đoạn 

mới.  
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CƠ SỞ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

SƯ PHẠM TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THEO CHUẨN CDIO 

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT  

Phan Thanh Đồng 

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Đà Lạt 

Tóm tắt 

      Để đổi mới hoạt động dạy và học, Trường Đại học Đà Lạt (ĐHĐL) đã ban hành quy định về 

đổi mới phương pháp (PP) dạy và học tín chỉ theo chuẩn đầu ra (CĐR) CDIO. Nhằm góp phần 

hoàn thiện chương trình đào tạo (CTĐT), bài viết này phân tích những cơ sở của việc xây dựng 

CTĐT sư phạm Tiếng Anh (trình độ đại học) theo CDIO của Trường ĐH Đà Lạt căn cứ trên  

Khung năng lực giáo viên (GV) Tiếng Anh của Việt Nam ETCF. 

Từ khóa: CDIO; chương trình đào tạo; GV tiếng Anh; ETCF; Khung năng lực. 

 

1. MỞ ĐẦU 

Để đổi mới hoạt động dạy và học, trong năm học 2015 – 2016 Trường ĐHĐL đã triển 

khai xây dựng trên quy mô toàn trường các CTĐT trình độ ĐH theo CĐR CDIO. Trên cơ sở 

CTĐT của các khoa chuyên môn, Khoa Sư phạm cũng đã soạn thảo CTĐT trình độ Đại học 

(ĐH) theo CĐR CDIO (Conceive Design Implement Operate) của 7 chuyên ngành sư phạm: 

Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử và Tiếng Anh. Hiệu trưởng Trường 

ĐHĐL đã ký Quyết định số: 311/ QĐ - ĐHĐL ngày 24 tháng 5 năm 2016 về việc ban hành 

quy định về đổi mới PP dạy và học tín chỉ theo CĐR CDIO. 

Ở Việt Nam hiện nay, phần lớn các trường sư phạm có đào tạo GV Tiếng Anh trình độ 

Đại học đều sử dụng Khung năng lực GV Tiếng Anh của Việt Nam (ETCF) làm cơ sở xây 

dựng CTĐT. Nhằm đổi mới toàn diện về giáo dục (GD) ở Việt Nam, đối với bộ môn Tiếng 

Anh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số: 792/BGDĐT-NGCBQLGD ký 

ngày 25 tháng 02 năm 2014 về Khung năng lực GV Tiếng Anh phổ thông. Yêu cầu cơ bản về 

năng lực GV tiếng Anh phổ thông bao gồm tập hợp các tiêu chí về kiến thức và kĩ năng giúp 

cho (1) GV có căn cứ để phấn đấu nâng cao năng lực nghề nghiệp; (2) các cơ sở GD xây dựng 

kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp cho GV tiếng Anh; (3) các cơ sở đào tạo 

GV tiếng Anh phổ thông xây dựng, điều chỉnh và hoàn thiện các CTĐT GV. Ngoài ra, yêu 

cầu cơ bản về năng lực GV tiếng Anh phổ thông cùng với Chuẩn nghề nghiệp GV được dùng 

để đánh giá năng lực nghề nghiệp GV hàng năm. 

Nhằm giúp CTĐT ngày một hoàn thiện hơn, trong bài viết này chúng tôi đưa ra những 

cơ sở khoa học mà Khoa Ngọai ngữ và Khoa Sư pham đã vận dụng để xây dựng CTĐT sư 

phạm tiếng Anh trình độ Đại học theo CDIO của Trường ĐHĐL. 
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2. CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG CTĐT PHẠM TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 

DỰA TRÊN KHUNG ETCF 

2.1. Mục tiêu cụ thể của CTĐT sư phạm Tiếng Anh trình độ Đại học 

Sinh viên tốt nghiệp từ ngành Sư phạm Tiếng Anh có thể: 

M01: Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Chấp hành chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội. Thực 

hiện nghĩa vụ công dân. Có lối sống lành mạnh, văn minh phù hợp với bản sắc dân tộc. Có tác 

phong mẫu mực, làm việc khoa học. 

M02: Hiểu biết về nguồn gốc ra đời, quá trình phát triển của một số môn thể thao như 

điền kinh, bóng bàn, bóng chuyền…Áp dụng các kĩ năng vận động, thể lực, điều luật vào 

luyện tập, có thói quen rèn luyện thể dục nâng cao sức khỏe phục vụ cho hoạt động học tập và 

lao động. 

M03: Sử dụng ngoại ngữ ở các kỹ năng nghe, nói, đọc-hiểu và viết ở trình độ tương 

đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Sử dụng máy tính và các phần mềm 

thông dụng vào các công việc giao tiếp đa phương tiện, tìm kiếm thông tin trên mạng Internet, 

soạn thảo các văn bản hành chính và học thuật, trình bày ở dạng trình chiếu, thực hiện các 

tính toán thông dụng và nâng cao nhằm phục vụ hiệu quả cho việc làm việc nhóm, học tập, 

thực hành, nghiên cứu khoa học GD và Tiếng Anh. 

M04: Vận dụng được kiến thức tâm lý học đại cương vào việc phân tích, giải thích các 

hiện tượng tâm lý của con người trong giao tiếp ứng xử và trong hoạt động thực tiễn một cách 

khoa học. Vận dụng kiến thức GD học trong việc nghiên cứu, tổ chức và phát triển tập thể lớp 

chủ nhiệm, hoạt động GD ngoài giờ lên lớp và giải quyết các tình huống GD. 

M05: Nắm vững kiến thức đại cương về khoa học Xã hội và Nhân văn. Từ đó hình 

thành nền tảng của nhận thức lý tính, cảm xúc và hành động ý chí để tiếp thu kiến thức, hình 

thành kỹ năng, thái độ. Biết vận dụng kiến thức liên môn để giải thích các nội dung của môn 

học sẽ dạy ở trường phổ thông. Biết vận dụng tri thức khoa học liên môn để dạy học tích hợp. 

M06: Có kiến thức chuyên sâu về đặc điểm tâm lý học lứa tuổi làm cơ sở hình thành 

kỹ năng nghiên cứu, tìm hiểu đối tượng và môi trường GD. Giải thích được cơ sở tâm lý của 

hoạt động sư phạm, nhân cách nhà giáo. Có kiến thức và kỹ năng tiến hành nghiên cứu khoa 

học GD.  

M07: Có kiến thức và PP chuyên sâu về lĩnh vực ngôn ngữ học, phát âm, ngữ dụng, 

nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh, dịch Anh – Việt, dịch Việt – Anh, tiếng Anh du lịch, tiếng Anh 

thương mại, văn học Anh, văn học Mỹ, đất nước học Mỹ, đất nước học Anh,  …làm cơ sở cho 

việc phân tích, phát triển nội dung chương trình môn tiếng Anh ở trường phổ thông.   

M08: Có kiến thức và kỹ năng xây dựng kế hoạch dạy học môn tiếng Anh, đảm bảo 

kiến thức và chương trình môn học. Thực hành vận dụng PP, phương tiện, hình thức dạy học 

bộ môn, xây dựng môi trường học tập, quản lý hồ sơ dạy học. Kỹ năng phát triển chương 

trình môn học. Kỹ năng đánh giá kết quả học tập của học sinh. 
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M09: Thực hành xây dựng kế hoạch các hoạt động GD và thực hiện tổ chức hoạt động 

GD qua môn học, các hoạt động GD ngoài giờ lên lớp, hoạt động trong cộng đồng, đánh giá 

kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh. Kỹ năng phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng; 

Kỹ năng giao tiếp, tự học, tự rèn luyện, phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong 

thực tiễn GD. Kỹ năng nghiên cứu khoa học GD.  

M10: Có lối sống lành mạnh, văn minh, giản dị, khiêm tốn, khoan dung, tận tụy, có 

trách nhiệm, trung thực, thẳng thắn, khách quan trong cuộc sống và học tập. Thương yêu, tôn 

trọng, đối xử công bằng với học sinh, giúp học sinh khắc phục khó khăn để học tập và rèn 

luyện tốt. Đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp; có ý thức xây dựng tập thể tốt để cùng thực hiện 

mục tiêu GD. 

2.2. Khung năng lực GV Tiếng Anh của Việt Nam 

Khung năng lực GV Tiếng Anh của Việt Nam (Competency Framework for English 

Language Techers (ETCF) là một sản phẩm của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, do Tiến sĩ 

Diana Dudzik, chuyên gia người Mỹ, và nhiều chuyên gia trong nước cùng soạn thảo. Khung 

này là bộ chuẩn GV cho một môn học cụ thể đầu tiên của Việt Nam. Khung được soạn để trả 

lời cho câu hỏi: GV Tiếng Anh Việt Nam cần biết gì và cần làm được gì để có thể trang bị 

cho người học ngoại ngữ kỹ năng và năng lực mà họ cần trong thế kỷ 21. Đối tượng sử dụng 

của khung là GV Tiếng Anh, Người đào tạo GV Tiếng Anh và tất cả những người tham gia 

vào quá trình đào tạo GV Tiếng Anh. Khung này có thể được sử dụng làm công cụ ban đầu để 

soạn thảo chương trình và mục tiêu của khóa đào tạo và bồi dưỡng GV, để xác định điểm 

mạnh, điểm yếu và nhu cầu của GV và để GV tự đánh giá năng lực của mình.  

Xuất phát từ các mục tiêu cụ thể của CTĐT sư phạm Tiếng Anh, dựa trên các cơ sở 

của Khung năng lực GV Tiếng Anh của Việt Nam (ETCF), Khoa Sư phạm đã xây dựng 

CTĐT sư phạm tiếng Anh trình độ Đại học đáp ứng với các tiêu chí sau: 

2.2.1. Cơ sở thứ 1: Lĩnh vực kiến thức về ngôn ngữ, việc học ngôn ngữ và nội dung khung 

chương trình 

Lĩnh vực thứ nhất bao gồm các kiến thức chuyên môn về giảng dạy Tiếng Anh. Lĩnh 

vực này bao gồm các mảng: năng lực ngôn ngữ của GV cũng như kiến thức về hệ thống ngôn 

ngữ, kiến thức về cách học ngôn ngữ, nội dung và khung chương trình. Khung đánh giá năng 

lực ngoại ngữ (KNLNN) được xây dựng dựa trên Khung trình độ ngôn ngữ Châu Âu 

(Common European Framwork of Reference for Languages - CEFR) trong đó chú trọng tới 

khả năng giao tiếp. Những kiến thức về KNLNN/ CEFR cũng giúp cho việc định hướng kết 

quả học tập của học sinh. Những kiến thức về hệ thống ngôn ngữ bao gồm hiểu biết về phát 

âm, ngữ pháp và từ vựng. Kiến thức về nội dung khung chương trình bao gồm kiến thức liên 

quan đến nền văn hóa tại các quốc gia nói tiếng Anh, những nội dung mang tính học thuật cơ 

bản bằng tiếng Anh, cũng như kiến thức về khung chương trình tiếng Anh hiện hành ở địa 

phương. 
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Bảng 1. Nội dung tương thích của CTĐT sư phạm tiếng Anh trình độ Đại học theo CDIO với kiến thức về ngôn 

ngữ, việc học ngôn ngữ của khung chương trình ETCF 

Lĩnh vực 1 Kiến thức về ngôn ngữ, việc 

học ngôn ngữ và khung 

chương trình 

Nội dung các học phần của CTĐT 

sư phạm tiếng Anh trình độ Đại 

học theo CDIO 

Tiêu chí 1.1a Năng lực ngôn ngữ của GV Ngoại ngữ 1,2 (Pháp, Trung, Nhật, 

Hàn) Phát âm tiếng Anh  

Nghe 1, 2, 3, 4  

Nói 1, 2, 3, 4, 5  

Đọc 1, 2, 3, 4  

Viết 1, 2, 3, 4, 5  

Ngôn ngữ học 1, 2  

Dịch Anh - Việt 1, 2  

Dịch Việt - Anh 1, 2  

Tiêu chí 1.1b Kiến thức về Khung trình độ 

ngôn ngữ châu Âu (CEFR) 

trong giảng dạy 

Không thiết kế trong chương trình 

chính khóa 

Tiêu chí 1.2 Kiến thức về hệ thống ngôn 

ngữ 

Ngôn ngữ học 1, 2  

Ngữ dụng học  

Văn phạm 1, 2  

Tiêu chí 1.3 Kiến thức về cách học ngôn 

ngữ 

Nghe 1, 2, 3, 4  

Nói 1, 2, 3, 4, 5  

Đọc 1, 2, 3, 4  

Viết 1, 2, 3, 4, 5  

PP giảng dạy tiếng Anh 1, 2  

Tiêu chí 1.4 Văn hóa của các quốc gia nói 

tiếng Anh 

Đất nước học Anh  

Đất nước học Mỹ  

Đại cương văn học Anh  

Văn học Anh  

Văn học Mỹ  

Tiêu chí 1.5 Nội dung học thuật bằng tiếng 

Anh 

Tiếng Anh thương mại 1 

Tiếng Anh Du lịch 1 

PP nghiên cứu ngôn ngữ  

Tiếng Anh báo chí  

Tiếng Anh trong giảng dạy  

Tiêu chí 1.6 Khung chương trình ngôn ngữ PP giảng dạy tiếng Anh 2  

 Từ bảng 1 chúng ta có thể nhận thấy để đáp ứng yêu cầu của lĩnh vực này, chương 

trình đã thiết kế rất nhiều học phần về ngôn ngữ Anh vì đây là nội dung kiến thức về ngôn 

ngữ, việc học ngôn ngữ và khung chương trình cơ bản trong những năm học đầu.  

2.2.2. Cơ sở thứ 2: Lĩnh vực kiến thức về PP giảng dạy ngôn ngữ 

Lĩnh vực thứ hai chủ yếu liên quan đến các kiến thức chuyên môn về sư phạm như: 

cách giảng dạy 4 kỹ năng, thiết kế kế hoạch giảng dạy hiệu quả, tạo ra những môi trường học 

tập có tính hỗ trợ người học, thực hiện bài giảng hiệu quả, đánh giá sự tiến bộ và năng lực của 

học sinh, và sử dụng hiệu quả các nguồn học liệu và công nghệ để hỗ trợ cho việc học của học 

sinh. 
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Bảng 2. Nội dung tương thích của CTĐT sư phạm tiếng Anh trình độ Đại học theo CDIO với kiến thức về PP 

giảng dạy ngôn ngữ 

Lĩnh vực 2 Kiến thức sư phạm Nội dung các học phần của CTĐT  

sư phạm tiếng Anh trình độ Đại học  

Tiêu chí 2.1 PP giảng dạy ngôn 

ngữ 

Nghe 1, 2, 3, 4; Nói 1, 2, 3, 4, 5  

Đọc 1, 2, 3, 4  

Viết 1, 2, 3, 4, 5 

PP giảng dạy tiếng Anh 1 

Tiêu chí 2.2 Thiết kế bài học PP giảng dạy tiếng Anh 2  

Thực hành giảng dạy tiếng Anh  

Kiến tập sư phạm  

Thực tập sư phạm  

Tiêu chí 2.3 Tiến hành buổi học Tâm lý học đại cương  

GD học đại cương  

Cơ sở tổ chức hoạt động sư phạm  

PP giảng dạy tiếng Anh 2  

Thực hành giảng dạy tiếng Anh  

Kiến tập sư phạm  

Thực tập sư phạm  

Tiêu chí 2.4 Đánh giá việc học 

ngôn ngữ 

PP giảng dạy tiếng Anh 2  

Thực hành giảng dạy tiếng Anh  

Thực tập sư phạm  

Tiêu chí 2.5 Nguồn học liệu PP giảng dạy tiếng Anh 1  

Tin học cơ sở  

Tiêu chí 2.6 Công nghệ 

 

Ứng dụng CNTT trong dạy & học ngoại 

ngữ 

Tin học cơ sở 

 

2.2.3. Cơ sở thứ 3: Lĩnh vực hiểu biết về người học ngôn ngữ 

Lĩnh vực thứ ba liên quan đến những kiến thức về người học ngôn ngữ, một lĩnh vực 

thường ít đươc nghiên cứu và hay đề cập tới trong GD và phát triển sư phạm. Sự nắm bắt của 

GV về quá trình phát triển của học sinh, các giai đoạn của việc học ngôn ngữ và các trải 

nghiệm học tập trước đây sẽ đóng góp vào sự thành công trong học tập của người học. Hiểu 

biết về học sinh cũng là yếu tố cần thiết để GV có thể hỗ trợ quá trình phát triển khả năng 

sáng tạo và tư duy phản biện của học sinh, những kỹ năng rất cần thiết của công dân thế kỷ 

21. Do đó, Trường ĐHĐL đã xây dựng các học phần chuyên sâu về kiến thức sư phạm cũng 

như các học phần về lý luận chính trị. 

Bảng 3. Nội dung tương thích của CTĐT sư phạm tiếng Anh trình độ Đại học theo CDIO với sự hiểu biết về 

người học ngôn ngữ 

Lĩnh vực 3 Kiến thức về người học 

ngôn ngữ 

Nội dung các học phân của CTĐT sư 

phạm tiếng Anh trình độ Đại học  

Tiêu chí 3.1 Hiểu rõ quá trình phát triển 

của học sinh để tạo động 

lực cho họ 

Tâm lý học đại cương  

GD học đại cương  
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Tiêu chí 3.2 Nhận thức được quá trình 

tiếp thu của học sinh để đưa 

ra hướng dẫn phù hợp 

Pháp luật đại cương  

Tâm lý học đại cương 

GD học đại cương  

Cơ sở tổ chức hoạt động sư phạm  

Tiêu chí 3.3 Suy ngẫm về những giá trị 

văn hoá và quá trình học tập 

trước đây của học sinh 

Đất nước học Anh  

Đất nước học Mỹ  

GD học đại cương  

Tiêu chí 3.4 Phát triển khả năng sáng tạo 

và tư duy phản biện cho học 

sinh 

Những nguyên lý của Chủ nghĩa MLN 1, 2  

Tư tưởng Hồ Chí Minh  

Đường lối cách mạng của Đảng CSVN  

2.2.4. Cơ sở thứ 4. Lĩnh vực giá trị và thái độ nghề nghiệp trong việc giảng dạy ngôn ngữ 

Lĩnh vực thứ tư chỉ ra rằng các giá trị và thái độ đối với nghề nghiệp gắn liền với các 

lĩnh vực khác. Những thái độ và giá trị này bao gồm việc khuyến khích và nêu gương về việc 

học ngôn ngữ; tiến hành hợp tác, cộng tác và làm việc nhóm; học tập phát triển chuyên môn 

thông qua bồi dưỡng năng lực thường xuyên, đọc sách báo, tham gia các hoạt động cộng đồng 

chuyên môn và dự giờ lẫn nhau, cũng như việc tham gia vào các hoạt động bồi dưỡng chuyên 

môn. 

Bảng 4. Nội dung tương thích của CTĐT sư phạm tiếng Anh trình độ Đại học theo CDIO với giá trị và thái độ 

nghề nghiệp trong việc giảng dạy ngôn ngữ 

Lĩnh vực 4 Giá trị và thái độ nghề nghiệp 

trong việc giảng dạy ngôn ngữ 

Nội dung các học phần của CTĐT sư 

phạm tiếng Anh trình độ Đại học  

Tiêu chí 4.1 Thể hiện thái độ nghề nghiệp 

trong giảng dạy ngôn ngữ 

PP giảng dạy tiếng Anh 1, 2  

Thực hành giảng dạy tiếng Anh  

Thực tập sư phạm  

Tiêu chí 4.2 Thực hiện hợp tác, cộng tác và 

làm việc nhóm trong giảng dạy 

ngôn ngữ 

Phần lớn các học phần của chương 

trình đều yêu cầu sinh viên phải đáp 

ứng tiêu chí này. 

Tiêu chí 4.3 Bồi dưỡng chuyên môn và học 

tập cả đời 

Các học phần về 4 kỹ năng: Nghe, Nói, 

Đọc, Viết  

PP nghiên cứu ngôn ngữ  

PP giảng dạy tiếng Anh 1, 2  

Tiêu chí 4.4 Đóng góp cho sự nghiệp giảng 

dạy ngôn ngữ 

PP nghiên cứu ngôn ngữ  

Thực tập sư phạm  

Khóa luận tốt nghiệp ngôn ngữ Anh  

Khóa luận tốt nghiệp sư phạm  

2.2.5. Cơ sở thứ 5. Lĩnh vực thực hành giảng dạy và bối cảnh của việc giảng dạy ngôn ngữ 

Lĩnh vực 5 thể hiện tầm quan trọng của việc GV cần hiểu rõ bối cảnh của việc giảng 

dạy tiếng Anh, và liên kết những ứng dụng thực tiễn của tiếng Anh tại Việt Nam với tiếng 

Anh nói chung. Những kiến thức này được thể hiện thông qua việc GV liên kết việc học tiếng 

Anh với các môn học khác trong chương trình, cũng như với các vấn đề có liên quan đến việc 

sử dụng tiếng Anh trong môi trường giảng dạy của mình; cũng như thông qua việc liên kết với 

những người sử dụng tiếng Anh khác thông qua sự trợ giúp của công nghệ và những diễn giả 

được mời nói chuyện. Lĩnh vực này cũng khuyến khích GV đưa ra những phản hồi về việc 

học ngoại ngữ của bản thân, về những câu hỏi nảy sinh trong quá trình giảng dạy và tìm kiếm 

câu trả lời để làm cơ sở cho hoạt động giảng dạy của mình. 
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Bảng 5. Nội dung tương thích của CTĐT sư phạm tiếng Anh trình độ Đại học theo CDIO với thực hành giảng 

dạy và bối cảnh của việc giảng dạy ngôn ngữ 

Lĩnh vực 5 Thực hành giảng dạy và bối 

cảnh của việc giảng dạy ngôn 

ngữ 

Nội dung các học phần của 

CTĐT sư phạm tiếng Anh trình 

độ Đại học theo CDIO 

Tiêu chí 5.1 Liên kết việc học tập vượt ra khỏi 

ranh giới lớp học 

Kiến tập sư phạm  

Thực tập sư phạm  

Tiêu chí 5.2 Xem xét việc dạy và học ngôn 

ngữ 

PP nghiên cứu ngôn ngữ  

Tiếng Anh trong giảng dạy  

               

Căn cứ vào các bảng trên chúng ta nhận thấy CTĐT sư phạm tiếng Anh trình độ Đại 

học theo CDIO của Trường ĐH Đà Lạt phù hợp với Khung năng lực GV Tiếng Anh của Việt 

nam ETCF, và tính tương thích của chương trình CDIO với ETCF là tương đối cao.  

Tuy nhiên do tính đặc thù của việc đào tạo các chuyên ngành sư phạm tại Trường 

ĐHĐL từ trước đến nay là đào tạo lồng ghép giữa các sinh viên theo chuyên ngành sư phạm 

và sinh viên tổng hợp, cho nên đề đáp ứng được điều kiện thực tế đó, CTĐT sư phạm tiếng 

Anh trình độ Đại học của Khoa Sư phạm đang được xây dựng dựa trên các nội dung chính 

của CTĐT cử nhân Ngôn ngữ Anh do Khoa Ngoại ngữ biên soạn. Xuất phát từ thực tế trên 

chúng tôi nhận thấy CTĐT sư phạm tiếng Anh trình độ Đại học theo CĐR CDIO tuy đã căn 

cứ vào Khung năng lực GV Tiếng Anh của Việt nam ETCF, nhưng vẫn còn một số điểm hạn 

chế. Đó là trình độ đầu vào của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và sư phạm Tiếng Anh của 

Trường ĐHĐL chưa thật cao như một số trường sư phạm ngoại ngữ khác nên chương trình 

còn xây dựng nhiều số tín chỉ thực hành tiếng (54/130 tín chỉ), theo tham khảo một số CTĐT 

sư phạm tiếng Anh trình độ Đại học của một số trường chúng tôi nhận thấy: số tín chỉ thực 

hành tiếng của của ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội là 36/133 và Trường ĐH Ngoại 

ngữ - ĐH Huế là 48/141. Số tín chỉ mỗi học phần của các trường trên đều thiết kế khác nhau 

từ 2 đến 4 trong khi Trường ĐHĐL thiết kế tất cả các học phần đều 3 tín chỉ, từ đó tổng số 

học phần được thiết kế với khối lượng toàn khóa của Trường ĐHĐL ít hơn, nên có một số học 

phần bổ trợ cho khối ngành ngoại ngữ không được thiêt kế như: Tiếng Việt thực hành, Dẫn 

luận ngôn ngữ, Cơ sở văn hóa Việt nam,… Cũng do những lý do nêu trên, nên tiêu chí 1.1b 

Kiến thức về Khung trình độ ngôn ngữ châu Âu (CEFR) trong giảng dạy không được thiết kế 

trong chương trình chính khóa. Tuy nhiên trong quá trình giảng dạy môn PP giảng dạy Tiếng 

Anh 2 GV có giới thiệu để sinh viên tham khảo. 

3. KẾT LUẬN 

CTĐT sư phạm tiếng Anh trình độ Đại học theo CĐR CDIO của Trường ĐHĐL 

không những có sự tương thích cao với Khung năng lực GV Tiếng Anh của Việt Nam ETCF 

mà còn đáp ứng được với mục tiêu đào tạo của ngành sư phạm tiếng Anh là đào tạo nguồn 

nhân lực chất lượng cao, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; có khả năng nghiên cứu khoa 

học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo 

đức, lối sống; có năng lực hoạt động nghề nghiệp: năng lực tìm hiểu người học và môi trường 

GD; năng lực GD; năng lực dạy học; năng lực giao tiếp sư phạm; năng lực đánh giá trong 

GD; năng lực hoạt động xã hội; năng lực phát triển nghề nghiệp. 
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Qua những phân tích trên chúng tôi có thể khẳng định rằng Trường ĐHĐL đã xây 

dựng được một CTĐT trình độ sư phạm tiếng Anh trình độ Đại học theo CĐR CDIO căn cứ 

trên Khung năng lực GV Tiếng Anh của Việt nam ETCF là đúng và phù hợp với xu hướng 

phát triển của GD Việt Nam, đặc biệt là với ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm Tiếng Anh 

đang đào tạo một đội ngũ những người sử dụng ngôn ngữ để giúp Việt Nam hòa nhập với 

cộng đồng quốc tế. 
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ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÓ NĂNG LỰC 

GIẢNG DẠY CÁC MÔN KHOA HỌC BẰNG TIẾNG ANH  

Đoàn Thị Mỹ Linh 

Khoa Sư phạm, Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương 

Tóm tắt 

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc 

dân giai đoạn 2008 - 2020” của Thủ tướng chính phủ. Cả nước đang tiến hành  thực hiện nhiều 

bước đi để hướng tới mục tiêu của đề án này. Trong đó việc dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh 

là một phần quan trọng để hướng tới thành công của đề án. Tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có 

một nguồn giáo viên (GV) được đào tạo bài bản và chính thống trong nước. Đào tạo GV trung học 

phổ thông có năng lực giảng dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh là giải pháp cần thiết nhất để 

đề án thành công. Muốn đào tạo được lượng GV này đòi hỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo phải có 

chính sách đãi ngộ, kế hoạch đào tạo, kế hoạch tuyển sinh nhằm tuyển được sinh viên có nền tảng 

cả hai lĩnh vực về chuyên môn và tiếng Anh. 

Từ khóa: Dạy môn khoa học bằng tiếng Anh; Đào tạo GV; Năng lực giảng dạy. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo 

dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020”, thực hiện theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành ngày 30-9-2008, cả nước đang tiến hành  thực hiện nhiều bước đi 

để hướng tới mục tiêu của đề án này. Nhiều nơi tổ chức hội thảo để thu nhặt được  nhiều ý 

kiến để có hướng đi vững và chắc hơn. Nhiều trường đã thực hiện giảng dạy các môn khoa 

học bằng tiếng Anh từ nhiều năm nay và với tốc độ phát triển rất nhanh. Theo thông tin từ Sở 

Giáo dục và Đào Tạo Thành phố Hồ Chí Minh thì năm học 2012-2013 đã có 10 trường tham 

gia dạy môn toán và môn khoa học bằng tiếng Anh. Toàn thành phố có 45 lớp với hơn 1.600 

học sinh (HS) đang theo học chương trình này với thời lượng tối đa 2 tiết/tuần. Tuy nhiên để 

đánh giá được chất lượng, hiệu quả giảng dạy thì vẫn là một vấn đề còn gặp nhiều khó khăn 

bởi giáo trình giảng dạy của các trường chưa thống nhất, GV giảng dạy chủ yếu được các 

trường hợp đồng từ nhiều nơi về giảng dạy. Những GV này đa số được đào tạo từ nhiều nước 

trên thế giới với những tiếp cận các nền giáo dục hoàn toàn khác nhau. Như vậy liệu những 

GV này dạy học thực sự hiệu quả với tình hình, điều kiện, trình độ của HS Việt Nam hiện nay 

vì hiệu quả giảng dạy môn tự nhiên bằng tiếng Anh không chỉ đánh giá kiến thức tiếng Anh 

HS đạt được mà đánh giá chính vẫn là kiến thức của những môn khoa học.  

Tuy vậy lượng GV này cũng cực kỳ khang hiếm, trong khi theo lộ trình của đề án là 

đến năm 2020 phải thực hiện đại trà trên toàn quốc. Để đảm bảo có đủ số lượng GV và những 

GV được đào tạo bài bản, đồng đều theo đúng tiêu chí đánh giá những môn  khoa học. Chúng 

ta phải bắt tay ngay vào việc đào tạo lượng GV có đủ năng lực dạy những môn khoa học bằng 

tiếng Anh. Bài viết đi sâu vào những giải pháp nhằm tuyển chọn và đào tạo được nguồn GV 

này một cách hiệu quả. 
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2. NỘI DUNG 

2.1. Năng lực cần có của GV dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh 

Muốn thực hiện thành công đề án thì phải cần rất nhiều yếu tố như giáo trình, GV, cơ 

sở vật chất,…, trong đó GV là một yếu tố then chốt, quan trọng nhất. Để đảm nhiệm được 

công việc này người GV phải có tổ hợp nhiều năng lực, cụ thể như sau: 

- Năng lực chuyên môn: Bao gồm những kiến thức chuyên môn về những môn khoa 

được đào tạo chuyên sâu và những kỹ năng vận dụng, giải quyết vấn đề liên quan tới kiến 

thức chuyên môn đó.  

- Năng lực tiếng Anh: Gồm hai phần là chuẩn kiến thức theo 6 bậc tương đương 

Khung tham chiếu châu Âu và phần tiếng Anh chuyên ngành theo đúng chuyên môn được đào 

tạo. Phải có sự giao thoa giữa hai lĩnh vực này để có thể giải thích những định nghĩa khoa học 

đúng và chuẩn. Vậy GV dạy bộ môn khoa học đòi hỏi phải có năng lực tiếng Anh rộng và sâu 

hơn so với GV chỉ dạy tiếng Anh thông thường. 

- Năng lực sư phạm: Là một năng lực chuyên biệt đặc trưng của nghề dạy học nói 

chung “năng lực sư phạm là tổ hợp những đặc điểm tâm lí của nhân cách nhằm đáp ứng các 

yêu cầu của hoạt động sư phạm và quyết định sự thành công của hoạt động ấy”. Năng lực 

dạy học gồm các năng lực thành phần cơ bản sau đây: [1] 

o Năng lực chuẩn bị: Gồm chọn lựa tài liệu tham khảo để chuẩn bị cho hoạt 

động giảng dạy, xác định mục tiêu bài giảng (xuất phát từ mục tiêu môn học, mục tiêu chương 

trình bậc học…); các yêu cầu về kiến thức và kĩ năng dạy học; chọn các phương pháp, hình 

thức giảng dạy và kĩ thuật giảng dạy cũng như thiết bị tương ứng; dự kiến các khả năng xảy ra 

và các phương án xử lí. Tất cả các kĩ năng cụ thể này phải được chuẩn bị đầy đủ và được viết 

ra dưới dạng bản kế hoạch. 

o Năng lực sử dụng ngôn ngữ: Khi đánh giá một GV có năng lực giảng dạy tốt, 

chắc chắn người ta phải xem xét chủ yếu đến năng lực diễn đạt, trình bày của GV. Khả năng 

diễn đạt trong sáng, khúc triết, lời nói hấp dẫn, truyền cảm và giàu hình ảnh…của GV sẽ là 

yếu tố quan trọng đảm bảo cho giờ dạy thành công.  

o Năng lực sử dụng các thiết bị và phương tiện dạy học: Đây là năng lực không 

thể thiếu được của GV ở bất cứ cấp học nào trong giai đoạn hiện nay.  

o Năng lực hoạt động xã hội trong và ngoài trường: Trọng tâm của quan hệ giao 

tiếp là giữa người dạy và người học.  

o Năng lực đánh giá: Năng lực đánh giá giúp cho GV nắm được trình độ và khả 

năng tiếp thu bài của HS để xác nhận kết quả của một hoạt động để bổ sung điều chỉnh trong 

dạy học.  

o Năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục: Nắm vững các bước tổ chức các 

hoạt động dạy học và giáo dục.  

2.1. Giải pháp tuyển chọn và đào tạo GV THPT giảng dạy môn KH bằng tiếng Anh 

Thực hiện chính sách đãi ngộ hợp lý: Hiện tại chưa có một chính sách cụ thể nhằm đãi 

ngộ cho GV dạy các môn khoa học bằng tiếng Anh. Điều này gây cản trở rất lớn cho các 
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trường tuyển dụng được GV có đủ năng lực để đáp ứng được yêu cầu. Ngoài ra còn ảnh 

hưởng tới việc thu hút HS giỏi cả hai lĩnh vực tham gia thi tuyển vào ngành mới này. HS chưa 

thấy rõ quyền lợi của mình tương xứng với tiềm năng bản thân có. Như vậy chính sách đãi 

ngộ như thế nào để bảo đủ hấp dẫn đủ để mọi người quan tâm tới vấn đề này? Đãi ngộ bao 

gồm cả đãi ngộ về cuộc sống, đãi ngộ về môi trường làm việc và khả năng thăng tiến và cơ 

hội phát triển bản thân.  

Mở ngành đào tạo GV GV trung học phổ thông giảng dạy môn khoa học bằng tiếng 

Anh ở nhiều trường Đại học Sư phạm trên cả nước. 

Hiện nay mới chỉ có trường Đại học Sư Phạm Hà Nội tuyển sinh ngành này. Theo 

thông báo tuyển sinh nhà trường công bố thì mùa tuyển sinh năm 2014 trường tuyển sinh đào 

tạo GV dạy bộ môn bằng tiếng Anh như: Chương trình sư phạm Toán học dạy Toán bằng 

tiếng Anh thi khối A, A1 với chỉ tiêu 50; Sư phạm (SP) Sinh học dạy Sinh học bằng tiếng 

Anh thi khối A, B với chỉ tiêu 25. Trong chỉ tiêu của các ngành SP Tin học, SP Vật lý và SP 

Hoá học mỗi ngành đều có 25 chỉ tiêu dành cho chương trình đào tạo SP Tin học, SP Vật Lý, 

SP Hoá học dạy các môn tương ứng bằng tiếng Anh. Chương trình Giáo dục Mầm non - SP 

Tiếng Anh thi khối D1 với chỉ tiêu 30. Chương trình Giáo dục Tiểu học - SP Tiếng Anh thi 

khối A1, D1 với chỉ tiêu 30. 

Đây là một bước đột phá và là nguồn cung cấp GV tương đối ổn định. Tuy nhiên số 

lượng này 4 năm sau ra trường vẫn là một số lượng tương đối ít. Trong số những HS được 

tuyển chọn học những ngành này rồi sẽ có bao nhiêu em đạt đủ trình độ ngoại ngữ để đảm 

đương nhiệm vụ khi đầu vào đa số HS thi khối A.  

Tuyển sinh viên có năng lực chuyên môn và ngoại ngữ: Để chắc rằng những HS thi 

đậu đầu vào có cả năng lực chuyên môn lẫn tiếng Anh nên thi tuyển sinh bắt buộc phải có cả 

môn khoa học cần và môn ngoại ngữ vì cả môn khoa học và môn tiếng Anh muốn chuyên sâu 

phải có nền tảng vững chắc và năng khiếu của HS. Chỉ 4 năm vừa học chuyên môn, vừa học 

tiếng Anh khi nền tảng tiêng Anh yếu thì rất khó để các em có thể trang bị đủ kiến thức và 

năng lực cho nghề nghiệp sau này. 

Một số hoạt động đào tạo giúp sinh viên phát triển những năng lực nhằm đáp ứng cho 

mục tiêu giảng dạy sau này: 

- Xây dựng và phát huy mạnh mẽ các môi trường tự học, tự nâng cao trình độ và 

sử dụng ngoại ngữ của cán bộ, GV và HS trong nhà trường. Xây dựng các môi trường làm 

việc có sử dụng ngoại ngữ ở cơ quan, nhà trường. 

- Tổ chức các hoạt động để HS tham gia vào các hoạt động giao tiếp bằng tiếng 

Anh trong GV và HS, như: tổ chức câu lạc bộ nói tiếng Anh, giao lưu tiếng Anh cho HS các 

khối lớp, thi hát bằng tiếng Anh, hùng biện tiếng Anh, Ngày hội tiếng Anh… 

- Chủ động tham mưu thực hiện các chương trình hợp tác, trao đổi GV với nước 

ngoài nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các GV người nước ngoài tham gia đào tạo ngoại ngữ 

trong nhà trường. 

- Bổ sung học liệu, phần mềm dạy và học ngoại ngữ và các trang thiết bị cần 

thiết phù hợp với điều kiện đã có của nhà trường, đảm bảo phục vụ hiệu quả việc đổi mới toàn 

diện công tác dạy và học ngoại ngữ của nhà trường. Triển khai tập huấn và sử dụng hiệu quả 

các phần mềm và trang thiết bị dạy học được trang bị. 
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3. KẾT LUẬN 

Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 

2020” rất cần để nâng cao trình độ ngoại ngữ của HS. Tuy nhiên đi hơn nửa chặn đường, các 

trường vẫn chưa định hướng được cái đích cần đến;  nhiều nơi vẫn hoài nghi tính thiết thực 

của nó bất chấp nỗ lực của rất nhiều trường. 12 năm để thực hiện một đề án không phải là 

ngắn, không phải quá khó mà không thực hiện được mà do đề án chưa chỉ rõ cụ thể con 

đường các trường Trung học Phổ thông và Đại học phải đi. Đề án ra đời đã yêu cầu các 

trường chuyên thực hiện dạy những môn khoa học bằng tiếng Anh nhưng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo chưa trang bị cho trường những công cụ cần thiết  để đạt được chất lượng. Những 

công cụ đó là sự chỉ đạo cụ thể để để các trường có cơ sở thực hiện, trang bị đội ngũ GV được 

đào tạo bài bản, thống nhất và có trình độ đủ để thực hiện nhiệm vụ mà chủ yếu các trường 

phải tự thân vận động, Bộ cũng chưa có một tiêu chí đánh giá cụ thể chất lượng đào tạo nên 

các trường tự thực hiện theo khả năng của từng trường mà chưa chưa có cơ sở để đánh giá.  

Như vậy việc đào tạo GV là vấn đề cần làm từ khi chuẩn bị có đề án. Giải pháp cần 

thiết nhất để đề án thành công là đào tạo nguồn GV đủ năng lực để đảm nhiệm công việc. GV 

giỏi thì trò mới giỏi, muốn có GV giỏi thì Bộ phải có những chính sách cụ thể để thu hút và 

đào tạo. Có GV chuẩn, giáo trình chuẩn, tiêu chí đánh giá chuẩn thì đề án mới mang lại kết 

quả như mong muốn. 
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THỰC TRẠNG THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN  

CHUYÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH 

Nguyễn Thị Tú 

Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Đà Lạt 

Tóm tắt 

Bài báo này phản ánh thực trạng công tác tổ chức hoạt động thực tập cho sinh viên (SV) năm cuối 

chuyên ngành Ngôn Ngữ Anh và đề xuất những giải pháp nhằm giúp SV có đủ tự tin, phẩm chất và 

kiến thức thực tế khi bước vào môi trường làm việc đầy thử thách nhưng cũng đầy tâm huyết và 

sáng tạo. 

Từ khóa: thực tập; ngôn ngữ Anh. 

1. MỞ ĐẦU 

Ở Việt Nam, trước khi tốt nghiệp, hầu hết các SV ĐH đều trải qua một quá trình thực 

tập, thực tế, thường kéo dài khoảng 3 tháng. Khi đó SV đã được đào tạo hoàn chỉnh về kiến 

thức chuyên môn trong nhà trường, đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc tốt nghiệp, đi làm 

thực sự nên kỳ thực tập này có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả ba đối tượng là nhà trường, 

SV và đơn vị tiếp nhận SV thực tập. 

Tham gia trực tiếp vào quá trình thực tập chỉ bao gồm hai đối tượng là SV và đơn vị 

tiếp nhận SV thực tập nhưng nhà trường vẫn đóng một vai trò rất quan trọng. Trước tiên, nhà 

trường là nơi đã đào tạo, cung cấp cho SV các kiến thức, kỹ năng SV sẽ sử dụng trong quá 

trình thực tập. Nếu những kiến thức, kỹ năng đó thiết thực, gắn liền với thực tế thì sẽ giúp SV 

dễ dàng hơn trong quá trình tiếp cận với công việc để có một kỳ thực tập thành công. Ngược 

lại, nếu những gì SV nhận được trên giảng đường ĐH xa rời với thực tế thì họ sẽ gặp rất nhiều 

khó khăn khi đi thực tập, thậm chí có thể làm thui chột tinh thần lao động và tình yêu nghề 

nghiệp của SV. Nhà trường còn là cầu nối giữa SV và đơn vị tiếp nhận, thể hiện qua việc nhà 

trường tìm kiếm những địa chỉ thích hợp để giới thiệu SV tới thực tập, chuẩn bị cho SV các 

văn bản cần thiết để đi liên hệ; hướng dẫn trước cho SV một số điều họ cần biết khi tham gia 

vào công việc thực tế. Có thể nói SV thực tập thành công hay không phụ thuộc một phần lớn 

vào sự đào tạo và chuẩn bị của nhà trường. 

Trong 4 năm gần đây, tác giả bài báo này là người trực tiếp lập kế hoạch và chịu trách 

nhiệm trực tiếp đối với quá trình thực tập- thực tế của SV năm cuối ngành Ngôn ngữ Anh với 

2 chuyên ngành chính là Biên- Phiên dịch và Du lịch -Thương mại trong 4 năm liên tiếp. Từ 

những va chạm thực tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này, chúng tôi có nhiều suy nghĩ và 

trăn trở với thực trạng thực tập cũng như những khó khăn của SV, giảng viên hướng dẫn và 

các đơn vị mà SV đến liên hệ thực tập, đồng thời chúng tôi cũng mong muốn được đưa ra một 

số góp ý và đề xuất với hy vọng quá trình thực tập của SV sẽ mang lại hiệu quả thiết thực 

đúng như mục tiêu và phương hướng mà chương trình đào tạo của trường chúng ta đã xác 

định. 
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2. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN THỰC TẬP - THỰC TẾ 

Theo chương trình đào tạo của trường ĐH Đà Lạt, học phần thực tập tốt nghiệp giúp 

SV vận dụng những kiến thức đã học một cách có khoa học và sáng tạo vào tình hình thực 

tiễn của xã hội, tạo điều kiện cho SV có dịp cọ xát với thực tiễn, làm quen với môi trường làm 

việc và tác phong công nghiệp trong công việc. Bên cạnh đó, học phần hướng tới rèn luyện 

cho SV khả năng tư duy độc lập, sáng tạo trong công việc, tự vận động và khẳng định mình 

trong hành trình hội nhập vào nền kinh tế thị trường năng động. 

Vì vậy, mục tiêu của học phần này được xác định rất rõ ràng và cụ thể như sau: 

- Giúp SV tìm hiểu và hội nhập môi trường làm việc tại các cơ quan doanh 

nghiệp: hiểu biết văn hóa doanh nghiệp, ngành nghề hoạt động, các quy định, nội quy, các thủ 

tục và quan trọng hơn nữa là hiểu biết các yêu cầu công việc mình đang làm, đang thực tập. 

Đây cũng là cơ hội cho SV tiếp xúc trực tiếp với môi trường làm việc tại doanh nghiệp và áp 

dụng kiến thức đã học vào công việc thực tế. 

- Giúp SV vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, để rèn luyện, hình thành các 

kỹ năng nghiệp vụ cũng như học hỏi, rèn luyện phong cách làm việc; vận dụng những kiến 

thức đã học một cách có khoa học và sáng tạo vào tình hình thực tiễn. 

- Rèn luyện cho SV kỹ năng nghiên cứu, giải quyết các vấn đề (kỹ năng chuyên 

môn, kỹ năng mềm); ngoài ra cũng chú trọng đến kỹ năng giao tiếp khách hàng, tìm hiểu các 

công việc thực tế liên quan đến chứng từ, thư tín trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại và 

biên dịch, phiên dịch. 

- Tìm hiểu các vị trí công việc sẽ làm trong tương lai, cọ xát với thực tiễn, làm 

quen với môi trường làm việc và tác phong làm việc sáng tạo, hiệu quả trong công việc. 

3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN 

3.1. Về phía SV 

Như đã trình bày trong phần mở đầu của bài báo này: tham gia trực tiếp vào quá trình 

thực tập chỉ bao gồm 2 đối tượng là SV và đơn vị tiếp nhận SV thực tập nhưng nhà trường 

vẫn đóng một vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, căn cứ thực tế sau 4 năm đảm trách công việc 

tổ chức hoạt động thực tập của SV, chúng tôi nhận thấy những khó khăn mà SV phải đương 

đầu như sau: 

- Thời gian thực tập song song với chương trình học nên SV gặp khó khăn trong việc 

tham gia các hoạt động nhóm của các môn học, thiếu thời gian chuẩn bị do các thực tập sinh 

không có lịch thực tập cùng ngày.  

- Thời gian thực tập tương đối ngắn (2 tháng) nên SV khó có thể am hiểu tường tận 

công việc cũng như học hỏi được các kinh nghiệm trong công việc một cách thấu đáo. 

- Không có cơ hội dùng tiếng Anh một cách triệt để vì những nơi thực tập đa số không 

phải luôn luôn có ngữ cảnh để sử dụng tiếng Anh. Chẳng hạn như các khách sạn không có 

nhiều điều kiện đón khách người nước ngoài để SV thực tập giao tiếp (đặc biết đối với thực 

tập Du lịch- Thương mại). 
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- SV chưa có cách nhìn đúng đắn trong lĩnh vực nghề nghiệp mà mình đã lựa chọn. 

Nhiều SV cho rằng mình có trình độ ĐH chỉ đảm trách những công việc từ cấp quản lý trở lên 

mà không phải những công việc của nhân viên. Do đó, những sai lầm đáng tiếc thuộc lãnh 

vực chuyên môn cũng như phong cách làm việc khi tham gia vào thị trường lao động sau khi 

tốt nghiệp thường xuyên xảy ra. Vì vậy, SV cần hiểu một cách sâu sắc và đúng đắn hơn về vai 

trò công việc trong lãnh vực chuyên môn của mình. 

- SV còn thiếu kỹ năng mềm cần trang bị trước khi bước vào đợt thực tập, chẳng hạn: 

kỹ năng giao tiếp, kiến thức và kinh nghiệm trong môi trường công sở, kiến thức thực tế bổ 

trợ cho chuyên ngành như kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, kỹ năng giải quyết vấn đề, 

kỹ năng quản lý áp lực trong công việc. 

- Khi được chọn địa điểm mình thực tập, SV thường chọn những nơi có quy mô quá 

nhỏ, không đáp ứng yêu cầu nâng cao kiến thức cũng như kinh nghiệm thực tế cho SV. Vì vậy 

giảng viên phải luôn linh hoạt liên hệ địa điểm thực tập cho SV trong khi liên hệ được địa 

điểm thực tập trên địa bàn thành phố Đà Lạt không phải là điều dễ dàng. Điều này làm xáo 

trộn trong việc lập kế hoạch thực tập. 

- Chất lượng SV thường không đồng đều trong khi các đơn vị tiếp nhận SV thực tập 

thường chỉ muốn lựa chọn những SV khá, giỏi. Vì vậy, các SV có học lực kém hơn thường có 

ít cơ hội để hoàn thiện bản thân mình tại những môi trường làm việc chuyên nghiệp.  

- Có một khó khăn vẫn tồn tại trong 4 năm qua, đó là nhà trường rất khó kiểm soát 

mức độ thành công khi đi thực tập của SV. Không phải đơn vị sử dụng lao động nào cũng có 

thời gian và tâm huyết để phản ánh tình hình SV thực tập một cách cặn kẽ, kỹ càng. Thường 

thì kết quả thực tập chỉ được thể hiện thông qua báo cáo thực tập của SV và nhận xét của 

người hướng dẫn thực tập. Hầu hết các báo cáo, nhận xét này đều nhằm mục đích giúp SV đạt 

điểm cao nhất có thể. 

3.2. Về phía giảng viên hướng dẫn 

Bên cạnh những khó khăn mà SV gặp phải, giảng viên hướng dẫn thực tập cũng gặp 

nhiều hạn chế như sau: 

- Giảng viên hướng dẫn chưa có nhiều kinh nghiệm ứng dụng kiến thức vào thực tiễn 

công việc cũng như kiến thức rộng rãi về môi trường làm việc thuộc các lãnh vực như Du 

lịch- Thương mại và Biên- Phiên dịch. Chính vì vậy, giảng viên chưa thể giúp đỡ SV cọ xát 

thực tế một cách có hiệu quả. 

- Trong thời gian lên kế hoạch cho việc thực tập, thường hay xảy ra những thay đổi về 

chính sách cũng như thủ tục. Điều này gây khó khăn, bị động và mất nhiều thời gian cho 

giảng viên lên kế hoạch. Ví dụ như về thủ tục tài chính, về việc đăng ký học phần thực tập 

thực tế của SV chưa được ổn định, hay thay đổi bất chợt của SV về ngành hay địa điểm thực 

tập. 

- Trong quá trình hướng dẫn thực tập, giảng viên không có đủ thời gian và điều kiện 

để tiếp cận nhiều với SV do mình hướng dẫn thực tập, vì vậy mà có những tình huống SV gặp 

vướng mắc nhưng giảng viên không trợ giúp kịp thời được. 
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- Việc tính giờ hướng dẫn, chấm khóa luận thực tập và chi phí đi lại cho giảng viên 

trong đợt thực tập và giảng viên đi tiền trạm còn chưa hợp lý. 

 

3.3. Về phía các đơn vị tiếp nhận thực tập 

Hiện nay đã có nhiều đơn vị sử dụng lao động cởi mở với các chương trình thực tập 

dành cho SV. Tuy nhiên, các đơn vị này mới chỉ giới hạn ở phạm vi các công ty, doanh 

nghiệp ngoài quốc doanh, hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, những cánh cửa 

dẫn dắt SV đến với các doanh nghiệp nhà nước vẫn còn im ỉm đóng. Hiện nay chưa thấy cơ 

quan nhà nước nào xây dựng chương trình thực tập dành cho SV tương tự như các doanh 

nghiệp ngoài quốc doanh. Trong khi, trên thực tế các đơn vị này vẫn cần tuyển dụng nhân lực 

mới hàng năm.  

Chương trình thực tập tốt nghiệp có những vai trò quan trọng như vậy đối với cả nhà 

trường, SV và các cơ quan, doanh nghiệp nhưng không phải bao giờ các chương trình thực 

tập này cũng được xem trọng và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. 

Các cơ quan, doanh nghiệp đều không mấy hào hứng đối với việc tiếp nhận SV thực 

tập bởi một số nguyên nhân như sau:  

- Khi tiếp nhận thực tập sinh, các cơ quan phải cử người hướng dẫn thực tập, 

điều này khiến họ cảm thấy như công việc bị cản trở trong một thời gian.  

- Các cơ quan chưa nhận thấy lợi ích của chương trình thực tập đối với đơn vị 

mình nói riêng và ngành nghề, lĩnh vực hoạt động mình đang tham gia nói chung. 

- Ở các cơ quan đơn vị tiếp nhận thực tập vẫn tồn tại tâm lý không coi trọng 

khả năng của SV thực tập. Vì thế, thực tập sinh không được tin tưởng giao cho công việc 

đúng chuyên môn của mình, không được hướng dẫn làm việc.  

Kết quả là kỳ thực tập chỉ thành công trên giấy tờ, SV không tiếp cận được với công 

việc, không có thêm kinh nghiệm về nghề nghiệp, thậm chí bị rơi vào trạng thái tâm lý mệt 

mỏi, hoang mang và thất vọng. Đây là một thực trạng rất phổ biến tới độ nhắc tới kỳ thực tập, 

nhiều SV đều e ngại mình sẽ trở thành một chân “quét nước, pha trà, sai vặt” tại một cơ quan, 

doanh nghiệp nào đó chứ không hy vọng được đối xử như một nhân viên thực tập. Điều này 

khiến kỳ thực tập tốt nghiệp trở thành khoảng thời gian lãng phí, chỉ mang tính hình thức mà 

không giúp ích gì cho cả SV, nhà trường và các cơ quan, doanh nghiệp. 

4. ĐỀ XUẤT NHỮNG GIẢI PHÁP  

Với những thực trạng và khó khăn đã phân tích như trên, để có thể nâng cao được hiệu 

quả chương trình thực tập tốt nghiệp dành cho SV, chúng ta cần có những giải pháp tổng thể 

đến từ cả ba phía: Nhà trường, Đơn vị thực tập và SV. Cụ thể như sau: 

- Nên tăng thời gian thực tập từ 2 tháng lên 3 tháng vì SV được xếp thực tập ở nhiều 

bộ phận trong tổ chức hay cơ quan nên trong vòng 2 tháng chưa thể tìm hiểu chuyên sâu về 

những lĩnh vực trong ngành Du lịch- Thương mại cũng như Biên- Phiên dịch, đồng thời cũng 

gây khó khăn cho việc sắp xếp thời gian thực tập của đơn vị thực tập cho SV. Chẳng hạn như, 

thời gian thực tập dài hơn giúp làm quen với những công việc cơ bản trong khách sạn, đài 

truyền hình, các cơ quan dịch thuật và thương mại đạt được hiệu quả cao hơn.   
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- Cần tăng thêm tài liệu tham khảo, tổ chức nhiều chương trình ngoại khoá, thực tập 

thực tế để SV có thể đi sâu vào chuyên môn, nhằm giúp cho SV có thể vừa học, vừa làm, tạo 

nên sự phối hợp hiệu quả giữa lý thuyết và thực hành, nâng cao tầm hiểu biết và tiếp cận được 

với môi trường làm việc.  

- Trước khi chuyển sang thực tập chính thức nên có một đợt kiến tập - Thời gian kiến 

tập này có thể sắp xếp trong học kì II của năm thứ 3 để SV có nhiều cơ hội trau dồi thực tiễn 

và cọ xát môi trường làm việc sớm hơn.  

- Tổ chức các buổi giao lưu với các lãnh đạo, những doanh nhân, chuyên gia thành 

công trong lĩnh vực khách sạn, kinh doanh, dịch thuật để SV có thể học hỏi được kinh nghiệm 

cũng như có cơ hội tiếp cận và được tuyển dụng nếu có khả năng phù hợp. 

- Nên sắp xếp cho SV vào những địa điểm thực tập có môi trường cho SV áp dụng và 

nâng cao vốn tiếng Anh của mình; cố gắng cho SV chuyên ngành Du lịch- Thương mại ngoài 

thực tập tại các công ty lữ hành, nhà hàng, khách sạn còn được thực tập tại các công ty quảng 

cáo, điều hành du lịch v.v. 

- Sau khi tốt nghiệp, quan tâm và giúp đỡ về vấn đề việc làm cho SV mới ra trường để 

họ cảm thấy tự tin hơn và cũng là tạo cho họ một sự hưng phấn mới để từ đó có thể công hiến 

và tâm huyết với ngành nghề mà mình đã chọn ngay từ đầu những năm học ở ĐH. 

- Hiện tại, việc tiếp nhận SV thực tập hoàn toàn dựa vào tinh thần tự nguyện của các 

cơ quan, doanh nghiệp dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp hoặc mối quan hệ tốt giữa doanh 

nghiệp với nhà trường hoặc với bản thân SV, gia đình của SV còn Nhà nước chưa có quy định 

cụ thể nào. Vì vậy, chỉ có những ngành nhân lực cạnh tranh gay gắt thì các doanh nghiệp mới 

nhiệt tình với thực tập sinh. Bởi vậy, cần phải có quy định rõ ràng về việc tiếp nhận SV thực 

tập và đưa vào Luật Lao động. Ví dụ: Các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp có quy mô như thế 

nào thì mỗi năm bắt buộc phải nhận bao nhiêu SV vào thực tập. Khi nhận SV vào thực tập cần 

có bản thỏa thuận chi tiết về công việc, thời gian, thù lao… cho SV thực tập. Có như vậy, cơ 

hội có được kỳ thực tập thành công mới rộng mở với SV trong tất cả các chuyên ngành. 

- Đối với giảng viên giảng dạy chuyên ngành nên có những khóa bồi dưỡng chuyên 

môn thuộc về chuyên ngành để giảng viên có thể tự tin giảng dạy kiến thực thực tế cho SV. 

Cần phải thấy rõ một thực trạng là giảng viên dạy các môn tiếng Anh chuyên ngành thật ra 

cũng chỉ là những người giảng dạy tiếng Anh đơn thuần trên bục giảng- họ không phải là 

những nhà doanh nghiệp hoặc nhà dịch thuật chuyên nghiệp vì vậy họ chỉ giảng những kiến 

thức chuyên ngành trên lý thuyết mà thôi. Bên cạnh đó giảng viên cần đi sâu sát SV hơn trong 

quá trình hướng dẫn thực tập cũng như chấm khóa luận thực tập. Bản thân giảng viên cũng 

cần tiếp cận trực tiếp môi trường làm việc để nắm được những công việc chuyên môn cũng 

như kiến thức thực tế về chuyên ngành. 

- Để tránh bớt những khó khăn cho giảng viên phụ trách trong việc lên kế hoạch thực 

tập, đề nghị cho phép SV được tự liên hệ và chọn địa điểm thực tập. Tuy nhiên, giảng viên 

cần kiểm tra lại các địa điểm xem có phù hợp cho mục đích thực tập hay không. 
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- Khoa cần có sự thống nhất và kiên định trong việc giới hạn thời gian đăng ký thực 

tập của SV để bớt gây khó khăn cho giảng viên phụ trách lên kế hoạch. Giảng viên phụ trách 

lên kế hoạch thực tập nhưng yêu cầu khoa phân công rõ ràng người trợ giúp trong việc làm 

thủ tục tài chính cũng như những thủ tục có liên quan khác đến công việc này. 

5. KẾT LUẬN 

Từ kết quả phân tích tầm quan trọng của việc thực tập- thực tế, những thực trạng, khó 

khăn cũng như đề xuất những giải pháp, chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và hướng 

giải quyết từ phía nhà trường đồng thời có sự đồng lòng hỗ trợ từ phía các cơ quan đơn vị 

doanh nghiệp cũng như sự quyết tâm trau dồi kiến thức và cố gắng học hỏi từ phía SV. Bên 

cạnh đó, thiện chí, lòng yêu nghề, tâm huyết và khả năng, năng lực truyền đạt của người giảng 

viên đến với SV là điều kiện sống còn để trang bị cho các em một sự tự tin, những kiến thức 

và kỹ năng cần thiết bước vào đời không e ngại và trở thành những con người hữu ích cho 

chính bản thân, gia đình và cho xã hội. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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DẠY HỌC NGOẠI NGỮ Ở BẬC MẦM NON 

Nguyễn Thị Thùy Dung 

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Đà Lạt 

Tóm tắt 

Bài báo này đưa ra dẫn chứng cho thấy để hoàn thành mục tiêu của Đề án ngoại ngữ 2020, việc 

dạy học ngoại ngữ cần bắt đầu thực hiện ngay từ bậc học mầm non; tổng quan về vai trò của ngôn 

ngữ đối với phát triển tư duy; trình bày lí do nên cho trẻ làm quen với ngoại ngữ từ bậc học mầm 

non; đưa ra một số phương pháp dạy học hiệu quả và điều kiện cần thiết để hiện thực hoá dạy học 

ngoại ngữ ở lứa tuổi từ 2 đến 6 tuổi. 

Từ khóa: đề án ngoại ngữ; ngôn ngữ; phương pháp dạy tiếng Anh hiệu quả. 

1. ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ 2020 

Theo Quyết định về việc Phê duyệt Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo 

dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020" của Thủ tướng Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 2008, 

mục tiêu của đề án ngoại ngữ 2020 đã được đặt ra rõ ràng: 

1.1. Mục tiêu chung 

Đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, triển 

khai chương trình dạy và học ngoại ngữ mới ở các cấp học, trình độ đào tạo, nhằm đến năm 

2015 đạt được một bước tiến rõ rệt về trình độ, năng lực sử dụng ngoại ngữ của nguồn nhân 

lực, nhất là đối với một số lĩnh vực ưu tiên; đến năm 2020 đa số thanh niên Việt Nam tốt 

nghiệp trung cấp, cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ sử dụng độc lập, tự tin trong 

giao tiếp, học tập, làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn ngữ, đa văn hóa; biến ngoại 

ngữ trở thành thế mạnh của người dân Việt Nam, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá đất nước.  

1.2. Mục tiêu cụ thể 

a) Triển khai thực hiện chương trình giáo dục 10 năm, bắt đầu từ lớp 3 môn ngoại ngữ 

bắt buộc ở các cấp học phổ thông. Từ năm 2010 - 2011 triển khai dạy ngoại ngữ theo chương 

trình mới cho khoảng 20% số lượng học sinh lớp 3 và mở rộng dần quy mô để đạt khoảng 

70% vào năm học 2015 - 2016; đạt 100% vào năm 2018 - 2019;  

b) Triển khai chương trình đào tạo tăng cường môn ngoại ngữ đối với giáo dục đại học 

(cả các cơ sở đào tạo chuyên ngữ và không chuyên ngữ) cho khoảng 10% số lượng sinh viên 

cao đẳng, đại học vào năm học 2010 - 2011; 60% vào năm học 2015 - 2016 và 100% vào năm 

2019 - 2020;  

c) Đổi mới việc dạy và học ngoại ngữ trong chương trình giáo dục thường xuyên với 

nội dung, chương trình đào tạo phù hợp với các cấp học, trình độ đào tạo góp phần tích cực 

vào công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ, 

viên chức; thực hiện đa dạng hóa các hình thức học tập, đáp ứng nhu cầu người học. 
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2. VAI TRÒ CỦA NGÔN NGỮ ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN TƯ DUY 

Ngôn ngữ có vai trò rất lớn trong việc giáo dục trí tuệ cho trẻ (Trịnh Thị Hà Bắc, 

2009). 

- Ngôn ngữ là phương tiện nhận thức thế giới xung quanh, là cơ sở của mọi sự suy 

nghĩ, là công cụ của tư duy.  

○ Trẻ có nhu cầu tìm hiểu thế giới xung quanh. Thông qua ngôn ngữ, lời nói 

của người lớn, trẻ làm quen với các sự vật, hiện tượng và hiểu những đặc điểm, tính chất, cấu 

tạo, công dụng... của chúng và trẻ học được từ tương ứng (từ và hình ảnh trực quan đi vào 

nhận thức của trẻ cùng một lúc). Ngôn ngữ giúp trẻ mở rộng hiểu biết về thế giới xung quanh. 

Từ ngữ giúp cho việc củng cố những biểu tượng đã được hình thành.  

○ Sự phát triển của ngôn ngữ giúp cho hoạt động trí tuệ, các thao tác tư duy 

ngày càng được hoàn thiện, kích thích trẻ tích cực, sáng tạo hoạt động trí tuệ.  

- Có nhiều phương tiện để nhận thức thế giới xung quanh nhưng ngôn ngữ là phương 

tiện nhận thức hữu hiệu. Thông qua ngôn ngữ trẻ nhận thức thế giới xung quanh chính xác, rõ 

ràng, sâu và rộng. Ngôn ngữ giúp trẻ tích cực, sáng tạo trong hoạt động trí tuệ do vậy việc 

phát triển trí tuệ không thể tách rời với việc phát triển ngôn ngữ. 

3. LÍ DO NÊN GIẢNG DẠY TIẾNG ANH Ở BẬC HỌC MẦM NON 

Để hoàn thành mục tiêu của đề án ngoại ngữ, hướng tới thế hệ học sinh, sinh viên có 

thể sử dụng tiếng Anh thành thạo như ngôn ngữ thứ hai, việc dạy và học tiếng Anh cần được 

quan tâm, chú trọng càng sớm càng tốt và chủ yếu đặt trọng tâm vào 2 kỹ năng nghe – nói, 

bởi lẽ các nhà tâm lý học đã khẳng định mục đích của ngôn ngữ là giao tiếp. Tuy nhiên để 

thành thạo một ngoại ngữ, ta nên làm quen với nó càng sớm càng tốt, đã có khá nhiều nhà 

nghiên cứu khẳng định điều này: 

- Theo bà Elaine Schneider – tiến sỹ tâm lý, chuyên gia ngôn ngữ của Mỹ, trẻ được 

tiếp xúc với tiếng Anh càng sớm càng tốt. Bà Elaine Schneider ví não bộ của trẻ nhỏ như 

miếng bọt biển hút các thông tin xung quanh, nghĩa là nếu được tiếp xúc với ngoại ngữ sớm 

thì khả năng hút của "miếng bọt biển" càng mạnh hơn.  

- Chung quan điểm, PGS.TS Trần Thị Thu Mai - Phó trưởng Khoa Tâm lý giáo dục 

(Đại học Sư phạm TP.HCM) cho biết: "Từ 20 tháng cho đến 8 tuổi là giai đoạn trẻ phát triển 

mạnh về ngôn ngữ nên được các chuyên gia gọi là thời kỳ “phát cảm về ngôn ngữ”. Nếu trẻ 

được tạo điều kiện học ngôn ngữ thứ hai bên cạnh tiếng mẹ đẻ thì sẽ phát huy tốt khả năng 

ngôn ngữ và tư duy logic khi trưởng thành. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng độ tuổi 4, 5 

là thời điểm lý tưởng để học Anh ngữ". 

- Từ ngày 16/10/2015 đến ngày 18/10/2015, Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ quốc gia 

2020 và Cao đẳng Sư phạm Trung ương tổ chức “Hội thảo tiếng Anh trong trường mầm non - 

thực tiễn và giải pháp”. TS Đặng Lộc Thọ, Hiệu trưởng Cao đẳng Sư phạm Trung ương cho 

biết, kết quả nghiên cứu đã làm sáng tỏ luận điểm trẻ mầm non hoàn toàn có khả năng làm 
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quen thêm ngôn ngữ thứ hai ngoài tiếng mẹ đẻ, "việc cho trẻ tiếp cận với tiếng Anh ngay từ 

lứa tuổi mẫu giáo là cần thiết bởi trẻ mẫu giáo được coi là giai đoạn thuận lợi nhất để tiếp thu 

ngoại ngữ do sự hình thành các quá trình nhận thức và ghi nhớ tài liệu ngôn ngữ một cách 

nhanh chóng, dễ dàng hơn những giai đoạn tiếp theo; trẻ có sự tự nhiên của các động cơ giao 

tiếp và không có các rào cản ngôn ngữ như sự sợ hãi, ức chế”. Đứa trẻ khoẻ mạnh sinh ra với 

100 tỷ tế bào thần kinh, mỗi tế bào thần kinh lại tạo ra 20.000 khớp nối thần kinh, việc chết đi 

của các tế bào này phụ thuộc vào môi trường sống của trẻ. Nếu môi trường sống phong phú 

với nhiều kích thích cảm giác sẽ tạo thuận lợi cho sự phát triển của não bộ. Tiến sĩ giáo dục 

Gordon Dryden và Jeannette Vos, tác giả cuốn Cách mạng học tập nổi tiếng thế giới, khi 

nghiên cứu về các giai đoạn phát triển của não bộ đã chứng tỏ rằng học ngoại ngữ ở lứa tuổi 

nhỏ dễ hơn, vì đến 12 tuổi các cửa sổ học tập của não đóng lại một phần, các kiến trúc nền 

tảng của não tương đối hoàn chỉnh.  

- "Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Pháp và Canada cho biết trẻ từ 7 tháng 

tuổi có thể học, hiểu hai ngôn ngữ dù cấu trúc ngữ pháp của chúng rất khác nhau", thầy Thọ 

cho hay.  

- Bản báo cáo từ trường Đại học British Columbia và Đại học Paris Descartes cho 

thấy, trong môi trường song ngữ được sử dụng ở cường độ cao trong thời gian dài, trẻ sơ sinh 

có thể phân biệt và hiểu được 2 ngôn ngữ rất khác nhau như tiếng Anh - tiếng Nhật. Ví dụ 

trong tiếng Anh, từ chức năng đứng trước từ nội dung như the dog, his hat, with friends và 

thời gian của từ nội dung thì dài hơn. Trong khi tiếng Nhật thì có thứ tự đảo ngược và âm 

lượng từ nội dung cao hơn.  

- Janet Werker, chuyên ngành tâm lý học tại Đại học British Columbia cho biết từ 7 

tháng tuổi, trẻ sơ sinh đã rất nhạy cảm với những khác biệt này và có thể sử dụng các tín hiệu 

để báo cho người lớn về điều đó. Trẻ cũng có thể sử dụng tần số của các từ trong bài nói 

chuyện để phân biệt ý nghĩa của chúng. 

Vậy, để có thể học tốt một ngoại ngữ, phương pháp hiệu quả nhất là tiếp cận với nó 

càng sớm càng tốt như cách ta tiếp xúc với tiếng mẹ đẻ bằng cách cho trẻ làm quen với ngoại 

ngữ ngay từ bậc học mầm non (chủ yếu bằng hình thức nghe nói, bắt chước, không đè nặng 

vào chữ viết vì ta thường học nói, học nghe trước khi học viết).  

4. CÁC BIỆN PHÁP DẠY NGOẠI NGỮ Ở LỨA TUỔI MẦM NON 

4.1. Thông qua giáo cụ trực quan 

Từ định nghĩa tư duy của Nguyễn Quang Uẩn, ta hiểu rằng “tư duy của trẻ mẫu giáo là 

quá trình khám phá những thuộc tính mới, những mối quan hệ mới giữa các sự vật, hiện tượng 

trong thế giới khách quan mà trước đó trẻ chưa biết.” Ở mầm non, ta nên xem tiếng Anh như 

một sự vật lạ xung quanh trẻ, tạo cơ hội cho trẻ tự khám phá, yêu cầu về ngoại ngữ ở bậc học 

này sẽ là cách gọi tên những vật dụng quen thuộc bằng tiếng Anh, cách chào hỏi, đưa ra nhu 

cầu, ý muốn. Hơn nữa, O. P. Skinner trong tác phẩm “Hành vi bằng lời” cho rằng “ngôn ngữ 

của trẻ cũng như mọi hành vi khác được hình thành do thao tác quyết định, và sự “ bắt chước” 
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là rất quan trọng. Những thao tác về ngôn ngữ cùng với sự giúp đỡ của người lớn sẽ cho trẻ 

nhanh chóng trưởng thành về ngôn ngữ.” Điều đó cũng có nghĩa trong quá trình dạy học 

ngoại ngữ cho trẻ, giáo viên nên thực hiện hành động kèm lời nói biểu lộ ý nghĩa hành động 

đó để trẻ bắt chước. Cụ thể khi muốn giải thích cho trẻ về nghĩa các từ “stand up (đứng dậy)” 

hay “sit down (ngồi xuống)”, thay vì nói rằng “stand up có nghĩa là đứng dậy”, giáo viên có 

thể yêu cầu trẻ quan sát mình và làm theo rồi bản thân vừa đứng dậy vừa hô to “stand up”, sau 

đó ngồi xuống và nói “sit down”. Như vậy trẻ em sẽ hình thành được trong đầu hình ảnh đứng 

dậy cùng với lời nói “stand up” và lâu dần sẽ thành phản xạ khi nghe chữ “stand up”, các em 

lập tức đứng dậy mà không cần hiểu nghĩa tiếng Việt của từ này. Có thể thấy rằng khi trẻ học 

ngôn ngữ mẹ đẻ cũng thông qua những hình ảnh, hành động xung quanh vậy nếu dạy cho trẻ 

một từ tiếng Anh bằng cách đưa ra nghĩa tiếng Việt, trẻ phải tư duy xem từ tiếng Việt với hình 

ảnh đã biết rồi mới tạo liên kết với từ tiếng Anh vừa học, quá trình đó tốn nhiều thời gian hơn, 

làm chậm phản xạ của trẻ. Tương tự như vậy, khi dạy trẻ nhận biết sự vật xung quanh thông 

qua giáo cụ trực quan sẽ giúp trẻ hình thành tư duy và phản xạ ngôn ngữ nhanh hơn và lâu 

hơn khi dạy trẻ nghĩa của một từ. 

4.2. Phân chia theo trình độ, khả năng tiếp thu của từng trẻ 

Theo “Lý thuyết phát triển của ngôn ngữ là nhận thức” của Jean Piaget – nhà tâm lý 

học người Thụy Sĩ – thì “mọi trẻ em đều trải qua quá trình phát triển như nhau nhưng lại với 

tốc độ khác nhau.” Điều đó có nghĩa giáo viên phải nỗ lực tổ chức hoạt động cho từng trẻ, 

hoặc nhóm chứ không phải theo cả lớp. Muốn vậy, người giáo viên nên chia lớp thành từng 

nhóm nhỏ từ 3 đến 4 trẻ có khả năng tiếp thu ngôn ngữ tương đương nhau và áp dụng các 

phương pháp dạy học ngoại ngữ với độ khó khác nhau. Ví dụ với nhóm trẻ thông minh, năng 

động, tư duy linh hoạt, giáo viên có thể tổ chức trò chơi như là tìm mục đích sử dụng của các 

vật dụng trong nhà: bed to live, book to read, pen to write,… Điều đó giúp các em phát triển 

cả về ngôn ngữ lẫn tư duy. Còn với nhóm trẻ được cho là thụ động hơn, tiếp thu chậm hơn, 

giáo viên không nên đòi hỏi hay ép buộc các em tiếp cận ngoại ngữ ngay mà hãy tạo sự hứng 

thú cho các em giao tiếp rồi dần mới cho cái em gọi tên đồ vật, hành động,… bằng tiếng Anh. 

5. ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ ĐƯA NGOẠI NGỮ VÀO GIÁO DỤC MẦM NON 

ĐẠT HIỆU QUẢ 

Nhà tâm lý học Liên Xô L. X. Vygotsky cho rằng: “Trẻ em luôn ham hiểu biết, tích 

cực tìm tòi, khám phá thế giới xung quanh. Nhưng nhiều phát hiện quan trọng của trẻ em diễn 

ra nhờ sự dẫn dắt của người lớn - có kinh nghiệm hơn chứ không phải do trẻ tự mày mò mà có 

được”. Do vậy, vai trò của những giáo viên mầm non là rất quan trọng. Họ không chỉ mang 

phẩm chất của những cô nuôi dạy trẻ mà còn cần được trang bị những kiến thức căn bản về 

ngoại ngữ, những kỹ năng, phương pháp hướng trẻ làm quen với ngoại ngữ. 

Tuy nhiên, hiện nay việc học ngoại ngữ của các ngành học giáo dục mầm non đang bị 

xem nhẹ, sinh viên chỉ hướng tới việc học đối phó, học đủ, qua môn mà không quan tâm hiệu 

quả thực sự. Lý do đa phần sinh viên không ý thức được tầm quan trọng của việc học tiếng 

Anh, sinh viên thường có suy nghĩ tiếng Anh không được dùng nhiều, không thực tế đối với 
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chuyên ngành họ đang theo học. Vì vậy để việc dạy và học tiếng Anh trong quá trình đào tạo 

giáo viên mầm non trước hết cần định hướng cho sinh viên thấy tầm quan trọng của tiếng Anh 

gắn liền với nghề nghiệp. Muốn vậy việc tiên quyết là cần có một tiêu chuẩn hẳn hoi về yêu 

cầu ngoại ngữ đầu ra với giáo viên mầm non, có như vậy, trước khi sinh viên có thể hiểu được 

mức độ quan trọng của tiếng Anh thì ít nhất vì tấm bằng tốt nghiệp, vì cơ hội việc làm, họ 

phải có ý thức học tiếng Anh một cách đàng hoàng. 

Một vấn đề khác sẽ được đặt ra nếu áp dụng dạy học tiếng Anh ở bậc mầm non đó là 

về chuẩn ngoại ngữ, tức là mức độ chuẩn mực của việc nói (bao gồm ngữ điệu) và phát âm 

tiếng Anh. Nếu mục đích hướng tới chỉ là giao tiếp bằng tiếng Anh, không cần tiếng Anh 

chuẩn người Anh hay người Mỹ mà chỉ sử dụng tiếng Anh như công cụ, có nghĩa là tiếng Anh 

được sử dụng tại Việt Nam sẽ giống như một số tiếng Anh địa phương, vùng miền trên thế 

giới thì không cần chú trọng vào việc phát âm và ngữ điệu câu ra sao, vì thế đội ngũ giáo viên 

cũng chỉ yêu cầu giao tiếp căn bản được là đủ rồi. Nhưng nếu quan điểm rằng đã học một 

ngôn ngữ phải học cái chuẩn của nó thì cái khó đặt ra làm sao có được những giáo viên mầm 

non “có khiếu” về ngoại ngữ? Theo đó, tuyển chọn giáo viên mầm non không chỉ đạt tiêu 

chuẩn về trình độ ngoại ngữ còn phải chọn về giọng nói, đồng nghĩa với việc số lượng giáo 

viên đạt chuẩn bị thu hẹp dẫn đến việc chậm tiến độ tiến trình phổ cập tiếng Anh. Tóm lại, 

cũng như một số quốc gia phát triển sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ hai thì việc đặt nặng 

chuẩn tiếng Anh là không cần thiết.  
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TỔ CHỨC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TỰ HỌC  

CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM  

THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC THỰC HIỆN 

Nguyễn Thanh Thủy 

Bộ môn Quản lý Giáo dục, trường Đại học Đồng Nai, Đồng Nai 

Tóm tắt 

Tự học là quá trình con người tự giác, tích cực tiếp thu hệ thống tri thức, những kinh nghiệm từ 

môi trường xung quanh bằng các thao tác trí tuệ, nhằm hình thành cấu trúc tâm lý mới để biến đổi 

nhân cách của mình theo hướng ngày càng hoàn thiện. Việc rèn luyện năng lực tự học cho sinh 

viên (SV) sư phạm (SP) là một việc cần thiết và có ý nghĩa to lớn trong đào tạo.  

Bài báo này chúng tôi đề cập vài nét đến những vấn đề lý luận về tự học, năng lực tự học và đề 

xuất một số biện pháp rèn luyện kỹ năng tự học cho SV SP. 

Từ khóa: Kỹ năng, tự học, năng lực thực hiện. 

 

1. MỞ ĐẦU 

Từ năm 2010 đến nay, theo quy định của Bộ Giáo dục (GD) và đào tạo, tất cả các 

trường Đại học (ĐH) và cao đẳng trong cả nước thực hiện hình thức đào tạo theo hệ thống tín 

chỉ, hoạt động dạy- học được tổ chức theo ba hình thức: lên lớp, thực hành và tự học. Đặc 

điểm của hình thức đào tạo theo tín chỉ là sự lựa chọn mở, nên tự học chính là điều kiện cho 

SV phát huy được khả năng trí tuệ cá nhân, để chiếm lĩnh tri thức và rèn luyện “tay nghề” dạy 

học (DH) của mình một cách tự do, sáng tạo.  

Chính vì thế chắc chắn sẽ có sự phân tầng trong trình độ của SV. Hơn thế nữa sự hình 

thành xã hội thông tin trong nền kinh tế tri thức, đang tạo ra cơ hội nhưng đồng thời cũng gây 

sức ép lớn đối với người học, đòi hỏi SV phải có sự thay đổi lớn trong việc định hướng, lựa 

chọn thông tin cũng như phương pháp (PP) tiếp nhận, xử lý, và vận dụng thông tin. Trong 

hoàn cảnh ấy, tri thức mà SV tiếp nhận được thông qua bài giảng của giáo viên (GV) trên lớp 

ngày càng trở nên ít ỏi. Do đó việc tự học sẽ trở thành mục tiêu, động lực cho phương thức 

đào tạo hiện nay trong các trường ĐH, cao đẳng để có thể đào tạo ra những con người lao 

động tự chủ, sáng tạo, năng động, độc lập để có khả năng học tập liên tục, học suốt đời.  

2. NỘI DUNG 

2.1. Một số vấn đề lý luận về tự học và năng lực thực hiện  

2.1.1. Một số khái niệm 

- Năng lực (competency) bắt nguồn từ tiếng Latinh “competenia”, năng lực được hiểu 

như sự thành thạo, thực hiện của cá nhân đối với công việc.  Ngày nay khái niệm năng lực 

được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau: 
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○ Năng lực là thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả của cá nhân bằng hành 

động, giải quyết các nhiệm vụ, vấn đề trong những tình huống khác nhau thuộc các lĩnh vực 

nghề nghiệp, xã hội hay cá nhân trên cơ sở hiểu biết, kỹ năng, kỹ xảo và kinh nghiệm cũng 

như sự sẵn sàng hành động [1]. 

○ Năng lực là tổ hợp các thuộc tính độc đáo của cá nhân phù hợp với những 

yêu cầu của một hoạt động nhất định, đảm bảo cho hoạt động có kết quả tốt [6]. 

Dưới góc độ tâm lý, năng lực là một cấu tạo tâm lý phức tạp, đó là một tổ hợp các 

thuộc tính cá nhân phù hợp với yêu cầu của một hoạt động và đảm bảo cho hoạt động đó đạt 

hiệu quả, năng lực bao gồm kiến thức, kỹ năng và thái độ của chủ thể. Dưới góc độ GD và 

đào tạo, năng lực được hiểu là sau khi được GD thì người nào đó thực hiện nhiệm vụ và công 

việc của nghề nghiệp chuyên môn, đảm bảo đúng những tiêu chuẩn và yêu cầu đạt ra.  Như 

vậy năng lực không mang tính chất chung chung mà nó thuộc về một một hoạt đông cụ thể 

nào đó, ví dụ như năng lực toán học, năng lực nghiên cứu GD…mỗi nghề nghiệp khác nhau 

sẽ có những yêu cầu năng lực cụ thể khác nhau, nhưng gom tựu lại thì năng lực nghề nghiệp 

được cấu thành bởi ba thành tố: Tri thức chuyên môn, kỹ năng hành nghề và thái độ với nghề. 

Vậy, năng lực là khả năng có sẵn hay có được do trải qua quá trình đào tạo, huấn 

luyện để thực hiện có hiệu quả một hoạt động nào đó. 

- Năng lực thực hiện (NLTH) được coi như là sự tích hợp của kiến thức, kỹ năng và 

thái độ làm thành NLTH một công việc và được thể hiện trong thực tiễn lao động. 

 

Trong NLTH người ta phân biệt bốn loại chủ yếu như: kỹ năng thực hiện công việc cụ 

thể; kỹ năng quản lý các công việc; kỹ năng quản lý các sự cố; kỹ năng hoạt động trong môi 

trường làm việc. 

- Tự học 

Tự học – là động não, suy nghĩ, sử dụng năng lực trí tuệ (quan sát, so sánh, phân 

tích…) và có khi cả cơ bắp (khi sử dụng công cụ) cùng các phẩm chất của chính bản thân 

người học (tính trung thực, khách quan, kiên trì, nhẫn nại, lòng say mê khoa học) cả động cơ, 

tình cảm, cả nhân sinh quan, thế giới quan để chiếm lĩnh một lĩnh vực hiểu biết nào đó của 

nhân loại, biến lĩnh vực đó thành sở hữu của mình [7]. 

Quan niệm khác cho rằng tự học là hình thức hoạt động nhận thức của cá nhân nhằm 

nắm vững hệ thống tri thức và kỹ năng do chính SV tiến hành trên lớp, ở ngoài lớp theo hoặc 

không theo chương trình và sách giáo khoa đã quy định. Tự học là một hình thức tổ chức DH 

cơ bản ở ĐH có tính độc lập cao và mang đậm nét sắc thái cá nhân như có quan hệ chặt chẽ 

với quá trình DH [3]. 
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2.1.2. Mô hình cấu trúc năng lực bao gồm 

 
Năng lực chuyên môn (Professional competency): là khả năng thực hiện các nhiệm vụ, 

cũng như đánh giá kết quả chuyên môn một cách độc lập, có PP và chính xác về mặt nội 

dung. 

Năng lực PP (Methodical competency): là khả năng đới với những hành động có kế 

hoạch, định hướng mục đích trong việc giải quyết các nhiệm vụ và vấn đề. 

Năng lực xã hội (Social competency): là khả năng đạt được mục đích trong những tình 

huống xã hội trong sự phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác. 

Năng lực cá nhân (Individual competency):  là khả năng xác định, đánh giá được 

những cơ hội phát triển, những giới hạn của cá nhân, xây dựng và thực hiện kế hoạch phát 

triển cá nhân, những quan điểm, chuẩn giá trị đạo đức và động cơ chi phối các ứng xử và hành 

vi. 

2.1.3. Các hình thức tự học 

Tự học có thể diễn ra dưới sự chỉ đạo trực tiếp hay không trực tiếp của GV, tự học 

thực hiện qua nhiều bước khác nhau như: tiếp nhận thông tin từ nhiều kênh khác nhau, xử lý 

thông tin đã tiếp nhận dựa vào kinh nghiệm hiểu biết của bản thân, tự kiểm tra, đánh giá thông 

tin thu được và giải quyết các vấn đề do nhiệm vụ nhận thức và thực tiễn đạt ra, tự học diễn ra 

với các hình thức sau: 

- Tự học hoàn toàn: là hình thức mà người học hoàn toàn độc lập hoàn thành các 

nhiệm vụ học tập của mình, vai trò của người học là nhân tố trọng yếu nhất trong quá trình 

chiếm lĩnh tri thức. Hình thức tự học này còn gọi là tự nghiên cứu của các nhà khoa học. 

- Tự học có sự điều khiển, chỉ đạo của thầy nhưng không giáp mặt: Hình thức tự học 

này đòi hỏi người học phải có tính tự giác và tính tự lực cao, phải tuân thủ theo chỉ dẫn của 

thầy. Hiệu quả của hình thức tự học này phụ thuộc vào vai trò của người hướng dẫn, và vai trò 

tích cực, chủ động hoàn thành các nhiệm vụ học tập của người học. 

- Tự học dưới sự tổ chức, chỉ đạo, điều khiển trực tiếp của thầy: Thông qua biện pháp 

tổ chức, định hướng, thiết kế chỉ đạo của người thầy nhằm giúp cho người học tự tổ chức, tự 

thiết kế, tự thi công hoạt động học tập của mình bằng hoạt động tự nghiên cứu, tự thể hiện, tự 

kiểm tra, tự điều chỉnh nhằm hoàn thành nhiệm vụ học tập. Kết quả tự học của SV trong hình 

thức này phụ thuộc vào mối quan hệ thống nhất biện chứng giữa người dạy và người học, yếu 

tố đóng vai trò quan trọng là sự tổ chức, chỉ đạo của thầy, yếu tố đóng vai trò quyết định là sự 

tích cực, tính tự giác, năng lực tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động tự học của SV. 
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2.2. Mối quan hệ giữa tự học và năng lực 

Trong xã hội tự học tập suốt đời người ta học vì mục đích: học để biết, học để làm, 

học để chung sống với nhau, học để thành người, bốn động cơ này thôi thúc con người luôn 

học tập để đạt đến Chân- Thiện- Mỹ trong cuộc sống nhân loại. Khi người học tự học sẽ hình 

thành và phát triển ở họ những kỹ năng thuộc NLTH cụ thể như: 

- Khi người học tìm kiếm thông tin, đọc, ghi chép sẽ hình thành kỹ năng về năng lực 

cơ bản: đọc, viết, ghi nhớ, tư duy…. 

- Khi người học phải lập kế hoạch tự học, đề ra mục tiêu tự học, có PP tự học sẽ hình 

thành các kỹ năng: xác định mục tiêu, hoạch định sự nghiệp.. 

- Khi phải làm việc nhóm tìm ra tri thức khoa học ở học sẽ hình thành các kỹ năng làm 

việc đồng đội, kỹ năng truyền đạt, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng đàm phán 

2.3. Một số biện pháp tổ chức rèn luyện kỹ năng tự học cho SV SP theo hướng tiếp 

cận NLTH 

Dựa trên các hình thức tự học và cấu trúc mô hình NLTH, và dựa vào những tìm hiểu 

về kinh nghiệm thực tiễn giảng dạy cho thấy bất kỳ kỹ năng nào đó được hình thành cho đến 

khi thành thạo, đều phải trải qua quá trình rèn luyện thường xuyên. Mức độ rèn luyện và hiệu 

quả của việc rèn luyện sẽ tùy thuộc vào nhận thức, cũng như tính tự giác, tính nghiêm túc, 

tính tích cực và NLTH của mỗi cá nhân. Vì vậy thực hiện việc rèn luyện kỹ năng tự học cần 

phải có PP, có kế hoạch và đồng thời có sự hỗ trợ và hướng dẫn chu đáo. Sau đây là một số 

biện pháp hỗ trợ cho việc rèn luyện kỹ năng tự học cho SV: 

2.3.1. Áp dụng PP DH tích cực nhằm rèn luyện kỹ năng tự học cho SV theo hướng tiếp cận 

NLTH 

PP DH tích cực là cách tích cực hóa hoạt động trong PP DH, có nghĩa là hoạt động 

hóa hoạt động nhận thức cho SV (người học) thông qua tổ chức các hoạt động học tập. PP này 

sẽ góp phần rèn luyện PP tự học cho SV, khơi dậy nội lực vốn có trong mỗi cá nhân, khuyến 

khích trí thông minh, óc sáng tạo trong giải quyết vấn đề thực tế. Cách thực hiện PP DH tích 

cực cụ thể như sau: 

- GV tổ chức cho SV xây dựng kế hoạch tự học của mỗi cá nhân trên cơ sở kế hoạch 

của môn học, quá đó SV phải chủ động trong việc lập kế hoạch tự học cho bản thân và chuẩn 

bị tâm thế, cũng như thái tộ tốt cho việc lĩnh hội tri thức trong mỗi giờ lên lớp. 

- GV tổ chức cho SV tìm hiểu sự tương tác giữa chương trình học và điều kiện học tập 

hiện có để lựa chọn phương án tốt nhất để tự học hiệu quả. 

- GV chia nhóm SV và giao nhiệm vụ cho từng nhóm, tổ chức hỗ trợ, kiểm tra việc 

thực hiện nhiệm vụ học tập của SV, tạo điều kiện SV chia sẻ, trao đổi, bàn bạc để thống nhất 

ý kiến. Với sự giúp đỡ của GV, SV sẽ làm việc tích cực, có trách nhiệm và hiệu quả.  

2.3.2. Xây dựng hệ thống bài tập tự học theo hướng tiếp cận NLTH 

Bài tập dưới góc độ chức năng, là nhiệm vụ đặt ra cho SV trong quá trình DH nhằm 

đạt mục tiêu DH, dưới góc độ hình thức, bài tập là câu hỏi, nhiệm vụ thảo luận, tình huống 

của vấn đề, yêu cầu hoạt động đặt ra cho SV giải quyết. Qua đó phát triển nhận thức, kỹ năng 

và thái độ cho SV, biện pháp này được thực hiện như sau:  
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- Bài tập được xây dựng dựa trên việc phân tích mục tiêu chương trình môn học, tiêu 

chuẩn, tiêu chí NLTH. Mục tiêu của bài tập phải nhằm phát triển kiến thức, kỹ năng hay thái 

độ nào đó, góp phần hình thành một năng lực nào đó cho SV. 

- Nội dung bài tập phải chứa đựng kiến thức và kỹ năng mới cần hình thành cho SV 

sau khi giải quyết mâu thuẫn giữa cái đã biết và cái chưa biết. 

- GV xây dựng hướng dẫn, gợi ý đáp án cho hệ thống bài tập mới xây dựng, chỉ dẫn 

cần thiết về PP, tài liệu tham khảo để SV thực hiện hiệu quả bài tập, và có thể tự kiểm tra, 

đánh giá kết quả học tập của bản thân. 

2.3.3. Hướng dẫn SV xây dựng kế hoạch tự học một cách khoa học 

Việc lập kế hoạch tự học sẽ giúp cho SV làm việc, và học tập một cách có kế hoạch 

nhằm đạt hiệu quả cao nhất của hoạt động tự học, SV hình thành kỹ năng lập kế hoạch nói 

chung và kỹ năng lập kế hoạch tự học nói riêng, việc lập kế hoạch phải đảm bảo các yêu cầu 

sau: 

- Kế hoạch tự học phải có sự kết hợp giữa những điều kiện chủ quan (khả năng, trình 

độ nhận thức, tính tự giác, tính tích cực chủ động thực hiện kế hoạch của SV) và khách quan 

(cơ sở vật chất, điều kiện thời gian, địa điểm để tự học..).  

- Kế hoạch tự học phải đảm bảo ít nhất tỷ lệ 1:1 giữa thời gian học trên lớp và tự học ở 

nhà. Đảm bảo thực hiện được mối liên hệ ngược thường xuyên, để có những biện pháp điều 

chỉnh hợp lý nhằm giúp cho khâu tự đánh giá của SV trong quá trình tự học được chuẩn xác. 

2.3.4. Tổ chức rèn luyện kỹ năng tự học cho SV theo hình thức học tập thực hành, và hình 

thức tổ chức seminar 

Tổ chức cho SV thực hành nhằm mục đích giúp SV rèn luyện các kỹ năng giảng dạy, 

rèn luyện việc thực hiện các bước lên lớp, có thể tiến hành ở trên lớp trong các buổi học, hoạc 

ở nhà (SV soạn, tập giảng trước…) cụ thể: 

- GV thông báo nội dung thực hành trước cho SV, thực hành trước lớp, các SV khác 

theo dõi, ghi chép, có nhận xét, góp chính xác ý, chân thành. 

- SV thực hiện tự đánh giá về bài giảng của mình; các thành viên khác nhận xét, đánh 

giá; GV nhận xét, đánh giá, sửa chữa những nội dung SV thể hiện chưa chính xác. GV tổng 

kết và đánh giá hoạt động thực hành cho SV. 

Tổ chức seminar giúp SV nghiên cứu sâu, mở rộng tri thức khoa học có liên quan đến 

nhiệm vụ dạy và học, SV làm việc trực tiếp với tài liệu học tập mang tính chất nghiên cứu, tạo 

cơ hội cho SV biết bảo vệ quan điểm của mình và biết chấp nhận quan điểm của người khác, 

học kỹ năng giao tiếp xã hội, để rèn luyện các kỹ năng này GV cần: 

- Định hướng và tổ chức cho SV thảo luận để lựa chọn chủ đề seminar và nghiên cứu 

theo nhóm. 

- Các nhóm thảo luận về tài liệu tham khảo, PP tham khảo, PP nghiên cứu và phân 

công nhiệm vụ. GV hỗ trợ, tư vấn các mặt nếu SV yêu cầu. 

Qua seminar GV thu được thông tin ngược về thực tiễn DH và PP nghiên cứu của SV, 

để có thể uốn nắn, điều chỉnh hoạt động cho SV và cho chính bản thân. 
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2.3.5. Kiểm tra, đánh giá hoạt động tự học và năng lực tự học của SV theo hướng tiếp cận 

NLTH 

Kiểm tra, đánh giá trong tổ chức rèn luyện kỹ năng tự học theo NLTH được tiến hành 

theo tiêu chuẩn, tiêu chí, được xác nhận theo quan điểm: 

- SV phải thực hành được các công việc giống như người lao động thực hiện trong 

thực tế nghề nghiệp 

- Các tiêu chuẩn đánh giá được đặt ra ở mức tối thiểu để đảm bảo sau khi tốt nghiệp 

SV có thể làm việc được ngay, đánh giá năng lực của từng người khi họ hoàn thành công việc. 

Từ đó hình thành năng lực đánh giá và đảm bảo tính khách quan cho việc đánh giá. Đánh giá 

một cách thường xuyên đảm bảo SV có năng lực tự học đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp. 

3. KẾT LUẬN 

Mục tiêu của GD hiện nay là tập trung vào đầu ra của quá trình DH, trong đó nhấn 

mạnh năng lực và mức độ năng lực mà người học cần đạt được sau khi kết thúc một chương 

trình đào tạo. Từ các năng lực cơ bản cốt lõi, GV, nhà thiết kế chương trình giảng dạy cần lưu 

ý đến năng lực của người học, đặc biệt là các năng lực thành phần. 

Để thực hiện tốt đào tạo theo năng lực, công tác xây dựng khung năng lực, thiết kế và 

xây dựng chương trình giảng dạy cần được thực hiện đồng bộ, chú trọng công tác bồi dưỡng 

GV theo hướng tiếp cận này. 
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COMPETENCE – BASED TRAINING THE STUDENTS’ SELF-STUDY SKILLS 

Nguyễn Thanh Thủy 

Bộ môn Quản lý Giáo dục, trường Đại học Đồng Nai, Đồng Nai 

Abstract 

Self- study is the process in which self-imposed learners accept knowledge and surrounding 

experiences positively on intellectual manipulation, to form a new psychological structure and 

transfer more and more improvable personality. Therefore self-study ability training of students is 

very important. This article, we regard some agonistic issues of self-study and ability to 

pedagogical students and propose a few of solutions for training their competence. 

Keywords: skills; self-study ability; competence. 
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PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ ĐỘNG VÀ DẠY HỌC HỢP TÁC ĐỐI 

VỚI CÁC CHỦ ĐỀ KHÓ CỦA MÔN HÓA HỌC 

Tạ Thị Hân Hoana, Huỳnh Quang Longb 

a Khoa Hóa học, Trường Đại học Đà Lạt 
b Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng 

Tóm tắt 

Phương pháp dạy học (PPDH) đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao kết quả học tập của 

người học. Người giáo viên (GV) do đó cần luôn chú trọng cải tiến PPDH phù hợp với đối tượng 

người học và nội dung giảng dạy. Bài viết trình bày tổng quan về PPDH vận dụng mô hình học 

tập chủ động của Dee Fink và PPDH hợp tác của Ochonogor & Ajaja. Dạy học theo các phương 

pháp này cho thấy người học có sự tiến bộ và thành thạo hơn về chủ đề được học, đặc biệt là các 

chủ đề khó của môn Hóa học. Các phương pháp này cũng tạo mối quan hệ thân thiện giữa Thầy 

và Trò, giúp người Thầy tự tin về PPDH của bản thân. 

Từ khóa: chủ đề khó của môn Hóa học; mô hình học tập chủ động Dee Fink; PPDH Hóa học; 

PPDH hợp tác Ochonogor & Ajaja. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đổi mới PPDH là một trong những yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng giáo 

dục (GD), đào tạo. PPDH tác động đến người học, đổi mới PPDH để người học đạt thành tích 

cao là mục tiêu của người GV. Trong môn Hóa học, một số chủ đề có thể gây khó khăn cho 

người học. Các bài hoặc câu kiểm tra liên quan đến chủ đề này thường có tỉ lệ không đạt khá 

cao. Để giúp người học đạt thành tích cao hơn về các chủ đề khó, người GV cần lựa chọn và 

xác định PPDH thích hợp.  

Bài viết trình bày tổng quan về PPDH vận dụng mô hình học tập chủ động của Dee 

Fink và PPDH hợp tác của Ochonogor & Ajaja đối với các chủ đề khó của môn Hóa học. Nội 

dung của bài viết bao gồm: (1) Mô hình học tập chủ động của Dee Fink và nhiệm vụ của GV; 

(2) PPDH hợp tác của Ochonogor & Ajaja; (3) Kết luận về PPDH chủ động theo Dee Fink và 

hình thức dạy học hợp tác theo Ochonogor & Ajaja đối với các chủ đề khó của môn Hóa học.   

2. MÔ HÌNH HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG CỦA DEE FINK VÀ NHIỆM VỤ CỦA GV 

2.1. Khái niệm 

Theo Dee Fink (1999), khi người học có cơ hội chủ động vận dụng ngôn ngữ để suy 

nghĩ, lắng nghe, quan sát, và thực hành một hành động trong một ngữ cảnh có ý nghĩa, để đạt 

một mục tiêu nhất định, thì người học sẽ ghi nhớ những điều học hỏi được lâu hơn.   

Mô hình này cho biết người học sẽ chủ động khi các hoạt động học tập liên quan đến 

kinh nghiệm (làm; quan sát) và đối thoại (với chính mình; với người khác).  
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Hình 1. Mô hình Dee Fink về học tập chủ động (Active Learning) 

Nguồn: Dee Fink, (1999) 

1) Làm: Đề cập đến những hoạt động học tập mà người học được thực sự làm điều gì 

đó. Ví dụ: tiến hành một thí nghiệm, điều tra thông tin, thực hiện bài thuyết trình… Những 

việc “làm” của người học có thể thực hiện trong lớp học hoặc ngoài lớp học; có thể làm “trực 

tiếp” tạo ra sản phẩm cụ thể hoặc chỉ dưới dạng bài tập, mô hình (làm “gián tiếp”). 

2) Quan sát: Đề cập đến những hoạt động học tập mà người học sử dụng các giác 

quan của mình để nghiên cứu, phát hiện những gì liên quan đến điều họ đang học. Ví dụ: lắng 

nghe, quan sát cách GV/người khác thể hiện, nhận định, phê phán một vấn đề đã được học, 

quan sát các hiện tượng đang được nghiên cứu… Các hành vi quan sát có thể là "trực tiếp" 

trong thực tiễn hay "gián tiếp" qua phim ảnh đối với cùng một chủ đề.  

3) Đối thoại với chính mình: Đề cập đến những hoạt động học tập mà người học suy 

nghĩ về một chủ đề. Người học tự hỏi mình biết gì/nghĩ gì/cảm thấy gì… về những gì họ đang 

học, cách thức học, vai trò của những kiến thức được học đối với cuộc sống, những nội dung 

học tập tác động đến suy nghĩ, cảm xúc của bản thân như thế nào,… 

4) Đối thoại với người khác: Khi người học đọc một cuốn sách hay nghe một bài 

giảng, là họ "lắng nghe" người khác (GV hay tác giả cuốn sách). Điều này có thể được xem là 

"đối thoại với người khác", nhưng bị hạn chế vì thông tin chỉ được truyền theo một chiều. 

Một số hoạt động học tập năng động và tích cực hơn như người học được hoạt động, thảo 

luận theo nhóm nhỏ về một chủ đề, đồng thời GV cũng tham gia vào việc đối thoại với người 

học trong bầu không khí thân thiện, cởi mở. Cũng có thể đối thoại với các khách mời, các nhà 

chuyên môn trong lớp học hoặc bên ngoài lớp học, trao đổi bằng cách viết thư thông thường 

hoặc thư điện tử… 

Kết quả nghiên cứu của Gardner (2006) và Ochonogor (2011) cho thấy dạy học theo 

mô hình học tập chủ động của Dee Fink sẽ hiệu quả đối với môn Hóa học, đặc biệt là các chủ 

đề khó, trừu tượng và các chủ đề tính toán (như phản ứng oxy hóa-khử, điện hóa học).  
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2.2. Nhiệm vụ của GV 

Dee Fink (1999) đề nghị ba nhiệm vụ chính của người GV nhằm đáp ứng mô hình học 

tập chủ động của người học. 

(1) Tăng cường các hình thức học tập kinh nghiệm (kinds of learning experiences): 

GV thành lập các nhóm nhỏ, đảm bảo người học đưa ra quyết định hoặc trả lời câu hỏi trong 

khoảng thời gian nhất định; GV chọn lọc, xác định cách thức thể hiện, trình bày, diễn đạt, đối 

thoại thật cô đọng, xúc tích, thật ý nghĩa về chủ đề để thu hút người học; GV giúp đỡ trực tiếp 

hoặc gián tiếp người học; GV quan sát những gì người học đang học và đảm bảo người học 

thực sự làm những gì họ cần phải học. 

(2) Tận dụng "sức mạnh của sự tương tác" (“power of interaction”): GV đảm bảo 

việc sử dụng thường xuyên hơn bốn thành phần của mô hình học tập chủ động trong quá trình 

giảng dạy để người học tập trung, quan tâm và nhận thức chủ đề học tập theo nhiều hướng 

khác nhau. Sự kết nối phù hợp bốn thành phần này tạo mối tương tác cộng hưởng giữa Thầy 

và Trò, mang lại hiệu quả GD cho cả GV và người học, trao cho cả hai những lợi thế về "sức 

mạnh của sự tương tác". Ví dụ, GV sử dụng nhiều cách tiếp cận khác nhau trong lớp học, 

cùng thảo luận với người học về một chủ đề, phân công nhiệm vụ cho nhóm cũng như cho cá 

nhân người học, đảm bảo người học cùng làm việc với nhau, cùng theo dõi, đánh giá nhau để 

hoàn thành nhiệm vụ của nhóm và của cá nhân, tạo mọi cơ hội để GV lẫn người học được 

tương tác với nhau nhằm khuyến khích học tập chủ động. 

(3) Cung cấp mối quan hệ hai chiều giữa kinh nghiệm và đối thoại (dialectic between 

experience and dialogue): GV sáng tạo và thực hiện các hoạt động học tập thể hiện mối quan 

hệ hai chiều giữa kinh nghiệm và đối thoại, khuyến khích người học thực hiện luân phiên hai 

nhiệm vụ: “làm”, “quan sát” để có những kinh nghiệm mới; và suy nghĩ, chia sẻ, tham gia vào 

cuộc đối thoại chuyên sâu hơn, có ý nghĩa hơn về chủ đề. Điều này tạo cơ hội cho người học 

tích lũy nhiều kinh nghiệm, nhận thức sâu sắc chủ đề, hiểu rõ tầm quan trọng và ý nghĩa thực 

tiễn của chủ đề, giúp người học nâng cao thành tích học tập. Ngoài ra, người học sẽ cảm thấy 

họ là một thành viên có giá trị của nhóm, của lớp, tạo bầu không khí cởi mở và tích cực, thúc 

đẩy người học tham gia học tập hiệu quả. Lòng nhiệt tình, sự quan tâm chân thành, hành vi 

động viên, khuyến khích của GV sẽ tạo động lực cho người học. Khi người học tin rằng họ có 

thể học được điều gì, họ sẽ sẵn sàng mà không phụ thuộc vào mức độ phức tạp của chủ đề.  

3. PPDH HỢP TÁC CỦA OCHONOGOR & AJAJA 

3.1. Khái niệm 

PPDH hợp tác của Ochonogor & Ajaja (2005) tập trung giải quyết những chủ đề khó 

của môn học đối với người học. Theo Ochonogor & Ajaja (2005), trong lớp học, khả năng 

nhận thức của người học có thể được chia thành hai nhóm đối tượng: [1] người học có khả 

năng tiếp thu nhanh, thông minh, năng động; và [2] người học có khả năng tiếp thu chậm. Vì 

vậy, GV cần phải có phương pháp hướng dẫn sao cho tạo được sự hòa hợp, thân thiện cho 

mọi đối tượng người học. Dưới sự hướng dẫn của GV, người học với khả năng nhận thức 

khác nhau sẽ hợp tác cùng nhau, hỗ trợ nhau, góp phần, chung sức thực hiện một nhiệm vụ 

chung. Nhiều nghiên cứu của Ochonogor & Ajaja (2005) đã khẳng định, học tập hợp tác sẽ 

phát triển nhận thức và nâng cao thành tích học tập của mọi đối tượng người học trong lớp 

học.  
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Trên cơ sở của dạy học hợp tác Ochonogor & Ajaja (2005), các tác giả Staver (2007) 

và Zuljan & Vogrinc (2010) cho rằng PPDH này phù hợp với các môn Khoa học tự nhiên và 

hiệu quả đối với những chủ đề khó của các môn học này. Theo Staver (2007), để thực hiện tốt 

PPDH này, người GV phải đáp ứng các yêu cầu sau:  

(1) Tôn trọng và chấp nhận năng lực nhận thức riêng của từng cá nhân người học 

(2) Nhận định, suy xét về kiến thức và kỹ năng đã có của người học cũng như mối 

quan tâm, thói quen làm việc của người học để lựa chọn và sử dụng các chiến lược và kỹ thuật 

hướng dẫn phù hợp 

(3) Tin tưởng rằng tất cả người học đều có thể học 

(4) Tạo môi trường học tập thử thách, nhưng không gây sợ hãi 

(5) Cam kết nâng cao thành tích học tập và phát triển trí tuệ cho tất cả người học 

(6) Khẳng định bản thân có đủ khả năng, đáng tin cậy và luôn tích cực làm việc 

(7) Tin tưởng rằng nếu bản thân dạy hiệu quả thì kết quả học tập của người học sẽ tốt. 

3.2. Nhiệm vụ của GV 

Ochonogor (2011) đã chỉ rõ những nhiệm vụ của GV khi thực hiện PPDH hợp tác đối 

với các chủ đề khó của môn Hóa học. 

(1) Hiểu rõ về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của người học. 

(2) Xây dựng các mục tiêu giảng dạy. Điều này cho phép GV thiết kế cấp độ phù hợp 

về kiến thức, kỹ năng, thái độ để người học hoàn thành nhiệm vụ. Công việc này cũng giúp 

GV lựa chọn phương thức đánh giá phù hợp để xác định kết quả học tập của người học. 

(3) Xác định rõ khả năng nhận thức của người học: [1] người học có khả năng tiếp thu 

nhanh, thông minh, năng động, và [2] người học có khả năng tiếp thu chậm. Thành lập các 

nhóm học tập nhỏ, bao gồm cả người học [1] lẫn [2], kích cỡ mỗi nhóm tùy thuộc vào số 

lượng người học [1] vì các đối tượng này sẽ đóng vai trò trưởng nhóm. Để hợp tác giải quyết 

một chủ đề khó, không nên thành lập nhóm học tập mà tất cả thành viên đều là [1] hoặc đều là 

[2]. 

(4) Nhiệm vụ cho mỗi nhóm được GV xác định rõ ràng và bàn giao cho các trưởng 

nhóm, kèm những hướng dẫn như sau: (a) Đảm bảo tất cả các thành viên trong nhóm của 

mình tham gia và thực hiện nhiệm vụ của nhóm; (b) Đảm bảo mọi thành viên phải nắm vững 

quá trình thực hiện của nhóm và giải thích từng bước thực hiện đến các thành viên trong 

nhóm. Việc điều hành luôn giữ ở mức độ giao tiếp là bạn bè với nhau, tất cả thành viên trong 

nhóm cùng làm việc, giải thích, thảo luận, và quan sát lẫn nhau; và (c) Luôn nói với các thành 

viên rằng bất kỳ cá nhân nào cũng đều có cơ hội dẫn dắt nhóm hoạt động để đạt mục tiêu. 

(5) Thường xuyên tạo động lực học tập cho người học thông qua những vấn đề liên 

quan đến thực tế, những thí nghiệm thực hoặc ảo (phần mềm máy tính, phim ảnh)… 
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(6) Trong suốt quá trình người học hợp tác, GV luôn theo sát người học và cung cấp 

hướng dẫn khi cần thiết. Tham gia cùng người học, định hướng người học, tạo động lực cho 

người học thực hiện quá trình học tập đạt thành tích mong muốn và có thể cao hơn thành tích 

mong muốn (Kuhlthau, Mantniotes, & Caspari, 2007). 

(7) Vận dụng các phương pháp thúc đẩy sự hiểu biết Hóa học một cách sâu sắc. Ví dụ: 

phản ánh bản chất và đặc điểm của chủ đề thông qua những cuộc điều tra, khảo sát đáng tin 

cậy của các nghiên cứu khoa học; thể hiện giá trị và tầm quan trọng của chủ đề trong thực 

tiễn… (Staver, 2007; Zuljan & Vogrinc, 2010). 

4. KẾT LUẬN  

Bài viết kết luận dựa trên cơ sở các kết quả nghiên cứu về PPDH chủ động của Dee 

Fink và dạy học hợp tác của Ochonogor & Ajaja. 

Vận dụng phối hợp PPDH chủ động theo Dee Fink và dạy học hợp tác theo 

Ochonogor & Ajaja sẽ nâng cao kết quả học tập cho mọi đối tượng người học (Ochonogor, 

2011; Staver, 2007). Các phương pháp này đã khẳng định tính hiệu quả khi dạy các chủ đề 

khó của môn Hóa học (Gardner, 2006; Ochonogor, 2011; Staver, 2007). Người học Hóa học 

khi được tiếp cận với các PPDH này nhận thấy rất bổ ích vì được tương tác với bạn bè, với 

GV, được “làm”, được “quan sát”, được “đối thoại”, hiểu chủ đề sâu sắc, người học tiến bộ, 

thành thạo và đạt thành tích cao (Gardner, 2006; Ochonogor, 2011; Staver, 2007; Zuljan & 

Vogrinc, 2010). Các phương pháp này tạo mối quan hệ thân thiện giữa Thầy và Trò 

(Ochonogor, 2011; Zuljan & Vogrinc, 2010). Thực hiện các PPDH này, người GV tự tin và 

kinh nghiệm hơn trong việc giảng dạy những đối tượng người học với khả năng nhận thức 

khác nhau (Ochonogor & Ajaja, 2005; Staver, 2007; Zuljan & Vogrinc, 2010).   
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PHÁT HUY NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC THÔNG 

QUA BÀI TẬP ĐỌC TRỰC TUYẾN 

Lữ Hùng Minha, Trịnh Thị Hươnga, Nguyễn Ngọc Hiệpb 

a Giảng viên, Khoa Sư  phạm, Trường Đại học Cần Thơ 
b Giáo viên, Trường tiểu học Lê Quý  Đôn, TP. Cần Thơ 

Tóm tắt 

Ở Việt Nam, vấn đề phát triển khả năng tự học cho người học không phải là một vấn đề hoàn toàn 

mới mẻ và mới đây dự thảo chương trình giáo dục (GD) tổng thể sau năm 2015 của Bộ GD và 

Đào tạo cũng đã đưa năng lực (NL) này vào mục tiêu GD và được cụ thể hóa qua từng môn học. 

Trước đây, để hướng dẫn học sinh (HS) tự học trong môn Tập đọc hoặc Ngữ văn, giáo viên 

thường yêu cầu các em về nhà đọc bài trước, trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa. Ngoài ra, 

giáo viên (GV) cũng khuyến khích các em đọc thêm các sách, truyện khác nhưng lại chưa có cách 

nào để đánh giá và kiểm tra cũng như theo dõi hoạt động đọc ngoài chương trình học của các em. 

Trong bài viết này, chúng tôi trình bày cách xây dựng ngữ liệu đọc trực tuyến bằng công cụ 

Google Sites nhằm tạo hứng thú cho HS tiểu học trong khi đọc, phát triển NL tự học, tự đánh giá 

và cho phản hồi về văn bản (VB) đọc. 

Từ khóa: đọc trực tuyến; hứng thú đọc; NL tự học; NL phản hồi. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Dự thảo chương trình GD phổ thông sau năm 2015 của Bộ GD có đề cập đến các NL 

và phẩm chất cần hình thành và phát triển cho HS (HS). Một trong những NL cốt lõi chung 

được đề cập đến là NL tự học. NL này được tích hợp rèn luyện, giảng dạy ở tất cả các môn 

học trong chương trình, từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông. Trong phân môn Tập đọc, 

NL tự học biểu hiện ở hoạt động HS tự đọc VB, tương tác với VB và cho những phản hồi về 

VB. 

Thực tế dạy đọc ở tiểu học hiện nay cho thấy, việc hướng dẫn đọc hầu như thiên về 

hoạt động luyện đọc thành tiếng hơn là đọc hiểu, đọc sáng tạo và các VB đọc cũng chỉ xoay 

quanh những bài đọc trong sách giáo khoa (SGK). HS cũng được GV (GV) khuyến khích đọc 

các VB đọc ngoài chương trình học nhưng lại chưa có cách nào để đánh giá tiến trình tương 

tác với VB đọc đó của HS. Hơn nữa, trong bối cảnh nguồn sách truyện dành cho trẻ đa dạng 

và khó kiểm soát về chất lượng nội dung như hiện nay thì việc xây dựng một ngữ liệu đọc gần 

gũi với chương trình đọc, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi để định hướng cho các em đọc là 

điều cần thiết. Để làm được điều đó thì người GV cần phải có kế hoạch và giải pháp cụ thể để 

bồi dưỡng và nâng cao NL đọc cho người học nghĩa là ngoài nguồn ngữ liệu đọc trong SGK, 

có thể là sách truyện, truyện tranh, đọc trên giấy bản in hay đọc trực tuyến. Và thông qua hoạt 

động này, GV hình thành và phát triển NL tự học, cụ thể là tự đọc tác phẩm cho HS. Trong 

bài viết này, chúng tôi giới thiệu cách xây dựng ngữ liệu đọc trực tuyến với sự trợ giúp của 

công cụ Google Sites nhằm phát huy NL tự học và tạo hứng thú đọc cho HS tiểu học. 
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2. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ GOOGLE SITES  

2.1. Tiện ích của Google Sites 

Google Sites là một dạng Web 2.0, là một chương trình do Google tạo ra. Ngày 

27/2/2008, Google chính thức cung cấp bản thử nghiệm dịch vụ Google Sites cho các tài 

khoản Google Apps. Dịch vụ Google Sites thích hợp tạo một trang chia sẻ thông tin giữa một 

nhóm người làm việc trong công ty, cá nhân hay một tập thể lớp. 

So với các phần mềm như Adobe Dreamweaver và Violet thì Google Sites có những 

mặt ưu điểm giúp cho GV dễ dàng trong việc thiết kế và xây dựng các ngữ liệu đọc cho HS 

mà không đòi hỏi nhiều kĩ năng, kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Tin học như: 

+ Miễn phí, không cần mất tiền để duy trì tên miền. 

+ Tạo trang Web mới chỉ bằng vài cú nhấp chuột, không đòi hỏi kiến thức cơ bản về 

HTML, chỉnh sửa trang Web dễ dàng. 

+ Upload và đính kèm tập tin với dung lượng tối đa là 10MB, mỗi tài khoản Google 

Apps miễn phí được cấp đến 10 GB để chứa các tập tin do thành viên gửi lên. 

+ Dễ dàng tùy biến giao diện Website thông qua hệ thống mẫu giao diện được cung 

cấp sẵn. 

+ Kết hợp với các tiện ích khác của Google như Docs, Calendar, Youtube … nên dễ 

dàng chèn giáo trình, video, tài liệu, bảng tính, các bài thuyết trình,… 

+ Tích hợp sẵn bộ máy tìm kiếm mạnh mẽ của Google để tìm kiếm thông tin trên 

Website. 

+ An toàn và bảo mật cao do nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ của Google. 

+ Cho phép các thành viên khác cùng nhau làm việc bằng cách xét quyền Owners 

Collaborators (cộng tác) và Viewers (người xem). 

2.2. Cách tạo trang Google Sites 

Vào https://sites.google.com/ từ trình duyệt web của mình. 

Ấn nút “Tạo” để bắt đầu tạo một trang Web mới. 

Tiếp theo, chọn tên và mẫu giao diện cho trang Web của mình và chọn vào “Tôi 

không phải là người máy”. Sau đó nhấn vào nút “Tạo”. 

Sau khi hoàn thành, giao diện sơ khai của trang Web hiện ra. Tại đây, bạn có thể chỉnh 

sửa trang, tạo trang con mới hay sử dụng các tác vụ khác ở biểu tượng bánh răng. 

Ở phần quản lí trang Web, bạn có thể tùy chỉnh chủ đề, màu sắc, giao diện, tệp đính 

kèm, chia sẻ trang Web ở dạng công khai hay giới hạn. Thậm chí, bạn có thể thêm người cộng 

sự để cùng nhau chỉnh sửa, quản lí trang Web. 

https://sites.google.com/
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3. HƯỚNG DẪN HS TIỂU HỌC TỰ HỌC VỚI BÀI ĐỌC TRỰC TUYẾN  

3.1. Ngữ liệu chủ đề “Việt Nam - Tổ quốc em” 

Trong chương trình Tiếng Việt lớp 5, HS được học 10 chủ điểm: Việt Nam Tổ quốc 

em, Cánh chim hoà bình, Con người với thiên nhiên, Giữ lấy màu xanh, Vì hạnh phúc con 

người, Người công dân, Vì cuộc sống thanh bình, Nhớ nguồn, Nam và nữ và Những chủ nhân 

tương lai. Ứng với mỗi chủ điểm lần lượt sẽ là những bài tập đọc gắn liền với nội dung của 

chủ điểm. Dựa trên những nội dung đó, GV sẽ tiến hành xây dựng các ngữ liệu đọc để HS rèn 

luyện và thực hành nhằm nâng cao NL đọc và khả năng tự học của HS. 

Mỗi giao diện các VB đọc thuộc chủ điểm Việt Nam, tổ quốc em: gồm có 3 phần 

a. Ngữ liệu VB: Gồm các VB đọc ngoài chương trình SGK có nội dung hướng đến chủ 

điểm. Thể loại đa dạng như thơ, kịch, văn xuôi, truyện,... Việc lựa chọn đa dạng các thể loại 

này tạo cơ hội cho người học có thể tiếp xúc với nhiều thể loại VB khác nhau với những nội 

dung mới lạ, hấp dẫn, phong phú và đa dạng nhưng vẫn đảm bảo kiến thức và nội dung của 

chủ điểm mà các em đang học trong chương trình SGK. Với những bài đọc này, người học sẽ 

không cảm thấy nhàm chán, thụ động trong những tiết Tập đọc đồng thời tạo điều kiện cho 

các em phát huy tốt NL đọc, cũng như nâng cao khả năng cảm thụ văn học của người học. 

b. Ngữ liệu trực quan: Gồm những đoạn phim ngắn, đoạn phim phóng sự hoặc phim 

tài liệu, hay những mẫu chuyện kể, hình ảnh… có nội dung và ý nghĩa liên quan đến nội dung 

của VB. Nội dung này sẽ giúp HS dễ dàng khắc sâu kiến thức và tiếp thu bài học tốt hơn 

thông qua hai kênh tiếp nhận: nghe (bằng video) và nhìn (bằng VB). 

c. Bài tập tương tác: Phần này bao gồm các câu hỏi và bài tập yêu cầu giải thích từ 

khó, giải thích ý nghĩa câu trong VB, tìm chi tiết, sự kiện, tìm ý chính, đánh giá, viết đoạn 

văn, viết tóm tắt... Sau khi làm xong các bài tập ở phần này, HS sẽ lưu kết quả và đồng thời 

kiểm tra kết quả bài làm của mình (đối với câu trắc nghiệm) hay tham khảo một số bài viết 

hay hoặc HS cũng có thể đặt câu hỏi về các vấn đề trong VB và gởi về cho GV. GV sẽ nhận 

thông tin kết quả bài làm của HS và phản hồi lại cho các em. 

Dựa vào giao diện mô tả này, tiến trình HS tương tác với VB gồm các bước sau:  

Bước 1: HS đọc ngữ liệu có liên quan đến chủ điểm. 

Bước 2: Xem thêm video ở bên dưới bài đọc. 

Bước 3: Trả lời câu hỏi phía dưới VB. 

Bước 4: Sau khi làm xong, HS bấm chọn “Gửi”. 

Bước 5: GV nhận kết quả trực tiếp qua Google biểu mẫu và đánh giá kết quả. 

Hướng dẫn HS thao tác với trang đọc 

Mở trình duyệt Web trên máy tính và truy cập vào địa chỉ 

https://sites.google.com/site/huongdandoc/ 

https://sites.google.com/site/huongdandoc/
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Giao diện trang Web hiện ra. Ở trên cùng là các tab con dẫn đến các liên kết hữu ích 

như “Thư viện đề thi”, “Học toán trực tuyến”, “Giải trí”,… 

 

Hình 1. Banner phía trên trang Web 

Bên phải là liên kết dẫn đến Website của các phòng GD cũng như các trường Tiểu học 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

Phần trung tâm trang Web là 10 hình ảnh minh họa cho 10 chủ điểm của chương trình 

Tiếng Việt lớp 5. HS chỉ cần nhấp chuột vào các hình ảnh tương ứng với 10 chủ điểm để làm 

bài. 

 

Hình 2. Giao diện chính của trang Web với 10 chủ điểm 

Nhấp chuột vào một chủ điểm bất kì. 

Ngữ liệu đọc sẽ hiện ra. Ngữ liệu đọc có thể là VB hay một bài thơ liên quan tới chủ 

điểm đó. 

 

Hình 3. Ngữ liệu đọc dạng VB trong chủ điểm 

Sau khi đọc xong ngữ liệu, HS có thể xem video clip bên dưới để bài học thêm sinh 

động.  
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Hình 4. Video cho HS xem thêm 

 

Sau khi đọc xong ngữ liệu, HS sẽ làm bài tập bên dưới. Bài tập được thiết kế bằng 

Google Form. 

 

Hình 5. HS tương tác với phần bài tập 

 

Sau khi hoàn thành bài tập, HS bấm nút “Gửi” ở cuối trang để gửi kết quả về cho GV. 

HS có thể làm thêm bài tập bằng cách nhấp chuột vào mục “BÀI TIẾP THEO” ở cuối trang. 

Ngoài ra, khi đăng nhập bằng tài khoản Google, HS có thể đưa ý kiến bình luận trực 

tiếp của mình vào bên dưới hoặc trả lời bình luận của người khác. Sau khi HS làm bài và gởi 

kết quả, GV có thể vào trang https://docs.google.com/forms/u/0/ để xem kết quả làm bài của 

HS. 

So với cách đọc truyền thống, HS thụ động và phụ thuộc khá nhiều vào hoạt động 

hướng dẫn của GV, HS chỉ có thể đọc những VB có trong chương trình SGK mà ít có cơ hội 

tiếp xúc với các thể loại VB khác nếu như không được GV giới thiệu. Mặt khác, không phải 

lúc nào những VB đọc được đưa vào SGK để giảng dạy cũng hấp dẫn và thu hút được các em, 

có những VB xa lạ hoặc thiên về tính hàn lâm khiến việc đọc của các em bị hạn chế, lâu dần 

hứng thú và niềm đam mê đọc sách cũng suy giảm. 

 

https://docs.google.com/forms/u/0/
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4. KẾT LUẬN 

Hướng dẫn HS tương tác với các VB đọc thông qua hình thức học trực tuyến với sự hỗ 

trợ của công cụ Google sites cũng bộc lộ những hạn chế như chưa thể tạo được giao diện 

riêng mang tính tùy biến cho Website và tên miền còn ở dạng phức tạp, chưa có tên miền 

riêng, cách tạo biểu mẫu chưa đa dạng... Tuy vậy, chúng tôi cho rằng việc hướng dẫn HS đọc 

trực tuyến sẽ mang lại những tiện ích đối với việc nâng cao NL đọc và khả năng tự học của 

các em như người học hoàn toàn chủ động trong mọi hoạt động từ việc chiếm lĩnh tri thức đến 

việc phân bổ thời gian học tập; có thể chọn đọc những VB yêu thích; có nhiều cơ hội để thực 

hành thể hiện sự hiểu biết về VB hơn trên lớp; được sự phản hồi của GV và được bảo mật kết 

quả.  
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USING ONLINE READING EXERCISES TO ENHANCE SELF-STUDY 

CAPACITY AMONG PRIMARY STUDENTS 

Abstract 

In Viet Nam, developing self-learning ability for students is not a totally new issue and it is one of 

core capacities in new draft overall education program after 2015 of the Ministry of Education 

and Training. Previously, in teaching Language Art, teachers usually ask studentsprevious 

reading, answer questions below text in the books and encourage them to read more other text out 

the textbook. In this article, we show how to build reading corpus online by Google Sites to create 

interest, self-study capacity development, assess and give response to textfor primary students. 

Key words: reading online; reading interst; self-study capacity; responding capacity. 

http://trinam.com.vn/Portals/0/doc/20100806/6.Giai_phap_ky_thuat_v2.pdf
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PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG ĐỌC PHẢN BIỆN  

CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRONG DẠY ĐỌC 

Võ Hoài Thịnha, Trịnh Thị Hươngb 

a  Sinh viên Giáo dục Tiểu học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ 

b Giảng viên, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ 

Tóm tắt 

Đọc phản biện là một trong những kĩ năng quan trọng cần thiết trong phát triển tư duy cho người 

học. Đọc phản biện biểu hiện ở việc người đọc làm các dự đoán, kiểm soát, đặt câu hỏi và đánh 

giá các vấn đề có liên quan đến nội dung văn bản đọc. Vì vậy, nhiều nghiên cứu về mối quan hệ 

giữa tư duy phản biện và đọc phản biện đã cho rằng dạy các kĩ năng đọc phản biện cho học sinh 

ngay từ bậc tiểu học là rất cần thiết. Tuy nhiên, vấn đề dạy các kĩ năng đọc phản biện trong bối 

cảnh nhà trường tiểu học ở Việt Nam còn chưa được quan tâm. Bài viết này giới thiệu một cách 

tổng quan về đọc phản biện và tập trung giới thiệu một số biện pháp rèn các kĩ năng đọc phản 

biện như kĩ năng dự đoán, kĩ năng đặt câu hỏi, kĩ năng kiểm soát và điều chỉnh nhằm phát triển 

năng lực đọc phản biện cho học sinh tiểu học. 

Từ khóa: đọc phản biện; tư duy phản biện; kĩ năng dự đoán; kĩ năng kiểm soát; kĩ năng đặt câu 

hỏi; điều chỉnh. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tư duy phản biện (critical thinking) là một trong những năng lực tư duy quan trọng và 

cần thiết của mỗi cá nhân trong cuộc sống và học tập. Năng lực tư duy phản biện thể hiện ở 

việc cá nhân có thể nhìn nhận, phân tích và đánh giá các thông tin theo quan điểm của mình 

một cách có khoa học bằng những luận cứ vững chắc. Trong trường học, học sinh cần được 

tạo nhiều cơ hội cho các em trình bày quan điểm của chính mình. Đây là một trong những kĩ 

năng chính để phát triển tư duy và năng lực cho người học.  

Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể của Bộ GD& ĐT sau năm 2015  

yêu cầu việc đánh giá kết quả học tập là phải đánh giá được năng lực tư duy (tr.16, [1]), 

khuyến khích những suy nghĩ độc lập, sáng tạo, hạn chế kiểm tra khả năng ghi nhớ máy móc. 

Đối với việc dạy đọc cấp tiểu học, ngoài yêu cầu trẻ đọc trôi chảy, lưu loát và hiểu nội dung 

văn bản thì còn hướng đến mục tiêu giúp các em bước đầu biết phản hồi các văn bản đã học 

(tr.18, [1]). Mục tiêu này chính là một trong những biểu hiện của kĩ năng đọc phản biện mà 

giáo viên cần phải hình thành và phát triển cho học sinh. 

Tuy nhiên, thực tế dạy đọc ở tiểu học hiện nay cho thấy HS chưa có nhiều cơ hội để 

thể hiện chính kiến, quan điểm của mình về những vấn đề được tác giả trình bày trong văn 

bản và lí giải theo cách riêng của mình. Việc hiểu văn bản hầu như bị “ép khuôn, đóng 

khuôn” trong cách hiểu, giải thích của giáo viên và sách giáo viên. Đây là một trong những 

nguyên nhân dẫn đến thực trạng HS không hứng thú khi học đọc, và dần trở nên “chai cứng” 

với văn chương. Bài viết này sẽ đề cập đến một số vấn đề về đọc, kĩ năng đọc phản biện và 

một số biện pháp giúp học sinh phát triển kĩ năng đọc phản biện cho trẻ trong dạy đọc ở bậc 

tiểu học. 
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2. ĐỌC PHẢN BIỆN VÀ BIỂU HIỆN CỦA ĐỌC PHẢN BIỆN  

a. Đọc và đọc phản biện được các nhà giáo dục trên thế giới nhìn nhận ở nhiều khía 

cạnh khác nhau. Đọc là hoạt động nhận diện từ, hiểu nghĩa đen của bài đọc, bao gồm các kĩ 

năng đọc như phấn tích, tổng hợp, giải thích, khái quát, suy luận và rút ra kết luận (Bộ GD 

Nam Úc, 1978); đọc là một tiến trình hiểu văn bản viết (Nicola Morgan, 2000); đọc là tiến 

trình người đọc mang kinh nghiệm và hiểu biết của bản thân vào văn bản để lĩnh hội văn bản 

(Blaxell & Winch, 1982); đọc là một hoạt động giao tiếp (Fry,1997); đọc là quá trình hiểu 

(Smith 1911,1972); đọc liên quan đến hoạt động giải mã và hiểu (Carine, 1997) (dẫn theo [2]; 

đọc là một dạng hoạt động ngôn ngữ chuyển từ dạng thức chữ viết sang lời nói có âm thanh 

và hiểu nó (M.R Vốp,1988, dẫn theo ). Những quan niệm về đọc này được diễn đạt và nhìn 

nhận ở những khía cạnh khác nhau nhưng có điểm chung khi đề cập đến đích cuối cùng của 

đọc là hiểu và cho những phản hồi về văn bản đọc. Người đọc cần được tạo điều kiện để tham 

gia vào quá trình đọc, chiêm nghiệm và cho những phản hồi đánh giá về văn bản đọc. Để làm 

được điều này, người đọc cần có tư duy phê phán và khả năng đọc phê phán hay còn gọi là 

đọc phản biện (reading critical). 

b. Đọc phản biện và tư duy phản biện có mối quan hệ gắn bó hữu cơ với nhau. Newton 

(1985) cho rằng để đọc phản biện thì cần phải có tư duy phản biện vì tư duy phản biện là cách 

đồng hóa và xử lí thông tin và đánh giá các ý tưởng (p.143), kĩ năng đọc phản biện có liên 

quan mật thiết với những biểu hiện của tư duy phản biện. Ruggeiro (l984) cho rằng đọc phản 

biện và tư duy phản biện như là khả năng “kiểm tra chặt chẽ các giải pháp đề xuất cho một 

vấn đề hay các giải pháp cho vấn đề để xác định cả điểm mạnh và điểm yếu. Nói một cách 

ngắn gọn, nó có nghĩa là đánh giá và suy xét "([3], 129). Wilson (1988), lại cho rằng tư duy 

phản biện bao gồm khả năng dự đoán kết quả, xây dựng câu hỏi và phản hồi lại văn bản bằng 

cách áp dụng những giá trị của văn bản vào niềm tin của chính mình. Đọc có tư duy phản biện 

được xem là kĩ năng đọc với “con mắt nghi ngờ” hay “óc phê phán (Wallace, 1990). “Phê 

phán” ở đây không phải là“ lên án” hay “chỉ trích” mà là “thận trọng”, “tỉ mỉ” và có “suy 

nghĩ” (Fairclough, 1995). Như vậy, nó là một quá trình đọc có suy xét, đánh giá về những gì 

mà ta đọc được (theo Haris và Hoages, 1981), để sau đó đưa ra chính kiến của mình: Đồng ý 

hay không đồng ý, chấp nhận hay không chấp nhận với ý tưởng hay quan điểm của một ai đó 

(Thistlethwaite, 1990).  

c. Rất nhiều giáo viên đã quan niệm rằng học sinh sẽ phát triển tư duy phản biện và 

đọc phản biện một cách tự động như là khi chúng lớn lên và trở nên giàu kinh nghiệm hơn 

trong những trường hợp khác nhau thông qua học đọc trong trường học và thông qua sự trải 

nghiệm trong cuộc sống. Một các nhà nghiên cứu giáo dục lại có cái nhìn ngược lại. Stauffer 

(1977) cho rằng tư duy phản biện và đọc phản biện cần được giảng dạy cho hs, (...) trách 

nhiệm của các trường học là dạy cho các công dân khả năng đọc phản biện và tư duy phản 

biện. (p/144). Quan điểm này cũng nhận được sự đồng ý của các nhà nghiên cứu như 

McMillan & Gentile, 1988;  Cioffi, 1989; Nickerson, 1989; Wilson, 1988...). Trên quan điểm 

này, các nhà nghiên cứu giáo dục cho rằng cần phải dạy các kĩ năng đọc phản biện và tư duy 

phản biện cho học sinh càng sớm càng tốt.  



CHUYÊN ĐỀ 5  191 

 

 

Các nghiên cứu cũng chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến thực trạng học sinh không có kĩ 

năng đọc phản biện. Dukin (1983) cho rằng do giáo viên chỉ chú trọng vào giải mã nội dung 

bài đọc, hay giáo viên chỉ làm theo những kĩ năng dạy đọc theo cách truyền thống 

(Thistlethwaite,l990), hoặc giáo viên thiếu sự chuẩn bị cho việc dạy những kĩ năng này 

(Libâneo, l99l), giáo viên sợ cha mẹ học sinh phản ứng lại hoặc sợ mất vị trí cung cấp kiến 

thức cho học sinh nếu như cho hs tự do suy nghĩ và trình bày chính kiến của các em 

(Thompson Frager, l984; Thistlethwaite, l990), giáo viên thiếu thời gian để chuẩn bị các tài 

liệu dạy những kĩ năng đọc phản biện cho học sinh). 

d. Trong quá trình đọc hiểu văn bản, người đọc có kĩ năng đọc phản biện có các biểu 

hiện như sau: 

- Khả năng đọc tổng thể tác phẩm: Đọc ở đây không phải chỉ là đọc mà phải là hiểu. 

Mỗi người có một trình độ khác nhau trong việc “đọc” và “đọc hiểu”. Kết quả của hoạt động 

đọc là ta hiểu được bản chất đằng sau vẻ bề ngoài của câu từ trong tác phẩm văn học.  

- Luôn luôn tò mò, đặt câu hỏi và đi tìm kiếm câu trả lời: Sau khi hiểu được ý nghĩa 

mà tác giả gửi gắm qua các câu từ, ta bắt đầu nhìn nó dưới nhiều phương diên khác nhau. Lúc 

này trong suy nghĩ sẽ bắt đầu hình thành các câu hỏi: Tại sao? Làm thế nào? Điều đặc biệt là 

phải suy nghĩ ngược lại so với xu thế chung. Tuy nhiên, nếu chỉ đặt câu hỏi mà không đi tìm 

câu trả lời thì bạn sẽ được xếp vào loại đa nghi, phá đám, bàn ngược, cố gây chú ý. 

- Luôn nghi ngờ: Trong việc đọc các tác phẩm, sẽ không hiếm trường hợp chủ thể gặp 

phải những vấn đề hết sức mới là, chưa từng gặp phải. Một câu văn hay một đoạn văn mà bạn 

thiếu tin tưởng tất nhiên sẽ phải được soi xét kỹ hơn so với một người mà bạn đã hoàn toàn tin 

tưởng. Chính việc tin vào bất cứ điều gì, không tin bất cứ người nào, sẽ là mầm mống bắt 

nguồn quá trình đọc phản biện. 

- Tư duy lôgíc: Tư duy lôgíc là khả năng kết nối các mảng thông tin dường như không 

có mối liên quan với nhau. Khi đọc các tác phẩm người đọc sẽ phát hiện ra những yếu tố phi 

logic cùng những mảng thông tin được cung cấp. Tuy nhiên tư duy lôgíc và tư duy phản biện 

không phải là một mà là bổ trợ cho nhau. Không có tư duy lôgíc thì chỉ đặt ra được câu hỏi 

chứ khó tự tìm ra câu trả lời. Ngược lại, việc sở hữu tư duy phản biện khó hơn nhiều so với tư 

duy lôgíc. 

- Khả năng tự loại “cá nhân” ra đọc tác phẩm: Khi đọc tác phẩm, người đọc tự” phân 

thân” thành một người khác để nhìn nhận tác phẩm ấy. Nếu không chúng ta sẽ dễ bị cảm xúc 

cá nhân chi phối. Khi thấy tác phẩm ấy hay và có ý nghĩa sẽ ít người nhận thấy được yếu tố 

phi khoa học của tác phẩm ấy và ngược lại. Đây chính là rào cản lớn  trong quá trình hình 

thành kỹ năng đọc phản biện. 

- Biết vận dụng các kiến thức có liên quan đến vấn đề: Cần phải có các chứng cứ khoa 

học nhất định để một nhận định trở nên có sức thuyết phục. Người đọc phản biện không chỉ 

xem xét vấn đề trong nội hàm tác phẩm mà còn xem xét tất cả các vấn đề có liên quan ở 

những tác phẩm khác hoặc phạm trù khác nhau. 

- Có khả năng tranh luận: Người đọc phản biện dám đưa ra các lý lẽ với các bằng 

chứng hỗ trợ trước đám đông, trước tập thể khi đã có chứng cứ, lý lẽ xác thực. Đọc phản biện 

bao gồm cả việc nhận dạng, đánh giá, và xây dựng các lý lẽ. 



192  KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

 

 

- Có khả năng suy luận: Đây là khả năng tổng hợp, chọn lọc và rút ra kết luận từ một 

hoặc nhiều chi tiết. Để làm được việc này cần phải nhìn thấy được mối quan hệ logic giữa các 

dữ liệu. 

- Có khả năng dự đoán: Người đọc có kĩ năng đọc phản biện sẽ thường xuyên đưa ra 

những dự đoán của mình về nội dung bài đọc. Những dự đoán này dựa trên mối liên quan 

giữa kiến thức nền tảng vốn có sẵn của người đọc và những dấu hiệu hình thức nội dung và 

ngữ pháp trong bài đọc để đưa ra những giả định nhằm suy luận và tạo nghĩa cho văn bản.  

- Có khả năng kiểm soát và điều chỉnh: Khả năng kiểm soát trong tiến trình đọc hiểu 

xuất hiện trong những nghiên cứu về siêu nhận thức (ví dụ như, Brown, 1978; Flavell, 1978; 

Markman, 1979) [4]. Kiểm soát tiến trình hiểu đề cập đến khả năng tự đánh giá về cách hiểu 

của chính bản thân người đọc trong suốt quá trình đọc văn bản và đưa ra những cách thức để 

điều chỉnh hoạt động đọc, cách hiểu của chính mình.   

Như vậy, phát triển kĩ năng đọc phản biện cho học sinh là rất cần thiết ngay từ bậc tiểu 

học. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi tập trung trình bày một số cách rèn luyện kĩ năng 

phán đoán, đặt câu hỏi, kiểm soát và điều chỉnh trong dạy đọc. 

3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG ĐỌC PHẢN BIỆN CHO HỌC 

SINH TIỂU HỌC  

3.1. Khuyến khích HS dự đoán về bài đọc 

Dự đoán là dựa vào điều đã biết để suy xét rút ra nhận định về điều chưa biết, chưa 

xảy ra khi nảy sinh khi đứng trước tình huống hoàn cảnh có vấn đề, tức là trước những đòi hỏi 

mới, thực tiễn chưa từng gặp, trước nhu cầu khám phá, phát hiện, làm sáng tỏ ra cái mới.  

Một số cách giúp trẻ đưa ra các dự đoán bài đọc: 

- Xem trước tranh minh họa, video: GV cho học sinh xem trước hình ảnh, video, và 

yêu cầu HS dự đoán nội dung của văn bản đọc. Ví dụ như dạy bài“Những con sếu bằng 

giấy”(Tiếng Việt 5, tập 1), giáo viên có thể cho học sinh xem bức ảnh có trong SGK và gợi ý 

cho HS dự đoán bằng những câu hỏi gợi ý như Em đoán xem cô bé gấp con hạc giấy để làm 

gì? Bức tượng đài con hạc và bức tranh cô bé gấp giấy có liên quan với nhau như thế nào?  

- Đọc lướt, đọc điểm chính (skim, scan): GV yêu cầu HS đọc lướt, đọc điểm chính của 

bài đọc để nhận ra những dấu hiệu về hình thức, thể loại và từ đó đưa ra những dự đoán của 

bản thân về nội dung bài đọc. Ví dụ dạy bài “Cái gì quý nhất” (Tiếng Việt 5, tập 1), GV cho 

học sinh đọc lướt qua tác phẩm và hỏi HS: Bài đọc này được trình bày theo thể loại văn nào 

mà em đã học? Em đoán xem, tựa bài đọc là Cái gì quý nhất các nhân vật sẽ đưa ra quan điểm 

và lí lẽ gì để bảo vệ quan điểm của mình?  

- Dự đoán thông qua bối cảnh câu chuyện: Giáo viên đặt học sinh và bối cảnh của câu 

chuyện và khơi gợi những kiến thức vốn có của HS nhằm tạo cho HS cơ hội vận dụng các 

kiến thức, kinh nghiệm đời sống để dự đoán nội dung văn bản đọc. Chẳng hạn như dạy bài 

đọc“Người gác rừng tí hon” (Tiếng Việt 5, tập 1), GV đưa HS vào ngữ cảnh: Một bạn nhỏ có 

ba làm nghề gác rừng và mà em cũng rất yêu rừng. Một buổi chiều, bạn ấy phát hiện một bọn 

trộm đang trộm gỗ và chuẩn bị chuyển gỗ ra khỏi rừng, theo em, bạn ấy sẽ làm gì trong tình 

huống này? 
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3.2. Khuyến khích HS đặt câu hỏi 

HS được khuyến khích và được dạy để hỏi các câu hỏi trong khi đọc, khả năng đọc 

hiểu của chúng sâu sắc hơn (Armbruster, Lehr, & Osborn, 2001; Keene & Zimmermann, 1997) . 

Người đọc tốt thường hỏi các câu hỏi trong suốt tiến trình đọc (Cooper, 1993; Palincsar & 

Brown, 1986), và vì vậy khả năng đọc hiểu văn bản của họ cũng tự động tăng lên khi thường 

xuyên tạo ra các câu hỏi (Lubliner, 2001) [5].  

Để khuyến khích HS đặt câu hỏi cho bài đọc, giáo viên có thể làm mẫu cách hỏi. Có 

thể tập trung hỏi những từ chưa biết nghĩa, hay những chi tiết, sự kiện khó hiểu trong văn bản 

hoặc hành động, suy nghĩ của nhân. GV có thể hướng dẫn các em đọc đặt câu hỏi bằng cách 

cho mỗi hs một tờ giấy dán để đánh dấu vào các phần của văn bản mà hs đó muốn quay trở lại 

để đặt câu hỏi. Sau đó, HS chia sẻ câu hỏi của mình với những bạn khác. Đối với học sinh, 

việc tự đặt câu hỏi một biểu hiện của việc học chủ động, cảm thấy hứng thú, do đó HS sẽ tập 

trung lắng nghe và tư duy tích cực hơn. 

Trong giờ dạy đọc, việc tạo cơ hội cho HS đặt một câu hỏi hay quan trọng hơn nhiều 

so với việc có một câu trả lời đúng. Do đó, giáo viên cần tập trung vào việc tạo điều kiện cho 

học sinh đặt câu hỏi chứ không phải câu trả lời, luôn khen ngợi trẻ khi con có những câu hỏi 

thú vị, thể hiện sự hứng thú với các câu hỏi dù đơn giản nhất. 

 Giúp học sinh kiểm soát và điều chỉnh đọc hiểu 

Kiểm soát là hoạt động người đọc thường ngừng lại để suy nghĩ về nội dung chính của 

văn bản khi thấy còn những điểm nghi vấn hoặc có những phát hiện mới so với cách hiểu lúc 

đầu. Trong quá trình này, người đọc sẽ thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết để chiếm lĩnh 

văn bản.  

Để giúp HS kiểm soát tiến trình đọc của mình, GV có thể gợi ý cho HS các câu hỏi để 

giúp HS tự đánh giá, kiểm soát lại cách hiểu của mình, ví dụ chi tiết này có thể hiện được ý 

chính của văn bản hay không? Để làm rõ ý này thì tôi cần đọc lại đoạn nào?... hoặc GV có thể 

thiết kế phiếu học tập cho HS kiểm soát và thực hiện các điều chỉnh trong toàn bộ tiến trình 

đọc của bản thân. 

Ví dụ: Khi dạy bài đọc “Nhớ lại buổi đầu đi học” (Tiếng Việt lớp 3, tập 1), giáo viên 

có thể đặt các câu hỏi để giúp học sinh liên tưởng, dự đoán trong biểu đồ như sau: 

Bảng 1: Phiếu học tập kiểm soát và điều chỉnh trong khi đọc 

Dự đoán trước khi đọc Sau khi đọc Nội dung điều chỉnh 

- Từ tiêu đề văn bản giúp em liên 

tưởng nội dung văn bản sẽ nói về 

những vấn đề gì? 

- Em đã đọc văn bản nào có nội 

dung tương tự như thế này chưa? Kể 

ra 

- Điều nào trong dự 

đoán là đúng/chưa 

đúng? 
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4. KẾT LUẬN 

Để hình thành và phát triển kĩ năng đọc phản biện, GV cần có xây dựng chiến lược 

giảng dạy một cách tường minh, trong tiến trình đó, việc rèn các kĩ năng phán đoán, đặt câu 

hỏi, kiểm soát và điều chỉnh là rất cần thiết. Tuy nhiên, không phải HS thực hành được những 

kĩ năng này là hoàn toàn có kĩ năng đọc phản biện mà cần có sự kết hợp của nhiều kĩ năng 

khác nữa như đánh giá, suy ngẫm, phản hồi, tranh luận... Chính vì vậy, GV cần linh hoạt 

trong lựa chọn biện pháp dạy đọc nói riêng và tích hợp dạy các kĩ năng này trong tất cả các 

môn học nói chung.  
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DEVELOPING CRITICAL READING SKILLS FOR PRIMARY 

STUDENTS WHILE TEACHING READING COMPREHENSION 

 

Abstract 

Critical reading is one of important skills need to develop thinking for learners. Critical reading is 

presented that reader make predicts, monitors, questions and evaluates which relating to contents 

text. Therefore, researching about relation between critical reading and critical thinking point 

point out teacher should teach critical reading skills for children early. Howerver, this issue have 

not concerned in Vietnam context. This paper focuses on some strategies to instructe critical 

reading skills for primary students such as predicting, questiong, monitoring and evaluating skill. 

Key word: critical reading; critical thinking; pridicting skill; monitoring skill; questioning skill; 

adjusting.  
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NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ DẠY HỌC THƠ ĐƯỜNG TRONG 

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NGỮ VĂN 

Đỗ Thị Phương Lan 

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Đà Lạt 

Tóm tắt 

Bài viết sau trình bày một số vấn đề chung về phương pháp dạy học (PPDH) thơ Đường trong bộ 

môn phương pháp dạy Ngữ Văn để góp phần nâng cao tri thức và kỹ năng về PPDH cho sinh viên 

sư phạm Ngữ văn. Nội dung bài viết hướng đến việc thực hiện mục tiêu đổi mới PPDH, chú trọng 

nâng cao năng lực tự học, tích cực hóa vai trò người học trên cơ sở những đặc thù của giờ dạy 

văn chương, để đáp ứng mục tiêu giáo dưỡng năng lực thẩm mỹ cho người học. 

Từ khóa: Biện pháp; câu hỏi; cảm xúc; đọc; hiểu; phương pháp; tác phẩm; thẩm mỹ; thơ luật 

Đường; tiếp nhận. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Thơ Đường là một thể loại văn học đóng vai trò rất quan trọng trong văn học Việt 

Nam thời kỳ trung đại và là một loại bài học Đọc văn khá quen thuộc trong chương trình 

THPT. Do nhiều yếu tố văn hóa, khoảng cách tâm lý tiếp nhận…, dạy học thơ Đường trong 

nhà trường hiện nay luôn là một thử thách đáng kể. Việc dạy học đọc hiểu thơ luật Đường 

(thường gọi thơ Đường) cũng như dạy học văn nói chung trong thực trạng giáo dục lâu  nay 

còn tồn tại nhiều bất cập về PPDH, tâm lý tiếp nhận của HS, những hạn chế trong dạy học và 

đánh giá, dạy học và thi cử… Trong xu hướng đổi mới giáo dục căn bản và toàn diện không 

những việc thay đổi chương trình và bộ sách giáo khoa Ngữ văn là tất yếu mà việc thay đổi 

chương trình và nội dung đào tạo sư phạm trong các trường đại học cũng là một vấn đề cấp 

thiết.  Theo đó, dạy học thơ Đường trong bộ môn PPDH Văn cần phải được quan tâm nghiên 

cứu đổi mới nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu đào tạo giáo viên trong bối cảnh giáo dục ngày 

nay.  

2. MỘT SỐ GỢI Ý VỀ NỘI DUNG PPDH THƠ ĐƯỜNG TRONG BỘ MÔN 

PPDH NGỮ VĂN 

2.1. Cơ sở lý luận 

Dạy học tác phẩm văn chương trong trường học theo hướng hiện đại là định hướng, tổ 

chức, hướng dẫn người học tìm hiểu khám phá, tri giác, cảm thụ, tiếp nhận, đánh giá, chỉnh 

thể nghệ thuật ngôn từ trong điều kiện học đường. Mục tiêu của dạy học tác phẩm văn chương 

là cung cấp cho người học tri thức văn hóa- văn học nói chung, rèn luyện kỹ năng đọc hiểu- 

tiếp nhận văn bản văn chương, giáo dục và nâng cao tri giác cảm thức, cảm xúc thẩm mĩ đặc 

biệt đối với văn bản nghệ thuật ngôn từ.  

“Việc dạy học một tác phẩm văn học, một kiến thức về tiếng Việt hay về văn học 

nhằm mục đích chủ yếu không phải là để cho HS “biết gì” về tác phẩm hay kiến thức đó mà là 

giúp các em “làm được gì” từ những điều học” (Bùi, 2014, Phác thảo chương trình Ngữ văn 

theo định hướng phát triển năng lực). Do vậy, việc đào tạo GV Ngữ văn thông qua chương 

trình, nội dung đào tạo cũng cần được thay đổi căn bản nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của 
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giáo dục trong bối cảnh đổi mới. Qua đó, xây dựng nội dung tri thức kỹ năng trong bộ môn 

PPDH văn phải được đặt trên quan điểm hướng tới dạy học phát triển năng lực cơ bản của 

môn Ngữ văn là kỹ năng đọc hiểu văn bản. Theo tác giả Nguyễn Thanh Hùng (Nguyễn, 2006, 

PPDH Ngữ văn trung học phổ thông, những vấn đề cập nhật), đọc hiểu là mức độ cuối cùng 

của các giai đoạn đọc và mức độ đọc, là hoạt động truy tìm và giải mã ý nghĩa của văn bản 

nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến cấu trúc tồn tại bên trong tác phẩm từ cấu trúc ngôn 

ngữ, đến cấu trúc hình tượng thẩm mỹ và cấu trúc ý nghĩa. Trên cơ sở lý luận về PPDH Ngữ 

văn  như trên, chúng tôi đề xuất một số ý kiến xoay quanh vấn đề chung về PPDH thơ Đường 

để góp phần hoàn thiện nội dung bộ môn PPDH Ngữ văn trong đào tạo GV THPT hiện nay. 

2.2. Mấy đặc thù về thi pháp thể loại thơ Đường  

Thi pháp là hệ thống hình thức, hệ thống phương tiện nghệ thuật của thơ. Tiếp nhận 

văn bản thơ  Đường từ góc độ thi pháp là khám phá thể loại và ngôn ngữ thơ, khám phá 

không gian và thời gian nghệ thuật của bài thơ từ đó khám phá quan niệm nghệ thuật về con 

người của tác giả qua bài thơ. 

Để thực hiện được mục tiêu rèn luyện kỹ năng dạy học thơ Đường cho sinh viên sư 

phạm Ngữ văn, giảng viên bộ môn cần tổ chức hoạt động cho SV củng cố lại những hiểu biết 

căn bản về thi pháp thơ Đường để khi thực hiện dạy học SV khu biệt rõ cấu trúc ngôn ngữ, thể 

loại, đặc thù thẩm mỹ bài thơ. Về thể loại, thơ đời Đường gồm sáu thể (ngoài ca hành cổ 

phong, trường đoản cú): ngũ ngôn cổ thể, thất ngôn cổ thể, ngũ ngôn luật thi, thất ngôn luật 

thi, ngũ ngôn tuyệt cú, thất ngôn tuyệt cú. Thơ Đường thường được sáng tác trên hai thể căn 

bản là luật thi và tuyệt cú (tứ tuyệt). Những bài thơ Đường được chọn trong chương trình 

THPT là những bài luật thi và tuyệt cú tiêu biểu.  

 Với những bài luật thi, khi dạy học cần chú ý hướng dẫn người học khám phá đặc thù 

niêm, luật, vận, đối, tiết tấu, bố cục mang tính chỉnh thể hoàn mỹ của bài thơ. Với bài tuyệt 

cú, cần chú ý khai thác tứ của bài thơ, thông thường được gợi lên ở câu cuối. Về hướng khai 

thác bài thơ, cần chú ý bám sát bố cục 4 phần của luật thi hoặc cách phân ra hai phần tiền giải 

và hậu giải như cách chia Kim Thánh Thán (Trung Quốc). Có thể khảo sát cách chia bài thơ 

thành ba phần 2/4/2 như cách giới thiệu của Giáo sư Nguyễn Khắc Phi (Việt Nam). Với thơ 

tuyệt cú cần cho người học hiểu ý nghĩa của chữ tuyệt (là tuyêt đối hoặc là cắt đứt  một nửa số 

câu từ bài luật thi mà thành). 

Vẻ đẹp thi pháp độc đáo khác của thơ Đường cần được chú ý phát hiện khi đọc hiểu 

đó là thủ pháp ước lệ, tượng trưng, thủ pháp điểm nhãn từ hình ảnh ngôn ngữ thơ, tính chất 

gợi giàu màu sắc ẩn dụ hàm chứa trong thi đề, thi tứ qua một số lượng từ ngữ ít ỏi của bài thơ 

để thể hiện nhân sinh quan và cảm xúc trữ tình sâu lắng của thi nhân. 

Dạy học thơ Đường là hướng dẫn người học tiếp cận đặc thù về cấu trúc bài thơ để 

qua đó khám phá cấu trúc ngôn từ hàm súc tuyệt vời và vẻ đẹp trác tuyệt cổ điển của ngôn 

ngữ thơ. Từ việc khám phá giá trị nghệ thuật của Đường thi, người học tiếp cận tìm hiểu quan 

niệm nghệ thuật về không gian, thời gian, về con người mang màu sắc của vẻ đẹp tư tưởng 

văn hóa trung đại. Do vậy, điều khó khăn trong tiếp nhận thơ Đường của người đọc hôm nay 

chính là khoảng cách thẩm mỹ, tư tưởng triết lý mang tính thời đại. Người dạy học ý thức 

được điều này sẽ tránh được lối dạy hời hợt chỉ chú trọng khai thác lớp nghĩa nông cạn của 

bài thơ. 
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2.3. Một số biện pháp sử dụng khi dạy học thơ Đường luật  

2.3.1. Hoạt động đọc 

Đọc là hoạt động không thể thiếu đối với việc dạy học và cảm nhận tác phẩm văn 

chương. Mục đích của hoạt động này là việc cảm thụ trực tiếp văn bản nghệ thuật ngôn từ. 

Hoạt động này khiến người đọc người nghe phải chú ý đến từ ngữ, câu, nhịp điệu…gây cảm 

xúc và kích thích hình dung tưởng tượng, biết phân tích đánh giá, thưởng thức tác phẩm. Hoạt 

động đọc thường diễn ra ở đầu tiết học và hầu như thường trực trong suốt tiết học. Không thể 

có một giờ dạy học thơ Đường tốt nếu như bỏ qua hoạt động này.Yêu cầu của hoạt động này 

là đọc đúng chính âm, chính tả, tròn vành rõ chữ, ngắt nghỉ nhịp chính xác, đặc biệt là đọc 

đúng phần âm chữ Hán và phần thơ dịch. Yêu cầu cao hơn và thể hiện được đặc thù văn 

chương của hoạt động này là đọc diễn cảm, sáng tạo, thể hiện được đặc điểm thể loại và 

phong cách tác phẩm, sự đồng cảm với tác giả, phản ánh đúng và gợi cảm giọng điệu tác 

phẩm văn học cổ điển. GV cần trao cho HS nhiều cơ hội thể nghiệm khả năng đọc thơ của 

mình tại lớp học cũng như ở nhà và xem việc học thuộc lòng bài thơ thông qua kiểm tra bài cũ 

là một trong những cách thức thực hiện biện pháp này.  

2.3.2. Biện pháp chú giải 

Chú giải là làm sáng tỏ một khái niệm được che đậy bằng một lớp vỏ ngôn ngữ lạ của 

thể thơ cổ uyên bác và hàm súc. Hình thức chữ Hán, chữ Nôm và các yếu tố nghệ thuật giàu 

tính ước lệ, điển cố, điển tích của thơ Đường khiến cho người học thêm xa lạ và cảm thấy khó 

hiểu. Chú giải là biện pháp quan trọng, giúp kéo gần khoảng cách thẩm mỹ giữa HS với thơ 

cổ. Biện pháp chú giải nếu làm qua loa chiếu lệ sẽ dễ khiến HS nhàm chán và chóng quên các 

lớp ý nghĩa. Biện pháp chú giải phải kết hợp với biện pháp so sánh để giúp HS làm giàu thêm 

vốn từ Hán Việt, vừa có sự hiểu biết nâng cao về lớp từ thuần Việt trong phần dịch nghĩa 

cũng như phần dịch thơ. Vì thế cần tích hợp các biện pháp kể chuyện nghệ thuật, sử dụng các 

phương tiện dạy học hiện đại để trình chiếu, minh họa, tạo hiệu ứng tiếp nhận phù hợp, hoặc 

tạo ra các hoạt động tìm hiểu trong quá trình tự học cá nhân, học nhóm của HS để hoạt động 

này có hiệu quả. Có một đặc trưng cần lưu ý của dạy thơ chữ Hán đó là khả năng hiểu và có 

thể viết chữ Hán của GV. Viết được chữ Hán sẽ là một thủ pháp rất hiệu quả khi chú giải một 

từ ngữ quan trọng nào đó trong bài thơ Đường. 

2.3.3. Biện pháp gợi tìm- phát vấn 

Thông qua biện pháp này, GV tác động đến hoạt động quan sát và tư duy tích cực của 

người học. Hệ thống câu hỏi phải hướng vào các giá trị thẩm mỹ cốt lõi của thơ Đường, đó là 

kết cấu nghệ thuật của bài thơ, luật thơ, không gian, thời gian, con người đặc thù của thơ 

Đường, đó là đặc thù của quan niệm sáng tạo nghệ thuật mang ý nghĩa triết lý nhân sinh thời 

trung đại.Yêu cầu của biện pháp này là: 

 -  Câu hỏi phải vừa sức HS, thích hợp khuôn khổ giờ học tại lớp, có khả năng 

gợi vấn đề suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo của HS. 

 - Các câu hỏi phải có tính hệ thống liên tục, vừa có mối liên hệ trực tiếp với bài 

học vừa có tính tổng hợp, hoặc phân tích liên đới với kiến thức văn học sử liên quan. 

 - Câu hỏi phải mang màu sắc văn học, tập trung vào những điểm sáng thẩm mĩ 

của tác phẩm kích thích trực quan cảm thụ và có khả năng khêu gợi cảm xúc thẩm mĩ ở HS. 
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 Hệ thống câu hỏi cảm thụ để dạy học tác phẩm văn chương: 

 - Hệ thống câu hỏi hiểu biết nghệ thuật của tác phẩm văn chương. Căn cứ vào 

chi tiết, cấu trúc hình thức của tác phẩm được tri giác qua hoạt động đọc, GV đặt câu hỏi gợi 

tìm phát hiện. Đây là hệ thống câu hỏi hướng về cảm quan ban đầu của HS bởi những hình 

thức nghệ thuật của tác phẩm, ngữ điệu, nhạc tính trong bài thơ. Sau đó là các câu hỏi bám sát 

đặc trù của cấu trúc nghệ thuật thơ Đường như kết cấu, biện pháp đối, niệm, luật, vần, sự phối 

thanh… Loại câu hỏi này nhằm giúp cho HS thông qua đọc- tri giác thể loại để hiểu- đánh giá 

tác phẩm theo đặc thù thi pháp thể loại. Có nghĩa là GV phải giáo dưỡng cho HS- những bạn 

đọc tiềm năng khai phá những năng lực đọc hiểu độc lập các thể loại tác phẩm văn chương.  

 - Hệ thống câu hỏi hiểu biết nội dung: Căn cứ vào những phát hiện về chi tiết, 

hình thức nghệ thuật, cấu trúc tác phẩm của HS, GV đặt những câu hỏi giúp HS hiểu biết nội 

dung tác phẩm. Hệ thống câu hỏi này mang tính hình dung tái hiện, tri nhận, đòi hỏi HS ghi 

nhớ hệ thống ý nghĩa nội dung, giá trị tư tưởng tình cảm.  

 - Hệ thống câu hỏi liên tưởng- khái quát- nâng cao: Loại câu hỏi này nhằm hệ 

thống hóa kiến thức văn học sử liên quan đến nội dung, nghệ thuật của bài học và nâng cao kĩ 

năng cảm thụ văn chương cho HS qua những “điểm dừng” có chủ ý của GV đối với một vài 

điểm sáng nghệ thuật của tác phẩm. Ví dụ: “Hình tượng người tráng sĩ hoành sóc giang san 

cáp kỉ thu trong Thuật hoài gợi cho em cảm tưởng gì về hào khí Đông A?”; “Hệ thống từ láy 

được sử dụng trong bài thơ Bảo kính cảnh giới số 43 của Nguyễn Trãi gợi cho em suy nghĩ gì 

về ngôn ngữ văn học dân tộc trong buổi đầu khai sáng thơ Nôm?”… 

  Ngoài việc tạo ra sự so sánh, khái quát dẫn đến kết luận, đánh giá về một chủ 

điểm nội dung, nghệ thuật nào đó có liên quan đến bài học, loại câu hỏi này còn tạo ấn tượng 

khắc sâu tri thức, sự cảm thụ đặc biệt đối với tác giả như bút pháp nghệ thuật, phong cách 

ngôn ngữ, quan niệm nghệ thuật… Trường liên tưởng của loại câu hỏi này có biên độ rộng 

hẹp tùy theo mức độ cảm nhận của đối tượng người học và tùy thuộc vào mục tiêu của bài 

học. Có thể có những câu hỏi liên tưởng rộng liên quan đến vấn đề lí luận văn học, thi pháp 

thể loại, văn học sử như: “Quan niệm sống ta dại ta tìm nơi vắng vẻ của Nguyễn Bỉnh Khiêm 

chịu ảnh hưởng của tư tưởng văn hóa nào của thời phong kiến trung đại?” 

 - Hệ thống câu hỏi tưởng tượng tái hiện- tái tạo nhằm phát huy năng lực tưởng 

tượng, kích thích cảm xúc phát triển. Đặc thù của giờ học văn chương là khêu gợi khả năng 

rung động thẩm mĩ của HS, làm bộc phát những tiềm năng rung cảm có khi là không thường 

trực ở đa số HS. Gọi dậy những năng lực cảm xúc, kích thích trí tuệ cảm xúc phát triển, người 

GV cần tìm ra những câu hỏi tác động tới trí tưởng tượng, khả năng cảm thụ, khả năng tái 

hiện, tái tạo của HS. Ví dụ: Hãy diễn tả sự tưởng tượng của em khi cảm nhận hình ảnh cô 

phàm viễn ảnh bích không tận trong bài thơ Hoàng hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng 

Lăng của Lí Bạch? 

2.3.4. Biện pháp bình giảng 

Hoạt động bình giảng là hoạt động quen thuộc và thường trực của phương pháp dạy 

văn truyền thống. Nó thể hiện “chất văn” của giờ dạy văn, thể hiện năng lực và sức mạnh của 

người GV rõ nét. Lối dạy coi trọng vai trò  của người thầy phát huy ưu thế của hoạt động bình 

và giảng. Hoạt động bình gắn liền với hoạt động giảng. Vì vậy  dạy học theo xu hướng phát 

huy tính tích cực của người học không có nghĩa là bỏ qua hoạt động này. Giảng để hiểu tốt, 
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bình để cảm hay. Cả hai hoạt động đều cần ở người GV tư chất người nghệ sĩ thể hiện qua nét 

mặt, tác phong, cử chỉ, giọng nói, ngữ điệu truyền cảm…  

Biết chọn tín hiệu thẩm mĩ thích hợp với đặc thù thi pháp thể loại, phong cách tác giả, 

năng lực sở trường của GV, nội dung quan tâm của HS, việc bình giảng sẽ thành công. Điểm 

nhìn dòng Trường giang thiên tế lưu qua lối bình, giọng bình của người dạy sẽ là khoảnh khắc 

của “nổ vỡ im lặng” trong tâm hồn HS về một hình ảnh gợi cảm, khoáng đạt, bất tuyệt mà chỉ 

có thơ Đương và Lí Bạch mới có thể đem lại. Hoặc hình ảnh khóm trúc tuôn theo dòng lệ cũ. 

Con thuyền buộc chặt mối tình nhà mà Đỗ Phủ vẽ ra trong Thu hứng đã làm chảy tuôn bao 

giọt lệ thầm của cảnh đời tha hương, li loạn…  

Hoạt động bình giảng hiệu quả còn nhờ vào việc biết kết hợp với hệ thống các câu hỏi 

cảm thụ, phân tích, đánh giá sao cho tiến trình bài dạy trôi chảy tự nhiên. Hoạt động bình 

giảng vừa giúp nâng cao năng lực cảm thụ cho HS vừa tích hợp, tạo điều kiện cho HS rèn 

luyện kĩ năng nghe, nói tiếng Việt văn chương, văn hóa để bổ trợ năng lực viết cho HS. Bình 

giảng hay là một thứ chất nổ công phá hiệu quả sự thờ ơ đối với văn chương của nhiều HS, nó 

lắng sâu những tác động thẩm mĩ văn chương trong tâm trí người học, nó để lại những dư ba 

vang động trong tâm cảm HS và tạo nên giá trị giáo dục hiệu quả. Nhưng, tham lam bình 

giảng lại giết chết năng lực tự học, cảm thụ độc lập và sáng tạo của HS. Dạy học văn hiện đại 

đòi hỏi vừa phát huy được năng lực tích cực của người học vừa phải làm sáng vai trò chủ đạo 

của người dạy. Cần sử dụng hiệu quả các phương pháp bình giảng trong đó thầy tương tác với 

trò tạo ra không khí thưởng lãm văn chương trong giờ học như một sự chia sẻ tri âm.  

3. KẾT LUẬN 

Nhằm thực hiện mục tiêu môn học là nâng cao năng lực dạy học cho SV SP Ngữ văn 

thông qua tiến hành dạy học bộ môn PPDH Văn, người giảng viên đại học cũng cần quán triệt 

tinh thần đổi mới cơ chế dạy học, sử dụng nhiều PPDH phù hợp, hướng dẫn sinh viên từng 

bước tự khám phá con đường lĩnh hội tri thức về PPDH để biến phương pháp thành kỹ năng, 

kỹ xảo và có khả năng độc lập thiết kế giáo án, tránh tình trạng sao chép các giáo án có sẵn  

cũng như việc thực hiện bài dạy một cách máy móc, rập khuôn. Ngoài ra, trong dạy học bộ 

môn phương pháp Ngữ văn, người giảng viên cần phải duy trì và thắp sáng cho sinh viên sư 

phạm một tình yêu nghề nghiệp, một sự đam mê truyền tải cái đẹp rất riêng của dạy học văn 

chương. Giảng viên cần khuyến khích SV rèn luyện và thể nghiệm những sáng tạo mang tính 

phong cách của mình trong các kỹ năng nghề nghiệp qua bộ môn Thực hành phương pháp 

giảng dạy cũng như trong kiến tập và thực tập sư phạm nhằm thực hiện tốt sư mạng dạy chữ, 

dạy người mà môn Ngữ văn đảm nhiệm trong bối cảnh xã hội hiện đại. 
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KĨ THUẬT GÂY HỨNG THÚ HỌC TẬP 

MÔN LỊCH SỬ CHO SINH VIÊN 

Nguyễn Thị Hà Giang 

Khoa Lịch sử, Trường Đại học Đà Lạt 

Tóm tắt 

Lịch sử (LS) là môn học cần thiết và quan trọng trong chương trình giáo dục nhằm giáo dục và 

nuôi dưỡng những công dân tốt. LS là những kiến thức về sự phát triển của nhân loại, của mỗi dân 

tộc, quan hệ giữa các quốc gia, dân tộc, nền văn hóa và giá trị truyền thống của các quốc gia, dân 

tộc đó. Tuy nhiên, rất nhiều người chỉ nhìn thấy LS từ góc độ các con số và các sự kiện. Từ đó, 

việc học tập LS trở nên khô khan, nhàm chán. Thực tế đó khiến giảng dạy LS không dễ dàng và 

cần có các PP DH và đánh giá đặc trưng của môn học này để tạo hứng thú đối với người học. 

 

Từ khóa: Học Lịch sử; Hứng thú học lịch sử; phương pháp dạy học Lịch sử 

1. VỊ TRÍ CỦA KHOA HỌC LS ĐỐI VỚI GIÁO DỤC 

Đối với mỗi quốc gia, dân tộc, LS là khoa học chứa đựng những giá trị truyền thống 

và tinh hoa văn hóa. Trong nền giáo dục, môn LS giúp người học có được những kiến thức cơ 

bản, cần thiết về LS dân tộc và LS thế giới, góp phần hình thành thế giới quan khoa học, giáo 

dục lòng yêu nước, truyền thống dân tộc, bồi dưỡng các năng lực tư duy, hành động và thái độ 

ứng xử đúng đắn trong cuộc sống xã hội. LS luôn đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục 

thế hệ trẻ và không thể thiếu được trong việc học tập ngày nay. Chính vì thế mà môn LS đã 

được đưa vào giảng dạy ở các cấp bậc học. 

Đối với chương trình đào tạo của trường Đại học Đà Lạt, môn LS và những vấn đề 

liên quan đến LS trở thành những môn học không thể thay thế được. Trong các khung chương 

trình, LS Đảng Cộng sản Việt Nam với tư cách là một bộ phận của LS Việt Nam cũng được 

giảng dạy, nghiên cứu trong khối kiến thức bắt buộc thuộc về phần Lý luận chính trị. Đối với 

khoa LS, những kiến thức về sử học đa chiều và nhiều khía cạnh trở thành những đối tượng tri 

thức mà sinh viên cần lĩnh hội. Ngoài ra, kiến thức LS cũng trở thành một trong những môn 

học mang tính chất nền tảng cho sinh viên các Khoa thuộc khối ngành Khoa học xã hội nhân 

văn của nhà trường như khoa Ngữ văn và Văn hóa học, Công tác xã hội và Xã hội học, Quản 

trị du lịch, Luật học với các môn như: LS Việt Nam đại cương, LS văn minh thế giới, LS nhà 

nước và pháp luật Việt Nam, LS Nhà nước và pháp luật thế giới,… Có thể khẳng định rằng 

khoa học LS và môn LS là một trong những nhóm ngành khoa học cơ bản, đóng vai trò 

xương sống trong chương trình đào tạo ở những Khoa khoa học xã hội và nhân văn của 

trường Đại học Đà Lạt. 

Như vậy, tầm quan trọng của môn LS đối với mỗi quốc gia, với mỗi nhà trường nói 

chung và trường Đại học Đà Lạt nói riêng là một điều khó có thể phủ nhận. Tuy nhiên, thực tế 

hiện nay việc dạy và học môn LS vẫn còn nhiều bất cập, chưa đạt được kết quả cao. Phương 

pháp (PP) truyền thống “thầy cô đọc - trò chép” vẫn thường áp dụng cho môn LS chưa phát 

huy được tính tích cực, chưa gây hứng thú cho người học. Vẫn còn tình trạng người học thờ ơ 

với môn LS, chưa thực sự chú ý, quan tâm nhiều đến môn này. Có những quan niệm là LS là 
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môn học thuộc lòng, không đòi hỏi tư duy, kèm theo tính chất khô khan, khó nhớ với các dữ 

kiện về các sự kiện, ngày tháng. Một trong những nguyên nhân cơ bản của tình trạng trên là vì 

yêu cầu của giáo viên bắt người học nhớ quá nhiều sự kiện LS, nhân vật LS một cách máy 

móc khô khan cùng với PP dạy học (DH) không gây hứng thú khiến người học chán học LS. 

Việc chán học môn LS là đúng nhưng không phải do bản thân bộ môn LS gây ra mà chính là 

do quan nhiệm và PP DH chưa đáp ứng được nhu cầu của người học hay nói khác hơn là 

người dạy chưa gây hứng thú học tập trong giờ học môn LS. Khi lên lớp, hầu hết giáo viên 

giảng bài các kiến thức bài giảng đều trùng khớp với giáo trình dẫn đến người học nhàm chán 

không muốn nghe giảng. Người học vẫn phải ghi quá nhiều sự kiện LS, làm cho người học 

phải nhớ một khối lượng thông tin quá lớn, người học không nhớ nổi rồi dẫn đến chán học. 

Trên thực tế, nếu có những PP giảng dạy và học tập phù hợp, sinh động thì những tiết học LS 

sẽ trở nên thú vị và ý nghĩa hơn nhiều.   

2. TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC GÂY HỨNG THÚ ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC  

Tạo hứng thú cho người học luôn là một vấn đề quan trọng trong hoạt động dạy và 

học, đặc biệt là DH LS. Bởi vì hoạt động này là hoạt động phức tạp, trong đó chất lượng hiệu 

quả phụ thuộc vào chủ thể nhận thức là người học. Và điều này lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố 

khác như: năng lực nhận thức, động cơ học tập, sự quyết tâm… và các yếu tố khách quan 

như: môi trường học tập, người tổ chức quá trình DH, sự hứng thú trong học tập. 

Hứng thú là một trong những mặt biểu hiện của xu hướng nhân cách, nó có vai trò rất 

to lớn đối với hoạt động của con người nói chung và hoạt động nhận thức nói riêng. Hứng thú 

làm tăng hiệu quả của quá trình nhận thức, làm nảy sinh khát vọng hành động và hành động 

một cách say mê, sáng tạo, tăng năng suất làm việc ở mỗi người. Hứng thú học tập chính là 

thái độ lựa chọn đặc biệt của chủ thể đối với đối tượng của hoạt động học tập, vì sự cuốn hút 

về mặt tình cảm và ý nghĩa thiết thực của nó trong quá trình nhận thức. Trong hoạt động học 

tập, hứng thú là yếu tố quan trọng thôi thúc người học nắm bắt tri thức một cách nhanh hơn, 

sâu sắc hơn. Khi có hứng thú, người học sẽ say mê trong nghiên cứu, học tập, từ đó dẫn đến 

việc lĩnh hội tri thức trở nên dễ dàng hơn và ngược lại, khi nắm bắt được vấn đề, tức hiểu 

được bài một cách dễ dàng, thấu đáo thì người học lại có thêm hứng thú học tập, nhờ đó kết 

quả học tập ngày được nâng cao. Chính vì vậy, việc tạo hứng thú với học tập cho người học là 

một trong những yêu cầu nhất thiết đối với việc DH. 

Hứng thú đối với một môn học là rất cần thiết, được ví như mùi vị của một món ăn 

ngon. Nếu mùi vị ngon, hấp dẫn thì người ăn sẽ thích thú, ăn nhiều và mong muốn được ăn 

thêm nhiều lần nữa. Nhiệm vụ của giáo viên cũng phải biết làm cho giờ học của mình thêm 

nhiều hứng thú, người học sẽ tích cực học tập, yêu thích tìm hiểu kiến thức. Để tạo hứng thú 

cho người học trong học tập LS, nhằm giúp người học có hiểu biết nhiều hơn về LS dân tộc 

cũng như LS thế giới, đòi hỏi người dạy phải nhiệt tình, sáng tạo, có PP DH phù hợp với từng 

bài, từng đối tượng người học. 

3. PP DH LS GÂY HỨNG THÚ ĐỐI VỚI NGƯỜI HỌC 

PP DH môn LS rất phong phú, đa dạng, bao gồm các PP truyền thống (thuyết trình, kể 

chuyện...) và các PPhiện đại (thảo luận nhóm, đóng vai...). Để việc DH có hiệu quả, người 

giáo viên phải biết lựa chọn các PP phù hợp với bài học, với đối tượng người học nhằm tạo 

cho người học hứng thú học tập. 
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3.1. Sử dụng có hiệu quả PP thuyết trình trong giảng dạy LS 

Trong giáo dục, PP thuyết trình được coi là PP giảng dạy truyền thống mà trong đó 

người dạy đóng vai trò trung tâm, trình bày, giảng giải khối lượng kiến thức qua các bài giảng 

dựa trên cơ sở giáo trình, sách giáo khoa… Bằng PP này, người dạy có thể truyền đạt một 

khối lượng tri thức khá lớn và phức tạp cho nhiều đối tượng người học trong cùng một lúc. 

Tuy nhiên, đây là PP bộc lộ khá nhiều hạn chế như sự thụ động của người học trong việc tiếp 

thu tri thức, không khuyến khích trao đổi thông tin giữa người học và người dạy khiến thông 

tin được truyền đi chỉ mang tính đơn tuyến. Với PP thuyết trình, người học phải lắng nghe, 

ghi chép, cố nhớ để lặp lại các kiến thức đã được giảng dạy nhằm phục vụ cho các kì thi với 

những câu hỏi thường yêu cầu gợi lại trí nhớ.  

Trong DH LS, PP thuyết trình được sử dụng chủ yếu và phổ biến để truyền thụ tri thức 

LS. Trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày nay, vấn đề đổi mới PP DH được đặt 

ra một cách bức thiết nhưng không phải vì thế mà phủ nhận vai trò, vị trí của PP thuyết trình 

truyền thống trong giảng dạy, đặc biệt là giảng dạy LS. Tuy nhiên, để tạo hứng thú cho người 

học thì cần sử dụng những yếu tố tích cực nhằm nâng cao hiệu quả của PP thuyết trình.  

Đặc trưng của LS là tính quá khứ, tính không lặp lại, tính cụ thể cho nên khi học tập, 

người học phải khôi phục được bức tranh LS đã qua trong trí óc để có cơ sở hiểu bản chất của 

sự kiện, hiện tượng trong quá khứ, hình thành những xúc cảm LS, góp phần phát triển óc quan 

sát, trí tưởng tượng và là nguồn gốc của tư duy. Nguồn gốc, phương tiện tạo nên hình ảnh về 

sự kiện, con người quá khứ trong DH LS là lời nói của giáo viên, tranh ảnh, bản đồ, các đoạn 

trích từ những tác phẩm văn học, nghệ thuật, phim ảnh,… Trong đó, lời nói rõ ràng, giàu hình 

ảnh, sinh động, hấp dẫn của giáo viên có ảnh hưởng rất lớn tới người học. PP thuyết trình 

giúp cho giáo viên tác động mạnh đến tư tưởng, tình cảm người học thông qua việc trình bày 

tài liệu với giọng nói, cử chỉ, điệu bộ thích hợp và diễn cảm. Người giáo viên cần biết cách 

diễn đạt tốt để thu hút người nghe vào bài giảng của mình, khắc sâu vào trí nhớ của họ những 

vấn đề trọng tâm. Chẳng hạn, khi giới thiệu nhân vật LS, nếu chỉ giới thiệu về tiểu sử nhân vật 

thì chỉ giúp phác họa chân dung nhân vật LS nhưng nếu giảng viên giới thiệu chi tiết về đặc 

điểm, tính cách, hình dáng, quan điểm của nhân vật LS không những khắc sâu kiến thức cho 

người học mà còn gây những xúc cảm với nhân vật LS. Do đó, điều quan trọng trong diễn đạt 

là lời nói phải sinh động, có hình ảnh. Muốn đạt được điều này, giáo viên phải biết sử dụng 

ngôn ngữ. Ngôn ngữ mà giáo viên giảng dạy LS sử dụng phải trong sáng, tránh rườm rà, 

không nên sử dụng các từ theo cảm tính không phù hợp với bài giảng cùng với các thán từ 

không cần thiết. Tất cả những từ thừa trong ngôn ngữ sẽ làm khiến cho người học khó tiếp thu 

bài giảng.  

Để cuốn hút người học vào bài giảng, giảng viên còn phải chú ý đến ngữ điệu. Ngữ 

điệu có tác dụng rất lớn tới chất lượng bài giảng. Lời nói không có âm vực lên xuống hoặc 

không tiết chế tốc độ nói với nhịp độ chậm để nhấn mạnh khi giảng LS sẽ không thu hút được 

sự chú ý của người học. Đặc biệt khi trình bày một kết luận, định nghĩa, nguyên lí... nhất thiết 

phải nói chậm. Điều này sẽ giúp khắc sâu vào tâm trí của người học những vấn đề LS quan 

trọng. 
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Ngoài ra, thực tế cho thấy, sinh viên rất thích nghe những câu chuyện LS. Những câu 

chuyện hấp dẫn, sinh động liên quan đến nội dung bài giảng có tác dụng kích thích sự tập 

trung và khắc sâu vào trí nhớ của người học về sự kiện gắn liền với câu chuyện. Do đó, trong 

quá trình giảng dạy, giảng viên cần xen kẽ các câu chuyện LS, các câu chuyện về những con 

người, địa danh gắn với các sự kiện LS.  

Như vậy, việc chú ý cải thiện và sử dụng có hiệu quả những yếu tố của PP thuyết trình 

sẽ mang lại hiệu quả cao hơn trong việc thu hút, gây chú ý với người học trong giảng dạy LS. 

Tuy nhiên, cần phải kết hợp PP này với các PP hiện đại, tích cực hơn để có hiệu quả cao nhất 

trong việc gây hứng thú đối với việc học LS. 

3.2. Kết hợp PP thuyết trình với PP nêu vấn đề 

Trong thực tế, nội dung của PP nêu vấn đề là việc giáo viên đặt câu hỏi hoặc nêu vấn 

đề trong quá trình giảng dạy, còn nhiệm vụ của sinh viên phải tự tìm tòi, suy nghĩ, thảo luận 

và tìm ra câu trả lời dưới sự định hướng của giáo viên. Quá trình tự tìm hiểu và giải quyết vấn 

đề ấy sẽ kích thích tính năng động khả năng sáng tạo, tính độc lập suy nghĩ của sinh viên. PP 

này kích thích tính tự giác, sáng tạo của sinh viên trong học tập và tạo ra sự trao đổi, giao lưu 

thông tin hai chiều giữa thầy và trò, loại bỏ được yếu tố độc thoại trong thuyết trình, thu hút 

sự chú ý của sinh viên vào nội dung bài giảng. 

Kết hợp PP thuyết trình với PP nêu vấn đề được coi là công cụ giúp giảng viên tháo gỡ 

được những mâu thuẫn trong nhận thức của sinh viên, từ đó giúp sinh viên tiếp thu tri thức LS 

một cách tốt hơn, đem lại hiệu quả cao trong giảng dạy và học tập. Việc kết hợp này đòi hỏi 

giáo viên cần chú ý đầu tư nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị bài giảng; đồng thời phán 

đoán các tình huống có thể xảy ra trên lớp để có các dự án kịp thời linh hoạt. Trong từng nội 

dung của bài giảng LS cụ thể, giảng viên cần đưa ra và nhấn mạnh những tình huống có vấn 

đề để yêu cầu sinh viên giải quyết, đặc biệt là những câu hỏi, tình huống vận dụng kiến thức 

LS trong quá khứ với các vấn đề đương đại. Chẳng hạn, trong khi giảng dạy về chính sách 

“Bế quan tỏa cảng” của nhà Nguyễn, người dạy có thể cho sinh viên phát biểu suy nghĩ về sự 

gia nhập WTO và các diễn đàn kinh tế lớn khác của Việt Nam trong giai đoạn ngày nay để 

sinh viên có sự so sánh và tìm ra được điểm hạn chế của chính sách đối với ngoại thương của 

nhà Nguyễn. Hoặc, trong bài giảng về xu hướng cứu nước đầu thế kỷ XX của Phan Châu 

Trinh, giáo viên có thể nêu ra câu hỏi liên quan tới bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Obama 

trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5/2016 đã nhắc tới "tư tưởng Phan Châu Trinh" như 

một đại diện của tinh túy tri thức Việt Nam, cùng với thơ Nguyễn Du và toán học Ngô Bảo 

Châu, sau đó yêu cầu sinh viên phát biểu về nhận định nói trên. Bằng cách này, sinh viên vừa 

hứng thú đối với nội dung vốn không mang tính mới mẻ, vừa nhớ sâu sắc sự kiện và thiết lập 

được sự đánh giá, nhận định về sự kiện, vừa góp phần cập nhật những vấn đề thời sự của LS 

đương đại. Ở cuối bài giảng thuyết trình, giáo viên không nên đưa ra kết luận, mà thay vào đó 

là sự tái hiện lại toàn bộ những sự kiện LS của bài dẫn sinh viên vào lối tư duy có trình tự, 

hợp lí. 

Việc kết hợp PP thuyết trình và PP nêu vấn đề giúp cho bài học LS có điểm nhấn đắt 

giá, đòi hỏi và thu hút sự tập trung cao của người học. Từ những vấn đề được nêu ra, người 

học có cơ hội hiểu sâu sắc bài học và góp phần nâng cao tri thức được lĩnh hội. 



204  KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

 

 

3.3. Kết hợp PP thuyết trình với PP thảo luận nhóm và thuyết trình của sinh viên 

Thảo luận nhóm là một trong những PP DH tích cực được yêu thích và sử dụng 

thường xuyên. Bên cạnh việc sử dụng PP thuyết trình – có nhiệm vụ cung cấp kiến thức nền 

tảng cho sinh viên, việc thảo luận nhóm và thuyết trình của sinh viên sẽ tìm hiểu, phân tích 

một vấn đề LS cụ thể hoặc liên kết nhiều vấn đề với nhau, giúp sinh viên xâu chuỗi những sự 

kiện lẻ tẻ và tìm ra mối liên hệ giữa chúng. Ví dụ, khi giảng DH phần LS Việt Nam cận đại I 

(1858 – 1897), có thể chuẩn bị một số chủ đề thuyết trình như “Nguyên nhân Việt Nam rơi 

vào tay thực dân Pháp”, “Trách nhiệm của triều Nguyễn đối với việc để mất nước”, “Đặc 

điểm tư tưởng canh tân đất nước dưới triều Nguyễn”,… Chủ đề thảo luận nên tập trung vào 

vấn đề chính của bài học. Chủ đề thảo luận cũng có thể bắt đầu từ các luận điểm, các tình 

huống, vấn đề nhưng thường được cụ thể hóa qua các câu hỏi chủ chốt. Việc lựa chọn và diễn 

đạt vấn đề phải phù hợp, không quá đơn giản nhưng cũng không nên quá khó đối với sinh 

viên. 

Khi sử dụng PP thảo luận nhóm và thuyết trình của sinh viên, yêu cầu đặt ra là mỗi 

giảng viên phải nắm vững PP, có kỹ năng trong tổ chức, điều khiển các hoạt động này. Giảng 

viên trước hết phải biết chia nhỏ các nội dung cơ bản thành nhiều vấn đề thảo luận và phân bổ 

một cách hợp lý qua mỗi buổi học, thậm chí từng tiết học theo tiến trình hoặc đề cương môn 

học đã cung cấp trước cho sinh viên. Giảng viên chia sinh viên theo nhóm (2-3 sinh 

viên/nhóm) và giao đề tài cho sinh viên chuẩn bị trước để vấn đề thảo luận sẽ được mở rộng 

và đi vào chiều sâu hơn. Và để tăng thêm sự sôi nổi phần thảo luận, chúng tôi thường giao 

cho 2 nhóm sinh viên cùng chuẩn bị một đề tài. Trong buổi thuyết trình của 2 nhóm, giảng 

viên sẽ chỉ định một nhóm bất kỳ thuyết trình và nhóm còn lại sẽ phản biện. Sau khi thuyết 

trình, giảng viên sẽ đề nghị nhóm phản biện nêu nhận xét và nêu câu hỏi đối với nhóm thuyết 

trình. Sau phần làm việc của hai nhóm, các nhóm khác và giảng viên sẽ có ý kiến đóng góp và 

đặt câu hỏi đối với cả hai nhóm. Hai nhóm sẽ thảo luận và trả lời các câu hỏi được đặt ra. Đối 

với các câu hỏi và câu trả lời, giảng viên sẽ tư vấn, định hướng hoặc kịp thời điều chỉnh để đạt 

tới mục tiêu cuối cùng là sinh viên tự lĩnh hội được tri thức. Trong quá trình này, giảng viên 

chuyển từ vị trí là người giảng dạy sang vị trí người hướng dẫn. PP này sẽ giúp cho sinh viên 

thảo luận sôi nổi hơn dựa trên sự hiểu biết cùng một chủ đề với những cách tiếp cận khác 

nhau. 

 Ngoài ra, đối với PP này, giảng viên nên khuyến khích sinh viên sử dụng các phương 

tiện hỗ trợ hiện đại hoặc các dụng cụ trực quan để tăng hiệu quả khi thuyết trình. Chẳng hạn, 

khi thuyết trình về “Cuộc phát kiến địa lý thế kỷ XVI và những hệ quả của nó” trong môn LS 

văn minh thế giới, ngoài việc thuyết trình bằng PowerPoint hoặc các phần mềm tương thích 

khác, sinh viên có thể làm mô hình con tàu vượt đại dương trong giai đoạn này để thấy được 

những tiến bộ của kĩ thuật hàng hải lúc bấy giờ.  

Như vậy, với sự kết hợp của PP thuyết trình với PP thảo luận nhóm và thuyết trình của 

sinh viên trong giảng dạy LS, đã tạo điều kiện cho người học làm việc độc lập, tích cực; 

người học được độc lập suy nghĩ, trình bày ý kiến của mình về các sự kiện LS, không o ép 

người học phải chấp nhận những kết quả đã có sẵn do đó tránh được lối học LS thụ động, 

nhàm chán. Trên cơ sở các thông tin sử liệu từ các giáo trình, các công trình nghiên cứu, 

giảng viên khuyến khích sinh viên mạnh dạn nêu những vấn đề để cùng tập thể giải quyết 



CHUYÊN ĐỀ 5  205 

 

 

dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Việc tổ chức các cuộc thảo luận nhóm, thảo luận lớp khiến 

sinh viên trình bày được kết quả làm việc của mình với các tư liệu LS, trình bày được nhận 

định của mình về các sự kiện LS, bảo vệ ý kiến của mình, đồng thời biết lắng nghe ý kiến bạn 

bè, biết chia sẻ kết luận của tập thể và biết hợp tác với bạn bè trong giải quyết các vấn đề về 

tri thức LS. Từ đó, có thể kích thích lòng ham mê học tập LS của người học, giúp người học 

phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề theo nhóm. Bên cạnh đó, PP này giúp người học dễ dàng 

lĩnh hội được những kiến thức LS được cho là khô khan, khó nhớ. 

3.4. Áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy LS 

Công nghệ thông tin có tác dụng tích cực góp phần vào đổi mới PP DH LS hiện nay. 

Theo các chuyên gia giáo dục, nếu cứ áp dụng PP DH truyền thống thì 90% tri thức của người 

học được tiếp nhận qua tai, 10% qua mắt sau một thời gian ngắn sẽ rơi vào tâm trạng mệt mỏi, 

giảm sự chú ý; nhưng nếu người học huy động một lúc nhiều giác quan tức là vừa được nghe 

vừa được nhìn thông qua hình ảnh, kết hợp với các hoạt động khác thì có tác dụng cao trong 

ghi nhớ kiến thức của người học. Như vậy, khi ứng dụng công nghệ thông tin với kênh hình, 

kênh chữ và các ứng dụng khác sẽ giúp người học chú ý hơn trong học tập, tạo được cảm xúc, tìm 

tòi, nhận thức và khái quát hóa sự kiện, hiện tượng. Tuy vậy, trong PP dạy và học LS, giáo viên 

thường chú ý đến kênh chữ mà ít chú ý đến kênh hình.  

Theo quan niệm cũ, DH LS là một hoạt động mang tính đặc thù, một quá trình sư 

phạm phức tạp, người học không thể từ “trực quan sinh động” (quan sát quá khứ) mà phải đi 

từ cung cấp sự kiện để tạo biểu tượng LS, hình thành khái nhiệm, rồi mới nêu được quy luật, 

rút ra bài học kinh nghiệm và vận dụng vào thực tiễn. Tuy nhiên, với việc áp dụng công nghệ 

thông tin vào giảng dạy, giảng viên có thể sử dụng trực quan sinh động (hình ảnh, phim tư 

liệu, băng tư liệu) giúp sinh viên dễ dàng nắm bắt tri thức và hiểu đúng bản chất của sự kiện, 

hiện tượng LS. Qua thực tế và kinh nghiệm giảng dạy, có thể khẳng định rằng việc ứng dụng 

công nghệ thông tin vào hỗ trợ DH là PP đem lại hiệu quả cao. Ứng dụng công nghệ thông tin 

vào việc hình thành kiến thức cho sinh viên trong DH LS sẽ làm cho giờ học trở nên sinh 

động, không bị khô khan, tẻ nhạt; lôi cuốn được sinh viên tham gia học tập tích cực, chủ 

động; tạo cho sinh viên không khí học tập thoải mái. Đây là nền tảng cho việc tiếp thu kiến 

thức khoa học LS một cách hiệu quả. 

 Trong DH, công nghệ thông tin chỉ như một dụng cụ trực quan, một phương tiện DH 

hiện đại giúp giáo viên truyền tải kiến thức đến người học và người học là người lĩnh hội tri 

thức ấy một cách chủ động, tích cực. Công nghệ thông tin làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các PP 

DH khác, cho nên giáo viên có thể ứng dụng nó để hỗ trợ cho việc tường thuật, hoặc miêu tả 

các sự kiện, hiện tượng LS...kết hợp với lời trình bày sinh động của giảng viên. Đối với việc 

tường thuật diễn biến một sự kiện LS, chẳng hạn như diễn biến một trận đánh, giảng viên có 

thể trình chiếu sơ đồ, trong đó có những mũi tên với chú thích hướng tiến công của cả hai 

phía, những địa điểm giao tranh với các hiệu ứng PowerPoint. Điều này sẽ giúp sinh viên 

không phải tưởng tượng về sự kiện qua lời miêu tả của giảng viên. Hơn nữa, sử dụng “trực 

quan sinh động” sẽ giúp sinh viên chú ý và ghi nhớ lâu sự kiện. Giáo viên cũng có thể chiếu 

một đoạn phim tài liệu thay vì giảng giải bằng lời về sự kiện LS. Chẳng hạn, thay vì giảng 

giải về sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến chống thực dân 

Pháp vào tháng 12/1946, giảng viên có thể cho sinh viên xem đoạn phim tư liệu về văn kiện 
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này với giọng nói của Bác. Điều này không những giúp sinh viên dễ tiếp thu kiến thức mà còn 

giúp sinh viên nảy sinh những tình cảm khi nghe giọng nói của Bác, nội dung kêu gọi của 

Người và khí thế của toàn dân tộc đứng lên chống Pháp.  

Với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, giảng viên có thể làm bài giảng LS thêm phong 

phú và hấp dẫn bằng việc sử dụng hình ảnh và âm nhạc. Khi tìm hiểu về một nhân vật LS, 

giảng viên có thể chiếu hình ảnh về nhân vật khiến cho sinh viên thích thú, quan tâm về nhân 

vật hơn là việc trình bày tiểu sử nhân vật bằng lời nói. Âm nhạc cũng là một kênh thông tin 

tác động mạnh vào tình cảm của người học. Có rất nhiều ca khúc ca ngợi các anh hùng dân 

tộc, ca ngợi những chiến công, ca ngợi tinh thần vượt qua khó khăn gian khổ, sự hi sinh anh 

dũng của quân và dân ta trong LS chống ngoại xâm. Một bài hát với lời ca rộn ràng, hùng 

tráng phù hợp với nội dung bài học sẽ làm giảm đi sự mệt mỏi, tạo sự sảng khoái để một giờ 

học trở nên hiệu quả hơn, đồng thời còn có tác dụng giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân 

tộc. Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ thông tin, trong đó có phần mềm PowerPoint vào DH 

không thể thay thế cho các PP DH truyền thống, mà nó chỉ góp phần tích cực để đổi mới PP 

DH. Việc sử dụng công nghệ thông tin để DH là yêu cầu quan trọng, nhưng phải tùy thuộc 

vào mục tiêu đào tạo, nội dung, PP DH cũng như đặc trưng của bộ môn. Trong DH LS, việc 

sử dụng công nghệ thông tin chỉ là một loại phương tiện trực quan, không thể thay thế cho các 

PP truyền thống về trình bày miệng, sử dụng các loại tài liệu, trao đổi – đàm thoại. 

Việc sử dụng các PP DH trên có tác động rất lớn đến người học giúp tạo hứng thú của 

người học đối với môn LS khiến chất lượng giảng dạy môn học này cũng được cải thiện. Việc 

đổi mới PP DH không có nghĩa là loại bỏ những PP hiện có, mà vấn đề đặt ra là những PP 

DH mới phải kế thừa, phát triển mặt tích cực của PP truyền thống; đồng thời học hỏi vận 

dụng một số PP DH mới phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và đặc điểm DH. Mỗi PP có những 

mặt ưu điểm và hạn chế nhất định, điều quan trọng là người giáo viên phải biết sử dụng các PP 

DH một cách hợp lí, chủ động, sáng tạo thì mới đem lại hiệu quả cao.  
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XÂY DỰNG CÂU HỎI CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC ĐỘC LẬP CỦA HỌC 

SINH VỚI SGK SINH HỌC – 11 THPT (CƠ BẢN) TRONG KHÂU 

NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU MỚI 

Nguyễn Thị Ái Minh 

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Đà Lạt, Lâm Đồng 

Tóm tắt 

Bài báo này giới thiệu quy trình xây dựng và kiểm định chất lượng câu hỏi chỉ đạo công tác độc 

lập của học sinh (HS) với sách giáo khoa (SGK) Sinh học – 11 THPT (cơ bản) trong khâu nghiên 

cứu tài liệu mới. 

Từ khóa: câu hỏi; công tác độc lập của HS với SGK; nghiên cứu tài liệu mới. 

1. MỞ ĐẦU 

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ, tính chất phức tạp của môi trường 

kinh tế - chính trị - xã hội – văn hóa, xu thế phát triển của thời đại luôn đòi hỏi quá trình dạy 

học phải giải quyết những mâu thuẫn giữa một bên là thời gian giáo dục trong nhà trường 

không dài với một bên là tri thức khoa học đã khổng lồ lại ngày càng được bổ sung và thay 

đổi nhanh chóng (Như, 2007). 

Bộ SGK hiện hành đã góp phần đổi mới phương pháp dạy học khi chuyển từ cách 

trình bày truyền thống kiểu thông báo – giải thích – minh họa sang tổ chức các hoạt động học 

tập tìm tòi khám phá, qua đó HS tự lực chiếm lĩnh tri thức mới của nội dung bài học. Nhờ đó, 

HS chuyển từ học tập thụ động sang học tập chủ động, và GV phát triển các phương pháp tích 

cực dễ dàng hơn. Trong SGK hiện hành, phần chủ yếu của bài học là các hoạt động đề ra cho 

HS, nêu nhiệm vụ nhận thức hoặc hành động nhưng chưa có lời giải. GV phải tổ chức cho HS 

hoạt động để các em tìm tòi, phát hiện, khám phá những điều phải học theo mục tiêu từng bài. 

Bằng các hoạt động khám phá, HS trưởng thành cả về tri thức, kĩ năng, thái độ, cả về phương 

pháp khoa học, phương pháp học tập (Hoành, 2007).  Một trong những biện pháp để tổ chức 

cho HS hoạt động là tổ chức công tác độc lập của HS với SGK với câu hỏi là phương tiện 

hướng dẫn tư duy hoạt động. 

SGK có vị trí đặc biệt đối với người học và người dạy. Đối với người dạy, SGK là một 

trong những kênh chính để chuyển tải nội dung môn học, nhất là trong dạy học hiện đại. Đối 

với người học, SGK là đối tượng làm việc trực tiếp của người học. Tuy nhiên, trong thực tế, 

không phải học sinh nào cũng tích cực đọc SGK cũng như thu được khối lượng và chất lượng 

thông tin quý báu từ sách do không biết cách đọc (Ngọ (cb) & ctg., 2001). Tình trạng hoạt 

động học tập của HS hiện nay là: hoặc các em làm việc qua loa, đại khái với SGK, hoặc các 

em học thuộc lòng – học vẹt SGK; từ SGK các em chưa biết phân tích, tổng hợp, khái quát 

hóa, chưa biết chiết suất những hiện tượng được mô tả trong sách mình sở hữu thành tài sản 

riêng của mình (Nguyễn Gia Cầu, 2007). Về phía GV, không ít người coi việc đọc SGK của 

học sinh chỉ là kĩ thuật hỗ trợ cho bài giảng của mình và không hướng dẫn chu đáo cho họ 

cách đọc SGK – với tư cách là một phương pháp học tập hữu ích (Ngọ (cb) & ctg., 2001). 



208  KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

 

 

Câu hỏi là một công cụ được sinh viên sử dụng thường xuyên khi tập giảng, cũng như 

soạn giáo án để phát lệnh trong tổ chức hoạt động cho HS nhưng câu hỏi do SV đặt ra chưa 

được gia công kĩ, nhiều câu hỏi mang tính hời hợt, tự phát. Đối với sinh viên sư phạm Sinh 

học - những nhà giáo tương lai - thì việc thiết kế những câu hỏi chất lượng để sử dụng trong 

dạy học nói chung, để chỉ đạo công tác độc lập của HS với SGK nói riêng, đáp ứng yêu cầu 

dạy – học ở phổ thông hiện nay lại rất cần thiết. 

2. KHÁI NIỆM VỀ CÂU HỎI 

2.1. Bản chất của câu hỏi 

Câu hỏi là một công cụ để mô hình hóa các mâu thuẫn khách quan và mâu thuẫn chủ 

quan, giúp người học nhận thức các đối tượng nghiên cứu (Như, 2007)  

2.2. Khái niệm câu hỏi 

Hỏi là nêu ra điều mình muốn người khác trả lời hoặc tự trả lời để mình biết về vấn đề 

nào đó. Câu hỏi là một mệnh đề dùng để hỏi, trong đó chứa đựng cả cái đã biết và cái chưa 

biết. Trong đó, tương quan giữa cái đã biết và cái chưa biết thúc đẩy sự mở rộng hiểu biết của 

con người. Ngoài ra, câu hỏi còn được định nghĩa là một dạng cấu trúc ngôn ngữ để diễn đạt 

một yêu cầu, một đòi hỏi, một mệnh lệnh mà người học cần phải giải quyết (Như, 2007; 

Thành, 2005) 

2.3. Cấu trúc của câu hỏi (Thành, 2005) 

Câu hỏi gồm hai thành phần là điều đã biết (đã cho) và điều cần tìm. Trong câu hỏi, 

điều đã cho và điều cần tìm luôn phải quan hệ chặt chẽ với nhau, cho đến đâu sẽ tìm được đến 

đó. Hay nói cách khác, điều cần tìm chỉ có thể thực hiện được khi dựa vào điều đã cho và phải 

cho đầy đủ. Điều đã cho là rộng và khái quát thì điều cần tìm cũng khái quát. Điều đã cho 

càng cụ thể, chi tiết thì điều cần tìm cũng cụ thể, chi tiết. 

Trong đó, điều đã biết là tài liệu có tính chất “nguyên liệu”, bao gồm: Đoạn tư liệu 

trong SGK; Đoạn tư liệu trích trong các tài liệu tham khảo; Các tập hợp từ, cụm từ cho trước; 

Các thông tin gợi ý cho trước; Các ví dụ cho trước; Các hình vẽ cho trước; Các thí nghiệm và 

kết quả cho trước. 

Điều chưa biết là các câu hỏi hướng dẫn HS hoạt động tư duy, xử lí các tư liệu đã có, 

bao gồm: Tóm tắt nội dung, lập sơ đồ hệ thống hóa; Xác định nội dung cơ bản hay dấu hiệu 

bản chất; Chọn câu trả lời đúng trong tập hợp các câu cho trước; Điền từ, cụm từ, đoạn thông 

tin thích hợp vào bảng, vào ô trống, vào hình vẽ; Mô tả hình vẽ, ghi chú thích cho hình vẽ, 

phân tích tìm nội dung cơ bản qua hình vẽ; Phát biểu tính quy luật của các hiện tượng; Lập 

bảng so sánh; Giải thích thí nghiệm; Xác định mối quan hệ; Xác định ý nghĩa hay giá trị của 

kiến thức. 

Như vậy, mỗi câu hỏi đều có hai thành phần có quan hệ với nhau, nhưng về mặt cấu 

trúc ta cần xem thành phần nào nêu trước, thành phần nào nêu sau. Thực tiễn cho thấy không 

cần tuân theo trình tự này một cách nghiêm ngặt. Do vậy, khi diễn đạt câu hỏi, có thể nêu điều 

đã biết, sau đó mới nêu điều cần tìm hoặc có thể nêu điều cần tìm trước và kèm theo điều kiện 

đã cho. 
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2.4. Vai trò của câu hỏi 

Câu hỏi (1) là công cụ, phương tiện trong dạy học; (2) Câu hỏi và câu trả lời là nguồn 

tri thức mới cho HS; (3) Nêu ra các mâu thuẫn nhận thức, đặt HS vào tình huống có vấn đề. 

Khi đó, HS đóng vai trò là chủ thể của quá trình nhận thức, chủ động giành lấy kiến thức 

thông qua việc trả lời câu hỏi, từ đó khắc phục lối truyền thụ một chiều; (4) Câu hỏi khắc 

phục được tình trạng ghi nhớ máy móc. HS tham gia vào quá trình học tập với vai trò như 

những nhà khoa học phát hiện ra kiến thức; (5) Định hướng quá trình nhận thức, phát huy tính 

tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập của HS; (5) Giúp HS lĩnh hội kiến thức có hệ thống 

khi các câu hỏi được sắp xếp theo một trình tự logic phù hợp với logic nội dung bài học, môn 

học; (6) Rèn luyện cho HS kĩ năng thu nhận thông tin, xử lí thông tin, diễn đạt thông tin đã 

thu nhận dưới các hình thức khác nhau, ở các mức độ nhận thức khác nhau (Như, 2007; 

Thành, 2005) 

2.5. Yêu cầu sư phạm của câu hỏi (Thành, 2005) 

Câu hỏi thực hiện được các vai trò nêu trên khi nó đảm bảo các yêu cầu sau: 

 - Câu hỏi phải là công cụ, phương tiện trong dạy học. Nói cách khác, câu hỏi phải kích 

thích và hướng dẫn tư duy hoạt động, hướng dẫn phương pháp học, hướng dẫn nội dung học 

cũng như nội dung kiểm tra và tự kiểm tra kết quả học tập. 

- Câu hỏi phải chứa đựng mâu thuẫn nhận thức để HS luôn ở trạng thái có nhu cầu giải 

quyết mâu thuẫn. 

- Câu hỏi phải phù hợp với nội dung cơ bản của từng bài, từng chương để sau khi trả 

lời, HS lĩnh hội được các kiến thức trọng tâm. 

- Câu hỏi phải đảm bảo cho HS có đủ tri thức hay nguồn tài liệu tra cứu, gia công tìm 

lời giải. 

- Trong mỗi bài học, câu hỏi đưa ra phải bảo đảm nguyên tắc từ dễ đến khó. Điều đó 

sẽ tạo sự thích thú cho HS để họ tiếp tục nghiên cứu, tìm lời giải đáp cho câu hỏi tiếp theo. 

- Câu hỏi phải có nội dung, yêu cầu ngắn gọn, rõ ràng, chính xác, chứa đựng được 

hướng trả lời. Câu hỏi càng nêu rõ căn cứ để trả lời và yêu cầu mức độ trả lời thì HS càng có 

cơ hội tìm được câu giải đáp tốt. 

- Câu hỏi phải mang tính hệ thống, phù hợp với logic cấu trúc của bài, chương sao cho 

sau khi trả lời, HS thu nhận được kiến thức có hệ thống theo logic xác định. 

- Câu hỏi phải có nhiều khả năng huy động tính sáng tạo, chủ động của HS, nghĩa là 

câu hỏi phải vừa sức, không quá khó, không quá dễ mà phải phù hợp với năng lực nhận thức 

của HS.  

- Câu hỏi có tác dụng kích thích tư duy. Câu hỏi không phải mang tính chất đơn thuần 

là trình bày kiến thức có từ SGK mà phải yêu cầu phân tích, giải thích hay chứng minh cho 

những kiến thức mà HS đọc được từ SGK hay các tài liệu tham khảo khác. 

- Câu hỏi phải diễn đạt được điều cần hỏi. 
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2.6. Quy trình xây dựng câu hỏi 

- Theo các tác giả Batliner (2002) thì khi xây dựng câu hỏi cần tuân theo các nguyên 

tắc sau: Xác định rõ mục tiêu của việc đặt câu hỏi; Chỉ hỏi khi quan tâm đến câu trả lời; Kiểm 

tra xem HS có đủ kinh nghiệm hoặc kiến thức từ trước để đưa ra câu trả lời thích hợp không; 

Viết toàn bộ câu hỏi ra giấy; Sử dụng ngôn ngữ đơn giản. 

- Theo tác giả Nguyễn Đức Thành (2005), khi xây dựng câu hỏi cần tuân theo các 

bước sau: 

 Bước 1: Xác định rõ và đúng mục tiêu của việc hỏi. 

 Bước 2: Liệt kê những điều cần hỏi và sắp xếp chúng theo một trình tự phù 

hợp với trình tự các hoạt động học tập. 

 Bước 3: Diễn đạt điều cần hỏi bằng các câu hỏi. 

 Bước 4: Xác định những nội dung cần trả lời, tìm nội dung trả lời để xác định 

có tìm được câu trả lời đối với câu hỏi này không và câu trả lời này đã phù hợp với trình độ 

HS chưa. Qua việc tìm ý trả lời mà xác định việc diễn đạt câu hỏi đã phù hợp hay chưa. Nếu 

chưa thì chỉnh sửa lại. 

 Bước 5: Chỉnh sửa lại nội dung và hình thức diễn đạt câu hỏi để đưa vào sử 

dụng. 

Như vậy các tác giả đã đưa ra các bước xây dựng câu hỏi cụ thể nhưng chưa cho biết 

đã dựa trên cơ sở nào để đưa ra quy trình ấy, chưa đưa ra bằng chứng thực nghiệm chứng 

minh rằng câu hỏi được xây dựng theo quy trình này sẽ đảm bảo đủ tiêu chuẩn sử dụng trong 

dạy học, các bước của quy trình còn khá chung chung, chất lượng câu hỏi được xây dựng theo 

quy trình này chỉ mới được kiểm định bằng nhận định chủ quan của người biên soạn câu hỏi, 

chưa sử dụng kết quả trả lời câu hỏi của HS như một nguồn thông tin ngược để đánh giá chất 

lượng câu hỏi. 

3. CÁC BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC ĐỘC LẬP CỦA HỌC SINH VỚI 

SÁCH GIÁO KHOA TRONG KHÂU NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU MỚI 

3.1. Khái niệm sách giáo khoa 

SGK vừa là tài liệu học tập, tài liệu khoa học, là nguồn cung cấp kiến thức phong phú 

cho người học, vừa là phương tiện chủ yếu để người dạy tổ chức hoạt động học (Trần Thị Mai 

Lương, 2007). Người học không trực tiếp nhận nội dung học tập từ nội dung môn học mà phải 

thông qua các phương tiện trung gian như hoạt động dạy của người dạy và các học liệu, trong 

đó SGK là chủ yếu. SGK là nơi hiện thực hóa, vật chất hóa và là nơi tồn tại của nội dung dạy 

học. Nội dung của SGK phản ánh nội dung môn học và hình thức, phương pháp, phương tiện 

cũng như các điều kiện sư phạm khác để người học nắm bắt nội dung đó. Vì vậy, SGK là một 

trong những kênh chính để chuyển tải nội dung môn học. Cùng với hoạt động dạy của người 

dạy, SGK là đối tượng làm việc trực tiếp của người học. Tuy nhiên, nội dung SGK không 

phải là nội dung học vấn mà người học cần lĩnh hội trong dạy học. Nó chỉ là vật chứa đựng 

nội dung môn học, giữa nội dung học vấn với nội dung SGK là quan hệ mục đích – phương 

tiện. Nói cách khác, nội dung của SGK là phương tiện để người học đạt tới mục đích học tập 

(Ngọ, 2005)  
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Nội dung SGK là nguồn thông tin, nguồn tri thức dưới dạng kênh chữ và kênh hình. 

Quá trình HS làm việc với SGK là quá trình thu nhận thông tin, xử lí thông tin từ SGK và vận 

dụng chúng để giải quyết nhiệm vụ học tập (Duân, 2008). 

Trong phạm vi bài báo này, chúng tôi quan tâm đến vai trò SGK như là nguồn thông 

tin để HS gia công nhằm thu nhận được kiến thức đáp ứng mục tiêu bài học. Trong đó, việc 

chỉ đạo công tác độc lập của HS với SGK trong khâu nghiên cứu tài liệu mới thực chất là một 

biện pháp tổ chức hoạt động học tập nhằm lĩnh hội tri thức mới từ SGK của HS. 

3.2. Đặc điểm sách giáo khoa Sinh học 11 – THPT 

Cùng với việc đổi mới nội dung, chương trình, SGK qua các bậc tiểu học, THCS, 

SGK THPT cũng đổi cách trình bày từ kiểu thông báo, giải thích minh họa sang cách tổ chức 

hoạt động học tập. Việc thay đổi đó có ý nghĩa to lớn góp phần đổi mới phương pháp dạy học, 

HS chuyển từ học tập thụ động sang học tập chủ động, tự lực chiếm lĩnh nội dung bài học. 

Cách viết mới của SGK là nêu ra các hoạt động, người học dựa vào gợi ý để thực hiện các 

hoạt động, tự tìm ra kiến thức hoặc vận dụng kiến thức vào tình huống mới. Do vậy, người 

GV phải tổ chức cho HS thực hiện các hoạt động và HS bằng hoạt động mà học được kiến 

thức, kĩ năng, thái độ và cả về phương pháp khoa học cũng như phương pháp học tập. Với 

cách viết SGK theo hướng đổi mới như vậy, người GV buộc phải đổi mới cách dạy, chuyển từ 

cách dạy truyền thụ là chính sang cách dạy tìm tòi khám phá (Hà, 2007) 

Xét về mặt nội dung, SGK Sinh học 11 – THPT trình bày bản chất các hoạt động sinh 

lí ở cấp cơ thể đa bào, bao gồm 4 nội dung chính: chuyển hóa vật chất và năng lượng, cảm 

ứng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản. Mỗi nội dung được biên soạn theo hướng lồng ghép 

Sinh học cơ thể thực vật với Sinh học cơ thể động vật. Điều này giúp học sinh nhận thức khái 

quát được các chức năng sinh lí cơ bản ở cấp cơ thể đa bào, nghĩa là tìm ra những đặc điểm 

chung giữa thực vật và động vật về từng hoạt động sinh lí đã nêu ở trên. Xét về mặt sư phạm, 

cấu trúc của mỗi bài học được biên soạn theo hướng phát huy tính chủ động trong học tập của 

HS. Trong đó các câu hỏi hoặc các bài tập trong mỗi bài học đòi hỏi người học phải động não, 

phải tìm hiểu và vận dụng các khái niệm mới, thậm chí phải liên hệ với các khái niệm đã biết 

trước đó. Một số câu hỏi giúp HS vận dụng các kiến thức vừa học vào giải quyết một số vấn 

đề của thực tiễn sản xuất và đời sống (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2006). Xét về mặt thành phần 

kiến thức, SGK Sinh học 11 – THPT gồm thành phần kiến thức sự kiện, khái niệm, quy luật, 

quá trình, quan hệ, ứng dụng. Xét về mặt hình thức, SGK Sinh học 11 – THPT được trình bày 

dưới dạng kênh chữ và kênh hình. 

Bài báo này chỉ xây dựng hệ thống câu hỏi chỉ đạo công tác độc lập của HS với SGK 

trong khâu nghiên cứu tài liệu mới đối với các loại thành phần kiến thức sự kiện, khái niệm, 

quá trình, quy luật. Trong đó, thuật ngữ “công tác độc lập của HS với SGK” được sử dụng 

nhằm nhấn mạnh vai trò tích cực, độc lập, chủ động của học sinh khi làm việc với SGK. 

Hệ thống câu hỏi trong bài báo này được xây dựng để chỉ đạo công tác độc lập của HS 

với SGK trong khâu nghiên cứu tài liệu mới và HS thực hiện ở nhà. 
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3.3. Quy trình xây dựng câu hỏi chỉ đạo công tác độc lập của học sinh với sách giáo 

khoa Sinh học 11 – THPT trong khâu nghiên cứu tài liệu mới 

Quy trình này được xây dựng dựa trên cơ sở quy trình xây dựng câu hỏi nói chung 

nhưng được cụ thể hóa các bước và bổ sung bước kiểm định chất lượng câu hỏi thông qua câu 

trả lời của HS. 

- Xuất phát từ khái niệm câu hỏi (câu hỏi là một mệnh đề dùng để hỏi, tức là dùng để 

nêu ra điều mình muốn người khác trả lời hoặc tự trả lời để mình biết về vấn đề nào đó) ta 

nhận thấy bước đầu tiên cần làm là làm rõ mục tiêu của việc hỏi (bao gồm vấn đề cần biết và 

biết ở mức độ nào). Về hình thức, việc viết mục tiêu của việc hỏi tuân theo nguyên tắc viết 

mục tiêu bài học. Về nội dung, theo các giai đoạn của quá trình học tập (theo mô hình lí 

thuyết thông tin), HS có thể định hướng quá trình thu nhận thông tin để thu nhận thông tin, xử 

lí thông tin, diễn đạt thông tin đã xử lí dưới các hình thức khác nhau (bao gồm: dùng lời văn 

để diễn đạt nội dung cơ bản hay dấu hiệu bản chất của loại thành phần kiến thức đọc được, 

tóm tắt nội dung đã đọc được, lập dàn ý chi tiết về nội dung đã thu được; lập sơ đồ khái quát 

về nội dung đã thu được; lập bảng hệ thống về nội dung đã thu được; sơ đồ hóa bằng hình nội 

dung đã thu được), theo các mức độ nhận thức khác nhau (bao gồm các mức: biết, hiểu, vận 

dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá); theo loại thành phần kiến thức, thu nhận loại thành phần 

kiến thức sự kiện, khái niệm, quá trình, quy luật. 

- Xuất phát từ cấu trúc của câu hỏi, ta nhận thấy tiếp theo cần xác định điều đã biết (đã 

cho) và điều chưa biết (cần tìm). Trong đó, xuất phát từ đặc điểm câu hỏi chỉ đạo công tác độc 

lập của HS với SGK, ta nhận thấy điều đã biết là mẩu thông tin trong SGK; xuất phát từ đặc 

điểm SGK Sinh học 11 – THPT, ta nhận thấy điều cần tìm là các hoạt động sinh lí của cơ thể 

ở cấp độ đa bào. 

- Diễn đạt điều đã cho và điều cần tìm bằng câu hỏi hoặc hệ thống câu hỏi. 

 - Thử xác định nội dung trả lời cho từng câu hỏi để sơ bộ kiểm tra mức độ đáp ứng 

yêu cầu sư phạm của câu hỏi. 

- Kiểm định chất lượng câu hỏi thông qua kết quả bài làm HS. 

3.4. Các tiêu chí được sử dụng để kiểm định chất lượng câu hỏi 

Từ bản chất, khái niệm, vai trò, yêu cầu sư phạm, quy trình xây dựng, ta nhận thấy câu 

hỏi được xem là có chất lượng khi nó bảo đảm các tiêu chuẩn nhất định. Đó là:  (1) Tính định 

hướng, câu hỏi có khả năng định hướng hoạt động nhận thức của HS (gồm định hướng thu 

nhận thông tin, xử lí thông tin, diễn đạt thông tin đã xử lí); (2) Tính kích thích tư duy, câu hỏi 

yêu cầu HS phân tích, tổng hợp, so sánh những thông tin từ SGK, không chép lại SGK; (3) 

Tính phù hợp, câu hỏi phải phù hợp với nội dung cơ bản của từng loại thành phần kiến thức; 

(4) Tính vừa sức, câu hỏi không quá dễ cũng không quá khó, phù hợp với trình độ chung của 

HS. 
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4. CÂU HỎI CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC ĐỘC LẬP CỦA HỌC SINH VỚI SÁCH 

GIÁO KHOA SINH HỌC 11 – THPT TRONG KHÂU NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU MỚI 

4.1. Mục đích sử dụng của hệ thống câu hỏi chỉ đạo công tác độc lập của học sinh với 

sách giáo khoa Sinh học 11 – THPT trong khâu nghiên cứu tài liệu mới 

Hệ thống câu hỏi này được xây dựng để chỉ đạo công tác độc lập của HS với SGK ở 

nhà sao cho thông qua việc đọc SGK để tìm ý trả lời câu hỏi, HS có thể tự lĩnh hội các thành 

phần kiến thức mới về các hoạt động sinh lí của cấp cơ thể đa bào. 

Do mục đích chỉ đạo công tác độc lập của HS với SGK để HS tự lĩnh hội kiến thức 

nên đề tài này quy ước: Đối với các tiêu chí được kiểm định dựa trên kết quả bài làm HS thì 

phải có ít nhất 50% số HS đạt được 50% số điểm của câu hỏi thì mới đạt yêu cầu. 

4.2. Một số câu hỏi chỉ đạo công tác độc lập của học sinh với sách giáo khoa Sinh học 

11 – THPT trong khâu nghiên cứu tài liệu mới 

Sau khi nghiên cứu nội dung SGK Sinh học 11 – THPT, chúng tôi đã tiến hành xây 

dựng hệ thống câu hỏi theo quy trình đã đề xuất và kết quả thu được như sau: 

Bảng 1: Hệ thống câu hỏi chỉ đạo công tác độc lập của HS với SGK Sinh học 11 – THPT 

trong khâu nghiên cứu tài liệu mới 

Bài Câu Ý 
Nội dung câu hỏi Số hiệu 

câu hỏi Điều đã cho Điều cần tìm 

34 

1  
Quan sát hình 

34.1 (SGK 

tr.134) và hình 

34.3 (SGK 

tr.136) và trả lời 

các câu hỏi sau 

Loại mô phân sinh nào giúp cây sinh 

trưởng thứ cấp? 
34.1 

2  
Kết quả của quá trình sinh trưởng thứ 

cấp sẽ tạo ra những loại tế bào nào? 
34.2 

35 

1  
Đọc mục II.1.2 

(SGK tr. 139-

140), quan sát 

hình 35.2 (SGK 

tr.140) và trả lời 

các câu hỏi sau: 

1. Auxin có vai trò như thế nào đối 

với cây? 
35.1 

2  
2. Gibêrelin có vai trò như thế nào đối 

với cây? 
35.2 

36 

1  

Đọc mục II.2.b 

(SGK tr.144) và 

trả lời các câu hỏi 

sau: 

 

1. Quang chu kì là gì? 36.1 

2  

2. Dựa vào đặc điểm của phản ứng 

quang chu kì người ta chia thực vật 

thành mấy nhóm? Đó là những nhóm 

nào? Phản ứng quang chu kì của mỗi 

nhóm có đặc điểm gì? 

36.2 

3  A vừa xin được việc bảo vệ vườn ươm 36.3 



214  KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

 

 

Bài Câu Ý 
Nội dung câu hỏi Số hiệu 

câu hỏi Điều đã cho Điều cần tìm 

hoa vào ban đêm. Ông chủ bảo anh ta 

tránh xa phòng có hoa cúc sắp nở hoa 

(hoa cúc là cây ngày ngắn). Một lần A 

vô tình mở cửa phòng hoa cúc và bật 

đèn một lát vào lúc giữa đêm. Điều 

này có ảnh hưởng gì đến hoa cúc 

trong phòng? 

37 1 

1 

Đọc mục III 

(SGK tr.149-150) 

và trả lời các câu 

hỏi sau: 

1. Vòng đời của động vật có biến thái 

hoàn toàn phải trải qua những giai 

đoạn nào? 

37.1.1 

2 
Vì sao gọi là biến thái hoàn toàn? 

 
37.1.2 

37 2  
2. Biến thái không hoàn toàn khác 

biến thái hoàn toàn thế nào? 
37.2 

38   

Quan sát hình 

38.1 và trả lời 

các câu hỏi sau: 

Hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng 

và phát triển của động vật có xương 

sống như thế nào? Các hoocmôn đó 

do những tuyến nội tiết nào tiết ra? 

38.1 

39   Đọc bài 39 

Lập bảng thể hiện sự ảnh hưởng của 

các nhân tố bên ngoài đến sinh trưởng 

và phát triển của động vật. 

39.1 

41   

Quan sát hình 

41.1 (SGK 

tr.159) 

Lập bảng phân biệt thể giao tử và thể 

bào tử. 
41.1 

42 

1  Quan sát hình 

42.1 và trả lời 

các câu hỏi sau: 

1. Quá trình hình thành hạt phấn, túi 

phôi diễn ra như thế nào? 
42.1 

2  
2. Quá trình hình thành hạt phấn, túi 

phôi có những điểm gì khác nhau? 
42.2 

44 

1  Đọc mục II.4 

(SGK tr172), 

III.1 (SGK 

tr.174) và trả lời 

các câu hỏi sau: 

1. Nuôi mô sống là việc làm như 

thế nào? 
44.1 

2  

2. Nuôi mô sống có được gọi là 

một hình thức sinh sản vô tính ở động 

vật không? Tại sao? 

44.2 

45 1  Đọc bài 45 và trả 1. Sinh sản hữu tính ở động vật tiến 45.1 
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Bài Câu Ý 
Nội dung câu hỏi Số hiệu 

câu hỏi Điều đã cho Điều cần tìm 

lời câu hỏi sau: 

 

hóa theo hướng nào? 

2  
2. Tại sao nói hình thức thụ tinh trong 

tiến hóa hơn thụ tinh ngoài? 
45.2 

3  
3. Tại sao nói đẻ con tiến hóa hơn đẻ 

trứng? 
45.3 

46   

Nghiên cứu hình 

46.2 và trả lời 

các câu hỏi sau: 

Bằng cách nào mà viên thuốc tránh 

thai có chứa prôgestêrôn hoặc 

prôgestêrôn + ơstrôgen có thể ngăn 

chặn sự thụ thai? 

46.1 

Vai trò định hướng thu nhận thông tin trong hoạt động nhận thức của HS của từng câu 

hỏi được trình bày ở bảng sau: 

Bảng 2: Vai trò định hướng hoạt động nhận thức của câu hỏi 

  Định hướng 

       thu nhận  

            thông    

Số hiệu     tin          

câu hỏi 

Theo loại thành phần kiến 

thức 

Theo yêu cầu diễn đạt thông tin đã thu 

nhận 

Sự 

kiện 

Khái 

niệm 

Quá 

trình 

Quy 

luật 

Hình thức diễn 

đạt 
Mức độ nhận thức 

Lời văn Bảng Biết Hiểu VD 

34.1 X    X  X   

34.2 X    X  X   

35.1 X    X  X   

35.2 X    X  X   

36.1  X   X  X   

36.2  X   X  X   

36.3  X   X    X 

37.1.1 X    X  X   

37.1.2  X   X   X  

37.2  X   X   X  

38.1 X    X  X   

39.1 X     X X   

41.1  X    X  X  
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  Định hướng 

       thu nhận  

            thông    

Số hiệu     tin          

câu hỏi 

Theo loại thành phần kiến 

thức 

Theo yêu cầu diễn đạt thông tin đã thu 

nhận 

Sự 

kiện 

Khái 

niệm 

Quá 

trình 

Quy 

luật 

Hình thức diễn 

đạt 
Mức độ nhận thức 

Lời văn Bảng Biết Hiểu VD 

42.1 X    X  X   

42.2   X   X  X  

44.1  X   X  X   

44.2  X   X  X   

44.3  X   X  X   

44.4  X   X   X  

45.1    X X   X  

45.2    X X   X  

45.3    X X   X  

46.1    X X    X 

5. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

5.1. Phương pháp thực nghiệm 

Để kiểm định chất lượng hệ thống câu hỏi chỉ đạo công tác độc lập của HS với SGK 

Sinh học 11 – THPT trong khâu nghiên cứu tài liệu mới chúng tôi đã tiến hành chọn 5 trường 

đại diện cho tỉnh Lâm Đồng theo các tiêu chí sau: Đa dạng về loại hình trường, Đa dạng về 

vùng kinh tế, Đa dạng về thành phần dân tộc của học sinh thuộc các lớp được thực nghiệm, 

Đa dạng về kết quả xếp loại học tập của học sinh các trường. Các HS được yêu cầu hoàn 

thành hệ thống phiếu học tập gồm các câu hỏi phù hợp từng loại thành phần kiến thức cho 

từng đơn vị bài học. Có 10 bài học thuộc SGK Sinh học 11 (cơ bản) đã được chọn (từ bài 34 

đến 46, không kể bài thực hành). Hệ thống phiếu học tập gồm các câu hỏi phù hợp từng loại 

thành phần kiến thức cho một bài học cụ thể  được phát cho HS trước khi học bài đó. HS có 

nhiệm vụ về nhà đọc SGK để trả lời. Kết quả trả lời câu hỏi được GV thu lại và phân tích.  

Kết quả bài làm HS được phân tích theo các tiêu chí được liệt kê ở mục 0 để thông qua 

đó kiểm định chất lượng câu hỏi. 

5.2. Các tiêu chí kiểm định chất lượng câu hỏi 

5.2.1. Tính định hướng 

Vì tính đính hướng là yêu cầu quan trọng nhất đối với một câu hỏi, đặc biệt là đối với 

câu hỏi chỉ đạo hoạt động nhận thức của HS. Do đó, đề tài quy ước: câu hỏi đảm bảo được 

tiêu chuẩn này khi và chỉ khi có ít nhất 70% số HS định hướng đúng việc thu nhận thông tin 

theo yêu cầu của câu hỏi. 
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5.2.2. Tính kích thích tư duy 

Câu hỏi có tính kích thích tư duy khi câu trả lời của HS là kết quả phân tích, so sánh, 

tổng hợp các thông tin đọc được từ SGK, diễn đạt lại thông tin SGK theo ý hiểu của mình 

(không chép lại thông tin trong SGK). 

5.2.3. Tính phù hợp 

Đối với loại thành phần kiến thức sự kiện: HS mô tả sự vật, hiện tượng; các số liệu, 

thông số về sự vật, hiện tượng đó; Đối với loại thành phần kiến thức khái niệm: HS chỉ ra dấu 

hiệu bản chất của khái niệm; Đối với loại thành phần kiến thức quá trình (bao gồm cả cơ 

chế): HS xác định cấu trúc ban đầu tham gia – chức năng của cấu trúc, mô tả trình tự diễn 

biến của quá trình (cơ chế) – sự tương tác giữa các cấu trúc, xác định sản phẩm tạo thành; Đối 

với loại thành phần kiến thức quy luật: điều cần tìm là mối liên hệ nhân quả, cơ chế quy định 

tính tất yếu của quy luật. 

5.2.4 Tính vừa sức 

Tiêu chí này được xác định thông qua kết quả bài làm HS. Do mục đích sử dụng của 

câu hỏi là chỉ đạo hoạt động nhận thức của HS để HS tự lĩnh hội tri thức mà HS được xem là 

tự lĩnh hội tri thức được khi kết quả bài làm đạt điểm trung bình trở lên. Do đó, độ khó của 

câu hỏi được phân loại như sau (dựa theo quy ước phân loại độ khó đối với câu trắc nghiệm). 

Cụ thể, câu dễ: có từ 75 – 100% HS đạt điểm trung bình trở lên; câu trung bình: có từ 30 – 

75% HS đạt điểm trung bình trở lên; câu khó: có từ 0 – 30% HS đạt điểm trung bình trở lên. 

Câu hỏi có từ 50% đến 80% HS đạt điểm trung bình trở lên khi trả lời câu hỏi thì được xem là 

có tính vừa sức với HS. 

5.3. Ví dụ phân tích câu hỏi 34.1 

* Tính định hướng: Kết quả phân tích bài làm của HS cho thấy tỉ lệ % HS định 

hướng đúng là 77,78% (>70,00%) nên câu hỏi này có tính định hướng. 

* Tính kích thích tư duy: Câu hỏi yêu cầu HS quan sát hình vẽ, tìm mối tương quan 

giữa hình 34.3 và 34.1 rồi diễn đạt câu trả lời dưới dạng lời văn nên nó mang tính kích thích 

tư duy. 

* Tính phù hợp với nội dung cơ bản của loại thành phần kiến thức sự kiện: Câu 

hỏi yêu cầu HS gọi tên mô phân sinh tham gia vào quá trình sinh trưởng thứ cấp (xem đáp án) 

nên nó đáp ứng tiêu chuẩn này. 

* Tính vừa sức: Kết quả thống kê điểm bài làm của HS cho thấy số HS đạt điểm TB 

trở lên khi hoàn thành câu hỏi 34.1 là 74,51% nên câu hỏi có tính vừa sức. 

* Đề xuất biện pháp chỉnh sửa nhằm nâng cao chất lượng câu hỏi: Để trả lời được 

câu hỏi 34.1, HS phải thực hiện các bước (1) Quan sát hình 34.3 để rút ra nhận xét: Sinh 

trưởng thứ cấp là hình thức sinh trưởng làm cho cây to ra về chiều ngang; (2) Đối chiếu hình 

vẽ lát cắt thân cây ở giai đoạn sinh trưởng sơ cấp và giai đoạn sinh trưởng thứ cấp (hình 34.3) 

để phát hiện các cấu trúc mới xuất hiện ở giai đoạn sinh trưởng thứ cấp; (3) Đối chiếu tên các 

cấu trúc ấy với hình 34.1 để tìm ra cấu trúc nào là nguyên nhân giúp cây sinh trưởng thứ cấp 

và hai cấu trúc ấy còn được gọi là loại mô phân sinh nào. 
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Như vậy, để trả lời được câu hỏi trên, HS phải tự đặt và trả lời 3 câu hỏi nhỏ khác. 

Điều này khiến kết quả bài làm HS không cao. Để khắc phục điều này, ta có thể bổ sung các 

câu hỏi sau: 

Quan sát hình 34.3 (SGK tr.136) và trả lời các câu hỏi sau: (1) Nhận xét về đường 

kính thân cây ở giai đoạn sinh trưởng thứ cấp so với giai đoạn sinh trưởng sơ cấp; (2) Các 

cấu trúc nào mới xuất hiện ở giai đoạn sinh trưởng thứ cấp? Trong số các cấu trúc ấy, cấu 

trúc nào là nguyên nhân giúp cây sinh trưởng thứ cấp? 

5.4. Kết quả kiểm định chất lượng câu hỏi theo từng tiêu chí 

Sau khi tiến hành kiểm định chất lượng các câu hỏi theo các bước tương tự khi kiểm 

định chất lượng câu hỏi 34.1, chúng tôi thu được kết quả như sau: 

Bảng 3: Kết quả kiểm định chất lượng câu hỏi 

Số hiệu 

câu hỏi 

Tính định 

hướng 

Tính kích thích 

tư duy 
Tính phù hợp Tính vừa sức 

34.1 X X X X 

34.2 X X X  

35.1 X X X  

35.2 X X X  

36.1 X X X  

36.2 X X X  

36.3 X X X X 

37.1.1 X X X X 

37.1.2 X X X X 

37.2 X X X  

38.1 X X X X 

39.1 X X X X 

41.1 X X X  

42.1 X X X  

42.2 X X X  

44.1 X X X X 

44.2 X X X  

44.3 X X X X 

44.4 X X X X 

45.1 X X X  
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Số hiệu 

câu hỏi 

Tính định 

hướng 

Tính kích thích 

tư duy 
Tính phù hợp Tính vừa sức 

45.2 X X X X 

45.3 X X X X 

46.1 X X X X 

Ghi chú: Thông tin kiểm định từng câu hỏi cụ thể, xem Báo cáo đề tài NCKH cấp Trường năm 2009, “Xây dựng 

hệ thống câu hỏi chỉ đạo công tác độc lập của HS với SGK Sinh học 11 – THPT (cơ bản) trong khâu nghiên cứu 

tài liệu mới” – Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Thị Ái Minh tại Trung tâm Thông tin – Thư viện, trường Đại học Đà 

Lạt. 

6. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

6.1. Kết luận 

1. Việc xây dựng câu hỏi theo quy trình trên sẽ tạo sản phẩm là những câu hỏi đảm 

bảo tiêu chuẩn sử dụng trong chỉ đạo công tác độc lập của HS với SGK trong khâu nghiên cứu 

tài liệu mới. Riêng tiêu chuẩn “tính vừa sức” phải được kiểm nghiệm qua kết quả bài làm thực 

tế của HS. 

2. Các câu hỏi được xây dựng theo quy trình này đã thực hiện tốt vai trò định hướng 

hoạt động nhận thức của HS. 

3. Thông qua việc trả lời câu hỏi, HS đã có thể tự lĩnh hội một số loại thành phần kiến 

thức, đặc biệt là loại thành phần kiến thức sự kiện khi nó được trình bày ở dạng kênh chữ. 

Hay nói cách khác, có thể sử dụng câu hỏi như công cụ, phương tiện hướng dẫn HS tự học. 

6.2. Khuyến nghị 

1. Có thể sử dụng câu hỏi như là một công cụ chỉ đạo hiệu quả công tác độc lập của 

HS với SGK trong khâu nghiên cứu tài liệu mới. Kết quả của công tác này là HS tự lĩnh hội 

được một số loại thành phần kiến thức trong SGK. 

2. Nếu xây dựng câu hỏi theo quy trình chặt chẽ, chú ý thỏa mãn các yêu cầu sư phạm 

thì sẽ thu được các câu hỏi có chất lượng. Riêng tiêu chuẩn “tính vừa sức” thì cần được kiểm 

nghiệm qua kết quả bài làm HS. 

4. HS có thể nhận biết câu khái niệm khi nó được trình bày ở các dạng khác nhau 

trong SGK nhưng việc diễn đạt lại được câu định nghĩa khái niệm không có nghĩa là HS thật 

sự thông hiểu khái niệm. Do đó cần có câu hỏi để kiểm tra lại công tác độc lập với SGK để tự 

lĩnh hội loại thành phần kiến thức khái niệm của HS. 

5. Cần chi tiết hóa câu hỏi chỉ đạo HS quan sát hình trong SGK. 

6. Đối với câu hỏi yêu cầu HS so sánh, phân biệt thì cần nêu cụ thể tiêu chí so sánh 

hoặc có câu hỏi hướng dẫn để HS tự tìm ra tiêu chí so sánh. 

7. Mục tiêu của SGK Sinh học 11 – THPT là cung cấp cho HS kiến thức về các hoạt 

động sinh lí ở cấp cơ thể đa bào (chung cho cả động vật và thực vật). Trong khi đó, hệ thống 

câu hỏi mà đề tài xây dựng chỉ mới dừng lại ở hoạt động sinh lí của cấp cơ thể động vật và 

thực vật riêng lẻ, chưa xây dựng được câu hỏi tổng hợp. Do đó cần có những nghiên cứu tiếp 

theo để xây dựng loại câu hỏi tổng hợp này. 
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VÀI SUY NGHĨ VỀ VIỆC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN  

GIẢNG DẠY TÍCH HỢP, GIẢNG DẠY KIẾN THỨC LIÊN MÔN 

Nguyễn Văn Bắc 

Tổ Vật lý trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt, Lâm Đồng 

Tóm tắt 

Bài báo này đưa ra một vài góp ý nhằm đào tạo giáo viên có năng lực giảng dạy tích hợp, giảng 

dạy kiến thức chuyên môn. 

Từ khóa: Giảng dạy tích hợp; Giảng dạy kiến thức liên môn; Đổi mới căn bản và toàn diện giáo 

dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. 

1. MỞ ĐẦU 

Trong đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và tiếp nối lần thứ XII, đề cập đến lãnh vực 

giáo dục và đào tạo, Đảng đã đề ra nội dung “ Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào 

tạo, phát triển nguồn nhân lực”. 

Với phương hướng là lấy giáo dục đào tạo làm quốc sách hàng đầu. Phát triển toàn 

diện năng lực và phẩm chất người học. Phát triển giáo dục và đào tạo gắn với nhu cầu phát 

triển kinh tế – xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với tiến bộ khoa học – công nghệ, với quy 

hoạch phát triển nguồn nhân lực. 

Trên tinh thần quán triệt và vận dụng nghị quyết của đại hội Đảng, Bộ giáo dục và đào 

tạo đã có những bước chuẩn bị để “ Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển 

nguồn nhân lực”. 

Cụ thể là Bộ đã tổ chức các đợt tập huấn về “Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh 

giá nhằm phát huy năng lực của HS”. Tập huấn và đưa vào thí điểm một số phương pháp 

giảng dạy mới, mở ra trang web “Trường học kết nối”... Giáo viên đã được tổ chức học tập 

một số phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, tổ chức các cuộc thi soạn 

giáo án điện tử, tổ chức thi soạn giáo án tích hợp liên môn. Còn đối với HS, Bộ đã tổ chức 

thêm nhiều cuộc thi trên mạng, tổ chức thi nghiên cứu khoa học toàn quốc... và bước đầu đã 

có các kết quả đáng khích lệ. 

2. THỰC TIỄN 

Hiện nay, trước một số vấn đề xã hội, đời sống, HS tỏ ra rất năng động, sáng tạo và có 

nhiều ý tưởng... Tuy nhiên, trong quá trình học tập các em lại chưa được phát huy năng lực, 

phẩm chất của mình một cách đúng mức. 

Trong thực tiễn cuộc sống, do HS phải tự giải quyết các vấn đề nảy sinh cho riêng 

mình, nên nếu chỉ giảng dạy theo phương pháp truyền thụ kiến thức trước đây sẽ thiếu gắn kết 

với thực tiễn cuộc sống. 
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Các sản phẩm công nghiệp hiện nay không còn hạn hẹp trong vài lãnh vực mà được 

tích hợp nhiều lãnh vực. Nhiều công nghệ liên quan đến nhiều ngành học khác nhau được ứng 

dụng để chế tạo ra sản phẩm đó. 

Chính vì vậy, con đường tốt nhất để hướng đến tương lai là ngay từ lúc còn ngồi trên 

ghế nhà trường, HS và sinh viên (SV) cần được hướng dẫn học tập, tìm tòi, nghiên cứu sao 

cho tiệm cận với thực tế sau này. Do đó, các trường Đại học sư phạm cần phải đào tạo được 

một đội ngũ giáo viên có năng lực giảng dạy theo hướng đổi mới: giảng dạy tích hợp, giảng 

dạy kiến thức liên môn nhằm phát huy tối đa năng lực và phẩm chất của HS để đạo tạo 

một nguồn nhân lực tốt trong xây dựng và phát triển đất nước. 

3. VÀI  SUY NGHĨ 

3.1. Đổi mới tư duy 

Đối với giảng viên: Đứng trước việc phải thay đổi, tư tưởng ngại khó luôn tồn tại 

trong mỗi con người. Ngại vì những kinh nghiệm, kiến thức lâu nay đã có sẵn lại phải thay 

đổi, bổ sung, soạn mới. Ngại vì giáo trình bao năm nay dường như đã có sẵn giờ phải biên 

soạn lại, xem lại để lên lớp. . .  

Đối với SV: Ngoài việc học tập các giáo trình, cần quan tâm theo dõi và bám sát yêu 

cầu đổi mới của Bộ để đảm bảo đầy đủ phương pháp kỹ năng trong quá trình giảng dạy sau 

này. Sự tìm tòi thông qua các trang mạng là cần thiết, tuy nhiên phải biến nhưng kiến thức tìm 

tòi được thành vốn kiến thức, kỹ năng của chính bản thân. 

Chính vì vậy, cả giảng viên và SV, trước hết cần tránh tư tưởng ngại khó, bảo thủ và 

quán tính lớn của mình; phải tự nhận thấy việc đổi mới là cần thiết, là con đường sáng suốt 

nhất để tạo nguồn nhân lực có năng lực thật sự, có phẩm chất tốt và có chất lượng cao nhằm 

xây dựng và phát triển đất nước 

3.2. Đổi mới giáo trình 

Việc giảng dạy của thầy và việc học tập, nghiên cứu của SV đầu tiên là dựa và giáo 

trình. Do đó, muốn giảng dạy tích hợp, giảng dạy kiến thức liên môn cần thiết phải có giáo 

trình liên môn. Đặc biệt là các giáo trình chuyên ngành cần từng bước biên soạn theo hướng 

tích hợp – liên môn để SV được tiếp cận cách học này trong quá trình học tập. 

3.3. Đổi mới trong giảng dạy - đào tạo 

Trong giáo trình và quá trình giảng dạy, giảng viên cần thể hiện phương pháp giảng 

dạy tích hợp – liên môn, tổ chức cho SV nghiên cứu, học tập theo hướng này. Từ đó, hình 

thành nơi SV phương pháp học tập này ngay từ trên ghế giảng đường.  

3.4. Đổi mới trong học tập, nghiên cứu 

Với các đề tài của tiểu luận, đồ án cần đưa ra các chủ đề thích hợp, gắn kết với việc 

giảng dạy tích hợp, giảng dạy kiến thức liên môn nhằm giúp cho SV tìm tòi sáng tạo, vận 

dụng các kiến thức đã học viết các bài tiểu luận, đồ án theo hưởng tích hợp – liên môn. 
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SV trong mỗi bộ môn cần thiết tổ chức các cuộc thi, các buổi hội thảo để cùng trao đổi 

về việc tích hợp giáo dục cho HS như thế nào? Và minh họa bằng một số chuyên đề cụ thể. 

Giảng dạy kiến thức liên môn giờ đây không còn gói gọn trong một môn. Do vậy, nên 

có những buổi hội thảo trong cả khoa để bàn về phương pháp tích hợp – liên môn thế nào cho 

hợp lí, vừa đảm bảo kiến thức riêng cho bộ môn của mình, vừa tích hợp kiến thức các môn 

khác. 

Trong yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, với nhiều phương pháp mà người thầy giáo 

vận dụng trong quá trình giảng dạy là nhằm phát huy tối đa năng lực và phẩm chất của HS. Vì 

thế, câu hỏi đặt ra là làm thế nào phát huy được năng lực, phẩm chất của mỗi HS trong một 

lớp? Vấn đề này hết sức khó khăn! Thực tế, việc phát huy năng lực đối một vài HS không khó 

nhưng cho tất cả  HS thì lại là vấn đề lớn. Việc đào tạo giáo viên cho tương lai và trước mắt là 

việc học tập trên giảng đường là cần thiết để tập trung làm rõ vấn đề này. 

3.5. Đối với việc kiến tập và thực tập 

Hàng năm SV được tổ chức cho đi kiến tập, trước hết phải xác định rõ việc đi kiến tập 

cần tập trung tìm hiểu điều gì. Theo tôi, ngoài những kỹ năng cơ bản của một giáo viên, giáo 

sinh cần tìm hiểu phương pháp hướng dẫn HS, nhóm HS phát huy năng lực và phẩm chất của 

mình. Điều này giáo sinh cần tìm hiểu và học hỏi nơi giáo viên hướng dẫn. 

Việc thực tập sư phạm của giáo sinh cần chuẩn bị theo hướng dạy học tích hợp, ngoài 

kiến thức cơ bản còn phải tích hợp giáo dục những vấn đề khác một cách khéo léo để giáo dục 

đạo đức, kỹ năng sống và nhân cách cho HS. Tiếp đến cần tìm hiểu, chọn lọc kiến thức của 

môn học khác để tích hợp vào bài học, đảm bảo cho HS nhận rõ mối liên quan giữa các môn 

học. Cuối cùng là hướng dẫn HS tìm hiểu, gắn kết kiến thức đã học vào thực tiễn. 
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DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN  

TRONG NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

Nguyễn Phương Hạnh Tâm 

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Đà Lạt, Lâm Đồng 

Tóm tắt 

Bài báo giới thiệu mục đích và sự thiết yếu cũng như ưu điểm của việc giảng dạy tích hợp liên môn 

trong nhà trường THPT hiện nay; giới thiệu phương pháp giảng dạy, tổ chức các buổi dạy học 

tích hợp liên môn. Bên cạnh đó, bài báo cũng chỉ ra những khó khăn trong việc áp dụng hướng 

tiếp cận này và đề xuất hướng khắc phục. 

Từ khóa: dạy học tích hợp; dạy học liên môn; tổ chức dạy học. 

 

1. MỤC ĐÍCH DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN 

Dạy học tích hợp liên môn nhằm những mục đích sau: 

- Giúp giờ HS sinh động hơn, vì HS cũng tham gia vào quá trình tiếp nhận kiến thức, 

từ đó phát huy tính tích cực của HS. 

- Góp phần phát triển tư duy liên hệ, liên tưởng ở HS. Tạo cho HS một thói quen trong 

tư duy, lập luận. Nghĩa là, khi xem xét một vấn đề phải đặt chúng trong một hệ quy chiếu, từ 

đó mời có thể nhận thức vấn đề một cách thấu đáo. 

- Giúp HS hứng thú học tập, từ đó khắc sâu được kiến thức đã học. 

- Hiểu được bản chất của kế hoạch giảng dạy tích hợp. 

- Làm cho quá trình học tập có ý nghĩa. 

- Bằng cách gắn học tập với cuộc sống hàng ngày, trong quan hệ với các tình huống cụ 

thể mà HS sẽ gặp sau này, thế giới học đường sẽ được hòa nhập với thế giới cuộc sống. 

- Dạy cho HS sử dụng kiến thức trong tình huống cụ thể. 

2. KHÁI NIỆM DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN 

Dạy học tích hợp, liên môn xuất phát từ yêu cầu của mục tiêu dạy học phát triển năng 

lực HS, đòi hỏi phải tăng cường yêu cầu HS vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề 

thực tiễn. Khi giải quyết một vấn đề trong thực tiễn, bao gồm cả tự nhiên và xã hội, đòi hỏi 

HS phải vận dụng kiến thức tổng hợp, liên quan đến nhiều môn học. Vì vậy, dạy học cần phải 

tăng cường theo hướng tích hợp, liên môn. 

- Dạy học tích hợp có nghĩa là đưa những nội dung giáo dục có liên quan vào quá trình 

dạy học các môn học như: tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; giáo dục pháp luật; giáo dục 

chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông... 
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- Còn dạy học liên môn là phải xác định các nội dung kiến thức liên quan đến hai hay 

nhiều môn học để dạy học, tránh việc HS phải học lại nhiều lần cùng một nội dung kiến thức 

ở các môn học khác nhau. Đối với những kiến thức liên môn nhưng có một môn học chiếm ưu 

thế thì có thể bố trí dạy trong chương trình của môn đó và không dạy lại ở các môn khác. 

Trường hợp nội dung kiến thức có tính liên môn cao hơn thì sẽ tách ra thành các chủ 

đề liên môn để tổ chức dạy học riêng vào một thời điểm phù hợp, song song với quá trình dạy 

học các bộ môn liên quan. 

3. ƯU ĐIỂM CỦA DẠY HỌC TÍCH HỢP LIÊN MÔN 

Đối với HS, các chủ đề liên môn, tích hợp có tính thực tiễn nên sinh động, hấp dẫn, có 

ưu thế trong việc tạo ra động cơ, hứng thú học tập cho HS. Khi học các chủ đề tích hợp, liên 

môn, HS được tăng cường vận dụng kiến thức tổng hợp vào giải quyết các tình huống thực 

tiễn, ít phải ghi nhớ kiến thức một cách máy móc.  

Điều quan trọng hơn là các chủ đề tích hợp, liên môn giúp cho HS không phải học lại 

nhiều lần cùng một nội dung kiến thức ở các môn học khác nhau, vừa gây quá tải, nhàm chán, 

vừa không có được sự hiểu biết tổng quát cũng như khả năng ứng dụng của kiến thức tổng 

hợp vào thực tiễn. 

 Đối với GV thì ban đầu có thể có chút khó khăn do việc phải tìm hiểu sâu hơn những 

kiến thức thuộc các môn học khác. Tuy nhiên khó khăn này chỉ là bước đầu và có thể khắc 

phục dễ dàng bởi hai lý do:  

Một là, trong quá trình dạy học môn học của mình, GV vẫn thường xuyên phải dạy 

những kiến thức có liên quan đến các môn học khác và vì vậy đã có sự am hiểu về những kiến 

thức liên môn đó;  

Hai là, với việc đổi mới phương pháp dạy học hiện nay, vai trò của 2 GV không còn là 

người truyền thụ kiến thức mà là người tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học của HS 

cả ở trong và ngoài lớp học; vì vậy, GV các bộ môn liên quan có điều kiện và chủ động hơn 

trong sự phối hợp, hỗ trợ nhau trong dạy học. 

Như vậy, dạy học theo các chủ đề liên môn không những giảm tải cho GV trong việc 

dạy các kiến thức liên môn trong môn học của mình mà còn có tác dụng bồi dưỡng, nâng cao 

kiến thức và kĩ năng sư phạm cho GV, góp phần phát triển đội ngũ GV bộ môn hiện nay 

thành đội ngũ GV có đủ năng lực dạy học kiến thức liên môn, tích hợp. Thế hệ GV tương lai 

sẽ được đào tạo về dạy học tích hợp, liên môn ngay trong quá trình đào tạo GV ở các trường 

sư phạm. 

4. XÂY DỰNG CHỦ ĐỀ DẠY HỌC LIÊN MÔN 

4.1. Xác định nội dung dạy học tích hợp liên môn 

Chương trình các môn học trong chương trình giáo dục THPT hiện hành có mối liên 

hệ với nhau nhưng vẫn có tính độc lập tương đối, được thiết kế theo mạch kiến thức môn học 

trên nguyên tắc kiến thức được học trước là cơ sở của những kiến thức được học sau. Vì thế, 

một số nội dung kiến thức có liên quan đến nhiều môn học đều được đưa vào chương trình 
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của các môn học đó gây ra sự chồng chéo, quá tải. Không những thế, thời điểm dạy học các 

kiến thức đó ở các môn học khác nhau là khác nhau, đôi khi thuật ngữ được dùng cũng khác 

nhau, gây khó khăn cho HS. 

Để khắc phục những khó khăn đó, trong khi chưa có chương trình mới, cần phải rà 

soát chương trình các môn học có liên quan với nhau trong chương trình giáo dục phổ thông 

hiện hành, tìm ra những kiến thức chung để xây dựng thành các chủ đề dạy học tích hợp liên 

môn. 

 Ví dụ: - Trong chương trình các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí có các nội dung 

kiến thức chung thuộc các chủ đề như: Cấu tạo chất, Năng lượng,... Rà soát chương trình các 

môn học này, có thể xác định được một số kiến thức liên môn như sau: 

- Kiến thức về "Cấu tạo chất", "Thuyết động học phân tử" và "Các định luật chất khí" 

trong môn Vật lí 10 và kiến thức về "Nguyên tử" và "Liên kết hóa học" trong môn Hóa học 

10; 

- Kiến thức về "Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình", "Biến dạng cơ của vật rắn" 

trong môn Vật lí 10 và kiến thức về "Liên kết ion, tinh thể ion", "Tinh thể nguyên tử và tinh 

thể phân tử" trong môn Hóa học 10; 

4.2. Xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp liên môn 

Kiến thức liên môn nằm ở chương trình các lớp khác nhau và các môn học khác nhau, 

các chủ đề liên môn đều có thể xây dựng được từ các kiến thức đó.  

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao quyền tự chủ xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo 

dục, phát huy vai trò sáng tạo của nhà trường và GV; chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học, tổ 

chuyên môn và GV chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục định hướng 

phát triển năng lực HS phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng 

của HS. 

5. TỔ CHỨC DẠY HỌC CÁC CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP LIÊN MÔN 

5.1. Xây dựng kế hoạch dạy học 

Xây dựng kế hoạch dạy học của các bộ môn có liên quan sau khi đã tách một số kiến 

thức ra để xây dựng các chủ đề tích hợp liên môn.  

Kế hoạch dạy học của mỗi môn học cần phải tính đến thời điểm dạy học các chủ đề 

tích hợp liên môn đã được xây dựng, đảm bảo sự phù hợp và hài hòa giữa các môn học.  

Trong trường hợp cần thiết, có thể phải hy sinh một phần lôgic hình thành kiến thức 

để tăng cơ hội vận dụng kiến thức cho HS. Trong một số trường hợp, có thể phần kiến thức 

chung được tách ra để xây dựng các chủ đề tích hợp liên môn không nằm trọn vẹn trong một 

bài học của chương trình môn học hiện hành. Khi đó, phần kiến thức còn lại của bài học cần 
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được bố trí để dạy học sao cho hợp lý theo hướng lồng ghép vào các bài học khác, có thể là 

các bài học liền kề trước hoặc sau.  

Lựa chọn thời điểm tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp liên môn phù hợp với kế 

hoạch dạy học của các môn học liên quan. Căn cứ vào nội dung kiến thức và thời lượng dạy 

học được lấy ra từ các môn học tương ứng, các tổ/nhóm chuyên môn cùng thống nhất các thời 

điểm trong năm học để tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp liên môn (chẳng hạn có thể dành 

cho mỗi chủ đề khoảng 1 tuần). 

5.2. Thiết kế tiến trình dạy học  

Khi thiết kế kế hoạch dạy học, cần lưu ý các vấn đề sau: 

- Lựa chọn các phương pháp dạy học tích cực. Có thể lựa chọn nhiều phương pháp 

khác nhau tùy theo đặc thù môn học và nội dung môn học. 

- GV đề xuất vấn đề cho HS, giao nhiệm vụ cho HS. 

- Việc lập giải pháp và kế hoạch giải quyết vấn đề được thực hiện thông qua trao đổi, 

thảo luận dưới sự định hướng của GV. HS có nhiệm vụ xác định các giải pháp khả thi, bao 

gồm cả việc học kiến thức mới phục vụ cho việc giải quyết vấn đề đặt ra, đồng thời xây dựng 

kế hoạch hành động nhằm giải quyết vấn đề đó. 

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập cho HS một cách rõ ràng, phù hợp với năng lực 

- HS thực hiện nhiệm vụ học tập của mình tích cực. Giác viên cần theo dõi, quan sát 

để kịp thời phát hiện ra những khó khăn của HS để hỗ trợ 

- Khi HS báo cáo kết quả thảo luận, GV cần khuyến khích tinh thần của các em 

- Khi đánh giá kết quả cần tăng cường đánh giá về sự hình thành và phát triển năng 

lực. 

Lưu ý: Trong toàn bộ quá trình tổ chức hoạt động dạy học như trên, các phương pháp 

truyền thống như thuyết trình, đàm thoại, trực quan, thực hành... vẫn còn nguyên giá trị của 

chúng và cần phải được khai thác sử dụng một cách hợp lí, đúng lúc, đúng chỗ để đạt được 

hiệu quả cao nhất 

6. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC 

6.1. Khó khăn 

- Đối với GV 

○ GV phải tìm hiểu sâu hơn những kiến thức thuộc các môn học khác. 

○ Do tâm lý vẫn quen dạy theo chủ đề đơn môn nên khi dạy theo chủ đề tích 

hợp, liên môn, các GV sẽ vất vả hơn, cần xem xét, rà soát nội dung chương trình, sách giáo 

khoa hiện hành để loại bỏ những thông tin cũ, lạc hậu, đồng thời bổ sung, cập nhật những 

thông tin mới, phù hợp. Đồng thời yêu cầu GV cấu trúc, sắp xếp lại nội dung dạy học trong 

chương trình hiện hành theo định hướng phát triển năng lực HS nên không tránh khỏi làm cho 

GV có cảm giác ngại thay đổi. 

http://nld.com.vn/sach-giao-khoa.html
http://nld.com.vn/sach-giao-khoa.html
http://nld.com.vn/dinh-huong-phat-trien.html
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○ Điều kiện cơ sở vật chất (thiết bị thông tin, truyền thông) phục vụ cho việc 

dạy học trong nhà trường còn nhiều hạn chế nhất là các trường ở nông thôn. 

- Đối với HS 

○ Dạy tích hợp là cả một quá trình từ tiểu học đến THPT nên giai đoạn đầu 

này, đặc biệt là thế hệ HS hiện tại đang quen với lối mòn cũ nên khi đổi mới HS thấy lạ lẫm 

và khó bắt kịp. 

○ Do xu thế chọn ngành nghề theo thực tế xã hội nước ta hiện nay và việc quy 

định các môn thi trong các kì thi tuyển sinh nên đa số các HS và phụ huynh kém mặn mà (coi 

nhẹ)  với các môn không thi, ít thi (môn phụ). 

6.2. Khắc phục 

- Tham gia các buổi tập huấn về giảng dạy tích hợp, liên môn do Sở Giáo Dục, Bộ 

Giáo Dục tổ chức 

- Đưa các nội dung đã được Bộ tích hợp trước đây vào bài giảng: giáo dục đạo đức, 

học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng 

chống tham nhũng; giáo dục chủ quyền quốc gia, tài nguyên và môi trường về biên giới, biển, 

đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo 

tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an 

toàn giao thông... 

- Vận dụng kiến thức về dạy học tích cực vào xây dựng các chủ đề dạy học, soạn câu 

hỏi, bài tập để đánh giá năng lực HS. 
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ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN CÓ NĂNG LỰC  

DẠY HỌC TÍCH HỢP, DẠY HỌC LIÊN MÔN  

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY 

Vũ Quốc Việt 

Bộ môn Vật lí, Trường THPT Cát Tiên, Lâm Đồng 

Tóm tắt 

Bài báo chỉ ra vai trò của dạy học tích hợp, dạy học liên môn nhằm đáp ứng những yêu cầu đổi 

mới giáo dục hiện nay. Bên cạnh đó, bài báo cũng nêu rõ vai trò của giáo viên, nhà quản lí, cũng 

như biện pháp tổ chức những giờ học theo hướng tiếp cận này. 

Từ khóa: Đổi mới GD; Dạy học tích hợp; Dạy học liên môn. 

 

1. NHỮNG YÊU CẦU VỀ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY 

Chuẩn  hoá  là  một  tiêu  chuẩn  của hiện đại hoá. Trong GD phải tiến tới chuẩn hoá 

về mọi mặt, từ chương trình, sách giáo khoa (SGK), đội ngũ giáo viên (GV)… đến trường 

lớp, bàn ghế, thiết bị dạy học (DH).   

Hiện đại hóa trong GD được hiểu là hiện đại hóa các thành tố của GD, trước 

hết  phải  hiện  đại  hóa  nội  dung,  phương pháp GD và cùng với nó là cơ sở vật chất, thiết bị 

DH. Nội dung GD phải phản ánh những thành tựu mới nhất của các khoa học và thành tựu 

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Phương pháp GD phải được đổi mới theo hướng khơi 

dậy tiềm năng của người học, hình thành và phát triển ở người học những năng lực chung và 

năng lực chuyên biệt, khả năng thích nghi tốt nhất, nhanh nhất, tinh thần phê phán khách 

quan, khoa học, tư duy sáng tạo và có phương pháp tự học suốt đời. Ngày nay, nói đến hiện 

đại hóa GD, không thể không nói đến ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào GD.  

Phát triển GD hướng tới người học, đảm bảo công bằng về cơ hội tiếp cận GD. Phát 

triển GD một mặt đáp ứng nhu cầu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, 

HĐH) đất nước, mặt khác phải thỏa mãn nhu cầu phát triển của mỗi cá nhân, xây dựng xã hội 

học tập, tạo cơ hội bình đẳng để ai cũng được học, học suốt đời. Cần thay đổi nhận thức về 

người học, người học không phải là đối tượng thụ động của GD để nhà trường và nhà GD áp 

đặt ý chí của mình. Tùy theo cá tính, mỗi con người có những sở thích, sở trường, sở đoản 

riêng, sự đa dạng ấy làm nên cuộc sống phong phú trong xã hội hiện đại và là mảnh đất dễ 

nẩy nở tài năng sáng tạo, ươm mầm và thắp sáng những ước mơ, dẫn dắt học sinh (HS) đi con 

đường ngắn nhất để tiến tới thành công. Tôn trọng và phát triển cá tính người học, không 

được hạn chế hay kìm hãm sự phát triển của mỗi cá nhân, phải mở ra nhiều con đường, nhiều 

hướng, nhiều cơ hội lựa chọn cho người học để “phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có” 

ở mỗi người học.  
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2. ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN CÓ NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP, DẠY HỌC LIÊN 

MÔN 

a. Khái niệm dạy học tích hợp, dạy học liên môn 

Dạy tích hợp có thể được thực hiện bằng cách (1) lồng ghép các nội dung cần thiết vào 

những nội dung vốn có của một môn học. Thí dụ: lồng ghép nội dung GD dân số, GD môi 

trường , bảo vệ sức khỏe,  GD tiết kiệm ... vào nội dung các môn học: địa lý, sinh học, vật lý, 

hóa học, toán, ngoại ngữ, GD công dân...; (2) Xây dựng môn học tích hợp từ các môn học 

truyền thống; (3) Tích hợp các nội dung ở các môn học khác nhau, hoặc các kiến thức khác 

liên quan đến bài giảng để chuyển tải đến HS những chủ đề  GD lồng ghép thông qua các 

hình thức truyền đạt bằng trình chiếu, giảng dạy, thảo luận, DH theo dự án. 

Tích hợp là một tiến trình tư duy và nhận thức mang tính chất phát triển tự nhiên của 

con người trong mọi lĩnh vực hoạt động, là vấn đề của nhận thức và tư duy của con người, là 

triết lý chi phối, định hướng và quyết định thực tiễn hoạt động của con người. Lý thuyết tích 

hợp được ứng dụng vào GD trở thành một quan điểm lý luận DH phổ biến trên thế giới hiện 

nay. Xu hướng tích hợp còn được gọi là xu hướng liên hội đang được thực hiện trên nhiều 

bình diện, cấp độ trong quá trình phát triển các chương trình GD. 

DH liên môn là xác định các nội dung kiến thức liên quan đến hai hay nhiều môn học 

để DH, tránh việc HS phải học lại nhiều lần cùng một nội dung kiến thức ở các môn học khác 

nhau. Đối với những kiến thức liên môn nhưng có một môn học chiếm ưu thế thì có thể bố trí 

dạy trong chương trình của môn đó và không dạy lại ở các môn khác. Trường hợp nội dung 

kiến thức có tính liên môn cao hơn thì sẽ tách ra thành các chủ đề liên môn để tổ chức DH 

riêng vào một thời điểm phù hợp, song song với quá trình DH các bộ môn liên quan. 

b. Vai trò của GV 

DH tích hợp, liên môn là phương pháp giảng dạy ưu việt được nhiều nước tiên tiến áp 

dụng trong chương trình GD phổ thông, giúp HS phát triển một cách toàn diện. Không dễ 

dàng có thể tìm ra các chủ đề học tập có thể liên môn, tích hợp với chương trình hiện hành. 

GV thực sự bị áp lực lớn trong việc đảm bảo tiến trình DH mà vẫn có các dự án tích hợp, liên 

môn. Do đó, cần phải dành riêng một tuần học tập, trải nghiệm sáng tạo cho hoạt động này. 

Ngoài ra, GV phải tìm hiểu sâu hơn những kiến thức thuộc các môn học khác, xem 

xét, rà soát nội dung chương trình, SGK hiện hành để loại bỏ những thông tin cũ, lạc hậu, 

đồng thời bổ sung, cập nhật những thông tin mới, phù hợp, sắp xếp lại nội dung DH trong 

chương trình hiện hành theo định hướng phát triển năng lực HS. 

c. Vai trò của nhà quản lí 

Việc dạy học tích hợp phải được tiến hành từng bước trong thời gian đầu, bao gồm: 

thảo luận ở tổ chuyên môn, phân công GV phối hợp thực hiện hoặc có thể tham mưu để hiệu 

trưởng lựa chọn phân công GV có điều kiện thuận lợi nhất thực hiện. Thông qua việc triển 

khai DH các chủ đề tích hợp liên môn và qua sinh hoạt tổ chuyên môn, GV giúp nhau tự bồi 

dưỡng để những năm học sau mỗi GV có thể đảm nhận nhiều phân môn trong một môn học 

tích hợp. Việc quản lý DH các chủ đề tích hợp liên môn cần thực hiện theo hướng bảo đảm 

http://nld.com.vn/sach-giao-khoa.html
http://nld.com.vn/dinh-huong-phat-trien.html
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quyền tự chủ của nhà trường, tổ chuyên môn và GV, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ 

quản lý về công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các nhà trường thực hiện kế hoạch GD theo 

định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của HS. Chú trọng các biện pháp nhằm tạo điều 

kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, thiết bị DH, thời gian, kinh phí…; khuyến khích, tạo động lực 

cho GV tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện kế hoạch, đề xuất điều chỉnh, báo cáo kết 

quả và kinh nghiệm tổ chức DH các chủ đề tích hợp liên môn. 

Các hoạt động chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra của cấp trên đều phải tôn trọng kế hoạch 

GD đã được phê duyệt của nhà trường. Các cấp quản lý chưa xếp loại giờ dạy, chưa thanh tra 

hoạt động SP của GV DH các chủ đề tích hợp liên môn. 

Tập trung đổi mới sinh hoạt của tổ chuyên môn thông qua hoạt động nghiên cứu bài 

học. Tăng cường các hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm để điều chỉnh và góp ý điều chỉnh nội 

dung DH các chủ đề tích hợp liên môn, hoàn thiện từng bước nội dung các chủ đề và kế hoạch 

môn học, phương pháp và hình thức tổ chức DH, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS 

theo định hướng phát triển năng lực HS. Nên ghi hình các tiết dạy và các cuộc họp, thảo luận, 

rút kinh nghiệm để làm tư liệu chia sẻ cho GV tham khảo. Tổ chức 3 tốt hoạt động sinh hoạt 

chuyên môn theo cụm trường; cử người phụ trách tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên 

môn trên "Trường học kết nối" và chỉ đạo các trường tích cực tham gia các hoạt động chuyên 

môn trên mạng, tăng cường tổ chức các hội thảo, đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm trong 

việc thực hiện DH các chủ đề tích hợp liên môn. Tăng cường các hoạt động trao đổi, chia sẻ 

kinh nghiệm về kế hoạch GD theo định hướng phát triển năng lực HS thông qua các hình thức 

tổ chức hội nghị, hội thảo, học tập, giao lưu giữa nhà trường với các cơ sở GD triển khai mô 

hình trường học mới và các cơ sở GD khác. 

d. Tổ chức giờ dạy vận dụng kiến thức liên môn 

 Tổ chức giờ học trên lớp là tiến trình thực thi bản kế hoạch phối hợp hữu cơ hoạt 

động của GV và HS theo một cơ cấu SP hợp lí, khoa học, trong đó GV giữ vai trò, chức năng 

tổ chức, hướng dẫn, định hướng chứ không phải truyền thụ áp đặt một chiều. HS được đặt vào 

vị trí trung tâm của quá trình tiếp nhận, đóng vai trò chủ thể cảm thụ, nhận thức thẩm mĩ, trực 

tiếp tiến hành hoạt động tiếp cận, khám phá, chiếm lĩnh kiến thức. Khi tổ chức hoạt động đọc 

hiểu  vận dụng kiến thức liên môn trên lớp, GV  phải chú trọng mối quan hệ giữa HS và nội 

dung DH, phải coi đây là mối quan hệ cơ bản, quan trọng nhất quá trình dạy học. Muốn vậy, 

GV  phải từ bỏ vai trò, chức năng truyền thống là truyền đạt kiến thức có sẵn cho HS, còn HS 

không thể duy trì thói quen nghe giảng, ghi chép, học thuộc, rồi “làm bài” theo lối tái hiện, 

sao chép, làm thui chột dần năng lực tư duy sáng tạo, khả năng tự đọc, tự tìm tòi, xử lí thông 

tin, tổ chức các kiến thức một cách sáng tạo. Khi tổ chức nghiên cứu chủ đề tích hợp liên 

môn, tuyệt đối không cho HS biết trước hệ thống câu hỏi và nội dung kiến thức mà chỉ thông 

báo chủ đề DH để các em tự tìm tòi, khám phá nội dung liên quan. DH vận dụng kiến thức 

liên môn giúp cho giờ học sẽ trở nên sinh động hơn, vì không chỉ có GV là người trình bày 

mà HS cũng tham gia vào quá trình tiếp nhận kiến thức, từ đó phát huy tính tích cực của HS. 

Phương pháp DH theo hướng tích hợp là lồng ghép nội dung tích hợp vào các bài dạy, tùy 

theo từng môn học mà lồng ghép tích hợp ở các mức độ như liên hệ, lồng ghép bộ phận hay là 

toàn phần. Khi tích hợp GV cần sử dụng ngôn từ kết nối sao cho lô-gic và hài hòa....  
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NHẬN ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN  

TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 

Trần Thị Nghĩa 

GV hưu trí trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt, Lâm Đồng 

Tóm tắt 

Bài báo này đưa ra một số nhận định về đào tạo giáo viên (GV) trong bối cảnh đổi mới căn bản, 

toàn diện giáo dục (GD) và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội 

nhập quốc tế hiện nay. 

Từ khóa: đào tạo GV; đổi mới căn bản, toàn diện GD và đào tạo; GD. 

 

1. BỐI CẢNH ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GD & ĐÀO TẠO, ĐÁP ỨNG 

YÊU CẦU CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC VÀ HỘI NHẬP 

QUỐC TẾ HIỆN NAY 

* Trong Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện GD và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 

hội nhập quốc tế”, Bộ GD và Đào tạo đã nhận định : "Trong tình hình mới, đặc biệt là yêu cầu 

chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều sâu và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng chất 

lượng, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao đòi hỏi GD phải đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng 

của người dân, nhanh chóng góp phần tạo ra đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Nếu không 

đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo thì nhân lực sẽ là yếu tố cản trở sự phát 

triển của đất nước. Nước ta đang trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; thực 

chất cạnh tranh giữa các quốc gia hiện nay là cạnh tranh về nguồn nhân lực và về khoa học 

và công nghệ; sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, khoa học GD và sự 

cạnh tranh quyết liệt trên nhiều lĩnh vực giữa các quốc gia đòi hỏi GD phải đổi mới."  

Với những hạn chế, yếu kém của GD hiện nay, về đào tạo GV Bộ GD và Đào tạo cũng 

đã khẳng định cần chú ý hiện trạng:" Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GD còn nhiều bất 

cập về chất lượng, số lượng và cơ cấu; thiếu động lực tự học và đổi mới; chưa bắt kịp yêu cầu 

của đổi mới GD".Vì vậy việc đào tạo GV trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện GD và 

đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế cần chú ý 

khắc phục triệt để hạn chế này. 

* Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã đặt ra yêu cầu “Phát triển GD là quốc sách 

hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền GD Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, 

xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới cơ chế quản lý GD, phát triển 

đội ngũ GV và cán bộ quản lý là khâu then chốt”.  

Trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị 

quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013) với nội dung "Đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT" 

cũng đã nêu ra 9 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể : 
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- Trước hết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với đổi 

mới GD-ĐT. 

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của GD-ĐT theo hướng coi 

trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học. Trên cơ sở mục tiêu đổi mới GD-ĐT, 

cần xác định rõ và công khai mục tiêu, chuẩn đầu ra của từng bậc học, môn học, chương 

trình, ngành và chuyên ngành đào tạo. 

- Đổi mới căn bản hình thức và phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả GD, 

đào tạo, bảo đảm trung thực, khách quan. Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp 

THPT theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, 

đánh giá đúng năng lực học sinh (HS), làm cơ sở cho việc tuyển sinh GD nghề nghiệp và GD 

ĐH. 

- Hoàn thiện hệ thống GD quốc dân theo hướng hệ thống GD mở, học tập suốt đời và 

xây dựng xã hội học tập. Trước mắt, ổn định hệ thống GD phổ thông như hiện nay. Đẩy mạnh 

phân luồng sau trung học cơ sở; định hướng nghề nghiệp ở THPT. Tiếp tục nghiên cứu đổi 

mới hệ thống GD phổ thông phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước và xu thế phát triển 

GD của thế giới. Thực hiện phân tầng cơ sở GD ĐH theo định hướng nghiên cứu và ứng 

dụng, thực hành. ... 

- Đổi mới căn bản công tác quản lý GD-ĐT, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền 

tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở GD-ĐT. 

- Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới GD-ĐT. 

Trong đó, khẳng định, lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc 

lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng. 

- Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã 

hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển GD-ĐT. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong đầu 

tư phát triển GD-ĐT, ngân sách nhà nước chi cho GD-ĐT tối thiểu ở mức 20% tổng chi ngân 

sách; chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách. Từng bước bảo đảm đủ kinh phí 

hoạt động chuyên môn cho các cơ sở GD-ĐT công lập... 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc 

biệt là khoa học GD và khoa học quản lý  

- Chủ động hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong GD-ĐT... 

Việc đào tạo GV trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện GD và đào tạo đáp ứng 

yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế cũng được đặt trong tương 

quan với những nhiệm vụ và giải pháp tổng thể này; trong đó vấn đề đào tạo GV được xem là 

vấn đề quan trọng. 

* Trong văn kiện đại hội XII, kế thừa quan điểm chỉ đạo của nhiệm kỳ trước, Đảng ta 

đưa ra đường lối đổi mới căn bản, toàn diện GD và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, xác 

định đây là một kế sách, quốc sách hàng đầu, tiêu điểm của sự phát triển, mang tính đột phá, 

khai mở con đường phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong thế kỷ XXI, khẳng định triết lý 

nhân sinh mới của nền GD nước nhà "dạy người, dạy chữ, dạy nghề" 
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Văn kiện đại hội Đảng lần thứ XII tiếp tục khẳng định mục tiêu đối với GD đại học đã 

nêu trong nghị quyết 29-NQ/TW : "tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân 

tài, phát triển phẩm chất và năng lực tự học, tự làm giàu tri thức, sáng tạo của người học. 

Hoàn thiện mạng lưới các cơ sở GD đại học, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo phù hợp 

với quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia; trong đó,có một số trường và ngành đào tạo 

ngang tầm khu vực và quốc tế. Đa dạng hóa các cơ sở đào tạo phù hợp với nhu cầu phát triển 

công nghệ và các lĩnh vực ngành nghề; yêu cầu xây dựng bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc 

tế." 

Theo số liệu thống kê của Bộ GD và Đào tạo vào 9/2013: cả nước có 94 cơ sở đào tạo 

GV mầm non, phổ thông. Trong đó, có 9 trường ĐHSP, 1 trường đại học GD, 28 trường đại 

học có khoa, ngành đào tạo SP, 31 trường CĐSP, 22 trường cao đẳng có khoa, ngành đào tạo 

SP và 3 trường trung cấp SP. Trong số các cơ sở đào tạo GV mầm non, phổ thông có 93 cơ sở 

đào tạo GV mầm non, 90 cơ sở đào tạo GV tiểu học, 90 cơ sở đào tạo GV trung học cơ sở và 

38 cơ sở đào tạo GV trung học phổ thông. Quy mô đào tạo GV mầm non, phổ thông vào năm 

2013 vào khoảng 367.000 sinh viên (chiếm khoảng 15,5% tổng quy mô sinh viên chính quy 

dài hạn của cả nước). Mạng lưới các cơ sở đào tạo GV mầm non, phổ thông trong năm này đã 

tuyển mới khoảng 66.700 sinh viên, HS hệ chính quy tập trung. Trong cùng năm có 31.200 

GV, mầm non, phổ thông tốt nghiệp (trong đó, GV trình độ đại học khoảng 12.600 GV 

THPT; GV trình độ đại học và cao đẳng khoảng 9.100 GV THCS, 4500 GV tiểu học và 5000 

GV mầm non). 

2. NHẬN ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO GV TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 

Hiện nay, công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang là một tất yếu của 

sự phát triển, tác động đến tất cả các nước trên thế giới cũng như mọi mặt của đời sống xã hội. 

Kinh nghiệm cũng như thực tiễn đã chỉ ra rằng công nghiệp hóa, hiện đại hóa có mối quan hệ 

chặt chẽ với sự nghiệp GD và đào tạo. Có thể nói rằng GD và đào tạo là yếu tố tác động mạnh 

mẽ đến quy mô, tốc độ cũng như sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước. Bởi vì: công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một quá trình mà trong đó sử dụng năng 

lực, kinh nghiệm, trí tuệ, bản lĩnh của con người để tạo ra và sử dụng các thành tựu khoa học 

kỹ thuật, công nghệ hiện đại kết hợp với giá trị truyền thống của dân tộc để đổi mới mọi lĩnh 

vực của đời sống xã hội nhằm hướng tới một xã hội văn minh và hiện đại. Chính vì vậy mà 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi phải có một lực lượng lao động có chất lượng cao. 

Kinh nghiệm một số nước cho thấy rằng phát triển nguồn lực chính là chìa khóa cho 

sự phát triển bền vững, Nhật Bản là một ví dụ. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, nước Nhật 

bị tàn phá, khó khăn, thiếu thốn đủ thứ, kinh tế kiệt quệ,  Nhưng sau đó kinh tế Nhật Bản lại 

phục hồi nhanh chóng và phát triển với tốc độ thần kỳ, trở thành cường quốc kinh tế thứ hai 

thế giới (sau Mỹ). Đó chính là kết quả của việc phát huy tối đa vai trò nguồn lực trong sự phát 

triển đất nước. Sự phát triển nguồn nhân lực do tích hợp nhiều nhân tố: GD và đào tạo; sức 

khỏe và dinh dưỡng; môi trường; việc làm và cả sự giải phóng con người. Trong đó, GD và 

đào tạo là yếu tố quan trọng nhất. Bởi vì, GD đào tạo là động lực thúc đẩy sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa là điều kiện để phát huy nguồn nhân lực, tăng trưởng kinh tế nhanh 

và bền vững. 
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Những cải cách GD ở Nhật Bản đã đi từ khuynh hướng "Hiện đại hóa" đến "Dân chủ 

hóa", "Quốc tế hóa" và "Toàn cầu hóa". Điểm nổi bật của GD Nhật Bản là: Cả trẻ em và 

người lớn đều theo  đuổi học vấn một cách nghiêm túc và hoàn chỉnh - Tăng cường sự tự chủ 

của người học trong cùng lớp học theo hướng người đi trước hướng dẫn người đi sau; tính kỷ 

luật và tự giác trong học tập và làm việc là tố chất đặc biệt của người Nhật - Tỷ lệ người biết 

chữ cao nhất trên thế giới cùng với tỷ lệ lực lượng lao động có trình độ văn hóa cao có thể 

được xem là một thành tựu đáng ngưỡng mộ của nền GD Nhật Bản - Nhật Bản chú trọng GD 

tiểu học vì bậc học này được xem như là nền tảng vững chắc cho các bậc học cao hơn. 

Chương trình cải cách đầu thế kỷ XXI của Nhật Bản đã đưa ra 3 mục tiêu chính: "tăng 

cường GD về cảm xúc" nuôi dưỡng HS trở thành những con người toàn diện về mặt cảm xúc 

- "xây dựng một hệ thống trường học ở đó trẻ được phát triển cá tính và có được những sự lựa 

chọn đa dạng" từ đó nuôi dưỡng được nguồn nhân lực sáng tạo - "tăng cường một hệ thống 

trong đó sự tự chủ của nhà trường được tôn trọng" hướng đến quản lý trường học độc lập. Từ 

những kinh nghiệm của Nhật Bản về thành công trong tương quan giữa GD và đào tạo với 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thiết nghĩ chúng ta cũng nên vươn đến những mục 

tiêu và thành tựu cụ thể như GD Nhật Bản đã đạt được, để định chuẩn cho việc đào tạo GV 

nước ta trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện GD và đào tạo đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế. 

Thực tiễn những nước đi trước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã chỉ ra rằng: xã hội 

muốn đạt tới trình độ phát triển mới và cao hơn thì tất yếu phải dựa trên sự phát triển tương 

ứng về mặt GD. Trong đó, GD phổ thông là nền tảng và GD bậc cao là hết sức cần thiết,  vì 

đó là sự kết hợp GD phổ thông với GD nghề nghiệp, kết hợp văn hóa với tay nghề để hình 

thành năng lực thực sự trong bản thân người lao động. Nó tạo nên đội ngũ lao động có tay 

nghề, có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cũng như những phẩm chất cần có để làm chủ tri thức, 

làm chủ các phương tiện kỹ thuật, công nghệ hiện đại bắt nhịp được với yêu cầu của cơ chế 

thị trường cũng như sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Có thể nói rằng, nếu sự nghiệp 

GD và đào tạo chậm đổi mới, chậm đẩy mạnh và  phát triển thì nguy cơ tụt hậu càng cao; 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ bị bó hẹp về quy mô, chậm về tốc độ và kém về hiệu quả. 

Thế nên đầu tư cho GD không chỉ nên đi trước một bước mà là cần đi trước nhiều bước. GD 

và đào tạo vừa có ý nghĩa chiến lược, vừa có ý nghĩa trực tiếp đối với sự thành công của công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa và công nghiệp hóa, hiện đại hóa với những thành tựu của nó lại tác 

động trở lại tạo điều kiện thuận lợi cho việc hiện đại hóa GD và đào tạo.Với sự nỗ lực, tích 

cực của các phương tiện thông tin hiện đại, quá trình GD được thực hiện một cách có hiệu quả 

hơn làm cho lực lượng lao động có thể tự nâng cao trình độ và tay nghề thông qua việc cập 

nhật các nguồn thông tin đa dạng và phong phú. Các công nghệ hiện đại có thể tạo ra khả 

năng mới cho con người thực hiện sự đa dạng hóa kiến thức và nghề nghiệp. Nhờ vậy có thể 

đáp ứng được những yêu cầu của xã hội về sự thích ứng, năng động của nguồn nhân lực. 

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình làm thay đổi một cách căn bản sự phát triển 

kinh tế - xã hội, tác động đến tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Nó không chỉ tạo điều 

kiện cho sự phát triển của sự nghiệp GD và đào tạo theo hướng hiện đại mà còn đặt ra những 

yêu cầu, thách thức mới đòi hỏi con người phải luôn luôn học tâp và rèn luyện để nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực. Chính vì lẽ đó, GD đào tạo cũng đòi hỏi sự bổ sung, đổi mới 

thường xuyên về nội dung, chương trình, phương pháp và đặc biệt là nâng cao chất lượng đội 
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ngũ cán bộ giảng dạy. Bên cạnh đó, vì công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế 

thị trường sẽ làm thay đổi ít nhiều về giá trị, thang giá trị kéo theo sự biến động trong nhân 

cách con người nên GD đào tạo phải có sự tác động vào việc định hướng giá trị xã hội, đến 

với thang giá trị lành mạnh để phát huy được tính tích cực, sự sáng tạo của mỗi cá nhân nhằm 

tạo ra những con người vừa có phẩm chất lẫn trình độ đáp ứng yêu cầu đề ra trong bối cảnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Những yêu cầu này cũng là chuẩn định 

hướng để đào tạo GV có động lực tự học và có nhu cầu đổi mới để bắt kịp yêu cầu của đổi 

mới GD phát triển theo hướng hiện đại phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. 

Để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế về việc đào tạo GV nước ta trong bối cảnh đổi 

mới căn bản, toàn diện GD và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước Nghị quyết số 29-NQ/TW của Đảng đã nhấn mạnh những nội dung quan trọng sau: 

- Cần xây dựng triết lý GD chung cho nền GD nước nhà, đồng thời mỗi cơ sở GD 

đại học nhất là các trường SP cần có triết lý GD phù hợp với tôn chỉ, mục đích và hướng tới 

hội nhập vào dòng chảy chung của GD quốc tế. 

Nhìn vào nền GD của các nước trên thế giới ta thấy việc xây dựng triết lý GD rất quan 

trọng . Tại đất nước Pháp việc xây dựng "Nguyên lý của nền GD thế kỷ XXI" đã nêu lên các 

vấn đề :  

- Những nhà GD phải giúp HS trở thành người lớn, trở thành công dân, học được 

một nghề và có thể tự nuôi sống bản thân. 

- Mục đích của GD là truyền đạt cho trẻ một lượng kiến thức tối đa chúng có thể 

tiếp thu đồng thời khuyến khích tối đa trẻ có được khát khao học tập, ham muốn 

hiểu biết, mở rộng tâm hồn và hiểu về giá trị của sự nỗ lực. 

- Sự tự tin chính là động lực chính của phương pháp GD và sự tôn trọng là nền tảng 

của mọi nền GD. 

- Để trí thông minh được phát huy cần dành nhiều thời gian hơn cho việc quan sát, 

miêu tả và thực hành- Để kiến thức trở nên sống động hơn, cụ thể hơn phải mở thế 

giới của GD sang thế giới của văn hóa, nghệ thuật, nghiên cứu, công nghệ và cả 

thế giới kinh doanh nơi trẻ sẽ sống khi trưởng thành... 

- Vai trò của phụ huynh chính là những nhà GD đầu tiên và phải thấy rằng chính 

sách đối với gia đình nằm trong chính sách GD. 

- Nhà giáo phải thật mẫu mực về hành vi, cách ứng xử, sự tỉ mỉ, tinh thần công bằng 

và tận tụy; đồng thời cũng làm gương bằng năng lực thể hiện quyền lực nhà giáo, 

bằng sự quan tâm thưởng phạt đúng người đúng tội. 
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- Tăng quyền tự chủ cho nhà trường cho phép nhà trường quản lý theo nhu cầu, ưu 

tiên cho chất lượng thay vì số lượng, hướng đến mục tiêu là hiệu quả hơn chứ 

không phải phân chia đồng đều. 

Những nội dung trong chính sách GD trên của đất nước Pháp trong dòng chảy chung 

của GD quốc tế thiết nghĩ cũng là vấn đề giúp ta tham khảo thêm trong việc đào tạo GV với 

bối cảnh hiện nay. 

- Việc đổi mới tư duy GD hiện nay trong Văn kiện Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp 

hành Trung ương Khóa XI Đảng ta đã định hướng cần “gắn với xây dựng xã hội học tập; 

bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội 

hóa và hội nhập quốc tế hệ thống GD và đào tạo; giữ vững định hướng XHCN và bản sắc dân 

tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền GD Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực”. Vì thế 

các cấp, các ngành, trước hết là Bộ GD và Đào tạo cần có sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy 

trong tổ chức GD đại học: thay đổi cách tuyển sinh, lựa chọn “đầu vào”, cho phép hình thành 

nhiều mô hình đào tạo đại học khác nhau, kiểm soát chặt chẽ “đầu ra” của mỗi cơ sở đào tạo 

để bảo đảm chất lượng chung v.v... 

Trong dòng chảy chung của GD quốc tế, chúng ta cũng thấy: 

- Tại đất nước Anh, đầu thế kỷ XXI chính phủ xây dựng một chương trình đào tạo GV 

và tổ chức một chương trình quan hệ công chúng toàn quốc để đánh giá cao sự nghiệp 

giảng dạy và triển vọng của GV. Anh đã thu hút nhiều GV trẻ tài năng bằng mức 

lương 7 nghìn bảng Anh (tương đương 14 nghìn đô la Mỹ) cho những GV đã tốt 

nghiệp chương trình đào tạo giảng dạy một năm. Những trường có thành tích yếu kém 

cũng được kiểm tra kỹ: đóng cửa một số trường hoạt động kém hiệu quả, xây dựng lại 

từ đầu một số trường. Chuyên gia giám sát GD đi rà soát chất lượng GD của từng 

trường học ít nhất ba năm một lần, kiểm tra môi trường giảng dạy và năng lực của đội 

ngũ lãnh đạo trường học và đưa ra những gợi ý cần phải sửa đổi. 

- Tại đất nước Pháp, những cải cách gần đây chú trọng nâng cao trình độ, địa vị và thu 

nhập của GV. Phần lớn GV là công chức nhà nước được đào tạo ở các trường SP với 

trình độ đại học. Từ năm 1991 nhà nước đã thành lập các trường đại học chuyên ngành 

SP với mục đích đào tạo GV tiểu học và GV trung học có tay nghề cao. Nâng cao địa 

vị nghề giáo không còn chủ nghĩa bình quyền, nhà giáo sẽ thăng tiến nhanh hơn nếu 

chọn làm việc nhiều hơn và dành nhiều cố gắng hơn cho công việc của mình . 

- Tại Phần Lan, triết lý và quy trình đào tạo khoa học đã giúp đất nước này đào tạo ra 

được những GV có trình độ cao mà ít có quốc gia nào theo kịp. Theo luật, tất cả GV 

trong hệ thống GD toàn diện tối thiểu phải tốt nghiệp từ thạc sĩ trở lên. Thạc sĩ SP sẽ 

dạy từ lớp 1 đến lớp 6 được gọi là GV đứng lớp và Thạc sĩ khoa học sẽ dạy từ lớp 7 
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đến lớp 12 được gọi là GV bộ môn. GV đứng lớp phải tốt nghiệp thạc sĩ SP. GV bộ 

môn phải tốt nghiệp thạc sĩ khoa học hoặc cao hơn. Nghề GV nhất là GV đứng lớp 

được xã hội cực kỳ coi trọng. Trong tổng số đơn nộp học ở các trường đại học để trở 

thành GV đứng lớp chỉ có 10% được nhận, HS được chọn đều có đam mê, tâm huyết 

và đa tài, có kỹ năng SP tuyệt vời. Ngoài việc học phương pháp giảng dạy, các GV 

được trang bị kiến thức khoa học về phát triển con  người theo từng độ tuổi. GV Phần 

Lan không chỉ đơn thuần là một nhà giáo mà được xem là nhà nghiên cứu về GD độc 

lập. 

- Tại Singapore, riêng việc đào tạo và bồi dưỡng GV cũng như cung cấp các chương 

trình GD khác được thực hiện tại Học viện GD quốc gia thuộc Đại học Công nghệ 

Nanyang. Những thay đổi tiêu biểu trong GD Singapore tiếp nối sự bắt đầu của chính 

sách "Trường học tư duy, Quốc gia học tập" vào năm 1997. 

    Những thành tựu trong GD và đào tạo GV tại các quốc gia này cũng là những điểm 

sáng để chúng ta học tập. 

- Đổi mới mạnh mẽ nội dung chương trình và phương pháp dạy học theo hướng 

hội nhập quốc tế. Về nội dung chương trình và giáo trình, cần được tổ chức xây dựng và 

triển khai theo hướng mở (cho phép cập nhật thường xuyên về kiến thức trong và ngoài nước, 

sử dụng giáo trình, học liệu trong nước hoặc ngoài nước một cách linh hoạt), nội dung giảng 

dạy phải gắn chặt và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của ngành nghề mà người học đang theo 

đuổi. Về phương pháp, cho phép sử dụng đa dạng các phương pháp dạy học theo nguyên tắc 

“lấy người học là trung tâm”, giảm thiểu giờ giảng trên lớp để người học có thời gian tự học 

và tự nghiên cứu. Các cơ sở đào tạo cần thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, đánh giá khách 

quan, chặt chẽ để bảo đảm tính hiệu quả của việc dạy và học. 

Để thực hiện chương trình theo hướng mở và phương pháp dạy học đa dạng lấy người 

học làm trung tâm, GD Mỹ khá nổi tiếng với nền GD hiện đại và đặc trưng về tính dân chủ 

cao vì thế chúng ta cũng cần có cái nhìn thực tiễn về nền GD này nhằm hòa nhập tốt hơn vào 

quá trình hội nhập quốc tế: GD Mỹ cho phép người học được lên kế hoạch học tập của bản 

thân, người học được chọn trường, chọn môn học và chọn GV. Một số trường còn có chương 

trình trao đổi GD và như thế người học ở trường này có thể chọn học một số tín chỉ ở trường 

khác. GV đưa ra nhiều phương pháp và công cụ để gợi ý HS tự suy nghĩ và tự đưa ra kết luận 

riêng, điều thường thấy ở các lớp học là HS chính là người đưa ra nội qui lớp học chứ không 

phải GV. HS được tham gia thiết kế và trang trí lớp học theo sáng tạo của chúng. Lớp học 

được thiết kế theo từng bộ môn và HS di chuyển sau mỗi tiết học đến phòng bộ môn. Bàn ghế 

không làm theo dãy mà mỗi HS có một bộ bàn ghế riêng và chúng có thể di chuyển dễ dàng 

khi cần hoạt động theo nhóm. Trường học giúp HS học cách học "learn how to learn" và trở 

thành những công dân tích cực trong xã hội. Bỏ các học theo môn học riêng lẻ, HS học các 

môn học cơ bản trong tổng thể các môn học trong trường. HS làm dự án theo nhóm và mỗi 

nhóm tự nghiên cứu sâu vào từng chủ đề và trình bày với các nhóm khác sau khi hoàn thành 

dự án. Các nhóm tự chọn chủ đề, cách trình bày và hướng giải quyết vấn đề riêng, GV chỉ gợi 

mở và hướng dẫn cách tìm thông tin phù hợp. Phương pháp GD này nuôi dưỡng trí tưởng 

tượng, sự tò mò và óc sáng tạo của HS. HS đi thực tế, học cách nghiên cứu, phân tích, tổng 

hợp các kiến thức để có thể giải quyết các vấn đề của cuộc sống hằng ngày. Dân chủ trong 
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GD giúp HS cách sống uyển chuyển, thích nghi và luôn rộng mở để thể hiện chính mình và 

tiếp thu những điều mới. 

Tại Singapore từ năm 2005 đã đi vào cốt lõi của chất lượng GD, có sự tương tác tốt 

hơn giữa thầy giáo và HS, tạo mối tâm giao của thầy và trò chứ không phải chỉ với mục đích 

kiểm tra và thi cử. Chính sách cắt giảm nội dung của mỗi môn học nhằm thực hiện "Dạy ít 

hơn và học nhiều hơn" giúp GV có nhiều thời gian để trao đổi với HS hơn và cũng để GV có 

thời gian để suy xét lại phương pháp giảng dạy của mình... 

Để đào tạo GV tốt trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện GD và đào tạo đáp ứng 

yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế chúng ta cũng cần trang bị 

cho giáo giên tương lai những hiểu biết về phương pháp GD của các nước trên... để cùng hòa 

nhập vào dòng chảy hội nhập GD quốc tế  

- Đổi mới vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước trong tổ chức GD đại học 

trong điều kiện hội nhập quốc tế. Theo đó, về mặt pháp lý, cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện 

các quy định về pháp luật đối với các hoạt động GD đại học. Thay vì trực tiếp quản lý toàn 

diện đối với các cơ sở GD đại học, các cơ quan quản lý nhà nước chỉ nên đóng vai trò định 

hướng các hoạt động theo luật pháp, đồng thời tạo điều kiện để các cơ sở GD đại học được 

độc lập, tự chủ hơn và cần tránh lối tư duy quản lý áp đặt. 

Nhìn ra nước ngoài, chúng ta thấy chính sách GD của Phần Lan hướng tới sự linh hoạt 

trong quản lý. Quản lý GD chủ yếu dựa vào nguyên tắc phân quyền và hỗ trợ. Các hướng dẫn 

và chỉ đạo từ trung ương được đưa ra ở cấp quản lý trung ương, nhưng việc tiến hành các 

chuẩn đó lại do cấp địa phương. Quản lý ở địa phương có quyền tự chủ cao trong điều hành. 

Cơ quan quản lý địa phương có vai trò và trách nhiệm lớn trong việc lập kế hoạch, sắp xếp và 

đánh giá các chương trình. Hội đồng GD quốc gia của Phần Lan chỉ đặt ra những mục tiêu và 

nội dung rất rộng cho hoạt động giảng dạy các môn học khác nhau. Người cung cấp GD và 

cuối cùng là các trường tự đặt ra chương trình học của mình trên cơ sở chương trình học cốt 

lõi của quốc gia. Một thay đổi quan trọng mang tính quyết định thành công GD Phần Lan hiện 

nay là việc đào tạo GV dạy trong hệ thống GD toàn diện chuyển hoàn toàn sang cho các 

trường đại học, cho phép các khoa trong trường đại học chọn được những sinh viên chuyên 

khoa xuất sắc nhất, có tâm huyết nhất để đào tạo trở thành GV đứng lớp, GV bộ môn, GV đặc 

biệt hoặc chuyên gia tư vấn. Thay vì đào tạo tại trường SP, GV được đào tạo tại khoa đào tạo 

GV phối hợp với các chuyên khoa trong trường đại học. 

- Tăng cường các hoạt động nghiên cứu và công bố quốc tế kết quả nghiên cứu, 

tiến tới quốc tế hóa các tiêu chuẩn đánh giá khoa học và các hoạt động về chuyên môn 

tại các cơ sở GD đại học. 

GD đại học ở Hoa Kỳ được xem là hấp dẫn nhất thế giới, hằng năm thu hút hàng triệu 

sinh viên quốc tế từ hầu hết các quốc gia trên thế giới. Thông thường các trường đại học tư 

thục nổi tiếng hơn và được xếp hạng cao hơn các trường công. Với hệ thống đào tạo tín chỉ ưu 

việt, với những đổi mới về công nghệ GD tiên tiến, và với những hoạt động nghiên cứu sâu 

rộng, GD đại học Hoa Kỳ luôn đi đầu trong việc tạo ra những tiến bộ về khoa học công nghệ 

của Koa Kỳ nói riêng và của nhân loại nói chung. Những thành tựu có được này cũng là kết 

quả gặt hái được từ phương pháp GD chủ yếu của tất cả các bậc học là HS được cùng nhau 

làm đề tài, làm dự án theo nhóm, giải quyết vấn đề dựa nhiều trên kinh nghiệm thực tiễn của 

HS... 
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Từ thành quả tiên tiến của những quốc gia có nền GD hiện đại, hòa trong dòng chảy 

hội nhập GD thế giới: Trước mắt, Nhà nước, các cơ sở GD đại học cần có các cơ chế chính 

sách động viên, khuyến khích các nhà khoa học nghiên cứu và tích cực công bố quốc tế các 

kết quả nghiên cứu. Về lâu dài cần đặt ra lộ trình tiến tới quốc tế hóa các tiêu chuẩn đánh giá 

hoạt động khoa học và hoạt động về chuyên môn trong tất cả các cơ sở GD đại học, cần coi 

đây là giải pháp quan trọng để đưa GD đại học Việt Nam hội nhập sâu hơn vào môi trường 

quốc tế. Đồng thời ở các bậc học phổ thông cũng cần học tập kinh nghiệm tiên tiến của việc 

dạy học theo dự án và cần tích cực quan tâm bồi dưỡng, trang bị cho GV các bậc học phương 

pháp giảng dạy hiệu quả này để kết quả nghiên cứu càng lên cao càng đi vào chiều sâu, chất 

lượng và hiệu quả. 

3. KẾT LUẬN 

Xuất phát từ đường lối chủ trương của Đảng, nhận định về hiện thực GD của Ngành 

GD và Đào tạo và thực tế của GD trên thế giới, việc đào tạo GV trong bối cảnh đổi mới căn 

bản và toàn diện GD và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội 

nhập quốc tế cần hướng vào các định chuẩn chung và các giải pháp đồng bộ, đồng thời học 

tập kinh nghiệm của các nước có nền GD tiên tiến (nên đào tạo GV với chuẩn chất lượng như 

Phần Lan, nên sử dụng phương pháp GD và đào tạo như Mỹ, Nhật, Singapore và nên có chính 

sách sử dụng và đãi ngộ nhà giáo như Anh, Pháp...). Hiện nay đào tạo GV có thể xem là một 

hệ thống con trong nhiệm vụ GD đại học: ngoài việc đào tạo nhân lực cho nhà nước còn phục 

vụ cho nhiều ngành kinh tế khác. Ngoài nhân lực đào tạo theo đơn hàng thì phần lớn sản 

phẩm đào tạo cần có khả năng thích nghi với thị trường lao động. Thực tế hiện nay, sinh viên 

SP sau khi tốt nghiệp không phải thực hiện theo sự phân công của Nhà nước mà họ phải tự 

tìm kiếm việc làm và việc sinh viên SP không kiếm được việc làm hiện nay cũng khá phổ 

biến. Do vậy cần xem xét cơ chế chính sách ở tầm vĩ mô để có sự phân công công tác cho 

sinh viên SP sau khi tốt nghiệp đồng thời cũng có mô hình đào tạo GV mềm dẻo sao cho sinh 

viên SP được đào tạo có thể chuyển đổi nghề nghiệp một cách dễ dàng khi họ không có khả 

năng trở thành GV. 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Nghị quyết hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành TW khóa XI (Nghị quyết số 29-

NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện GD và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc 

tế.                                                                                            

Luật GD Đại học số 08/2012/QH13, ngày 18/6/2013.  

Văn kiện Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ XII. 

Tài liệu SREM dùng cho cán bộ quản lý trường phổ thông - tập 1/ Sơ lược lịch sử GD 

Việt Nam và một số nước trên thế giới. 

Nguyễn Thu Thủy - Đào tạo GV ở Việt Nam: Hiệu quả và thách thức.     
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KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

Võ Sỹ Lợi 

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Đà Lạt, Lâm Đồng 

Tóm tắt 

Đề tài sử dụng trắc nghiệm giao tiếp của nhà tâm lý học người Nga V.P.Dakharov để tìm hiểu, 

phát hiện những kỹ năng giao tiếp của sinh viên năm thứ nhất khoa Sư phạm, trường Đại học Đà 

Lạt. Kết quả trắc nghiệm cung cấp cho sinh viên và giảng viên những thông tin về điểm mạnh và 

điểm hạn chế trong kỹ năng giao tiếp của sinh viên để xây dựng kế hoạch rèn luyện trong quá 

trình sư phạm.  

Từ khóa: Giao tiếp; Kỹ năng giao tiếp; Sinh viên sư phạm; Đại học Đà Lạt. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Giao tiếp vừa là mục đích vừa là phương tiện, nguồn gốc của sự hình thành nhân cách 

nói chung, hoạt động nghề nghiệp nói riêng. Kỹ năng giao tiếp là mục đích mà quá trình sư 

phạm cần hình thành cho người học. Trong hoạt động, kỹ năng giao tiếp là phương tiện bộc lộ 

các thuộc tính nhân cách của mỗi cá nhân đồng thời nó là phương tiện lĩnh hội thuộc tính 

nhân cách của cá nhân khác. 

Hoạt động sư phạm rất cần kỹ giao tiếp. Kỹ năng giao tiếp là một nội dung quan trọng 

trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên. Hoạt động bồi dưỡng kỹ năng 

giao tiếp cho sinh viên sẽ có kết quả hơn khi giảng viên hiểu rõ kỹ năng giao tiếp của sinh 

viên có những điểm mạnh nào? Hạn chế trong kỹ năng của sinh viên là gì? 

Từ những lý do đó, đề tài sử dụng trắc nghiệm giao tiếp của nhà tâm lý học người Nga 

V.P.Dakharov để tìm hiểu, phát hiện những khả năng giao tiếp của sinh viên năm thứ nhất 

khoa Sư phạm, trường Đại học Đà Lạt. Kết quả trắc nghiệm cung cấp cho sinh viên và giảng 

viên những thông tin về điểm mạnh và điểm hạn chế trong khả năng giao tiếp của sinh viên để 

xây dựng kế hoạch rèn luyện trong quá trình sư phạm.     

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN. 

Giao tiếp là hệ thống quá trình có mục đích và động cơ trong hoạt động tập thể, thực 

hiện các quan hệ xã hội và nhân cách, các quan hệ tâm lý và sử dụng những phương tiện đặc 

thù, mà trước hết là ngôn ngữ (Hoàng Anh, Đỗ Thị Châu, & Nguyễn Thạc, 2007). 

Động cơ của giao tiếp xuất phát từ nhu cầu tiếp xúc với người khác. Đó là nhu cầu 

trao đổi, hợp tác, kết bạn…để đạt mục đích trong lao động, học tập, vui chơi…Tiếp xúc tâm 

lý giữa con người với con người mang lại sự hiểu biết, thông cảm lẫn nhau, đồng cảm với 

nhau và giúp đỡ lẫn nhau. 
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Kỹ năng giao tiếp là khả năng nhận thức nhanh chóng những biểu hiện bên ngoài và 

những biểu hiện tâm lý bên trong của đối tượng và bản thân của chủ thể giao tiếp; là khả năng 

sử dụng hợp lý các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, biết cách tổ chức, điều chỉnh, điều 

khiển quá trình giao tiếp nhằm đạt mục đích giao tiếp. 

Kỹ năng giao tiếp là hệ thống thao tác, cử chỉ, điệu bộ, hành vi được chủ thể giao tiếp 

phối hợp hài hòa, hợp lý nhằm đảm bảo đạt kết quả cao trong hoạt động giao tiếp với sự tiêu 

hao năng lượng thần kinh và cơ bắp ít nhất, trong những điều kiện thay đổi. 

Kỹ năng giao tiếp được hình thành qua các con đường: Những thói quen ứng xử được 

xây dựng trong gia đình; Do vốn sống kinh nghiệm cá nhân qua tiếp xúc với mọi người trong 

các quan hệ xã hội; Do được rèn luyện trong môi trường qua các lần thực hành giao tiếp 

(Hoàng Anh et al., 2007). 

Một số vấn đề tâm lý ảnh hưởng đến sự hình thành kỹ năng giao tiếp: sự tự ti; tính 

nhút nhát; tính đố kị; hư vinh; thành kiến (Chu Sĩ Chiêu, 2007). 

Căn cứ vào trật tự các bước tiến hành của một pha giao tiếp V.P. Davudov cho rằng, 

để có năng lực giao tiếp, cần có các kỹ năng sau: kỹ năng thiết lập mối quan hệ trong giao 

tiếp; kỹ năng biết cân bằng nhu cầu của chủ thể và đối tượng giao tiếp; kỹ năng lắng nghe; kỹ 

năng tự chủ cảm xúc và hành vi; kỹ năng tự kiềm chế và kiểm tra đối tượng giao tiếp; kỹ năng 

diễn đạt; kỹ năng linh hoạt, mềm dẻo trong giao tiếp; kỹ năng điều khiển quá trình giao tiếp 

(Hoàng Anh et al., 2007; Ngô Công Hoàn, Nguyễn Thị Thanh Bình, & Nguyễn Thị Kim Quý, 

1997). 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Đề tài sử dụng phiếu trắc nghiệm phát cho sinh viên năm thứ nhất các ngành sư phạm, 

trường Đại học Đà Lạt. Sau khi loại bỏ các phiếu trả lời trắc nghiệm không hợp lệ đề tài tiến 

hành nhập liệu của 109 khách thể nghiên cứu. Đề tài sử dụng trắc nghiệm giao tiếp của nhà 

tâm lý học người Nga V.P.Dakharov. Bộ trắc nghiệm sẽ giúp chúng ta phân định được khả 

năng giao tiếp của mỗi cá nhân một cách cụ thể qua 80 câu hỏi tình huống. Thời gian nghiên 

cứu từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 10 năm 2016. Phương pháp xử lý số liệu: sử dụng phần 

mềm SPSS 20 để thống kê mô tả thực trạng các kỹ năng giao tiếp. 

4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

4.1.Kỹ năng thiết lập quan hệ giao tiếp 

Bảng 1. Thống kê mô tả kỹ năng thiết lập quan hệ trong giao tiếp giữa các giới 

Giới 

tính 
Mean Median Variance Std.Deviation Minimum Maximum Range 

Nam 7.64 8.0 4.090 2.022 5 11 6 

Nữ 7.46 7.0 3.526 1.878 3 12 9 
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Bảng 2. Thống kê mô tả kỹ năng thiết lập quan hệ trong giao tiếp giữa các ngành 

Ngành Mean Median Variance Std.Deviation Minimum Maximum Range 

Toán  7.88 8.50 6.117 2.473 3 12 9 

Lý 7.50 8.0 3.405 1.845 5 11 6 

Hóa 8.40 9.0 3.095 1.759 4 11 7 

Sinh 6.62 7.0 1.756 1.325 5 9 4 

Văn 7.75 7.5 3.114 1.765 5 11 6 

Sử 7.40 7.0 7.3 2.702 4 11 7 

Anh 6.81 7.0 2.362 1.537 3 9 6 

Kỹ năng thiết lập quan hệ giao tiếp thể hiện ở khả năng tiếp xúc, quan hệ với mọi 

người dễ dàng và tự nhiên, khi tiếp xúc với người khác luôn thẳng đầu, hướng mắt về người 

đối diện, mở đầu câu chuyện dễ dàng; nhanh chóng thích nghi với nhóm…Với 08 câu hỏi tính 

huống, về lý thuyết, điểm tối đa đạt được trong trắc nghiệm đo kỹ năng thiết lập quan hệ giao 

tiếp là 16.  

Nhìn vào bảng thống kê chúng ta có thể nhận thấy kỹ năng này ở sinh viên năm thứ 

nhất đạt mức thấp. Sự khác biệt về mặt giới tính của kỹ năng này không đáng kể, nam đạt 

7.64 và nữ đạt 7.46. Giữa các ngành có sự phân biệt, trong đó ngành có điểm trung bình cao 

nhất là ngành Hóa học (8.40) ngành có số điểm trung bình thấp nhất là Sinh học (6.62). 

4.2. Kỹ năng cân bằng nhu cầu trong giao tiếp 

Kỹ năng cân bằng nhu cầu trong giao tiếp là khả năng quan tâm đến nhu cầu sở thích 

của người đối diện, biết kết hợp nhu cầu sở thích của bản thân với người khác, tìm hiểu ý đồ 

của người nói chuyện….Căn cứ kết quả thống kế, kỹ năng cân bằng nhu cầu giao tiếp ở nam 

và nữ là tương đương nhau và đạt mức trung bình. Có sự khác biệt giữa các ngành về kỹ năng 

cân bằng nhu cầu giao tiếp. Sinh viên ngành văn đạt điểm trung bình cao nhất (8.92), ngành 

sinh học đạt điểm thấp nhất (7.62). 

Bảng 3. Thống kê mô tả kỹ năng cân bằng nhu cầu trong giao tiếp giữa các giới 

Giới 

tính 
Mean Median Variance Std.Deviation Minimum Maximum Range 

Nam 8.25 8.0 2.491 1.578 6 12 6 

Nữ 8.26 8.0 3.969 1.992 3 12 9 
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Bảng 4. Thống kê mô tả kỹ năng cân bằng nhu cầu trong giao tiếp giữa các ngành 

Ngành Mean Median Variance Std.Deviation Minimum Maximum Range 

Toán  8.31 9.0 3.029 1.740 4 11 7 

Lý 8.32 8.5 3.942 1.985 5 12 7 

Hóa 7.85 8.0 2.555 1.599 5 11 6 

Sinh 7.62 8.0 3.256 1.805 4 11 7 

Văn 8.92 9.0 3.902 1.975 6 12 6 

Sử 8.0 8.0 1.000 1.000 7 9 2 

Anh 8.62 9.0 5.248 2.291 3 12 9 

4.3. Kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp 

Yếu tố quan trọng hàng đầu tạo nên năng lực giao tiếp là kỹ năng lắng nghe. Kỹ năng 

lắng nghe trong giao tiếp thể hiện ở khả năng tập trung theo dõi nội dung và hình thức trình 

bày của người khác, khả năng nhắc lại bằng lời của mình những gì mà người tiếp xúc đã nói, 

là khả năng diễn đạt chính xác ý đồ của người nói chuyện…..Biểu hiện của kỹ năng lắng nghe 

ở sinh viên năm nhất khoa Sư phạm đạt mức trung bình ở cả hai giới, nữ đạt điểm trung bình 

là 8.16, nam đạt điểm trung bình cao hơn là 8.29. 

Kỹ năng lắng nghe cũng có sự khác biệt giữa các ngành. Ngành cần chú ý nhiều hơn 

trong công tác bồi dưỡng kỹ năng lắng nghe là Lịch sử, tiếng Anh và Vật lý. Hai ngành này 

có điểm trung bình thấp hơn so với các ngành khác (đạt 8.0 điểm).  

Bảng 5. Thống kê mô tả kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp giữa các giới 

Giới 

tính 
Mean Median Variance Std.Deviation Minimum Maximum Range 

Nam 8.29 8.0 5.249 2.291 4 12 8 

Nữ 8.16 8.0 3.936 1.984 4 13 9 

Bảng 6. Thống kê mô tả kỹ năng lắng nghe trong giao tiếp giữa các ngành 

Ngành Mean Median Variance Std.Deviation Minimum Maximum Range 

Toán  8.44 8.5 5.729 2.394 4 12 8 

Lý 8.0 8.0 4.000 2.000 5 12 7 

Hóa 8.35 8.5 2.345 1.531 5 11 6 

Sinh 8.15 9.0 3.308 1.819 4 11 7 
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Văn 8.42 8.5 6.811 2.610 4 13 9 

Sử 8.0 7.0 9.500 3.082 4 12 8 

Anh 8.0 8.0 4.300 2.074 4 11 7 

 

 

4.4.Kỹ năng tự chủ cảm xúc trong giao tiếp 

 Kỹ năng tự chủ cảm xúc trong giao tiếp biểu hiện ở khả năng dễ dàng kiềm chế khi 

người khác khích bác, trêu chọc, nói xấu. Đó còn biểu hiện ở khả năng giữ được bình tĩnh khi 

người khác chụp mũ, nói xấu... Ở kỹ năng này sinh viên sư phạm cũng chỉ đạt mức trung bình 

với điểm trung bình là 8.02. Hình 1 biểu thị tần suất đạt điểm kỹ năng của sinh viên, trong đó 

số sinh viên đạt điểm 7 đến điểm 10 chiếm tần suất nhiều nhất với khoảng 80 sinh viên. 

 
Hình 1. Biểu đồ mô tả  kỹ năng tự chủ cảm xúc trong giao tiếp 

 

4.5.Kỹ năng kiểm tra trong giao tiếp 

Kỹ năng kiểm tra trong giao tiếp là khả năng nhận biết nhanh bản thân phải làm gì, khi 

nào và làm ra sao. Biết cách an ủi, động viên người khác khi họ có lo lắng buồn phiền, biết 

cách ngăn cản người nói nhiều, người hung hăng một cách hiệu quả khi giao tiếp, tranh luận. 

Trong tranh luận vấn đề thường có xu hướng lạc đề, tản mạn thì người có khả năng kiểm tra là 

người có có thể nêu lên những điểm mấu chốt để hướng cuộc tranh luận đúng hướng….  Hình 

2 biểu thị mức độ đạt được của sinh viên khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt theo ngành. 
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Theo đó sinh viên ngành Toán đạt điểm trung bình cao nhất (11.55 điểm), điểm trung bình 

thấp nhất là Lịch sử (9.6). 

 

 

Hình 2. Thống kê mô tả kỹ năng kiểm tra trong giao tiếp giữa các ngành 

 

4.6.Kỹ năng diễn đạt trong giao tiếp 

Bảng 7. Thống kê mô tả kỹ năng diễn đạt trong giao tiếp giữa các ngành 

Ngành Mean Median Variance Std.Deviation Minimum Maximum Range 

Toán  10.69 11.0 3.296 1.815 7 14 7 

Lý 11.23 11.5 3.136 1.771 7 14 7 

Hóa 11.65 11.0 4.555 2.134 9 15 6 

Sinh 10.92 11.0 2.910 1.706 8 13 5 

Văn 10.25 10.0 3.841 1.960 6 13 7 

Sử 9.20 8.0 7.700 2.775 6 13 7 

Anh 10.19 10.0 2.162 1.470 8 13 5 

Kỹ năng diễn đạt trong quá trình giao tiếp được thể hiện ở khả năng trình bày hấp dẫn, 

lôi cuốn, có duyên. Biết trình bày ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu ý kiến, quan điểm. Người có kỹ 

năng diễn đạt còn biểu hiện ở thái độ cầu thị, biết từ bỏ quan điểm sai lầm trong khi tranh luận, 

sẵn sàng học hỏi cách trình bày ngắn gọn, dễ hiểu… Bảng 7 mô tả mức độ đạt được của kỹ 

năng diễn đạt ở sinh viên sư phạm. Sinh viên ngành sử thể hiện kỹ năng diễn đạt thấp nhất 
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trong 7 ngành sư phạm, đạt 9.20 điểm. Ngành có điểm kỹ năng diễn đạt cao nhất là Hóa học 

với điểm đạt được 11.65. Tuy nhiên cũng như các kỹ năng giao tiếp khác, kỹ năng diễn đạt 

trong giao tiếp của sinh viên năm thứ nhất khoa Sư phạm trường Đại học Đà Lạt chỉ đạt mức 

trung bình.  

4.7.Các kỹ năng khác 

Ngoài những kỹ năng trên, để tạo nên năng lực giao tiếp cần có các kỹ năng linh hoạt 

trong giao tiếp, kỹ năng thuyết phục người khác trong giao tiếp, kỹ năng điều khiển người 

khác trong quá trình giao tiếp và kỹ năng nhạy cảm trong giao tiếp. Kỹ năng linh hoạt trong 

giao tiếp thể hiện ở khả năng dễ dàng tiếp thu ý kiến, quan điểm của người khác. Trong quá 

trình giao tiếp, người không dùng tình cảm để tranh thủ sự đồng tính mà luôn có dẫn chứng 

thuyết phục là biểu hiện đặc trưng của người có kỹ năng thuyết phục người khác. Người có 

khả năng thuyết phục người khác trong giao tiếp còn biểu hiện ở số lần thành công, khả năng 

kiên trì dẫn dắt người khác theo quan điểm của bản thân…Kỹ năng điều khiển trong giao tiếp 

được thể hiện ở khả năng duy trì trật tự và biết cách xây dựng bầu không khí tâm lý tin tưởng 

giúp đỡ lẫn nhau trong nhóm, trong tổ chức…Nhạy cảm trong giao tiếp là khả năng phát hiện 

nhanh và có ứng xử phù hợp với các dạng cảm xúc khác nhau của đối tượng giao tiếp.  

Bảng 8. Điểm trung bình các kỹ năng khác trong giao tiếp giữa các ngành 

Ngành 
Kỹ năng linh 

hoạt 

Kỹ năng thuyết 

phục 

Kỹ năng điều 

khiển 

Kỹ năng nhạy 

cảm 

Toán 11.31 8.5 9.06 10.56 

Lý 10.64 8.41 9.68 10.68 

Hóa 10.95 8.5 9.0 11.0 

Sinh 10.92 7.85 9.0 11.85 

Văn 10.83 8.25 10.58 11.33 

Sử 12.20 8.20 10.0 10.4 

Anh 10.71 8.43 8.9 10.9 

 Kết quả trắc nghiệm cho thấy hai kỹ năng liên quan đến cảm xúc có điểm trung bình 

cao hơn so với điểm trung bình của kỹ năng thuyết phục và kỹ năng điều khiển ở tất cả các 

ngành. Đối với kỹ năng linh hoạt trong giao tiếp ngành sử đạt điểm trung bình cao nhất (12.2 

điểm), các ngành khác không có khác biệt lớn. Ngành sinh học có điểm trung bình kỹ năng 

thuyết phục dưới 8 còn các ngành khác trên 8 nhưng sự khác biệt cũng không lớn. Ngành văn 

đạt điểm trung bình tốt nhất so với các ngành khác ở kỹ năng điều khiển người khác trong 

giao tiếp. Nhưng ở kỹ năng nhạy cảm trong giao tiếp ngành Sinh học lại có ưu thế hơn với 

điểm trung bình là 11.85 điểm. 
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5. KẾT LUẬN 

 Để có kế hoạch bồi dưỡng năng lực sư phạm nói chung, năng lực giao tiếp cho sinh 

viên nói riêng cần nhận biết rõ mức độ đạt được của sinh viên về năng lực đó. Năng lực giao 

tiếp được hợp bởi nhiều kỹ năng trong đó các kỹ năng thiết lập quan hệ trong giao tiếp, kỹ 

năng lắng nghe, kỹ năng diễn đạt, kỹ năng kiểm tra, kỹ năng tự chủ cảm xúc và hành vi, kỹ 

năng điều khiển, kỹ năng nhạy cảm, kỹ năng thuyết phục, khả năng linh hoạt và cân bằng nhu 

cầu giao tiếp là những kỹ năng quan trọng.  

 Các kỹ năng giao tiếp của sinh viên sư phạm chỉ đạt ở mức thấp, đạt điểm trung bình 

là 93 điểm/160 điểm. Năng lực giao tiếp giữa các ngành không có sự khác biệt lớn. Tuy nhiên 

có sự khác biệt của từng kỹ năng của từng ngành. Đây là dữ liệu quan trọng để giảng viên và 

sinh viên làm căn cứ bồi dưỡng, rèn luyện từng mặt kỹ năng và toàn thể năng lực giao tiếp nói 

chung.  
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CHUYÊN ĐỀ 6  251 

 

 

 

DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG MÔN LỊCH SỬ  

Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

Bàn Văn Hải, Pi năng Tuyến, Soh Ao Mận 

 Khoa Sư phạm, Trường Đại học Đà Lạt, Lâm Đồng 

Tóm tắt 

Dạy học tích hợp là một biện pháp có vai trò, ý nghĩa to lớn và đem lại hiệu quả cao trong dạy học 

Lịch sử. Việc vận dụng dạy học tích hợp trong môn lịch sử là cần thiết nhằm góp phần đổi mới 

phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử ở trường phổ thông. 

Từ khóa: Dạy học tích hợp (DHTH); dạy học Lịch sử; trung học phổ thông 

 

1.  QUAN NIỆM VỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP  

Theo Từ điển Tiếng Việt: “tích hợp là sự kết hợp những hoạt động, chương trình hoặc 

các thành phần khác nhau thành một khối chức năng. Tích hợp có nghĩa là sự thống nhất, sự 

hòa hợp, sự kết hợp”.  

Theo Từ điển giáo dục học: “tích hợp là hành động liên kết các đối tượng nghiên cứu, 

giảng dạy, học tập của cùng một lĩnh vực hoặc vài lĩnh vực khác nhau trong cùng một kế 

hoạch giảng dạy”. 

Trong dạy học, tích hợp được hiểu là những kĩ năng, kiến thức học ở phần này, môn 

học này là công cụ, phương tiện, điều kiện để học ở học phần khác trong cùng môn học hoặc 

môn học khác, cùng nằm trong tổng thể kiến thức cần có. Tích hợp là một nguyên tắc của quá 

trình dạy học, nhưng cũng có thể vận dụng như một phương pháp dạy học cụ thể. Phương 

pháp dạy học tích hợp là cách thức giáo viên hướng dẫn học sinh vận dụng những kiến thức, 

kĩ năng đã có trong việc hình thành kiến thức, kĩ năng mới. 

Tích hợp là một xu thế, một trào lưu dạy học và GD phổ biến trên thế giới trong nhiều 

thập kỉ qua. DHTH là một xu hướng của lí luận dạy học và được nhiều nước trên thế giới thực 

hiện. Vận dụng dạy học tích hợp vào trong quá trình dạy học nói chung cugx như dạy học 

Lịch sử là cần thiết nhằm nâng cao chất lượng dạy học. 

2.  VAI TRÒ, Ý NGHĨA CỦA DẠY HỌC TÍCH HỢP 

Thực tế hiện nay cho thấy nhiều người được học hành đào tạo lý thuyết đầy đủ nhưng  

lại không có khả năng vận dụng những kiến thức đã lĩnh hội vào cuộc sống hằng ngày. Những 

người có biểu hiện này có thể đọc văn bản nhưng không thể hiểu ý nghĩa của nó; có thể làm 

tính cộng, nhưng khi cuộc sống đòi hỏi thì họ không biết làm tính cộng hay trừ…, biết nhưng 

lại không thể vận dụng kiến thức để giải quyết công việc. Từ đó cho thấy phải DHTH để đào 

tạo những con người luôn đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. 

Mặt khác, với tốc độ phát triển nhanh chóng của khoa học kĩ thuật, nguồn thông tin 

ngày càng đổi mới và gia tăng, mọi kiến thức được học trong nhà trường có thể trở nên lạc 
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hậu nhanh chóng và HS có thể tiếp thu thông tin qua nhiều kênh khác nhau ngoài nhà trường 

(đài, báo, đặc biệt là internet). Để việc học ở nhà trường vẫn tiếp tục có nghĩa ý đối với HS, 

việc dạy học cần được đổi mới, không chỉ dạy kiến thức mà cần phải dạy các  kĩ năng, không 

chỉ học kiến thức khoa học của môn này mà cần dạy trong tích hợp nhiều môn học khác 

nhau,… Hiện nay nhiều môn học đã được đưa vào trường phổ thông nhằm mục đích GD HS 

toàn diện. Tuy nhiên, do quỹ thời gian và kinh phí có hạn, không thể tiếp tục tăng thêm nhiều 

môn học nữa ở các bậc học cho dù những tri thức này rất cần thiết. Vì vậy việc DHTH các 

môn học các nội dung GD trong nhà trường chính là giải pháp khả thi. 

DHTH giúp phát triển các năng lực, đặc biệt là trí tưởng tượng khoa học và năng lực 

tư duy của HS vì nó luôn tạo ra các tình huống để HS vận dụng vào cuộc sống. Ngoài ra, 

hướng tiếp cận này cũng giúp giảm sự trùng lặp các nội dung dạy học của các môn học, góp 

phần giảm tải nội dung học tập. Giảm tải không chỉ gắn với việc giảm thiểu kiến thức môn 

học, hoặc thêm thời lượng cho việc dạy học một nội dung kiến thức theo quy định mà có thể 

bằng cách tích hợp một cách hợp lí và có ý nghĩa các nội dung gần với cuộc sống vào môn 

học, từ đó tạo cảm xúc nhận thức cũng sẽ làm cho HS nhẹ nhàng vượt qua những khó khăn về 

nhận thức và việc học tập khi đó mới trở thành niềm vui và hứng thú của HS. 

3.  THỰC TRẠNG DẠY VÀ HỌC LỊCH SỬ Ở CÁC TRƯỜNG THPT 

Qua quá trình tìm hiểu, chúng tôi nhận thấy, thực trạng của việc dạy và học Lịch sử 

hiện nay ở các trường phổ thông hiện còn những tồn tại bất cập cần phải giải quyết: 

Thứ nhất, nội dung của nhiều bài giảng Lịch sử rất khô khan, nhiều sự kiện nên chưa 

tạo được hứng thú học Lịch sử đối với HS. HS hiểu một cách rời rạc, nông cạn về kiến thức 

Lịch sử, không chỉ ra được mối liên hệ hữu cơ giữa các tri thức thuộc lĩnh vực đời sống xã 

hội, về kiến thức liên môn nên càng ngày càng chán môn Sử… 

Giáo sư Phan Huy Lê từng nhận định: “HS không thích môn Sử là thực trạng phổ 

biến nhiều năm nay và có thể kéo dài trong cả thời gian tới. Đây là thực trạng rất đáng buồn, 

rất đáng lo ngại. Không phải môn Sử không đủ hấp dẫn. Tôi cho rằng với cách dạy, với 

chương trình và sách giáo khoa (SGK) hiện nay thì HS chán Sử là tất yếu. Chương trình nặng 

kiến thức, SGK dày đặc sự kiện, vừa thừa vừa thiếu, phương pháp dạy truyền thụ một chiều, 

thiếu sinh động, đòi hỏi học thuộc. Tuổi trẻ đầy năng động, đầy sức sống, rõ ràng các em 

không chấp nhận được. Nếu tôi là HS, tôi cũng chán. Trong một mức độ nào đó, thái độ 

không thích Sử, bày tỏ sự không đồng tình với nội dung và phương pháp dạy hiện nay, theo 

tôi là tích cực. Nó cho thấy sự chủ động của tuổi trẻ và đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cách 

dạy và học Sử.”  

Thứ hai, chất lượng dạy học môn Lịch sử hiện nay đặt ra vấn đề cần suy nghĩ. Số 

lượng HS say mê yêu thích môn Lịch sử là rất ít. Thực tế, trong những năm gần đây, điểm thi 

tốt nghiệp phổ thông và thi đại học môn Lịch sử rất thấp; rất ít HS phổ thông đăng ký thi tốt 

nghiệp môn Lịch sử.  

Thứ ba, đội ngũ GV chậm đổi mới phương pháp dạy học. Nếu không có người dự giờ, 

không phải đợt thi hay hội giảng thì GV dạy theo kiểu tùy hứng, nội dung nào thuộc sở 
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trường, thế mạnh của mình thì GV phô diễn hết kiến thức, tư liệu, phim ảnh, máy chiếu…mua 

vui cho HS mà không tập vào những kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm, đặc biệt là chuẩn 

kiến thức, chuẩn kĩ năng và hướng thái độ. Nhiều GV tiếp tục phương pháp dạy học “cổ 

truyền”: GV truyền thụ những nội dung được trình bày trong SGK, HS nghe và ghi chép. Một 

số GV lại lạm dụng quá nhiều sự hỗ trợ của công nghệ thông tin (máy tính, máy chiếu, băng 

đĩa,…) biến giờ học thành giờ trình chiếu bởi các giáo án điện tử, hay cho HS xem những 

hình ảnh, hay một đoạn phim “vui mắt” dẫn đến HS không chú ý đến nội dung bài học, GV 

thì cũng không chú ý đến nội dung bài dạy mà chỉ lo chiếu cho xong. HS chưa được làm việc 

theo nhóm và ít được làm việc cá nhân. 

Từ thực trạng trên, dư luận xã hội gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với những người 

làm công tác quản lí GD, những người làm công tác đào tạo GV, đặc biệt là những GV Lịch 

sử - người quyết định trực tiếp đến các giờ học Lịch sử, sự hứng thú của HS. Vấn đề đặt ra là 

làm sao để các em nhận thức được Lịch sử một cách chính xác, chân thực như nó đã tồn tại, 

tạo sự hứng thú, tích cực, chủ động trong học tập, tìm hiểu Lịch sử. Có nhiều giải pháp để tiến 

hành, nhưng theo chúng tôi, giải pháp hữu hiệu và tiên quyết nhất là phải đổi mới phương 

pháp dạy học, trong đó, phương pháp DHTH  là rất cần thiết và cần thường xuyên vận dụng 

trong các giờ dạy và học Lịch sử. 

4.  VẬN DỤNG DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG MÔN LỊCH SỬ 

Để có thể đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng dạy học lịch sử, giáo 

viên cần kết hợp linh hoạt nhiều phương pháp dạy học, nhất là vận dụng các phương pháp dạy 

học tích cực, trong đó có dạy học tích hợp. Giáo viên có thể vận dụng dạy học tích hợp theo 

nhiều nội dung: có thể tích hợp kiến thức giữa các bài trong chương trình môn học; tích hợp 

kiến thức giữa các chuyên ngành của khoa học Lịch sử ( lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới...); 

tích hợp nội dung lịch sử theo chuyên đề, chủ đề và phổ biến nhất là tích hợp liên môn. Trong 

bộ môn Lịch sử có rất nhiều nội dung cần có sự phối hợp giảng dạy kiến thức Sử học với các 

môn khoa học khác, đặc biệt là các môn khoa học xã hội như Ngữ Văn, Địa Lí, GDCD…và 

cả kiến thức của bộ môn Quốc phòng. Cụ thể, giữa Lịch sử và Địa lý có các kiến thức chung 

về: Điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý, giữa Ngữ văn và Lịch sử có các kiến thức chung về: các 

tác phẩm văn học; giữa Lịch sử và Quốc phòng có kiến thức liên quan đến nhau về nghệ thuật 

quân sự,… Việc tích hợp Lịch sử với các môn học khác góp phần mở mang kiến thức cho HS, 

giúp HS hiểu vấn đề sâu sắc, có thể liên hệ thực tiễn, tạo hứng thú học tập, làm cho môn học 

bớt khô khan và thêm phần thú vị.  

Trong DHTH, HS được tăng cường vận dụng kiến thức tổng hợp vào giải quyết các 

tình huống thực tiễn, ít phải ghi nhớ kiến thức một cách máy móc. 

Ví dụ, khi dạy về Cuộc tấn công chiến lược Đông Xuân 1953 – 1954 GV có thể khắc 

họa tinh thần của quân và dân ta lúc bấy giờ qua các tác phẩm văn học, hội họa… như: Bài 

hát “Hò kéo pháo”, bức tranh về “chiếc xe đạp thồ” của nhân dân miền Bắc chi viện cho ĐBP 

lúc bấy giờ.  
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Hay khi dạy về Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, GV có thể sử dụng bài thơ “Hoan hô 

chiến sĩ Điện Biên” để cung cấp thêm kiến thức thực tiễn cho HS trong những trận đánh ác 

liệt lúc bấy giờ. 

... Hoan hô chiến sĩ Điện Biên  

Chiến sĩ anh hùng  

Đầu nung lửa sắt  

Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi,  

ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt  

Máu trộn bùn non  

Gan không núng  

Chí không mòn!  

Những đồng chí thân chôn làm  

giá súng  

Đầu bịt lỗ châu mai  

Băng mình qua núi thép gai  

Ào ào vũ bão,  

Những đồng chí chèn lưng cứu pháo  

Nát thân, nhắm mắt, còn ôm...  

Những bàn tay xẻ núi lăn bom  

Nhất định mở đường cho xe ta  

lên chiến trường tiếp viện… 

Sau khi chiến dịch đã giành được thắng lợi hoàn toàn, nhạc sĩ Đỗ Nhuận có ngay ca 

khúc “Chiến thắng Điện Biên” như một khúc ca khải hoàn, tưng bừng khí thế chiến thắng: 

“Giải phóng Điện Biên, bộ đội ta tiến quân trở về giữa mùa hoa nở, miền Tây Bắc tưng bừng 

vui…”. 

Khi dạy về Việt Nam thời nguyên thủy và thời kì hình thành các quốc gia đầu tiên, GV 

có thể hướng dẫn học sinh liên hệ với văn học dân gian để thấy được nội dung phản ánh trong 

Văn học về thời kì dựng nước đầu tiên của dân tộc: 

Truyền thuyết Con Rồng cháu Tiên với ý nghĩa giải thích về nguồn gốc của các dân 

tộc Việt. 

Truyền thuyết Thánh Gióng phản ánh tinh thần đấu tranh chống giặc ngoại xâm của 

nhân dân... 

KẾT LUẬN 

DHTH là một công việc cần thiết trong GD nói chung và dạy học môn Lịch sử ở 

trường THPT nói riêng, nó đáp ứng được yêu cầu hiện nay trong việc dạy và học của GV và 

HS. DHTH cung cấp được nhiều kiến thức liên quan với nhau qua từng môn học nhất định, 

qua đó giúp nâng cao nhận thức của HS về sự phát triển của đât nước qua từng giai đoạn, 

cung cấp những hình ảnh, tác phẩm…làm giàu cho những bài học Lịch sử vốn được xem là 

khô khan, khó học đối với HS. 
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BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG MBTI TRONG HỖ TRỢ ĐỊNH HƯỚNG 

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC BẢN THÂN CHO SINH VIÊN  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

 

Phạm Hồng Quý 

Trường Đại học Yersin Đà Lạt, Lâm Đồng 

Tóm tắt 

Phân loại tính cách MBTI là phương pháp sử dụng những câu hỏi trắc nghiệm tâm lý để xác định 

tính cách của con người, dựa vào đó chúng ta hiểu chính mình hơn. Nếu biết được tính cách của 

người khác, chúng ta có thể phần  nào đoán được suy nghĩ, hành động của họ. MBTI được ứng 

dụng nhiều trong việc xây dựng đội ngũ nhân viên, quản lý và đào tạo, đối phó với căng thẳng, 

giải quyết xung đột, đàm phán, hướng dẫn nghề nghiệp, xây dựng các mối quan hệ cá nhân và 

giúp định hướng năng lực cá nhân tốt hơn. Ở Việt Nam, MBTI đã được một số các công ty chuyên 

về kỹ năng sống đưa vào giảng dạy cho sinh viên và người trưởng thành trong mọi lĩnh vực nghề 

nghiệp. Tại trường Đại học Yersin Đà Lạt, MBTI bước đầu đã được đưa vào trong các giờ học 

chính khoá để giúp sinh viên có thêm kinh nghiệm để đánh giá năng lực bản thân và hiểu rõ bản 

thân mình nhiều hơn từ đó có những nỗ lực và cố gắng. 

Từ khóa: MBTI (Myers-Briggs Type Indication) 

 

I. Mở dầu 

MBTI đã có lịch sử hơn 80 năm phát triển, được sử dụng ở hơn 100 quốc gia và 

khoảng 2 triệu người mỗi năm được huấn luyện chính thức trên toàn thế giới, trong đó tại Mỹ 

MBTI được sử dụng trong hầu hết các công ty được xếp hạng trên tạp chí Fortune 500. Đây là 

một phương pháp phân loại tính cách dựa trên các nghiên cứu của nhà tâm lý học người Thụy 

Sĩ Carl Gustav Jung và được Isabel Myer và Katherine Briggs bổ sung. Phương pháp này dựa 

trên nguyên lý của Jung cho rằng có thể phân loại tính cách con người dựa trên 3 tiêu chí: 

hướng nội / hướng ngoại; trực giác/giác quan; lý trí/tình cảm. Mục đích chính của Jung không 

phải là phân loại tính cách, ông chỉ cần một hệ thống phân loại để hỗ trợ cho các nghiên cứu 

của ông về ý thức và vô thức. Trong hệ thống phân loại của Jung, không có nhóm nào tốt, 

nhóm nào xấu, nhưng Jung nhận xét rằng cùng một sự vật hiện tượng sẽ gây ra những suy 

nghĩ, cảm xúc, phản ứng khác nhau cho những người khác nhau. Ba yếu tố cơ bản ảnh hưởng 

đến suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng của một con người là: xu hướng tự nhiên và cách thức mà 

con người tìm hiểu và nhận thức thế giới bên ngoài, trực giác/giác quan, cách thức mà người 

đó quyết định đưa ra lựa chọn. Sau này, Briggs/Myer bổ sung tiêu chí thứ 4: nguyên tắc/linh 

hoạt.  

II. Phân Loại Tính Cách MBTI 

Xác định được loại tính cách của mình, thấy rõ được sự khác biệt giữa những loại tính 

cách khác nhau và trân trọng sự khác biệt đó từ đó ứng dụng vào công việc và cuộc sống để 

thành công hơn. Hiểu biết về phân loại tính cách có thể dùng cho nhiều mục đích khác nhau 

như làm việc nhóm, lãnh đạo người khác, giao tiếp, thuyết phục, thương lượng, ra quyết 

định,… 
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MBTI được phân loại dựa trên 8 đặc điểm tính cách sau đây. 

2.1. Hướng nội - Introversion (I) 

- Thận trọng khi đưa ra quyết định, thường thăm dò, suy nghĩ rồi mới quyết định. 

- Khi gặp chuyện buồn hay bị tổn thương thì thường tìm khoảng lặng ở một mình.  

- Thích trò chuyện riêng nhưng chỉ với 2 người.  

- Tự suy nghĩ và đưa ra quyết định ít khi hỏi ý kiến của người khác.  

- Suy nghĩ nhiều nhưng ít nói, khi có ai hỏi thì mới nói quan điểm của mình.  

- Không sợ bị cô lập, thậm chí tự cô lập, thích sống nội tâm. 

2.2 Hướng ngoại - Extraversion (E) 

- Thích sống trong tập thể, tương tác với nhiều người và sự việc xung quanh.  

- Thường nhanh chóng đưa ra quyết định mà chưa suy nghĩ kỹ.  

- Thường bị căng thẳng, thậm chí trầm cảm nếu bị cô lập.  

- Rất dễ bắt chuyện, thường chủ động trò chuyện với người khác. 

- Thích diễn đạt bằng lời nói. 

- Thích nói ra mọi điều.  

- Thường sử dụng cơ thể để diễn đạt ý nghĩ 

2.3. Cảm giác - Sensing (S) 

- Đánh giá mọi thứ bằng giác quan, tư duy logic. 

- Muốn mọi thứ phải thật rõ ràng và chắc chắn. 

- Thích cách giải quyết đơn giản, mang tính thực tế cao. 

- Rất thích tìm hiểu, thu thập thông tin và ghi nhớ chúng rất lâu. 

- Giỏi áp dụng kinh nghiệm. 

2.4. Trực giác - Intuition (N) 

- Trí tưởng tượng tốt, khả năng sáng tạo cao. 

- Thường lo xa, nghĩ đến những việc sẽ xảy ra trong tương lai. 

- Khả năng áp dụng lý thuyết vào thực tế rất tốt. 

- Tập trung vào các vấn đề quan trọng, ý chính và các mối liên hệ giữa chúng. 

2.5. Lý trí - Thinking (T) 

- Thường nghĩ đến công việc, nhiệm vụ phải hoàn thành ở mọi lúc, mọi nơi.  

- Thu thập dữ liệu, sự kiện và suy nghĩ logic để đưa ra quyết định. 

- Nhanh chóng đưa ra những phân tích logic và khách quan. 

- Không ngại va chạm, tranh luận với người khác. 
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2.6. Tình cảm - Feeling (F) 

- Quan tâm đến cảm xúc của mình và của người khác khi đưa ra quyết định. 

- Nhạy cảm với cử chỉ, lời nói hay các phản ứng của người khác. 

- Khó xử khi có xung đột. Khi nổi giận thường có hành động tiêu cực. 

- Tham khảo ý kiến nhiều người và tìm kiếm sự ủng hộ của số đông. 

2.7. Nguyên tắc - Judging (J) 

- Lên kế hoạch chi tiết, cẩn thận trước khi hành động. 

- Hoàn thành nhiệm vụ và các giai đoạn quan trọng trước khi tiếp tục. 

- Có kế hoạch làm việc tránh được áp lực thời hạn. 

- Hoàn thành công việc trước khi giải trí. 

- Tự đề ra mục tiêu, thời gian thực hiện và các chuẩn mực cuộc sống. 

2.8. Linh hoạt - Perceiving (P) 

- Hành động mà không cần lập kế hoạch dài hạn, tùy theo tình thế mà có kế hoạch 

ngắn hạn. 

- Chịu áp lực tốt, làm việc đạt hiệu quả nhất khi thời hạn sắp hết. 

- Thích đa dạng, làm nhiều việc cùng lúc, thích vừa làm việc vừa giải trí. 

- Tìm cách không thực hiện cam kết, nếu nó ảnh hưởng đến sự tự do, linh động của 

mình. 

Từ 8 đặc điểm này, Briggs/Myer đưa ra 2x8 = 16 nhóm tính cách. Tên của mỗi nhóm 

đều có 4 chữ cái, đại diện cho 4 tiêu chuẩn phân loại. 

Bảng 1. 16 Nhóm MBTI 

 

ENFP INFP ENFJ INFJ ESTJ ISTJ ESFJ ISFJ 

ENTP INTP ENTJ INTJ ESTP ISTP ESFP ISFP 

 

III. Bảng câu hỏi trắc nghiệm tính cách MBTI 

 

Dựa vào các nghiên cứu trong nhiều năm, các tác giả của MBTI đã xây dựng được 

bảng câu hỏi trắc nghiệm tâm lý để người sử dụng bộ công cụ này có thể đánh giá đúng năng 

lực của bản thân. Để có thể đánh giá mình thuộc tính cách nào, người sử dụng phải trải qua 

việc làm trắc nghiệm với các câu hỏi về các nhóm tính cách đối lập.  
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Lấy ví dụ với cặp tính cách đối lập đầu tiên E – I: 

Extraversion – Introversion 

Extraversion Introversion 

Thế giới chúng ta tập trung sự chú ý vào 

và nạp năng lượng của mình từ đó. 

 Bạn bị hấp dẫn bởi thế giới bên ngoài 

nên thường nhận thức rõ mọi người, sự 

kiện và sự vật ở xung quanh bạn. 

 Bạn thường thoải mái hơn khi gặp và 

trò chuyện với người lạ. Sự ngại ngùng 

qua rất nhanh. 

 Bạn thường thân thiện, nói năng lưu 

loát và dễ gần với mọi người. 

 Bạn thường dễ mở lòng, tâm sự với bạn 

bè, người thân. 

 Bạn thường vừa nói hoặc vừa hành 

động vừa suy nghĩ. 

 

 Bạn thường dễ nói lên ý kiến của mình 

trong tập thể. 

 Bạn thường nói và hành động nhanh 

chóng, càng hưng phấn bạn càng nhanh. 

 Bạn thường sẽ cảm thấy buồn chán và 

bức bối khi phải ở một mình quá lâu 

hoặc không được tương tác với người 

xung quanh. 

 Tương tác với thế giới bên ngoài thường 

mang lại cho bạn năng lượng tinh thần.  

 

 Bạn bị hấp dẫn hơn bởi thế giới bên 

trong nên thường nhận thức rõ những 

suy nghĩ và cảm xúc bên trong của 

mình. 

 Bạn thường ngại hơn khi gặp và trò 

chuyện với người khác. Sự ngại ngùng có 

thể kéo dài. 

 Bạn thường từ từ, ít bắt chuyện và 

thường trầm lắng khi giao tiếp. 

 Bạn chỉ có thể mở lòng với một vài 

người cực kì gần gũi 

 Bạn thường cần có thời gian để tập trung 

suy nghĩ trước khi nói hay hành động. 

 Bạn thường giữ thái độ im lặng trong tập 

thể 

 Bạn thường nói và hành động một cách 

chậm rãi, từ tốn. 

 

 Bạn thường sẽ cảm thấy mệt mỏi khi 

phải ở chỗ nhộn nhịp đông người hoặc 

phải giao tiếp với nhiều người, nhất là 

người lạ. 

 Tương tác với thế giới bên trong thường 

mang lại cho bạn năng lượng tinh thần. 

 

 

I E 
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Sau khi đã hoàn thành các câu trắc nghiệm phân loại tính cách một cách khách quan 

nhất thì dựa vào số câu trả lời được lựa chọn, người làm trắc nghiệm MBTI có thể biết được 

mình thuộc về tính cách nào nhiều hơn. Và có lưu ý đặc biệt rằng sẽ không có ai hoàn toàn 

nghiêng 100% về một tính cách mà thường thì chỉ có tính cách nào nổi trội nhiều hơn. Việc 

xác định loại tính cách được thể hiện qua bảng bên dưới  

 

MBTI – Tự đánh giá 

Họ và tên: _____________________________ 

 

E I 

Rõ Không Rõ Không Rõ Rõ 

 

S N 

Rõ Không Rõ Không Rõ Rõ 

 

T T 

Rõ Không Rõ Không Rõ Rõ 

 

J P 

Rõ Không Rõ Không Rõ Rõ 

Kết quả MBTI tự đánh giá 
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Khi người làm bài trắc nghiệm MBTI đã biết mình thuộc kiểu tính cách nào trong số 

16 kiểu phân loại MBTI thì sẽ hiểu được tính cách của mình với các đánh giá về ưu điểm 

nhược điểm và cả cách khắc phục các nhược điểm đó. 

Giả sử người làm trắc nghiệm sau khi ra kiểu tính cách là ENFJ (Người cho đi) thì sẽ 

có các đặc điểm sau, kèm theo sau là phần gợi ý về nghể nghiệp của kiểu tính cách đó  

  

Hình 1. Trích lược những nội dung cơ bản kiểu tính cách ENFJ 

 

IV. Bước đầu ứng dụng MBTI vào việc hỗ trợ đánh giá năng lực bản 

thân cho sinh viên trường Đại học Yersin, Đà lạt 

Tại trường Đại học Yersin Đà lạt, MBTI đã được giới thiệu và tiến hành đánh giá trên 

khoảng 150 sinh viên năm thứ nhất của trường thuộc các Khoa Điều dưỡng, Công nghệ Sinh 

học, Công nghệ Môi trường và Công nghệ Thông tin trong các buổi Seminar và hướng dẫn 

sinh viên cách chọn chính xác các câu trắc nghiệm MBTI  bằng các ví dụ cụ thể về các tình 

huống liên quan đến việc lựa chọn các câu trắc nghiệm. Kết quả cho thấy các sinh viên rất 

hứng thú và quan tâm đến bài trắc nghiệm vì nó cho thấy năng lực hiện tại của bản thân và 

cách khắc phục để hoàn thiện bản thân, cũng như tính cách phù hợp với nghề nghiệp được 

chọn lựa.  
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                   Hình 2. Bài thuyết trình hướng dẫn đánh giá MBTI bằng PowerPoint 

 

Từ các khảo sát trên thế giới cho thấy bất kì công việc nào cũng có sự hiện diện của tất 

cả các loại tính cách MBTI. Tuy nhiên MBTI chỉ xác định mức độ thách thức phải vượt qua 

để ngày càng làm tốt công việc của mình. Công việc phù hợp với tính cách sẽ làm cá nhân 

cảm thấy ít khó khăn và căng thẳng hơn. MBTI không đánh giá được khả năng, năng lực, 

động lực, IQ, EQ. MBTI không giới hạn khả năng của mỗi người. 

Kết luận 

Xu hướng của mỗi người không thể thay đổi được, nên chúng ta phải chấp nhận xu 

hướng của bản thân mình và người khác thay vì mong muốn bản thân mình hay người khác 

thay đổi. Dù không thay đổi được xu hướng, chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi lựa chọn hành 

vi của mình sao cho hữu ích trong từng hoàn cảnh, và khuyến khích người khác lựa chọn hành 

vi hữu ích của họ trong từng hoàn cảnh. 

Việc bước đầu đưa bộ công cụ trắc nghiệm tâm lý MBTI vào môi trường dạy học như 

một làn gió mới kích thích và tạo cảm hứng cho người học phấn đấu trên bước đường hoàn 

thiện bản thân cũng như nâng cao năng lực cá nhân. Hy vọng trong tương lai gần các sinh 

viên thuộc sẽ được tiếp cận với bộ công cụ trắc nghiệm bổ ích này để định hướng và phát 

triển năng lực của bản thân tốt hơn.   
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