Lời nói đầu
Thực hiện dạy học là một mô đun quan trọng trong chương trình bồi dưỡng
nghiệp vụ sư phạm trình độ sơ cấp nhằm cung cấp cho người học các kiến thức
khoa học về kỹ năng dạy học, thực hiện giảng dạy bài lý thuyết, thực hành, tích hợp,
quản lý hồ sơ dạy học là những định hướng giúp người học có thể thực hiện tốt các
chức năng và nhiệm vụ dạy học sau này tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Từ thực tiễn việc phân tích nghề theo DACUM để thấy các công việc cần phải
thực hiện trong hoạt động dạy học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tổng cục Dạy
nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Chương trình khung Bồi
dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề cho GV dạy trình độ sơ cấp do vậy, tài liệu
được thiết kế theo cấu trúc mô đun gồm 04 bài. Bài 1 tập dạy lý thuyết đề cập đến
các kỹ năng như kỹ năng lên lớp, giao tiếp sư phạm, thuyết trình, tập dạy các loại
bài như dạy bài khái niệm, cấu tạo, phân loại, nguyên lý. Bài 2 tập dạy thực hành
gồm các nội dung như kỹ năng dạy học thực hành, các giai đoạn hướng dẫn thực
hành. Bài 3 tập dạy tích hợp bao gồm các nội dung như khái niệm dạy học tích hợp,
đặc điểm, tập dạy tích hợp. Bài 4 quản lý hồ sơ dạy học.
Trong mỗi bài, tài liệu trình bày các nội dung học tập, thực hành việc tổ chức
dạy học, cách thức tiến hành, để GV có thể sử dụng trong quá trình giảng dạy. Tuy
nhiên, đây chỉ là những gợi ý, tùy vào điều kiện và đối tượng dạy học mà GV chủ
động xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp.
Tài liệu này được biên soạn trong thời gian ngắn, do vậy, có thể còn những
hạn chế. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên
gia, các thầy, cô và bạn đọc để tài liệu được hoàn thiện hơn.
Xin trân trọng cảm ơn!
Ban chủ nhiệm biên soạn chương trình và tài liệu
Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ sơ cấp
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BÀI 1. TẬP DẠY LÝ THUYẾT
* MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC
Học xong bài này người học có khả năng
- Kiến thức: Trình bày được một số kỹ năng lên lớp cơ bản, khái niệm
giao tiếp sư phạm, thuyết trình, các loại bài dạy lý thuyết.
- Kỹ năng: Thực hiện được các kỹ năng lên lớp, giao tiếp, thuyết trình và
dạy các loại bài lý thuyết.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trong dạy học lý thuyết theo
hướng phát huy tính tích cực nhận thức của người học.
* NỘI DUNG CỦA BÀI HỌC
1. Một số kỹ năng dạy lý thuyết
1.1. Các kỹ năng lên lớp cơ bản
1.1.1. Kỹ năng kiểm tra bài cũ
a. Mục tiêu
Kiểm tra bài cũ là một trong các bước lý luận dạy học của bài học, tuy nhiên,
không phải vào bài mới nào GV cũng phải thực hiện kiểm tra bài cũ, tùy thuộc nội
dung từng bài mà có kiểm tra bài cũ hay không. Kiểm tra bài cũ được thực hiện nhằm
các mục tiêu sau:
- Xác định được mức độ nắm vững tri thức và kỹ năng của người học ở bài
học trước;
- Củng cố lại phần kiến thức đã học ở bài trước;
- Động viên khích lệ được tinh thần học tập của HS;
- Đặt vấn đề vào bài mới;
- Liên hệ để giới thiệu cấu trúc bài học mới.
b. Trình tự thực hiện
- Đặt câu hỏi hoặc bài tập (Nhắc lại, để một khoảng thời gian ngắn nhất định).
- Gọi HS trả lời.
- Yêu cầu các HS khác đánh giá, nhận xét, sau đó GV cung cấp đáp án để HS
tự định điểm.
- Quyết định điểm.
- Nhận xét kết quả và thái độ học bài cũ.
- Bổ sung kiến thức thiếu đồng thời hệ thống lại bài học cũ, nhấn mạnh phần
trọng tâm.
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- Sử dụng kiến thức cũ liên hệ với bài học mới, vào bài.
1.1.2. Kỹ năng tạo sự chú ý
Để hiểu được nội dung bài học thì trong quá trình học tập yêu cầu HS phải
chú ý nghe giảng, ghi chép, thảo luận, làm bài tập. Do vậy, cần tạo ra sự chú ý cho
người học, mục đích là thu hút được sự chú ý và khơi dậy niềm hứng thú học tập
của HS, định hướng nội dung bài học thông qua tình huống có vấn đề với các cách
thức sau:
- Nêu lên một sự kiện bất thường về chủ đề của bài học mà ta muốn HS quan tâm;
- Đưa ra một vài con số thống kê;
- Nêu ra những nghịch lý;
- Có thể sử dụng phương pháp sắm vai sau đó hỏi một câu hỏi;
- Trình diễn một cách hấp dẫn;
- Gắn với những gì HS đã trải qua (thiết lập mối liên hệ giữa bài cũ và bài
mới) khái quát lại bài học lần trước và trình bày xem kỹ năng hoặc kiến thức sắp học
được xây dựng như thế nào trên cơ sở những điều đã học, giải thích cho HS thấy rõ vị
trí của kỹ năng mới này nằm trong chương trình hay khoá học như thế nào;
- Giới thiệu cấu trúc bài và chuyển tiếp sang phần sau một cách tự nhiên;
- Kích thích động cơ học tập: Mô tả xem nội dung này có thể giúp giải quyết
vấn đề thực tiễn như thế nào, liên hệ chủ đề này với các lĩnh vực chủ đề khác. Khái
quát xem nội dung này quan trọng như thế nào đối với việc thực thi công việc.
1.1.3. Nhóm kỹ năng trình bày nội dung
a. Kỹ năng trình bày bảng
Bảng viết là một phương tiện truyền thống, kỹ năng trình bày bảng là một
trong những kỹ năng cơ bản của nghề dạy học. Trình bày bảng cần đạt một số yêu
cầu sau:
- Trình bày bảng phải khoa học muốn vậy GV cần chia bảng thành các cột,
hai hoặc ba cột tùy thuộc vào kích thước của bảng và nội dung cần viết lên bảng.
Sau khi viết tiêu đề bài học, chia bảng thành các phần hợp lý tùy thuộc vào kích cỡ
của bảng và khối lượng nội dung của bài giảng. Mỗi phần được sử dụng theo mục
đích nhất định. Phần bên trái của bảng (tính theo hướng nhìn vào bảng) trình bày và
lưu lại các nội dung chính của tiết học, bài học. Phần bảng bên phải nên dành để
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giải thích, phân tích, nêu ví dụ, ... làm rõ các vấn đề hoặc để người học tham gia các
hoạt động học tập;
- Theo lô gíc theo cấu trúc bài hợp lý từ các đề mục, tiểu đề mục một cách rõ
ràng để dễ theo dõi, ghi chép;
- Chữ viết có chức năng giao tiếp và được qui định thống nhất, cho nên chữ
viết bảng của người GV phải đạt ba yêu cầu đúng, đẹp và nhanh. Viết rõ ràng, mạch
lạc, thẳng hàng và đủ lớn để mọi HS trong lớp đều tri giác tốt. Chữ đẹp và thẳng
hàng sẽ tạo thiện cảm rất rõ đối với người học. Viết bảng từ trái sang phải, đứng
nghiêng người về phía bên tay phải khi viết một góc khoảng 450 để tránh che lấp
chữ đã viết. Chú ý việc cầm phấn khi viết bảng vì nó sẽ tạo ra nét chữ đẹp hay
không đẹp. Nên cầm phấn bằng 2 ngón, ngón cái và ngón trỏ. Cầm ở vị trí khoảng
một phần hai viên phấn để dễ dàng điều khiển, xoay đều viên phấn trong quá trình
viết, khi viết chú ý nét thanh nét đậm, nên nghiêng cạnh phấn một góc hợp với mặt
bảng khoảng từ 150 đến 300, tránh quay úp mặt vào bảng vừa nói vừa viết. Cách
trình bày bảng cần được GV viết theo một hệ thống, có dàn ý rõ ràng, viết rõ, viết
đẹp. Chữ viết tên các chương mục, tiêu đề, từ mới cần phải viết rõ, đủ nét.
- Tiêu đề bài học phải được viết trên cùng và cân đối giữa bảng. Các đề mục
đánh số theo hướng thu dần về trong để người học dễ phân biệt. Dùng phấn màu
hoặc ký hiệu để nhấn mạnh những nội dung trọng tâm cần ghi nhớ.
- Trong quá trình giảng bài không nên dành quá nhiều thời gian cho việc viết
hay vẽ hình trên bảng mà cần tạo ra những cơ hội hợp lý để HS được trình bày ý
kiến về nội dung bài học trên bảng.
b. Giọng nói
- Âm lượng: Rõ ràng và có khả năng nghe rõ được kể cả ở cuối phòng học
- Tần số: Tần số là độ cao hay thấp của giọng nói. Nói cao giọng được sử
dụng để gây sự chú ý ở lúc nào đó.
- Tốc độ: Tốc độ là độ nhanh chậm của lời nói. Tốc độ khoảng 125 từ/phút là
phù hợp nhất. Thay đổi tốc độ tạo hiệu quả cao ở những điểm quan trọng trong bài học.
- Ngắt giọng: Nên ngắt giọng trong khoảng 1-2 giây ở cuối mỗi ý tưởng và ở
cuối mỗi đoạn văn.
c. Từ và ngôn ngữ
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- Sử dụng ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu và phù hợp với đại đa số đối tượng
người học.
- Dùng từ chính xác, thích hợp với tình huống học tập, giải thích được các
thuật ngữ chuyên môn khi cần thiết. Diễn đạt phải ngắn gọn, dễ hiểu, tốc độ vừa
phải để HS có thể vừa nghe vừa ghi được, đồng thời vẫn theo dõi được tiến trình
của bài giảng. Thái độ GV phải ân cần, chu đáo, tư thế tác phong thể hiện sự đĩnh
đạc, tự tin, làm chủ trong quá trình thực hiện bài giảng...
- Không dùng các từ đệm lấp khoảng trống.
Để thực hiện được kỹ năng này người GV phải phối hợp các phương pháp,
phương tiện cùng các thao tác chủ yếu khi lên lớp như nói, viết bảng, theo dõi giáo
án, bao quát lớp học, tổ chức nhận thức cho HS thông qua tổ chức các hoạt động.
d. Kỹ năng đặt câu hỏi trong quá trình truyền đạt
Trong quá trình giảng bài, GV phải kết hợp các phương pháp dạy học khác
nhau. Một trong những phương pháp mà GV thường sử dụng để kích thích hoạt
động tư duy của HS là phương pháp đàm thoại với HS về các vấn đề có liên quan
đến nội dung bài học. Để việc đàm thoại có kết quả đòi hỏi người GV phải biết cách
đặt câu hỏi. Cụ thể, các câu hỏi cần phải tường minh, vừa sức với HS. Có khi GV
cũng phải biết chia câu hỏi lớn thành các câu hỏi nhỏ tạo điều kiện cho HS dễ trả lời
hơn, GV phải biết ước lượng số lượng câu hỏi với thời gian. Câu hỏi tập trung vào
việc chuyển tải kiến thức chứ không chỉ để kiểm tra việc nắm kiến thức của HS.
e. Kỹ năng bao quát, quản lý lớp học
Để việc tổ chức nhận thức đạt kết quả, thì trong quá trình dạy học người GV
cần phải dành một lượng chú ý tối thiểu để bao quát quản lý lớp học nhằm đảm bảo
lớp học trật tự, theo dõi được diễn biến nhận thức của HS và thu hút sự chú ý của họ.
Kỹ năng này thể hiện ở việc người GV chủ động điều khiển, kiểm soát lớp
học diễn ra đúng với ý đồ sư phạm đã dự kiến trong giáo án. Bao quát, điều khiển
lớp học được thực hiện chủ yếu thông qua những phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn
ngữ như ánh mắt, cử chỉ, thái độ vv.
g. Kỹ năng tổ chức các hoạt động nhận thức cho HS trong lớp học
Kỹ năng tổ chức nhận thức cho HS trong lớp học hết sức quan trọng, nó
quyết định rất lớn chất lượng lĩnh hội tri thức, KN, KX của HS. Kỹ năng được thể
hiện ở việc GV tổ chức có kết quả các hoạt động đàm thoại, trả lời câu hỏi, thảo
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luận trong hoạt động nhóm, giải bài tập, làm thí nghiệm, trình bày vấn đề hay ý
tưởng trước tập thể lớp, thực hành vận dụng kiến thức, kỹ năng hoặc giải quyết các
tình huống giả định, nhằm làm cho HS lĩnh hội tốt các tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cần
thiết.
1.1.4. Kỹ năng củng cố, hệ thống bài
Kỹ năng củng cố hệ thống bài đòi hỏi người GV phải tổng hợp được những
vấn đề quan trọng, những kiến thức trọng tâm của bài học nhưng không phải là việc
giảng lại, lặp lại làm cho HS. Củng cố, tóm tắt bài học có thể thực hiện bằng các
cách sau:
- Đàm thoại, kiểm tra HS về những vấn đề trọng tâm của bài học;
- Yêu cầu HS làm các bài tập hoặc thực hành những nội dung trọng tâm vừa học;
- Sử dụng mô hình, hình ảnh để hệ thống hóa bài học. Có thể dùng phim
hoặc lập bảng so sánh, hệ thống hoá, sơ đồ hoá, hoặc sử dụng các dụng cụ trực quan
khác để HS củng cố những tri thức vừa học đồng thời hình thành cho họ kỹ năng
liên hệ bài học với thực tế.
- Đặt ra các tình huống, các bài tập để củng cố, khắc sâu tri thức, kỹ năng, kỹ
xảo cho HS. Đồng thời tạo ra hứng thú để HS tổng kết tóm tắt bài học.
1.2. Kỹ năng giao tiếp sư phạm
1.2.1. Khái niệm giao tiếp sư phạm
a. Khái niệm về giao tiếp
Giao tiếp được hiểu là quá trình thiết lập nên mối quan hệ hai chiều về mặt
tâm lý giữa người với người, nhóm xã hội nhằm truyền đạt ý đồ, tư tưởng, tình cảm,
ý nghĩ lẫn cho nhau, gây ảnh hưởng qua lại, cảm hoá lẫn nhau và để lại dấu ấn trong
nhau khi sử dụng những phương tiện, điều kiện nhất định ở trong những môi trường
xã hội xác định.
Giao tiếp được coi là một điều kiện và phương tiện tâm lý quan trọng, quy
định chất lượng và hiệu quả của việc giải quyết các nhiệm vụ hoạt động cũng như
quan hệ của chủ thể. Người ta có thể coi giao tiếp như là một hoạt động và một loại
quan hệ đặc biệt của con người. Giao tiếp là một hiện tượng tâm lý rất phức tạp và
được biểu hiện ở nhiều mặt, nhiều cấp độ khác nhau. Có nhiều cách hiểu khác nhau
về giao tiếp, mỗi khái niệm về giao tiếp đều được xác định dựa trên một quan điểm
riêng và có hạt nhân hợp lý theo nội hàm, ngoại diên của nó.
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Giao tiếp được coi là hình thức đặc trưng cho mối quan hệ qua lại giữa con
người với người và nhóm người mà qua đó làm nảy sinh ra sự tiếp xúc về mặt tâm
lý, biểu hiện qua các quá trình tryền đạt thông tin về tư tưởng, tình cảm, sự hiểu biết,
sự rung cảm, sự gây ảnh hưởng, tác động qua lại về mặt tâm lý lẫn nhau và để lại
dấu ấn trong nhau. Giao tiếp gắn bó chặt chẽ với hoạt động thực tiễn của con người
như lao động, học tập, vui chơi tập thể… nhằm thực hiện chức năng đảm bảo việc
định hướng cho mọi tác động, tham gia chỉ đạo quá trình thực hiện, kiểm tra và đánh
giá kết quả của mọi mối quan hệ cũng như hoạt động của con người. Giao tiếp biểu
hiện nhu cầu của các chủ thể muốn tiếp xúc với nhau. Theo A.A.Leontev, giao tiếp là
một hệ thống những quá trình tiếp xúc giữa người - người - nhóm xã hội một cách có
mục đích, có tính khoa học, nghệ thuật do động cơ kích thích, bảo đảm tiền đề tâm lý
cho sự vận hành của các mối tương tác người - người - nhóm xã hội trong hoạt động
tập thể cũng như sự thực hiện các mối quan hệ xã hội, quan hệ liên nhân cách và các
quan hệ tâm lý có sử dụng các phương tiện đặc thù mà trước hết là ngôn ngữ.
Giao tiếp có những đặc điểm cơ bản như: 1) Các quá trình giao tiếp giữa
người - người - nhóm người được thực hiện luôn luôn mang tính xã hội – lịch sử,
tính chủ thể, tính mục đích, tính kế hoạch; 2) Thuộc tính bản chất của giao tiếp được
thể hiện ở chỗ các chủ thể tiến hành tạo lập nên các mối quan hệ hai chiều về mặt
tâm lý lẫn nhau giữa người với người và nhóm người để thực hiện nhiệm vụ truyền
bá thông tin về ý đồ, ý nghĩ, tư tưởng, tình cảm lẫn cho nhau, cảm hoá lẫn nhau và
để lại dấu ấn trong nhau; 3) Nội dung, phương thức thực hiện và hình thức biểu hiện
của giao tiếp luôn luôn được quy định bởi tính chất của nhu cầu, động cơ ở các chủ
thể cũng như đặc tính của các yếu tố tâm lý xã hội như truyền thống, tập quán, tâm
trạng, dư luận và bầu không khí tâm lý chung của nhóm, tập thể; 4) Giao tiếp giữa
người – người – nhóm, tập thể luôn luôn được diễn ra trong các điều kiện cụ thể của
xã hội khi sử dụng các công cụ – phương tiện xác định và mang tính nhân loại, tính
vĩnh hằng.
b. Giao tiếp sư phạm
Giao tiếp sư phạm được hiểu là quá trình thiết lập nên mối quan hệ hai chiều
về mặt tâm lý giữa nhà giáo dục với người được giáo dục nhằm truyền đạt ý đồ, tư
tưởng, tình cảm lẫn cho nhau, gây ảnh hưởng qua lại, cảm hoá lẫn nhau và để lại dấu
ấn trong nhau. Giao tiếp sư phạm là một phương tiện, điều kiện tâm lý quan trọng,
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quy định chất lượng và hiệu quả của việc giải quyết các nhiệm vụ giáo dục - đào tạo
của nhà trường. Vì vậy, người GV phải biết cách quan tâm đến việc tổ chức, chỉ đạo
và thực thi một cách có hiệu quả các quá trình tiếp xúc với HS khi thực thi bất kỳ
nhiệm vụ giáo dục cũng như giáo dưỡng nào. Nó được bao gồm hệ thống các kỹ
năng chuẩn bị, kỹ năng thực hiện và kỹ năng kiểm tra, đánh giá quá trình cũng như
kết quả của các hoạt động giao tiếp sư phạm để có biện pháp hiệu chỉnh theo mục
tiêu đã hướng đích.
Những yếu tố làm cơ sở cho quá trình thực thi các nhiệm vụ giao tiếp sư
phạm được bao gồm: 1) Tính mục đích của hoạt động sư phạm chi phối đặc điểm,
hình thức và phong cách của giao tiếp sư phạm; 2) Việc thực hiện kết hợp chặt chẽ
giữa sự tôn trọng với biết đề cao thiên hướng tích cực hoá hoạt động độc lập, sáng
tạo, tự giác, hăng say của HS trong khi thực hiện những nhiệm vụ giáo dục và giáo
dưỡng được coi là một tư tưởng quan trọng, chỉ đạo cho việc tổ chức các quá trình
giao tiếp sư phạm; 3) Tiến hành tổ chức thực hiện tốt mọi mối quan hệ thầy – trò tạo
ra sự hiểu biết lẫn nhau, chỉ đạo HS thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo; 4) Sử
dụng tốt các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ trong quá trình tiếp xúc với HS
và nhóm, tập thể lớp.
Căn cứ vào nhiệm vụ giáo dục đào tạo cũng như đặc điểm tâm, sinh lý của
đối tượng và tính chất của quá trình sư phạm, người GV phải xác định được mục
đích cho sự tiếp xúc. Trên cơ sở mục đích đó, nhà sư phạm phải huy động toàn bộ
các hoạt động tâm lý cũng như trạng thái và thuộc tính nhân cách của mình để nỗ
lực tư duy, tưởng tượng sáng tạo mà xây dựng nên kế hoạch, chiến lược giao tiếp.
Sau khi kế hoạch và chiến lược giao tiếp đã được xác định, người GV còn phải nỗ lực
tư duy để tìm kiếm các phương tiện, điều kiện cần thiết và chuẩn bị tâm thế cho các
quá trình tiếp xúc.
Trong quá trình tiếp xúc, chủ thể phải biết huy động toàn bộ các hoạt động
tâm lý để tiến hành xây dựng nên bức chân dung tâm lý trung thực về cả mình lẫn
đối phương. Qua thái độ, nét mặt, ánh mắt, cử chỉ, ngôn ngữ của HS, người GV phải
có sự nỗ lực tư duy, tưởng tượng sáng tạo để hiểu biết đầy đủ, đúng đắn về tâm lý
của các em mà tiến hành giao tiếp cho phù hợp nhằm giải quyết có hiệu quả những
nhiệm vụ giáo dục và giáo dưỡng. Trong khi truyền đạt, người GV cần phải biết
"đánh trúng" tâm lý HS và biết rõ xem các em đang nghĩ gì về mình. Trong khi lĩnh
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hội tri thức, người HS phải có được ý thức học tập và sự đồng nhất tâm trạng dạy
học để thấu hiểu lời giảng cũng như những đòi hỏi mà thầy đang mong đợi ở mình.
Tính chất của các quá trình tiếp xúc giữa người giáo dục với người được giáo dục là
sự trao đổi thông tin về tri thức, kỹ năng cũng như về tư tưởng, tình cảm, ý nghĩ, ý
đồ lẫn cho nhau.
Thầy và trò được coi là chủ thể của hoạt động sư phạm. Đôi khi chúng ta nói
một cách đơn giản rằng sự phát triển nhân cách của HS là đối tượng của hoạt động
dạy. Thực ra, nhân cách và hoạt động của HS luôn có mối quan hệ với hoạt động
dạy của thầy khi giải quyết nhiệm vụ học tập nhằm chiếm lĩnh nội dung của đối
tượng để làm hình thành, phát triển nhân cách của chính người học. Đương nhiên,
quá trình này có thể ảnh hưởng tới sự phát triển nhân cách của cả thầy và trò. Trước
đây, người ta hiểu hoạt động sư phạm là hoạt động dạy của thầy bao gồm các hành
động lựa chọn, sắp sếp tài liệu giảng dạy, tổ chức, điều khiển HS, thu thập phân tích,
xử lý thông tin, thông báo, giảng bài, thuyết phục. Hoạt động giảng dạy không thể
tách khỏi hoạt động học tập. Hai hoạt động này được liên hệ chặt chẽ với nhau thành
một thể thống nhất của hoạt động dạy học và tuân thủ quy luật của hoạt động sư
phạm. Quá trình dạy và học bao gồm hoạt động giảng dạy của thầy và hoạt động học
của trò. Trong quá trình dạy học, thầy là chủ thể của hoạt động dạy còn trò là chủ
thể của hoạt động học. Nói đúng hơn, thầy và trò được coi là chủ thể cùng nhau thực
hiện nhiệm vụ của hoạt động dạy học. Trong quá trình dạy học, sự truyền đạt và lĩnh
hội này được diễn ra trong điều kiện của các mối quan hệ giữa thầy – trò. Như vậy,
giao tiếp sư phạm được diễn ra như một điều kiện tất yếu của hoạt động sư phạm.
Giao tiếp sư phạm có mặt thông tin của nó. Ở đây thầy giáo thực hiện nhiệm
vụ thông báo, truyền đạt cho HS những thông tin xác định. Sự giao tiếp này được
thực hiện trong quá trình tổ chức hoạt động nhận thức cũng như tiến hành các tác
động giáo dục toàn diện đến HS. Trong quá trình dạy học, người GV cần phải suy
nghĩ cẩn trọng khi lựa chọn tính chất, chất lượng và những hình thức biểu đạt thông
tin. Họ phải suy nghĩ về tính chất và sức mạnh của thông tin. Khi tiến hành tổ chức
tác động hình thành phải luôn nhớ rằng mỗi một quan hệ giao tiếp bằng cách này
hay cách khác đều có ý nghĩa giáo dục.
Khi GV thông báo hay tiến hành tổ chức hoạt động giáo dục cũng như dạy
học thì sự giao tiếp giữa thầy – trò – tập thể lớp bao giờ cũng mang tính chất chế
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định. Sự tác động đó hoàn toàn khác với những tiếp xúc tự do trong giờ nghỉ hoặc
ngoài giờ học. Cả hai loại giao tiếp theo chế định và tự do đều có những đặc điểm
tâm lý xác định theo đặc trưng của nhóm HS khác nhau. Chẳng hạn có những HS
này tránh né sự giao tiếp tự do, HS khác lại tìm kiếm nó. Đặc điểm tâm lý của giao
tiếp hoàn toàn phụ thuộc vào chính năng lực giao tiếp của GV và kỹ năng thực hiện
các hình thức tiếp xúc của họ.
1.2.2. Bản chất, điều kiện, vai trò, chức năng của giao tiếp sư phạm
a. Bản chất của giao tiếp sư phạm
Trong tác phẩm của mình, A.A.Leontev đã khẳng định rằng giao tiếp sư
phạm là một loại hình giao tiếp có tính nghề nghiệp luôn luôn được biểu hiện ra
trong mối quan hệ giữa GV với HS ở trên lớp và ngoài giờ học. Giao tiếp sư phạm
được coi như là một điều kiện quan trọng, đảm bảo hiệu quả và chất lượng của hoạt
động sư phạm. Hoạt động sư phạm được coi là nhân tố khách quan quy định nội
dung tâm lý của giao tiếp sư phạm đồng thời, giao tiếp sư phạm lại góp phần quy
định hiệu quả, chất lượng của hoạt động sư phạm để biểu hiện ra trong hoạt động
dạy học. Tương tự như các dạng hoạt động tập thể, hoạt động nhóm, việc thực hiện
nhiệm vụ của hoạt động cùng nhau giữa thầy với trò nhất thiết phải có được các quá
trình tiếp xúc giữa thầy với trò và tập thể lớp như là một điều kiện tâm lý cần thiết.
Giao tiếp sư phạm một loại hình giao tiếp có tính nghề nghiệp giữa GV với
HS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục và giáo dưỡng, có chức năng cơ bản
là tạo ra sự tiếp xúc về mặt tâm lý, xây dựng bầu không khí tâm lý thuận lợi cho dạy
học, định hướng các quá trình tâm lý và phát triển nhân cách cho HS theo mục tiêu
giáo dục, làm cho quan hệ thầy trò trong tập thể HS và trong hoạt động dạy học
được diễn ra một cách hợp lý. Giao tiếp sư phạm được coi là một thành phần cơ bản
của hoạt động sư phạm. Những hình thức chủ yếu của công tác giáo dục và giáo
dưỡng được thực hiện trong những điều kiện của các quá trình giao tiếp. Không có
giao tiếp thì toàn bộ các hoạt động của GV và HS sẽ không có hiệu quả, không đạt
được mục đích. Hoạt động sư phạm trong nhà trường chủ yếu được thực hiện thông
qua các quá trình giao tiếp giữa GV và HS. GV được coi là chủ thể, người tổ chức,
điều khiển quá trình giáo dục - đào tạo trong nhà trường còn HS là chủ thể, người
lĩnh hội tri thức khoa học, kỹ năng, kỹ xảo, thái độ nghề nghiệp do GV truyền đạt.
Với ý nghĩa này, HS được coi như là đối tượng hay khách thể của quá trình giao tiếp
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trong hoạt động sư phạm. Để hoạt động giáo dục đạt hiệu quả cao, chúng ta không
thể coi HS như một khách thể thụ động mà là một chủ thể có ý thức, tích cực, chủ
động, say sưa trong hoạt động để đón nhận tri thức khoa học, tiếp thu kỹ năng, rèn
luyện kỹ xảo, tay nghề và thái độ do GV trình bày.
b. Điều kiện của giao tiếp sư phạm
- Điều kiện vật chất và tinh thần cho giao tiếp sư phạm
- Nền kinh tế, văn hoá, xã hội
- Máy móc, phương tiên, trang thiết bị, kỹ thuật
- Ý thức giao tiếp
- Điều kiện tâm lý xã hội của nhóm, tập thể HS và nhóm nhà trường như:
truyền thống, tâm trạng, dư luận, bầu không khí tâm lý trong nhóm, tập thể;
- Điều kiện tâm, sinh lý của từng chủ thể GV và HS.
c. Vai trò của giao tiếp sư phạm
Vai trò quan trọng của giao tiếp sư phạm được thể hiện ở những vấn đề như: 1)
Điều khiển quá trình nhận thức bao gồm các phẩm chất của nhạy cảm, biểu tượng,
tư duy, tưởng tượng, chú ý, trí nhớ, ngôn ngữ; 2) Quy định tính hiệu quả của giáo
dục đào tạo và sự phát triển nhân cách ở HS như hiệu quả dạy học, hiệu quả giáo
dục toàn diện, hiệu quả phát triển nhân cách nghề; 3) Là phương tiện để thực hiện
toàn bộ những nhiệm vụ giáo dục đào tạo. Việc thực hiện được các mối quan hệ
giao tiếp giữa người với người và nhóm xã hội là vấn đề bức thiết và có ý nghĩa sâu
sắc đối với hạnh phúc của mỗi cá nhân.
Giao tiếp được coi là con đường, phương tiện quan trọng giúp cho chúng ta
đạt được mục đích trong cuộc sống vì các lý do sau:
- Giao tiếp có khả năng tạo ra những điều kiện cần thiết, những cơ hội thuận
lợi cho sự tăng trưởng và phát triển về trí tuệ cũng như những hiểu biết xã hội cho
từng chủ thể;
- Qua các quá trình tiếp xúc về mặt tâm lý với nhiều người mang những cá
tính khác nhau, mỗi chủ thể có điều kiện để làm hình thành được những nét cá tính
tốt cho mình một cách độc lập và có sắc thái riêng;
- Qua các quá trình tiếp xúc, ở mỗi chủ thể sẽ có đủ các điều kiện tâm lý xã
hội để giữ được thăng bằng về thần kinh, duy trì sức khoẻ và tạo ra sự bình an về
mặt tâm lý. Toàn bộ quá trình phát triển nhân cách của con người được diễn ra song
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song với việc mở rộng các mối quan hệ xã hội. Khi các mối quan hệ xã hội ngày
càng mở rộng, cuộc sống của chủ thể luôn luôn chịu sự tác động, ảnh hưởng của các
nhân cách khác đồng thời nó còn bị phụ thuộc và có ảnh hưởng, tác động ngược trở
lại với cuộc sống của mọi người.
d. Chức năng của giao tiếp sư phạm
Giao tiếp sư phạm thực hiện những chức năng cơ bản như: 1) Thông tin.
Trong giao tiếp các chủ thể thực hiện việc truyền, nhận và xử lý thông tin toàn diện
về nhau; 2) Tạo lập các mối quan hệ, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các cá nhân, nhóm,
tập thể; 3) Nối mạch cho sự tiếp xúc giữa các cá nhân.
Trong giáo dục và giáo dưỡng, mối quan hệ giữa thầy giáo với HS được coi
là mối quan hệ xã hội đích thực, tồn tại khách quan do cả hai loại chủ thể tạo dựng.
Thiếu vắng một trong chủ thể thầy hoặc trò đều không có được quá trình dạy học và
giáo dục. Quá trình này được tiến hành thông qua giao tiếp giữa thầy giáo với HS
mà nội dung của nó đã được quy định rõ ràng qua quy chế HS, sinh viên, điều lệ nhà
trương, nội quy học tập. Các văn bản luật này đã quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm
của thầy giáo và HS trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ giáo dục và đào tạo ở
nhà trường;
Giao tiếp có nội dung xã hội cụ thể được thực hiện trong những điều kiện,
hoàn cảnh xã hội nhất định. Giao tiếp được tiến hành trong những không gian, thời
gian và các điều kiện, phương tiện cụ thể. Giao tiếp mang tính lịch sử – xã hội, tính
chủ thể, tính khoa học, tính nghệ thuật, tính sư phạm, tính truyền thông và tính nhân
loại. Tính chất xã hội trong giao tiếp được thể hiện ở chức năng phục vụ nhu cầu
chung của xã hội hay của một nhóm người. Cá nhân vừa được coi là chủ thể vừa là
khách thể của các quá trình giao tiếp. Thầy giáo khi thực hiện những tác động sư
phạm vào HS dù nội dung, phương pháp, phương tiện và hình thức dạy học như thế
nào, có mang tính khoa học đến mức nào đi chăng nữa mà bản thân HS không thích
tiếp nhận tri thức thì hiệu quả dạy học sẽ rất thấp thậm chí, không đạt được kết quả.
Giao tiếp là một hiện tượng xã hội rất phức tạp, đối tượng nghiên cứu của
nhiều nhà khoa học như xã hội học, ngôn ngữ học, lý thuyết thông tin, tâm lý học,
đạo đức học… Giao tiếp biểu hiện qua các quá trình tiếp xúc giữa con người với con
người và nhóm người nhằm mục đích trao đổi thông tin về tư tưởng, tình cảm, vốn
kinh nghiệm, ý đồ, ý nghĩ lẫn cho nhau, gây ảnh hưởng qua lại, cảm hoá lẫn nhau
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và để lại dấu ấn trong nhau. Giao tiếp của con người không chỉ xảy ra trong hiện tại
mà nội dung của nó có thể hàm chứa cả những thông tin về quá khứ và tương lai.
Giao tiếp mạng trong mình sự kế thừa, sự lựa chọn những tinh hoa của quá khứ và
những giá trị của thời đại thông qua các công cụ và phương tiện như ngôn ngữ, các
phương tiện kĩ thuật dùng để ghi chép, giữ gìn những di sản văn hoá tinh thần – vật
chất, các công cụ. Giao tiếp được phát triển trong quá trình xã hội hoá cá nhân cũng
như cá nhân gia nhập vào các mối quan hệ xã hội và rất cần thiêt đối với mọi cá
nhân, cộng đồng, dân tộc, tập thể – nhóm, một phương tiện hữu hiệu cho các dân tộc
có thể thực hiện sự hoà quyện vào nền văn minh nhân loại.
Mọi tác động giáo dục và giáo dưỡng được thực hiện trong nhà trường đều
nhằm mục tiêu phát triển nhân cách cho thể hệ HS mà giao tiếp sư phạm là một
trong những con đường cơ bản, đảm bảo thực hiện mục tiêu này. Có thể coi nhân
cách như là toàn bộ những đặc điểm cùng với những phẩm chất tâm lý cá nhân có
tác dụng quy định giá trị và hành vi xã hội của một chủ thể. Tất cả những cái đó sẽ
góp phần tạo nên được nét đặc trưng của bản sắc và giá trị xã hội trong nhân cách của
họ. Theo quan điểm sư phạm học, tâm hồn trẻ em rất phức tạp, đòi hỏi người GV phải
biết ứng xử thận trọng và khôn khéo khi tiếp xúc với các em.
e. Đặc điểm của giao tiếp sư phạm
Giao tiếp sư phạm có những đặc điểm cơ bản như: 1) Trong giao tiếp sư
phạm, GV một chủ thể gián tiếp không chỉ giao tiếp với HS qua nội dung bài giảng,
tri thức khoa học mà còn là tấm gương sáng, mẫu mực về nhân cách để các em noi
theo. Trong thao tác sư phạm, người GV bao giờ cũng biểu hiện sự thống nhất giữa
lời nói với việc làm, có một nhân cách phát triển. Tấm gương của GV có ảnh hưởng
lớn đến sự hình thành và phát triển nhân cách của HS; 2) Có sự khôn khéo trong ứng
xử. Trong dạy học, thầy giáo dùng các biện pháp giáo dục tình cảm, thuyết phục,
vận động đối với HS là chính không được thực hiện những tác động áp đặt và xúc
phạm nhân cách các em. Trong quá trình giao tiếp sư phạm, vấn đề tạo lập những
thái độ khéo léo đối xử với HS là việc làm của mọi GV mà tiền đề tâm lý của nó
chính là những thái độ chân thật đối với tất cả tập thể lớp cũng như với từng HS.
Thực chất của vấn đề này là GV không được có bất cứ hình thức áp đặt nào trong
thái độ ứng xử với HS. Đây là vấn đề thuộc quan hệ đúng đắn giữa GV với HS, một
yếu tố tinh thần kích thích việc giáo dục và giảng dạy đạt hiệu quả cao, thể hiện thái
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độ ân cần, chu đáo, nhân từ của thầy trên cơ sở có sự hiểu biết thấu đáo, tin cậy, biết
đề ra những yêu cầu đúng đắn. A.X.Macarenco cho rằng sự khéo léo đối xử về mặt
sư phạm biểu lộ được sự chân thành của lòng nhân đạo chân chính của nhà giáo dục
lành nghề đối với HS. Trong giao tiếp sư phạm, sự khéo léo đối xử sư phạm biểu
hiện năng lực tiếp xúc của GV với thế giới tâm lý của HS. Trong giao tiếp sư phạm,
GV có được những điều kiện tâm lý cần thiết cho việc hiểu HS. Sự hiểu biết thấu lý,
đạt tình được xuất phát từ trái tim của mỗi GV. Không có sự chân thành của GV,
tâm hồn của trẻ em chậm được mở ra trước người lớn, có khi lại rất chậm. Sự gần
gũi thực sự đối với HS có khả năng tạo ra được những tiền đề tâm lý cần thiết cho
việc hiểu biết các em để từ đó biết đi sâu vào tâm trạng, phán đoán trước những
phản ứng có thể xảy ra ở HS đối với việc thực hiện các thao tác giáo dục - đào tạo.
Vì vậy nhà sư phạm phải có được những thái độ đúng mực khi giải quyết các tình
huống sư phạm; 3) Giao tiếp sư phạm mang tính chuẩn mực, tính khoa học, tính
nghệ thuật, tính phát triển nhân cách và tính giao tiếp. Nhìn chung để cho quá trình
giao tiếp sư phạm diễn ra hợp lý, có hiệu quả, chúng ta phải tạo ra được bầu không
khí tâm lý giao tiếp tích cực giữa GV với HS. Đây là yếu tố tâm lý mà cả hai chủ thể
GV và HS đều phải biết chủ động tạo ra trong quá trình tiếp xúc nhưng vai trò của
nhà giáo là chủ đạo. Để cho bầu không khí tâm lý giao tiếp sư phạm có tác dụng tích
cực, góp phần quyết định đối với hiệu quả cũng như chất lượng của các quá trình
dạy học và giáo dục, người GV phải có ý thức chủ động tổ chức, xây dựng và chỉ
đạo sự vận hành của các mối quan hệ liên nhân cách trong nhà trường. Trong giao
tiếp chính thức, có thể HS biểu hiện ra hiện tượng sợ GV, sự căng thẳng xúc cảm
này được coi như hàng rào tâm lý có ảnh hưởng đến quá trình học tập của HS. Sau
mỗi lần không hoàn thành nhiệm vụ học tập, chưa thực hiện tốt những yêu cầu của
GV, vi phạm nội quy của nhà trường mà GV thiếu sự đối xử tế nhị thì ở HS sẽ biểu
hiện ra những trạng thái tâm lý tiêu cực. Để có thể làm giảm và triệt tiêu trạng thái
căng thẳng cảm xúc, người GV cần phải có thái độ và hành vi ứng xử đúng mực,
khôn khéo, tôn trọng, thương yêu HS theo cách “càng yêu người bao nhiêu, càng
yêu nghề bấy nhiêu”. Thông qua đó, thầy giáo tiến hành sử dụng những biện pháp
giáo dục thích hợp và biết tổ chức thực hiện các quá trình giao tiếp với HS. Trong
khi tổ chức các quá trình giao tiếp sư phạm, người GV phải thực hiện những tác
động hợp lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi về mặt tâm lý để phát triển động cơ học
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tập đúng đắn mà qua đó, phát huy cao độ tính tích cực hoạt động trí tuệ của các em,
xoá bỏ hàng rào tâm lý ngăn cách giữa thầy với trò.
Bằng bất kì giá nào, trong quá trình giải quyết toàn bộ các nhiệm vụ giao tiếp
sư phạm, chủ thể phải biết tạo ra được những xúc cảm, tình cảm tích cực ở cả thầy
lẫn trò. Mặt khác, trong hành vi, cử chỉ và thái độ ứng xử, HS phải luôn luôn biểu
hiện ra được sự tôn kính thầy cô giáo và ý thức vươn lên trong học tập theo đúng
nguyên lý “tiên học lễ, hậu học văn”. Tác động giáo dục của gia đình được coi là
những yếu tố quan trọng trong việc hình thành thái độ kính trọng người thầy cho con
em. Ý thức tôn sư – trọng đạo đã trở thành một nét văn hoá trong đời sống người Việt
và được biểu hiện bằng phương thức đối nhân – xử thế như “muốn sang thì bắc cầu
Kiều, muốn con hay chữ phải yêu kính thầy”.
1.2.3. Giao tiếp bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ
1.2.3.1. Giao tiếp bằng ngôn ngữ
a. Khái quát về ngôn ngữ
Ngôn ngữ được coi là quá trình mỗi cá nhân tiến hành sử dụng một thứ ngữ
ngôn nhất định để giao tiếp. Nói cách khác, chúng ta có thể hiểu rằng, ngôn ngữ là
sự giao tiếp bằng một loại ngữ ngôn của một chủ thể xác định. Ngôn ngữ luôn biểu
hiện những đặc trưng tâm lý cho từng người. Sự khác biệt cá nhân về ngôn ngữ
được thể hiện ra ở cách phát âm, cấu trúc của câu và sự lựa chọn từ để biểu đạt ý.
Vai trò ngôn ngữ nói trong giao tiếp sư phạm: 1) Định hướng hoạt động,
giao tiếp; 2) Truyền đạt là lĩnh hội tri thức, kỹ năng, thái độ; 3) Tổ chức quản lý
hành vi và quan hệ của mọi người.
Ngôn ngữ có ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết
1) Ngôn ngữ nói
- Đặc điểm xã hội
+ Đặc điểm xã hội của ngôn ngữ nói trong giao tiếp sư phạm bao giờ cũng có
thành phần ngữ pháp, từ vựng và ngữ âm. Cấu trúc này phản ánh trình độ phát triển
của dân tộc, địa phương của chủ thể khi sử dụng ngôn ngữ đó. Trong giao tiếp sư
phạm đòi hỏi GV phải nói đúng theo các chuẩn của các thành phần này;
+ Ngôn ngữ nói chứa đựng cái nghĩa xã hội trong nội hàm của khái niệm. Từ
và tập hợp từ có nghĩa mang nội dung xã hội. Nghĩa thực hiện chức năng nhận thức,
chỉ đồ vật, hiện tượng, các thuộc tính, các quan hệ của chúng đang tồn tại và phát
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triển trong hiện thực. Khi giao tiếp chủ thể dùng ngôn ngữ để truyền đạt nội dung
nghĩa của các tri thức khoa học;
+ Ngôn ngữ nói được xã hội và cá nhân sử dụng trong giao tiếp với người
xung quanh do vậy, khi họ sử dụng ngôn ngữ để biểu đạt từ – tập hợp từ lại hàm
chứa cái ý riêng của mình ở đó. Cái ý trong giao tiếp sư phạm thể hiện thái độ thiện
cảm, chân tình, nhân hậu và cái cao quý trong nhân cách của chủ thể khi tiếp xúc;
+ Ngôn ngữ nói được cá nhân sử dụng để biểu đạt trong những tình huống,
hoàn cảnh cụ thể. Ít nhiều nó đều mang tính chất tình huống cụ thể như không gian,
thời gian, đối tượng và mục đích. Khi nghe lời nói nếu chủ thể tách rời nó ra khỏi
hoàn cảnh lịch sử cụ thể sẽ dẫn tới kết quả là hiểu sai nội dung.
- Đặc điểm cá nhân
+ Đặc điểm của giọng điệu, ngữ điệu, nhịp điệu của lời nói: Giọng nói được
coi là sắc thái âm thanh biểu hiện trong ngôn ngữ nói. Giọng nói có vai trò to lớn
trong việc truyền đạt vốn kinh nghiệm, tri thức khoa học của GV. Các kiểu giọng
nói trầm hùng, ấm áp, nhẹ nhàng, the thé, có giọng nói lại đanh, dứt khoát, dịu dàng
đều chứa đựng các nội dung tâm lý của thái độ của các chủ thể và đối tượng trong
giao tiếp. Giọng nói có thể phản ánh chân thật tình cảm của chủ thể - Đối tượng và
thực hiện chức năng thông tin trong giao tiếp sư phạm như khuyến khích, động
viên, răn đe, ngăn cấm. Giọng nói của GV có tác dụng tác động trực tiếp vào tâm
hồn HS gây ra được trạng thái chú ý, xúc cảm ở các em. Trong giao tiếp sư phạm,
nhịp điệu của ngôn ngữ nói của GV có thể liên tục hay rời rạc, hợp lý, đứt đoạn,
buồn tẻ, đơn điệu.
+ Cách sử dụng từ trong câu và ngữ pháp: Vốn từ được thầy cô giáo sử dụng
khi dạy các môn học thì rất khác nhau. Mỗi một môn học có hệ thống khái niệm,
phạm trù, ký hiệu đặc trưng riêng. Tuy nhiên để giúp cho HS hiểu rõ được các tri
thức khoa học, người GV phải biết sử dụng ngôn ngữ giao tiếp thường nhật mà tiến
hành giải thích, so sánh, chứng minh, khẳng định, phủ định. GV phải biết lựa chọn
được đúng các từ đồng nghĩa, trái nghĩa, gần nhau, đối lập nhau. Thường các từ có
nghĩa đen và nghĩa bóng. Cách sử dụng từ phản ánh được trình độ văn hoá, học vấn,
phẩm chất trí tuệ, khả năng hài hước, gây cười, hóm hỉnh của chủ thể - Một hình
thức tác động nhẹ nhàng, gây được chú ý, tạo ấn tượng mạnh trong trí nhớ HS.
Ngôn ngữ nói phải tuân thủ quy tắc chính tả, ngữ pháp. Để HS hiểu rõ được nội
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dung lời nói thì toàn bộ cấu trúc câu, hành vi ngôn ngữ nói của GV phải tuân thủ
đúng theo cấu trúc ngữ pháp chuẩn Tiếng Việt.
+ Phong cách ngôn ngữ thể hiện qua giọng điệu, cách phát âm, vốn từ, cách
sử dụng từ, ngữ pháp, cách diễn đạt, mật độ thông tin. Phong cách lời nói biểu hiện
tổng thể những đặc điểm tâm lý của chủ thể qua giọng điệu, cách phát âm, vốn từ,
cách tu từ, ngữ pháp, cách diễn đạt, mật độ thông tin. Tất cả những cái đó sẽ góp
phần tạo ra được những ấn tượng ưu thế trong giao tiếp sư phạm. Ví như có phong
cách ngôn ngữ nói trí tuệ, phong cách ngôn ngữ nói giàu hình ảnh, phong cách ngôn
ngữ châm biếm, phong cách ngôn ngữ khoa học lôgic, phong cách ngôn ngữ diễn
cảm, phong cách ngôn ngữ hài hước, hóm hỉnh. Phong cách ngôn ngữ nói của chủ
thể và đối tượng được quy định bởi sự khác biệt tâm lý – hành vi giữa các cá nhân.
Khi gặp HS có hành vi ngôn ngữ nói không văn minh, chúng ta đừng vội quy
chụp, thành kiến, có thái độ không tốt với các em mà phải tìm hiểu xem vì sao họ
lại có thói quen như vậy. Phải chăng ở gia đình khi tiếp xúc với bạn bè, người thân
các em thường nói với nhau như vậy. Điều cơ bản là GV phải biết dạy dỗ các em để
sửa dần tật ngôn ngữ cho mình.
2) Ngôn ngữ viết
Ngôn ngữ viết được ra đời muộn trong quá trình phát triển của loài người
cũng như của cá thể. Ngôn ngữ viết cũng có những đặc điểm xã hội và cá nhân
tương tự như ngôn ngữ nói. Giữa chúng có sự khác biệt ở chỗ, ngôn ngữ viết được
thể hiện bằng ký hiệu, đường nét và khoảng cách của đường nét trong không gian.
Ngôn ngữ nói được thể hiện bằng ký hiệu âm thanh. Ký hiệu, đường nét không gian
của chữ viết mang những đặc điểm riêng của cá nhân và cái chung của xã hội được
thể hiện qua cái ý và cái nghĩa của ngôn ngữ viết.
Dùng ngôn ngữ viết trong giao tiếp sư phạm có những đặc điểm như: 1) Về
ngữ pháp của câu, mệnh đề. Sự hiểu biết về ngữ pháp một cách sâu sắc giúp cho
chủ thể có được những tiền đề ngữ ngôn để hiểu rõ cái nghĩa xã hội trong các khái
niệm, phạm trù. Một từ đứng trong các ngữ cảnh, văn cảnh khác nhau theo các cấu
trúc câu khác nhau đều mang nghĩa xã hội khác nhau. Mặt khác vị trí của từ trong
câu cũng mang ý nghĩa xã hội khác nhau. Các dấu được sử dụng trong ngôn ngữ
viết đều mang cái nghĩa chung trong xã hội như dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng, dấu
hỏi, ba chấm, chấm than… Những dấu này có thể so sánh với sự biểu lộ của điệu
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bộ, cử chỉ, ánh mắt, nụ cười của người nói có tác dụng làm tăng hoặc giảm ý nghĩa
của câu. Để HS diễn đạt được đúng ý nghĩa của nội dung nhận thức, chữ viết của
GV phải theo đúng chuẩn Tiếng Việt về ngữ pháp, đẹp và mô phạm; 2) Cách dùng
từ trong câu vừa thể hiện nghĩa xã hội vừa biểu hiện sự trong sáng, tế nhị, thanh tao,
lịch sự, có văn hoá của người viết do vậy, khi dùng từ trong văn viết, chủ thế phải
biết cân nhắc, cẩn thận, chu đáo khi biểu đạt; 3) Đường nét, chữ viết, kiểu chữ viết
trong ngôn ngữ viết của các chủ thể thì khác nhau. Tính cách, sở trường, sở đoản,
trình độ nhân cách của con người được biểu hiện thống nhất qua nét chữ đậm –
nhạt, mạnh – yếu, liên tục - đứt đoạn.
GV phải cẩn trọng trong việc dùng ngôn ngữ viết để thể hiện trong giao tiếp
sư phạm khi viết lên bảng, phê vào sổ của HS và bài làm của HS. Ngôn ngữ viết
thực hiện chức năng thẩm định, đánh giá và giáo dục. Chữ viết của GV phải đảm
bảo viết sao cho nét chữ đều, đẹp, dễ đọc, dễ hiểu, đúng ngữ pháp và chuẩn tiếng
Việt với lời văn hàm xúc, có tác dụng giáo dục, trong sáng, mạch lạc, chính xác, rõ
ý và nghĩa để HS noi theo khi biết phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm trong
bài viết của mình mà lần sau viết cho tốt hơn. Khi sửa chữa câu, lời văn, đường nét
hoặc kiểu chữ của HS, GV nên dùng mực đỏ để trình bày làm cho các em dễ nhận
ra sự sai sót của mình.
1.2.3.2. Giao tiếp phi ngôn ngữ
Giao tiếp không lời thường được đánh giá là ít quan trọng. Nó thêm gia vị
vào mối quan hệ giao tiếp giữa người phát và người nhận. Không lời trong giao tiếp
sẽ có tác động thông qua sự khéo léo đặc biệt, thông qua việc sử dụng sự biểu lộ
bằng cơ thể. Nó có thể, khi thì chỉ rõ một sự suy nghĩ, một sự do dự, thậm chí là sự
không đồng ý, khi thì nhấn mạnh sự nghiêm túc cần phải thêm vào cho thông tin lời
nói. Một vài giây im lặng của người dạy có thể làm cho người học an tâm khi anh ta
đang do dự, có thể thôi thúc những người học phát biểu.
Sự diễn đạt bằng động tác, cử chỉ, điệu bộ thường đi theo lời nói và góp phần
làm tăng thêm ý nghĩa của từ. Các cử chỉ bằng cách nào đó sẽ cụ thể hoá tư duy quá
trừu tượng, thậm chí đôi khi nó có khả năng nói và diễn đạt nhiều hơn từ ngữ. Nhìn
chung, người học thu nhận một cách không ý thức cái không lời này và kết quả là sẽ
có phản ứng. Việc quay người, nghiêng mình về phía người học biểu thị một thái độ
chú ý hơn, thể hiện nhiệt tình của người dạy. Một cái nhìn chăm chú hướng về người
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nói thể hiện một sự quan tâm đến người nói đó, trong khi đó một cái nhìn thoáng qua
lơ đãng nói lên sự dửng dưng và đôi khi làm chết lặng người nói. Biết đọc được trên
nét mặt và hiểu được sự biểu thị đó làm tăng thêm sức mạnh của giao tiếp.
Toàn bộ động tác, cử chỉ bề ngoài giống như triệu chứng báo trước mà bất cứ
ai cũng có thể rút ra được, đó chính là cảm giác mà người dạy và người học tạo nên
xung quanh họ. Khi họ có tài năng và thể hiện được một số tài năng, một số “phép
mầu” thì người ta cảm thấy thiện cảm với họ. Khi họ có sự vụng về, không khéo léo
thì người ta có thể khoan dung đối với họ hoặc người ta làm như không biết điều đó.
Một trạng thái mơ hồ của tư duy sẽ chi phối diện mạo, cách thức hoạt động, uy tín
của người dạy và của mỗi người học theo lúc mà nó rực sáng hay lúc nó mờ nhạt,
nó giúp đỡ hoặc làm hại sự giao tiếp. Đó là một yếu tố ảnh hưởng một cách không
có ý thức đến cách hoạt động của người phát cũng như người nhận thông điệp.
Người dạy cần phải học để diễn đạt được không chỉ những ý gì mình đang
nói, mà còn phải biết cách “nói” điều đó không phải bằng lời nói, tức là ngôn ngữ
không lời, một cách nhiệt tình, thú vị và lôi cuốn. Ngôn ngữ không lời cần phải phù
hợp với giọng nói.
- Tư thế: Giữ thế đứng thẳng thắn và thoải mái
- Cử chỉ: Đôi tay nên để tự nhiên, không gò bó hay cứng nhắc. Cử chỉ phải tự
nhiên và đúng mực, không nhanh và không thay đổi thất thường
- Diện mạo: Người học luôn luôn nhìn trước khi nghe người dạy nói, vì vậy
trang phục người dạy phải phù hợp và không làm rối mắt
- Giao tiếp mắt: Mắt được ví là cử sổ tâm hồn của con người, giao tiếp mắt
giúp thiết lập và xây dựng mối quan hệ giữa người dạy và người học. Người dạy
cần nhìn bao quát cả lớp, trong khi vẫn cần và có thể dừng mắt nhìn người học nào
đó trong 1-2 giây để tăng cường hiệu quả giao tiếp trong lớp học.
- Vẻ mặt: Trên vẻ mặt nên thể hiện sự nhiệt tình và tự tin. Mỉm cười, tươi vui
và vẻ mặt tự tin sẽ tạo ra sự dễ dàng trong truyền đạt, sự lôi cuốn, hứng thú ở
người học.
- Thái độ: Người dạy phải tỏ thái độ tôn trọng, ân cần và chú ý tới người học,
phải có phong thái tự nhiên, ...
Người học sử dụng một cách tinh tế một vài cách thức giao tiếp không lời rất
có ý nghĩa, thông điệp của nó có thể biểu đạt qua một bức tranh, một hình vẽ đơn
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giản, một vài câu thơ, một âm điệu du dương ... Đó là một cách rất cá nhân và kín
đáo biểu thị những tình cảm mà không thể thú nhận bằng lời. Nhờ vào cách giao
tiếp độc đáo này, người học tìm cách làm tăng giá trị của mình, thu hút sự chú ý
hoặc hoàn toàn đơn giản là sự tự khẳng định mình. Trách nhiệm của người dạy là
phải chú ý đến cái không lời và khám phá ra ý nghĩa của nó, điều này cần đến sự
sáng suốt và nhạy cảm của người dạy.
1.2.3.3. Kỹ năng giao tiếp sư phạm
a. Khái niệm chung về kỹ năng giao tiếp sư phạm
Khái niệm kỹ năng giao tiếp sư phạm
Kỹ năng giao tiếp sư phạm được hiểu là phức hợp những phẩm chất trí tuệ
của nhân cách đảm bảo cho chủ thể biết nghĩ đúng để tìm ra lời giải hợp lý và tối
ưu nhất cho toàn bộ những nhiệm vụ của giao tiếp sư phạm.
Vai trò của kỹ năng giao tiếp sư phạm
Kỹ năng giao tiếp sư phạm có vai trò quan trọng, quy định hiệu quả và chất
lượng của hoạt động giao tiếp sư phạm trong việc giải quyết các nhiệm vụ của
hoạt động giao tiếp sư phạm. Kỹ năng giao tiếp sư phạm biểu hiện ở chỗ chủ thể
biết phối hợp hệ thống các thao tác tiếp xúc sao cho tuân thủ theo đúng các chuẩn
mực hành vi xã hội và mang đặc trưng riêng của cá nhân qua sự biểu hiện của các
vận động của cơ mặt, ánh mắt, nụ cười, tư thế, những cử động, cũng như ngôn ngữ
nói và viết.
Sự phối hợp hài hoà, hợp lý giữa các vận động của GV trong khi tiếp xúc
đều mang những nội dung tâm lý nhất định, phù hợp với yêu cầu của việc thực
hiện mục đích, nhiệm vụ của giao tiếp sư phạm. Kỹ năng giao tiếp sư phạm được
hình thành bằng các con đường như: 1) Những thói quen ứng xử được xây dựng từ
giáo dục của gia đình và tham gia các mối quan hệ xã hội; 2) Do vốn sống, kinh
nghiệm, tri thức của cá nhân tích luỹ được thông qua các quá trình tiếp xúc với
mọi người; 3) Do được rèn luyện – tự rèn luyện, học tập – tự học tập, tu dưỡng –
tự tu dưỡng trong môi trường sư phạm qua học lý thuyết – thực hành, giáo dục
toàn diện, rèn luyện nghiệp sư phạm, thực tập giảng dạy, tập làm công tác GV chủ
nhiệm lớp khi tiếp xúc với HS trong đợt thực tập sư phạm.
Các thành phần của kỹ năng giao tiếp sư phạm
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- Chuẩn bị tiếp xúc: Đây là bước đầu tiên chủ thể tiến hành tìm kiếm toàn
bộ các điều kiện cho hoạt động giao tiếp sư phạm như xác định mục đích, lập kế
hoạch, dự kiến các điều kiện và phương tiện hoạt động;
- Thực hiện các quá trình tiếp xúc: Nó bao gồm một hệ thống các hoạt
động, hành động xử lý các tình huống theo kế hoạch đã định. Trong quá trình này,
chủ thể giao tiếp luôn bị đặt trước những tình huống mới được phát sinh, đòi hỏi
họ phải có sự sáng tạo trong suy nghĩ và tưởng tượng để tìm ra phương thức giải
quyết chúng một cách hiệu quả mà vẫn đảm bảo nội dung của kế hoạch như đã dự
kiến;
- Kiểm tra, đánh giá quá trình và kết quả tiếp xúc để hiệu chỉnh theo mục
tiêu: Được coi là nhiệm vụ quan trọng mà chủ thể phải thực hiện trong bất cứ một
hoạt động có mục đích nào. Sự tham gia của yếu tố kiểm tra không chỉ hướng vào
thực hiện việc lượng hóa kết quả đã đạt ở mỗi bước hoặc suốt quá trình hành động
mà còn là cơ sở thực tiễn giúp các chủ thể hoạt động có thể nhận biết được xem
tính chất của nó như thế nào mà tìm kiếm những phương thức tác động cho phù
hợp trong việc điều chỉnh quá trình tiếp xúc.
b. Những kĩ năng giao tiếp sư phạm cơ bản khi tiếp xúc với HS
Kỹ năng hiểu HS
Khái niệm: Kỹ năng hiểu HS được coi là phức hợp các thuộc tính trí tuệ của
nhân cách nhà sư phạm, đảm bảo cho họ biết suy nghĩ đúng để tìm ra lời giải hợp
lý, tối ưu nhất cho toàn bộ mọi nhiệm vụ giáo dục cũng như giáo dưỡng đang đặt ra
trước mình.
Kĩ năng này biểu hiện khả năng của chủ thể biết dựa vào sự biểu lộ bên ngoài
như sắc thái biểu cảm, ngữ điệu, thanh điệu, cử chỉ, điệu bộ, động tác… mà phán
đoán chính xác nội dung của các trạng thái tâm lí bên trong của chủ thể và đối
tượng giao tiếp. Nhóm kĩ năng này được phân chia nhỏ hơn bao gồm các kĩ năng
đọc trên nét mặt, cử chỉ, hành động, lời nói và kĩ năng chuyển từ sự tri giác cái bên
ngoài đến tư duy và tưởng tượng để tìm ra những thuộc tính bản chất của nhân cách
của người học.
Vai trò: Quyết định hiệu quả và chất lượng của các hoạt động dạy học, giáo
dục toàn diện, quản lý giáo dục, đào tạo, hoạt động sử dụng phương tiện của chủ thể.
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Phẩm chất: 1) Kĩ năng đọc trên nét mặt, cử chỉ, hành vi, lời nói. Nhờ tri giác
tinh tế và nhạy bén những biểu hiện của các trạng thái tâm lý qua ánh mắt, nét mặt,
cử chỉ, ngữ điệu, âm điệu của lời nói mà chủ thể có được những tiền đề tâm lý cần
thiết để biết phát hiện chính xác, đầy đủ nội dung của thái độ ở đối tượng. Ngôn
ngữ diễn tả tình cảm hay còn gọi là ngôn ngữ biểu cảm của con người có nội dung
và hình thức biểu hiện rất phong phú. Nó thể hiện được đặc trưng của tính cách, trí
tuệ, tình cảm, ý chí, tính chủ động hay thụ động, tính chân thành hay giả dối, sự tin
tưởng hay hoài nghi của đối tượng. Những động tác diễn cảm không chỉ được biểu
hiện qua sự vận động của các cơ mặt mà còn ở sự diễn biến của toàn bộ các cơ
trong cơ thể.
Tri giác được những biểu hiện xúc cảm bên ngoài của đối tượng là việc làm
cần thiết song điều quan trọng hơn, chủ thể phải biết dựa vào những thông tin đó để
suy nghĩ và tưởng tượng mà nêu ra nhận xét, đánh giá và phán đoán đúng nội tâm
của đối tượng. Điều đó có nghĩa là chủ thể phải có năng lực suy nghĩ khi dựa vào
những tài liệu cảm tính do tri giác thuộc tính bên ngoài mang lại mà tìm ra những
thuộc tính bản chất của nhân cách; 2) Kĩ năng chuyển những thông tin qua tri giác
những thuộc tính bên ngoài của đối tượng vào hoạt động tư duy và tưởng tượng để
nhận biết được những thuộc tính bản chất của nhân cách của họ. Sự biểu hiện các
trạng thái tâm lí của con người qua ngôn ngữ và điệu bộ là rất phức tạp vì cùng một
trạng thái xúc cảm, họ lại có thể bộc lộ nội dung đó ra bên ngoài bằng ngôn ngữ và
điệu bộ khác nhau. Ngược lại, khi có sự biểu hiện của chúng qua hành vi, cử chỉ,
ngôn ngữ ở bên ngoài như nhau nhưng lại mang các tâm trạng khác nhau. Tuy
nhiên, nhờ có những dấu hiệu chung nhất về sự biểu hiện của cảm xúc qua các hành
vi mà người ta vẫn có thể phán đoán đúng nội dung tâm lý của chủ thể. Nhờ có kỹ
năng này mà chủ thể biết tiến hành phác thảo được bức chân dung tâm lí đúng về
HS, chỉ khi nào chủ thể biết tiến hành phác thảo được bức chân dung tâm lí đối
tượng giao tiếp đúng, chính xác thì việc giao tiếp mới đạt hiệu quả cao; 3) Kỹ năng
nhận biết những dấu hiệu bên ngoài của HS. Nhờ có kỹ năng nhận biết những dấu
hiệu bên ngoài của đối tượng mà chủ thể biết xác định được phương hướng ứng xử
đúng cho các quá trình giao tiếp sư phạm. Để hiểu HS, người GV cần có khả năng
quan sát một cách tinh tế, biết phát hiện kịp thời những biến đổi trong cử chỉ, điệu
bộ, ngôn ngữ, nét mặt, tư thế của đối tượng giao tiếp mà qua đó, thực hiện các hoạt
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động tư duy và tưởng tượng một cách sáng tạo nhằm tìm ra bản chất tâm lý của đối
tượng. Những dấu hiệu của hành vi giao tiếp biểu hiện ra sự ngượng ngùng, rụt rè,
không ăn nhập, miễn cưỡng, không hợp lý, loạn nhịp điệu trong phong cách giao tác
của chủ thể đều chứa đựng “cái ý” chủ quan xác định. Những dấu hiệu này biểu
hiện ra do chủ thể và đối tượng biết tự kiềm chế, làm chủ hay cố tình thể hiện chúng
trong giao tiếp mà chỉ khi nào họ biết cách quan tâm đến nhau, có kinh nhiệm, khả
năng trực giác và cảm nhận một cách tinh tế mới có thể thấy được.
Kĩ năng gây thiện cảm, tạo bầu không khí tâm lý cởi mở, thuận lợi trong quá
trình giao tiếp
Khái niệm: Kỹ năng này được hiểu là phức hợp các thuộc tính trí tuệ của
nhân cách GV đảm bảo cho họ biết nghĩ đúng để tìm ra lời giải hợp lý và tối ưu
nhất cho toàn bộ các nhiệm vụ gây thiện cảm, tạo bầu không khí tâm lý cởi mở,
thuận lợi trong quá trình giao tiếp với HS.
Vai trò: Quyết định hiệu quả và chất lượng của các quá trình tiếp xúc với uy
tín của GV
Các thành phần: 1) Kỹ năng định hướng, thực hiện và kiểm tra việc tạo ra sự
đồng nhất tâm trạng giữa đối tượng và chủ thể để có sự đồng cảm. Điều quan trọng,
quyết định hiệu quả và chất lượng của việc giải quyết hệ thống các nhiệm vụ giao
tiếp là ở chủ thể và đối tượng phải có được sự đồng cảm. Cơ sở tâm lý của sự đồng
cảm là sự đồng nhất tâm trạng giữa các chủ thể và đối tượng trong quá trình giao
tác. Nhờ có sự đồng cảm đó mà ở chủ thể và đối tượng có được tiền đề tâm lý cần
thiết để tiến hành xác định đúng vị trí của mình trong giao tiếp, biết đặt mình vào vị
trí của đối tượng để có thể biết vui, buồn với niềm vui, nỗi buồn của họ và biết tạo
điều kiện thuận lợi cho họ biết chủ động tiếp xúc với mình; 2) Biết xác định rõ điều
kiện, không gian và thời gian giao tiếp. Kỹ năng này còn được thể hiện ở chỗ chủ
thể biết xác định đúng các điều kiện cùng không gian và thời gian cho quá trình tiếp
xúc; 3) Biết gây ra sự thiện cảm và tạo ra bầu không khí tâm lý thuận lợi trong quá
trình tiếp xúc. Kĩ năng gây thiện cảm, tạo bầu không khí tâm lý cởi mở, thuận lợi
trong quá trình giao tiếp giúp cho chủ thể biết thông qua những biểu hiện bề ngoài
để xác định được nội dung chủ yếu của các nhóm dấu hiệu nhân cách cũng như vị
trí của HS trong các mối quan hệ xã hội.
Kỹ năng cảm hoá, thuyết phục HS trong quá trình giao tiếp
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Khái niệm: Đó là phức hợp các phẩm chất trí tuệ của nhân cách nhà sư
phạm, đảm bảo cho họ biết suy nghĩ đúng để tìm ra được những lời giải hợp lý và
tối ưu nhất cho mọi nhiệm vụ cảm hoá, thuyết phục HS trong quá trình giao tiếp
đang đặt ra trước mình.
Vai trò: Kỹ năng nàycó tác dụng quyết định hiệu quả của hoạt động dạy học,
giáo dục toàn diện và quản lý HS
Các thành phần: 1) Cảm hoá, thuyết phục bằng nêu gương tốt; 2) Phân tích cơ sở
lý luận, thực tiễn của vấn đề để tìm ra chiến lược cảm hoá, thuyết phục HS; 3) Thuyết
phục bằng chính hành vi, ngôn ngữ, phong cách và tầm cao của nhân cách mình.
Kĩ năng làm chủ, điều khiển HS trong quá trình giao tiếp sư phạm
Khái niệm: Kỹ năng này được hiểu là phức hợp các phẩm chất trí tuệ của nhân
cách nhà sư phạm đảm bảo cho họ biết suy nghĩ đúng để tìm ra những lời giải hợp lý và tối
ưu nhất cho toàn bộ các nhiệm vụ làm chủ, điều khiển HS trong quá trình giao tiếp sư
phạm đang đặt ra trước mình.
Vai trò: Quyết định hiệu quả và chất lượng của việc thực hiện nhiệm vụ hoạt động
và quan hệ của HS trong quá trình giáo dục, giáo dưỡng.
Các thành phần: 1) Kỹ năng định hướng tư tưởng, tình cảm, hành động của HS; 2)
Kỹ năng thực hiện việc làm chủ và điều khiển HS; 3) Kỹ năng kiểm tra, đánh giá quá trình
và kết quả của việc thực hiện nhiệm vụ làm chủ, điều khiển HS để có biện pháp hiệu chỉnh
cẩn thiết theo mục tiêu đã hướng đích.
Kỹ năng tạo chú ý và gây phân tán chú ý ở HS
Khái niệm: Kỹ năng này được hiểu là phức hợp các phẩm chất trí tuệ của
nhân cách nhà sư phạm đảm bảm cho họ biết suy nghĩ đúng để tìm ra những lời giải
hợp lý và tối ưu nhất cho các nhiệm vụ tạo lập sự chú ý và gây phân tán chú ý vào
những đối tượng cần thiết ở HS trong quá trình giao tiếp sư phạm.
Vai trò: Quyết định khả năng tập trung và phân tán chú ý của đối tượng khi thực
hiện những nhiệm vụ giáo dục và giáo dưỡng trong các quá trình sư phạm dạy nghề.
Các thành phần: 1) Kỹ năng định hướng khả năng tập trung và phân tán chú
ý vào đối tượng của HS; 2) Kỹ năng thực hiện việc tập trung ý thức và gây phân tán
chú ý vào các đối tượng ở HS; 3) Kỹ năng kiểm tra, đánh giá quá trình cũng như kết
quả của việc thực hiện nhiệm vụ tập trung và phân tán chú ý của HS trong dạy học
để hiệu chỉnh theo mục tiêu đã hướng đích.
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1.3. Kỹ năng thuyết trình
1.3.1. Khái niệm thuyết trình
Thuyết trình là phương pháp được sử dụng lâu đời nhất trong dạy học và
hiện nay vẫn đang được sử dụng khá rộng rãi. Có nhiều ý kiến về thuyết trình, có
thể nhận thấy điều đó qua cách gọi tên nó như, phương pháp diễn giảng, phương
pháp dùng lời, phương pháp truyền thống, có khi còn gọi là phương pháp cổ truyền
hay giáo điều. Mặc dầu có nhiều ý kiến về phương pháp thuyết trình trong dạy học,
nhất là trong thời đại phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhất là công
nghệ thông tin, con người có thể thu được thông tin từ nhiều nguồn khác nhau nhờ
sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, thuyết trình vẫn còn tồn tại
trong thực tế dạy học bởi chính nội dung của dạy học quy định. Trong điều kiện dạy
học hiện nay có những nội dung mà muốn chuyển tải đến người học thì sử dụng
thuyết trình đang là phù hợp hơn cả. Hơn nữa lý luận dạy học cũng đã khẳng định
không có phương pháp dạy học nào là vạn năng trong mọi nội dung và mọi đối
tượng. Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và nhược điểm nhất định. Chính vì
vậy, vấn đề ở đây là chúng ta cần nghiên cứu để tìm ra các điều kiện tốt nhất cho
việc sử dụng phương pháp trong dạy học có hiệu quả.
Định nghĩa: Thuyết trình là phương pháp giảng viên sử dụng lời nói sinh
động kết hợp với các phương tiện phi ngôn ngữ để chuyển tải nội dung dạy học tới
người học.
Mục đích: Mục đích của thuyết trình là để thông báo, thuyết phục hay truyền thụ
tri thức, kĩ năn giúp HS duy trì được sự tập trung chú ý, tạo sự hứng thú trong học tập,
hiểu sâu nhớ lâu và áp dụng tốt những kiến thức kĩ năng, đã học vào thực tiễn.
Phạm vi sử dụng: Những kiến thức trừu tượng (định lý, khái niệm, quá
trình…); Một chủ đề hoặc làm mẫu một kĩ năng nhằm hướng dẫn những hoạt động
thực hành của HS; Không nên sử dụng thuyết trình khi học những lĩnh vực có liên
quan tới sự cảm nhận của HS.
1.3.2. Cấu trúc của phương pháp thuyết trình
Yếu tố quyết định trực tiếp đối với việc lựa chọn phương pháp dạy học là
nội dung. Vì vậy trước khi sử dụng thuyết trình chúng ta cần trả lời câu hỏi: Thuyết
trình cái gì? Rõ ràng chúng ta không thể dùng thuyết trình để hình thành kỹ năng,
kỹ xảo cho người học được, nhưng để hình thành những tri thức lý luận khoa học,
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những khái niệm trừu tượng, những quy luật, định luật, định lý, thì thuyết trình cũng
giữ một vị trí đáng kể. Vậy một bài thuyết trình thường có cấu trúc như thế nào?
Một bài thuyết trình nói chung đều có cấu trúc gồm 3 giai đoạn.
Giai đoạn 1: Mở đầu - nêu vấn đề. Bài giảng thuyết trình với một sự mở
đầu tốt sẽ nhận được sự quan tâm và lôi cuốn được sự chú ý của sinh viên, đồng
thời tạo ra những thách thức đối với họ. Có thể bắt đầu bài thuyết trình bằng một
câu hỏi ngắn có tính gợi mở hay một giai thoại, một tình huống, một câu chuyện có
liên quan đến chủ đề của bài thuyết trình. Giai đoạn này có tính chất định hướng
cho người nghe chuẩn bị những nội dung và phương pháp cần thiết cho bài học.
Dẫn dắt người nghe vào nội dung bài thuyết trình trên cơ sở tạo ra mối liên hệ lôgíc
giữa kiến thức cũ đã có ở người nghe và kiến thức mới mà họ cần được truyền đạt.
Giai đoạn 2: Trình bày nội dung - giải quyết vấn đề. Đây là giai đoạn chính
của bài thuyết trình. Ở giai đoạn này, khi đề cập tới chủ đề mới người giảng viên
nên cấu trúc nội dung thuyết trình thành các đơn vị kiến thức và phát triển nội dung
theo một trình tự lôgíc chặt chẽ, hợp lý. Với mỗi phần kiến thức cần dự kiến các kỹ
thuật thuyết trình cũng như các kỹ thuật hỗ trợ khác như câu hỏi đàm thoại, mô
hình. Nếu biết kết hợp sử dụng tài liệu minh hoạ phù hợp hay pha chút hài hước
trong khi thuyết trình cũng sẽ làm cho bài thuyết trình trở nên hấp dẫn hơn và
không khí lớp học cũng thoải mái hơn. Quá trình thuyết trình có thể tiến hành bằng
con đường quy nạp hoặc diễn dịch tuỳ thuộc vào đặc điểm của nội dung, vào trình
độ của giảng viên và sinh viên và điều kiện dạy học thực tế. Quy nạp là con đường
mà người giảng viên tổ chức để sinh viên đi từ cái cụ thể, riêng lẻ đến nhận thức
những vấn đề chung, tổng quát. Diễn dịch là con đường giảng viên tổ chức sinh
viên đi từ những vấn đề chung, tổng quát tới nhận thức những cái riêng lẻ, cụ thể.
Sau mỗi phần hoặc sau những nội dung quan trọng giảng viên cần tóm tắt nhấn
mạnh cho người học dễ hiểu và ghi nhớ.
Giai đoạn 3: Kết luận vấn đề, một kết thúc tốt đẹp cũng quan trọng như một
mở đầu hay. Nếu kết luận được rút ra một cách lôgíc và được tổng kết nhấn mạnh
những nội dung chính từ việc giải quyết vấn đề để sinh viên nắm được các ý xuyên
suốt bài giảng, tạo cho sinh viên ham muốn tiếp tục tìm kiếm những kiến thức có
liên quan tới chủ đề bài giảng thì đó là một sự thành công của bài giảng.
1.3.3. Các yêu cầu khi thuyết trình
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- Xác định nội dung cần trình bày: Thuộc loại tri thức gì? Nó là những thông
tin, khái niệm, quy luật hay nguyên lý.
- Xác định đối tượng người học: Lứa tuổi, trình độ hiểu biết, kiến thức, đều
có thể ảnh hưởng đễn việc phát triển nội dung, cách dùng từ và sự lựa chọn hình
thức thuyết trình.
- Chuẩn bị tài liệu phát tay: Chuẩn bị những tài liệu gì, và phát khi nào sẽ
giúp bạn thiết kế nhũng nét chính của bài trình bày và định hướng lựa chọn phương
thức minh hoạ, những ví dụ và phương tiện trực quan.
- Xác địch các hình thức thuyết trình: Hình dung trong đầu về kĩ năng hoặc
chủ đề sẽ trình bày. Cân nhắc chủ đề từ nhiều cách tiếp cận khác nhau, phân tích
các cấu phần, xem xét kĩ lưỡng các cách thức trình bày có thể.
- Xác định thời gian cho thuyết trình: Nên tuân theo một quy tắc cơ bản là
hạn chế thuyết trình liên tục trong 20 phút.
- Trong quá trình thuyết trình, GV đóng vai trò chủ chốt. Mọi con mắt đều
dồn vào người GV trong quá trình nghe giảng. Tất cả những điểm mạnh và điểm
yếu của GV đều được bộc lộ, vì vậy GV cần phải chú ý tới diện mạo bên ngoài của
mình từ cách ăn mặc, cử chỉ, thái độ cho đến điệu bộ đi đứng. Ngôn ngữ của GV
cũng bộc lộ nhân cách của GV. Ngôn ngữ thuyết trình của GV là ngôn ngữ của
khoa học tương ứng, GV càng nắm vững và hiểu sâu sắc nội dung thì ngôn ngữ
càng phong phú, hấp dẫn. Đồng thời một giọng nói rõ ràng, phát âm chuẩn, có sức
truyền cảm sẽ tăng hiệu quả của bài thuyết trình.
- Thường xuyên quan sát thái độ của HS khi nghe giảng. Những biểu hiện
của HS sẽ cho ta biết mức độ hiểu bài của họ.
- Khả năng duy trì chú ý của người nghe khoảng từ 15 đến 20 phút vì vậy
không nên thuyết trình dài quá sẽ không có hiệu quả.
- Tốc độ nói lớn gấp 20 lần tốc độ tiếp thu của sinh viên khá, vậy khi thuyết
trình cần: nêu cấu trúc (nội dung tổng quát). Sau đó trình bày vấn đề một cách chi tiết
và cuối cùng phải tóm tắt lại cấu trúc và những điểm quan trọng nhất để thu hút và
duy trì sự chú ý của sinh viên. Khi thuyết trình nên nói chậm vừa phải, không nên
nhanh quá và nhìn vào người nghe để điều chỉnh tốc độ, gây hứng thú cho sinh viên.
- Phải chú ý tới kinh nghiệm và đặc điểm của người nghe.
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- Hãy giải thích các từ chuyên môn trừu tượng, những từ khoá trong
câu, trong bài.
- Biết đánh giá đúng ưu nhược điểm của phương pháp thuyết trình để kết
hợp việc sử dụng chúng với các phương pháp khác phù hợp với nội dung dạy học.
1.3.4. Ưu điểm và hạn chế của thuyết trình
Ưu điểm
- Huy động nhiều giác quan của HS tham gia vào quá trình nhận thức.
- Phù hợp với quy luật của nhận thức.
- Có thể sử dụng việc thuyết trình cho các nhóm học tập với quy mô khác nhau.
Hạn chế
- Đây là phương pháp thụ động đối với HS (chỉ nhìn không được thực hiện)
- Nếu chỉ sử dụng thuyết trình đơn thuần thì hiệu quả tiếp thu sẽ hạn chế.
2. Các loại bài lý thuyết
2.1. Dạy bài khái niệm
Suy cho cùng hệ thống tri thức trong các môn học, bài học đều tồn tại trên cơ
sở liên kết các khái niệm khoa học. Khái niệm chính là các đơn vị tri thức thành
phần trong hệ thống tri thức của môn học, bài học; nó có thể được so sánh như là
các tế bào trong một cơ thể. Khái niệm là sự phản ánh các thuộc tính chung, bản
chất của một hoặc một nhóm các đối tượng và được diễn tả bằng các thuật ngữ
chuyên môn. Trong một khái niệm gồm có: nội hàm của khái niệm và ngoại diên
của khái niệm.
2.1.1. Mục đích, yêu cầu
Mục đích của dạy học khái niệm là giúp HS nhận thức đúng những thuộc
tính chung, bản chất của đối tượng hay nhóm đối tượng mà khái niệm phản ánh. Kết
quả nhận thức này là cơ sở nền tảng để HS tiếp thu các nội dung tri thức tiếp theo
của bài học. Như vậy, HS cần nhận thức rõ nội hàm mà khái niệm đề cập và xác
định ngoại diên của khái niệm.
Quá trình hình thành khái niệm cho HS cần đáp ứng các yêu cầu sau:
- Nhu cầu nhận thức nảy sinh và phát triển thành động cơ hoạt động nhận thức;
- Hoạt động tiếp cận đối tượng nhằm phát hiện ra các dấu vết, các thuộc tính
bản chất và các mối quan hệ của sự vật (hành động vật chất) để xác lập logic của
khái niệm;
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- Hành động xem xét đánh giá về đối tượng, rút ra những nét bản chất, đặc
trưng, mối quan hệ cơ bản, bản chất của đối tượng;
- Tiếp xúc với các dạng khác biệt, xa lạ của khái niệm;
- Hệ thống hóa khái niệm;
- Vận dụng khái niệm vào hoạt động luyện tập.
2.1.2. Đặc điểm
Như khoa học tâm lý học và logic học đã chứng minh khái niệm là hình thức
cơ bản của nhận thức lý tính được hình thành từ kết quả của hoạt động nhận thức,
đặc biệt là quá trình tư duy khái quát hóa và trừu tượng hóa. Nhờ có sự xác định cái
chung trong nhiều đối tượng cụ thể mà chủ thể nhận thức đã quan sát được, đồng
thời cũng đã thoát ly khỏi những dấu hiệu cụ thể để chủ thể có thể phân biệt được
sự khác nhau giữa các đối tượng. Ví dụ: Các hãng sản xuất khác nhau sẽ sản xuất
những ô tô, xe máy có gắn loại động cơ khác nhau, thậm chí ngay trong một hãng
cũng sản xuất ra nhiều loại ô tô, xe máy có hình dáng, trọng lượng, thông số kỹ
thuật, động cơ… khác nhau nhưng chúng có điểm chung là những phương tiện
chuyên trở tham gia trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
Khái niệm là hình thức của tư duy phản ánh về đối tượng hay lớp đối tượng.
Do đó, khi hướng dẫn HS xem xét khái niệm từ phương diện xuất phát là đối tượng
hay lớp đối tượng, cách tiếp cận này sẽ giúp họ xác định được ngoại diên của khái
niệm. Khi hướng dẫn HS tiếp cận khái niệm từ những thuộc tính cơ bản chung và
cơ bản riêng của đối tượng, lớp đối tượng sẽ giúp họ xác định được nội hàm của
khái niệm. Từ đó HS sẽ nhận thức được mối quan hệ tỷ lệ nghịch giữa nội hàm và
ngoại diên của một khái niệm.
Mỗi khái niệm được thống nhất trên bình diện quốc tế bằng thuật ngữ tiếng
Anh và cũng được từng quốc gia phiên dịch theo ngôn ngữ chính của nước mình.
Do đó để khẳng định HS đã nhận thức đúng khái niệm hay chưa đòi hỏi GV không
chỉ kiểm tra họ có biết tên của khái niệm hay không, mà ngoài việc biết tên khái
niệm thì họ còn phải nhận thức rõ nội dung gì đã chứa đựng ở cái tên đó; nói cách
khác là HS phải nhận thức đúng nội hàm của khái niệm. Từ kết quả nhận thức này
mới có thể giúp HS có động tác đúng trong hành động với đối tượng để khai thác tối
đa vai trò, tác dụng của đối tượng.
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Trong số những khái niệm mà HS được học, có những khái niệm đã được
định nghĩa một cách tường minh, có những khái niệm chỉ được mô tả, giải thích hay
chỉ có thể tiếp cận thông qua trực giác ở một mức độ nào đó hay trong một tình
huống nhất định. Các khái niệm còn có quan hệ giống - loài với nhau.
Mỗi khái niệm thường có 3 hình thức tồn tại như sau:
- Hình thức vật chất. Ví dụ: Hình thức vật thật, hình thức vật thay thế…, hình
thức vật quy ước;
- Hình thức mã hoá. Ví dụ: Hình thức ngôn ngữ viết - nói, bảng biểu, sơ đồ…
và bản vẽ kỹ thuật;
- Hình thức tinh thần: Khái niệm tồn tại trong trí óc mỗi người, là những sản
phẩm tinh thần, tư tưởng. Hình thức này tồn tại bởi trí nhớ của cá nhân và biểu hiện
trong các quá trình tư duy như, phân tích, tổng hợp, so sánh, trừu tượng hoá, khái
quát hoá, suy luận, chứng minh... mà ta thường gọi đó là sự vắt óc ra để suy nghĩ,
nó gắn liến với một thứ ngôn ngữ đặc biệt mà ta gọi là ngôn ngữ bên trong.
Vấn đề đặt ra trong dạy học là làm thế nào để HS lĩnh hội một cách tốt nhất
các khái niệm? Theo quan điểm triết học biện chứng thì tồn tại vật chất có trước,
còn tinh thần, ý thức, tư tưởng có sau nên để lĩnh hội khái niệm thì HS cần có
những hoạt động học tập phù hợp nhằm tác động vào đối tượng học để chuyển hình
thức tồn tại của khái niệm từ dạng bên ngoài (vật chất hay mã hoá) thành hình thức
tồn tại bên trong (tinh thần). Người ta gọi đó là sự nhập tâm khái niệm. Sau đó cần
xuất tâm khái niệm để kiểm chứng, vận dụng. Ví dụ: ứng với hình thức tồn tại vật
chất của khái niệm cần có những hành động vật chất. Ứng với hình thức tồn tại quy
ước của khái niệm cần có những hành động trên sơ đồ bản vẽ ... Ứng với hình thức
tồn tại ngôn ngữ của khái niệm cần có những hành động ngôn ngữ... nhờ vậy HS
hiểu sâu khái niệm và vận dụng khái niệm vào thực tiễn nhằm hình thành các khái
niệm nghề nghiệp.
2.1.3. Trình tự các bước thực hiện
Có nhiều cách để GV tiến hành dạy học một khái niệm và tương ứng với mỗi
cách lại có cấu trúc về các bước thực hiện khác nhau.
Dạy khái niệm theo cách quy nạp
Là phương hướng dạy khái niệm được xuất phát từ việc cho HS quan sát về
một số đối tượng riêng lẻ như mô hình hình khối dạng tĩnh, mô hình hình khối dạng
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động, hình vẽ, tranh - ảnh, sơ đồ, bản vẽ kỹ thuật, mô phỏng về đối tượng bằng
phần mềm CNTT, vật thật dạng nguyên vẹn, vật thật dạng cắt bổ, từ đó GV dẫn dắt
tiến hành HS phân tích, so sánh, trừu tượng hóa, khái quát hóa để xác định dấu hiệu
đặc trưng của khái niệm đã được thể hiện thông qua những trường hợp cụ thể đó.
Từ đó, dưới sự khéo léo dẫn dắt của GV để HS cùng nhau dần dần xây dựng một
định nghĩa tường minh hay sự hiểu biết trực giác về đối tượng đó.
Các bước thực hiện như sau:
- GV đưa ra những ví dụ cụ thể để HS nhận thấy được sự tồn tại hoặc tác
dụng của đối tượng hay hàng loạt đối tượng trong cùng một lớp;
- GV tổ chức cho HS phân tích, so sánh từ nhiều góc độ để xác định những
đặc điểm, tính chất chung của các đối đang được tiếp cận. Nếu cần thiết GV sẽ cung
cấp thêm một số đối tượng nữa nhưng chúng không có đủ những đặc điểm hay tính
chất như những đối tượng đã xem xét để HS so sánh, đối chiếu;
- Từ những đặc điểm, tính chất đã xác định được, GV gợi mở để HS có thể dần
dần phát biểu thành một định nghĩa từ sự khái quát hóa và trừu tượng hóa của họ;
- Chính xác hóa định nghĩa: GV và HS cùng nhau phân tích những khái niệm
được sử dụng để định nghĩa, sắp xếp chúng theo trật tự để các khái niệm có quan hệ
với nhau theo mạch kiến thức có liên quan. Từ đó mới có thể xây dựng được một
định nghĩa khái niệm hoàn chỉnh, đảm bảo sự cân đối giữa khái niệm được định
nghĩa với khái niệm để định nghĩa;
- Tạo cơ hôi để HS luyện tập và hướng dẫn HS vận dụng khái niệm vào thực tiễn.
Dạy khái niệm theo cách suy diễn
- Xét một cách tổng thể: Nội dung tri thức giữa các bài học trong một môn
học, nội dung tri thức giữa các môn học trong một chương trình đào tạo, nội dung
tri thức HS được học trong nhà trường với nội dung tri thức được áp dụng trong
thực tiễn lao động sản xuất luôn có mối quan hệ biện chứng với nhau; do đó để HS
lĩnh hội được tri thức của một khái niệm, GV có thể áp dụng phương pháp suy diễn.
- Bằng hoạt động ôn tập hay kiểm tra tri thức cũ để xuất hiện một khái niệm
đã biết ở những bài học trước hoặc một khái niệm đã được áp dụng một cách quen
thuộc trong thực tiễn cuộc sống hay trong quá trình lao động sản xuất có liên quan
mật thiết với khái niệm mới.
- Yêu cầu HS xác định lại nội hàm và ngoại diên của khái niệm đó.
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- Gán cho nội hàm của khái niệm đã biết đó một số đặc điểm, thuộc tính hay
dấu hiệu theo ý đồ sư phạm đã thiết kế trong giáo án để biến đổi nội hàm của khái
niệm đó. Với cách làm này, nội hàm của khái niệm đã được mở rộng thêm. Nếu
thực hiện thao tác vừa gán thêm cho khái niệm đã biết một số đặc điểm, thuộc tính
hay dấu hiệu mới vừa rút bớt dấu hiệu vốn có thì nội hàm của khái niệm sẽ được
biến đổi theo chiều hướng khác.
- Phát biểu định nghĩa mới bằng cách xây dựng tên cho khái niệm mới từ
khái niệm ban đầu và định nghĩa nó theo chiều hướng tổng quát hơn trên cơ sở sử
dụng những khái niệm đã biết và đảm bảo yêu cầu có bao gồm những đặc điểm,
thuộc tính hay dấu hiệu đã gán cho nó (có thể gọi đó là cách mở rộng khái niệm
theo phương xác định).
Dạy khái niệm theo cách kiến thiết
- Bằng hoạt động sư phạm khéo léo trên cơ sở phát huy hiểu biết của HS để
đưa ra một hay nhiều đối tượng đại diện cho khái niệm cần được hình thành.
- GV và HS cùng nhau trao đổi để khái quát hóa quá trình hình thành đối
tượng đại diện đó, từ đó xác định đặc điểm đặc trưng cho khái niệm cần hình thành.
- Từ sự sắp xếp, phân tích các đặc điểm đặc trưng đã xác định, GV tổ chức
để HS phát biểu định nghĩa và chuẩn hoá định nghĩa khái niệm vừa phát biểu.
Như vậy, kiến thiết là cách hình thành khái niệm cho HS bao gồm trong nó
cả quy nạp và suy diễn.
2.1.4. Một số lưu ý
- Để định nghĩa khái niệm đã được phát biểu và HS hiểu đúng, GV nên tổ
chức cho HS phân tích, xem xét định nghĩa vừa được phát biểu để chuẩn hoá định
nghĩa theo hướng đảm bảo cho định nghĩa khái niệm phải cân đối và rõ ràng, không
luẩn quẩn và không được phủ định.
- Phương hướng dạy khái niệm theo cách quy nạp thường được sử dụng
trong điều kiện chưa phát hiện được một khái niệm loài nào làm điểm xuất phát cho
cách suy diễn. Đã định hình được một số đối tượng thuộc ngoại diên của khái niệm
cần hình thành, nên có điều kiện để thực hiện cách quy nạp.
- Phương hướng dạy học theo cách suy diễn thường được áp dụng khi phát
hiện ra một khái niệm loài làm xuất phát điểm cho suy diễn.
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- Phương hướng dạy học theo cách kiến thiết thường được áp dụng trong
hoàn cảnh khó định hình những đối tượng thuộc ngoại diên của khái niệm. Chưa
xác định được khái niệm loài nào làm điểm xuất phát.
2.2. Dạy bài phân loại
2.2.1. Mục đích, yêu cầu
Dạy học nội dung phân loại giúp HS nhận thức rõ về sự khác nhau giữa các
đối tượng trong một lớp đối lượng ngoài những thuộc tính chung của chúng. Từ kết
quả nhận thức đó, HS có thể tiếp thu tốt hơn những nội dung tri thức có liên quan.
Xét ở khía cạnh khác thì HS, người lao động (tương lai) có thể lựa chọn và sử dụng
loại đối tượng cho phù hợp với từng hoàn cảnh, tình huống… cụ thể nhằm phát huy
tối đa tiềm năng của đối tượng được lựa chọn và sử dụng, tránh tình trạng lãng phí
nguồn lực.
Muốn HS nhận thức đúng và biết phân loại đối tượng trong lớp đối tượng,
GV cần giúp HS hiểu rõ nội hàm và ngoại diên của khái niệm phản ánh lớp đối
tượng đó.
2.2.2. Đặc điểm
- Đối với các chuyên ngành thuộc khối kỹ thuật, công nghệ, theo cấu trúc
logic của nội dung bài học thì phần nội dung phân loại được thực hiện dạy học sau
phần nội dung dạy học khái niệm và trước các phần nội dung về cấu tạo, nguyên
lý… trong một bài học.
- Dạy học nội dung phân loại để HS có nhận thức đúng về sự khác nhau,
giống nhau giữa các đối tượng trong một nhóm đối tượng, lớp đối tượng.
- Thao tác tư duy thường được sử dụng trong dạy học nội dung phân loại là
phân tích, đối chiếu, so sánh.
- Có rất nhiều cách biểu đạt kết quả quá trình phân loại, trong dạy học hình
thức biểu đạt Grap hóa về kết quả quá trình phân loại theo phương thức mã hóa là
cách biểu đạt phổ biến, có tính ngắn gọn, dễ hiểu.
- Các phương tiện dạy học được sử dụng trong dạy học nội dung phân loại
chiếm ưu thế hơn cả đó là các phương tiện dạy học có vai trò trực quan hóa hoạt
động nhận thức. Phương tiện dạy học phải đảm nhiệm vai trò trực quan hóa về
những dấu hiệu của thuộc tính, những đặc điểm của đối tượng nhận thức và cả
những mối liên hệ giữa chúng.
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2.2.3. Trình tự các bước thực hiện
- Trực quan hóa các đối tượng cần phân loại. Mức độ biểu hiện của trực quan
hóa đối tượng càng rõ nét, chi tiết, cụ thể bao nhiêu thì việc phân loại càng thuận
tiện và chính xác bấy nhiêu.
- GV và HS cùng tiến hành phân tích đối tượng. Để phân tích đạt hiệu quả cao,
GV cần cung cấp thêm tài liệu về các đối tượng để HS có đủ thông tin về chúng.
Cần phân tích từng đối tượng để xác định rõ các dấu hiệu phản ánh thuộc
tính, các đặc điểm và vai trò, chức năng của từng đối tượng. Ngoài ra còn phân tích
để tìm hiểu về ưu điểm, nhược điểm của từng đối tượng trong các hoàn cảnh, tình
huống cụ thể và xác định mối liên hệ giữa chúng. Phân tích đối tượng sẽ giúp HS có
nhận thức đầy đủ về chúng.
- Xác định sự khác nhau giữa các đối tượng.
- Xác định các căn cứ để tiến hành phân loại đối tượng. Có rất nhiều căn cứ
khác nhau để phân loại và tạo nhóm đối tượng.
Trong dạy học kỹ thuật - nghề nghiệp, khi phân chia các đối tượng dạng vật
chất người ta thường có các căn cứ như: Hình dạng, kích thước, màu sắc, vật liệu,
thông số kỹ thuật, ký hiệu, chỉ tiêu chất lượng chế tạo, chức năng, tác dụng, nguồn
gốc, xuất xứ…
Các đối tượng trong một lớp đối tượng sẽ được phân chia thành các nhóm
theo các căn cứ; do đó theo các căn cứ khác nhau sẽ tạo nên cấu trúc của các nhóm
cũng khác nhau.
- Xây dựng các nhóm đối tượng theo các căn cứ và sắp xếp các đối tượng
trong nhóm theo trật tự ưu tiên.
- Sắp xếp các nhóm theo trật tự ưu tiên.
2.2.4. Một số lưu ý
- Cần tuân thủ tính khách quan của từng đối tượng khi tiến hành phân tích chúng.
- Việc phân loại đối tượng trong quá trình dạy học các bài học kỹ thuật nghề nghiệp chỉ nhằm mục đích để nhận thức đầy đủ về bản thân đối tượng, không
nhằm mục đích đánh giá về chủ thể tạo ra đối tượng. Kết quả nhận thức đó nhằm
đáp ứng yêu cầu về lựa chọn và sử dụng đối tượng vào những tình huống, hoàn
cảnh hay vị trí phù hợp. Đồng thời có kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hay thay mới
đối tượng.
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2.3. Dạy học cấu tạo
2.3.1. Mục đích, yêu cầu
- Dạy học cấu tạo giúp HS nhận thức đúng về cấu trúc, chức năng và mối
quan hệ của các thành phần, bộ phận của đối tượng, từ đó góp phần hình thành năng
lực chẩn đoán về tình trạng hoạt động của đối tượng để hoạt động bảo dưỡng, sửa
chữa hay điều trị đạt hiệu quả.
- Cần áp dụng các phương tiện dạy học trực quan và sử dụng các phương tiện
dạy học đặc thù như mô hình hình khối, tranh - ảnh, bản vẽ kỹ thuật, vật thật
nguyên vẹn, vật thật cắt bổ, những clip tư liệu dạy học biểu đạt về đối tượng; từ đó
tiến hành phân tích, tổng hợp.
- Phương pháp phân tích là một phương pháp đặc trưng rất thích hợp để mô
tả các đối tượng trong dạy học cấu tạo. Nhờ phân tích để giúp cho HS hiểu được các
bộ phận cũng như chức năng của mỗi bộ phận trong hệ thống, mối quan hệ giữa các
bộ phận một cách có hiệu quả. Tổng hợp sẽ giúp HS hiểu trọn vẹn về cái toàn thể.
- Trong quá trình học tập, HS không chỉ được quan sát, tiếp thu tri thức từ
phân tích mà họ còn được tiếp xúc trực tiếp với đối tượng thực để hình thành biểu
tượng sống động về đối tượng.
2.3.2. Đặc điểm
Dạy học cấu tạo mang đặc tính từ trực quan đến tư duy hình ảnh, tư duy trừu
tượng và hành động với đối tượng thực để nhận thức về nội dung tri thức. Việc hiểu
kiến thức về cấu tạo là cơ sở để hiểu biết về nguyên lý, cách thức làm việc của các
đối tượng, từ đó góp phần hình thành năng lực vối với việc xây dựng các quy trình
kỹ thuật, chẩn đoán, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa.
Tri thức trong dạy học cấu tạo là những nội dung giàu tính trực quan, đòi hỏi
phải có những mô tả chính xác. Để có thể mô tả chính xác đối tượng, điều cần thiết
là phải sử dụng các phương tiện trực quan. Đối với các bộ phận có tính chất động
cần có những mô hình phỏng tạo có thể chuyển vận được, có thể là các mô hình ba
chiều, song cũng có thể xây dựng các sơ đồ động học phẳng nhằm mô phỏng sự
chuyển động của các chi tiết trong cơ cấu.
Nội dung dạy cấu tạo còn bao hàm những kiến thức về nguyên lý hoạt động
của các hệ thống. Chẳng hạn động cơ xăng 4 kỳ, động cơ điện xoay chiều, trục,
bánh răng, bu lông, các bộ phận máy như khớp truyền động ma sát, khớp truyền
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động bánh răng côn, hộp số... do đó kết quả nhận thức chính xác về cấu tạo của đối
tượng là tiền đề để tiếp thu tốt tri thức về nguyên lý hoạt động, nguyên lý làm việc.
2.3.3. Trình tự các bước thực hiện
Các hình thức dạy có thể là đàm thoại tìm kiếm, giảng thuật hoặc chia theo
nhóm, tổ để thảo luận, gồm những bước như sau:
- Cho HS quan sát hình vẽ, mô hình hoặc vật thật;
- Dùng phương pháp diễn dịch tiến hành phân tích các bộ phận, thành phần.
Cách phân tích này dựa vào cấu tạo và chức năng của nội dung nào đó.
Ví dụ: Khi dạy bài cấu tạo của bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng gồm có
các bước sau:
- Cho HS quan sát hình vẽ, mô hình hoặc vật thật bộ truyền bánh răng trụ
răng thẳng;
- Bằng phương pháp phân tích tiến hành phân tích bộ truyền bánh răng thành
các bộ phận, cách phân tích này dựa vào cấu tạo và chức năng.
2.3.4. Một số lưu ý
- Tùy thuộc vào đối tượng cấu tạo để có thể xác định những nội dung chủ
yếu cần giảng dạy để HS có nhận thức đúng và toàn diện về nó.
- Xuất phát từ đặc thù của dạy học cấu tạo, quá trình giảng dạy cần chú ý đến
yếu tố an toàn cho HS và cho đối tượng nhận thức.
- Trong lĩnh vực dạy học kỹ thuật nghề nghiệp, tuỳ theo những chi tiết, bộ
phận trong các thiết bị, cần nhấn mạnh những nội dung chủ yếu sau:
- Tên gọi;
- Ký hiệu;
- Hình dáng;
- Vật liệu;
- Chỉ tiêu chất lượng chế tạo;
- Chức năng;
- Thông số kỹ thuật.
2.4. Dạy bài nguyên lý
24.1. Mục đích, yêu cầu

39

Dạy học nguyên lý hoạt động hay nguyên lý làm việc đều có điểm chung là
giúp HS nhận thức rõ về sự hoạt động của đối tượng diễn ra như thế nào, nhằm thực
hiện nhiệm vụ gì và tạo ra sản phẩm ra sao.
Nội dung tri thức của nguyên lý có tính khái quát cao trong lĩnh vực chuyên
môn, do đó đòi hỏi khả năng logic trong nhận thức và năng lực phân tích, cụ thể hóa
kết hợp với trực quan hóa đối tượng, xác định sự liên hệ về nguyên lý của các đối
tượng để chiếm lĩnh nội dung tri thức.
2.4.2. Đặc điểm
- Dạy học nguyên lý là nội dung điển hình trong dạy học kỹ thuật. Kết quả
nhận thức về nguyên lý là điểm tựa quan trọng đối với việc sử dụng các đối tượng
kỹ thuật. PPDH chủ đạo được áp dụng trong dạy học nguyên lý làm việc hay
nguyên lý hoạt động đó là thuyết trình để phân tích.
- Có nhiều cách để thực hiện dạy học nguyên lý:
Để HS tự phát hiện ra nguyên lý thông qua thực hành và thí nghiệm do chính
HS thực hiện bằng sự hướng dẫn của người dạy;
HS phát hiện ra nguyên lý thông qua quan sát các thực hành và thí nghiệm
của người dạy;
HS tự phát hiện ra nguyên lý thông qua mô tả của người dạy về việc thực
hành hoặc thí nghiệm;
Người dạy giảng trực tiếp nội dung nguyên lý. Tuy nhiên, việc dạy nguyên lý
theo con đường gián tiếp sẽ có hiệu quả hơn nhiều.
2.4.3. Trình tự các bước thực hiện
Có thể dạy học nguyên lý theo những bước sau:
- Cơ sở khoa học của nguyên lý;
- Nêu nội dung nguyên lý của đối tượng;
- Sử dụng trực quan để có thể giới thiệu chi tiết sơ đồ nguyên lý, xác định
bản chất và nguyên tắc của nguyên lý chủ yếu trên cơ sở hoạt động của đối tượng;
- Tách riêng từng bộ phận, hoặc từng giai đoạn, vai trò chủ yếu của nó trong
trong cấu trúc tổng thể của đối tượng. Vẽ hình trình bày bộ phận đó;
- Khái quát về điều kiện hoạt động của nó trong thực tiễn;
- Chú ý những sự cố sai hỏng thường gặp, quy định về vận hành, bảo dưỡng.
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Ví dụ: Dạy học nguyên lý lưu trữ dữ liệu của đĩa quang (CD, DVD...) thực
hiện theo các bước sau:
- Trình bày nguyên lý hoạt động chung: Nguyên lý về ánh sáng như sau nếu
như chúng chiếu vào bề mặt của một vật nào đó: có thể bị hấp thụ hoặc phản xạ lại
(một phần hoặc toàn phần đối với cả hai trường hợp). Nếu như có một vật chuyển
động thay đổi trạng thái hấp thụ hoặc phản xạ ánh sáng qua một nguồn phát ánh
sáng cố định thì chúng ta sẽ đọc được trạng thái phản xạ lại ánh sáng hoặc không
phản xạ lại ánh sáng theo đúng tình trạng của vật chuyển động đó. Đĩa quang vận
dụng tính chất phản xạ ánh sáng nêu trên để chứa các dữ liệu tại bề mặt đĩa thông
qua sự phản xạ/không phản xạ;
- Trực quan hóa sơ đồ nguyên lý hoạt động của đĩa quang sau đó trình bày
bản chất nguyên lý hoạt động;
- Tách riêng từng bộ phận, hoặc từng giai đoạn, vai trò chủ yếu của nó trong
thiết bị.
Ví dụ: Khi dạy học về đĩa quang, có thể trực quan hóa bề mặt ghi dữ liệu của
đĩa như sau:
Trên đĩa quang có các rãnh theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài theo các
track. Trên các track này là các rãnh (land) và các pit mà chúng có thể gây phản xạ
lại theo hướng vuông góc với chùm tia tới hoặc phản xạ ít theo phương vuông góc
với chùm tia này. Do hệ thống chiếu tia là duy nhất trong một hệ quang học nên các
loại ổ đĩa quang (hoặc máy phát đĩa quang) chỉ quan tâm đến hướng vuông góc đối
với chùm tia chiếu tới, đây là những tính chất quan trọng trong sự hoạt động của các
đĩa quang.
- Khái quát về điều kiện hoạt động:
Đĩa được sản xuất hàng loạt với nội dung cố định, không thể thay đổi được từ
khi sản xuất/phát hành (thường gọi là ROM: Tức là chỉ đọc) và loại đĩa có thể dùng
cho việc chứa dữ liệu mã hóa hoặc âm thanh/video trên nó (thường là R - read hoặc
RW - read, write tức là ghi được một lần hoặc ghi được nhiều lần). Hai loại này có
cơ chế ghi đĩa khác nhau: Sản xuất công nghiệp và ghi bằng các ổ đĩa quang có
chức năng ghi.
- Quy định vận hành, lưu trữ (bảo dưỡng, tránh sai hỏng...)
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Đĩa quang sử dụng tính chất quang học để lưu trữ dữ liệu. Khi làm việc với ánh
sáng thì chúng không có sự tiếp xúc trực tiếp giữa đầu đọc dữ liệu và bề mặt đĩa, do đó
đĩa quang thường là bền nếu như chúng không bị tác động bởi yếu tố môi trường.
2.4.4. Một số lưu ý
Nội dung dạy học nguyên lý có tính chính xác và xúc tích nên đặt ra yêu cầu
GV phát huy năng lực phân tích, cụ thể hóa và tư duy từ ngữ - logic kết hợp với trực
quan hóa đối tượng làm cho HS nhận thấy việc thu tri thức trong nguyên lý trở nên
nhẹ nhàng, hấp dẫn.
Tùy thuộc vào hoàn cảnh và đối tượng HS để có thể lựa chọn phương hướng
dạy học nguyên lý phù hợp nhằm hướng tới nâng cao chất lượng dạy học.
3. Tập dạy giáo án lý thuyết
3.1. Những công việc chuẩn bị cho tập dạy lý thuyết
- Xây dựng kế hoạch chuẩn bị tập dạy lý thuyết: thời gian tập dạy theo
nhóm, địa điểm giảng, nhóm giảng tập
- Chuẩn bị hồ sơ giảng tập: giáo án, đề cương bài giảng
- Chuẩn bị phương tiện dạy học cho dạy lý thuyết: chuẩn bị bản trình
chiếu Powerpoint, bảng treo tường, các mô hình (nếu có)
3.2. Giảng tập theo nhóm
- Phân chia nhóm giảng tập: 3- 4 học viên một nhóm
- Thực hiện giảng tập theo nhóm
3.3. Dự giờ và tập đánh giá bài giảng lý thuyết
- Nghiên cứu mẫu phiếu tập đánh giá bài giảng
- Đánh giá giảng tập
- Rút kinh nghiệm
Người học tập giảng dạy giáo án lý thuyết theo nhóm, mỗi nhóm từ 3 – 5 người.
Mẫu đánh giá giảng tập theo năng lực:

Nội dung đánh giá

Đạt

I. Chuẩn bị bài dạy:
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Mức độ
Không
đạt

Không rõ
ràng

Nội dung đánh giá

Đạt

1. Xác định đúng mục tiêu của bài
2. Xây dựng giáo án tốt, chọn được các phương
pháp giảng dạy phù hợp;
3. Chuẩn bị phương tiện đồ dùng dạy học đạt hiệu
quả cao
4. Có nội dung kiểm tra đánh giá học sinh tốt
II. Nội dung bài dạy
1. Kiến thức được cung cấp đầy đủ, chuẩn xác phù
hợp với đối tượng đào tạo;
2. Kết cấu bài hợp lý, khoa học, cân đối giữa các
nội dung;
3. Nội dung bài giảng phù hợp với thực tế;
4. Cân đối giữa lý thuyết và bài tập vận dụng.
III. Sư phạm:
1. Tác phong tự tin, đĩnh đạc, trình bày rõ ràng,
ngôn ngữ chuẩn xác, trong sáng, chữ viết đẹp, trình
bày bảng khoa học, phong cách dạy và ứng xử sư
phạm hợp lý.
2. Kết hợp khéo léo các bước lên lớp, chuyển tiếp
các vấn đề sinh động.
3. Sử dụng phương pháp dạy học nhuần nhuyễn
hợp, thao tác dạy khái quát, liên tục từ phút đầu đến
cuối
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Mức độ
Không
đạt

Không rõ
ràng

Nội dung đánh giá

Đạt

Mức độ
Không
đạt

Không rõ
ràng

4. Khai thác, sử dụng các phương tiện, đồ dùng dạy
học đạt hiệu quả cao.
5. Phát huy được tính tích cực tham gia xây dựng
bài của học sinh, giờ học sôi động.
6. Kết hợp được việc giáo dục, giáo dưỡng trong
bài giảng
7. Thực hiện đầy đủ các bước theo giáo án đã xây
dựng
IV. Thời gian:
- Sớm, muộn  1 phút
- Sớm, muộn  3 phút
- Sớm, muộn từ > 3 đến  5 phút;
- Sớm, muộn > 5 phút, bài giảng không xếp loại
Tổng các mức

Đánh giá một trong 3 mức: đạt, không đạt, không rõ ràng. Đánh dấu X vào ô tương
ứng. Nếu có trên 50% nội dung được đánh giá đạt thì bài giảng đó đạt yêu cầu.
Câu hỏi ôn tập
1. Phân tích các kỹ năng cơ bản của nhóm kỹ năng trình bày nội dung
2. Bản chất của giao tiếp sư phạm là gì? Từ đó nêu rõ đặc điểm của giao tiếp
sư phạm
3. Phân tích cấu trúc và yêu cầu của kỹ năng thuyết trình
4. Trình bày đặc điểm và trình tự các bước thực hiện khi dạy bài khái niệm
5. Anh (chị hãy) nêu đặc điểm và trình tự các bước thực hiện khi dạy bài
phân loại
6. Phân tích trình tự thực hiện các bước và các lưu ý khi thực hiện dạy bài
cấu tạo
7. Phân tích trình tự thực hiện các bước và các lưu ý khi thực hiện dạy bài
nguyên lý.
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BÀI 2. TẬP DẠY THỰC HÀNH
* MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC
Mục tiêu của bài học: Học xong bài này người học có khả năng
- Kiến thức: Trình bày được khái niệm hoạt động nhóm, lập kế hoạch và quản lý
hoạt động nhóm; khái niệm, cấu trúc, kỹ thuật của trình diễn trình diễn; các giai
đoạn hướng dẫn thực hành.
- Kỹ năng: Thực hiện được các kỹ năng, giảng dạy được các bài dạy thực hành,
đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trong dạy học thực hành đảm bảo
phát huy tính sáng tạo của người học, an toàn cho người và thiết bị.
* NỘI DUNG CỦA BÀI HỌC
1. Một số kỹ năng dạy thực hành
1.1. Kỹ năng làm việc nhóm
1.1.1. Khái niệm hoạt động nhóm
a. Khái niệm
Hoạt động nhóm nhỏ là phương pháp dạy học trong đó tập thể lớp được chia
ra thành các nhóm nhỏ để mọi thành viên trong lớp đều được làm việc, thảo luận và
thực hiện nhiệm vụ học tập dưới sự hướng dẫn của GV.
Dạy học theo nhóm nhỏ được coi là phương pháp mà nhà sư phạm đứng ra tổ
chức, hướng dẫn cho HS cùng nhau suy nghĩ, tích cực tham gia vào hoạt động trao
đổi, thảo luận để cùng nhau giải quyết các nhiệm vụ học tập chung đồng thời, GV
còn là người cố vấn, trọng tài đảm bảo cho hoạt động của nhóm đi đúng hướng, đạt
tới mục tiêu đã hướng đích.
Việc giải quyết nhiệm vụ học tập theo nhóm nhỏ rất cần thiết trong việc tạo
điều kiện phát triển các mối quan hệ xã giao giữa các HS với nhau. Trong học tập,
họ cùng nhau được trao đổi, tranh luận, góp phần làm phát triển kỹ năng giao tiếp
như nghe, nói, tranh luận. Mọi HS khi làm việc theo nhóm sẽ có được những tiền đề
tâm lý - xã hội cần thiết cho việc phát triển kỹ năng trí tuệ như kỹ năng tư duy, khả
năng suy luận và năng lực tiên đoán đúng lời giải để giải quyết vấn đề. Khi làm việc
theo nhóm, mọi HS đều được chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau bàn bạc trong tiến trình
xây dựng kế hoạch hành động để tìm tòi kiến thức mới. Qua trao đổi, tranh luận, mỗi
người đều có được điều kiện thực tế để nhận rõ trình độ hiểu biết của mình. Trong giờ
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học được tổ chức theo hoạt động của nhóm nhỏ, mọi người học sẽ hoàn toàn chủ
động trong việc chiếm lĩnh kiến thức, không phải tiếp thu thụ động từ GV.
b. Mục đích của hoạt động nhóm
Hoạt động nhóm trong dạy học được sử dụng phổ biến vì hai lý do khác
nhau, một lý do về giáo dục, một lý do về xã hội. Hoạt động nhóm tạo cơ hội tiếp
xúc xã hội giữa các HS. Nó giúp cho việc phát triển các kĩ năng tương tác giữa các
cá nhân như nghe, nói, tranh luận và quan hệ lãnh đạo. Hoạt động nhóm có lợi về
mặt giáo dục để phát triển ở trình độ cao đối với các kĩ năng làm việc trí óc như là
lý giải và giải quyết vấn đề. Hoạt động nhóm là thích hợp để khuyến khích sự học
tập độc lập của HS.
Hoạt động nhóm chỉ có kết quả khi:
- Mục đích được xác định rõ ràng;
- Bài tập trong phạm vi trình độ kinh nghiệm của HS;
- Bài tập là giả định hoặc thậm chí có tính thử thách.
1.1.2. Lập kế hoạch hoạt động nhóm
a. Các thành tố hoạt động nhóm
- Việc GV tiến hành xây dựng bài tập nhóm phải hoàn toàn phù hợp với trình
độ, kinh nghiệm của HS, có tác dụng tạo cho các em có thể nêu ra được nhiều ý
kiến và kinh nghiệm có thể đóng góp cho kết quả chung. Nội dung của bài tập và
phương cách nêu vấn đề cần chứa đựng, có tác dụng kích thích tính tích cực tư duy
- hoạt động - giao tiếp của mọi người. Bài tập phải quy định rõ ràng về thời gian
thực hiện và cách thức báo cáo kết quả hoạt động nhóm trong 10 - 15 phút. Một bài
tập được xác định rõ ràng là chìa khoá của bất kỳ hoạt động nhóm nào, bởi vì nó giúp tạo
ra sự bình tĩnh và không khí tích cực. Được ưa chuộng hơn khi công việc giao được viết
theo mẫu trên một tờ bài tập hoặc viết trên bảng. Bài tập nên bao gồm cả thời gian thực
hiện và cách thức báo cáo kết quả.
Khi bài tập đã rõ ràng, người GV quan sát các HS làm việc như thế nào. Đây
là lúc tốt nhất để GV thầm nhẩm chuẩn bị cho bước hoạt động báo cáo của các
nhóm tiếp theo sau. Gần tới cuối thời gian cho phép, GV đi bộ vòng quanh để xem
kết quả tiến triển thế nào và đưa ra sự giúp đỡ nếu thấy cần thiết.
- Khi chia nhóm phải xác định rõ số nhóm, phương thức thành lập nhóm, số
lượng thành viên nhóm khoảng 3 - 7 người, nhiệm vụ của nhóm, vị trí hoạt động và
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các nguồn lực cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ học nhóm. GV phải biết tạo ra bầu
không khí làm việc tích cực, biết quan sát, biết thực hiện những tác động hỗ trợ các
nhóm, biết thay đổi linh hoạt các hình thức hoạt động nhóm, biết theo dõi tiến độ
hoạt động nhóm để điều chỉnh thời gian nếu thấy cần thiết. Khi có quan điểm khác
biệt trong quá trình tranh luận của các HS, người GV nên giữ vai trò cố vấn trong
việc tìm hướng giải quyết sự bất đồng.
- Quá trình tổ chức hoạt động dạy học theo nhóm nhỏ được bao gồm các việc
chính yếu như mở bài, chia nhóm, giao nhiệm vụ, HS tiến hành thảo luận nhóm,
trình bày kết quả trao đổi trước lớp, trao đổi kinh nghiệm, đưa ra các kết luận, tổng
kết nội dung bài học.
b. Vai trò của GV
- Người tổ chức, hướng dẫn, động viên khích lệ HS tham gia vào hoạt động
trao đổi, thảo luận đồng thời GV là người cố vấn, trọng tài, đảm bảo hoạt động của
nhóm đi đúng hướng đạt được mục đích đề ra
- GV phải tạo ra được không khí thoải mái, quan hệ bình đẳng, dân chủ, mối
quan hệ hoà đồng trong lớp học, đặc biệt không lấn áp, không áp đặt
- Cần thay đổi linh hoạt các hoạt động nhóm, lắng nghe ý kiến cuả HS, khi
gặp các vấn đề gay cấn, phức tạp GV cần gợi ý những giải pháp để HS lựa chọn
- Khi có sự trao đổi tranh luận của HS giáo viên nên giữ vai trò độc lập,
không ngã về bên nào, phải xác định vai trò tranh luận, thông tin của hai bên đưa ra
và định hướng đưa tới kết luận.
- Theo dõi tiến độ hoạt động của nhóm, điều chỉnh thời gian nếu thấy cần
thiết thông báo thời gian.
c. Kế hoạch hoạt động nhóm
- Xác định rõ ràng bài tập
- Xác định thời gian hoạt động
- Xác định số nhóm
- Xác định số lượng thành viên trong nhóm
- Phương thức thành lập nhóm
- Xác định vị trí hoạt động và thiết bị nguyên vật liệu của các nhóm
- Xác định hình thức báo cáo kết quả của các nhóm
- Quan sát hỗ trợ các nhóm làm việc
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- Xác định mức độ can thiệp của GV
- Tổng kết rút kinh nghiệm.
1.1.3. Quản lý hoạt động nhóm
a. Xác định kích cỡ và hình thành nhóm
- Xác định kích cỡ nhóm là mỗi nhóm phải đủ lớn để có đủ nguồn lực giải
quyết vấn đề, nhưng không quá lớn đến nỗi các nguồn lực không được khai thác
hết. Điều này có nghĩa kích thước cỡ lý tưởng của mỗi nhóm không được xác định
một cách chung chung, mà phụ thuộc vào công việc và năng lực phương pháp của
nhóm. Thực tiễn cho thấy một nhóm làm việc tốt có từ 5 tới 7 thành viên. Phụ thuộc
vào cỡ của nhóm, số lượng các nhóm cũng được xác định. Thông thường kết quả
làm việc của các nhóm được báo cáo trước toàn lớp, thời gian báo cáo được lập kế
hoạch cẩn thận. Nếu càng có nhiều nhóm, thời gian dành cho các báo cáo nhóm sẽ
nhiều hơn và tới lúc bạn sẽ phải thay thế bằng các hình thức báo cáo miệng.
- Hình thành các nhóm: Theo cách ngẫu nhiên, theo nguyện vọng, theo lôgíc.
Trong chia nhóm nên lưu ý các nhóm làm việc ngắn hạn và thường xuyên thay đổi
cần dễ dàng trong thủ tục chia nhóm, thường hay theo cách ngẫu nhiên. Các nhóm
làm việc dài hạn nên được lựa chọn cẩn thận. Nên chú ý tới sự hứng thú và các mối
quan hệ cá nhân trong khi chia nhóm, đặc biệt trong giai đoạn khởi đầu. Các vấn đề
trong việc hợp tác của nhóm có thể là chỉ số dẫn đến phải thay đổi sự hợp thành
nhóm. Sau khi chia nhóm thì cần phải cung cấp cho các nhóm thông tin về nguồn
lực, địa điểm, thời gian, người chỉ đạo, vật tư, thiết bị và phương thức hoạt động.
b. Giao bài tập và các nhóm làm việc
- Nêu bài tập, câu hỏi, vấn đề sẽ đề cập. Mỗi nhóm giao chung một câu hỏi
hoặc một vấn đề hay là các câu hỏi, vấn đề khác nhau
- Giải thích công việc và kết quả cần đạt tới
- Giám sát tiến độ công việc
- Gợi ý khi cần thiết
- Giải quyết những điểm mâu thuẫn
- Thông báo thời gian còn lại.
c. Trình bày kết quả
- Hướng dẫn các nhóm trình bày
- Các nhóm trình bày
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- Đúc rút kinh nghiệm.
Tóm lại, hoạt động nhóm là một phương pháp cho phép HS tham gia mạnh
mẽ vào quá trình dạy học. Nó khuyến khích các hành vi xã hội và tư duy ở mức độ
cao. Tuy nhiên, để có hiệu quả, các yêu cầu của hoạt động nhóm cần được cân nhắc
trước một cách sâu sắc, chọn các bài tập có ý nghĩa cũng như lập kế hoạch chu đáo
và có kĩ thuật quản lý thích hợp.
Học tập theo nhóm tại lớp là một phương pháp dạy học kết hợp tính tập thể
và tính cá nhân, trong đó dưới sự chỉ đạo của GV HS trao đổi với nhau những quan
điểm, ý tưởng và hợp tác, giúp đỡ nhau để lĩnh hội tri thức, kỹ năng, kỹ xảo. Các
thành viên không chỉ có trách nhiệm đối với việc học tập của bản thân mình mà còn
có trách nhiệm đối với việc học tập của các thành viên khác trong nhóm. Trong môi
trường nhóm, HS có cơ hội để thể hiện bản thân, tạo thói quen trao đổi kinh
nghiệm, phát triển khả năng lập luận.
Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay với yêu
cầu đổi mới nội dung, phương pháp nhằm đáp ứng được mục tiêu mới đào tạo được
những con người chủ động, sáng tạo, hợp tác trong làm việc và có khả năng thích
nghi với môi trường luôn biến động, đáp ứng được sự phát triển kinh tế xã hội của
đất nước thì hoạt động theo nhóm là một yêu cầu hết sức thiết thực và là phương
pháp của dạy học hiện đại.
1.2. Kỹ năng trình diễn
1.2.1. Khái niệm trình diễn
Bản chất của phương pháp trình diễn được mô tả như một sự giải thích bằng
nghe nhìn, nhấn mạnh các điểm quan trọng của đối tượng. Đây là một phương pháp
nói, giới thiệu và hành động để người nghe lĩnh hội và vận dụng.
Trình diễn cũng rất đa dạng, có thể là nêu một ví dụ minh hoạ, dẫn chứng
cho bài thuyết trình hay giải thích một vấn đề hoặc có khi là để diễn tả một thực
nghiệm, một quy trình kỹ thuật để hình thành kỹ năng. Nội dung trình diễn có thể là
các hành động trí óc hay hành động chân tay.
Định nghĩa
Trình diễn là phương pháp người dạy tiến hành các thao tác mẫu (trí óc và
chân tay) để người học quan sát, nhận thức và vận dụng vào thực tế thực hành
các thao tác đó.
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Trình diễn là sự trình bày một cách trực quan về các sự việc, ý tưởng, các
quy trình, là một phương pháp giảng dạy hiệu quả vì ở đây GV thực sự biểu diễn
hay “trình diễn” cách thực hiện một kỹ năng (ví dụ: Vận hành một cỗ máy như thế
nào, sử dụng một dụng cụ ra sao, khử trùng các dụng cụ phẫu thuật thế nào, thay
ruy băng máy chữ ra sao). Nó đòi hỏi học viên phải sử dụng các giác quan để nhìn,
nghe, và đôi khi cả ngửi, sờ hoặc nếm nữa. Trình diễn là chiếc cầu nối giữa lý
thuyết và thực hành. Tiếp theo sau cuộc trình diễn thường là việc ứng dụng kỹ năng
vào thực tế.
Mục đích
- Chỉ rõ kỹ năng đó được thực hiện thế nào?
- Nhấn mạnh những bước quan trọng và những vấn đề về an toàn?
- Tạo điều kiện cho học viên đặt câu hỏi trước khi bước vào thực hành?
1.2.2. Cấu trúc của trình diễn
Lập kế hoạch và chuẩn bị: Lập kế hoạch và chuẩn bị là những việc cần thiết
cho một cuộc trình diễn có hiệu quả. Sau đây là những điểm mấu chốt trong khâu
lập kế hoạch và chuẩn bị:
- Soạn phiếu hướng dẫn thực hiện để phát cho HS;
- Sắp xếp môi trường vật lý;
- Tập hợp tất cả các dụng cụ, thiết bị, đồ dùng, giáo cụ trực quan và đảm bảo
rằng chúng đều trong tình trạng tốt và được bố trí hợp lý;
- Nếu có bước nào đó phải chuẩn bị mất nhiều thời gian (ví dụ: chờ cho sơn
khô, bột nở) thì hãy chuẩn bị sẵn trước khi trình diễn. Vào thời điểm thích hợp, GV
có thể giải thích: “Thực tế thường phải đợi mất 20 phút cho sơn khô rồi mới chuyển
sang bước tiếp theo”;
- Nên để các phương tiện dạy học (như giấy trong, mô hình, vật thật v.v.) ở
ngay gần đó. Cần nắm chính xác khi nào cần sử dụng và cách sử dụng chúng như
thế nào.
- Tập dượt trước cách trình diễn, đặc biệt trong một vài lần đầu.
Trình diễn: Lập kế hoạch tốt mới chỉ là một nửa của một cuộc trình diễn tốt.
Cuộc trình diễn chỉ có hiệu quả nếu bạn thực hiện nó tốt. Khi trình diễn một kỹ
năng, bạn nên nhớ trong đầu những lời hướng dẫn sau đây:
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- Nói thật chính xác với HS bạn sẽ trình diễn cái gì. Nên khái quát toàn bộ
cuộc trình diễn ngay từ đầu. Hãy dùng một bức tranh, một mô hình hay một vật thật
để cho học viên thấy một sản phẩm sẽ hoàn thành.
- Liên hệ kỹ năng đang học với các kỹ năng học trước và sau đó.
- Phát phiếu hướng dẫn thực hiện và giải thích cho HS.
- Sắp xếp chỗ ngồi hợp lý sao cho mọi người đều nhìn thấy và nghe thấy
- Thao tác các bước một cách chậm rãi. Nếu bạn thao tác nhanh, có thể có
người sẽ không theo dõi hết các bước.
- Mỗi lần chỉ thao tác một quy trình nêu trong phiếu hướng dẫn thực hiện. Quy
trình đó phải là quy trình tốt nhất hoặc là cách phổ biến nhất để thực hiện đúng kỹ
năng. Không nên làm cho học viên nhầm lẫn do đưa ra nhiều quy trình khác nhau
hoặc các phương pháp sai.
- Hãy thực hiện các bước theo đúng trình tự phù hợp.
- Nhấn mạnh những bước thiết yếu và những điểm kiểm tra an toàn.
- Tạm ngừng tại những điểm chủ chốt và đặt câu hỏi để tin chắc rằng học viên
theo dõi kịp.
- Sau khi trình diễn xong, hãy cho học viên lặp lại kỹ năng trong khi bạn giải
thích các bước.
- Đặt những câu hỏi tóm tắt
- Nếu cần, hãy lặp lại toàn bộ hoặc một phần cuộc trình diễn.
Đôi lúc, bạn nên tiến hành trình diễn từ hai lần trở lên lần thứ nhất trình diễn
thật chậm và nói thật to các bước, lần thứ hai trình diễn và đặt câu hỏi.
Sau trình diễn
- Một học viên sẽ lặp lại cuộc trình diễn đó với sự hướng dẫn của GV.
- Một học viên khác sẽ lặp lại với sự giúp đỡ của một học viên khác có sử
dụng phiếu kiểm tra quy trình.
- Các học viên thực hành cho đến khi họ thực hiện được kỹ năng theo các tiêu
chuẩn đã quy định.
1.2.3. Kỹ thuật trình diễn
Một số kỹ thuật trình diễn
- Trình diễn không giải thích
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Với cách này thì trước khi trình diễn GV phải nói rõ yêu cầu HS quan sát
với sự tập trung cao về các thao động tác trình diễn kỹ năng không lời của GV sắp
tới và HS phải nêu lên được trình tự các bước mà GV đã thực hiện cũng như trả lời
các câu hỏi của GV.
- Trình diễn có giải thích
Theo cách này GV vừa trình diễn vừa giải thích cho HS về các thao động tác
và trình tự các bước thực hiện kỹ năng. Trong quá trình trình diễn GV có thể kết
hợp với việc đàm thoại HS để lôi cuốn họ vào cuộc trình diễn.
- Trình diễn kiểu đóng vai
Với kiểu này thì GV và HS sẽ thay đổi vị trí cho nhau, GV yêu cầu HS vào
vai “Người hướng dẫn” còn mình là người thực hiện. Trong quá trình trình diễn có
thể “Người hướng dẫn” đưa ra những chỉ dẫn không đầy đủ hoặc có khi là sai lầm
dẫn đến kết quả bị sai lệch, hư hỏng. Lúc đó GV chia sẻ với “Người hướng dẫn”
những vướng mắc và đưa ra những gợi ý dưới dạng thắc mắc để cùng họ giải quyết
điều chỉnh.
- Trình diễn một kỹ năng
Đối với việc hình thành và rèn luyện kỹ năng, trình diễn mẫu là một phương
pháp được áp dụng khá rộng rãi. Bởi khi học một kỹ năng, ngay từ đầu HS phải
được học một cách cơ bản và chính xác các thao động tác. Nếu từ đầu HS học các
thao tác bị sai lệch và không kịp chỉnh sửa thì khi đã trở thành thói quen rất khó sửa
chữa. Trình diễn mẫu các thao tác tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên quan sát, hiểu
và hình thành biểu tượng về các thao động tác từ đó bắt chước làm theo một cách có
cơ sở. Việc trình diễn một kỹ năng cần thực hiện qua các bước cơ bản sau.
Bước 1: Chuẩn bị cho trình diễn
- Soạn bản hướng dẫn quy trình thực hiện kỹ năng và treo ở vị trí để mọi HS
đều quan sát tốt, nếu có thể nên phô tô thành những bản phát tay cho các em.
- Chuẩn bị các phương tiện, thiết bị, vật tư đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật
và an toàn. Sắp xếp theo thứ tự trình diễn. Nắm chính xác khi nào cần sử dụng và
cách sử dụng chúng như thế nào.
- Bố trí nơi trình diễn mẫu để mọi sinh viên đều quan sát và theo dõi được.
- Trình diễn thử trước khi trình diễn trên lớp.
Bước 2: Trình diễn mẫu
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Khâu chuẩn bị là rất quan trọng, nhưng quá trình trình diễn mẫu thực tế trên
lớp của giảng viên có vai trò quyết định. Vì vậy, khi trình diễn mẫu GV cần lưu ý
những điểm sau.
- Chỉ bắt đầu trình diễn khi tất cả HS đã ở vị trí hợp lý, tập trung chú ý và
sẵn sàng quan sát.
- Nói thật chính xác với sinh viên những gì mà GV sẽ trình diễn. Nêu khái
quát toàn bộ cuộc trình diễn ngay từ đầu và cho HS xem trước sản phẩm cần phải
đạt được dưới dạng hình ảnh, mô hình hoặc vật thật.
- Thực hiện chậm từng động tác, nhấn mạnh những thao tác mấu chốt quan
trọng, lặp lại những thao động tác khó, phức tạp. Có thể tăng tốc độ của các thao tác
ở những lần trình diễn sau. Đồng thời phải kết hợp hợp lý việc trình diễn với việc
diễn giảng, phát vấn HS để làm rõ các vấn đề và lôi cuốn HS vào bài học.
- Mỗi lần trình diễn chỉ nên thực hiện theo một quy trình đã chuẩn bị trên cơ sở
lựa chọn tốt nhất. Không nên đưa ra nhiều quy trình dễ làm HS bị rối hoặc nhầm lẫn.
- Thường xuyên quan sát HS và thu nhận thông tin phản hồi của họ bằng
cách đặt câu hỏi hoặc yêu cầu họ làm thử.
Bước 3: Sau trình diễn
- Tóm tắt và kết luận về bài trình diễn. Nhấn mạnh những điểm quan trọng
quyết định chất lượng của sản phẩm và những điểm an toàn. Có thể thực hiện việc
này bằng cách đặt các câu hỏi để HS tham gia đóng góp ý kiến như: "có những
điểm quan trọng nào cần nhớ?", "mục đích của kỹ năng này là gì?", “những bước
nào là quan trọng nhất đối với sản phẩm?", “cần chú ý những điểm an toàn nào
trong quá trình thực hiện”.
- Mời HS làm thử. Có thể bằng cách mời một sinh viên lặp lại cuộc trình diễn
với sự hướng dẫn của GV. Một học viên khác sẽ lặp lại với sự giúp đỡ của HS khác
có sử dụng phiếu kiểm tra quy trình.
- Tổ chức HS thực hành luyện tập hình thành và phát triển kỹ năng.
Tùy vào từng bài hướng dẫn cụ thể mà GV lựa chọn và phối hợp các phương
pháp cũng như các kiểu trình diễn phù hợp.
Một số lưu ý trong khi trình diễn
- Khi thao tác một kỹ năng, nên đưa mắt về phía học viên chứ không chỉ đơn
thuần quay mặt về phía thiết bị mà nói.
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- Hãy sử dụng các giáo cụ trực quan để giải thích những bước phức tạp. Bảng
biểu treo tường thường rất có ích đối với việc trình diễn trong các xưởng thực hành.
Các bảng biểu này còn lưu lại trên tường trong suốt thời gian thực hành.
- Khi thao tác bằng tay, chỉ các hướng (phải hoặc trái) hay biểu thị vòng quay
theo chiều kim đồng hồ, hoặc ngược chiều kim đồng hồ phải đảm bảo sao cho học
viên hiểu đúng ý.
- Hãy lôi cuốn học viên cùng tham gia vào cuộc trình diễn bằng cách đặt các
câu hỏi như: “Bây giờ tôi phải làm gì?” ,“Tại sao tôi phải làm như vậy?”, “Nếu tôi
làm khác đi thì sao?”
- Nếu những vật tư mà HS sử dụng để thực hành không có ở nơi làm việc của
họ thì hãy đặt câu hỏi xem có thể sử dụng những vật tư nào khác để thực hiện.
1.2.4. Ưu nhược điểm của trình diễn
Ưu điểm
- Sử dụng hiệu quả trong các bước học tập
- Sử dụng hiệu quả cho dạy kỹ năng
- Sử dụng hiệu quả cho trình bày chủ đề nguyên nhân và kết quả
- Đặt ra được tiêu chuẩn thực hiện
- Kích thích sự tập trung vào một quy trình cơ bản
- Dùng khái quát và giới thiệu bài giảng rất hiệu quả
- Rèn luyện được khả năng quan sát của HS.
- Khuyến khích được HS tư duy và hình thành được khái niệm từ những hành
động vật chất. Rèn luyện khả năng tổng hợp và khái quát hoá.
- Có nhiều điều kiện để thu hút sự tập trung chú ý của HS thông qua việc sử
dụng các phương tiện trực quan. Huy động được nhiều giác quan cùng tham gia vào
quá trình nhận thức.
- Là phương pháp thích hợp trong việc dạy kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp.
Đối với những giảng viên có kiến thức, kinh nghiệm và năng lực thì phương
pháp trình diễn là phương pháp có thể mang lại hiệu quả cao trong dạy học đặc biệt
là trong dạy nghề.
Nhược điểm
- Người trình diễn cần có kỹ năng thể hiện
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- Chỉ cung cấp các thông tin trực quan và lời giải thích cho HS trước khi HS
thực hành
- Không dùng để đánh giá HS
- Số lượng HS quan sát bị hạn chế
- HS ít có cơ hội để phát hiện ra những điều mới hay tự giải quyết vấn đề.
- Tính chủ động học tập của HS trong phương pháp trình diễn không cao vì
HS chủ yếu tập trung quan sát để bắt chước làm theo.
- Đối với lớp học đông HS, phòng học quá rộng thì hiệu quả trình diễn bị
hạn chế vì HS sẽ gặp khó khăn trong việc quan sát cũng như nghe những lời giải
thích của GV khi trình diễn.
- GV gặp khó khăn trong nắm bắt thông tin phản hồi và đánh giá việc tiếp
thu bài của HS.
1.3. Kỹ thuật tạo tình huống
1.3.1. Khái niệm
Tạo tình huống là một phương pháp giảng dạy đang được sử dụng rất phổ biến
trong các trường. GV phải khéo léo tạo ra tình huống bằng cách mở rộng ở các bài
báo làm các ví dụ minh họa cho từng đề mục; dùng một vài tình huống lớn để giảng
dạy xuyên suốt cả một môn học, mỗi buổi học đều dùng tình huống này nhưng triển
khai ở các bước khác nhau đây là cách GV cung cấp tính liên kết các nội dung cho
người học, tình huống lớn giao cho nhóm HS giải quyết trong một học kỳ;
Hiện nay các GV đang cố gắng xây dựng tình huống, nếu có sự chuẩn hóa,
tổng kết và xây dựng một cơ sở dữ liệu chung giữa các GV cùng một chuyên ngành
và liên ngành giữa các khoa và trường khác nhau trên toàn quốc thì chất lượng và
hiệu quả sẽ được cải thiện rất đáng kể. Đây là công việc mang tính vĩ mô và nằm
trong nỗ lực đẩy mạnh giao lưu sinh hoạt chuyên môn giữa các GV, nhà nghiên cứu
trong cùng chuyên ngành của cả nước, tiền đề cơ bản để xây dựng một cộng đồng
giảng dạy và nghiên cứu chất lượng cao.
Tư duy chỉ nảy sinh trong những hoàn cảnh "Có vấn đề", do đó trong dạy
học GV có thể giúp HS nhận thức nội dung bài học thông qua việc giải quyết các
tình huống. Thực tế lao động sản xuất cho thấy trong một hoàn cảnh lao động cụ thể
có thể có nhiều tình huống xảy ra và một tình huống cũng có thể xảy ra trong các
hoàn cảnh khác nhau nên đòi hỏi cách giải quyết không giống nhau.
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Để có thể tạo tình huống trong dạy học, GV có thể lựa chọn những tình
huống có thật đã từng xảy ra trong thực tiễn hoặc liên kết các tình huống có thực
này để tạo nên tình huống giả định. Tạo dựng tình huống phục vụ cho công việc dạy
học là một việc làm không quá khó đối với GV nhưng việc lựa chọn tình huống phù
hợp, cách tạo tình huống đảm bảo tính hấp dẫn và thiết thực làm nảy sinh ở HS nhu
cầu muốn giải quyết nó, và khéo léo hướng dẫn, giúp đỡ HS giải quyết triệt để tình
huống đã tạo nên là một yêu cầu về kỹ thuật dạy học có chứa đựng yếu tố nghệ
thuật trong hoạt động sư phạm, đây chính là yêu cầu cao trong đặc thù của hoạt
động giáo dục. Có thể so sánh như sau: Nếu trong lĩnh vực văn chương thì tác giả
chính là người viết ra tác phẩm văn học, trong lĩnh vực giáo dục thì GV là tác giả
của đề cương bài giảng chi tiết. Nếu trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu, điện ảnh thì
sự diễn suất của diễn viên được thực hiện theo kịch bản mà đạo diễn đã chuẩn bị và
trực tiếp chỉ đạo tập luyện chu đáo từ trước; nhưng trong lĩnh vực giáo dục thì GV
hàng ngày vừa là người soạn giáo án và tự tập luyện, vừa là người thực hiện giáo án
ấy ở trên lớp. Nếu GV thực hiện việc tạo tình huống trong quá trình giảng dạy càng
"nghèo" tính nghệ thuật bao nhiêu thì những tình huống tạo nên trong giờ dạy học
chỉ còn là những nhiệm vụ bắt buộc mang tính mệnh lệnh bấy nhiêu.
Tình huống được sử dụng trong dạy học rất đa dạng nhưng có thể khái quát
như sau:
- Những tình huống có tính chất lựa chọn. Là loại tình huống mà HS cảm
thấy rất khó khăn giữa nhiều phương án giải quyết, họ buộc phải phân tích và so
sánh các phương án, lựa chọn và quyết định một phương án duy nhất đúng hay một
phương án phù hợp nhất với hoàn cảnh hiện tại;
- Những tình huống có tính chất đột biến. Đây là loại tình huống không xuất
hiện theo logic về trình tự phát triển của nội dung trong bài học mà có sự nhảy cóc,
ngắt quãng. Những tình huống dạng này nếu được giải quyết sẽ có tác dụng rút ngắn
thời gian trong việc phát triển nội dung bài học, phát triển tính tích cực trong việc
chủ động tìm kiến tri thức, sáng tạo trong cách thực hiện nhiệm vụ học tập của HS.
Để đạt được ý đồ sư phạm đó GV nên cung cấp thêm cho họ những sự kiện có liên
quan, giúp HS phát hiện những hiện tượng mới;
- Những tình huống có tính chất bất ngờ. Đây là những tình huống nằm ngoài
dự kiến của HS. Họ gặp những hiện tượng bất thường, không ngờ lại có thể xảy ra
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như thế. Cách giải quyết là làm sáng tỏ nguyên nhân khoa học của hiện tượng đó.
Muốn giải quyết tình huống này đòi hỏi HS phải linh hoạt trong tư duy để xác định
nguyên nhân và kịp thời đưa ra quyết định cho hành động;
- Những tình huống có tính chất nghịch lý. HS đối diện với vấn đề mới
dường như vô lý, không hợp với quy luật hay lý thuyết đã thừa nhận. Nó còn là
những tình huống không có tính phổ biến, có nhiều hiện tượng gây nhiễu hiện tượng
chính, các hiện tượng thường không được sắp xếp theo trật tự quen thuộc. Để giải
quyết tình huống này đòi hỏi HS phải sáng suốt, bình tĩnh để có thể nhận ra hiện
tượng chính, sâu chuỗi các hiện tượng lại với nhau theo một trật tự nhất định tương
ứng với những phương án có thể có.
1.3.2. Ưu điểm nổi bật
- Nâng cao tính thực tiễn của môn học. Sau khi đã được cung cấp các kiến
thức lý thuyết, một bài tập tình huống sẽ giúp HS có cái nhìn sâu hơn và thực tiễn
hơn về vấn đề lý thuyết đã được học.
- Nâng cao tính chủ động, sáng tạo và sự hứng thú của HS trong quá trình
học. Khác với việc tiếp thu lý thuyết một cách thụ động, khi được giao các bài tập
tình huống, các nhóm HS phải chủ động tìm kiếm và phân tích các thông tin để đi
đến giải pháp cho tình huống.
- Nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề, kỹ
năng trình bày, bảo vệ và phản biện ý kiến trước đám đông. Để giải quyết tình
huống, học viên được yêu cầu làm việc trong nhóm từ 4- 6 thành viên. Cả nhóm
cùng phân tích và thảo luận để đi đến giải pháp, sau đó trình bày giải pháp của mình
cho cả lớp.
GV trong vai trò của người dẫn dắt cũng sẽ tiếp thu được rất nhiều kinh
nghiệm và những cách nhìn, giải pháp mới từ phía HS để làm phong phú bài giảng
và điều chỉnh nội dung tình huống nghiên cứu. Đây cũng là một kênh quan trọng để
GV thu thập kinh nghiệm từ các HS, đặc biệt là những HS đã có quá trình công tác.
Các tình huống tốt có tính chất liên kết lý thuyết rất cao. Để giải quyết tốt
một tình huống, người học có thể phải vận dụng và điều chỉnh nhiều bài tập lý
thuyết khác nhau. Đây chính là lúc các lý thuyết rời rạc của một môn học được nối
lại thành bức tranh tổng thể. Ở mức độ ứng dụng cao hơn, người học không chỉ vận
dụng kiến thức của một môn học mà trong nhiều trường hợp phải vận dụng kiến
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thức của nhiều môn học khác nhau. Điều này rất quan trọng, vì trên thực tế HS được
trang bị rất nhiều kiến thức từ nhiều môn học khác nhau nhưng lại chưa được cung
cấp sự liên kết các kiến thức độc lập lại với nhau.
1.3.3. Những thách thức
- Đối với GV: Phương pháp nghiên cứu tình huống không những gia tăng
khối lượng làm việc của GV mà còn đòi hỏi giảng viên phải luôn chấp nhận đổi
mới, cập nhật các thông tin, kiến thức và kỹ năng mới. Để có những bài tập tình
huống thực tế, sát với điều kiện giảng viên cần thu thập, xử lý thông tin và xây
dựng tình huống.
Quá trình này rất tốn thời gian, công sức và là một quá trình liên tục (vì tuổi
thọ của một tình huống khá ngắn). Một số GV sử dụng các tình huống có sẵn ở các
tài liệu nước ngoài. Các tình huống này đều được chuẩn bị hết sức chuyên nghiệp
nhưng đôi khi lại rất xa lạ với môi trường ở Việt Nam.
Mặt khác, phương pháp tạo tình huống lại đòi hỏi những kỹ năng phức tạp
hơn trong giảng dạy, như cách tổ chức lớp học, bố trí thời lượng, đặt câu hỏi, tổ
chức và khuyến khích học viên thảo luận, dẫn dắt mạch thảo luận, nhận xét, phản
biện. Đây thật sự là những thách thức lớn đối với GV trong quá trình ứng dụng
phương pháp này.
- Đối với HS: Thách thức lớn nhất thuộc về tính năng động, yêu thích kiến
thức và khả năng tư duy độc lập của HS. Phương pháp tạo tình huống chỉ thật sự
phát huy những giá trị hữu ích khi có sự tham gia chủ động và yêu thích của HS.
Tuy nhiên, do đã quá quen thuộc với cách tiếp thu kiến thức thụ động (thầy
giảng trò ghi chép) nên khi chuyển qua phương pháp mới đòi hỏi sự năng động, khả
năng tư duy và tính sáng tạo, thì một bộ phận học viên không thích ứng được. Bên
cạnh một số học viên rất năng động, yêu thích kiến thức (sẽ tiếp thu được rất nhiều
trong quá trình học), tồn tại một bộ phận HS chỉ đến lớp vì nghĩa vụ.
1.3.4. Điều kiện vật chất
- Qui mô lớp học hiện nay là quá lớn, từ 60 - 100 học viên trong lớp. Với quy
mô này không thể tổ chức thảo luận một cách hiệu quả. Thứ hai, để buổi thảo luận
có chất lượng học viên phải tự trang bị các kiến thức lý thuyết và thông tin liên
quan trước khi lên lớp. Điều này đòi hỏi có thời gian và các phương tiện học tập
như thư viện, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, báo, tạp chí, Internet...
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- Hiện nay có tình trạng HS phải học quá nhiều môn học trong một học kỳ
nên không có đủ thời gian cần thiết cho việc tự nghiên cứu. Sách giáo khoa và tài
liệu tham khảo cũng hết sức thiếu thốn.
- Để có nguồn thông tin phục vụ việc xây dựng các tình huống, GV phải tiếp
cận thực tế dựa trên các mối quan hệ cá nhân.
- Đầu tư của GV cho phương pháp này rất lớn nhưng hiện nay không có sự
đãi ngộ hay công nhận nào từ phía các nhà quản lý giáo dục nên rất nhiều GV vẫn
quay về phương pháp diễn giải truyền thống.
- Đây là một phương pháp khoa học nhưng đang được ứng dụng theo hình
thức kinh nghiệm của từng giảng viên, chứ các nhà quản lý giáo dục chưa thực hiện
việc tổng kết và đưa nội dung này vào trong các chương trình huấn luyện nâng cao
về phương pháp giảng dạy cho giảng viên.
2. Các giai đoạn hướng dẫn thực hành
2.1. Giai đoạn hướng dẫn mở đầu
2.1.1. Mục đích
Nảy sinh, hình thành và phát triển nhu cầu, động cơ, thái độ tự giác, tích cực,
sáng tạo của HS đối với quá trình luyện tập.
Giúp HS hệ thống hóa những nội dung tri thức đã được học trong dạy học lý
thuyết có liên quan như khái niệm, nguyên lý, cấu tạo, quy trình… để thực hiện
nhiệm vụ thực hành trong buổi học, ca học đó.
Giúp HS hình thành hình ảnh, biểu tượng vận động về chuỗi các thao, động
tác, cử động, để có được kết quả đó đòi hỏi HS quan sát GV làm mẫu với đối tượng
theo quy trình.
HS có nhận thức đúng về tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chí đánh giá mức độ hình
thành KN.
Có định hướng về cách xử lý các tình huống kỹ thuật phát sinh trong quá
trình HS thực hành;
Có biện pháp phòng ngừa để hạn chế tối đa vấn đề mất an toàn, khắc phụ sự
cố về mất an toàn (nếu có) trong quá trình thực hành.
2.1.2. Yêu cầu đối với hướng dẫn mở đầu
Về hoạt động: HS nghe giảng, ghi chép, quan sát GV làm mẫu và trao đổi
trực tiếp về những băn khoăn hay thắc mắc trong nhận thức về nội dung mà GV đã
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hướng dẫn. GV khái quát nội dung tri thức có liên quan đến nhiệm vụ thực hành,
hướng dẫn quy trình thực hiện, làm mẫu và lưu ý về an toàn. Ngoài ra, GV còn có
thể cung cấp những tài liệu phục vụ cho HS thực hành.
Về thái độ: Chấp hành nghiêm những quy định đối với dạy học thực hành.
Về phương pháp: Được hiểu là tổ hợp cách thức làm việc của GV và HS
nhằm đạt được mục tiêu học tập của ca thực hành. Có nhiều phương pháp dạy học
được áp dụng với các mức độ khác nhau nhưng đều hướng tới hai nhóm phương
pháp chủ đạo phương pháp làm mẫu - quan sát; phương pháp huấn luyện, luyện tập.
2.1.3. Nội dung hướng dẫn mở đầu
Hướng dẫn mở là giai đoạn được tiến hành vào đầu ca DHTH, do đó trước
khi thực hiện những công việc chính GV yêu cầu HS sắp xếp cơ sở vật chất trong
xưởng thực hành (thiết bị, dụng cụ, vật tư...) phù hợp với nhiệm vụ thực hành của
ca học đó (nếu thấy cần thiết), kiểm tra sĩ số bắt đầu vào bài.
- Thông qua dẫn nhập để giới thiệu rõ tên bài (Tên đề mục hoặc tiểu đề mục)
- Quán triệt mục tiêu học tập (như đã xác định trong giáo án), trao đổi về
phương pháp học tập, tạo tâm thế tích cực cho HS.
- Giới thiệu nội dung công việc cần luyện tập.
- Công bố và trao đổi để HS nhận thức rõ điều kiện thực hiện, tiêu chuẩn KN
và cách thức đánh giá.
- Kiểm tra, gợi nhớ lại những kiến thức, KN có liên quan đến bài thực hành,
trang bị hiểu biết và những hướng dẫn mới.
- Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ, vật tư, vật liệu cần thiết, những thiết bị dụng
cụ mới cần hướng dẫn cách sử dụng cho HS
- Xác định quy trình có thể thực hiện theo một trong các cách sau:
Cách 1: Giảng giải toàn bộ quy trình với sự hỗ trợ của phương tiện dạy học
để HS thấy rõ các bước, các thao tác trong từng bước, thiết bị dụng cụ sử dụng
trong từng thao tác cũng như yêu cầu kỹ thuật của từng thao tác.
Cách 2: Chỉ giảng giải một phần quy trình và tổ chức hướng dẫn để HS hoàn
thiện quy trình.
Cách 3: Tổ chức hướng dẫn để tự HS xây dựng quy trình.
- Làm mẫu tùy theo đặc trưng của từng quy trình, có thể làm mẫu từ 1 đến 3 lần.
Lần thứ nhất: Thực hiện với tốc độ bình thường, trong điều kiện tiêu chuẩn.
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Lần thứ hai: Thực hiện với tốc độ chậm, có ngắt nghỉ giữa các thao, động tác
và kèm theo phân tích để HS quan sát chính xác từng thao, động tác để ghi nhớ (có
thể lặp lại những động tác được HS đánh giá là khó kết hợp với phân tích).
Lần thứ ba: Thực hiện bình thường để HS rõ các thao động tác.
- Cho một số HS thực hiện lại, nhận xét
- Phân tích sai lầm hư hỏng nguyên nhân biện pháp xử lý, phòng tránh
- Giới thiệu tài liệu tham khảo nếu có
- Giao nhiệm vụ, phân công vị trí luyện tập và tuyên bố kết thúc phần hướng
dẫn mở đầu.
2.1.4. Một số lưu ý
- Do đặc thù nội dung từng bài thực hành có sự khác nhau nên hướng dẫn mở
đầu sẽ tiêu tốn đơn vị thời gian khác nhau trong tổng quỹ thời gian của cả ca dạy
học thực hành, điều này đã được thống nhất và cấp quản lý giáo dục có thẩm quyền
phê duyệt trước khi thực hiện. Thông thường, hướng dẫn mở đầu được tiến hành
trong khoảng 30 - 45 phút.
- Quy trình cần được HS chắc chắn đã xác định rõ trình tự và tổng thể các
bước. Các cách thực hiện trong mỗi bước. Nên thống nhất đánh dấu, cách đánh dấu
các bước trọng yếu trong quy trình để thuận tiện cho việc áp dụng.
- Những công việc đặc thù riêng đòi hỏi nhiều thời gian mới thực hiện làm
mẫu được một lượt, GV có thể chỉ thực hiện những động tác chính tương ứng với
các bước trọng yếu trong quy trình và giới thiệu về sản phẩm chuẩn bị sẵn.
- Đặc thù công việc đòi hỏi nhiều thời gian mới thực hiện làm mẫu được một
lượt và sản phẩm cuối cùng ở dạng số hóa, thông tin điện tử…, GV có thể chỉ thực
hiện những động tác chính tương ứng với các bước trọng yếu trong quy trình và giới
thiệu về sản phẩm chuẩn bị sẵn ở dạng mô phỏng.
- Do đặc thù của dạy học thực hành nên GV cần nhấn mạnh về yếu tố an toàn
và chắc chắn rằng HS đã nhận thức rõ trước khi họ thực hành.
1.2.5. Ý nghĩa
- Hướng dẫn mở đầu là tổ hợp những hoạt động có tính tiên quyết đối với
dạy học thực hành.
- Đánh giá một phần cơ bản về năng lực của GV trong công tác chuẩn bị cho
dạy học thực hành.
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- Giúp HS nhận thức rõ quy trình thực hiện, có được động hình vận động và
lưu ý về yếu tố an toàn đối với quá trình thực hành.
2.2. Hướng dẫn thường xuyên
Sau khi được củng cố những kiến thức cần thiết cho thực hành, những hình
ảnh, biểu tượng vận động rõ nét về nội dung công việc cần thực hiện mà HS đã có
được, HS bắt đầu thực hiện luyện tập theo các nhiệm vụ được giao. Đây là giai đoạn
thực hiện các nội dung dạy học thực hành cơ bản và nâng cao mà chương trình đào
tạo đã xây dựng nhằm phát triển KN nghề cho HS.
2.2.1. Mục đích
Hình ảnh, biểu tượng vận động về chuỗi các thao, động tác mà HS đã hình
thành được ở hướng dẫn mở đầu sẽ chuyển thành động hình vận động, phát triển
thành KN nghề từ mức độ riêng lẻ, sơ bộ đến KN nghề có mức độ thành thạo cao
thông qua việc giải quyết bài luyện tập. Hiện thực hóa kiến thức trong hành động.
Tiếp tục phát triển thái độ nghề nghiệp trong luyện tập và thông qua luyện tập.
2.2.2. Yêu cầu
Cần đảm bảo về điều kiện cơ sở vật chất, ý thức học tập của HS để luyện tập
tích cực, thái độ đúng mực và sự quan sát để theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình
của GV đối với sự phát triển KN nghề được diễn ra tốt nhất ở HS.
2.2.3. Trình tự các bước thực hiện
- HS thực hiện theo trình tự.
- GV quan sát, theo dõi hoạt động chung cả lớp và từng HS.
- Hướng dẫn HS luyện tập.
- Ghi chép và lưu giữ bằng chứng về quá trình luyện tập của HS.
* Đối với quan sát và theo dõi: GV quan sát và theo dõi HS luyện tập là
nhiệm vụ quan trọng mà GV cần tiến hành trong quá trình HS luyện tập; tùy theo
tính chất và yêu cầu của bài tập mà GV tiến hành có mục đích, có kế hoạch và có hệ
thống hoạt động này. Quan sát về những diễn biến:
- HS tổ chức nơi làm việc của họ có khoa học và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật,
an toàn lao động;
- Phương pháp thực hiện công việc, trình tự cách thức thực hiện từng công
việc của HS;
- Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng công việc hoặc sản phẩm;
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- Tinh thần thái độ luyện tập của HS, KN thực hiện để GV cảnh báo kịp thời
về nguy cơ mắc sai lầm trong luyện tập. Phát hiện ra các sai lầm và tìm nguyên
nhân của sai lầm mà HS đã mắc phải.
Tùy theo tính chất và mức độ diễn biến, thời điểm quan sát… của quá trình
HS luyện tập mà GV có thể định vị tại nơi làm việc của mình để thực hiện quan sát
hoặc di chuyển tới các vị trí luyện tập của HS để quan sát.
Trên cơ sở xác định được đặc trưng của bài luyện tập, giai đoạn luyện tập, dựa
vào sự phân tích rất kỹ những KN phải rèn luyện trong các giai đoạn hình thành và
quy luật phát triển của nó, để GV tập trung chú ý quan sát những yếu tố chủ yếu của
KN và những chỉ tiêu cụ thể cần đạt được, gọi là quan sát có trọng tâm, trọng điểm.
* Đối với công việc hướng dẫn thường xuyên của GV trong quá trình HS
luyện tập:
- GV có thể hướng dẫn bổ sung cho tất cả các HS, hoặc từng HS, hoặc một
nhóm HS nào đó trong quá trình họ luyện tập. Sẽ hướng dẫn cho tất cả HS trong ca
thực hành khi các em đều có những biểu hiện hoặc bước đầu mắc sai lầm tương tự
nhau. Trong trường hợp này, GV thường cho tạm dừng luyện tập để GV - HS trao
đổi tìm để kịp thời có phương pháp điều chỉnh cách thực hiện cho phù hợp, GV nên
chia sẻ thêm kinh nghiệm nghề nghiệp của mình để HS học tập. Trường hợp chỉ có
một HS hoặc một nhóm HS có biểu hiện sẽ mắc phải sai lầm hoặc đã mắc sai lầm,
GV sẽ di chuyển tới vị trí các em đang luyện tập hướng dẫn hoặc cho họ tạm dừng
luyện tập để di chuyển về khu vực làm việc của GV và tiếp thu hướng dẫn.
- Để có thể xử lý kịp thời và vạch ra phương pháp giúp đỡ đúng, GV dạy
thực hành phải xác định trước những khó khăn mà HS sẽ gặp phải, những hư hỏng
thường xảy ra, những sai lầm hay mắc. Trước hết phải thấy được những yếu tố
khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến sự hình thành KN, kỹ xảo của HS trong quá
trình luyện tập. Từ đó, có kế hoạch khắc phục trước hay khắc phục kịp thời những
ảnh hưởng xấu của yếu tố khách quan gây nên, và có những biện pháp hướng dẫn,
giúp đỡ và giáo dục thích hợp để HS chủ động phòng tránh hay kịp thời khắc phục
những sai lầm xuất phát từ yếu tố chủ quan.
- Can thiệp tích cực: GV nhập vai vào vị trí làm việc của HS để khắc phục
sai lầm, ngăn ngừa những hậu quả xấu khi HS mắc sai lầm và có khả năng gây ra
nguy hiểm cho người và máy hoặc có nguy cơ tạo ra phế phẩm sản phẩm.
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* Đối với giáo dục ý thức luyện tập của HS thông qua hướng dẫn: Tùy theo
tình huống và hậu quả từ sai lầm của HS tạo ra hay do các yếu tố khách quan gây
nên mà GV có thể áp dụng các cách hướng dẫn để sửa chữa khác nhau:
- Uốn nắn chỉ bảo khi HS mắc phải sai lầm do chưa hiểu rõ công việc và
cách thức thực hiện công việc. GV với thái độ ân cần chỉ bảo cho HS cách thức thực
hiện công việc một cách đúng đắn để HS tự sửa chữa sai lầm của mình theo sự chỉ
đạo của GV.
- Sẽ nhắc nhở, phê bình hay kỷ luật nếu HS có vấn đề về ý thức tổ chức kỷ
luật. Tùy mức độ vi phạm của HS để GV áp dụng thái độ và hình thức giáo dục
khác nhau. Từ nhắc nhở, phê bình… đến tạm đình chỉ việc luyện tập của HS để họ
nhận ra sai lỗi của mình, có thái độ ăn năn hối lỗi và hướng sửa chữa, từ đó GV cân
nhắc để tiếp tục cho luyện tập.
* Đối với việc di chuyển của GV trong quá trình HS luyện tập:
- Có thể di chuyển lần lượt, đều khắp tới vị trí luyện tập của HS theo kế
hoạch đã định trước để quan sát, hướng dẫn HS thực hiện, cảnh báo, hay hướng dẫn
sửa chữa sai lầm. GV có thể chủ động nêu câu hỏi, đặt ra các tình huống để HS trả
lời, lường trước những thuận lợi, khó khăn vướng mắc nhằm định hướng cho HS rút
ngắn khoảng cách tiến đến đích. Hoạt động biểu hiện sự quan tâm của GV như vậy
có tác dụng rút ngắn thời gian luyện tập từng công việc cụ thể của HS trong quá
trình họ thực hiện, hạn chế được những tiêu tốn về vật tư, giảm thiểu sự sao mòn
của máy móc thiết bị trong quá trình luyện tập, khích lệ HS luyện tập;
- Có thể di chuyển không theo kế hoạch. Đi thẳng tới chỗ làm việc của HS
khi phát hiện thấy có những vấn đề cần kịp thời cảnh báo, uốn nắn, chỉ dẫn; hoặc để
kịp thời ngăn chặn sai lầm, khắc phục sai lầm. Nếu nhận thấy biểu hiện mất an toàn
nghiêm trọng có thể sắp diễn ra, GV cần can thiệp trực tiếp và ngay tức thì.
2.2.4. Một số lưu ý
- Theo dõi, quan sát, di chuyển, hướng dẫn thường xuyên và giáo dục HS
trong quá trình luyện tập là tổ hợp các hoạt động không tách rời nhau trong giai
đoạn hướng dẫn thường xuyên mà GV cần thực hiện, việc chia tách trên đây chỉ có
tính chất tương đối để dễ phân tích, dễ biểu đạt. Những tác động này của GV, HS có
thể ghi chép làm căn cứ tự học để những ca thực hành sau đạt hiệu quả hơn.
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- Dù trong mọi tình huống, những sai lầm của HS đều cần được giải quyết,
GV cần làm chủ cảm xúc để không nên làm nghiêm trọng thêm bản thân những sai
làm đó nếu thấy không cần thiết.
- Khi lập kế hoạch hướng dẫn thường xuyên, GV thực hành cần chú ý định ra
nội dung hướng dẫn bao hàm cả những chương phần khác của chương trình mà
trong ca thực tập có những thành phần đó. Ví dụ khi hướng dẫn HS tiện ren trong,
GV cần chú ý hướng dẫn HS chọn chế độ cắt, mài, chọn dao tiện, khoan.v.v. đó là
các thao động tác, KN, KX đã được hình thành từ những ca thực tập trước, nay cần
được tiếp tục củng cố và hoàn thiện chúng.
- Hướng dẫn thường xuyên có liên quan chặt chẽ tới đặc điểm tâm lý cá nhân
của HS vì không thể áp dụng các phương pháp giáo dục hoàn toàn giống nhau đối
với tất cả HS trong mọi thời điểm. Đây là sự cá nhân hóa công tác hướng dẫn trên
cơ sở theo dõi quan sát công việc của HS cũng như theo yêu cầu của họ. Sự theo dõi
quan sát có ý nghĩa rất lớn nếu nó được tiến hành có mục đích, có sự phân biệt, có
tính hệ thống.
- GV thực hành cần phải định trước được những thành phần hoạt động trong
công việc luyện tập, trình tự, cách thức tổ chức quá trình luyện tập… mà mình sẽ
kiểm tra sự nắm vững các công việc này của HS trong thời gian đó.
- GV phải giúp HS ý thức được các dạng sai lầm. Khi phân tích các sai lầm
cần phân biệt các dạng sai lầm, nguyên nhân dẫn đến sai lầm đó để xác định nội
dung, biện pháp hướng dẫn thích hợp. Có sai lầm ngẫu nhiên, sai lầm theo chu kỳ,
sai lầm vững chắc, sai lầm theo thói quen.
* Đối với sai lầm ngẫu nhiên loại sai lầm này do những cản trở bên ngoài
gây nên tiếng ồn, rung động, dụng cụ máy móc bị hỏng bất ngờ…cảm giác khó chịu
.v.v. nguyên nhân của loại sai lầm này có thể do:
Không hiểu, không nắm vững quy tắc vận hành GV giải thích lại;
Biểu tượng về trình tự thực hiện không rõ nét GV chỉ ra hành động của HS
không đạt ở chỗ nào, làm mẫu lại cho HS luyện tập tiếp tục tới khi đạt;
Yếu về KN thuộc nhiệm vụ rèn luyện của ca trước (do sự giảm sút KN ở HS
diễn ra nhanh) GV bổ sung nhiệm vụ để luyện tập hỗ trợ, phân tích hành động, dạy
cho họ cách tự kiểm tra, điều chỉnh;
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Trạng thái sức khỏe không đảm bảo GV cho nghỉ hoặc chuyển qua luyện tập
những hành động nhẹ nhàng hơn và dự kiến kế hoạch cho luyện tập bù vào thời
điểm thích hợp;
* Đối với sai lầm theo chu kỳ đây là những sai lầm được lặp đi lặp lại sau
một khoảng thời gian nhất định nào đó. Nguyên nhân có thể do sai lầm ngẫu nhiên
nhưng nghiêm trọng kéo dài, hoặc có thể do tâm trạng lo lắng căng thẳng vì một lý
do nào đó. Biện pháp giúp HS loại bỏ những sai lầm này là phải ngăn chặn sự căng
thẳng, tâm trạng chán nản, sự quá mệt mỏi. Đối với một số trường hợp cần củng cố
lòng tin khi thực hiện nhiệm vụ;
Khi có sai lầm chu kỳ thì không nên giao cho HS làm những nhiệm vụ khó
và chuyển sang những công việc vừa sức;
* Đối với sai lầm vững chắc là những sai lầm diễn ra nhiều lần dưới hình
thức giống nhau;
Nguyên nhân do không có năng lực thực hiện một hành nào đó, do đặc điểm
tâm lý của HS gây nên;
Trước hết phải đề phòng những sai lầm này xảy ra. GV thực hành cần quan
sát có hệ thống, thường xuyên khi HS bắt đầu vào tập thực hành hành động mới để
phát hiện sai lầm và kịp thời uốn nắn. Muốn khắc phục sai lầm cần phải có thời gian
dài để luyện tập. Khi đó cần tạo điều kiện thuận lợi để phá bỏ những đường liên hệ
thần kinh tạm thời;
Mặt khác cần phải làm cho HS hiểu rõ được nguyên nhân gây ra sai lầm,
hiểu rõ sự cần thiết phải tích cực luyện tập lại trên cơ sở tự kiểm tra, điều chỉnh.
* Đối với sai lầm theo thói quen sai lầm nảy sinh do thực hiện hành động cần
luyện tập bằng phương pháp quen thuộc đã thực hiện ở hành động khác.
Biện pháp khắc phục là đòi hỏi sự nỗ lực ý chí, kiểm tra thường xuyên, xây
dựng thói quen mới ở người mắc lỗi.
Trên đây chúng ta đã xem xét một số dạng sai lầm ở HS trong luyện tập, biện
pháp giúp HS khắc phục sai lầm đó. Có thể do số lượng HS trong lớp đông, trong ca
hướng dẫn thực hành nghề GV thực hành không kiểm tra, hướng dẫn một cách thỏa
đáng cho tất cả các HS, thậm chí chỉ một hoặc hai KN cơ bản. Do vậy, để khắc phục
điều này cần phải xác định trước và ở HS nào đó sẽ được kiểm tra, nội dung kiểm
tra, phương pháp và hình thức kiểm tra.
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Trong quá trình hướng dẫn thường xuyên nhất thiết GV phải tiến hành ghi
chép chính xác, chi tiết những sai lầm, sự kiện, những mốc đánh dấu sự phát triển KN
nghề của HS, những ưu điểm và những tồn tại là những căn cứ để tiến hành hướng
dẫn kết thúc, và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hướng dẫn cá biệt hóa ở ca sau.
2.2.5. Ý nghĩa
Quá trình học tập trong giai đoạn hướng dẫn thường xuyên thực chất là việc
HS thực hiện hàng loạt các hoạt động luyện tập theo những nhiệm vụ công việc mà
GV đã giao cho họ. Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên có một số ý nghĩa cơ bản
sau:
- Đối với HS: Đây là quá trình giúp họ hiện thực hóa những kiến thức đã học
vào trong hành động để tạo ra sản phẩm, trên cơ sở những yêu cầu công việc được
giao HS còn cập nhật thêm những đơn vị tri thức có liên quan để có thể hoàn thành
tốt những công việc đó. Nhờ quá trình luyện tập, những hình ảnh, biểu tượng có
được từ giai đoạn hướng dẫn mở đầu đã chuyển thành động hình vận động, từ đó
KN, KX được hình thành và phát triển. Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên còn
giúp HS tiếp tục phát triển ý thức an toàn trong lao động, khái quát hơn là thái độ
nghề nghiệp - một trong ba nhiệm vụ không thể thiếu đối với người cần phải đạt
được. Như vậy, giai đoạn này giúp HS hoàn thiện hơn về năng lực nghề nghiệp để
có thể thực hiện nhiệm vụ thực tập sản xuất sau đó.
- Đối với GV: Hướng dẫn thường xuyên là giai đoạn GV nhận thức rõ về
năng lực thực hành nghề của HS, thái độ và ý thức của HS đối với việc rèn luyện để
phát triển KN, KX cho bản thân. Từ đó, GV có điều kiện để giúp đỡ HS hiện thực
hóa những kiến thức lý thuyết nghề và ý thức, thái độ học tập vào hành động thực
hành nghề; giúp họ loại bỏ dần những sai lầm trong quá trình thực hành mắc phải.
Cũng trong giai đoạn này mà GV đã giáo dục để tiếp tục phát triển ý thức, thái độ
nghề nghiệp, KN, KX cho HS thông qua quá trình luyện tập của họ theo hướng đáp
ứng các tiêu chuẩn của nghề đã đề ra.
2.3. Giai đoạn hướng dẫn kết thúc
2.3.1. Mục đích, yêu cầu
- Nhằm giải đáp thắc mắc, rút kinh nghiệm chung về ca học đó;
- Phát huy sự tiến bộ vượt trội của những HS tiêu biểu và đề ra phương
hướng phát huy;
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- Hạn chế những tồn tại của những HS học yếu và đề ra phương hướng khắc phục.
- Thường thực hiện trong khoảng 15 - 30 phút;
- Nhận xét, đánh giá về sự việc, sự kiện, biểu hiện, nguyên nhân, kết quả do
HS tạo nên. Đề cập ưu điểm trước, tồn tại sau. Đây là cách giáo dục "Lựa lời mà nói
cho vừa lòng nhau" nhưng không phải là xem nhẹ phê bình. HS cần nhận thức rõ
nguyên nhân của sự thành công và thành tích, nguyên nhân và tồn tại, từ đó có xác
định được biện pháp khắc phục.
2.3.2. Trình tự các bước thực hiện
Dựa trên cơ sở ghi chép của GV về diễn biến, kết quả luyện tập, thái độ, ý
thức luyện tập, các sai lầm mà HS gặp phải và cách khắc phục chúng… đó là những
căn cứ GV nhận xét, đánh giá quá trình luyện tập, phân tích các dạng sai lầm điển
và những sai lầm khác, đồng thời để giáo dục thái độ, ý thức luyện tập và tiến hành
rút kinh nghiệm (Nếu sai lầm về thao động tác thì có thể chỉ định cho HS đó thực
hiện để mọi người quan sát rồi cùng phân tích và rút kinh nghiệm. Nếu sai lầm để
lại trên sản phẩm thì lấy sản phẩm làm bằng chứng để phân tích).
Các bước của hướng dẫn kết thúc bao gồm:
- Củng cố kiến thức, KN;
- Giải đáp những thắc mắc của HS;
- Nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm chung về những ưu điểm mà quá trình
luyện tập của tất cả các HS trong ca đó đã đạt được;
- Nhận xét, đánh giá sự tiến bộ vượt trội của những HS tiêu biểu, phân tích
nguyên nhân, chỉ ra kết quả để động viên, khích lệ họ tiếp tục phát huy trong các ca
học tiếp theo, đồng thời cũng sự nêu gương cho các HS khác noi theo;
- Nhận xét, đánh giá sự yếu kém, những tồn tại của những HS học yếu và đề
ra phương hướng khắc phục để họ tự học, tự rèn luyện (nếu điều kiện cho phép) và
phấn đấu vươn lên trong những ca học sau, đây cũng là bài học để mọi HS không
mắc phải trong các ca học tiếp theo;
- Nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm chung về những tồn tại mà quá trình
luyện tập của tất cả các HS trong ca đó;
- Thông báo nhiệm vụ luyện tập của ca học tiếp theo, GV nêu câu hỏi, giao
bài tập về nhà cho HS, định hướng để HS giải quyết nhiệm vụ tự luyện tập, cung
cấp những tài liệu có liên quan đến nhiệm vụ tự luyện tập.
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- Công bố kết quả học tập của từng HS.
Ngoài ra, còn yêu cầu HS thu dọn xưởng thực hành và nghiệm thu công tác
thu dọn của HS trước khi tuyên bố kết thúc ca dạy học thực hành.
2.3.3. Một số lưu ý
- Khi HS thực tập tại xưởng trường, quá trình luyện tập có thể diễn ra độc lập
từng HS hoặc theo nhóm HS, nên việc nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm cần căn
cứ theo hình thức tổ chức đó cho sát đối tượng.
- Những nhiệm vụ giao cho HS về nhà tự luyện tập phải có tính khả thi,
không giao những nhiệm vụ luyện tập liên quan đến việc phát triển KN tâm vận
động cần đến máy móc, vật tư, thiết bị để làm việc mà HS không có.
2.3.4. Ý nghĩa
Hướng dẫn kết thúc là giai đoạn GV và HS cùng nhau nhìn nhận, đánh giá và
rút kinh nghiệm về toàn bộ những diễn biến trong quá trình học tập của HS từ đầu
ca học đến kết thúc giai đoạn hướng dẫn thường xuyên; đặc biệt là những diễn biến
trong quá trình luyện tập của HS, cụ thể là: Thông qua hoạt động cùng nhận xét,
đánh giá và rút kinh nghiệm về những kết quả đã đạt được, những tồn tại trong quá
trình luyện tập đã được giải quyết và chưa được giải quyết triệt để hoặc chưa giải
quyết. Những nguyên nhân dẫn đến kết quả đã đạt được, những nguyên nhân dẫn
đến những sai lầm, cách khắc phục đã thực hiện và những phương hướng để phát
triển những kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại. Từ đó GV và HS có
biện pháp tổng thể đối với việc củng cố kiến thức, phát triển KN nghề và thái độ
nghề nghiệp cho HS trong ca thực hành kế tiếp và những ca thực hành sau đó.
2.4. Hướng dẫn ở doanh nghiệp
2.4.1. Mục đích, yêu cầu
Cho HS làm quen với môi trường lao động sản xuất nơi mà họ sẽ chính thức
tiến hành hoạt động nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp, do đó HS được trực tiếp hoạt
động trong môi trường sản xuất xưởng sản xuất, lao động với máy sản xuất, hình
thành biểu tượng về lao động sản xuất;
HS có cơ hội huy động toàn bộ hiểu biết, KN nghề, thái độ nghề nghiệp đã
được hình thành trong dạy học thực hành để giải quyết những nhiệm vụ trong lao
động sản xuất và tạo ra sản phẩm thực đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Tuy
nhiên, mục đích chính của thực tập sản xuất tại doanh nghiệp không phải là quá trình
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tạo sản phẩm mà thông qua việc tạo sản phẩm để hoàn thiện năng lực nghề nghiệp
đáp ứng chuẩn đầu ra trong đào tạo và được thị trường lao động chấp nhận. Kết thúc
thực tập sản xuất, năng lực nghề nghiệp của HS phải đáp ứng được các tiêu chuẩn
tối thiểu mà doanh nghiệp sản xuất đòi hỏi.
Trước khi HS nhập vai vào vị trí lao động của người công nhân, kỹ thuật viên
tại môi trường sản xuất, họ cần được có cơ hội nhất định để tìm hiểu, làm quen;
Quá trình tham gia thực tập sản xuất tại doanh nghiệp đòi hỏi HS phải chấp
hành tốt sự điều hành, hướng dẫn của người hướng dẫn cũng như tất cả những quy
định, kỷ luật lao động của môi trường sản xuất;
Cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ GV đưa HS đi thực tập sản xuất với
người đại diện của cơ sở sản xuất, đặc biệt là người trực tiếp hướng dẫn HS thực tập
sản xuất để thống nhất trong điều hành, quản lý, giáo dục nhằm phát huy tối đa năng
lực nghề nghiệp cho HS trong quá trình tham gia thực tập sản xuất.
2.4.2. Đặc điểm thực tập tại doanh nghiệp
- Nếu điều kiện cơ sở vật chất của xưởng trường là đầy đủ và hiện đại thì về
cơ bản thực tập sản xuất có những đặc điểm tương tự với thực hành nâng cao ở
xưởng trường.
- HS tham gia thực tập sản xuất là quá trình nhập vai vào vị trí lao động sản
xuất thực, những nhầm lẫn hay thiếu thận trọng gây mất an toàn đối với vật tư, thiết
bị, máy móc phục vụ cho sản xuất mà họ gây ra sẽ ảnh hưởng trực tiếp lợi nhuận của
cơ sở sản xuất.
- Thực tập sản xuất về cơ bản cũng diễn ra theo ba giai đoạn hướng dẫn.
- Giai đoạn hướng dẫn mở đầu, người hướng dẫn thường tiến hành những
công việc như giao việc, thông báo định mức công việc luyện tập, định mức sản
phẩm phải tạo ra và biện pháp đảm bảo định mức, yêu cầu về chất lượng sản phẩm,
cung cấp tài liệu có liên quan cho HS tìm hiểu. Nêu các sai hỏng thường xảy ra
trong luyện tập và các biện pháp phòng ngừa, khắc phục. Công bố các yêu cầu về kỹ
thuật, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. Trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp.
Tạo cơ hội để HS làm quen môi trường và tập thể lao động sản xuất.
- Giai đoạn hướng dẫn thường xuyên: HS thực hiện lao động sản xuất, người
hướng dẫn theo dõi, đôn đốc, cảnh báo về mất an toàn, định hướng hoặc trực tiếp
giúp đỡ để HS hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn.
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- Giai đoạn hướng dẫn kết thúc: Nhận xét, đánh giá về năng lực thực hiện của
HS và sản phẩm đã tạo ra. Giải đáp thắc mắc của HS. Rút kinh nghiệm, trao đổi
thêm về kinh nghiệm nghề nghiệp để HS thực hiện nhiệm vụ của ca sau tốt hơn.
Thông báo nhiệm vụ của ca tiếp theo và tuyên bố kết thúc.
2.4.3. Một số lưu ý
Người hướng dẫn có thể quyết định cho HS tiếp tục lao động sản xuất trong
ca làm việc đó hoặc tạm dừng làm việc và thay vào vị trí làm việc đó là người khác
để đảm bảo công việc sản xuất diễn ra bình thường, sự tạm dừng này có thể kéo dài
hết ca hoặc thậm chí là những ca tiếp theo.
Cần quán triệt để HS chấp hành nghiêm sự điều hành của người hướng dẫn
thực tập sản xuất, đặc biệt là trong quá trình ca sản xuất đang tiến hành.
Thực tập sản xuất thường được tiến hành trước khi HS thực hiện kỳ thi tốt nghiệp.
2.4.4. Ý nghĩa
Thực tập sản xuất là cơ hội để HS phát triển hướng tới hoàn thiện về năng lực
nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.
Tiếp tục phát triển lý tưởng nghề nghiệp, tinh thần yêu lao động và sẵn sàng
lao động.
Cho HS tham gia thực tập sản xuất là một trong những điều kiện quan trọng
tạo mối quan hệ gắn kết giữa quá trình giáo dục đào tạo với lao động sản xuất.
3. Tập dạy giáo án thực hành
3.1. Những công việc chuẩn bị cho tập dạy thực hành
- Xây dựng kế hoạch chuẩn bị tập dạy thực hành: thời gian tập dạy theo
nhóm, địa điểm giảng, nhóm giảng tập
- Chuẩn bị hồ sơ giảng tập: giáo án, đề cương bài giảng, thiết bị, nguyên
liệu, vật tư
- Chuẩn bị phương tiện dạy học cho dạy thực hành: chuẩn bị bản trình
chiếu Powerpoint, bảng treo tường, các mô hình, vật thật.
3.2. Giảng tập theo nhóm
- Phân chia nhóm giảng tập: 3- 4 học viên một nhóm
- Thực hiện giảng tập theo nhóm
3.3. Dự giờ và tập đánh giá bài giảng thực hành
- Nghiên cứu mẫu phiếu tập đánh giá bài giảng
- Đánh giá giảng tập
- Rút kinh nghiệm
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Người học tập giảng dạy giáo án thực hành theo nhóm, mỗi nhóm từ 3 – 5 người.
Mẫu đánh giá giảng tập theo năng lực:
Nội dung đánh giá

Đạt

I. Chuẩn bị bài dạy:
1. Xác định đúng mục tiêu của bài
2. Lựa chọn được các phương pháp hướng dẫn phù
hợp với nội dung và đối tượng;
3. Phân bổ thời gian cho các bước, các giai đoạn
hướng dẫn hợp lý;
4. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bài giảng, phương tiện và
các điều kiện dạy học.
II. Nội dung bài dạy
II. Nội dung bài dạy:
1. Kiến thức, kỹ năng phù hợp với mục tiêu đào tạo
và đối tượng;
2. Trình tự (quy trình) hợp lý; sát với thực tế;
3. Thao tác mẫu thuần thục, chuẩn xác; sản phẩm
có tính thuyết phục; phân tích được sai, hỏng thường
gặp, biện pháp phòng tránh, khắc phục;
4. Đảm bảo an toàn, vệ sinh.
III. Sư phạm:
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Mức độ
Không
đạt

Không rõ
ràng

Nội dung đánh giá

Đạt

Mức độ
Không
đạt

Không rõ
ràng

1. Phong thái tự tin, diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu; đặt
và chuyển tiếp vấn đề sinh động; phong cách dạy và
ứng xử mô phạm
2. Kết hợp hài hoà các phương pháp hướng dẫn đã
lựa chọn; lựa chọn đúng các bước, thao tác cần làm
mẫu;
3. Khai thác, sử dụng hợp lý, có hiệu quả thiết bị,
đồ dùng, phương tiện dạy học.
4. Tổ chức tốt quá trình hướng dẫn; phát huy tính
tích cực của người học;
5. Kết hợp được hướng dẫn kỹ năng với giáo dục
phẩm chất, tác phong nghề nghiệp cho người học; thao
tác dạy liên lục, khái quát từ đầu đến cuối
6. Thực hiện đúng các bước hướng dẫn theo giáo
án.
IV. Thời gian:
- Sớm, muộn  1 phút
- Sớm, muộn  3 phút
- Sớm, muộn từ > 3 đến  5 phút;
- Sớm, muộn > 5 phút, bài giảng không xếp loại
Tổng các mức

Đánh giá một trong 3 mức: đạt, không đạt, không rõ ràng. Đánh dấu X vào ô tương
ứng. Nếu có trên 50% nội dung được đánh giá đạt thì bài giảng đó đạt yêu cầu.
Câu hỏi ôn tập
1. Phân tích kế hoạch hoạt động nhóm và quản lý hoạt động nhóm để đạt hiệu
quả cao nhất.
2. Trình diễn có cấu trúc như thế nào? Từ đó hãy phân tích kỹ thuật trình diễn,
ưu nhược điểm của trình diễn.
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3. Để tạo tình huống trong dạy học GV cần phải thực hiện như thế nào? Phân
tích ưu nhược điểm và điều kiện vật chất để tạo tình huống.
4. Phân tích nội dung và yêu cầu của giai đoạn hướng dẫn mở đầu.
5. Trình bày trình tự các bước thực hiện và các lưu ý khi thực hiện giai đoạn
hướng dẫn thường xuyên.
6. Hướng dẫn kết thúc được thực hiện như thế nào và chỉ rõ các lưu ý, ý nghĩa
của hướng dẫn kết thúc.
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BÀI 3. TẬP DẠY TÍCH HỢP
* MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC
Mục tiêu của bài học: Học xong bài này người học có khả năng
- Kiến thức: Trình bày được khái niệm, đặc điểm, điều kiện cần thiết và các
bước tổ chức dạy học tích hợp.
- Kỹ năng: Thực hiện giảng dạy bài dạy tích hợp, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Chủ động trong dạy học tích hợp theo hướng
phát huy tính sáng tạo của người học, an toàn cho người và thiết bị.
* NỘI DUNG CỦA BÀI HỌC
1. Khái niệm dạy học tích hợp
1.1. Sự cần thiết dạy học tích hợp
1.1.1. Sự cần thiết
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và quốc tế hóa kinh tế, sự cạnh tranh giữa các
nước về các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật công nghệ ngày càng ngay gắt làm cho lợi thế
cạnh tranh thuộc về những nước có nguồn nhân lực chất lượng cao. Bối cảnh đó đã
và đang tạo ra được những cơ hội, thách thức cho nền kinh tế – xã hội nước ta. Hiện
nay, nhu cầu về nguồn nhân lực lao động kỹ thuật có chất lượng cao ngày càng cần
thiết hơn bao giờ hết, đó là đòi hỏi cấp bách đối với giáo dục nghề nghiệp. Do vậy,
giáo dục nghề nghiệp cần phải đổi mới, phát triển lên một tầm cao mới nhằm đào
tạo ra nguồn nhân lực mà xã hội chấp nhận, thị trường lao động nghiệm thu để đáp
ứng ngày càng tốt hơn về nhu cầu nguồn nhân lực. Vì vậy, cần phải đổi mới mạnh
mẽ tư duy đào tạo, thay đổi một cách triệt để những lối nghĩ, hướng đi và cách làm
giáo dục nghề nghiệp sao cho phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa và nền kinh tế tri thức. Đổi mới và phát triển dạy nghề theo hướng đáp
ứng nhu cầu của thị trường lao động, gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
của cả nước và giải quyết nhu cầu việc làm của người lao động. Phát triển giáo dục
nghề nghiệp theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa đồng bộ từ mục tiêu, nội dung
chương trình, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức, điều kiện đảm bảo chất
lượng để đáp ứng được mọi đòi hỏi của thị trường lao động hiện nay. Trong bối
cảnh đó giáo dục nghề nghiệp có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình phát
triển nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của sự
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nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một chiến lược phát triển của quốc gia tuy
nhiên, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nguồn nhân lực.
Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật hiện nay, khối lượng tri
thức tăng rất nhanh nếu có kéo dài thời gian học tập của người học thêm nữa họ
cũng không thể tiếp thu hết được khối lượng kiến thức từ đó để hình thành kỹ năng
nghề nghiệp. Do vậy, cần phải sử dụng dạy học tích hợp để giúp người học liên kết
các khái niệm đã học, nhanh chóng làm chủ kiến thức, rút ngắn thời gian đào tạo để
có năng lực đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động và biết vận dụng kiến thức
khi hành nghề. Dạy học tích hợp đã được Bộ LĐTBXH và Tổng cục Dạy nghề quan
tâm chỉ đạo cho các cơ sở dạy nghề thực hiện từ năm 2006. Đến nay đã ban hành
được hơn 160 bộ chương trình khung cho đào tạo nghề mà từng nghề thực hiện theo
hướng tiếp cận kỹ năng. Tuy nhiên, để dạy học tích hợp ngày càng phát triển thì
cũng còn nhiều khó khăn như cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giảng dạy, phương
pháp, phương tiện giảng dạy, hồ sơ lên lớp...
1.1.2. Căn cứ vào cơ sở pháp lý
- Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014
- Quyết định 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 quy định nguyên tắc,
quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia. Trên cơ sở
Quyết định này, hiện nay đã có dự thảo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho gần
100 nghề.
- Thông tư 15/2011/TT-BLĐTBXH ngày 10/5/2011 về đánh giá kỹ năng
nghề quốc gia quy định quy trình, phương pháp đánh giá và công nhận trình độ kỹ
năng nghề quôc gia.
- Quyết định 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 4/11/2008 về hệ thống biểu mẫu,
sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề, trong đó có 3 sổ giáo án: lý thuyết,
thực hành, tích hợp.
- Công văn 1610/TCDN-GV ngày 15/9/2010 hướng dẫn biên soạn giáo án và
tổ chức dạy học tích hơp.
1.1.3. Dạy học tích hợp trong đào tạo nghề
Trước tiên chúng ta cần làm rõ một số khái niệm liên quan. Trong từ điển
Giáo dục học có định nghĩa các khái niệm như sau:
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- Tích hợp: 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 dạy học;
- Tích hợp giảng dạy: Tiến hành quá trình dạy học theo hướng liên kết, lồng
ghép những tri thức khoa học, những quy luật chung, gần gũi nhau nhằm đạt yêu
cầu trang bị cho người học có cách nhìn bao quát đối với nhiều lĩnh vực khoa học
có chung đối tượng nghiên cứu đồng thời nắm vững được các phương pháp xem xét
vấn đề một cách lôgic, biện chứng;
- Tích hợp học tập: Hành động liên kết học tập cùng một lần những kiến thức
khác nhau và những kỹ năng khác nhau về cùng một chủ đề giáo dục;
- Tích hợp kiến thức: Hành động liên kết, nối liền các tri thức khoa học khác
nhau thành một tập hợp kiến thức thống nhất;
- Tích hợp kỹ năng: Hành động liên kết rèn luyện hai hoặc nhiều kỹ năng
thuộc cùng một lĩnh vực hoặc vài lĩnh vực gần nhau để nắm vững một thể.
Tích hợp trong dạy học nghề nghiệp có thể hiểu đó là tích hợp trong cùng
một khoảng thời gian, ở một địa điểm cả ba mục tiêu kiến thức kỹ năng, thái độ hay
nói cách khác đó là dạy lý thuyết, thực hành, rèn luyện thái độ trong một khoảng
thời gian nhất định và cùng một địa điểm. Như vậy, đòi hỏi ở người học phải có khả
năng tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng và thái độ để thực hiện nhiệm vụ một
cách thành công theo chuẩn xác định của nghề nghiệp.
Theo quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội ra ngày 4/11/2008 về việc ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản
lý dạy và học trong các trường dạy nghề, có thể xác định dạy học tích hợp là một
trong ba hình thức tổ chức dạy học phổ biến trong đào tạo nghề.
Bản chất của tổ chức dạy tích hợp là tổ chức dạy học kết hợp giữa dạy lý
thuyết và thực hành trong cùng một không gian, thời gian. Điều này có nghĩa khi
dạy một KN nào đó, phần kiến thức chuyên môn liên quan đến đâu sẽ được dạy đến
đó và được thực hành để luyện tập ngay. Cả hai hoạt động này được thực hiện tại
cùng một địa điểm. Như vậy, về cơ sở vật chất, phòng dạy tích hợp sẽ có những đặc
điểm khác so với phòng chuyên dạy lý thuyết hoặc chuyên dạy thực hành theo cách
dạy truyền thống.
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Điều lưu ý trong dạy học tích hợp là sẽ sử dụng các phương pháp dạy học
hướng tới đạt được cả mục đích nhận thức nội dung kiến thức, phát triển năng lực
hành động và thái độ nghề nghiệp cho HS.
Từ định hướng về đào tạo nghề và thực tiễn cho thấy, dạy nghề đã và đang đặt
ra mục tiêu cần giải quyết đó là quá trình đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp
trong sản xuất, dịch vụ, họ phải có năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ
đào tạo, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp,
có sức khỏe, sau khi tốt nghiệp họ có khả năng hành nghề và có thể tiếp tục học tập ở
trình độ cao hơn. Từ thực tiễn sinh động đã đặt ra cho thầy và trò trong các trường
dạy nghề nhiều thách thức và cơ hội để phát triển, trong đó lựa chọn phương pháp và
hình thức tổ chức dạy học là một trong những vấn đề được quan tâm.
Dạy học tích hợp hình thành ở người học những năng lực rõ ràng, có sự tính
trước những điều cần thiết cho người học nhằm phục vụ quá trình học tập tương lai
hoặc hòa nhập người học vào cuộc sống lao động, làm cho quá trình học tập có ý
nghĩa hơn, gần gũi hơn với hoạt động thực tiễn. Người học sử dụng phối hợp được
những kiến thức, kỹ năng, thao tác đã lĩnh hội một cách rời rạc để giải quyết những
tình huống trong thực tiễn. Dạy học tích hợp gọi năng lực thực hiện, mục tiêu đó là
kiến thức tích hợp. Quan niệm dạy học tích hợp coi năng lực thực hiện là cơ sở
khoa học của dạy học tích hợp, gắn với những tình huống cụ thể mà người học sẽ
gặp sau này. Như vậy, trong quá trình dạy học đã quan tâm đến việc vận dụng kiến
thức trong tình huống cụ thể thay vì tham nhồi nhét kiến thức, giúp người học phân
biệt cái cốt yếu với cái ít quan trọng, cái cốt yếu là năng lực cơ bản để vận dụng, xử
lý các tình huống, cơ sở không thể thiếu cho quá trình học tập tiếp theo. Dạy học
tích hợp cần đảm bảo nguyên tắc: 1) Không làm thay đổi đặc trưng của bài học; 2)
Khai thác nội dung tích hợp một cách có hệ thống, không có sự trùng lặp, không
gây ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình tiếp thu của người học; 3) Đảm bảo tính vừa
sức trong quá trình dạy học.
1.2. Một số khái niệm liên quan
1.2.1. Đào tạo
Là quá trình nhà cung cấp dịch vụ đào tạo trang bị cho đối tượng một hệ
thống vững chắc những kiến thức, KN và KX cần thiết đối với một lĩnh vực chuyên
môn, nghề nghiệp nhất định nhằm đạt được mục đích đào tạo.
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Bản chất của quá trình đào tạo là cải biến hoàn thiện nhân cách cho người
học thông qua giáo dục, giáo dưỡng, phát triển. Đào tạo nghề nghiệp là cung cấp
cho người học những kỹ năng cần có để thực hiện tất cả các nhiệm vụ liên quan tới
các công việc nghề nghiệp đòi hỏi hoặc cơ hội tự lập trong khuôn khổ các chuẩn
mực hiện hành. Sau quá trình đào tạo, người học được trang bị hệ thống kiến thức,
kỹ năng, kỹ xảo đáp ứng được nhu cầu công việc.
1.2.2. Nghề
Nghề là một hiện tượng xã hội có tính lịch sử, gắn chặt với sự phân công lao
động xã hội, với tiến bộ khoa học kỹ học và văn minh nhân loại. Bởi vậy đối với
một nghề cũng có quá trình sinh thành - phát triển - tiêu vong hoặc chuyển sang một
trình độ cao hơn. Hiện nay quan điểm về nghề cũng có những quan điểm khác nhau.
Trong tiếng Pháp, nghề (pro-fession) là một loại lao động có thói quen và kỹ
xảo của một người có thể làm việc chân tay hoặc trí óc mà người ta có thể tạo ra
được phương tiện sinh sống.
Trong tiếng Anh, nghề (pro-fession) là công việc chuyên môn đòi hỏi một sự
đào tạo trong khoa học hoặc nghệ thuật và thường thuộc về lao động trí óc hơn lao
động chân tay, thí dụ như nghề dạy học, luật, thần học,… Khi nói đến lao động chân
tay, người ta thường dùng từ chung là occupation hoặc từ vocation.
Ở Việt Nam, định nghĩa nghề được nhiều người sử dụng như:
Nghề là một tập hợp lao động do sự phân công lao động xã hội quy định mà
giá trị của nó trao đổi được. Nghề mang tính tương đối, nó phát sinh, phát triển hay
mất đi do trình độ của nền sản xuất và nhu cầu xã hội.
Mặc dù còn nhiều điểm khác nhau về định nghĩa nghề, song chúng ta cũng có
thể nhận thấy đặc trưng chung nhất khi xác định nghề như sau:
- Đó là hoạt động, là công việc thuộc lao động của con người;
- Là sự phân công trong lao động xã hội;
- Nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần để con người tồn tại và
phát triển, là phương tiện sinh sống;
- Là lao động có kỹ năng, kỹ xảo chuyên biệt, có giá trị trao đổi trong xã hội.
Xu thế phát triển của nghề chịu tác động mạnh mẽ của tiến bộ KHKT và văn
minh nhân loại nói chung và riêng về chiến lược phát triển KTXH của mỗi quốc gia.
Bởi vậy phạm trù nghề sẽ biến đổi theo mạnh mẽ và gắn chặt với xu hướng phát
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triển của nền KTXH đất nước. Muốn đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật phù hợp về cơ
cấu trình độ và cơ cấu ngành nghề nhất thiết phải nắm được thực trạng và xu thế
biến đổi của phạm trù nghề trong tương lai.
1.2.3. Nhiệm vụ
Nhiệm vụ là trách nhiệm được giao trong hoạt động nghề nghiệp cụ thể mà
người lao động cần phải hoàn thành trong một khoảng thời gian và điều kiện thực tế
nhất định.
Ví dụ trong nghề giáo có nhiệm vụ sau:
- Chuẩn bị giáo án;
- Thực hiện dạy học;
- Đánh giá người học;
- Giáo dục người học;
- Quản lý quá trình dạy học
- Nghiên cứu khoa học…
1.2.4. Công việc
Là một hệ thống các thao thác hoặc hành động cụ thể nhằm hoàn thành một
nhiệm vụ nhất định.
Ví dụ thưc hiện nhiệm vụ dạy học người GV phải thực hiện các công việc
như sau:
- Ổn định lớp;
- Dẫn nhập;
- Tổ chức lĩnh hội kiến thức;
- Xử lý tình huống sư phạm;
- Tổ chức luyện tập;
- Đánh giá kết quả học tập;
- Hướng dẫn tự học.
Để hoàn thành một nhiện vụ trong nghề nghiệp có thể người lao động phải
thực hiện một hay một số công việc cụ thể.
1.3. Đào tạo nghề theo năng lực thực hiện
1.3.1. Năng lực
Năng lực được hiểu như một cấu trúc phức tạp của các thuộc tính nhân cách
cần thiết cho sự thực hiện trong phạm vi hoàn cảnh cụ thể. Nó là một sự phối hợp
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phức tạp của các thuộc tính (Kiến thức, thái độ, các nguyên tắc và kỹ năng) và các
công việc phải được thực hiện trong các hoàn cảnh xác đinh.
Có quan niệm cho rằng năng lực là khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng
và thái độ vào thực hiện một công việc có hiệu quả trong những điều kiện nhất định.
Năng lực chính là khả năng mỗi cá nhân có sự phù hợp giữa một tổ hợp các thuộc
tính tâm lý với yêu cầu của một hoạt động nhất định để hoạt động có có kết quả. Mỗi
một cá nhân có các những khả năng, tiềm năng ở các mức độ khác nhau.
Tuy nhiên, theo quan niệm đào tạo nghề theo năng lực thì mọi HS học nghề
đều có thể học đạt đến một trình độ thông thạo cho một nghề nhất định. Do đó,
trong đào tạo nghề chúng ta cần tạo mọi điều kiện về sư phạm và cơ sở vật chất để
các em đạt yêu cầu của nơi sử dụng lao động.
1.3.2. Năng lực thực hiện
Có nhiều quan niệm khác nhau về năng lực thực hiện hay “Năng lực hành
nghề” trong một số tài liệu tiếng Việt hiện nay được dịch từ thuật ngữ tiếng Anh
thường là “Competence” hoặc “Competency” cụm từ “Competecy Based Training”
(CBT) có thể được hiểu là “đào tạo theo năng lực thực hiện”.
- Năng lực thực hiện là khả năng sản xuất của một cá nhân, khả năng đó
được xác định và đo lường trong các thuật ngữ của sự thực hiện một nội dung lao
động xác định, nó không chỉ dừng ở kiến thức, khả năng, thái độ hoặc kỹ năng,
những vấn đề này là cần thiết nhưng bản thân nó không đủ cho một sự thực hiện có
kết quả
- Năng lực thực hiện là sự thực thi hiệu quả của các khả năng tập trung vào
sự thực hiện nhiệm vụ của một nghề ngiệp có liên quan đến các cấp trình độ yêu
cầu của vị trí làm việc. Năng lực thực hiện không chỉ là khả năng thực hiện các
hoạt động chuyên môn đơn thuần mà còn bao hàm cả khả năng phân tích, khả năng
ra quyết định, chuyển đổi xử lý thông tin và những phẩm chất tâm lý đạo đức…
được xem là cần thiết cho sự thực hiện hoản hảo của nghề nghiệp.
- Năng lực thực hiện là sự vận dụng các kỹ năng, kiến thức và thái độ để
thực hiện các nhiệm vụ theo tiêu chuẩn công nghiệp và thương mại dưới các điều
kiện hiện hành. (Tổ chức Lao động thế giới - ILO).
Ở Việt Nam khi nghiên cứu về đào tạo nghề nghiệp theo năng lực thực hiện
cũng có các định nghĩa khác nhau: 1). Năng lực thực hiện (khả năng hành nghề) là
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khả năng của một người lao động có thể thực hiện những công việc của một nghề theo
những chuẩn được quy định; 2). Năng lực thực hiện là khả năng thực hiện được các
hoạt động (nhiệm vụ, công việc) trong nghề theo tiêu chuẩn đặt ra đối với từng
nhiệm vụ, công việc đó.
Năng lực thực hiện liên quan đến nhiều mặt, nhiều thành tố cơ bản tạo nên
nhân cách con người, nó thể hiện sự phù hợp ở mức độ nhất định của những thuộc
tính tâm, sinh lý cá nhân với một hay một số hoạt động nào đó. Nhờ có sự phù hợp
như vậy mà con người thực hiện có kết quả các hoạt động ấy. Chỉ thông qua sự
thực hiện có kết quả, mọi người khác mới có thể công nhận người đó có năng lực
về hoạt động ấy.
Tuy nhiên, còn có quan niệm khác nhau về năng lực thực hiện chúng ta có
thể nhận biết được thông qua các đặc trưng sau:
- Là các thuộc tính nhân cách và các nguyên tắc cần thiết của người lao động
để thực hiện toàn bộ một hoặc một số nội dung lao động nghề nghiệp cụ thể;
- Thể hiện thông qua việc đáp ứng được tiêu chuẩn yêu cầu của vị trí làm
việc thực tế trong sản xuất đặt ra;
- Có thể chứng minh được tại vị trí làm việc;
- Được đánh giá trong điều kiện và hoàn cảnh môi trường lao động xác định.
Tóm lại, năng lực thực hiện là khả năng thực hiện được các hoạt động
(nhiệm vụ, công việc) trong nghề theo tiêu chuẩn đặt ra đối với từng nhiệm vụ,
công việc đó. Năng lực thực hiện là các kĩ năng, kiến thức, thái độ đòi hỏi đối với
một người để thực hiện hoạt động có kết quả ở một công việc hay một nghề cụ thể.
2. Đặc điểm của dạy học tích hợp
2.1. Lấy người học làm trung tâm
Dạy học lấy người học làm trung tâm được xem như là một phương pháp đáp
ứng yêu cầu cơ bản của mục tiêu giáo dục nhất là đối với giáo dục nghề nghiệp, có
khả năng định hướng việc tổ chức quá trình dạy học thành quá trình tự học, quá
trình cá nhân hóa người học. Dạy học lấy người học làm trung tâm đòi hỏi người
học là chủ thể của hoạt động học, họ phải tự học, tự nghiên cứu để tìm ra kiến thức
bằng hành động của chính mình, người học không chỉ được đặt trước những kiến
thức có sẵn ở trong bài giảng của thầy mà phải tự đặt mình vào tình huống có vấn
đề của thực tiễn, cụ thể và sinh động của nghề nghiệp rồi từ đó tự mình tìm ra cái
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chưa biết, cái cần khám phá học để hành, hành để học tức là tự tìm kiếm kiến thức
cho bản thân. Dạy học lấy người học làm trung tâm đòi hỏi người học tự thể hiện
mình, hợp tác với nhóm, lớp sự hợp tác giữa người học với người học là hết sức
quan trọng nhưng vẫn chỉ là ngoại lực cần phải phát huy nội lực là tính tự chủ, chủ
động nỗ lực tìm kiếm kiến thức của người học. Người dạy là người tổ chức và
hướng dẫn quá trình học tập, đạo diễn cho người học tự tìm kiếm kiến thức cùng
với phương thức tìm kiếm kiến thức bằng hành động của chính mình. Người dạy
phải dạy cái mà người học cần, các doanh nghiệp đang đòi hỏi để đáp ứng nhu cầu
nguồn nhân lực có chất lượng cao cho nền kinh tế - xã hội, chứ không phải dạy cái
mà người dạy có. Quan hệ giữa người dạy và người học được thực hiện dựa trên cơ
sở tin cậy, hợp tác với nhau. Trong quá trình tìm kiếm kiến thức ở người học có thể
chưa chính xác, chưa khoa học, căn cứ vào kết luận của người dạy người học có thể
tự kiểm tra đánh giá rút kinh nghiệm về cách học của mình. Nhận ra được những sai
sót và biết cách sửa sai đó chính là biết cách học. Dạy học tích hợp biểu hiện cách
tiếp cận lấy người học là trung tâm, đây là xu hướng chung có nhiều ưu thế so với
dạy học truyền thống.
2.2. Định hướng đầu ra
Đặc điểm cơ bản nhất, có ý nghĩa trung tâm của đào tạo nghề theo năng lực
thực hiện là định hướng chú ý vào kết quả đầu ra của quá trình đào tạo xem người
học có thể làm được cái gì vào những công việc thực tiễn để đạt tiêu chuẩn đề ra.
Như vậy, người học để làm được một cái gì đó đòi hỏi có liên quan tới nội dung
chương trình, làm tốt được công việc trong thực tiễn như mong đợi điều này liên
quan đến việc đánh giá kết quả học tập. Người học đạt được đòi hỏi đó còn tùy
thuộc vào khả năng của mỗi người. Trong đào tạo, việc định hướng kết quả theo yêu
cầu của đầu ra nhằm đảm bảo chất lượng trong quá trình đào tạo, cho phép người sử
dụng sản phẩm đào tạo tin tưởng và sử dụng trong một thời gian dài đồng thời còn
góp phần tạo niềm tin cho khách hàng, làm cơ sở để quản lý chất lượng mang lại
cho nhà trường nhiều khách hàng hơn và nhiều thuận lợi hơn. Dạy học tích hợp chú
ý đến kết quả học tập của người học để vận dụng vào công việc tương lai nghề
nghiệp sau này, đòi hỏi quá trình học tập phải đảm bảo chất lượng và hiệu quả để
thực hiện nhiệm vụ. Từ những kết quả đầu ra đi đến xác định vai trò của người có
trách nhiệm tạo ra kết quả đầu ra này, một vai trò tập hợp các hành vi được mong
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đợi theo nhiệm vụ, công việc mà người đó sẽ phải thực hiện thật sự. Do vậy, đòi hỏi
ở người dạy phải dạy được cả lý thuyết chuyên môn nghề nghiệp vừa phải hướng
dẫn quy trình công nghệ, thao tác nghề nghiệp chuẩn xác, phổ biến được kinh
nghiệm, nêu được các dạng sai lầm, hư hỏng nguyên nhân và biện pháp khắc phục,
biết cách tổ chức hướng dẫn luyện tập.
2.3. Dạy và học các năng lực thực hiện
Do định hướng kết quả đầu ra nên phải xác định được các năng lực mà người
học cần nắm vững, sự nắm vững này được thể hiện ở các công việc nghề nghiệp
theo tiêu chuẩn đặt ra, mà các năng lực thực hiện đó đã được xác định trong việc
phân tích nghề khi xây dựng chương trình. Các năng lực thực hiện được trình bày
dưới dạng các công việc thực hành mà những người hành nghề phải thực hiện dưới
dạng hành vi có thể quan xát được. Xu thế hiện nay của các chương trình dạy nghề
đều được xây dựng trên cơ sở tổ hợp các năng lực cần có của người lao động trong
thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Phương pháp được dùng phổ biến để xây dựng
chương trình là phương pháp phân tích nghề (DACUM) hoặc phân tích chức năng
của từng nghề cụ thể. Theo các phương pháp này, các chương trình đào tạo nghề
thường được kết cấu theo các mô-đun năng lực thực hiện. Điều này cũng đồng
nghĩa với việc các nội dung giảng dạy trong mô-đun phải được xây dựng theo
hướng “tiếp cận theo kỹ năng”.
Dạy học tích hợp có thể hiểu là một hình thức dạy học kết hợp giữa dạy lý
thuyết và dạy thực hành, qua đó ở người học hình thành một năng lực nào đó hay kỹ
năng hành nghề nhằm đáp ứng được mục tiêu của mô-đun. Dạy học phải làm cho
người học có các năng lực tương ứng với chương trình. Do vậy, việc dạy kiến thức
lý thuyết không phải ở mức độ hàn lâm mà chỉ ở mức độ cần thiết nhằm hỗ trợ cho
sự phát triển các năng lực thực hành ở mỗi người học. Lý thuyết là hệ thống tri thức
khoa học chuyên ngành về những vấn đề cơ bản, về những quy luật chung của lĩnh
vực chuyên ngành đó. Hơn nữa việc dạy lý thuyết thuần túy sẽ dẫn đến tình trạng lý
thuyết suông, kiến thức sách vở không mang lại lợi ích thực tiễn do đó, cần gắn lý
thuyết với thực hành trong quá trình dạy học.
Thực hành là hình thức luyện tập để trau dồi kỹ năng, kỹ xảo hoạt động giúp
cho người học để hiểu rõ và nắm vững kiến thức lý thuyết. Đây là khâu cơ bản để
thực hiện nguyên lý giáo dục học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn. Thực
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hành phải có đủ phương tiện, kế hoạch, quy trình luyện tập gắn ngay với vấn đề lý
thuyết vừa học. Có tổ chức thực tập ngay như vậy, người học mới nắm chắc lý
thuyết hơn, vận dụng lý thuyết để rèn luyện kỹ năng, có được thao tác chuẩn xác,
không có động tác thừa. Để hình thành cho người học một kỹ năng thì cần phải dạy
cho họ biết cách kết hợp và huy động hợp lý các nguồn nội lực (kiến thức, khả năng
thực hiện và thái độ) và ngoại lực (tất cả những gì có thể huy động được nằm ngoài
cá nhân). Như vậy, nguời dạy phải định hướng, giúp đỡ, tổ chức, điều chỉnh và
động viên hoạt động của người học. Sự định hướng của người dạy góp phần tạo ra
môi trường sư phạm bao gồm các yếu tố cần có đối với sự phát triển của người học
mà mục tiêu bài học đặt và cách giải quyết chúng. Người dạy vừa có sự trợ giúp vừa
có sự định hướng để giảm bớt những sai lầm cho người học ở phần thực hành. Đồng
thời kích thích, động viên người học nảy sinh nhu cầu, động cơ hứng thú để tạo ra
kết quả mới tức là chuyển hóa những kinh nghiệm đó thành sản phẩm của bản thân.
Người học được đặt vào những tình huống của đời sống thực tế, họ phải trực
tiếp quan sát, thảo luận, làm bài tập, giải quyết nhiệm vụ đặt ra theo cách nghĩ của
mình, tự lực tìm kiếm nhằm khám phá những điều mình chưa rõ chứ không phải thụ
động tiếp thu những tri thức đã được GV sắp xếp. Nguời học cần phải tiếp nhận đối
tượng qua các phương tiện nghe, nhìn và phân tích đối tượng nhằm làm bộc lộ và
phát hiện ra mối quan hệ bản chất, tất yếu của các sự vật, hiện tượng. Đây là hành
động quan trọng có ý ghĩa quyết định đối với người học nhất là đối với dạy học tích
hợp người học cần phải học được cách hành động thực tiễn trên cơ sở tiếp nhận và
phân tích nó. Từ đó, nguời học vừa nắm được kiến thức vừa nắm được phương pháp
thực hành. Như vậy, người dạy không chỉ đơn thuần truyền đạt kiến thức mà còn
hướng dẫn các thao tác thực hành.
Bất cứ một hoạt động nào cũng cần có sự kểm soát, trong dạy học cũng vậy
người dạy cũng cần có sự kiểm soát, củng cố những nhận thức đúng, uốn nắn những
nhận thức chưa đúng việc kiểm soát sự thực hiện qua thông tin, tự đánh giá điều
chỉnh. Việc đánh giá và xác nhận các năng lực phải theo các quan điểm người học
phải thực hành được các công việc giống như người công nhân thực hiện trong thực
tế. Việc đánh giá riêng từng người khi họ hoàn thành công việc, đánh giá không
phải là đem so sánh người học này với người khác mà đánh giá dựa trên tiêu chuẩn
nghề.
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3. Tổ chức dạy học tích hợp
3.1. Các điều kiện cần thiết cho giảng dạy tích hợp
3.1.1. Về chương trình đào tạo
Mục tiêu quan trọng nhất của các chương trình đào tạo nghề là hình thành
các kỹ năng hành nghề (năng lực thực hiện) cho người học. Theo xu thế hiện nay
các chương trình dạy nghề đều được xây dựng trên cơ sở tổ hợp các năng lực cần có
của người lao động trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh. Phương pháp được dùng
phổ biến để xây dựng chương trình là phương pháp phân tích nghề (Phương pháp
DACUM) hoặc phân tích chức năng của từng nghề cụ thể. Theo các phương pháp
này thì các chương trình đào tạo nghề thường được kết cấu theo các mô đun học
tập. Điều này, cũng đồng nghĩa với việc các nội dung giảng dạy trong mô-đun phải
được xây dựng theo hướng “tiếp cận theo kỹ năng” hay nói cách khác là “theo năng
lực thực hiện”. Trong lý luận cũng như trong thực tiễn, để hình thành được năng lực
thực hành (kỹ năng) hay năng lực thực hiện thì người học cần phải được hướng dẫn
theo một trình tự hợp lý, đảm bảo tính khoa học và thực tiễn, kết hợp (tích hợp)
được cả kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành trong quá trình học tập. Thông
thường nó được thể hiện thông qua một trình tự thực hiện hay một quy trình công
nghệ để hình thành kỹ năng cần có. Như vậy, điều kiện để giảng dạy tích hợp là
chương trình phải được cấu trúc theo các mô-đun năng lực thực hiện.
3.1.2. Về cơ sở vật chất
Bản chất của tổ chức dạy học tích hợp là tổ chức dạy học kết hợp giữa dạy lý
thuyết và dạy thực hành trong cùng một không gian (cùng trong một địa điểm tổ
chức dạy và học) và trong cùng một thời gian (cùng tiến hành trong thời gian dạy
từng kỹ năng). Điều này, có nghĩa là khi dạy một kỹ năng nào đó phần kiến thức
chuyên môn liên quan đến đâu sẽ được dạy đến đó, sau đó dạy thực hành ngay kỹ
năng đó, cả hai hoạt động này được thực hiện tại cùng một địa điểm (sau đây gọi là
phòng dạy học tích hợp). Như vậy, phòng dạy học tích hợp sẽ có những đặc điểm
khác so với phòng chuyên dạy lý thuyết hoặc phòng chuyên dạy thực hành cụ thể
như sau:
+ Phải đáp ứng điều kiện dạy được cả lý thuyết và thực hành: Hiện tại chưa có
chuẩn quy định về loại phòng này. Tuy nhiên, do đặc điểm của việc tổ chức dạy học
tích hợp cho nên phòng học phải có chỗ để học lý thuyết đồng thời cũng phải có chỗ
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để bố trí máy móc thiết bị thực hành. Vì vậy, diện tích phòng dạy học tích hợp phải
đủ lớn để kê bàn ghế học lý thuyết, lắp đặt các thiết bị hỗ trợ giảng dạy lý thuyết,
lắp đặt đủ các thiết bị thực hành cho HS….
+ Số phòng học, trang thiết bị giảng dạy cho mỗi nghề sẽ tăng: Do không còn
phòng lý thuyết dùng chung cho tất cả các nghề trong trường nữa, các nghề đều phải
bố trí phòng riêng và chuyên môn hóa cho từng lớp học.
3.1.3. Về đội ngũ GV
Như đã nói ở trên giảng dạy tích hợp là dạy kết hợp cả lý thuyết và thực hành,
do vậy GV phải đảm bảo dạy được cả lý thuyết và thực hành nghề. Theo thống kê
hiện nay số GV trong các cơ sở dạy nghề có đủ điều kiện này chỉ chiếm tỷ lệ không
nhiều, đây là thách thức rất lớn đối với các cơ sở dạy nghề khi chuyển sang tổ chức
dạy học tích hợp.
3.2. Các bước tổ chức thực hiện
3.2.1. Dẫn nhập
Về thời gian không gò bó, phần này tốt nhất là tổ chức tình huống học tập
cho HS tiếp cận, càng giống thực tế sản xuất càng tốt, địa điểm tốt nhất là giống với
vị trí việc làm của công việc mà vị trí việc làm đó cần.
- Kiểm tra bài cũ
- Thiết lập mối liên hệ bài cũ và bài mới
- Giới thiệu nội dung cần đạt được
3.2.2. Giới thiệu chủ đề
Mấu chốt trong phần này là sau khi GV tổ chức tình huống ở mục dẫn nhập,
chắc chắn ý đồ của GV là thông qua tình huống đó, muốn HS tập trung vào chủ đề
của bài học, không bị phân tán bởi các tiểu tiết trong tình huống học tập đó. Nếu
GV thiết kế tình huống học tập tốt thì bản thân tình huống đó toát lên chủ đề rõ và
chủ đề đó phù hợp với các mục tiêu của bài học. Điều quan trọng ở đây là GV phải
tạo được tình huống học tập phù hợp với bài học, rồi tổ chức được trong hoàn cảnh
hiện có.
Sau khi ghi hoặc chiếu được tựa bài rồi, tiếp theo nói qua (chỉ nói nhanh mà
không đi sâu giải thích, nhấn mạnh gì cả) các đề mục chính của bài học hoặc liệt kê
các kỹ năng, tiểu kỹ năng cần hình thành.
3.2.3. Giải quyết vấn đề
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Thực hiện theo từng tiểu kỹ năng hết tiểu kỹ năng này sang tiểu kỹ năng
khác đến tiểu kỹ năng cuối cùng theo trình tự nội dung sau
- Thực hiện giảng dạy phần kiến thức liên quan
- Thực hiện công tác chuẩn bị
Trên cơ sở bước trên, GV tiến hành công tác chuẩn bị trước khi làm mẫu.
Chuẩn bị dụng cụ thiết bị, giáo cụ trực quan, vật tư... tổ chức nơi làm việc đảm bảo
an toàn, vệ sinh và mỹ quan...
- Trình này tỉ mỉ quy trình thực hiện
Việc này cụ thể là GV phải có bảng qui trình chuẩn với đầy đủ các yêu cầu
như thứ tự các bước thực hiện công việc, yêu cầu kỹ thuật đối với từng bước bằng
những chỉ số đánh giá cụ thể. Đối với những bước quan trọng, mấu chốt của qui
trình, GV phải trình bày tại sao phải thực hiện như vậy, phải chèn lý thuyết vào
đúng vị trí đó và đảm bảo HS lĩnh hội được. Nếu còn trừu tượng GV phải có hình
ảnh, vật thật... để cụ thể hóa nó ra.
- Thao tác mẫu và gọi HS làm thử để hình thành biểu tượng
- Phân công vị trí, nhận các thiết bị vật tư
- Thực hành tạo ra sản phẩm hoặc bán sản phẩm, GV phải theo dõi giúp đỡ
HS và đánh giá sản phẩm.
3.2.4. Kết thúc vấn đề
Nội dung công việc GV phải hoàn thành là:
- Nhấn mạnh các kiến thức lý thuyết liên quan cần lưu ý;
- Củng cố các kỹ năng cần hình thành và các sai hỏng thường gặp, biện pháp
khắc phục;
- Nhận xét kết quả học tập;
- Giải đáp các thắc mắc (nếu có);
- Các hướng dẫn tự học.
4. Tập dạy giáo án tích hợp
4.1. Những công việc chuẩn bị cho tập dạy tích hợp
- Xây dựng kế hoạch chuẩn bị tập dạy tích hợp: thời gian tập dạy theo
nhóm, địa điểm giảng, nhóm giảng tập
- Chuẩn bị hồ sơ giảng tập: giáo án, đề cương bài giảng, thiết bị, nguyên
liệu, vật tư, phòng dạy tích hợp.
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- Chuẩn bị phương tiện dạy học cho dạy tích hợp: chuẩn bị bản trình chiếu
Powerpoint, bảng treo tường, các mô hình, vật thật.
4.2. Giảng tập theo nhóm
- Phân chia nhóm giảng tập: 3- 4 học viên một nhóm
- Thực hiện giảng tập theo nhóm
4.3. Dự giờ và tập đánh giá bài giảng tích hợp
- Nghiên cứu mẫu phiếu tập đánh giá bài giảng
- Đánh giá giảng tập
- Rút kinh nghiệm
Người học tập giảng dạy giáo án thực hành theo nhóm, mỗi nhóm từ 3 – 5
người.
Mẫu đánh giá giảng tập theo năng lực:
Mức đánh giá
Không Không
Đạt
đạt
rõ ràng

Nội dung đánh giá

TT
I

Chuẩn bị bài giảng

1

Hồ sơ bài giảng đúng và đủ theo quy định.

2

Xác định đúng mục tiêu của bài giảng.
Giáo án thể hiện đủ các bước lên lớp, có dự kiến các

3

hoạt động của người dạy, người học và phân bổ thời
gian cho từng nội dung hợp lý.
Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, vật tư, nguyên, nhiên, vật

4

liệu tiêu hao, đồ dùng dạy học phù hợp với nội dung bài
giảng.

5

Có đồ dùng, phương tiện dạy học tự làm sáng tạo phục
vụ hiệu quả cho bài giảng.

II

Năng lực sư phạm

1

Phong thái tự tin; diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu.

2

Bao quát được lớp học.

3

4

5
6

Đặt vấn đề, chuyển tiếp vấn đề hợp lý, sinh động, nêu
bật được trọng tâm của bài giảng.
Kết hợp hợp lý các phương pháp dạy học và phương
tiện dạy học giúp người học tiếp thu được bài.
Kết hợp hợp lý giữa dạy kiến thức và kỹ năng để thực
hiện được mục tiêu của bài giảng.
Xử lý tốt các tình huống sư phạm.
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7

Phát huy được tính tích cực, chủ động của người học.

8

Thực hiện đúng, đủ các bước lên lớp.

Đá

Tổ chức luyện tập hợp lý, đảm bảo hình thành kỹ năng

nh

cho người học.

giá

Năng lực chuyên môn

mộ

9
III
1

2
3
4

Lựa chọn được khối lượng kiến thức, kỹ năng phù hợp
với mục tiêu của bài giảng và đối tượng người học.
Nội dung kiến thức chuyên môn chính xác, có cập nhật,
bổ sung kiến thức mới.

t
tro
ng
3

Thao tác mẫu thuần thục, chuẩn xác.
Trình tự các bước thực hành đảm bảo tính lôgic, khoa

mứ

học, sát với thực tế.

c:

Phân tích được các sai hỏng thường gặp, biện pháp xử

đạt,

lý và phòng tránh.

khô

Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

ng

Nếu xảy ra mất an toàn, tai nạn cho người và làm hư hỏng

đạt,

thiết bị: Không đánh giá xếp loại bài giảng.

khô

7

Thực hiện tốt vệ sinh lao động.

ng

IV

Đánh giá kết quả của người học

rõ

Có tiêu chí đánh giá kết quả đạt được của người học rõ

ràn

5

6

1

2

ràng, đầy đủ.

g.

Chuẩn bị được phương tiện, công cụ đánh giá (phiếu
giao bài tập, phiếu đánh giá, bảng biểu…) phù hợp.

3

Lựa chọn được phương pháp đánh giá phù hợp, tin cậy.

4

Kết quả đánh giá được thông báo cho người học.

V

Thời gian thực hiện bài giảng

1

Đúng giờ hoặc sớm, muộn không quá 1 phút.

2

Sớm, muộn > 1 phút đến ≤ 3 phút.

3

Sớm, muộn > 3 phút đến ≤ 5 phút.

4

Sớm, muộn > 5 phút: Không đánh giá bài giảng.

Đá
nh
dấu
X
vào
ô
tươ
ng
ứn

Tổng số điểm

g.
Nếu có trên 50% nội dung được đánh giá đạt thì bài giảng đó đạt yêu cầu.
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Câu hỏi ôn tập
1. Phân tích sự cần thiết dạy học tích hợp trong đào tạo nghề.
2. Anh (chị) hãy trình bày đặc điểm của dạy học tích hợp.
3. Phân biệt hai khái niệm năng lực và năng lực thực hiện, tại sao trong đào
tạo nghề cần phải tiếp cận theo năng lực thực hiện.
4. Để tổ chức dạy học tích hợp cần phải có những điều kiện gì?
5. Phân tích các bước tổ chức thực hiện khi tiến hành dạy học tích hợp.
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BÀI 4. QUẢN LÝ HỒ SƠ DẠY HỌC
* MỤC TIÊU CỦA BÀI HỌC
Học xong bài này, người học có khả năng:
- Kiến thức: Trình bày nội dung cơ bản quy định hồ sơ dạy học trong đào tạo
nghề nghiệp của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xác định tên sổ sách, các mẫu biểu,
văn bằng, chứng nhận, chứng chỉ quy định trong đào tạo nghề nghiệp và hồ sơ
giảng dạy.
- Kỹ năng: Sử dụng, lưu trữ đầy đủ, đúng quy định hồ sơ dạy học.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tích cực, chủ động, tuân thủ quy định, có
trách nhiệm và đảm bảo đầy đủ trong việc vận dụng kiến thức và kỹ năng quản lý
hồ sơ giảng dạy khi thực hiện nhiệm vụ giảng dạy.
* NỘI DUNG CỦA BÀI HỌC
1. Quy định hồ sơ dạy học
1.1. Hồ sơ dạy học
Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cần tập hợp các kế hoạch, số sách, tài liệu
chuyên môn của môn học được chuẩn bị trước theo sự chỉ đạo của nhà trường và sự
phân công của tổ chuyên môn thực thi dạy học trong quá trình công tác để đạt được
mục tiêu chất lượng dạy học đã đề ra. Hồ sơ dạy học của môn học gồm:
- Tiến độ đào tạo
Bảng sắp xếp các hoạt động đào tạo và liên quan tới đào tạo trong năm học
được xác định theo tháng, tuần và ngày của lớp, ở đó cơ sở đào tạo quy định các ký
hiệu cụ thể cho từng nội dung sao cho không trùng lặp. Bảng tiến độ đào tạo do
chuyên viên đào tạo xây dựng dựa trên chương trình đào tạo của khóa, lớp và được
trưởng phòng đào tạo và ban giám hiệu phê duyệt. GV được phân công nhiệm vụ
(giảng dạy hoặc các nhiệm vụ khác) liên quan tới lớp nào cần phải quan tâm để xây
dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Kế hoạch GV
Bảng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho từng GV, trên cơ sở môn học mà bộ
môn, khoa phải thực hiện trọng học kỳ, năm học, căn cứ định mức công việc và
chuyên môn của từng GV. Bộ môn, khoa triển khai phân công và xây dựng kế
hoạch GV trong bộ môn, khoa đảm bảo khoa học, phù hợp năng lực và cân đối giờ
thừa của GV. Kế hoạch GV do bộ môn, khoa và ban giám hiệu phê duyệt. GV được
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phân công nhiệm vụ cần quan tâm tới kế hoạch GV để triển khai và theo dõi trong
quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Kế hoạch đào tạo
Đối với trình độ sơ cấp nghề
Bảng kế hoạch đào tạo trình độ sơ cấp nghề được Phòng đào tạo hoặc bộ phận
phụ trách đào tạo ( gọi chung là phòng đào tạo) xây dựng vào đầu khoá học và được
Hiệu trưởng hoặc người đứng đầu cơ sở dạy nghề phê duyệt và thông báo công khai
cho GV và HS vào thời điểm mở đầu của khoá học.
Phương pháp ghi
1. Mục tiêu đào tạo ghi đúng như mục tiêu đào tạo trong chương trình dạy
nghề trình độ sơ cấp đã được phê duyệt.
2. Quyết định tổ chức khoá học: ghi số và tên Quyết định của người đứng đầu
cơ sở dạy nghề phê duyệt tổ chức khoá học.
3. Lịch kiểm tra hết môn học/mô-đun ghi thời điểm dự kiến kiểm tra hết môn
học/mô-đun
4. Bài tập kỹ năng tổng hợp ghi dự tóm tắt bài tập kiểm tra kết thúc khoá học
hoặc yêu cầu tiêu chuẩn kỹ năng cơ bản, cần thiết phải đạt được của người học sau
khi kết thúc khoá học.
5. Điều kiện kiểm tra ghi các điều kiện cần thiết để kiểm tra kết thúc khoá học
(địa điểm, máy móc, vật tư, tài liệu...).
- Sổ lên lớp
Sổ lên lớp dùng để theo dõi toàn bộ quá trình học tập và kết quả học tập của
HS và giảng dạy của GV trong toàn khoá học. Sổ được đặt tại Phòng đào tạo hoặc
bộ phận phụ trách đào tạo (gọi chung là phòng đào tạo). Phòng đào tạo quy định
hình thức nhận sổ trước khi lên lớp và trả sổ sau khi kết thúc ngày học đối với
người GV sử dụng.
Phương pháp ghi sổ:
1. Danh sách GV giảng dạy và thời khoá biểu do Phòng đào tạo ghi trong một
năm học (đối với trung cấp, cao đẳng) một khoá học (đối với sơ cấp).
2. Theo dõi ngày học tập của HS
- HS có mặt: Để trống
- HS vắng mặt:
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+ Vắng mặt có lý do, ghi: P
+ Vắng mặt không lý do, ghi: K
Trong thời gian HS nghỉ một số giờ học trong ngày thì GV ghi số giờ nghỉ
của HS.
3. Quyết định học lại môn học/mô-đun là tên các môn học/mô-đun HS, sinh viên
phải học theo hình thức: học lại bổ sung môn học/mô-đun (đối với môn học/mô-đun
không phải là tiền đề để học các môn học/ mô-đun tiếp theo) học lại với khoá sau (đối
với các môn học/mô-đun là điều kiện tiền đề của các môn học/mô-đun tiếp theo).
4. Phần tổng hợp đánh giá cuối năm - cuối khoá sử dụng cho quản lý lớp học
theo năm học và cả khoá học tuỳ theo thời gian của khoá học. Riêng đối với đào tạo
nghề trình độ sơ cấp chỉ sử dụng cho khoá học.
5. Hướng dẫn ghi điểm lần 1 (lần 2).
- Sổ tay GV
Sổ tay GV là sổ ghi chép của GV trong quá trình quản lý giảng dạy trên lớp
học. Nội dung phản ánh kế hoạch học tập và các quá trình diễn ra trong triển khai kế
hoạch học tập môn học/mô-đun mà GV tham gia giảng dạy.
Phương pháp ghi :
1. Thông tin lớp học và thời khoá biểu được xác định khi bắt đầu tổ chức giảng
dạy môn học/mô-đun.
- Phần trình độ đầu vào và hình thức đánh giá đầu vào ghi yêu cầu trình độ
đầu vào quy định chung của HS tham gia học tập môn học/mô-đun hoặc yêu cầu
các môn học/mô-đun HS phải phải tham gia trước khi học tập môn học/mô-đun ;
hình thức đánh giá đầu vào là hình thức tuyển sinh hoặc đánh giá kết quả các môn
học/mô-đun HS đã học làm tiền đề cho việc học tập môn học/mô-đun.
- Phần phương thức tổ chức đào tạo ghi dự kiến những nét cơ bản của
phương thức tổ chức lớp học, phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập
trong giảng dạy môn học/mô-đun.
2. Kết quả học tập ghi kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc môn học/môđun theo quy định ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ- BLĐTBXH ngày
24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế
thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy.
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3. Đánh giá quá trình giảng dạy môn học/mô-đun ghi đặc điểm chung các hoạt
động của lớp học, các phương thức tổ chức đào tạo đã đưa ra, đánh giá tác động của
các phương thức tổ chức đào tạo, nội dung đào tạo đến kết quả học tập chung của
lớp học .
4. Theo dõi giờ lên lớp của HS/sinh viên.
5. Ghi HS/sinh viên cá biệt.
- Chương trình môn học, mô đun
1. Cấu trúc chương trình môn học, mô đun
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
(Kèm theo Thông tư số:03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017
của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)
Tên môn học:
Mã môn học:
Thời gian thực hiện môn học: ..... giờ;

(Lý thuyết: ..... giờ; Thực hành, thí

nghiệm, thảo luận, bài tập: ..... giờ; Kiểm tra.......giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí:
- Tính chất:
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức:
- Về kỹ năng:
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
Thời gian (giờ)
Số
TT

1

Tên chương, mục

Tổng số

Bài mở đầu
Chương:
1.Tên mục:.……..
1.1. Tên Tiểu mục:.…
Chương:
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Lý
thuyết

Thực hành, thí
nghiệm, thảo
luận, bài tập

Kiểm tra

1. Tên mục:
2

1.1. Tên tiểu mục:….
Cộng

2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu:
Chương:

Thời gian:....giờ

1. Mục tiêu:
2. Nội dung chương:
2.1. Tên mục:
2.1.1.Tên tiểu mục:
Chương:

Thời gian:....giờ

1. Mục tiêu:
2. Nội dung chương:
2.1. Tên mục:
2.1.1.Tên tiểu mục:
Chương n:

Thời gian:....giờ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc:
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức:
- Kỹ năng:
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
2. Phương pháp:
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học:
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với GV, giảng viên:
- Đối với người học:
3. Những trọng tâm cần chú ý:
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4. Tài liệu tham khảo:
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
(Kèm theo Thông tư số:03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017
của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)
Tên mô đun:
Mã mô đun:
Thời gian thực hiện mô đun: ..... giờ; (Lý thuyết: ..... giờ; Thực hành, thí nghiệm,
thảo luận, bài tập: ..... giờ;

Kiểm tra:......giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:
- Vị trí:
- Tính chất:
II. Mục tiêu mô đun:
- Kiến thức:
- Kỹ năng:
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
Thời gian (giờ)
Số

Tên các bài trong mô

TT

đun

1

Bài mở đầu:

2

Bài:

Tổng

Lý

số

thuyết

Thực hành, thí

1. Tên tiêu đề:
1.1. Tên tiểu tiêu đề
Bài n:

3

1. Tên tiêu đề:
1.1. Tên tiểu tiêu đề
Cộng
2. Nội dung chi tiết
Bài 1:

Thời gian:....giờ
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nghiệm, thảo
luận, bài tập

Kiểm
tra

1.Mục tiêu của bài
2. Nội dung bài:
2.1. Tên tiêu đề:
2.1.1.Tên tiểu tiêu đề:
Bài 2:

Thời gian:....giờ

1. Mục tiêu của bài
2. Nội dung bài:
2.1. Tên tiêu đề:
2.1.1.Tên tiểu tiêu đề:
Bài n:

Thời gian:....giờ

IV. Điều kiện thực hiện mô đun
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc:
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
4. Các điều kiện khác:
V. Nội dung và phương pháp đánh giá
1. Nội dung:
- Kiến thức:
- Kỹ năng:
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
2. Phương pháp:
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng mô đun:
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:
- Đối với GV, giảng viên:
- Đối với người học:
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):
2. Nghiên cứu chương trình thực hiện công việc thiết kế bài dạy
- Sổ giáo án (lý thuyết, thực hành và tích hợp)
Giáo án là bản kế hoạch chuẩn bị trước của GV, ước lượng những hoạt động
học tập của HS trong tiết học, đề xuất những tình huống có thể gặp phải và dự kiến
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cách giải quyết để giúp HS thực hiện được mục tiêu bài dạy. Đây là tài liệu quan
trọng nhất, bắt buộc đối với mọi GV khi dạy học. Nội dung của giáo án thể hiện
hoạt động dạy của GV, hoạt động của HS, kiến thức cơ bản.
1.2. Hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong GDNN
Quyết định số: 62/2008/QĐ-BLĐTBXH, ngày 04 tháng 11 năm 2008, của Bộ
trưởng Bộ LĐ,TB&XH về việc ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và
học trong đào tạo nghề: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này hệ thống biểu
mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề, trình độ
trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề để áp dụng thống nhất đối với các trung tâm
dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp chuyên
nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học, doanh nghiệp, cơ sở khác có hoạt động
dạy nghề (sau đây gọi chung là cơ sở dạy nghề) trong phạm vi cả nước, bao gồm:
1. Biểu mẫu dùng chung trong các cơ sở dạy nghề:
a) Tiến độ đào tạo (Mẫu số 1)
b) Kế hoạch GV (Mẫu số 2)
c) Sổ lên lớp (Mẫu số 3)
d) Sổ tay GV (Mẫu số 4)
e) Sổ giáo án thực hành (Mẫu số 5)
f) Sổ giáo án tích hợp (Mẫu số 6)
g) Sổ giáo án tích hợp (Mẫu số 7)
2. Biểu mẫu dùng cho đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề
a) Kế hoạch đào tạo (Mẫu số 8)
b) Sổ cấp chứng chỉ sơ cấp (Mẫu số 9)
c) Sổ cấp bản sao chứng chỉ sơ cấp nghề từ sổ gốc (Mẫu số 10)
d) Sổ quản lý HS trình độ sơ cấp (Mẫu số 11)
Thông tư số: 42/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 20 tháng 10 năm 2015, bộ trưởng
bộ LĐTB&XH, quy định về đào tạo trình độ sơ cấp (Điều 32. Sổ sách, biểu mẫu
quản lý đào tạo). Sổ sách, biểu mẫu quản lý đào tạo sơ cấp ban hành kèm theo
Thông tư này, gồm:
a) Tiến độ đào tạo (Mẫu số 3)
b) Kế hoạch GV (Mẫu số 4)
c) Sổ lên lớp (Mẫu số 5)
d) Sổ tay GV (Mẫu số 6)
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e) Kế hoạch đào tạo (Mẫu số 7)
f) Sổ cấp chứng chỉ sơ cấp (Mẫu số 8)
g) Sổ cấp bản sao chứng chỉ sơ cấp (Mẫu số 9)
h) Sổ quản lý HS (Mẫu số 10)
2. Quản lý hồ sơ dạy học
Quản lý hồ sơ dạy học của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp được quy định tại
Điều 39 Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH, quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ
của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (có hiệu lực từ ngày 01/05/2017) cụ thể như sau:
+) Thực hiện đầy đủ các quy định về sử dụng biểu mẫu, sổ sách, hồ sơ dạy học.
+) Bảo quản, lưu trữ, sử dụng hồ sơ dạy học theo quy định.

2.1. Quy trình quản lý hồ sơ dạy học
TT
Bước 1

Nội dung

Diễn giải

Chuẩn bị hồ sơ dạy học

Nhà giáo chuẩn bị hồ sơ dạy học
trước mỗi học kỳ bắt đầu và được bộ
môn ký duyệt
Trong quá trình giảng dạy các môn
được phân công trong học kỳ, nhà

Bước 2

Ghi chép sổ lên lớp và sổ tay GV

giáo ghi các thông tin theo hướng
dẫn vào:
1) Sổ lên lớp
2) Sổ tay GV
3) Giáo án (phần rút kinh nghiệm)

Bước 3

Hoàn thiện sổ lên lớp và sổ tay
GV

Sau khi kết thúc môn học, mô đun,
học kỳ, nhà giáo hoàn thiện sổ theo
dõi, sổ điểm và xác nhận của tổ
chuyên môn và bộ phận chức năng

Bước 4

Hoàn thiện hồ sơ dạy học

Kê khai các lớp học vào danh sách
và ký xác nhận;

Bước 5

Bàn giao hồ sơ dạy học với chuyên
viên phụ trách của Phòng ĐT,

Bàn giao hồ sơ dạy học

chuyên viên phụ trách của phòng
Khảo thí & ĐBCLĐT
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2.2. Thực hiện 5S trong bảo quản, lưu giữ hồ sơ dạy học
5S là chữ cái đầu của các từ tiếng Nhật: “SERI”, “SEITON”, “SEISO”,
SEIKETSU” và “SHITSUKE”
Theo tiếng Anh là: “SORT”, “SET IN ORDER”, “STANDARDIZE”,
“SUSTAINT” và “SELF-DISCIPLINE”
Thật may mắn, khi dịch sang tiếng Việt thì cũng tạo được 5 chữ S, đó
là “SÀNG LỌC”, “SẮP XẾP”, “SẠCH SẼ”, SĂN SÓC” và “SẴN SÀNG”
1. SERI (Sàng lọc): Là xem xét, phân loại, chọn lựa và loại bỏ những thứ không
cần thiết trong hồ sơ dạy học (sàng lọc tài liệu chung, tài liệu riêng cho từng môn
học, mô đun) . Mọi thứ không/chưa liên quan, không/chưa cần thiết trong hồ sơ
phải được tách biệt ra khỏi những thứ cần thiết. Chỉ có tài liệu, giấy tờ cần thiết mới
để tại nơi trong hồ sơ dạy học. S1 thường được tiến hành theo tần suất định kì sau
môi tuần.
2. SEITON (Sắp xếp): Sắp xếp là hoạt động bố trí hồ sơ dạy học theo lịch trình
và thời khóa biểu … tại những vị trí hợp lý sao cho dễ nhận biết, dễ lấy, dễ trả lại.
Nguyên tắc chung của S2 là bất kì vật dụng cần thiết nào cũng có vị trí quy định
riêng và kèm theo dấu hiệu nhận biết rõ ràng. S2 là hoạt động cần được tuân thủ
triệt để.
3. SEISO (Sạch sẽ): Là giữ gìn vệ sinh tại nơi lưu trữ hay các khu vực xung
quanh nơi làm việc để đảm bảo môi trường, mỹ quan tại nơi làm việc. S3 cũng là
hoạt động cần được tiến hành định kì.
4. SEIKETSU (Săn sóc): Săn sóc được hiểu là việc duy trì định kì và chuẩn hóa
3S đầu tiên (Seri, Seiton và Seiso) một cách có hệ thống. Để đảm bảo 3S được duy
trì, người ta có thể lập nên những quy định chuẩn nêu rõ phạm vi trách nhiệm 3S
của mỗi cá nhân, cách thức và tần suất triển khai 3S tại từng vị trí. S4 là một quá
trình trong đó ý thức tuân thủ của nhà giáo trong một tổ chức, mô trường sư phạm
được rèn dũa và phát triển.
5. SHITSUKE (Sẵn sàng): Là tạo thói quen tự giác tuân thủ nghiêm ngặt các qui
định tại nơi làm việc. Sẵn sàng được thể hiện ở ý thức tự giác của người GV đối với
hoạt động 5S. Nhận thức rõ tầm quan trọng của 5S, tự giác và chủ động kết hợp
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nhuần nhuyễn các chuẩn mực 5S với công việc để đem lại chất lượng và hiệu quả
hoạt động giảng dạy và giáo dục đối với nhà giáo cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Câu hỏi ôn tập
1. Hồ sơ dạy học là gì, phương pháp ghi chép hồ sơi dạy học.
2. Trong giáo dục nghề nghiệp hiện nay cần quản lý các hồ sơ dạy học nào?
3. Trình bày quy trình quản lý và lưu trữ hồ sơ dạy học.
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Phụ lục
Các biểu mẫu trong quản lý hồ sơ dạy học
MẪU SỐ 3
TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
(Tên cơ sở đào tạo sơ cấp) ………..
Tiến độ đào tạo
Lớp học: ………….. Khóa học: ………….
Tháng
Tuần 1 2 3 4 5 6
…..
Số Nội dung
TT hoạt động Từ ngày
Đến
……………
ngày

47 48 49 50 51 52

Ghi
chú

……………..
……………..

Khai, bế giảng

Hoạt động chung

Kiểm tra, thi kết thúc khóa
học

Mô đun đào tạo
nghề

Nghỉ lễ

Thực tập tại doanh
nghiệp

Lao động/ngoại khóa

Ghi chú: Các cơ sở đào tạo sơ cấp quy định các ký hiệu cụ thể cho từng nội dung
sao cho dễ theo dõi, không trùng lặp.
………, ngày …. tháng ….. năm …..
Hiệu trưởng/Giám đốc
(ký tên, đóng dấu)

Trưởng phòng đào tạo
(ký, ghi rõ họ tên)
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MẪU SỐ 4
KẾ HOẠCH GV
(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
(Tên cơ sở đào tạo sơ cấp) ………..
Kế hoạch GV
Năm học:………………………………. Khóa học: ……………………
Các nhiệm vụ

Bố trí giảng dạy

Giờ So sánh
Tổng
tiêu
Số
Tháng
Quy số giờ
Số Họ và
chuẩn
giờ
giảng
đổi
TT tên GV Tuần 1 2 3 ....... 25 26
theo Giờ Giờ
giảng Nội thành trong
quy thừa thiếu
dung
Mô
học kỳ
giờ
Lớp
định
đun
giảng
1

2

3

4

5

khác

6

7

8

9

10

11

.....
.....
.....
.....
.....
.....

……….., ngày…… tháng …… năm
………

Hiệu trưởng/Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

Trưởng khoa, Bộ môn
(ký, ghi rõ họ tên)
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MẪU SỐ 5
SỔ LÊN LỚP
(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội)
Đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có)
....................................................
Cơ sở đào tạo sơ cấp
...................................................

(Trang bìa 1)

Sổ lên lớp
Lớp: ………………………...........................................
Trình độ: ..................................................................
Nghề:………………………......................................
Khóa:.......................................................................

(Khổ 26x38,5)

Năm học:...................
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MỤC LỤC SỔ LÊN LỚP
Số TT

Nội dung

Trang

1

Danh sách GV

2

Thời khóa biểu

3

Theo dõi ngày học tập

4

Bảng ghi tóm tắt nội dung

5

Bảng ghi điểm

6

Xếp loại kết quả rèn luyện

7

Tổng hợp kết quả học tập

8

Tổng hợp đánh giá cuối năm - cuối khóa

9

Kiểm tra tình hình dạy học

10

Hướng dẫn sử dụng

1. Danh sách GV giảng dạy
TT

Họ và tên GV

Giảng dạy mô-đun

Số giờ giảng dạy

1
2
3
4
5

TT

GV chủ nhiệm

1
2
2. Thời khóa biểu
(Thực hiện từ ngày
Thứ 2

Thứ 3

tháng

năm ....... đến ngày ..... tháng ..... năm ........)
Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

Nội Thời Nội Thời Nội Thời Nội Thời Nội Thời Nội Thời Nội Thời
dung gian dung gian dung gian dung gian dung gian dung gian dung gian
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Từ…

Từ…

Từ…

Từ…

Từ…

Từ…

Từ…

Đến…

Đến…

Đến…

Đến…

Đến…

Đến…

Đến…

Từ…

Từ…

Từ…

Từ…

Từ…

Từ…

Từ…

Đến…

Đến…

Đến…

Đến…

Đến…

Đến…

Đến…

Trưởng phòng đào tạo
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
3. Theo dõi ngày học tập
Tháng……năm…….
TT

Họ và tên HS

Ngày
1

2

3

…..

Số
29

30

31

Số giờ Ghi chú

giờ nghỉ
nghỉ không
có phép
phép

…..
Cộng

Có phép
Không phép

4. Bảng ghi tóm tắt nội dung
Họ và tên GV:.........................................................................................................
Mô-đun:...........................................................................................................................
Ngày lên

Số giờ

lớp

Lý Thực Kiểm
thuyết hành tra

Tóm tắt nội dung bài dạy, Số HS vắng
kiểm tra

mặt

Chữ ký
GV
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5. Bảng ghi điểm
Mô - đun.........................
Ngày kiểm tra

Số
TT

Họ và tên HS

Điểm kiểm tra thường
xuyên và kiểm tra định kỳ
mô-đun

Điểm kiểm
tra kết thúc
mô-đun

Điểm
mô -

Ghi chú

đun

Lần 1 Lần 2

Ghi chú: Mỗi mô đun mở 1 trang để ghi điểm của HS.
6. Xếp kết quả rèn luyện
Kỳ học (đợt học) .....................
Xếp loại
Số
Trung
Họ và tên HS Nhận xét tóm tắt Xuất
Trung
TT
Tốt Khá bình
Yếu Kém
sắc
bình
khá

7. Tổng hợp kết quả học tập
Kết quả học tập mô - đun
Số Họ và tên HS Tên MĐ:...

Tên MĐ:...

Tên MĐ:...

Mô-đun phải

TT

Hệ số:......

Hệ số:......

học lại

Hệ số:......

Điểm mô - đun Điểm mô - đun Điểm mô - đun
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8. Tổng hợp đánh giá cuối khóa
Số

Họ và tên

Số giờ nghỉ học

TT

HS

Tổng Có Không
số

phép phép

Điểm

Kết quả Mô-đun phải

trung rèn luyện
bình

Ghi chú

học lại

chung

9. Kiểm tra tình hình dạy học
Số Thời gian Thành Nội dung kiểm
TT kiểm tra phần đoàn
tra
kiểm tra

Kết quả kiểm Kiến nghị/ Ghi chú
tra
yêu cầu
của đoàn
kiểm tra

10. Hướng dẫn sử dụng
Sổ lên lớp dùng để theo dõi toàn bộ quá trình học tập và kết quả học tập của HS và giảng dạy
của GV trong toàn khóa học. Sổ được đặt tại Phòng đào tạo hoặc bộ phận phụ trách đào tạo
(gọi chung là phòng đào tạo). Phòng đào tạo quy định hình thức nhận sổ trước khi lên lớp và
trả sổ sau khi kết thúc ngày học đối với người GV sử dụng.
Phương pháp ghi sổ:
1. Danh sách GV giảng dạy và thời khóa biểu do Phòng đào tạo ghi trong một khóa học.
2. Theo dõi ngày học tập của HS
- HS có mặt: Để trống
- HS vắng mặt:
+ Vắng mặt có lý do, ghi: P
+ Vắng mặt không lý do, ghi: K
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Trong thời gian HS nghỉ một số giờ học trong ngày thì GV ghi số giờ nghỉ của HS.
3. Điểm ghi trong sổ là điểm kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, điểm kiểm tra kết thúc
mô - đun và điểm mô - đun.
MẪU SỐ 6
SỔ TAY GV
(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội)
Đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có)
………………………………
Cơ sở đào tạo sơ cấp
……………………..

(Trang bìa 1)

Sổ tay GV
Mô - đun:………………………………………........
Lớp:…………………………………………………..
Nghề: …………………………………………………
Họ và tên GV:.............................................
Khóa:......................................................................
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MỤC LỤC SỔ TAY GV
Số TT

Nội dung

Trang

1

Thông tin về lớp học

2

Kết quả học tập

3

Số giờ nghỉ học mô - đun

4

Quản lý HS cá biệt

5

Đánh giá quá trình giảng dạy mô - đun

6

Hướng dẫn sử dụng
I. Thông tin về lớp học/khóa học

1. Nghề đào tạo:
2. Trình độ đào tạo:
3. Trình độ đầu vào và hình thức đánh giá đầu vào:...........................................................
.............................................................................................................................................
4. Quyết định thành lập lớp học:
………………………………………………………………………..…………………
5. Tổ chức lớp học
a) Sĩ số lớp học:
b) Bộ máy quản lý lớp:
- GV chủ nhiệm:
- Lớp trưởng:
- Lớp phó:
- Các tổ trưởng:
c) Phương thức tổ chức đào tạo:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….........................................................
II. Kết quả học tập
Số
TT

Họ và tên HS

Điểm kiểm tra thường xuyên và
kiểm tra định kỳ mô - đun

Điểm kiểm tra
kết thúc mô đun

Điểm mô đun
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Lần 1 Lần 2

III. Tổng hợp số giờ nghỉ học mô - đun
Số
Họ và tên HS
TT

Kỳ học (đợt học)

Tổng số

IV. Quản lý HS cá biệt
(Tên HS, đặc điểm, hình thức quản lý giáo dục, đánh giá phát triển)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
V. Đánh giá quá trình giảng dạy mô-đun
(Đánh giá chung quá trình tổ chức đào tạo, quản lý lớp học và kết quả học tập của lớp học,
kinh nghiệm giảng dạy mô-đun)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
VI. Hướng dẫn sử dụng
Sổ tay GV là sổ ghi chép của GV trong quá trình quản lý giảng dạy trên lớp học. Nội
dung phản ánh kế hoạch học tập và các quá trình diễn ra trong triển khai kế hoạch học tập
mô-đun mà GV tham gia giảng dạy.
Phương pháp ghi:
1. Thông tin lớp học và thời khóa biểu được xác định khi bắt đầu tổ chức giảng dạy mô-đun.
- Trình độ đầu vào: ghi yêu cầu trình độ đầu vào quy định chung của HS tham gia học tập
mô-đun hoặc yêu cầu các mô-đun HS phải học trước khi vào học mô đun.
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- Hình thức đánh giá đầu vào là hình thức tuyển sinh hoặc đánh giá kết quả các mô đun HS đã
học làm tiền đề cho việc học tập mô đun.
- Phương thức tổ chức đào tạo: ghi những nét cơ bản của phương thức tổ chức lớp học,
phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập trong giảng dạy mô đun.
2. Kết quả học tập: ghi kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra kết thúc mô đun.
3. Theo dõi giờ lên lớp của HS.
4. Ghi về HS cá biệt.
5. Đánh giá quá trình giảng dạy mô đun: ghi đặc điểm chung các hoạt động chung của lớp
học, các phương thức tổ chức đào tạo đã đưa ra, đánh giá tác động của từng phương thức tổ
chức đào tạo, nội dung đào tạo và kết quả học tập chung của lớp học.
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MẪU SỐ 7
KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội)
(Tên cơ sở đào tạo sơ cấp)
……………………….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

1. Nghề đào tạo:..................................................................................................................
Mã nghề: ....................................Lớp:..................................... Khóa: ...............................
2. Trình độ đào tạo: Sơ cấp
3. Đối tượng tuyển sinh: (trình độ học vấn làm căn cứ để xét tuyển)
.............................................................................................................................................
4. Mục tiêu đào tạo:
4.1. Kiến thức:
.............................................................................................................................................
4.2. Kỹ năng nghề:
.............................................................................................................................................
4.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
.............................................................................................................................................
5. Thời gian khóa học: ....................tháng (từ ……/…../…..đến …/…../……)
6. Thời gian thực học:………………, trong đó, thời gian ôn, kiểm tra hết mô-đun, thời gian
ôn, kiểm tra/thi kết thúc khóa học: …………………………………………………
7. Thời gian khai, bế giảng:………………………………………………………………
8. Quyết định phê duyệt chương trình đào tạo: …………………………………………
9. Phân bổ thời gian đào tạo.
Số
TT

Mô - đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Lịch kiểm tra hết mô -

Lý thuyết Thực hành Ôn, kiểm

đun
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tra
.../..../.../
.../..../.../
.../..../.../
Từ ngày .../..../....

Kiểm tra/ thi kết thúc khóa học

Đến ngày ...../....../......

10. Quy định kiểm tra/thi kết thúc khóa học.
Bài tập kỹ năng tổng hợp

Điều kiện kiểm
tra/thi

Phương pháp
đánh giá

Ghi chú

......................................

.......................

.........................

......................

.......................................

........................

........................

.......................

......................................

.......................

.......................

.......................

.......................................

.......................

.......................

.......................

.......................................

.........................

.......................

.......................

.....................................

........................

.......................

.......................

....................................

.......................

.......................

.......................

....................................

.......................

.......................

.......................

...........,
ngày...........tháng.........năm...........
HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC
(ký tên, đóng dấu)
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Bảng kế hoạch đào tạo trình độ sơ cấp được phòng đào tạo hoặc bộ phận phụ trách đào tạo
(gọi chung là phòng đào tạo) xây dựng vào đầu khóa học, được người đứng đầu cơ sở đào tạo
sơ cấp phê duyệt và thông báo công khai cho GV, HS vào thời điểm mở đầu của khóa học.
Phương pháp ghi
1. Mục tiêu đào tạo: ghi đúng như mục tiêu đào tạo trong chương trình đào tạo trình độ sơ cấp
đã được phê duyệt.
2. Quyết định tổ chức lớp học: ghi số và tên quyết định của người đứng đầu cơ sở đào tạo sơ
cấp phê duyệt tổ chức khóa học.
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3. Lịch kiểm tra kết thúc mô - đun: ghi thời điểm dự kiến kiểm tra kết thúc mô - đun.
4. Bài tập kỹ năng tổng hợp: ghi tóm tắt bài kiểm tra kết thúc khóa học hoặc yêu cầu các kiến
thức, kỹ năng cơ bản, cần thiết phải đạt được của người học khi kết thúc khóa học.
5. Điều kiện kiểm tra: ghi các điều kiện cần thiết để kiểm tra kết thúc khóa học (địa điểm,
thiết bị, máy móc, vật tư, tài liệu,...).
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