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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Kĩ năng thiết kế bài học là một trong những KN nghề nghiệp có tầm quan trọng 

hàng đầu của nhà giáo hiện đại. Trong xã hội ngày nay, bất cứ nghề nào cũng thể hiện 

tính chuyên nghiệp qua thiết kế hoạt động và sản phẩm của mình. Dạy học là một nghề 

nghiêm túc và phức tạp cả về chuyên môn lẫn tính chất xã hội. Nó càng đòi hỏi KN 

thiết kế dựa trên cơ sở khoa học tin cậy. 

Trong những năm qua, các trường ĐHSP có đào tạo GVTH đã có nhiều đổi mới 

nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng rèn luyện kĩ 

năng nói chung và KN TKBH nói riêng. Tuy nhiên, nội dung rèn luyện KN TKBH vẫn 

nặng lí thuyết, thiếu tính vận dụng thực tiễn; quan tâm nhiều đến số lượng nhưng khâu 

quản lí, giám sát về chất lượng còn nhiều hạn chế. Phương thức rèn luyện KN TKBH 

nói riêng chưa thực sự rõ ràng và chưa có tính chuyên biệt. Rèn luyện KN TKBH nói 

chung lẫn vào nội dung rèn luyện NVSP và lặp lại không đáng kể trong kì thực tập sư 

phạm. Khi đó việc rèn luyện KN này tách rời những học phần NVSP khác, không gắn 

bó chặt chẽ với Tâm lí học, Giáo dục học và các phương pháp dạy học bộ môn. Nó 

đơn giản biến thành tập luyện cách soạn giáo án, soạn bài chứ không được hiểu một 

cách đầy đủ là rèn luyện KN có tính chuyên nghiệp. Giáo sinh khá thụ động, ỷ lại, 

thường sao chép các giáo án trên mạng hoặc từ giáo viên phổ thông; quá trình đào tạo 

ở trường sư phạm chưa đảm bảo một cách chắc chắn là rèn luyện được KN TKBH cho 

SV, khi ra trường nhiều SV phải học chủ yếu bằng con đường mò mẫm theo những 

tiền lệ đã có sẵn… 

Mặt khác, việc rèn luyện KN TKBH hiện nay chủ yếu là hướng dẫn SV soạn bài 

giảng để “trình diễn đầy đủ mục đích, yêu cầu” của một đơn vị kiến thức có sẵn trong 

chương trình sách giáo khoa. Điều này đã không còn phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo 

dục hiện nay, đó là GV không chỉ biết “trình diễn đầy đủ” kiến thức có sẵn mà còn 

phải biết phát triển nội dung, chương trình dạy học. Đây là một yêu cầu mới trong cấu 

trúc năng lực nghề nghiệp của GVTH. Theo đó, chương trình dạy học được thiết kế 

mềm dẻo, theo hướng “mở dần”, trao quyền tự chủ cho nhà trường và GV, phải làm 

sao chất lượng HS không thấp hơn chuẩn kiến thức và KN. Điều này khuyến khích sự 

sáng tạo của người dạy, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong năng lực chuyên 
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môn của GV. Vì vậy, nội dung rèn luyện KN TKBH hiện nay ở các trường ĐHSP 

đang chậm biến đổi, chưa theo kịp với thực tiễn ở trường phổ thông. 

Trong những năm qua, có nhiều đề tài nghiên cứu tổ chức rèn KN nghề cho SV 

ngành GDTH [3], [9], [21], [26], [37],..  những nghiên cứu này đóng góp rất lớn trong 

việc xây dựng cơ sở lí luận cho việc rèn luyện KN, KN dạy học; làm rõ cấu trúc năng 

lực nghề nghiệp của SV. Tuy nhiên các nghiên cứu chủ yếu hướng vào rèn luyện 

KNDH trên lớp; rèn luyện KN dạy học Toán và Tiếng Việt cho SV ngành GDTH. Cho 

đến nay vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào làm rõ cấu trúc và biện pháp rèn luyện 

KN TKBH có hiệu quả dành cho đào tạo GVTH. Các biện pháp rèn luyện KN nghề 

của các nghiên cứu trên, thiên về các giải pháp quản lý, thiếu hình thức tổ chức mang 

tính đột phá, vì vậy chưa  tạo ra chuyển biến nhiều trong rèn luyện KN cho SV. 

Dạy học theo dự án là một trong những chiến lược dạy học hướng vào người học 

và hoạt động của họ, được sử dụng rất phổ biến trong các trường phổ thông và đại học 

trên thế giới, đặc biệt là các nước phát triển. Ở Việt Nam, nhiều công trình nghiên cứu 

đã cho thấy tính hiệu quả của việc vận dụng nó trong rèn luyện KN, KN nghề nghiệp 

cho SV [25], [29], [40], [44], [128]..... DHTDA trong quá trình đào tạo GVTH, đặc 

biệt là các môn học đào tạo NVSP có nhiều điểm rất thích hợp. Bản chất của việc học 

thông qua các dự án học tập là SV được chủ động lập kế hoạch, xây dựng ý tưởng, tự 

mình cùng nhau hoàn thành ý tưởng, kết thúc dự án sẽ cho ra sản phẩm có thể đánh giá 

được và nó gắn liền với thực tiễn - dự án (project). DHTDA tạo cơ hội học tập cho 

người học được gắn lý thuyết với thực hành, tư duy và hành động, gắn kết các hoạt 

động nhà trường và môi trường thực tiễn xã hội, tham gia tích cực vào việc đào tạo 

năng lực làm việc tự lực, năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề phức hợp, tinh 

thần trách nhiệm và khả năng cộng tác của người học. Nó tạo ra môi trường học tập 

thực tế, giàu trải nghiệm, nhiều cơ hội thực hành KN, nhiều điều kiện để chia sẻ, hợp 

tác và tự đánh giá, với chiến lược dạy học này “chúng ta dạy ít đi nhưng SV học được 

nhiều hơn”[136]. 

Hiện nay, ở Việt Nam có nhiều nghiên cứu về DHTDA, tuy nhiên một số vấn đề 

lí luận chưa được thống nhất và chưa được giải thích thấu đáo gây khó khăn trong việc 

thực hiện kiểu dạy học này. Cho đến nay, chưa có nghiên cứu nào mô tả khoa học cụ 

thể mối quan hệ giữa quá trình rèn luyện KN TKBH với các hoạt động học tập theo dự 

án trong rèn luyện KN nghề nghiệp ở trường đại học có đào tạo GVTH. Do đó, việc 
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nghiên cứu tổ chức rèn luyện KN TKBH thông qua DHTDA có ý nghĩa cả về mặt lý 

luận và thực tiễn. 

Như vậy có những vấn đề thực tiễn còn vướng mắc trong rèn luyện KN TKBH, 

cả về kết quả và cách làm. Ngoài ra một số khía cạnh lí luận cũng cần được làm rõ 

hơn, thậm chí ngay cả khái niệm TKBH và khái niệm KN, KN TKBH. Những vấn đề 

này chưa được sáng tỏ vì hầu hết các nghiên cứu đã có chỉ nói đến các kĩ thuật cụ thể 

để soạn bài, soạn giáo án. Xuất phát từ nhận thức bối cảnh như trên, đề tài “Rèn luyện 

kĩ năng thiết kế bài học cho sinh viên đại học ngành Giáo dục tiểu học qua dạy học 

theo dự án” được lựa chọn để nghiên cứu luận án tiến sĩ Giáo dục học. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Đề xuất một số biện pháp dạy học chuyên biệt, đặc trưng trong môi trường 

DHTDA để nâng cao hiệu quả rèn luyện KN TKBH cho SV đại học ngành GDTH. 

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu 

Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho SV ngành GDTH trong quá trình 

đào tạo ở trường ĐHSP.  

3.2. Đối tượng nghiên cứu 

Cách thức tổ chức dạy học trong môi trường DHTDA để rèn luyện KN TKBH 

cho SV ngành GDTH trong quá trình đào tạo NVSP ở trường Đại học. 

4. Giả thuyết khoa học 

 Nếu chỉ ra được một cách chính xác và có căn cứ khoa học: bản chất, cấu trúc, 

nội dung rèn luyện KN TKBH; thiết kế quy trình và các biện pháp tác nghiệp dạy học 

cụ thể để rèn luyện KN TKBH đúng nguyên tắc, bản chất của DHTDA; tạo điều kiện 

cho SV hợp tác làm việc, chủ động, tích cực, nhiều cơ hội trải nghiệm thực tế...thì sẽ 

nâng cao được chất lượng rèn luyện KN TKBH của SV đại học ngành GDTH. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

5.1. Xác định cơ sở lý luận của việc rèn luyện KN TKBH thông qua DHTDA cho 

SV đại học ngành GDTH. 

5.2. Đánh giá thực trạng rèn luyện NVSP nói chung, rèn luyện KN TKBH nói 

riêng ở một số trường đại học có đào tạo GVTH. 

5.3. Xây dựng quy trình và đề xuất một số biện pháp dạy học để tổ chức cho SV 

rèn luyện KN TKBH thông qua DHTDA. 
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5.4. Tiến hành thực nghiệm khoa học để đánh giá tính khả thi, tính hiệu quả của 

các biện pháp được đề xuất trong luận án. 

6. Phạm vi nghiên cứu 

6.1. Các biện pháp dạy học được giới hạn trong khuôn khổ hoạt động của các dự 

án học tập thuộc nội dung đào tạo của các học phần: Giáo dục học tiểu học; Phương 

tiện kĩ thuật và ứng dụng CNTT trong dạy học; Phương pháp dạy học bộ môn và 

RLNVSPTX. 

6.2. Nghiên cứu trên khách thể gồm SV năm thứ 3 và thứ 4 của các khoa có đào 

tạo GVTH tại: Khoa Giáo dục, Trường ĐH Vinh; Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường 

ĐH Hồng Đức; Khoa sư phạmTiểu học- Mầm non, Trường Đại học Hà Tĩnh; Khoa 

Giáo dục Tiểu học - Trường ĐHSP Huế. 

7. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 

7.1. Phương pháp luận 

7.1.1. Tiếp cận hệ thống- cấu trúc 

Quá trình rèn luyện KN TKBH thông qua DHTDA được xem là một hệ thống 

động, toàn vẹn và thống nhất; đồng thời nó là một bộ phận hợp thành cấu trúc tổng thể 

của quá trình đào tạo năng lực nghề nghiệp cho SV. Vì vậy, cần nghiên cứu nó trong 

mối quan hệ với các bộ phận, các yếu tố khác trong đào tạo năng lực nghề nghiệp, 

trong mối tương quan của sự vận động và phát triển theo yêu cầu phát triển của xã hội. 

7.1.2. Tiếp cận kiến tạo trong giáo dục 

Trong giáo dục nghề nghiệp, người ta quan tâm nhiều đến sản phẩm cuối cùng là 

năng lực hoạt động thực tiễn của người học. Nền tảng của việc tạo lập các giá trị năng 

lực nghề nghiệp này là một tiến trình mà mỗi cá nhân tự gây dựng cho mình những ý 

nghĩa hay những giá trị dựa trên những sự hiểu biết và kinh nghiệm đã có. Kĩ năng, 

năng lực nghề nghiệp ở đây không phải là từ đâu đến, cũng không chỉ được tiếp nhận 

một cách thụ động mà ngược lại được chính người học tạo ra qua quá trình trải 

nghiệm, tìm tòi và đưa ra quyết định. Như vậy, hoạt động rèn luyện KN TKBH là một 

quá trình sáng tạo, tìm tòi, khám phá và bằng chính nỗ lực và hoạt động của chính 

người học. 

7.1.3. Tiếp cận thực tiễn 

Quan điểm thực tiễn chỉ đạo quá trình nghiên cứu luận án phải xuất phát từ yêu 

cầu của thực tiễn giáo dục;  mục đích giáo dục, chuẩn nghề nghiệp của GVTH cũng 
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như các chủ trương đổi mới của ngành Giáo dục để nhằm đảm bảo tính kế thừa và phát 

triển. Biện pháp mà luận án đề xuất có tính đến tính khả thi có thể áp dụng rộng rãi 

trong việc rèn luyện KN TKBH  ở các trường Đại học có đào tạo GVTH trên cả nước. 

7.1.4. Tiếp cận năng lực 

Khi tiến hành nghiên cứu các biện pháp rèn luyện KN TKBH cho SV, tác giả đã 

tính đến năng lực của mỗi cá nhân, tính vừa sức với từng đối tượng. Để làm được điều 

này, các dự án phải có tính phù hợp với từng nhóm đối tượng; khảo sát, đánh giá nhu 

cầu thực tiễn của trường phổ thông để xây dựng nội dung, biện pháp rèn luyện có tính 

khả thi. 

7.2. Phương pháp nghiên cứu 

7.2.1. Các phương pháp nghiên cứu lý luận 

- Phương pháp tổng quan lí luận để tìm hiểu lịch sử nghiên cứu và những thành 

tựu khoa học hiện nay về TKBH và dạy học KN TKBH. 

- Phương pháp so sánh để xem xét kinh nghiệm quốc tế và những xu thế lí luận 

hiện đại về thiết kế bài học và dạy học KN TKBH. 

- Phương pháp phân tích lịch sử-lôgic để có điểm tựa cho tiến trình và lôgic tiến 

hành nghiên cứu, thiết kế và tiến hành thực nghiệm khoa học. 

- Phương pháp tổng hợp và khái quát hóa lí luận để xây dựng hệ thống khái niệm 

cơ bản và khung lí thuyết của nghiên cứu. 

7.2.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

- Phương pháp điều tra: điều tra bằng phiếu hỏi và phỏng vấn trực tiếp các cán bộ 

quản lí, giảng viên, SV, cựu SV của một số trường ĐHSP có đào tạo GVTH về thực 

trạng KN TKBH và rèn luyện KN TKBH tại các cơ sở đào tạo này. 

- Phương pháp quan sát: Lập phiếu quan sát mức độ thuần thục KN TKBH của 

SV đại học ngành GDTH. 

- Phương pháp nghiên cứu sản phẩm: Thông qua phân tích, đánh giá các sản 

phẩm hoạt động của cá nhân: bản kế hoạch bài học, nhật kí sư phạm, hồ sơ học tập, 

bản thu hoạch cá nhân, báo cáo của nhóm....Từ đó nhận diện, phát hiện những điểm 

mạnh và điểm yếu của KN TKBH của SV đại học ngành GDTH. 

- Phương pháp chuyên gia: Xin ý kiến của các chuyên gia về cơ sở khoa học, 

phương pháp nghiên cứu về cách thức áp dụng dự án học tập để giúp SV rèn luyện KN 

TKBH, và tính khả thi của các biện pháp rèn luyện KN TKBH cho SV qua DHTDA. 
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- Phương pháp nghiên cứu trường hợp: Chúng tôi đã lựa chọn ngẫu nhiên một số 

trường hợp SV của nhóm đối chứng và thực nghiệm, tiến hành quan sát, theo dõi, ghi 

chép mức độ hình thành và phát triển KN TKBH trong quá trình tổ chức rèn luyện. 

- Phương pháp thực nghiệm khoa học nhằm kiểm định tính khả thi và tính hiệu quả 

của các biện pháp dạy học để rèn luyện KN TKBH qua DHTDA đã đề xuất. 

7.2.3. Các phương pháp khác 

- Phương pháp xử lí thông tin và số liệu: Sử dụng thống kê toán học, các phần 

mềm hỗ trợ như: Exel, SPSS... để xử lí các tài liệu nghiên cứu nhằm rút ra những nhận 

xét, kết luận có giá trị khách quan. 

8. Những luận điểm bảo vệ 

8.1. Dạy học theo dự án có nhiều ưu thế trong đào tạo NVSP, nhất là rèn luyện 

KN. Nó tạo ra môi trường học tập thực tế, giàu trải nghiệm, nhiều cơ hội thực hành 

KN, nhiều điều kiện để chia sẻ, hợp tác và tự đánh giá. Vì vậy việc giúp SV rèn luyện 

KN TKBH qua DHTDA là một chiến lược dạy học hiệu quả. 

8.2. Một số nội dung các học phần trong chương trình đào tạo GVTH như: Giáo 

dục học tiểu học; Phương tiện kĩ thuật và ứng dụng CNTT trong dạy học; Phương 

pháp dạy học bộ môn và Rèn luyện NVSP thường xuyên cần được tổ chức lại thành 

các DAHT thì sẽ có hiệu quả hơn trong rèn luyện NVSP nói chung và rèn luyện KN 

TKBH nói riêng. 

8.3. Các biện pháp dạy học để rèn luyện KN TKBH cho SV đại học ngành 

GDTH cần được thiết kế và thực hiện đúng nguyên tắc dạy học theo dự án; tạo điều 

kiện cho SV hợp tác làm việc, chủ động, tích cực, nhiều cơ hội trải nghiệm thực tế...thì 

sẽ nâng cao được chất lượng rèn luyện KN TKBH của SV. 

9. Đóng góp mới của Luận án 

9.1. Về mặt lí luận 

- Làm sáng tỏ khái niệm KN TKBH; xác định thành phần, cấu trúc, các giai đoạn 

cơ bản hình thành kĩ năng này; chỉ ra bản chất, nguyên tắc, những đặc trưng cơ bản 

của DHTDA. Mô tả một cách khoa học, cụ thể mối quan hệ giữa DHTDA với rèn 

luyện KN TKBH trong đào tạo NVSP ở các trường đại học có đào tạo GVTH. 

-  Xác định các yếu tố ảnh hưởng và các điều kiện cần thiết để vận dụng DHTDA 

vào rèn luyện KN TKBH, khai thác các cơ sở khoa học để định hướng, vận dụng 
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DHTDA trong đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện KN TKBH cho SV đại học 

ngành GDTH. 

9.2. Về mặt thực tiễn 

- Chỉ ra những hạn chế về năng lực thiết kế bài học của SV ngành GDTH qua 

một số trường được khảo sát. 

- Phát hiện một số hạn chế trong rèn luyện NVSP ở trường đại học về nội dung 

(rèn cái gì) và biện pháp (rèn như thế nào). Chỉ ra những yếu tố thuận lợi và điều kiện 

cần thiết để vận dụng DHTDA trong rèn luyện NVSP nói chung và rèn luyện KN 

TKBH nói riêng cho SV đại học ngành GDTH. 

- Đánh giá được sự cần thiết và nhu cầu rèn luyện KN TKBH; nhu cầu đổi mới 

cách thức rèn luyện KN TKBH của SV ngành GDTH. 

- Đề xuất các biện pháp  rèn luyện KN TKBH qua DHTDA cụ thể; chứng minh 

tính khả thi của nó trong việc nâng cao hiệu quả rèn luyện KN TKBH cho SV đại học 

ngành GDTH. 

10. Cấu trúc của Luận án 

Ngoài các phần Mở đầu, Kết luận và kiến nghị, Danh mục tài liệu tham khảo, 

Phụ lục, nội dung chính của Luận án gồm 4 chương: 

Chương 1. Cơ sở lý luận của rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học cho sinh viên đại 

học ngành Giáo dục tiểu học qua dạy học theo dự án 

Chương 2. Thực trạng rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học cho sinh viên đại học 

ngành Giáo dục tiểu học qua dạy học theo dự án 

Chương 3. Biện pháp rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học cho sinh viên đại học 

ngành Giáo dục tiểu học qua dạy học theo dự án  

Chương 4. Tổ chức thực nghiệm sư phạm 
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Chương 1. 

 CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THIẾT KẾ BÀI HỌC CHO 

SINH VIÊN  ĐẠI HỌC NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC  

QUA DẠY HỌC THEO DỰ ÁN 

1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 

1.1.1. Nghiên cứu về kĩ năng thiết kế bài học 

1.1.1.1. Nghiên cứu về kĩ năng và rèn luyện kĩ năng 

Những nghiên cứu về lí luận KN và rèn luyện KN được xem xét dưới nhiều góc 

độ, có nhiều quan niệm khác nhau. Những nghiên cứu về KN có 2 hướng cơ bản: 1/ 

Quan niệm tâm lí học về KN; 2/ Quan niệm thực tế về KN. 

Nghiên cứu giải thích KN từ lập trường nhấn mạnh nội dung tâm lí và điều kiện 

tâm lí của nó. Chẳng hạn: V.A. Cruchesky [23]; A.G. Covaliop [22] giải thích KN là 

phương thức thực hiện hành động đã được con người lĩnh hội, nếu nắm được phương 

thức hành động là người có KN.  Hay K.K. Platonop và G.G. Golubev giải thích KN là 

năng lực của con người thực hiện công việc có kết quả với một chất lượng cần thiết 

trong những điều kiện mới và khoảng thời gian tương ứng (dẫn theo Phạm Tất Dong 

[30]). Nhiều nghiên cứu khác ở Việt Nam cũng đồng nhất với quan niệm nay như: 

Trần Trọng Thủy [108],  Nguyễn Thị Thanh [99], Nguyễn Thành Kỉnh [80], Nguyễn 

Thị Thu Hằng [45],... hiểu KN như thuộc tính tâm lí cá nhân, như là khả năng thực 

hiện hành động. 

Dựa trên quan niệm thực tế về KN, Đặng Thành Hưng [58], [63], [67]; Trương 

Thị Thu Yến [129] và một số tác giả khác cho rằng KN chính là hành động có kĩ thuật, 

KN không phải là khả năng thực hiện hành động mà chính là hành động có ý thức 

kiểm soát thường trực ở cá nhân. Mọi KN kể cả KN trí tuệ lẫn KN vật chất đều là hành 

động có thật, KN trí tuệ là hành động trí tuệ, KN vật chất là hành động thực tế vật 

chất. Mọi KN đó đều phải dựa vào những điều kiện sinh học, tâm lí và xã hội ở cá 

nhân, chứ không chỉ dựa vào những điều kiện tâm lí. 

Ngoài ra, cũng từ các nghiên cứu trên, chúng tôi nhận thấy những nét bản chất 

chung của KN và nguyên tắc rèn luyện KN dựa vào qui luật hình thành và phát triển 

KN gồm: 

- KN có tính tự giác, tức là dựa vào ý thức và luôn chịu sự kiểm soát của ý thức; 

- KN có tính linh hoạt, mềm dẻo và có chức năng phát triển cá nhân; 

- Xét về mặt cấu trúc, phần lớn các tác giả đều xác định gồm các thành tố: 1/ Tri 

thức về phương thức thực hiện các thao tác, các hành động và tri thức về đối tượng 
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hành động; 2/ Hệ thống thao tác, các hành động và các phương tiện được sử dụng; 3/ 

Mục đích và nhiệm vụ mà hành động phải thực hiện. 

- KN xét về tính chất thực hiện luôn có cấu trúc kĩ thuật, tức là không tùy tiện mà 

có lôgic và trình tự thao tác tương đối chặt chẽ. 

- KN được hình thành qua trải nghiệm thực tế, thông qua các giai đoạn: 1/ Bắt 

chước; 2/ Hình thành các thao tác, hành động sơ khai; 3/ Hình thành khả năng liên kết 

các thao tác và hành động; 4/ Chính xác hóa và có sự linh hoạt, mềm dẻo trong thực 

hiện KN; 5/ Sáng tạo KN mới. 

1.1.1.2. Nghiên cứu về kĩ năng dạy học 

Về KN dạy học, KN giảng dạy, KN sư phạm, KN thực hành sư phạm, KN giáo 

dục, v.v… đã  có nhiều nghiên cứu trở thành hệ thống lí luận và quan niệm về hệ 

thống KN dạy học, về tiêu chí và kĩ thuật đánh giá chúng, về đào tạo KN dạy học 

trong lĩnh vực chuẩn bị cho SV làm công tác giảng dạy và cho GV thực hành nghề 

nghiệp trong nhà trường. 

- Những nghiên cứu cơ bản về lí luận dạy học có các công trình tiêu biểu như: N. 

L. Bondyrev [14], X. I. Kixegof [81], [48], F. N. Gonobolin [39], O. A. Abdullina [1], 

[159], M.A. Danilov và M.N. Scatkin [35], G.X. Coschiuc [160], N.A. Menchinxcaia 

[162], A.K. Markova [161], K.K. Platonov [163], Phạm Tất Dong [30], Đặng Thành 

Hưng [67], [68], Trần Thị Tuyết Oanh và nhóm nghiên cứu [111], v.v..  Các nghiên 

cứu này góp phần làm rõ: bản chất, cấu trúc, các mức độ hình thành và phát triển của 

KNDH, các tiêu chí nhận diện và đánh giá KNDH,.... 

- Những nghiên cứu đề xuất các biện pháp để nâng cao việc đào tạo và bồi dưỡng 

KNDH, cũng được thể hiện trong các công trình của Nguyễn Như An [2], Trần Thị 

Tuyết Oanh [111], Phan Thanh Long [89], Trịnh Thị Xim [126], Trương Thị Thu Yến 

[129] và Trần Anh Tuấn [116].... 

- Những nghiên cứu cụ thể về KN dạy học, KN giảng dạy, KN sư phạm, 

v.v…trong các ngành học, cấp học và môn học khác nhau và việc rèn luyện KN đã được 

trình bày trong các công trình của Nguyễn Như An [2], Trần Quốc Thành [100], Trần 

Anh Tuấn [116], Phan Thanh Long [89], Phạm Văn Cường [26], [27], Phan Đức Duy 

[32], Nguyễn Trường Giang [38], Trương Thị Thu Yến [129], Chu Thủy An  [3] v.v… 

Tóm lại, những thành tựu nghiên cứu về KN dạy học hay KN sư phạm cho thấy: 

- KNDH bao gồm một tổ hợp các KN, khi được tổ chức đầy đủ và hợp lí sẽ tạo ra 

tay nghề cốt lõi của nhà giáo, có tính chuyên nghiệp. Đa số các KNDH có tính tổ hợp, 

nghĩa là trong mỗi KN lại có những KN bộ phận tạo thành và nội dung của chúng 

được phân cấp từ chung đến cụ thể. 
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- Các KN dạy học bao gồm một số nhóm kĩ năng cốt lõi như: các KN nghiên cứu 

dạy học và nghiên cứu người học; các KN thiết kế dạy học và hoạt động giáo dục 

người học; các KN tác nghiệp trong dạy học và hoạt động giáo dục; các KN quản lí 

dạy học, lãnh đạo người học, tổ chức hoạt động và môi trường giáo dục; các KN hoạt 

động xã hội trong dạy học; các KN học tập để phát triển nghề nghiệp. 

-  Hiện nay trên thế giới, các trường Đại học có nhiều mô hình rèn luyện KNDH 

cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học. Tuy nhiên, xu hướng nổi hơn hẳn vẫn là phát 

triển chương trình đào tạo theo quan niệm tiếp cận năng lực, có nghĩa là chương trình 

xây dựng dựa trên hệ thống các kĩ năng nghề nghiệp cốt lõi, trên cơ sở đó tổ chức đào 

tạo hướng tới hình thành các KN đáp ứng nhu cầu thực tiễn. 

- Con đường để hình thành KNDH là thực hành, trải nghiệm. Các nghiên cứu cơ 

bản thống nhất với nhau về việc muốn hình thành KNDH cần được tiến hành theo một 

logic trình tự nhất định, bao gồm: cung cấp nhận thức đúng về kĩ năng; luyện tập các 

thao tác, hành động đơn lẻ; liên kết các hành động các thao tác; luyện tập thuần thục; 

phát triển kĩ năng sáng tạo. 

1.1.1.3. Nghiên cứu về kĩ năng thiết kế dạy học và bài học 

Hiện nay, trên thế giới, những nghiên cứu về thiết kế dạy học (Instructional 

Design), thiết kế bài học (Lesson Plan) vô cùng phong phú, tiêu biểu có:  W.Dick và 

L.Cary [138] nghiên cứu TKDH theo quan điểm hệ thống. Elena Qureshi [139] phân 

tích các mô hình TKDH phổ biến hiện nay. G. W.Gagnon và M. Collay [140], [141], 

Lily Sun và Sirley Willams [148] nghiên cứu TKDH kiến tạo trên lớp với 6 yếu tố cơ 

bản. Jan Van den Akker (Ed) [143] nghiên cứu những vấn đề chung của thiết kế 

trong giáo dục. Jeroen Van Merrienboer và Paul A. Kirschner  [144] đề xuất mô hình 

thiết kế dạy học 4 thành tố. Kevin Kruse [147] xem xét mô hình thiết kế ADDIE. 

Robert M. Gagné, Walter W. Wager, Katharine C. Golas và John M. Keller [152] đề 

xuất các nguyên tắc TKDH. Wilson B. G. nghiên cứu các trường hợp thiết kế môi 

trường học tập kiến tạo. Thiagi Group Workshop nghiên cứu mô hình Rapid, v.v… 

Dựa trên các lí thuyết giáo dục cơ bản, các nhà khoa học giáo dục đã đề xuất các 

mô hình TKDH. Một số mô hình cơ bản thường được nhắc đến gồm [139]: 

1. Mô hình ADDIE, gồm 5 thành phần là Phân tích (Analysis) chương trình, học 

liệu và người học; Thiết kế (Design), tức là tính toán, cân nhắc, sắp xếp các thành tố 

của dạy học trong một hay vài phương án); Phát triển (Development), tức là xác định 

những yếu tố nội dung, phương pháp, kĩ thuật và học liệu cụ thể; Thực hiện 

(Implementation), tức là thực thi những phương án đó bằng các biện pháp và kĩ thuật 

cụ thể, Đánh giá (Evaluation). 
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2. Mô hình tìm tòi Algorít (Algo-Heuristic Model) bao gồm các thành phần điển 

hình của quá trình qui nạp hoặc diễn dịch quen thuộc, tạo thành các bước và thao tác kiểu 

kịch bản. Nói cách khác, đây là mô hình thiết kế chung của dạy học chương trình hóa. 

3. Mô hình thiết kế của Dick và Carey (Dick and Carey Model) bao gồm 09 thành 

phần hoặc giai đoạn cơ bản sau: Xác định mục tiêu dạy học; Phân tích dạy học theo môn 

học; Nghiên cứu đặc điểm người học và hành vi học tập; Xác định các chỉ số thực hiện 

của mục tiêu; Xây dựng các tests dựa vào tiêu chí; Xác định chiến lược dạy học và học 

tập; Tổ chức các học liệu; Thiết kế đánh giá tiến trình; Thiết kế đánh giá kết thúc. 

4. Mô hình rập khuôn nhanh kiểu xoáy ốc (Rapid Prototyping (spiral) Model) bao 

gồm những thành phần hoặc giai đoạn sau: Xác định quan niệm, Thực hiện hệ thống 

khung kĩ thuật cần thiết về nội dung, phương pháp, học liệu…, Đánh giá GV và HS để tái 

xác định quan niệm, Thực hiện những yêu cầu xuất hiện, v.v… Những giai đoạn này lặp 

lại nhiều lần cho đến khi hoàn thiện thiết kế và đem lại hiệu quả dạy học mong muốn. 

5. Mô hình tối thiểu hóa (Minimalism Model) chú trọng giảm thiểu dung lượng 

hoạt động và nội dung, nhấn mạnh những yếu tố thiết yếu cần phải học. Nó thường 

gồm những thành phần sau: Xác định những nhiệm vụ học tập cụ thể và trực tiếp, gọn 

ghẽ, tước bỏ những yếu tố rườm rà; Giảm thiểu nhiều nhất những nguồn học liệu phải 

đọc và phân tích trên lớp; Nhấn mạnh những nhiệm vụ và hoạt động tái nhận thức, tái 

xác định; Làm cho các hoạt động học tập có tính khái quát cao, giàu giá trị. 

Ngoài ra còn rất nhiều mô hình TKDH khác phụ thuộc vào nền tảng lí luận cụ 

thể. Ví dụ với ý tưởng dạy học dựa vào phong cách học tập thì có các mô hình TKDH 

theo phong cách học tập, dạy học dựa vào dự án thì có các mô hình TKDH theo dự án 

(trong đó có phần thiết kế dự án), dạy học từ xa dựa vào multimedia thì có các mô 

hình TKDH multimedia, dạy học theo module thì có các mô hình thiết kế module học 

tập, dạy học dựa vào vấn đề thì có các mô hình thiết kế tương ứng v.v… Tuy nhiên nói 

chung ở nước ngoài thường bàn về chiến lược, mô hình, kĩ thuật TKDH mà không trực 

tiếp nói về KN thiết kế dạy học. 

Trong một số nghiên cứu về KNDH ở Việt Nam đã đề cập đến kĩ năng TKDH: 

Nguyễn Như An, Đặng Thành Hưng, Phan Thanh Long, Trần Thị Tuyết Oanh v.v… 

xem KN thiết kế là một trong các nhóm KN dạy học và có vai trò nền tảng. Theo 

Nguyễn Như An [2], nhóm KN nền tảng là tiền đề để hình thành có hiệu quả KN 

chuyên biệt; đồng thời khi tiến hành KN chuyên biệt ta phải dựa vào các KN nền tảng, 

coi đó là KN nguyên tố để tạo lập thành KN một cách toàn vẹn, có hệ thống vững chắc. 

Nhóm KN nền tảng bao gồm: (1) KN định hướng; (2) KN giao tiếp sư phạm; (3) KN 

nhận thức; (4) KN thiết kế; (5) KN tổ chức; (6) KN kiểm tra, điều chỉnh. Nhóm KN 



 12 

chuyên biệt bao gồm: (1) KN dạy học; (2) KN giáo dục; (3) KN nghiên cứu khoa học; 

(4) KN tự học, tự bồi dưỡng; (5) KN hoạt động xã hội. Phan Thanh Long (2004) [89] 

cũng đề cập đến kĩ năng thiết kế như một trong những kĩ năng dạy học cơ bản. 

Về TKBH nói chung, chúng ta thường tiếp xúc với những tài liệu dự án, mang 

tính chất chỉ dẫn kĩ thuật, ví dụ giới thiệu các mẫu giáo án, các mẫu học liệu kiểu 

module, kiểu chủ đề, kiểu dự án v.v.. Một số công trình của Đặng Thành Hưng có tính 

chất lí luận [59], [64], [61], [66], [69] giới thiệu mô hình TKBH nói chung và bài học 

kiến tạo mang tính chất kĩ thuật gồm những thành phần cơ bản sau: Thiết kế mục tiêu, 

Thiết kế nội dung học tập, Thiết kế các hoạt động của người học, Thiết kế phương 

pháp dạy học, các phương tiện dạy học và học liệu, Thiết kế tổng kết và hoạt động tiếp 

nối, Thiết kế môi trường học tập. 

Những nghiên cứu cụ thể về TKBH trong các môn học hoặc thiết kế học liệu 

cũng được nhiều người quan tâm. Trần Thị Hoàng Yến [128], [127] bàn về thiết kế dự 

án dạy học Xác suất thống kê ở đại học khối Kinh tế - kĩ thuật. Võ Thị Hồng Vân 

[121] nghiên cứu việc thiết kế bài học xây dựng kiến thức mới. Trần Đức Tuấn  [117], 

Phạm Quang Tiến [109] vận dụng quan điểm công nghệ dạy học để thiết kế bài học 

Địa lí và bài học ở tiểu học. Phạm Thị Thanh Tú [114] nghiên cứu thiết kế các tình 

huống dạy học Toán tiểu học theo quan điểm kiến tạo. Phạm Quang Tiệp [110] thiết 

kế các dạng tương tác trong dạy học phù hợp với các kiểu PPDH để đào tạo NVSP cho 

SV ngành GDTH. Đinh Hữu Sỹ [97] nghiên cứu việc thiết kế dự án học tập để dạy học 

các mô đun nghề Công nghệ ô tô. Phạm Đức Quang [95] thiết kế bài học Toán ở 

THPT theo hướng đổi mới PPDH. Dương Hoàng Oanh [92] nghiên cứu việc rèn luyện 

KN thiết kế bài học Kĩ thuật điện tử cho SV đại học sư phạm kĩ thuật. Dương Giáng 

Thiên Hương và Ngô Thị Xuân [75] đề xuất kĩ thuật thiết kế bài học ở tiểu học theo 

mô hình học hợp tác STAD của Robert E. Slavin (Student Teams-Achievement 

Divisions). Đỗ Thế Hưng [73] thiết kế dạy học theo mô hình CDIO (Conceive - 

Design - Implement - Operate) trong đào tạo GV kĩ thuật. Phan Văn Hồng và Ninh Thị 

Bạch Diệp [52] bàn về TKBH dưới hình thức giáo án điện tử. Đỗ Mạnh Cường [24] 

TKDH theo hướng tích cực hóa và tương tác trong môi trường CNTT. Cao Danh 

Chính [19] thiết kế bài học tích hợp trong dạy học nghề. Lê Thị Hồng Chi [18] nghiên 

cứu vấn đề rèn luyện KN thiết kế kế hoạch bài học Toán tiểu học cho SV đại học. 

Đinh Quang Báo và Trịnh Đông Thư [9] nghiên cứu việc rèn luyện KN soạn bài giảng 

cho SV đại học sư phạm.  v.v… 

Tóm lại, những nghiên cứu nêu trên nhìn chung đã chỉ ra bản chất và nội dung 

của thiết kế dạy học và bài học, trong đó có những điểm nhấn sau đây: 
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- Thiết kế bài học không chỉ là biên soạn, viết giáo án hay soạn bài mà là cả quá 

trình tích hợp các hành động nghiên cứu, lựa chọn, sắp xếp, áp dụng và điều chỉnh 

những yếu tố của bài học. 

- Kĩ năng TKBH còn được gọi bằng những thuật ngữ khác như KN soạn giảng, 

KN soạn bài, KN thiết kế giáo án, KN thiết kế bài giảng v.v…Mỗi cách tiếp cận có 

những cách gọi tên với sự chính xác về mức độ khác nhau. 

- Rèn luyện KN TKBH, không chỉ là việc tổ chức cho SV luyện tập soạn giáo án 

theo mẫu mà là một quá trình đảm bảo quy luật hình thành KN. Những điều kiện cần 

thiết để SV có KN TKBH là cần nhận thức đúng các thao tác, hành động tạo lập nên 

KN TKBH; thực hành và có nhận thức đúng phương thức thực hiện các thao tác hành 

động; có điều kiện, cơ hội được trải nghiệm (có đủ thời gian và môi trường luyện tập) 

và các điều kiện tâm lí khác như hứng thú, tình cảm, tố chất....SV có thể thực hiện 

thuần thục bất kì các thao tác hành động nào đó, nếu được dạy ở trình độ cao và có đủ 

thời gian để họ thực hành luyện tập. 

Tóm lại, các nghiên cứu về lí thuyết, xây dựng các mô hình và kĩ thuật thiết 

TKBH nói chung đã được nghiên cứu khá nhiều, song vấn đề rèn luyện KN TKBH 

còn ít được quan tâm, một số nghiên cứu  về rèn luyện KN cho GVTH chủ yếu  luyện 

kĩ năng tổ chức dạy học trên lớp. Cần thiết có nghiên cứu chuyên sâu để bổ sung và 

hoàn thiện lí thuyết và phương pháp rèn luyện KN này góp phần nâng cao chất lượng 

GVTH trình độ đại học, đáp ứng yêu cầu của xã hội. 

1.1.2. Nghiên cứu về dạy học theo dự án và rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học qua 

dạy học theo dự án 

1.1.2.1. Nghiên cứu về dạy học theo dự án 

DHTDA lần đầu tiên được sử dụng trong các trường Kiến trúc, Xây dựng ở 

Italia từ cuối thế kỉ thứ XVI và sau đó lan rộng ra nhiều nước châu Âu. Cuối thế 

kỷ 19 đầu thế kỷ 20, nước Mỹ phong trào cải cách giáo dục diễn ra mạnh mẽ, trong đó 

tư tưởng giáo dục căn bản của cuộc cải cách này là dạy học, lấy HS làm trung tâm, 

ngày nay còn gọi là dạy học định hướng HS. Cho đến nay, các nghiên cứu về DHTDA 

rất nhiều, đặc biệt kết quả nghiên cứu trong khoảng 20 năm trở lại đây là rất phong 

phú nhưng tập trung ở một số hướng như sau: 

- Những nghiên cứu lí luận và kĩ thuật DHTDA: J.Wolff  [155] đã mô tả đặc điểm 

và kĩ thuật xây dựng các dự án trong trường học, đặc biệt nghiên cứu đã chỉ ra những đặc 

trưng cơ bản của một dự án học tập.  John W. Thomas [145] xây dựng kĩ thuật thiết kế 

các dự án học tập với 9 nguyên tắc cơ bản và bộ tiêu chí để đánh giá các dự án học tập. 
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William N. Bender [157] cho rằng DHTDA là cách tiếp cận dạy học tốt nhất trong thế kỷ 

21 để giúp người học giải quyết vấn đề thực tiễn. Nghiên cứu chỉ ra sự phù hợp giữa 

DHTDA với một lớp học cụ thể và những ưu việt của DHTDA với lớp học truyền thống. 

Ngoài ra các nghiên cứu của  Joseph L.Ploman [146], David Moursund [136], Suzie Boss 

and Jane Krauss [156],.... góp phần sáng tỏ lí luận tổ chức DHTDA. 

   Ở Việt Nam có các nghiên cứu của: Đặng Thành Hưng, Nguyễn Văn 

Cường,....góp phần làm cụ thể hóa hơn về bản chất, nguyên tắc vận dụng DHTDA 

vào trong các bậc học  để phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh ở Việt Nam. 

- Những nghiên cứu về hiệu quả dạy học theo dự án:1/ DHTDA gia tăng thành 

tích học tập của người học. DHTDA vượt xa hơn việc tạo nên sự hứng thú trong HS. 

Những dự án được thiết kế tốt sẽ khuyến khích việc tìm hiểu tích cực và tư duy bậc 

cao (Thomas, 2000) [145]. Những nghiên cứu về  bộ não đã nhấn mạnh giá trị của 

những hoạt động học tập này. Khả năng tiếp nhận những hiểu biết mới sẽ được thúc 

đẩy khi người học được “nối kết với những hoạt động giải quyết vấn đề, và khi HS 

được hỗ trợ để hiểu vì sao, khi nào và bằng cách nào các sự kiện và kĩ năng có liên 

quan đến nhau” (Bransford, Brown & Conking, 2000, tr.23) [8]. 2/ Tăng khả năng 

giải quyết vấn đề của SV: S.A.Gallagher và các cộng sự [142] đã đề xuất một khóa 

học về giải quyết vấn đề cho SV (nội dung của khóa học là không áp đặt), kết quả  thu 

được là có sự tăng lên đáng kể về điểm số giữa bài kiểm tra trước và sau khóa học của 

nhóm thực nghiệm (critical thinking). 3/ Tăng cường sự học sâu: Nghiên cứu của 

J.Boaler  [7] đã chỉ ra rằng, SV trong các lớp học đã được dạy theo DHTDA vượt trội 

hơn ở các lớp khác trong các câu hỏi về khái niệm cũng như giải quyết tốt hơn các vấn 

đề đặt ra. Theo ông, "SV được dạy theo kiểu DHTDA cởi mở hơn, tiến bộ hơn, phát 

triển vốn kiến thức linh hoạt hơn và có ích lợi hơn để áp dụng vào nhiều hoàn cảnh 

khác nhau". 4/ Tiến bộ về các năng lực đặc thù của môn học và năng lực chung khi 

thực hiện dự án như một nghiên cứu tại đại học Vanderbilt [135] đã phát triển các dự 

án và đánh giá hoạt động của SV dựa vào các bài tập có liên quan đến dự án. Kết quả 

nghiên cứu đã chỉ ra: (a) SV có sự tiến bộ về năng lực thiết kế qua đánh giá khả năng 

vận dung khái niệm của họ; (b) SV có tiến bộ đáng kể khi trả lời các bài trắc nghiệm 

truyền thống liên quan đến khái niệm. 

Ngoài ra, DHTDA làm thay đổi ở người học trong việc giải quyết vấn đề theo 

nhóm, thói quen làm việc và các hành vi khác như nghiên cứu của: R.Tretren và 

P.Zachariou [153]  đã chỉ ra: "SV, cả các em làm việc cá nhân và làm việc nhóm đều 

cảm thấy tự tin, có thói quen làm việc hiệu quả và áp dụng được tư duy phê phán trong 

khi tìm kiếm hoặc tạo ra phương án giải quyết các dự án phù hợp”. 
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- Những nghiên cứu thách thức dạy học theo dự án: 1/ Những thách thức đối 

với HS: J.S. Kraijcik, C.Blumenfeld [133], R.W.Marx, [153] B.Stripling [154], K.M. 

Bass, J. Fredricks và Soloway..., đã chỉ ra những khó khăn mà SV hay gặp phải, đó là: 

Đặt ra những câu hỏi mang tính khoa học; Quản lý thời gian và giải quyết các vấn đề; 

Biến đổi dữ liệu; lập luận một một cách có logic. SV gặp khó khăn khi tìm hiểu bản 

chất của vấn đề;  SV gặp khó khăn trong việc triển khai thu thập dữ liệu;...Từ đó họ đề 

xuất phải "xem xét đến một loạt các sự trợ giúp của GV, bạn bè và công nghệ", nó có 

giá trị khoa học trong việc giúp đỡ SV khắc phục khó khăn. 2/Các thách thức đối với 

GV: B.G Ladewski và cộng sự [132] nghiên cứu tại đại học Michigan đã cho thấy khó 

khăn gây trở ngại đối với GV trong việc thực hiện DHTDA gồm có: Thời gian thực 

hiện; Sự kiểm soát của GV và tự lực của SV; Sự chịu trách nhiệm của người học. 

Cũng tại đại học Michigan, R.W Marx. và một số tác giả khác [158] đã mô tả những 

vấn đề phổ biến nhất mà các GV gặp phải là làm sao để: Người học không chỉ cộng tác 

hình thức mà cả nội dung; Công nghệ  phải được sử dụng như là công cụ nhận thức 

chứ không phải công cụ trợ giúp... 3/ Các thách thức liên quan đến nhân tố trường 

học: C.W Anderson và một số người khác [130] đã mô tả những trở ngại thực tế liên 

quan đến tổ chức của các trường học đối với việc thực hiện thành công dự án. Bao 

gồm: Các nguồn lực cố định, không đầy đủ, lịch trình không linh hoạt và công nghệ 

không tương thích, cơ sở vật chất của trường học, hạn chế về mặt thời gian cho việc 

học cản trở hiệu quả của việc thực hiện DHTDA. 

- Những năm gần đây, ở Việt Nam chủ yếu các nghiên cứu theo hướng  vận dụng 

DHTDA vào các bậc học: 1/ Vận dụng DHTDA vào bậc Tiểu học có:  Phan Thanh Hà 

(2014) [41],  Nguyễn Thị Tuyết Nga (2010); Nguyễn Thị Hoa (2012);....2/ Vận dụng 

DHTDA ở bậc THCS, THPT Trần Văn Thành (20013) [101]; Nguyễn Thị Mai (2013) 

[90]; Hà Thị Thúy  (2014) [107]; Phạm Hồng Bắc (2013) [6]; Cao Thị Sông Hương 

(2014) [74]; .....3/ Vận dụng DHTDA ở bậc Đại học có Nguyễn Thị Diệu Thảo (2008) 

[102]; Đỗ Thị Hương Trà (2010) [112]; Trần Việt Cường (2010) [29]; Nguyễn Thị 

Thanh Nga (2013) [91]; Đinh Hữu Sỹ (2014) [97]; Trần Vũ Khánh (2011) [77], 

Nguyễn Thị Phương Loan (2014) [87]..... 

Tóm lại những nghiên cứu về DHTDA đã chỉ ra: 

- DHTDA phát huy sự chủ động, sáng tạo của người học, tạo điều kiện tối đa cho 

người học; 

- DHTDA có thể vận dụng khả thi ở hầu hết các bậc học nhưng có thuận lợi hơn 

ở các bậc học từ THPT trở lên bởi người học đã thiết lập được nhiều KN học tập, KN 

xã hội cần thiết. 
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- Khi vận dụng DHTDA vào nhà trưởng ở Viêt Nam cũng gặp phải một số khó 

khăn như: quỹ thời gian, cơ sở vật chất, nội dung chương trình,....tuy nhiên DHTDA 

rất thuận lợi cho rèn luyện KN nói chung bởi tạo nhiều điều kiện cho người học thực 

hành trải nghiệm và tạo ra sản phẩm cụ thể có thể ứng dụng được. 

1.1.2.2 Nghiên cứu dạy học theo dự án rèn luyện kĩ năng dạy học, kĩ năng thiết 

kế bài học 

Ở Việt Nam, DHTDA du nhập vào trong các trường Đại học, Cao đẳng khá lâu 

chủ yếu dưới hình thức: bài tập lớn, tiểu luận, khóa luận tốt nghiệp. Thời gian gần đây, 

xuất hiện ngày càng nhiều các nghiên cứu triển khai ứng dụng, đặc biệt là vận dụng 

DHTDA để rèn luyện KN nghề nghiệp trong đào tạo NVSP cho giáo sinh. DHTDA 

tạo ra môi trường lí tưởng để rèn luyện KN nghề nghiệp: tao ra nhiều cơ hội cho hoạt 

động trải nghiệm sáng tạo; người học được hợp tác cùng nhau tạo ra những sản phẩm 

có thể ứng dụng và đánh giá được. Một số nghiên cứu tiêu biểu như: 

Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thị Diệu Thảo [25] cho rằng: DHTDA - một 

phương pháp có chức năng kép trong đào tạo giáo viên, bởi đây không những là một 

phương thức học tập hiệu quả cải thiện năng lực sư phạm cho SV mà còn giúp SV có 

thêm một công cụ hiệu quả để tổ chức dạy học tại trường phổ thông. 

Nguyễn Thị Diệu Thảo [102] và Trần Viết Cường [29] đã tiến hành áp dụng và 

thử nghiệm giảng dạy theo dự án ở bộ môn Công nghệ phần Kinh tế gia đình và 

Phương pháp dạy học Toán cho SV đại học. Bằng những thực nghiệm khoa học, 

những nghiên cứu này đã khẳng định tính ưu việt của DHTDA, cho thấy đây là một 

phương thức học tập đáp ứng được mục tiêu giáo dục của chúng ta theo hướng tích 

cực hoá, tự chủ hoá và thực tiễn hoá hoạt động của người học. Đặc biệt, nghiên cứu đã 

chứng minh được tính khả thi và những bằng chứng cho thấy sự phù hợp DHTDA 

trong việc phát triển các năng lực nghề nghiệp cho SV. 

Đỗ Hương Trà [112] đã phân tích cơ sở của khái niệm tiếp cận dự án trong dạy 

học. Trên cơ sở phân tích vai trò của người học, người dạy và nhiệm vụ học tập, bà đã 

xác định tiến trình DHTDA gồm 3 pha: Chuẩn bị, thực hiện và kết thúc dự án. Mỗi 

pha đều dẫn đến một kết quả xác định: Kết quả của pha đầu tiên là một kế hoạch, kết 

quả của pha thứ 2 là một hoặc nhiều sản phẩm và kết quả của pha thứ 3 là sản phẩm 

của tập thể lớp học. Nghiên cứu đưa ra những điểm cần lưu ý trong mỗi giai đoạn thực 

hiện dự án: Lựa chọn dự án, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện dự án, tiến 

hành dự án, giai đoạn kết thúc dự án. 

Từ quan điểm tiếp cận mới so với các nghiên cứu trước đó, Đặng Thành Hưng 

[68] không xem DHTDA là một PPDH. Ông cho rằng DHTDA là kiểu chiến lược dạy 
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học trong đó người học tiến hành việc học tập thông qua các dự án học tập, chứ không 

thông qua các bài vở truyền thống. 

Ngoài ra có một số công bố trên các tạp chí chuyên ngành về lý luận DHTDA 

của Trần Việt Cường [29], Trần Vũ Khánh [77]; Lê Văn Hồng [51]; Nguyễn Thị Việt 

Hà [40], Trần Thị Hoàng Yến [127]; Đinh Hữu Sỹ [97].... Các nghiên cứu góp phần 

hoàn thiện cơ sở lý luận của DHTDA và những nguyên tắc khi sử dụng và thiết kế dự 

án trong tổ chức dạy học ở trường đại học. 

Tóm lại, những nghiên cứu trên đây đã chứng tỏ: 

- DHTDA là một kiểu dạy học tập trung vào người học, tạo nhiều môi trường và 

cơ hội trải nghiệm cho người học, thuận lợi rèn luyện KN. 

- DHTDA góp phần hình thành cho người học những KN học tập và tư duy hiện đại. 

Như vậy, ở Việt Nam đã có những nghiên cứu vận dụng DHTDA trong rèn luyện 

KN  nghề nghiệp, tuy nhiên chưa có công trình nào nghiên cứu về mối quan hệ 

DHTDA trong rèn luyện KN TKBH cho SV đại học ngành GDTH. Chỉ ra những điều 

kiện và các yếu tố cần thiết để vận dụng DHTDA trong rèn luyện KN TKBH - như 

một phương thức rèn luyện “khai phóng” - đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo 

dục nói chung và rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp cho SV ngành Giáo dục tiểu học ở đại 

học nói riêng. 

1.2. Thiết kế bài học ở tiểu học 

1.2.1. Một số khái niệm cơ bản 

1.2.1.1. Bài học 

Hiện nay, khi nghiên cứu về bài học nhiều tác giả vẫn có những cách gọi tên 

khác nhau như bài dạy học; bài lên lớp, tiết học,....nhìn chung các nghiên cứu tập trung 

chủ yếu thành 3 hướng: 1/ Xem bài học là hình thức tổ chức dạy học cơ bản trong nhà 

trường bên cạnh những hình thức dạy học khác như: tham quan, sêminar, thực 

hành....2/ Bài học đó là một đơn vị của nội dung học vấn (đơn vị tri thức, kĩ năng, kĩ 

xảo). 3/ Quan điểm khác cho rằng nó là một đoạn hoàn chỉnh của quá trình dạy học, 

hay đây chính là quá trình dạy học thu nhỏ với đầy đủ các thành tố của nó. Như vậy 

với những cách hiểu trên, bài học được xem là yếu tố cốt lõi của hệ thống lớp - bài, 

nếu xoá bỏ nó đi thì hệ thống này cũng bị phá vỡ. Bài học mặc nhiên được tiến hành ở 

quy mô lớp, trong phòng học, hay còn gọi là được tổ chức dưới hình thức lên lớp, theo 

bài bản chặt chẽ. 

Tuy nhiên, trong xu thế hiện nay, dạy học có thể còn được tiến hành theo các chủ 

đề, các dự án. Hệ thống chủ đề, các dự án linh hoạt hơn, có tính mở, có tính vận dụng 

thực tiễn. Cách thiết kế nội dung dạy học ở phổ thông hiện nay, đang tiến dần với xu 
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thế này, các đơn vị bài học trong chương trình được thiết kế “mở dần”, trao quyền tự 

chủ cho giáo viên, bài học hướng đến hình thành các năng lực hoạt động thực tiễn cho 

người học. Như vậy, các chủ đề, dự án cũng được xem là một đơn vị dạy học, cũng là 

một dạng bài học có tính mở, tính linh hoạt và mềm dẻo. 

Bởi vậy, bài học không phải là một hình thức dạy học mà nó là một đơn vị dạy 

học có cấu trúc tương đối trọn vẹn và hoàn chỉnh. Bài học được tiến hành không chỉ 

trong không gian lớp học mà còn cả trong môi trường thực tiễn, đề cao phát triển các 

năng lực thực tiễn cho người học và có thể được tiến hành trong nhiều giờ học (dạy 

học truyền thống thường đồng nhất bài học với giờ học), trong đó có sự hỗ trợ của GV 

về điều kiện, phương tiện học tập phù hợp. 

Trong luận án, chúng tôi thống nhất với quan niệm, bài học là một đơn vị dạy học 

tương đối hoàn chỉnh, trọn vẹn; chứa đựng một đơn vị kiến thức, kĩ năng, thái độ cụ thể, 

có thời lượng dạy học xác định. Trong dạy học bài- lớp, bài học là một đơn vị dạy học, 

các đơn vị dạy học này tạo thành hệ thống bài học có logic chặt chẽ (không tuỳ tiện 

xoay đảo được), có tính chất bài bản và hệ thống, có hình thức tương đối khép kín, có 

nội dung ổn định cao, có cấu trúc phụ thuộc khá cứng vào tính lôgic khoa học cơ bản. 

1.2.1.2. Thiết kế bài học 

Dạy học là một dạng lao động trí óc đặc biệt, là một hoạt động khoa học mang 

tính sáng tạo. Hoạt động dạy học bao giờ cũng bắt đầu bằng việc thiết kế các đơn vị 

bài học. Thiết kế bài học có nhiều cách gọi khác như: chuẩn bị bài dạy học, soạn giáo 

án, thiết kế kế hoạch bài dạy học.... 

Chúng tôi không đồng nhất với quan niệm TKBH là soạn giáo án. Mặc dù đây 

đều là thuật ngữ để nói về hoạt động chuẩn bị tiết dạy học trên lớp. Theo đó, giáo án 

chỉ là một trong những sản phẩm của hoạt động TKBH, nó chưa phải là TKBH. 

Soạn giáo án là cách nói đơn giản, thiếu tính chuyên nghiệp, vì khi soạn thì người ta 

chủ yếu chuẩn bị, soạn sửa trên những cái có sẵn. Soạn giáo án mới chỉ là sự trình bày 

chủ yếu vào các hoạt động, các công việc, các thao tác của GV phải làm như thế nào 

để chuyển tải đơn vị kiến thức có sẵn trong nội dung sách giáo khoa tới người học mà 

ít thể hiện người học phải học như thế nào để chiếm lĩnh vốn tri thức, KN cũng như 

cần những điều kiện và môi trường học tập, tương tác như thế nào. Nói cách khác, giáo 

án là bản mô hình sắp xếp các công việc của người dạy như thế nào để chuyển tải một 

đơn vị kiến thức có sẵn, nên tính chủ dộng của người dạy chưa cao. GV chưa chủ 

động thiết kế được các đơn vị học tập, thiết kế phương thức học tập hiệu quả, thiết kế 

điều kiện và môi trường học tập tốt nhất cho người học. 

Còn thiết kế là hoạt động sáng tạo bao gồm quá trình nghiên cứu, tính toán, cân 
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nhắc, lựa chọn và hệ thống hóa hoạt động, nguồn lực...theo ý tưởng khoa học rõ ràng. 

Hoạt động TKBH không chỉ dừng lại việc chuyển tải một đơn vị kiến thức có sẵn tới 

người học, mà đòi hỏi GV phải lựa chọn, sắp xếp, thiết kế con đường khám phá, tìm tòi 

để người học không những chiếm lĩnh đơn vị kiến thức, KN mà còn kiến tạo con đường 

tìm ra tri thức và các giá trị tương ứng. Bởi vậy, hoạt động thiết kế mang tính sáng tạo, 

đòi hỏi cao hơn về năng lực chuyên môn của GV. Hoạt động TKBH, buộc nhà giáo phải 

xem xét lại kinh nghiệm của mình, phải phân tích nội dung học tập vừa tổng thể vừa chi 

tiết, phải đánh giá lớp học và người học của mình, phải hình dung và tổ chức trước 

những hoạt động tối thiểu, cần thiết mà người học phải thực hiện để lĩnh hội tốt nội dung 

đó, phải cân nhắc ý tưởng, phương pháp và kĩ năng dạy học của mình sao cho phù hợp, 

phải biết trước mình nên thiết lập môi trường học tập thế nào thì thuận lợi, và tất nhiên 

còn phải thường xuyên học tập, tìm tòi cách ứng dụng khoa học-kĩ thuật vào dạy học, 

phát triển nhu cầu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp. 

 Sản phẩm của hoạt động thiết kế là bối cảnh học tập, hoạt động dạy, hoạt động học,  

tài liệu và tài nguyên học tập, các tình huống dạy học....được thể hiện dưới nhiều hình 

thức: bài giảng điện tử (power point); giáo án; tài liệu học tập, băng hình hay nhiều khi 

nó không tồn tại dưới dạng vật chất cụ thể mà là kế hoạch, là sự sắp xếp các nguồn lực 

một cách lôgic, chặt chẽ trong bộ não nhà giáo. Chính vì vậy, nếu có hoạt động TKBH 

thì nhiều khi GV không cần giáo án vẫn có thể tổ chức lên lớp một cách hiệu quả, bởi 

các phương án dạy học được sắp xếp lôgic trước đó trong tư duy nhà giáo. Ngược lại có 

giáo án, nhưng chưa chắc GV đã lên lớp tốt, bởi giáo án nhiều khi không phải là sản 

phẩm của hoạt động lao động sáng tạo của GV mà là sự sao chép, đối phó.. 

 Chính vì vậy, TKBH  khác với giáo án, giáo án chỉ thể hiện những sản phẩm cụ 

thể, rõ ràng của hoạt động thiết kế. Một giáo án đúng nghĩa phải là sản phẩm của 

quá trình thiết kế, kết quả của hoạt động thiết kế bài học. Giáo án là một trong 

những sản phẩm của hoạt động TKBH được thể hiện bằng văn bản trước khi thực hiện 

bài dạy ở trên lớp. Trong luận án, chúng tôi gọi sản phẩm cụ thể của hoạt động TKBH 

bằng văn bản là kế hoạch bài học. 

Như vậy, TKBH là hoạt động lao động sư phạm sáng tạo của GV, bao gồm một 

quy trình mang tính hệ thống như thiết kế, phát triển, đánh giá và quản lý toàn bộ quá 

trình dạy học một đơn vị bài học theo một ý tưởng khoa học rõ ràng, đảm bảo cho 

việc day và học có hiệu quả. Sản phẩm của hoạt động TKBH là một bản thiết kế sư 

phạm cho một đơn vị dạy học tương đối hoàn chỉnh. Trong đó thể hiện tinh thần cơ 

bản của chương trình môn học, thể hiện mối liên hệ thống nhất mục tiêu dạy học, nội 

dụng dạy học, hoạt động học- hoạt động dạy, các điều kiện và phương tiện học liệu 
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cần thiết, kết quả dạy học theo ý đồ sư phạm của GV. 

 Với mỗi bài học, mỗi lớp HS, GV phải có một kế hoạch bài học riêng mà có thể 

khác biệt với các lớp khác. Khi thiết kế dạy học ở một đơn vị  bài học cụ thể thì ta gọi 

đó là TKBH. Bản thiết kế mỗi bài học chính là kết hợp những thiết kế cụ thể của mục 

tiêu học tập, nội dung học tập, các hoạt động, các phương tiện giảng dạy- học tập và 

học liệu, đánh giá tổng kết và hướng dẫn học tập bổ sung, môi trường học tập và 

xác lập được những liên hệ cần thiết, hợp lí giữa những yếu tố này. Tất cả những thiết 

kế này và liên hệ giữa chúng tạo nên một qui trình tương đối rõ ràng  lôgic về nội 

dung, đòi hỏi GV tuân thủ những kĩ thuật nhất định để mô tả và tiến hành trên lớp. 

Trong đó thiết kế các hoạt động của người học là trung tâm và nó định hướng hoạt 

động của người dạy, tức là việc lựa chọn phương pháp luận dạy học và thiết kế  

phương pháp dạy học cụ thể. 

1.2.2. Hoạt động thiết kế bài học 

1.2.2.1. Vai trò của thiết kế bài học 

Thiết kế bài học là hoạt động lao động sáng tạo không thể thiếu của mỗi nhà 

giáo, hoạt động này có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hiệu quả dạy học. 

TKBH cho phép hiện thực hóa mối quan hệ lôgic giữa bài học với chương trình 

môn học, nhằm hiện thực mục đích dạy học chung. Chương trình môn học là hệ thống 

chuỗi các đơn vị bài học có tính lôgic chặt chẽ. Nhờ có hoạt động lao động sáng tạo 

của GV trong quá trình TKBH như: nghiên cứu chương trình môn học, nghiên cứu 

tính lôgic của các đơn vị bài học trong hệ thống,.... làm cho quá trình dạy học thống 

nhất hướng tới hoàn thành mục đích dạy học chương trình môn học. 

TKBH có vai trò định hướng việc quản lí hoạt động dạy và hoạt động học. Mỗi 

KHBH đóng vai trò là một kịch bản chi tiết cho mỗi đơn vị bài học, giúp nhà giáo biết 

mình phải làm gì và làm như thế nào để tổ chức các hoạt động khám phá cho người học 

phát triển năng lực cá nhân. Giúp GV có thể đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo cho việc tổ 

chức dạy học; tránh nhồi nhét, “rót” đầy kiến thức vào đầu người học,...Trong xu thế 

dạy học phát triển năng lực người học, hướng tới cá nhân hóa đối tượng người học việc 

học, đáp ứng nhu cầu đa dạng các phong cách học tập khác nhau. Nhà giáo không thể 

chỉ chuẩn bị một KHBH  theo một trục tuyến tính từ A-Z cho tất cả đối tượng như trong 

dạy học truyền thống nữa, mà cần có năng lực thiết kế các hoạt động cho nhiều đối 

tượng học tập với nhiều kiểu hành vi thực hiện trải nghiệm học tập  khác nhau. 

TKBH giúp nhà giáo dự kiến nguồn lực, điều kiện cần thiết cho dạy học, sắp xếp 

nó theo một ý tưởng khoa học nhất định. Hiệu quả cuối cùng của dạy học hướng đến đó 
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là chi phí nguồn lực đầu vào phù hợp, không lãng phí nhưng kết quả dạy học vẫn đạt 

mức cao. Muốn làm được điều đó, GV cần suy nghĩ, lựa chọn, thiết kế các phương tiện, 

nguồn lực, tổ chức, sắp xếp sử dụng tối đa hiệu quả của nó, nâng cao chất lượng dạy-

học. Quá trình thiết kế cũng giúp GV dự kiến một cách chắc chắn các sản phẩm của quá 

trình dạy học, chuẩn bị các công cụ cần thiết để đo lường và đánh giá các sản phẩm đó. 

TKBH thể hiện tính chuyên nghiệp trong hoạt động lao động của GV. Quá trình 

TKBH cho phép GV đưa ra những phân tích, đánh giá, lựa chọn riêng của họ về kiến 

thức liên quan đến nội dung dạy học ( như sự phù hợp nội dung với đặc điểm người 

học; phân hóa nội dung dạy học;  nội dung nâng cao, nội dung có tính bổ sung, minh 

họa làm phong phú thêm bài dạy....). Nhờ sự chuẩn bị cho bài giảng mà GV sẽ giảng 

dạy mạch lạc, khoa học, hấp dẫn và giúp cho HS tiếp thu bài học một cách tốt nhất. 

Cũng vì thế, GV chủ động trong dạy học, họ tự tin hơn từ đó truyền cảm hứng học tập 

cho người học; tôn trọng  HS, cũng như thấu hiểu họ hơn. Thể hiện sự tận tâm, chu 

đáo, sự cẩn thận nghiêm túc đối với nghề. TKBH bao gồm cả cách thức (làm thế nào 

cho hiệu quả) và sản phẩm (sản lượng và chất lượng ra sao). Khi TKBH, GV có cơ 

hội để suy nghĩ nhiều về các mục tiêu dạy học, các loại hoạt động để đáp ứng mục tiêu 

này, trình tự hoạt động, các nguồn lực cần thiết,...sắp xếp tổ chức chúng thành một 

lôgic chặt chẽ, thống nhất. 

Tóm lại, TKBH đảm bảo những tiền đề cần thiết cho việc tổ chức dạy học không 

diễn ra một cách tùy tiện, rời rạc. TKBH hiệu quả đòi hỏi phải đầu tư thời gian, công 

sức cũng như sự hiểu biết về mục tiêu và khả năng của HS. Mục đích của giai đoạn 

này chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để thúc đẩy HS  hoạt động một cách tích cực 

chủ động nhằm đạt được các mục tiêu dạy học. 

1.2.2.2. Nguyên tắc thiết kế bài học 

Bản chất của TKBH là hoạt động lao động sáng tạo của GV để chuẩn bị những 

điều kiện và tiền đề chắc chắn cho quá trình dạy học, đảm bảo quá trình này diễn ra 

chủ động và hiệu quả cao. Khi TKBH, nhà giáo cần đảm bảo một số nguyên tắc sau: 

1/ Tập trung vào hoạt động của người học, người học phải trở thành chủ thể hành 

động  tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo để kiến tạo kiến thức. Vì vậy, khi thiết kế 

mục tiêu cần mô tả rõ ràng các năng lực cần đạt sau mỗi bài học, chứ không phải là nội 

dung kiến thức được GV truyền thụ. Năng lực mong muốn hình thành ở người học 

được xác định một cách rõ ràng, có thể quan sát, đánh giá được và chúng được xem là 

tiêu chuẩn đánh giá kết quả. Hoạt động người học là trung tâm, các nguồn lực và 

phương pháp, phương tiện dạy học phục vụ tối đa cho hoạt động học của chủ thể. 
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Trước đây, trong quá trình dạy học nói chung, dạy học ở Tiểu học nói riêng có sự mất 

cân đối rõ rệt giữa hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò. GV thường chỉ 

truyền đạt, giảng giải các tri thức có sẵn cho HS, còn HS học tập một cách thụ động: 

nghe giảng, ghi nhớ và làm theo mẫu. Song trong xu hướng đổi mới hiện nay, GV 

không còn đóng vai trò truyền thụ như trước đây nữa, mà trở thành người tổ chức, điều 

khiển quá trình dạy học để HS tích cực, chủ động, sáng tạo và tự chiếm lĩnh tri thức. 

Nhấn mạnh việc hiểu, khám phá, trải nghiệm, đặc biệt là vận dụng kiến thức bài học 

trong những tình huống gắn với thực tế cuộc sống trong những bối cảnh khác nhau. 

Chú trọng phát triển các năng lực tư duy bậc cao: năng lực giải quyết vấn đề, năng lực 

tư duy phản biện, sáng tạo, năng lực siêu nhận thức (nghĩ về cách suy nghĩ). Do vậy, 

các hoạt động dạy học trong một tiết dạy học ở Tiểu học phải được thiết kế sao cho 

phải khơi gợi được nơi HS sự tìm tòi khám phá nhằm dẫn dắt các em tiến dần đến tri 

thức cần chiếm lĩnh. 

2/ Tạo nhiều cơ hội hoạt động cho người học, sự tương tác đa dạng trong dạy 

học. Thiết lập sự tương tác đa dạng giữa GV- HS và giữa HS - HS, khuyến khích HS 

trao đổi/ tranh luận, đánh giá, chia sẻ quan điểm/ kinh nghiệm, thúc đẩy/ cổ vũ tinh 

thần hợp tác, KN làm việc nhóm. HS tương tác đa chiều trong giờ học, không những 

tương tác với GV mà còn tương tác hiệu quả với các bạn học, với các phương tiện học 

tập, với nội dung học tập....Chính sự tương tác đó là gốc rễ cho sự thay đổi các giá trị 

ở người học; là động lực phát triển về chất bên trong của người học. Trong quá trình 

tương tác đó, HS bộc lộ, khẳng định các giá trị của bản thân; khám phá các dấu hiệu, 

bản chất của  sự vật hiện tượng, biến nó thành vốn hiểu biết của mình; đồng thời bộc 

lộ những hạn chế, những thiếu hụt của bản thân để GV và bạn học kịp thời hỗ trợ, giúp 

đỡ. Bởi vậy, GV cần tạo dựng một môi trường học tập thân thiện, HS cảm thấy thoải 

mái (không bị áp đặt, được khuyến khích HS trao đổi/ tranh luận, bày tỏ quan điểm cá 

nhân, hứng thú, tự tin.....), không khí học tập  thực sự sôi nổi, vui vẻ. 

3/ Tạo điều kiện học tập kiến tạo, tìm tòi. Đó là cách dạy học theo hướng tổ chức 

cho học sinh tìm tòi, khám phá, phát hiện tri thức mới, cách thức hoạt động mới, qua đó 

rèn luyện tính cách tích cực cho bản thân. Bởi vậy, khi TKBH đòi hỏi người giáo viên 

gia công rất nhiều để chỉ đạo các hoạt động nhận thức của học sinh. Những hoạt động 

này bao gồm: định hướng phát triển tư duy cho học sinh; lựa chọn nội dung của vấn đề 

và đảm bảo tính vừa sức với học sinh; tổ chức học sinh trao đổi theo nhóm trên lớp; 

chuẩn bị các phương tiện trực quan hỗ trợ cần thiết…Vai trò của GV là làm thay đổi 

người học ở các góc độ sẵn sàng tiếp thu các khái niệm mới, tích cực thể hiện, tích cực 
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tương tác, trải nghiệm... tăng cường hứng thú, sự tự tin, kích thích tư duy sáng tạo của 

người học. Tạo ra cơ hội, các tình huống dạy học giúp người học tìm tòi, kiến tạo nên 

quá trình nhận thức. Kết thúc bài học HS cảm thấy mình thay đổi và biết cách thay đổi. 

TKBH phải chú trọng vào việc hiểu, khám phá, trải nghiệm, đặc biệt là vận dụng kiến 

thức bài học trong những tình huống gắn với thực tiễn cuộc sống/ trong những bối cảnh 

khác nhau.  Ðây là việc làm không dễ dàng, đòi hỏi người giáo viên đầu tư công phu vào 

nội dung bài dạy, để nâng cao tính tích cực cá nhân, sự hợp tác hiệu quả. 

4/ Đảm bảo tính vấn đề và tính nhân văn, TKBH không chỉ dừng lại cung cấp cho 

HS bao nhiêu kiến thức mà còn khơi gợi ở người học sự hứng khởi, say mê khám phá 

trong các tình huống có vấn đề, hình thành và phát triển các KN: KN giải quyết vấn đề, 

KN hợp tác, KN lập kế hoạch.... Chú trọng đến giáo dục các giá trị: sự khiêm tốn, cầu 

thị, vượt khó, yêu thương, lòng tự trọng....Ngoài ra, TKBH luôn tạo ra cơ hội chủ động 

ở HS, các hoạt động lôi kéo sự tham gia một cách tự nhiên, giúp HS thích và duy trì sự 

hứng thú trong học tập. Đây chính là nhân tố là động lực thúc đẩy mạnh mẽ, người học 

tích cực, tự giác, chủ động và sáng tạo trong hoạt động độc lập hoặc trong hợp tác. 

5/ Đảm bảo quá trình đánh giá, điều chỉnh diễn ra thường xuyên và liên tục; 

đánh giá bằng nhiều hình thức bằng nhiều công cụ đánh giá. Ở Tiểu học, đánh giá chủ 

yếu với mục đích vì sự tiến bộ của HS. Vì vậy, kiểm tra đánh giá thường xuyên có ý 

nghĩa tích cực trong điều chỉnh, định hướng kịp thời. Bởi vậy, TKBH cần khuyến 

khích vai trò tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của người học; đánh giá hướng đến 

khuyến khích khả năng tìm kiếm của người học, những yêu cầu mang tính sáng tạo.  

Giúp người học nhận thức được mục tiêu, nhiệm vụ của các hoạt động, từ đó người 

học có cơ hội tự kiểm soát đánh giá mức độ đạt được của bản thân cũng như của bạn 

học. Việc đánh giá có thể được thực hiện xuyên suốt quá trình học tập với nhiều hình 

thức như: quan sát, nhận xét các sản phẩm; nhận xét về thái độ, hành vi, việc làm; ...... 

1.2.2.3. Nội dung thiết kế bài học 

Bản thiết kế mỗi bài học chính là kết hợp những thiết kế cụ thể bao gồm: mục 

tiêu học tập, nội dung học tập, các hoạt động, các phương tiện giảng dạy- học tập và 

học liệu, đánh giá tổng kết và hướng dẫn học tập bổ sung, môi trường học tập và 

xác lập được những liên hệ cần thiết, hợp lí giữa những yếu tố này. Theo Đặng Thành 

Hưng (2013) [68], nội dung TKBH là bao gồm: 

- Thiết kế mục tiêu học tập: Mục tiêu (objective) là cái đích cần phải đạt tới sau 

mỗi bài học, do chính giáo viên đề ra để định hướng hoạt động dạy học. Nhờ vậy, hoạt 

động mới có định hướng đúng, tổ chức phù hợp và kết quả mới được đánh giá rõ ràng.  



 24 

Xác định mục tiêu đúng, cụ thể mới có căn cứ để tổ chức hoạt động dạy học khoa học và 

đánh giá khách quan, lượng hóa kết quả dạy học. Các nguyên tắc của việc thiết kế mục 

tiêu: 1/ Thiết kế mục tiêu phải đảm bảo tính chất toàn vẹn của bài học hoặc chủ đề học 

tập;  phải phản ánh được mục đích giáo dục nói chung và mục đích của chương trình lớp 

học, môn học; 2/ Mục tiêu phải bao quát đủ 3 lĩnh vực chung của học tập, cả quá trình 

lẫn kết quả hay thành tựu học tập, đó là: nhận thức, tình cảm, khả năng biểu cảm và 

năng lực hành động; 3/ Mục tiêu có thể đo lường được (các yếu tố được mô tả trong 

mục tiêu dưới hình thức các hành vi có thể quan sát được); 4/ Mục tiêu cụ thể nên diễn 

đạt bằng một động từ để xác định rõ mức độ học sinh phải đạt bằng hành động. Để viết 

mục tiêu cụ thể, nên dùng các động từ như: phân tích, so sánh, liên hệ, tổng hợp, chứng 

minh, đo đạc, tính toán, quan sát, lập được, vẽ được, thu thập, áp dụng... 

- Thiết kế nội dung học tập: Nội dung học tập là cái mà người học phải chiếm 

lĩnh và biến nó thành kinh nghiệm của bản thân. Nội dung học tập tồn tại khách quan 

với người học và là cái nhờ đó mà người học có thể đạt được các mục tiêu học tập. 

Tuy nhiên, không phải là tất cả mục tiêu học tập đều là mục tiêu bên trong của người 

học khiến người học khao khát đạt đến. Chỉ những yếu tố nào của mục tiêu do người 

dạy thiết kế trở thành đối tượng hoạt dộng học tập thì mới thực sự trở thành mục tiêu 

bên trong của người học. Vì lẽ đó, để gia tăng khả năng của người học trong việc 

chiếm lĩnh nội dung học tập cần phải làm cho nội dung học tập trở thành đối tượng của 

hoạt dộng học tập, phải thực sự coi nội dung học tập là hình thái đối tượng hoá của 

mục tiêu học tập. Theo [95], khi thiết kế nội dung dạy học cần đảm bảo: 1/ Đa dạng 

hóa cách trình bày nội dung học tập: nội dung học tập phải được thiết kế theo nhiều 

lôgic khác nhau để khi thi công, người dạy có thể tổ chức để người học tiếp cận đối 

tượng học tập bằng nhiều con đường, nhờ đó bộc lộ nhiếu khía cạnh khác nhau của nội 

dung học tập. 2/ Tạo nhiều cơ hội cho người học kiến tạo nội dung dạy học, phải chú ý 

tối đa các tình huống, các hoàn cảnh giúp người học kiến tạo cho mình tri thức mới. 

Muốn vậy, cần căn cứ vào sự phát triển cá nhân của người học để dự kiến những yếu 

tố cấu thành hoàn cảnh cụ thể của học tập, khiến người học phải tạo ra cấu trúc mới 

trong kinh nghiệm của mình để thích ứng với hoàn cảnh đó. 3/ Nội dung học tập phải 

đảm bảo tính liên tục trong sự liên kết lẫn nhau ở mức độ cao.Thiết kế nội dung học 

tập phải căn cứ vào điều kiện học liệu và các kĩ thuật dạy học có khả năng sử dụng 

trong quá trình học tập để tạo ra sự liên kết thông tin học tập. Các dạng thông tin phải 

được liên kết giữa các loại tài liệu, giữa các kĩ thuật dạy học và giữa tài liệu với kĩ 

thuật dạy học. Đó là sự liên thông giữa các kiểu tài liệu (tài liệu in, tài liệu nghe nhìn 

thông thường, tài liệu và phương tiện multimedia,...) cũng như sự liên thông giữa 



 25 

nhiều kĩ thuật dạy học như lời nói, tranh ảnh, bản đồ, câu hỏi và câu trả lời, ngôn ngữ 

đàm thoại và thảo luận,... Đảm bảo sự liên thông trên sẽ giúp cho các nguồn tri thức 

không bị cắt rời nhau trong quá trình học tập của người học. 

- Thiết kế các hoạt động của người học: Hoạt động người học là trung tậm của 

TKBH. Người học chiếm lĩnh nội dung dạy học thành kinh nghiệm của cá nhân nhiều 

hay ít, nhanh hay chậm phụ thuộc vào cách người học kiến tạo nên chúng. Tuy nhiên, 

cơ cấu chung của hoạt động người học bao gồm những kiểu sau, vì tối thiểu phải hoàn 

thành được những kiểu hoạt động này thì mới thực sự là hoạt động học tập: 1/ Hoạt 

động tìm tòi- phát hiện: để có thông tin, dữ kiện, sự kiện và bằng chứng cần thiết mà 

nghĩ, mà cảm và hành động nhận thức; 2/ Hoạt động biến đổi- xử lí- phát triển: nó là 

dạng hoạt động sắp xếp, xử lí các thông tin, các dữ kiện trên theo một ý tưởng, một 

quan điểm nào đó. 3/ Hoạt động áp dung- củng cố: đó là dạng hoạt động thửu nghiệm 

sau khi “nghiên cứu” để kiểm tra độ tin cậy của các hành động xử lí, vừa để học KN 

chuyên biệt ứng với tri thức đó. Hoạt động này thường thay đổi hình thức vài ba lần để 

có ý nghĩa củng cố và rèn tập KN. 4/ Hoạt động đánh giá- điều chỉnh: Hoạt động này 

nhằm rà soát toàn bộ quá trình và kết quả học tập, có thông tin để điều chỉnh hay bổ 

sung hoạt động. 

-Thiết kế các phương tiện, học liệu dạy học: Các phương tiện và học liệu là 

những đối tượng vật chất được GV sử dụng để điều khiển, tổ chức các hoạt động học 

tập cho HS. Thiết kế phương tiện, học liệu phù hợp tạo những tiền đề cần thiết để tăng 

tính tích cực hoạt động của người học. Bởi vậy, khi thiết kế các phương tiện, học liệu 

học tập cần có những yếu tố mới, không ngang bằng và càng không nghèo nàn hơn 

tình trạng thông thường. Khi thiết kế phương tiện, học liệu dạy học cần: 1/ Xác định rõ 

chức năng giá trị, phương tiện, học liệu dạy học: cung cấp tư liệu tham khảo, hướng 

dẫn giảng dạy hay hỗ trợ giao tiếp và tương tác giữa Thầy và Trò....2/ Xác định đối 

tượng sử dụng: hỗ trợ cho GV, hỗ trợ cho HS, hỗ trợ cho GV và HS...3/ Thiết kế hình 

thức thể hiện của phương tiện, học liệu: vật liệu gì, kích thước, màu sắc, số lượng, 

hình dáng, cấu trúc.....4/ Thiết kế cách thức sử dụng: tiến trình sử dụng, không gian sử 

dụng, những tương tác, phối hợp hoạt động... 

- Thiết kế môi trường học tập: Bản chất của việc thiết kế môi trường học tập là tổ 

chức tất cả những yếu tố đã thiết kế trên thành hệ thống các tình huống vật chất mà 

người dạy và người học trực tiếp tác động đến và qua đó tác động với nhau. Môi trường 

dạy học có tác động theo hai hướng tới người học, có thể giúp người học hưng phấn, 

nhiệt tình, năng nổ, học vui vẻ và thành công và ngược lại có thể làm người học mệt 

mỏi, chán nản...Môi trường tác động đến người học trên những phương diện: 1/Từ bên 
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ngoài chủ thể: môi trường vật chất xung quanh, gia đình, bạn bè...2/ Từ bên trong chủ 

thể: tiềm năng, xúc cảm, giá trị, vốn sống, nhân cách...Thiết kế môi trường học tập là 

nhằm tổ chức các điều kiện vật chất, bối cảnh học tập một cách hợp lý để “kích hoạt” 

các yếu tố cảm xúc, tiềm năng cá nhân...giúp người học đạt được mục tiêu dạy học. 

1.2.2.4 Quy trình thiết kế bài học 

Bất kì một hoạt động nào để đảm bảo hiệu quả cần thiết có quá trình chuẩn bị và 

lên kế hoạch cụ thể và chi tiết. Trong dạy học, TKBH càng quan trọng bởi đối tượng 

của quá trình này là nhân cách là trí tuệ của người học. 

Theo Dương Hoàng Oanh [92], các bước để thiết kế bài dạy gồm: 1/ Xác định 

mục tiêu bài dạy; 2/ Chuẩn bị của GV và HS; 3/ Thiết kế các hoạt động day- học; 4/ 

Lập kế hoạch đánh giá kết quả bài dạy. 

Theo Trần Đức Tuấn [117], TKBH theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập 

của HS bao gồm các bước: 1/ Xác định mục tiêu bài dạy học; 2/ Lựa chọn kiến thức cơ 

bản và xác định trọng tâm bài dạy học; 3/ Tạo ra nhu cầu và hứng thú nhận thức; 4/ Xác 

định các hình thức tổ chức dạy học; 5/ Xác định phương pháp dạy học thích hợp; 6/ Tổ 

chức hoạt động củng cố bài, vận dụng kiến thức, giao bài tập về nhà cho HS. 

Theo chúng tôi, TKBH cần được thực hiện theo quy trình các bước sau: 

Bước 1. Phân tích chương trình dạy học, người học. GV cần nghiên cứu kĩ nội 

dung chương trình dạy học, hiểu được mạch kiến thức và yêu cầu của chương trình và 

sách giáo khoa. Từ đó, xác định chuẩn kiến thức và KN, các yêu cầu cơ bản nhất của 

bài học. Ngoài ra, GV cần căn cứ đặc điểm nhận thức, đặc điểm tâm lí của đối tượng 

HS của mình, để từ đó xây dựng mục tiêu bài học phù hợp và có tính khả thi. 

Bước 2. Xác định mục tiêu bài học. Đây là bước GV xác định cái đích cần đạt tới 

của bài học về cả 3 mặt kiến thức, kỹ năng và tình cảm- thái độ (HS có được cái gì?, 

làm được gì?, có giá trị gì? ). Từ đó, GV viết mục tiêu thành các yêu cầu được lượng 

hóa, đó là những dự đoán về kết quả ban đầu của GV về quá trình dạy học, được xem 

như bộ chuẩn đầu ra có tính định lượng để định hướng quá trình dạy học. 

Bước 3. Đề xuất ý tưởng dạy học cho đơn vị bài học, trên cơ sở lấy hoạt động 

của người học là  yếu tố trung tâm, GV  xác định các loại hoạt động học tập nào cần có 

để đạt  được kết quả học tập như dự kiến, các điều kiện, phương tiện, học liệu dạy học 

kèm theo. GV lên càng nhiều ý tưởng cho các hoạt động càng tốt, tương ứng với mỗi ý 

tưởng, GV cần phác họa những điều kiện, phương tiện học liệu cũng như môi trường 

học tập kèm theo. Xác định khả năng đáp ứng các nhiệm vụ nhận thức của 

HS, gồm: xác định những kiến thức, kĩ năng mà HS đã có và cần có; dự kiến những 

khó khăn, những tình huống có thể nảy sinh và các phương án giải quyết. 
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Bảng 1.1  Lập ý tưởng dạy học 

Hoạt động HS Mục tiêu 
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học tập 

Hoạt động tìm 

tòi – phát hiện 

-......... -PA1: Quan sát 
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phiếu học tập.. 

 

-Câu hỏi + tìm 
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- ........ 
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tương tác theo 

nhóm 

- Môi trường 

đa phương tiện 

- Ngoài trời... 

Hoạt động 

biến đổi - xử lí 

– phát triển 

------- ---- ------ ------ 

----- -------    
 

Bước 4. Lựa chọn ý tưởng và thiết kế kế hoạch bài học. Trên cơ sở cân nhắc lựa 

chọn phương án tổ chức hoạt động học tập và hoạt động dạy, GV lựa chọn và thiết kế 

các phương tiện, học liệu cũng như môi trường học tập phù hợp. Dựa trên các nguyên 

tắc: phương án đó khuyến khích tối đa tính tích cực học tập của HS; đảm bảo tính khả 

thi và phù hợp với năng lực sở trường của GV. Việc soạn thảo kế hoạch bài học thông 

thường được thể hiện dưới dạng văn bản, ngoài ra còn có thể là một bản powerpont 

hoặc có thể là một hệ thống các hoạt động thực hành, luyện tập.... 

Bước 5. Thử nghiệm, đánh giá và điều chỉnh bản kế hoạch bài học. Đối với SV, 

trước khi thực thi chính thức bao giờ cũng là quá  trình thử nghiệm trên đối tượng giả 

định. SV  tham khảo các kế hoạch dạy học, các ý tưởng dạy học, các tài liệu tham 

khác, để đánh giá, lựa chọn, cân nhắc  hoàn thiện bản thiết kế, đưa ra những phương 

án dự phòng, điều chỉnh khi cần thiết. Đối với GVTH đã lành nghề, đó là quá trình cân 

nhắc, tham khảo đồng nghiệp; ngay cả  sau quá trình thức thi bản thiết kế kế hoạch bài 

học cần rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung cần thiết. 

1.2.3. Đặc điểm hoạt động thiết kế bài học ở Tiểu học 

Bên cạnh những điểm chung cơ bản của nghề sư phạm, hoạt động lao động sư 

phạm nói chung và hoạt động TKBH nói riêng của GVTH có những đặc trưng riêng. 

Nó bị quy định bởi đối tượng dạy học (dạy ai?) và nội dung dạy học (dạy cái gì?). 

1.2.3.1 Đặc điểm về bài học ở Tiểu học 

Mỗi đơn vị bài học trong chương trình Tiểu học là một đơn vị dạy học tương đối 

trọn vẹn. Các đơn vị bài học đều nhằm giúp HS hình thành những cơ sở ban đầu cho sự  

phát triển cân đối, hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng 

chính vào giá trị cốt lõi,  hình thành những thói quen cần thiết trong học tập và sinh 
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hoạt. So với các cấp học khác, các đơn vị bài học trong chương trình Tiểu học mang đặc 

thù của cấp học, vì vậy hoạt động TKBH cũng có những yêu cầu khác biệt. 

Về nội dung, các đơn bài học có nội dung cơ bản, đơn giản, gần gũi, quen thuộc 

với  HS. Các đơn vị bài học ở tiểu học không đòi hỏi cao và sâu về kiến thức khoa học 

nhưng nó lại mang tính đa ngành. Lĩnh vực hoạt động chuyên môn của GVTH tương 

đối rộng, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau:  Tiếng Việt, Toán, Khoa học tự nhiên, 

Khoa học xã hội, Nghệ thuật....Vì vậy, về năng lực nghề nghiệp yêu cầu tương đối 

toàn diện, mặc dù tính chuyên sâu các lĩnh vực chuyên môn không nhiều, nhưng đòi 

hỏi tính khái quát, tính đa diện... 

Các đơn vị bài học có tính tích hợp rất cao, hướng tới giáo dục nhân cách toàn 

diện cho người học. Ngoài việc cung cấp các kiến thức khoa học cơ bản, các đơn vị bài 

học còn  tích hợp nhiều lĩnh vực giáo dục khác như: giáo dục giá trị sống, kĩ năng 

sống, giáo dục môi trường, giáo dục ATGT, giáo dục bình đẳng giới... Chính vì vậy 

SV ngành GDTH không những phải am hiểu kiến thức tự nhiên và xã hội, kiến thức về 

cuộc sống mà còn rất cần sự thuần thục, thành thạo ở mức cao các thao tác, các KN 

nghiệp vụ sư phạm để có thể dạy và giáo dục  trẻ. Đặc biệt, SV cần có năng lực xây 

dựng các chủ đề/ hoặc nội dung tích hợp; biết khai thác những nội dung, yếu tố có mối 

liên hệ gắn kết, gần gũi với nội dung bài học. 

Ngoài ra, các đơn vị bài học chú trọng hình thành cho HS hệ thống các KN học 

tập; đến việc hình thành các KN sống, đến khả năng thực hành vận dụng sáng tạo của 

HS. Bởi vậy,  việc tổ chức các đơn vị bài học thiên về thực hành, tạo cơ hội để HS 

được hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vận dụng vào thực tiễn cuộc sống. Các đơn vị bài 

học trong chương trình được sắp xếp, xây dựng theo đồng tâm, mở rộng dần nâng cao 

dần từ lớp dưới lên lớp trên, các đơn vị bài học sau có tính kế thừa và phát triển các 

đơn vị bài học trước đó. Bởi vậy, trước khi tiến hành TKBH, giáo sinh phải nắm chắc 

chắn về chương trình môn học; mạch kiến thức để khai thác đúng chuẩn kiến thức và 

kĩ năng của đơn vị bài học. 

Tóm lại, về nội dung các đơn vị bài học ở Tiểu học có tính đơn giản, gần gũi 

nhưng lại có tính tích hợp cao; thời lượng dạy học các đơn vị bài học tương đối ngắn 

nhưng coi trọng việc thực hành vận dụng; giúp HS không những có kiến thức khoa học 

cơ bản mà điều quan trọng giúp HS kiến tạo con đường học tập; hình thành CÁCH 

HỌC, KN học cho HS. Bởi vậy, đặc trưng cơ bản nhất của hoạt động TKBH ở Tiểu 

học là chú trọng kiến tạo con đường tìm ra tri thức; kiến tạo cách học, cách nghĩ hơn là 

học được cái gì và học được bao nhiêu. 
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1.2.3.2 Đặc trưng về hoạt động lao động sư phạm ở Tiểu học 

Trẻ em ở lứa tuổi tiểu học là thực thể đang hình thành và phát triển cả về mặt 

sinh lý, tâm lý, xã hội các em đang từng bước gia nhập vào các mối quan hệ xã hội, 

khám phá và tìm hiểu thế giới xung quanh. Đây là giai đoạn có nhiều đặc điểm  độc 

đáo về sự hình thành và phát triển nhân cách, cần có sự tác động sư phạm phù hợp, 

mang những đặc trưng riêng biệt. 

Thứ nhất, khác với giáo viên các cấp, bậc học khác, đối tượng lao động sư phạm 

của người GVTH là cái đang phát triển trong tâm lý của một loại khách thể đặc thù là 

học sinh tiểu học – những  trẻ em trong độ tuổi từ 6-11,12 tuổi. Trẻ em lứa tuổi này có 

những đặc điểm tâm- sinh lý và những qui luật phát triển riêng so với các lứa tuổi 

khác. Để giáo dục và dạy học có hiệu quả, tạo ra sự phát triển cần có ở trẻ, người 

GVTH phải thấu hiểu về đặc điểm tâm sinh lý các em để từ đó đề ra những mục tiêu, 

nội dung, cách thức tác động phù hợp với đặc điểm và qui luật phát triển đặc thù của 

đối tượng. Điều quan trọng là nội dung, cấu trúc của đời sống tâm lý trẻ em tiểu học 

khác rất xa so với người lớn. Vì vậy, khác với các bậc học trên, yêu cầu và khó khăn 

trước hết của hoạt động giáo dục chưa phải là trình độ kiến thức khoa học cơ bản mà là 

trình độ hiểu biết, khả năng chẩn đoán và tác động đến tâm lý trẻ. Mỗi đứa trẻ có nhu 

cầu, năng lực, sở trường khác nhau, có phong cách học tập khác nhau. Bởi vậy, việc 

thiết kế các hoạt động học tập và các điều kiện dạy học kèm theo thõa mãn nhu cầu đa 

dạng đó của người học là điều rất quan trọng ở bậc tiểu học. 

Thứ hai, hoạt động học là hoạt động chủ đạo, lần đầu tiên được hình thành ở lứa 

tuổi này. Vì vậy, người GV không chỉ hướng việc dạy vào hình thành tri thức, KN mà 

còn phải hướng vào hình thành chính hoạt động này. Mặt khác, mọi tác động giáo dục 

đến trẻ phải chủ yếu thông qua việc tổ chức hoạt động học cho trẻ. Đây là đặc thù quan 

trọng nhất, quyết định tính đặc thù của KN nghề của SV. Bởi vậy, khi thiết kế các hoạt 

động học tập cho người học theo hướng chú ý đến việc rèn luyện phương pháp tư duy, 

khả năng tự học, nhu cầu hành động và thái độ tự tin; được thực hiện theo nguyên tắc 

tương tác nhiều chiều: giữa GV với HS, giữa HS với nhau. Về bản chất, đó là giờ học 

có sự kết hợp giữa học tập cá thể (hình thức học cá nhân) với học tập hợp tác (hình 

thức học theo nhóm, theo lớp); chú trọng kết hợp học với hành, nâng cao tri thức với 

rèn luyện các KN, gắn với thực tiễn.. 

Thứ ba, tác động sư phạm của GVTH đến học sinh toàn diện và mạnh hơn ở các 

cấp học khác. Tác động sư phạm của người GVTH lên tâm lý, nhân cách học sinh tiểu 

học mạnh hơn học sinh ở các cấp học trên. Học sinh tiểu học tin tưởng, vâng lời, nghe 

theo và ý thức phê phán thầy chưa cao như các bậc học khác. Mặt khác, những dấu ấn 
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của các tác động giáo dục đối với trẻ cũng sâu sắc hơn nhiều. Thời gian và diện  tác 

động giáo dục của người GV lên học sinh tiểu học nhiều hơn và rộng hơn giáo viên ở 

các bậc học khác. Người thầy quản lý học sinh gần như suốt thời gian ở trường, điều 

này không có ở các bậc học khác. 

Thứ tư, nội dung học tập của học sinh tiểu học chủ yếu hướng vào hình thành 

những kĩ năng sống, kĩ năng học tập chứ chưa phải là hệ thống tri thức khoa học. Hoạt 

động dạy, hoạt động đặc trưng của người giáo viên TH cũng khác với các cấp học 

khác mà trước hết là về nội dung. Khác với nội dung dạy có tính chất chuyên biệt cao 

với đòi hỏi về tri thức chuyên sâu ở các cấp học trên, nội dung dạy của người GVTH 

bao hàm hầu khắp các lĩnh vực nhiều khi rất khác nhau. Ở tiểu học, nội dung dạy học 

có tính tích hợp rất cao, hướng tới giáo dục nhân cách toàn diện cho người học, bởi 

vậy hầu hết các đơn vị bài học đều thể hiện rất rõ sự tích hợp nhiều lĩnh vực giáo dục 

khác như: giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, giáo dục môi trường, giáo dục ATGT, 

giáo dục bình đẳng giới... SV ngành GDTH cần phải am hiểu kiến thức tự nhiên và xã 

hội vững vàng để có thể dạy và chơi với trẻ. Đặc biệt, SV cần có năng lực xây dựng 

các chủ đề/ hoặc nội dung tích hợp; biết khai thác những nội dung, yếu tố có mối liên 

hệ gắn kết, gần gũi với nội dung bài học. 

Tóm lại, từ những đặc trưng về nghề nghiệp trên cho thấy một trong những yêu 

cầu về năng lực nghề nghiệp SV đại học ngành GDTH đó là năng lực chẩn đoán và 

thiết kế rất quan trọng, nó đảm bảo cho “khâu thi công” đạt hiệu quả cao. Thể hiện tính 

chuyên nghiệp và tính sáng tạo trong hoạt động lao động nghề nghiệp. Đặc biệt, trước 

yêu cầu ngày càng cao của xã hội, giáo dục chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát 

triển năng lực sáng tạo. Giáo dục không phải là bắt người học phải nhồi nhét nhiều 

thứ, thậm chí là những cái đã có trong quá khứ mà hướng dẫn họ làm được những gì 

cho tương lai, xây dựng một nền giáo dục khai phóng, ở đó tạo điều kiện cho người 

học học một cách chủ động sáng tạo. 

1.3. Dạy học theo dự án 

1.3.1. Một số khái niệm 

1.3.1.1. Dự án và Dự án học tập 

 Dự án 

Theo nghĩa chung nhất, từ dự án (Project) bắt nguồn từ tiếng Latin Projectum, là 

thuật ngữ chỉ cái gì đó đi trước một vài bước để cái gì đó sẽ xuất hiện trong thực tế. 

“Dự án” trong tiếng Việt đồng nghĩa với thuật ngữ đề án, một dự thảo, một kế hoạch. 

Trong tiếng Anh là “Project” có nguồn gốc latin “Proicere”có nghĩa là dự thảo, phác 

thảo, thiết kế. 
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Theo tiêu chuẩn DIN 69901 của cộng đồng Châu Âu: Dự án là một kế hoạch, 

một dự định, được đặc trưng bởi tính duy nhất của các điều kiện trong tính tổng thể 

của nó; mục đich được xác định trước, có giới hạn về thời gian, nhân lực và các điều 

kiện trong tính tổng thể của nó; mục đích được xác định trước, có giới hạn về thời 

gian, nhân lực và các điều kiện để phân biệt với các dự án khác [dấn theo 29]. 

Theo Đặng Thành Hưng: “Dự án là những công việc được hoạch định, và thực 

hiện theo một kế hoạch phát triển chặt chẽ nhằm đưa ý tưởng nào đó vào thực tế, nhờ 

vậy mà phát triển được lĩnh vực thực tế đó theo mục tiêu mong muốn” [68]. Linh hồn 

của dự án chính là sự phát triển 

Tác giả luận án, cũng cho rằng dự án là một dự định, một kế hoạch thực hiện 

chuỗi các hoạt động trong điều kiện thời gian có hạn định, có tính duy nhất, tính phức 

hợp, tính tổng thể và được thực hiện có tổ chức nhằm đưa các ý tưởng nào đó vào thực 

tế để đạt được mục tiêu và mong muốn đề ra. 

 Dự án học tập 

Dạy học theo dự án đòi hỏi phải có các dự án học tập. Các dự án học tập chính 

là đơn vị nội dung và đơn vị hoạt động để tổ chức DHTDA, tương tự như trong hệ 

bài - lớp thì bài học là đơn vị. Người học tiến hành việc học của mình theo tiến trình 

và nhiệm vụ dự án, còn GV sử dụng chúng như là công cụ quản lí, lãnh đạo quá trình 

học tập và người học. Cho đến nay, có nhiều quan niệm khác nhau về dự án học tập. 

Theo Trần Việt Cường [29] “Dự án học tập là một dự án trong đó người học thực 

hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp só sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành; kết 

hợp với kiến thức; kĩ năng; kinh nghiệm thực tiễn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau”. 

Theo Đặng Thành Hưng [68] “Dự án học tập là kiểu dự án được thiết kế và thực 

hiện bởi người học trong quá trình dạy học dưới sự hỗ trợ của GVnhằm các mục đích 

giáo dục và phát triển người học”. Dự án học tập chính là môi trường thể hiện sự 

thống nhất cao độ nội dung học tập và hoạt động của người học. 

Theo Đinh Hữu Sỹ [97] cho rằng: “DAHT là một kiểu dự án được thiết kế và 

thực hiện bởi người học trong quá trình dạy học dưới sự hỗ trợ của GV để thực hiện 

một nhiệm vụ hay công việc của nghề nhằm đạt được mục đích là tạo thành sản 

phẩm thực tế của nghề”. 

Theo quan niệm của tác giả luận án thì: DAHT trong đào tạo nghề là một kiểu dự 

án được thiết kế và thực hiện bởi người học trong quá trình dạy học dưới sự hỗ trợ 

của GV để thực hiện các nhiệm vụ học tập có tính phức hợp gắn với hoạt động thực 

tiễn nhằm mục đích giáo dục và rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp . 
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1.3.1.2. Dạy học theo dự án 

Dạy học theo dự án (Project-based Learning) vẫn còn nhiều cách hiểu, quan niệm  

khác nhau: 

Thứ nhất, coi DHTDA là một kiểu dạy học hay là một chiến lược dạy học, trong 

đó SV lập kế hoạch, triển khai thực hiện và đánh giá các dự án có ứng dụng thực tế 

vượt ra ngoài lớp học (Blank năm 1997; Dickinson, et al, 1998; Harwell, 1997). Hoạt 

động học tập có liên ngành, dài hạn và nhấn mạnh yếu tố SV làm trung tâm, chứ 

không phải là ngắn, bài học bị cô lập (Challenge 2000 dự án đa phương tiện, 1999). 

Stripling, B. Lovett, N.& Macko, F. C (2009) định nghĩa: “Dạy học theo dự án là một 

chiến lược giảng dạy nâng cao vị thế của người học để theo đuổi nội dung kiến thức, 

thể hiện những hiểu biết mới của mình qua hình thức trình bày” [154]. Đặng Thành 

Hưng cũng cho rằng: “DHTDA là kiểu hay chiến lược dạy học trong đó người học 

tiến hành việc học tập thông qua các dự án học tập, chứ không thông qua các bài vở 

thông thường truyền thống” [68, tr 125]. 

Thứ hai, coi DHTDA là một phương pháp dạy học hay hình thức tổ chức dạy học 

như: Nguyễn Văn Cường [25] “DHTDA được hiểu như một phương pháp hay hình 

thức tổ chức dạy học, trong đó người học thực hiện một nhiệm vụ  học tập phức hợp, 

có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, thực hành. Nhiệm vụ này được người học 

thực hiện với tính tự lực cao trong toàn bộ quá trình học tập, từ việc xác định mục 

đích, lậpkế hoạch, đến việc thực hiện dự án, kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá quá trình và 

kết  quả học tập”. Nguyễn Thị Diệu Thảo [102] cho rằng: “DHTDA là một phương 

pháp dạy học, trong đó người học thực hiện nhiệm vụ học tập phức hợp, có sự kết hợp 

giữa lý thuyết và thực tiễn. Nhiệm vụ này được thực hiện với tính tự lực cao trong toàn 

bộ quá trình học tập, từ việc xác định mục đích, lập kế hoạch, đến việc thực hiện dự 

án, kiểm tra, điều khiển, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện. Kết quả dự án là 

những sản phẩm có thể trưng bày và giới thiệu”. 

Theo chúng tôi, DHTDA khi có tính hệ thống thì nó có tư cách một hệ thống dạy 

học, bao gồm mọi thành tố của chương trình giáo dục như mục tiêu, nội dung, chuẩn, 

hoạt động, phương pháp, phương tiện, học liệu, kĩ thuật, kết quả v.v… Cho nên gọi 

nó là PPDH hay hình thức dạy học thì chưa thực sự xác đáng. DHTDA cũng giống 

như chiến lược dạy học bài- lớp và các chiến lược dạy học khác, GV vẫn phải sử dụng 

phương pháp thuyết trình, thảo luận, nghiên cứu, tìm tòi, giải quyết vấn đề v.v. nhưng 

bằng những kĩ thuật khác so với môi trường lớp học do môi trường làm việc dự án rất 

khác lớp học. Nếu dạy học bài lớp, đơn vị tiến hành là các đơn vị bài học thì DHTDA 

đơn vị là các dự án học tập. 
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Bởi vậy, DHTDA là  một kiểu, một chiến lược, một cách làm, chứ không phải là 

PPDH hay hình thức tổ chức dạy học. Có thể nói, DHTDA là chiến lược dạy học, 

trong đó giáo viên tổ chức cho người học thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có 

sự kết hợp giữa lí thuyết và  thực hành trong môi trường thực tiễn. Nhiệm vụ này được 

người học thực hiện với tính tự lực cao trong toàn bộ quá trình học tập, từ việc xác 

định mục đích, lập kế hoạch, đến việc thực hiện dự án, kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá 

quá trình và kết quả thực hiện. 

1.3.2. Phân loại, cấu trúc và kĩ thuật thiết kế dự án học tập trong dạy học theo dự án 

1.3.2.1. Cấu trúc của dự án học tập 

Cấu trúc chung của dự án học tập thường gồm những thành tố sau: 

1. Mục tiêu học tập của dự án 

2. Chủ đề và ý tưởng của dự án 

3. Các nhiệm vụ  học tập và phương thức tiến hành các nhiệm vụ 

4. Các hoạt động học tập theo dự án 

5. Các phương tiện, học liệu và các nguồn lực học tập theo dự án 

6. Công cụ đánh giá và lịch trình đánh giá học tập theo dự án 

7.  Sản phẩm dự án và đánh giá kết quả học tập. 

1.3.2.2. Các kiểu  dự án học tập 

Dựa trên tiêu chí khác nhau, người ta có thể chia dự án học tập thành các loại sau: 

- Phân loại theo quỹ thời gian: K. Frey [theo 25] đề nghị cách phân chia như sau: 

Dự án nhỏ ( thực hiện trong một số giờ học, có thể từ 2 đến 6 giờ học). Dự án trung 

bình ( Dự án thực hiện trong một số ngày, nhưng giới hạn là dưới một tuần hoặc 15 

giờ học). Dự án lớn ( là dự án được thực hiện với quỹ thời gian lớn, tối thiểu là một 

tuần, có thể kéo dài nhiều tuần ). 

Ở Việt Nam, Trần Bá Hoành [49] có phân chia các dạng bài tập và khối lượng đơn 

vị đào tạo như: Bài tập (Exercices): 0-2 giờ; Bài tập lớn (Assignment): 2-12 giờ; Dự án 

(Project): 12 đến 60 giờ; Luận văn (Dissertation): trên 60 giờ. Đặng Thành Hưng [68], 

thời lượng DHTDA gồm: Dự án ngắn hạn; Dự án trung hạn; Dự án dài hạn 

- Phân loại theo nhiệm vụ:  Apel và Knoll [dấn theo 29] khái quát các dự án theo 

ba dạng sau: Dự án tìm hiểu ( là dự án khảo sát thực trạng đối tượng). Dự án nghiên 

cứu ( nhằm giải quyết các vấn đề, giải thích các hiện tượng, quá trình). Dự án kiến tạo 

(trọng tâm là việc tạo ra các sản phẩm vật chất hoặc thực hiện các động thực tiễn, 

nhằm thực hiện những nhiệm vụ như trang trí, trưng bày, biểu diễn, sáng tác). 

Ngoài ra, còn có nhiều cách phân loại khác như:  Phân loại theo chuyên môn có 

dự án liên môn và dự án ngoài chuyên môn. Phân loại theo sự tham gia của người 
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học: dự án nhóm SV; dự án cá nhân; dự án cho cả lớp (vài lớp, cả trường). Phân loại 

theo sự tham gia của giáo viên: dự án dưới sự hướng dẫn của một giáo viên, dự án với 

sự cộng tác hướng dẫn của nhiều giáo viên, dự án có sự tham gia của chuyên gia hoặc 

cộng đồng. Phân loại theo mức độ phù hợp của nội dung học tập: dự án có tính thực 

hành, dự án có tính hỗn hợp, dự án có tính hàn lâm vv.v.. Trong luận án, chúng tôi sử 

dụng phân loại dự án của K.Frey, các dự án được thiết kế để rèn luyện KN TKBH cho 

SV đại học ngành GDTH là các dự án trung bình (dưới 15 giờ học). 

1.3.2.3. Kĩ thuật thiết kế dự án học tập trong dạy học theo dự án 

Khi thiết kế các DAHT, cần chú ý một số nguyên tắc cơ bản sau: 

- Xác định mục tiêu dự án rõ ràng: Mỗi DAHT tạo ra những sản phẩm tương ứng 

có thể đánh giá được, bởi vậy cần giúp SV xác định mục đích hành động và sản phẩm 

cần đạt. Mục tiêu phải mô tả rõ ràng các hành vi cần đạt, mức độ nhận thức và sự 

thành thục trong kĩ năng hành động. Mục tiêu cần có tính định lượng rõ ràng, có thể 

kiểm tra, đánh giá được sau quá trình hoàn thành sản phẩm. 

- Đảm bảo tính lôgic trình tự các công việc nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt, cơ 

động trong thực hiện nhiệm vụ. Quy trình thực hiện dự án cần giúp SV dự kiến và hình 

dung rõ thứ tự các công việc cần làm và làm như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ học 

tập. Mặc dù, quy trình đó vẫn cần sự rõ ràng về trình tự công việc nhưng cần có “độ 

mở” nhất định, để có thể điều chỉnh linh hoạt trong các tình huống dạy học khác nhau. 

- Đảm bảo tính khả thi: Thiết kế kế hoạch thực hiện DAHT sát với thực tế; phù 

hợp và vừa sức với các nhóm SV, đảm bảo các yếu tố thuận tiện để GV có thể điều 

hành và quản lý thành công các hoạt động học tập theo DAHT. 

- Phù hợp hứng thú, nhu cầu của SV: Nội dung rèn luyện là những vấn đề gắn 

với thực tiễn, tạo cảm hứng nhất định cho người học. Quy trình rèn luyện đảm bảo 

thõa mãn đa dạng nhu cầu và phong cách học tập của SV. Tạo ra không gian, cơ hội và 

môi trường thúc đẩy khát vọng, ý chí rèn nghề. SV cảm nhận được sự thành công 

trong công việc và khẳng định được năng lực của mình trong hoạt động thực tiễn. 

- Xác định tiêu chí đánh giá rõ ràng, đảm bảo quá trình đánh giá diễn ra thường 

xuyên, liên tục: Khâu kiểm tra, đánh giá đóng vai trò thúc đẩy, điều chỉnh quá trình rèn 

luyện kĩ năng dạy học của SV và cải tiến quá trình tổ chức của GgV. Kiểm tra đánh 

giá cần kịp thời, khách quan, dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học. Đảm bảo sự 

kiểm tra đánh giá đa chiều: SV tự đánh giá, SV đánh giá lẫn nhau, GgV đánh giá SV. 

Xây dựng bộ công cụ đánh giá rõ ràng, thuận tiện; tạo cơ hội để theo dõi sự tiến bộ 

của chính mình. 

Quy trình thiết kế các DAHT phục vụ rèn kĩ năng TKBH gồm các bước như sau: 
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                                 Hình 1.1 Quy trình thiết kế dự án học tập 

1.3.3. Đặc điểm của dạy học theo dự án  

Dựa trên kết quả nghiên cứu của nhiều công trình [25], [68], [97],.... chúng tôi 

nhận thấy DHTDA có một số các đặc trưng cơ bản như sau: 

- Trong DHTDA, HS có sự phụ thuộc lẫn nhau tích cực trong quá trình và kết 

quả học tập. Đó là nguyên tắc của dạy học hợp tác và cũng là của dạy học theo dự án, 

vì dự án học tập là môi trường học tập hợp tác điển hình. Thành công của dự án gắn 

liền với thành công của nhóm, lớp; thành công của nhóm, lớp gắn liền với thành công 

của mỗi người. Học theo dự án và làm việc cùng nhau tức là cùng lên một con thuyền 

và ra khơi, chung số phận. 

- Người học là trung tâm của DHTDA, hình thức dạy học này chú ý tới nhu cầu, 

hứng thú của người học, người học được trực tiếp tham gia chọn đề tài; người học 

tham gia tích cực và tự lực vào các giai đoạn để hình thành dự án, tự đánh giá và giám 

sát lẫn nhau...Trong DHTDA, người học thỏa mãn phong cách học tập khác nhau, coi 

trọng đa dạng loại hình hoạt động của người học. Người học được bàn bạc, thảo luận, 

chia sẻ ý tưởng, trao đổi ý kiến, cộng tác làm việc… quá trình này tương tác trực diện, 

không gián tiếp qua bất cứ ai, kể cả qua thầy cô giáo. Cần giải quyết việc gì thì trực 

tiếp bàn bạc với nhau và cùng ra quyết định. Nhưng đồng thời  người học thể hiện tính 

tự lực, tích cực của người học, đó ý thức trách nhiệm, tính độc lập, tự lực trong việc 

hoàn thành nhiệm vụ cá nhân. 

 

 

Quy 

trình 

thiết kế 

các 

DAHT 

Bước 1. Xác định chủ đề dự án 

Bước2.Thiết kế mục tiêu dự án 

Bước 4.TK kế hoạch hoạt động cụ thể 

Bước 3. Xác định các nhiệm vụ học tập 

Bước 5. TK các phương tiện- học liệu,... 

Bước 6. Soạn thảo và hoàn thiện bản TK 
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- Trong DHTDA, phương thức học tập của người học là tìm tòi, khám phá. Học 

tập theo dự án đồng nghĩa với xúc tiến DAHT. Tuy dự án được thiết kế trước song kết 

quả học tập thì chỉ khi hoàn thành dự án mới thấy được trong sản phẩm mà người học 

làm ra. Nghĩa là quá trình học tập là quá trình tìm tòi, khám phá, phát hiện chứ không 

có sẵn những mẫu tri thức hay KN để học thuộc lòng và ghi nhớ. Việc kiểm tra đánh 

giá đa dạng; phương tiện học tập cũng đa dạng hơn, công nghệ thông tin được tích hợp 

vào trong quá trình học tập. 

- DHTDA quan tâm đến sản phẩm của hoạt động, sản phẩm có thể là vật chất, 

hoặc phi vật chất, một bản thiết kế hoặc kế hoạch... Các sản phẩm này có thể đánh giá 

được năng lực làm việc của mỗi nhóm và có tính ứng dụng thực tiễn cao. 

1.3.4. Quy trình dạy học theo dự án 

Khi vận dụng DHTDA trong rèn luyện KN nghề cho SV, nhiều nghiên cứu đã đề 

xuất nhiều quy trình thực hiện khác nhau [28]; [91]; [97]; [101]....để phù hợp với đặc 

thù đào tạo từng loại hình nghề nghiệp, chẳng hạn như: 

Theo Đỗ Hương Trà [91] đã đề xuất tiến trình DHTDA gồm 3 pha thực hiện đó là: 

- Pha 1. Chuẩn bị: Trong pha này các hoạt động chính là: lựa chọn DAHT, xác 

định các nguồn tư liệu cần thiết và tổ chức thực hiện; 

- Pha 2. Thực hiện dự án: Thiết lập các nguồn thông tin, dữ liệu; định hình các 

thao tác tư duy và tổng hợp kết quả. 

- Pha 3. Khai thác dự án: Xem xét lại DAHT và tiếp tục DAHT. 

Theo Đinh Hữu Sỹ [97], đã đề xuất quy trình DHTDA để rèn luyện kĩ năng nghề 

cho sinh viên sư phạm kĩ thuật với 4 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1. Lựa chọn các chủ đề, xác định mục tiêu các dự án: GV chia nhóm, 

xác định chủ đề DA, giao nhiệm vụ cho SV, xác định mục tiêu DAHT. 

- Giai đoạn 2. Lập kế hoạch thực hiện dự án: SV xác định nội dung, tiến độ thực 

hiện DA; SV lựa chọn điều kiện thực hiện; GV xem xét tính khả thi DA. 

- Giai đoạn 3. Thực hiện DA: SV xây dựng quy trình thực hiện rèn KN; SV thực 

hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch. 

- Giai đoạn 4.  Đánh giá kết quả dự án: SV trình bày sản phẩm; SV tự đánh giá; 

GV đánh giá, nhận xét. 

Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trước đó về vận dụng DHTDA trong rèn luyện 

KN nghề, chúng tôi đã điều chỉnh theo hướng tối giản các khâu, nhưng vẫn đảm bảo 
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nguyên tắc cơ bản của DHTDA, phù hợp với những đặc thù rèn kĩ năng TKBH cho 

SV ngành GDTH. Quy trình rèn luyện gồm 3 giai đoạn cơ bản như sau: 

Giai đoạn chuẩn bị và lập kế hoạch thực hiện dự án, bao gồm các công việc 

sau: Hình thành DAHT; Chia nhóm, giao nhiệm vụ cho nhóm; cung cấp các nguồn tài 

nguyên, phương tiện học tập....; Xây dựng kế hoạch thực hiện DAHT; Đánh giá tính 

khả thi của kế hoạch DAHT. 

Giai đoạn thực hiện  dự án, bao gồm các công việc sau: Nghiên cứu lí thuyết; 

tìm hiểu thực tiễn ở trường phổ thông; luyện tập KN TKBH và vận dụng vào thực tiễn; 

Điều chỉnh và đánh giá KN. 

Giai đoạn đánh giá DHTDA, bao gồm các công việc sau: SV đối chiếu các tiêu 

chí đánh giá các sản phẩm để hoàn thiện các sản phẩm; SV báo cáo các sản phẩm 

trước lớp; Đánh giá tổng kết. 

1.4. Rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học qua dạy học theo dự án 

1.4.1. Kĩ năng thiết kế bài học 

1.4.1.1. Khái niệm kĩ năng và kĩ năng thiết kế bài học 

 Kĩ năng 

Những nghiên cứu lí luận chung về KN và rèn luyện KN từ lâu đã được xem xét 

trong các công trình của V.A. Cruchesky, A.G.Covaliop, K.K.Platonop, G.G.Golubev,  

N.D. Levitop, A.V. Petrovsky và nhiều người khác. Những nghiên cứu về KN có 2 

hướng cơ bản: 1/ Quan niệm tâm lí học về KN; 2/ Quan niệm thực tế về KN. 

Theo quan niệm tâm lí học về KN, các nghiên cứu căn bản đều dựa vào quan 

niệm KN là thuộc tính tâm lí cá nhân, là khả năng thực hiện thành công hoạt động nhất 

định, hoặc là kĩ thuật hay cách thức thực hiện hành động, hoặc là sự thực hiện có kết 

quả hành động trong những điều kiện nhất định, cụ thể: 

Thứ nhất, coi KN là phương thức hành động như:  V.A. Cruchesky giải thích KN 

là phương thức thực hiện hành động đã được con người lĩnh hội, nếu nắm được 

phương thức hành động là người có KN (1981) [23].  Hay là A.G. Covaliop thì KN là 

phương thức thực hiện hành động phù hợp với mục đích và điều kiện của hoạt động 

nhất định [22]. Đây là cách diễn đạt khác nhưng cùng bản chất với quan điểm trên. 

Biết phương thức thực hiện hành động nhưng không hành động được thì chưa phải là 

có KN, bởi trên thực tế nắm được phương thức hành động và làm việc được bằng hành 

động là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. 
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Thứ hai, coi KN là một dạng năng lực hoạt động của con người, đại diện  K.K. 

Platonop và G.G. Golubev giải thích KN là năng lực của con người thực hiện công 

việc có kết quả với một chất lượng cần thiết trong những điều kiện mới và khoảng thời 

gian tương ứng (dẫn theo Phạm Tất Dong [30]). Đồng nhất KN và năng lực trong cùng 

một điều kiện có lẽ là chưa thỏa đáng. KN chỉ là một dạng năng lực (năng lực Làm), 

hoặc là một phần của năng lực mà thôi [63], [72]). 

Thứ ba, coi KN là kĩ thuật hành động, đại diện N.D. Levitop cho rằng KN là sự 

thực hiện có kết quả một động tác nào đó hay một hoạt động phức tạp bằng cách áp 

dụng hay lựa chọn những cách thức đúng đắn có tính đến những điều kiện nhất định 

[84]. Nhưng ai cũng biết KN có tính kĩ thuật chứ không đồng nhất với kĩ thuật. KN là 

hành động có hồn, còn kĩ thuật là động tác vô hồn mà rôbốt cũng làm được. 

Những nghiên cứu cụ thể khác về KN và rèn luyện KN theo khuynh hướng tâm lí 

học như trên đã được thể hiện trong các công trình khác: Trần Trọng Thủy [108] xem 

KN là mặt kĩ thuật của hành động. Nguyễn Thị Thanh [99] giải thích KN là việc thực 

hiện có kết quả các hành động và kĩ thuật hành động trên cơ sở vận dụng những kiến 

thức, kinh nghiệm đã có một cách hợp lí, linh hoạt vào các tình huống khác nhau để đạt 

được các mục tiêu đã xác định. Theo Nguyễn Thành Kỉnh [80], KN là sự thực hiện hoạt 

động một cách thành thạo, linh hoạt sáng tạo phù hợp với các mục tiêu trong những điều 

kiện khác nhau....Một số nghiên cứu khác theo hướng trên nói chung cũng hiểu KN như 

thuộc tính tâm lí cá nhân, như là khả năng thực hiện hành động. Nguyễn Như An [2], 

Phan Thanh Long  [89] và Cao Thị Thặng [98]. Đặng Vũ Hoạt [50], v.v… 

Theo cách tiếp cận thực tế, Đặng Thành Hưng không tán thành quan niệm trên 

vì cho rằng KN là hành động có thật chứ không phải khả năng, càng không phải thuộc 

tính tâm lí (vì riêng cái tâm lí thì không tác động được vào cái gì trong hiện thực cả), 

cũng không phải cách thức hành động vì biết cách hành động vẫn là khả năng chứ 

chưa phải kĩ năng. Ông giải thích KN là một dạng hành động được thực hiện tự giác 

dựa trên tri thức về công việc, khả năng vận động và những điều kiện sinh học - tâm lí 

khác của cá nhân (chủ thể có KN đó) như nhu cầu, tình cảm, ý chí, tính tích cực cá 

nhân… để đạt được kết quả theo mục đích hay tiêu chí đã định, hoặc mức độ thành 

công theo chuẩn hay qui định [58], [63], [67]. 

Hướng theo tiếp cận thực tế này có nhiều nghiên cứu gần đây dành cho những 

lĩnh vực cụ thể. Mai Thị Anh  [5], Trương Thị Thu Yến [129], Nguyễn Thị Chim Lang  

[83], Trịnh Thị Xim [126] ..... 
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Chúng tôi cũng đồng tình với quan điểm này coi kĩ năng là một dạng hoạt động 

được thực hiện tự giác dựa trên tri thức, vốn kinh nghiệm và điều kiện tâm lý bên 

trong mỗi cá nhân vào các tình huống khác nhau để đạt được các mục tiêu đã  xác 

định. KN có chức năng phát triển cá nhân, KN bao giờ cũng có sự kiểm soát bởi nhận 

thức một cách mềm dẻo và linh hoạt. Kĩ xảo, thói quen nó có tính ổn định, nhưng KN 

có tính phát triển, bởi vậy nhờ quá trình rèn luyện mỗi cá nhân thì năng lực cá nhân 

mới có thể phát triển được. 

 Kĩ năng thiết kế bài học 

Kĩ năng thiết kế bài học là một trong những KN nghề cốt lõi trong cấu trúc năng 

lực nghề nghiệp của GVTH. Trong nhiều nghiên cứu, kĩ năng TKBH có nhiều cách 

gọi tên các khác nhau: KN thiết kế bài dạy học; KN thiết kế kế hoạch dạy học; soạn 

giáo án.... 

Theo Dương Hoàng Oanh [92], khi nghiên cứu về KN thiết kế bài dạy thực hành 

kĩ thuật, tác giả cho rằng “đó là khả năng soạn thảo một văn bản về quy trình tiến hành 

bài dạy thực hành cho một và vài tiết lên lớp; trong đó nêu rõ mục tiêu, nội dung 

phương pháp, phương tiện, thời gian dạy học cho từng nội dung và kế hoạch đánh giá 

kết quả bài dạy; đặc biệt phải nêu rõ sự phân vai và phối hợp hoạt động giữa GV và 

SV trong từng hoạt động cụ thể”. Như vậy sản phẩm của quá trình này là giáo án bài 

dạy. Công việc chủ yếu của GV trong giai đoạn này là: Xác định mục tiêu, trọng tâm 

của môn học cũng như từng chương, bài; lập kế hoạch bài dạy; xác định những chuẩn 

bị cần thiết cho dạy học; Chỉ ra những thuận lợi và khó khăn trong giảng day và cách 

giải quyết cho từng bài. 

Đỗ Mạnh Cường [24] cho rằng, thiết kế bài dạy học là quá trình biến các lý 

thuyết và mô hình học tập thành hệ thống kế hoạch hoạt động dạy, hoạt động học cũng 

như sử dụng, khai thác phương tiện, tài liệu học tập để thực hiện nhiệm vụ dạy học. 

Bản thiết kế mỗi bài học chính là kết hợp những thiết kế cụ thể của mục tiêu học tập, 

nội dung học tập, các hoạt động, các phương tiện giảng dạy- học tập và học liệu, đánh 

giá tổng kết và hướng dẫn học tập bổ sung, môi trường học tập và xác lập được 

những liên hệ cần thiết, hợp lí giữa những yếu tố này. 

Chúng tôi quan niệm, KN TKBH là kĩ năng nghề nghiệp của nhà giáo, thể hiện 

hành động sáng tạo khi tạo ra những ý tưởng, những điều kiện, tiền đề cần thiết cho hoạt 

động day học. KN TKBH là hoạt động lao động sư phạm sáng tạo của GV mang tính hệ 

thống như lên ý tưởng, phát triển, đánh giá và quản lý toàn bộ quá trình dạy học một 
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đơn vị bài học theo một ý tưởng khoa học rõ ràng, đảm bảo cho việc dạy và học có hiệu 

quả. Hoạt động này có được, dựa trên tri thức, vốn kinh nghiệm sư phạm, các phẩm 

chất nghề nghiệp cá nhân của GV  kết hợp với những nguồn lực cần thiết để định hướng 

trước tiến trình dạy học, các hoạt động học tập nhằm đạt được mục đích đề ra. 

Về mặt nội dụng,  KN TKBH  là tổ hợp nhiều kĩ năng thành phần bao gồm: KN 

thiết kế mục tiêu bài học; KN thiết kế phương tiện, học liệu dạy học; KN thiết kế nội 

dung dạy học; KN thiết kế hoạt động người học và người dạy; KN thiết kế môi trường 

học tập. Mức độ thuần thục KN được đánh giá trên cơ sở thuần thục, phối hợp các thao 

tác hành động của tổ hợp các kĩ năng thành phần này. 

1.4.1.2. Cấu trúc kĩ thuật của kĩ năng thiết kế bài học 

Để rèn luyện thành công KN TKBH, việc nhận diện các thành tố cần thiết để cấu 

trúc nên KN rất quan trọng, nó là tiền đề cần thiết để quan sát, đánh giá, điều chỉnh, 

định hướng quá trình luyện tập. Chúng tôi thống nhất với quan niệm của tác giả Đặng 

Thành Hưng (2002) [63] về nhận diện và đánh giá KN. KN TKBH cũng bao gồm 4 

thành tố cơ bản sau, trong đó yếu tố hệ thống thao tác có ý nghĩa trung tâm và quan 

trọng nhất. 

- Hệ thống thao tác tối thiểu của hành động TKBH được tổ chức linh hoạt. KN 

TKBH bao gồm những thao tác đặc trưng như: phân tích nội dung; xác định mục tiêu; 

lựa chọn phương pháp và phương tiện; học liệu; trình bày giáo án; thiết kế hoạt động 

người học.....Muốn hình thành KN TKBH cho SV thì đương nhiên phải xác lập hệ 

thống các thao tác này, nếu thiếu thao tác thì KN TKBH chưa được xác lập hoặc mức 

độ thực hiện KN thấp. Tuy nhiên các thao tác này không phải được “lấp đầy” một cách 

cơ học mà việc sử dụng các thao tác trong các điều kiện và tình huống nhất định nó 

được phối hợp, sử dụng một cách linh hoạt. Điều này chỉ được hình thành thông qua 

việc SV được trải nghiệm các hoạt động thực tiễn, bởi chỉ thông qua trải nghiệm cá 

nhân có sự “thử nghiệm”, điều hướng, linh hoạt, mềm dẻo trong việc thực hiện các 

thao tác hành động. 

- Trình tự lôgic của tiến trình thực hiện các thao tác hoạt động TKBH. KN này bao 

hàm một hệ thống các thao tác tối thiểu, các thao tác được thực hiện theo một trình tự 

lôgic nhất định, ví dụ không thể xuất hiện thao tác lựa chọn phương pháp luận và phương 

tiện dạy học trước việc phân tích nội dung và xác định mục tiêu dạy  học. Nếu lộn xộn về 

lôgic thì KN chưa hẳn đã được xác lập, hoặc được xác lập nhưng ở mức độ thấp. 

- Các quá trình điều chỉnh hành động TKBH. Trong quá trình rèn luyện KN 
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TKBH, hình thành các thao tác theo một trình tự lôgic nhất định là điều kiện cần nhưng 

không hẳn KN đó sẽ được xác lập ngay. Quá trình này bao hàm cả sự “thử- sai”; trong  

đó cá nhân trải qua các giai đoạn mò mẫm, khám phá, phán đoán, làm thử, điều chỉnh 

ngay trong tiến trình hành động. Để rút ngắn quá trình thử, sai cá nhân cần có nhận thức 

đúng về KN, mục đích rèn luyện, điều kiện luyện tập, có sự định hướng cố vấn sát sao 

của GgV. Đặc biệt, TKBH là một tổ hợp các kĩ năng  nhỏ, mỗi KN bao gồm nhiều thao 

tác hợp thành, để hình thành các KN là một quá trình phát triển, điều chỉnh, sàng lọc liên 

tục các hành động, các thao tác. Quá trình này không kết thúc ngay cả khi đã thành 

GVTH lành nghề bởi việc điều chỉnh vẫn luôn diễn ra tuy mức độ chậm và ổn định hơn. 

- Nhịp độ thực hiện và cơ cấu thời gian thực hiện các thao tác trong TKBH. Nhịp 

độ thực hiện và cơ cấu thời gian thực hiện các thao tác trong TKBH phản ánh rõ nét 

mức độ thuần thục của cá nhân trong việc thực hiện KN TKBH. Có những cá nhân, 

các thao tác hành vi đã có tuy nhiên tiến trình thực hiện còn chậm hoặc còn rối thiếu 

hiệu quả nó phản ánh chủ thể vẫn đang trong giai đoạn mò mẫm mà chưa xác lập KN 

một cách hoàn toàn. Cơ cấu thời gian phản ánh tính hiệu quả  của KN, với nguồn lực 

vừa đủ, quỹ thời gian tối thiểu nhưng hiệu quả vẫn đảm bảo là điều mà quá trình luyện 

tập KN TKBH cần hướng tới. 

1.4.1.3. Tiêu chí nhận diện và đánh giá kĩ năng thiết kế bài học 

Theo Đặng Thành Hưng [63], để nhận diện và đánh giá KN nói chung và KN 

TKBH nói riêng cần dựa trên một số tiêu chí cơ bản sau: 

1/ Tính đầy đủ của nội dung và cấu trúc của kĩ năng TKBH 

- Số lượng những thao tác cần thiết mà cá nhân thực hiện. 

- Số lượng những thao tác thừa song không ảnh hưởng đến nội dung cần thiết 

của KN TKBH. 

- Tính tối giản của việc tổ chức những thao tác này trong hành động. 

2/ Tính hợp lí về lôgic của kĩ năng TKBH 

- Trình tự sắp xếp việc thực hiện các thao tác có hợp lí tối đa không hoặc có 

phù hợp cao với nhiệm vụ cụ thể lúc đó không. 

-  Tính hợp lí của việc phân chia thời gian và nhịp độ thực hiện từng thao tác 

và thực hiện cả hành động. 

3/ Mức độ thành thạo của kĩ năng TKBH 

- Tần số thao tác hay hành vi sai hoặc không đúng chuẩn KN TKBH đã định. 

- Tỉ lệ lặp lại (thừa) của các thao tác, cử chỉ, hành vi thực hiện đúng. 
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-  Mức độ hoàn thiện của những thao tác đúng mẫu 

4/ Mức độ linh hoạt của kĩ năng TKBH 

- Tính chất phân kì của tổ chức các thao tác, tức là cùng số lượng thao tác 

nhưng có thể biến đổi trình tự và nội dung theo nhiều phương án. 

-  Tính chất thay thế được hay biến đổi của một số thao tác trong KN TKBH 

khi chuyển sang hoàn cảnh khác (tính mở). 

- Tính lưu loát (ít vấp váp) của từng thao tác và của cả hành động xét từ đầu đến 

khi kết thúc hành động. 

5/ Hiệu quả của kĩ năng TKBH 

- Số lượng và chất lượng của sản phẩm do kĩ năng TKBH mang lại. 

- Tỉ số giữa kết quả và chi phí nguồn lực. 

- Tác dụng của kĩ năng TKBH trong sự phát triển cá nhân. 

- Mức độ trùng khớp giữa kết quả đạt được và mục tiêu hành động. 

1.4.1.4. Quy trình rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học 

Trên cơ sở nghiên cứu của nhiều tác giả [94], [96], [99], [103], [105]....chúng tôi 

nhận thấy, việc rèn luyện KN TKBH cho SV đại học ngành GDTH cần được tiến hành 

qua các bước như sau: 

 Bước 1. Tổ chức cung cấp tri thức về TKBH 

Mục đích của giai đoạn này là giúp SV nhận thức đầy đủ về mục đích, yêu cầu, 

điều kiện, phương tiện, cách thức thực hiện hành động và các thao tác cấu thành hành 

động TKBH. Cung cấp cho SV những tri thức cơ bản về: bản chất, cấu trúc của 

TKBH; những lý thuyết cơ bản về thiết kế dạy học; hệ thống các thao tác tối thiểu của 

KN TKBH; kĩ thuật thực hiện các thao tác (kĩ thuật thiết kế mục tiêu dạy học; kĩ thuật 

thiết kế nội dung học tập; kĩ thuật thiết kế hoạt động học của người học; ...)  

 Bước 2. Quan sát mẫu và thực hành theo mẫu 

Với vai trò huấn luyện và cố vấn, GV tổ chức cho SV nghiên cứu các sản phẩm 

mẫu (các giáo án, các tiết dạy mẫu, băng hình....). Mục đích của bước này là hình 

thành biểu tượng về hành động, mô hình kĩ thuật về hành động. Kết quả của giai đoạn 

này là sự nhận thức mối liên hệ giữa tri thức chuyên môn về TKBH với yêu cầu thực 

tiễn của nghề dạy học, là sự hình dung các thao tác nghề nghiệp cụ thể, trình tự cần 

thực hiện, thực hành các thao tác đó tạo ra sản phẩm cụ thể. 

Nhờ tiến hành làm thử, SV có điều kiện vận dụng những hiểu biết của mình vào 

thực tiễn, từ đó điều chỉnh phù hợp với yêu cầu của hành động, đồng thời góp phần 
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củng cố tri thức đã học. Giai đoạn này không chỉ đơn thuần có ích đối với người học, mà 

cả đối với người dạy. Qua những thông tin thu được từ quá trình thực hành, người dạy 

phát hiện ra những thao tác lỗi, kĩ thuật lỗi của người học từ đó đưa ra sự trợ giúp hiệu 

chỉnh hợp lí. Giai đoạn này khá căng thẳng và gặp nhiều sai sót, SV sẽ gặp phải các vấn 

đề sau: tự nhận thấy khó khăn, lúng túng thể hiện kĩ năng, cảm thấy thiếu tin tưởng: ngại 

ngùng, thao tác chệch choạc... Cùng với vai trò hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ, tạo điều 

kiện luyện tập trong nhiều tình huống, SV vượt qua “ngưỡng” ban đầu, các em sẽ thấy 

tự tin để thực hiện các thao tác hành động. Ví dụ, bước đầu khi thiết kế các hoạt động 

học tập cho HS, SV thường có tâm lí lúng túng, ngại khó, lệ thuộc vào các thiết kế mẫu 

trước đó. GV cần giúp SV xác định đúng các nhiệm vụ học tập, từ đó SV đề xuất các ý 

tưởng tổ chức các hoạt động học tương ứng, chọn ý tưởng khả thi  nhất. 

 Bước  3. Luyện tập thuần thục các thao tác, luyện tập trong điều kiện biến đổi 

Đây là giai đoạn giúp SV biết kết nối các thao tác rời rạc thành một chuỗi hệ 

thống, lôgic. SV không những nắm vững quy trình thực hiện các thao tác, kĩ thuật thực 

hiện các thao tác mà còn thể hiện sự linh hoạt, mềm dẻo khi sử dụng các thao tác để 

tạo ra những sản phẩm TKBH sáng tạo, mang bản sắc và dấu ấn cá nhân. Quá trình 

luyện tập KN của cá nhân sẽ hoàn thiện, bổ sung và cải tiến các thao tác, kĩ thuật hành 

động, giúp cá nhân thực hiện hiệu quả hành động nhưng tiết kiệm công sức và các 

nguồn lực khác. 

Muốn được như vậy, trong bước này, cần tổ chức cho SV trải nghiệm với thực 

tiễn tại các trường phổ thông. SV sẽ thể nghiệm thiết kế nhiều sản phẩm để vận dụng 

trong các môn học khác nhau, làm cho việc luyện tập diễn ra thường xuyên, liên tục để 

liên kết các thao tác riêng lẻ thành hệ thống giúp chính xác hóa, tinh giản hóa dần các 

thao tác. Đến đây, SV đã có KN TKBH, tuy nhiên để nó tồn tại bền vững và ổn định, 

quá trình luyện tập vẫn tiếp diễn trong các điều kiện hoàn cảnh khác nhau. Trong giai 

đoạn này, SV có thể có các biểu hiện: KN đã thuần thục nhưng chỉ diễn ra trong các 

điều kiện quen thuộc; ở mức cao, SV làm chủ được hành động cá nhân, sử dụng các 

thao tác nhuần nhuyễn, sử dụng như hành động tự nhiên. 

 Bước 4.  Ôn tập và đánh giá  kĩ năng 

Ở giai đoạn trên KN TKBH đã được hình thành tuy nhiên nó vẫn tiếp tục phát 

triển và hoàn thiện. Việc tiếp tục vận dụng trong các điều kiện và hoàn cảnh khác 

nhau, giúp cá nhân phát triển sự sáng tạo, củng cố và làm cho KN tồn tại bền vững. Ôn 

tập lại những gì đã học luôn cần thiết, nhưng đối với việc học KN, hành vi thì nó quan 
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trọng hơn rất nhiều; đây được xem là khâu quan trọng quyết định tới sự thành công 

của việc hình thành một KN, hành vi nào đó. KN chỉ được hình thành trên cơ sở của 

sự luyện tập kiên trì và bền bỉ. Sự luyện tập không chỉ trợ giúp việc ghi nhớ về thao 

tác, kĩ thuật, lôgic tiến hành KN, mà cơ chế đó còn tạo ra được những phản xạ thích 

hợp của các bộ phận, giác quan cơ thể (kể cả não bộ) thực hiện KN đó. Đồng thời đem 

đến sự điêu luyện cho quá trình thực hiện các kĩ thuật và phối kết hợp giữa các thao 

tác, kĩ thuật đó trong KN. 

Sau mỗi quá trình luyện tập, luôn cần sự đánh giá, đánh giá bao hàm cả sự thừa 

nhận, công nhận sự nỗ lực của từng cá nhân và khuyến khích, khích lệ SV tích cực hơn 

nữa trong rèn KN nghề. Đánh giá còn có chức năng thúc đẩy hoạt động dạy học, làm 

cho nó tích cực hơn, hiệu quả hơn chứ không đơn thuần chỉ để xác định, so sánh hiệu 

năng làm việc, học tập của mỗi người. Đánh giá và hiệu chỉnh  được thực hiện xuyên 

suốt quá trình rèn luyện KN TKBH, tuy nhiên đánh giá trong khâu cuối cùng rất quan 

trọng. Trong khâu này người dạy và người học xác định mức độ thuần thục KN ở mỗi 

người học. Từ đó phải vạch ra được chiến lược cụ thể để cải thiện kết quả của SV, đặc 

biệt đối với những SV có kết quả rèn luyện chưa khả quan. Đánh giá có thể bằng nhiều 

phương thức như đánh giá điều chỉnh từ phía GgV, đánh giá từ các nhóm SV, tự đánh 

giá điều chỉnh mỗi cá nhân. 

1.4.2. Vai trò của dạy học theo dự án trong rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học 

Như đã phân tích ở trên, DHTDA là một chiến lược dạy học đáp ứng được các 

tiêu chí của dạy học tích cực bởi nó chứa đựng nhiều triết lí dạy học hiện đại: triết lí 

học hợp tác, triết lí giải quyết vấn đề, triết lí học kiến tạo... Vì vậy, DHTDA được đánh 

giá là một trong những chiến lược dạy học của thế kỉ XXI,  có nhiều điểm phù hợp để 

rèn luyện KN nói chung và  đặc biệt với KN TKBH nói riêng, bởi các ưu điểm sau: 

1.4.2.1. Sinh viên có nhiều cơ hội trải nghiệm, thực hành kĩ năng thiết kế bài học 

DHTDA tạo nhiều cơ hội, điều kiện để SV tìm tòi, khám phá, tự kiến tạo nên 

kiến thức, kĩ năng, nhờ: 1/ DHTDA có sự mở rộng về không gian và thời gian khắc 

phục được hạn chế dạy học truyền thống, giúp SV phát triển năng lực làm việc độc 

lập, tự giác cao trong các môi trường dạy học phi truyền thống: làm việc trong lớp học 

ảo, làm việc online....Do vậy, tính chủ động và tích cực hoạt động của SV cao hơn 

trong quá trình luyện tập, rèn luyện thêm cho SV KN giao tiếp, KN lập kế hoạch, KN 

ứng dụng CNTT....2/ DHTDA cho phép người học học bằng phương thức “việc làm” 

nhưng để tích lũy, khám phá nhận thức mới, phù hợp với quy luật hình thành KN. SV 

chỉ có thể hình thành và phát triển KN TKBH thông qua luyện tập, điều chỉnh liên tục. 
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Mỗi dự án học tập là một nhiệm vụ phức hợp lí thuyết và thực tiễn, SV chủ động, kiến 

tạo kiến thức lí luận về TKBH, lại vừa ứng dụng các kiến thức lí luận đó vào thực tiễn, 

giải quyết các bài toán thực tế cụ thể. Qua đó, SV luyện tập các thao tác, hành động 

TKBH nhiều lần với nhiều tình huống thực tế khác nhau, để hình thành và phát triển 

KN. 3/ Trong quá trình tổ chức DHTDA, nhà giáo dục chủ động và kiểm soát  toàn bộ 

quy trình rèn luyện, đó là qui trình hướng dẫn của GV; qui trình luyện tập của SV và 

qui trình kiểm tra đánh giá. Việc kiểm tra đánh giá diễn ra thường xuyên liên tục, đa 

dạng về phương thức như SV tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau; vai trò đánh giá, điều 

chỉnh của GgV; vai trò cố vấn định hướng, giúp đỡ của GV phổ thông. 

Như vậy, DHTDA góp phần thực hiện mục tiêu kép trong đào tạo ở bậc đại học 

vừa trang bị kiến thức cho SV vừa tăng cường rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Ngoài ra 

còn giúp SV có thêm một công cụ để sau này các em tổ chức tốt hoạt động dạy học ở 

trường phổ thông. Nhờ đó, chẳng những góp phần đổi mới đào tạo ở trường ĐHSP mà 

còn hỗ trợ công cuộc đổi mới giáo dục phổ thông. 

1.4.2.2. Mỗi dự án học tập tạo ra sản phẩm cụ thể có thể vận dụng vào thực tiễn 

Qua mỗi dự án học tập SV được thực nghiệm một cách chủ động. Điều này, đặc 

biệt quan trọng trong rèn luyện KN TKBH, bởi hiệu quả của KN được thể hiện rất rõ ở 

hiệu quả của các bản kế hoạch bài học. Bản kế hoạch hoạt động ngày càng đạt đến 

mức độ cao chỉ khi nó được thực nghiệm, rút kinh nghiệm nhiều lần. Nó không thể chỉ 

thông qua giảng lí thuyết trên lớp được. Mỗi dự án gồm nhiệm vụ học tập phức hợp: 

nghiên cứu lý thuyết và vận dụng lý thuyết vào trong hoạt động thực tiễn; thực hành; 

bao giờ cũng có một sản phẩm cụ thể có thể đánh giá được (tùy theo nhiệm vụ mà có 

các sản phẩm khác nhau). SV được dự giờ, được quan sát các thao tác, các hành động cụ 

thể của GV phổ thông về TKBH, SV được thực hành theo mẫu, được góp ý, đánh giá 

điều chỉnh để hoàn thành các sản phẩm thiết kế.... Phương thức học tập của SV là học để 

làm, thành thạo các thao tác, kĩ thuật thực hiện các hoạt động nghề nghiệp. GgV sẽ 

giám sát, định hướng và hỗ trợ các hoạt động học tập của người học. Qua mỗi sản phẩm, 

GgV có căn cứ để điều chỉnh, đánh giá mức độ hoàn thiện KN TKBH của SV. 

1.4.2.3. Sinh viên tham gia làm việc trong môi trường hợp tác 

DHTDA nó vừa có thể cá nhân hóa hoạt động người học, nhưng đồng thời phát 

huy ở người học những KN: hợp tác, lập kế hoạch, tổ chức....giúp người học phát triển 

những KN tư duy bậc cao. Đặc trưng của DHTDA là làm việc hợp tác, thông qua hợp 

tác trong nhóm, các cá nhân thúc đẩy lẫn nhau, mỗi cá thể có cơ hội tham gia vào 

những “phần hành” công việc của mình trên cơ sở vì lợi ích chung của cả nhóm, mỗi 
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cá nhân đều phải nỗ lực, cố gắng hết mình, chủ động, sáng tạo để hoàn thành một cách 

tốt nhất nhiệm vụ được giao. 

1.4.2.4. Dạy học theo dự án tạo môi trường khuyến khích nhu cầu rèn luyện kĩ 

năng thiết kế bài học 

DHTDA đáp ứng yêu cầu đổi mới  dạy học hiện nay, dạy học hướng vào người 

học, đáp ứng nhu cầu hứng thú của người học, chuyển từ phương thức giảng dạy 

“giảng viên nói” thành “SV làm”. Chủ đề và nội dung của dự án do SV đề xuất, phù 

hợp với từng đối tượng nhóm SV, gây hứng thú cho người học, thúc đẩy mong muốn 

học tập, khát vọng tìm ra chân lý khoa học của người học, tăng cường năng lực hoàn 

thành những công việc quan trọng và mong muốn được đánh giá. Khi người học có 

cơ hội kiểm soát được việc học của chính mình, giá trị của việc học đối với họ cũng 

tăng lên. DHTDA rèn luyện KN làm việc theo nhóm, tính hợp tác, nhưng tôn trọng 

năng lực làm việc của từng thành viên. Bản chất của DHTDA thể hiện ở chỗ kết hợp 

đầy đủ và hài hòa các phương thức học tập và các phong cách học tập của người học. 

Họ có vô vàn cơ hội học tập khác nhau, không thế này thì thế kia. Trong học tập người 

học kết hợp cả 4 phương thức học tập như: học bằng cách bắt chước, học bằng làm 

việc, học bằng trải nghiệm các giá trị, học bằng ý thức lí luận. Không có kiểu dạy học 

nào tạo thuận lợi cho nhiều phương án học tập như vậy. 

Ngoài ra, DHTDA giúp SV hiểu được việc học  phải gắn với việc tự học, tự đào 

tạo; gắn việc học với nghiên cứu khoa học; gắn học với rèn luyện KN nghề nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2 Vai trò của DHTDA trong rèn luyện kĩ năng TKBH 

1.4.3. Nhiệm vụ rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học thông qua dạy học theo dự án 

Để rèn luyện KN TKBH cần giúp SV có được: Nhận thức về KN TKBH; Luyện 

tập thô để hình thành phương thức hành động KN TKBH; Luyện tập thuần thục, phát 

triển kĩ năng cá nhân; Quá trình đánh giá, tự điều chỉnh KN để hoàn thiện KN. 
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1.4.3.1. Cung cấp hệ thống các thao tác, trình tự lôgic của các thao tác 

SV cần nhận thức đầy đủ về số lượng những thao tác cần thiết mà cá nhân thực 

hiện. Trình tự sắp xếp việc thực hiện các thao tác. Tính hợp lí của việc phân chia 

thời gian và nhịp độ thực hiện từng thao tác và thực hiện cả hành động. Nhớ hệ 

thống các thao tác, hành động; kĩ thuật thực hiện các thao tác, hướng tới sử dụng hiệu 

quả các thao tác, hành động một cách linh hoạt, thành thục trong TKBH. Ví dụ KN 

thiết kế mục tiêu dạy học bao gồm các thao tác: Xác định mục đích, yêu cầu giáo dục, 

xác định chuẩn kiến thức KN cần đạt; Nhận dạng loại bài dạy, xác định lĩnh vực học 

tập; Xác định các sản phẩm dạy học; Sử dụng các thuật ngữ, mệnh đề phù hợp để 

phát biểu mục tiêu. 

1.4.3.2. Luyện tập thô, hình thành phương thức thực hiện KN TKBH 

Thực hiện những hành động áp dụng KN với 2 mục đích: 1/ Để luyện tập xác lập 

KN; 2/ Tự động điều chỉnh, định hướng hành vi đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Việc rèn 

luyện KN TKBH cần được thực hiện bằng một loạt các hoạt động lôgic, chặt chẽ thành 

một hệ thống. KN TKBH cần thiết trải nghiệm qua hoạt động thực tiễn, nhờ đó mà các 

hành động các thao tác liên tục được điều chỉnh, phát triển để phù hợp với những yêu 

cầu thực tiễn. Ở trình độ cao, KN có tính linh hoạt, mềm dẻo, sáng tạo; điều này dần 

có được nhờ hoạt động biến đổi, xử lý trên những sản phẩm ứng dụng thực tế. 

1.4.3.3. Luyện tập thuần thục, phát triển kĩ năng cá nhân 

Đây là nội dung rèn luyện chuyển từ luyện tập thô sang luyện tập tinh. SV sẽ tiến 

hành điều chỉnh, loại bỏ những thao tác thừa, tối giản việc tổ chức các thao tác trong 

hành động. Hoàn thiện các thao tác đúng mẫu; rèn tính lưu loát (ít vấp váp) của từng 

thao tác và của cả hành động xét từ đầu đến khi kết thúc hành động. Giúp cá nhân 

phát triển năng lực cá nhân, nâng cao hiệu quả thực hiện KN, giúp cá nhân linh hoạt, 

mềm dẻo thực hiện KN. Điều này, GV cần phân hóa nhiệm vụ luyện tập để phù hợp 

với năng lực của từng cá nhân, hướng tới SV không những đạt chuẩn mà còn trên 

chuẩn, phát huy yếu tố tích cực sáng tạo ở mỗi cá nhân. 

1.4.3.4. Tự đánh giá và điều chỉnh để hoàn thiện kĩ năng 

Đây là nội dung quan trọng để SV có được năng lực điều chỉnh, thích ứng với 

những yêu cầu mới ngày càng cao của thực tiễn dạy học. Trong quá trình luyện tập, 

cần giúp SV tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau; đánh giá để tự điều chỉnh linh hoạt hướng 

tới phát triển KN; đánh giá để loại bỏ những thao tác sai, thao tác kém hiệu quả từ đó 

điều chỉnh để hoàn thiện, mức độ cao là sự thuần thục, lành nghề và sự nhạy cảm, tinh 

tế khi thực hiện KN. 
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1.4.4 Phương thức vận dụng dạy học theo dự án để rèn luyện kĩ năng thiết kế bài 

học cho sinh viên đại học ngành Giáo dục tiểu học 

Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu chương trình đào tạo GVTH  hiện hành, lựa 

chọn một số bộ môn có điều kiện thuận lợi để rèn luyện KN TKBH như sau: 

Bảng 1.2. Thống kê các môn học có nội dung liên quan rèn KN TKBH 

Bộ môn Khái quát về nội dung môn 

học 

Nội dung có liên quan 

TKBH 

Kì học 

 

Giáo dục học 

tiểu học 

Nhà trường tiểu học, người 

GVTH 

 

Lí luận và thực hành về 

thiết kế dạy học 

(TKBH) 

 

 Thường ở 

kì thứ 4 

hoặc 5 

Lí luận dạy học tiểu học 

Lí luận giáo dục tiểu học 

KT-ĐG kết quả học tập của 

HSTH 

Các bộ PPDH 

(PPDH Toán, 

PPDH Tiếng 

Việt, PPDH 

TN-XH...) 

 

Lí luận dạy học bộ môn 

 

 

Lí luận và thực hành 

TKBH bộ môn 

Bắt đầu từ 

kì thứ 5 

đến kì thứ 

7  

Thực hành dạy học bộ môn 

 

Phương tiện 

kĩ thuật dạy 

học và ứng 

dụng CNTT 

trong dạy học 

Lí luận về phương tiện kĩ 

thuật dạy học 

- Thiết kế phương tiện, 

học liệu dạy học; 

- Ứng dụng CNTT 

trong TKBH;  

- TKBH trong môi 

trường đa phương tiện 

Thường ở 

kì thứ 6 

Ứng dụng CNTT trong dạy 

học 

Thiết kế và sử dụng các phần 

mềm dạy học 

 

Rèn luyện 

NVSP TX 

Thực hành KN dạy học  

Thực hành TKBH 

Có ở hầu 

hết các kì Thực hành KN giáo dục 

Hoạt động trường phổ thông 

 

Việc rèn luyện KN TKBH trong chương trình hiện hành được tiến hành nhỏ lẻ, 

rời rạc ở các bộ môn, tính liên kết thành một chỉnh thể không cao; thiếu tính biện pháp 

mang tính chuyên biệt, hệ thống. 

DHTDA là một kiểu dạy học có tính tích hợp cao, đòi hỏi quỹ thời gian tương 

đối nhiều. Vận dụng DHTDA trong rèn luyện KN TKBH cần đảm bảo các bước, các 

giai đoạn hình thành và hoàn thiện KN nhất định [mục 1.4.1.4]. Bởi vậy, để đảm bảo 

tính khả thi trong vận dụng DHTDA để rèn luyện có hiệu quả KN TKBH, chúng tôi đã 

phối kết hợp các nội dung của một số bộ môn, thiết kế thành các chủ đề dự án để tổ 
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chức rèn luyện KN TKBH cho SV. Trên cơ sở vẫn đảm bảo nội dung, thời lượng của 

chương trình đào tạo các bộ môn, nhưng vẫn đảm bảo tính khả thi, tính hiệu quả trong 

rèn luyện KN TKBH. Ngoài ra, việc làm này còn giúp cải thiện thực trạng rèn luyện 

KN TKBH nhờ: 1/ Giúp kết nối các học phần đào tạo rời rạc thành một chỉnh thể 

thống nhất; 2/ Quá trình rèn luyện KN TKBH được thực hiện một cách chuyên biệt, 

bởi các biện pháp quản lí dạy học chặt chẽ, theo tiến trình lôgic, phù hợp. 

Bảng 1.3 Phương thức vận dụng DHTDA để rèn luyện KN TKBH 

  Kết hợp nội dung        Mô đun nội dung         Chủ đề DAHT 

Một phần nội “Giáo 

dục học tiểu học” + 

RLNVSPTX 

- Mô hình lí thuyết về 

TKBH 

- Lí luận kĩ thuật TKBH 

VD: Mô hình TKBH hiện đại 

..... 

Một phần nội dung 

PPDH bộ môn + 

RLNVSP TX 

 

    TKBH bộ môn 

VD: TKBH môn Toán theo lí 

thuyết dạy học hợp tác 

Một phần nội dung  

“Phương tiện kĩ thuật 

dạy học và ứng dụng 

CNTT trong dạy học” 

+ RLNVSPTX 

 

Ứng dụng CNTT trong 

TKBH 

VD: -Thiết kế bài giảng điện 

tử 

- TKBH trong môi trường đa 

phương tiện 

 

1.4.5. Những nhân tố ảnh hưởng đến việc rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học qua 

dạy học theo dự án ở trường sư phạm 

1.4.5.1. Nội dung chương trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 

Đây là yếu tố quyết định việc học cái gì và rèn cái gì ? Nội dung, chương trình 

rèn luyện NVSP nói chung nó ảnh hưởng đến việc rèn KN TKBH bởi: 1/  Nội dung 

rèn luyện KN TKBH có tường minh, rõ ràng trong chương trình rèn luyện NVSP. Nếu 

nội dung rèn luyện KN TKBH đang bị lẫn vào nội dung đào tạo NVSP  chưa có địa 

chỉ, nội dung chuyên biệt thì việc rèn luyện KN TKBH cũng sẽ được thực hiện “rải 

rác” đâu đó trong quá trình đào tạo. 2/ Thời lượng trong chương trình dành cho rèn 

luyện KN TKBH trong mối tương quan với các KN nghề nghiệp khác có phù hợp. Nếu 

chương trình phân định được thời lượng cụ thể, rõ ràng để hình thành các KN nghề 

nghiệp trong đó có KN TKBH, đó sẽ là tiền đề quan trọng để những người thực hiện 

chương trình có đủ không gian và thời gian thực hiện những biện pháp chuyên biệt 

nâng cao hiệu quả rèn luyện KN TKBH. 
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1.4.5.2. Năng lực của giảng viên 

Trình độ và nhận thức của GgV tác động lớn đến nội dung và các phương thức 

mà họ lựa chọn, tổ chức rèn luyện cho SV. Để đảm bảo hiệu quả rèn luyện KN TKBH  

cần: Thứ nhất, GV cần có nhận thức đầy đủ và sự am hiểu sâu sắc về lý luận rèn luyện 

KN, lý luận DHTDA; nguyên tắc, quy trình vận dụng DHTDA để rèn luyện KN 

TKBH.... Thứ hai, thiết kế các nội dung, hoạt động rèn luyện phù hợp, đảm bảo các 

nguyên tắc DHTDA; có KN tổ chức quản lý, điều hành các dự án một cách hợp lý, quy 

trình tổ chức chặt chẽ khoa học. Quá trình luyện tập sẽ được đảm bảo nếu GV kiểm 

soát tốt cả 3 quy trình: qui trình hướng dẫn, qui trình luyện tập của SV và qui trình 

đánh giá.  Thứ ba, nghệ thuật tổ chức các hoạt động của GV, sự truyền lửa, lòng nhiệt 

tình, sự yêu nghề tới SV, nuôi dưỡng nó đủ lớn để SV có động lực thúc đẩy hoạt động 

tích cực, chủ động. 

1.4.5.3. Chất lượng thiết kế các dự án học tập 

Bản thiết kế dự án quyết định rất lớn đến việc thành công hay thất bại của qúa 

trình DHTDA. Về nội dung DAHT cần đảm bảo tính mục đích, gắn với thực tiễn dạy 

học, tập trung vào rèn luyện KN; các nhiệm vụ đảm bảo tính vừa sức, khoa học.Về 

hình thức cần đảm bảo tính rõ ràng, có tính linh hoạt, các điều kiện và phương tiện học 

liệu phong phú, tạo điều kiện thiết thực cho người học. Về mặt quy trình tổ chức, 

DAHT cần thể hiện các bước, trình tự thực hiện hợp lí để GV dễ quản lí, giám sát và 

SV thực hiện các nhiệm vụ dễ dàng. Về đánh giá, DAHT cần có quá trình đánh giá và 

tự đánh giá thường xuyên với từng giai đoạn; các tiêu chí đánh giá các sản phẩm cũng 

như các công cụ đánh giá khác rõ ràng, cụ thể. 

1.4.5.4. Yếu tố sinh viên 

Quá trình tổ chức rèn luyện KN muốn trở thành nguyên nhân thực sự của tiến 

trình và thành tựu phát triển ở mỗi cá nhân, thì trước hết quá trình đó phải giúp cá 

nhân chuyển học vấn của mình thành khả năng và nhu cầu độc lập, thành giá trị bên 

trong, thành hoạt động và ý chí tự rèn luyện. Vai trò của yếu tố bên trong- nội lực- đối 

với sự phát triển cá nhân vô cùng lớn. Hoạt động chính bản thân SV quyết định sự phát 

triển của chính họ. Muốn biến yếu tố nội lực bên trong thành nhu cầu, động cơ phát 

triển, thì quá trình rèn luyện KN dạy học phải chuẩn bị được các tiền đề cơ bản sau: 

1/ SV cần có tri thức và những kinh nghiệm cần thiết về TKBH. Muốn quá trình 

luyện tập đúng, cá nhân cần có hiểu biết đầy đủ về nội dung luyện tập, bao gồm: SV 
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có những tri thức cơ bản về bản chất, cấu trúc của KN TKBH; hệ thống các thao tác tối 

thiểu; kĩ thuật thực hiện các thao tác.... 

2/ Thực hiện các thao tác theo quy trình và kĩ thuật hợp lý:  SV phải có cơ hội áp 

dụng, thực hành các thao tác hành động cụ thể của TKBH để từng bước luyện tập thuần 

thục KN.  Đó là quá trình luyện tập từng thao tác đến kết nối các thao tác theo một tiến 

trình lôgic. Có thể có nhiều quy trình luyện tập khác nhau, tương ứng với những hoàn 

cảnh, trường hợp hành động khác nhau, tuy nhiên quá trình này bao gồm nhận thức 

đúng các thao tác; thực hiện đúng kĩ thuật hành động; luyện tập thuần thục và phát triển 

KN của bản thân. Trong đó bao gồm cả quá trình đánh giá, tự điều chỉnh liên tục của cá 

nhân để loại bỏ dần những thao tác thừa, hoàn thiện phát triển KN cá nhân. 

3/ Những điều kiện tâm sinh lí tối thiểu của kĩ năng:  Nhu cầu, hứng thú là động 

lực thúc đẩy hành động, ở mức độ cao, cá nhân có sự  nỗ lực về ý chí, quyết tâm cá 

nhân để hoàn thành nhiệm vụ của mình, vượt qua những điều kiện hoàn cảnh khó 

khăn. SV sẽ tự xây dựng kế hoạch tập luyện, tự giác thực hiện kế hoạch đó mà không 

cần sự nhắc nhở hay đôn đốc của GgV. SV trở thành chủ thể của quá trình luyện tập. 

Một trong những yếu tố ít được quan tâm đến trong quá trình thực hành KN là SV cần 

có những trải nghiệm sự thành công nhất định trong quá trình luyện tập, sự thõa mãn 

về điều kiện và phương thức luyện tập cũng như những mối quan hệ xã hội thuận lợi 

(mối quan hệ SV-SV, SV- GgV;  SV – GV phổ thông;  ....) sẽ là yếu tố thuận lợi thúc 

đẩy nhu cầu và mong muốn luyện tập thành công. 

1.4.5.5. Các điều kiện vật chất, môi trường luyện tập 

Môi trường luyện tập là yếu tố tiền đề thúc đẩy, hỗ trợ tạo điều kiện nảy sinh nhu 

cầu và sự sáng tạo của SV trong quá trình rèn luyện KN TKBH.  Đó là môi trường vật 

chất giúp hỗ trợ SV thuận lợi hơn trong rèn luyện KN TKBH như: phòng chức năng; 

máy tính; các phương tiện nghe nhìn; các phương tiện thiết bị dạy học.....Môi trường 

thực tiễn như các lớp học thực hành; sự hợp tác của các cơ sở thực hành, phụ huynh học 

sinh....Môi trường phi vật chất như tính tích cực, sự hợp tác của các thành viên trong 

nhóm học tập; sự thấu hiểu và giúp đỡ của GgV; sự phân công nhiệm vụ hợp lí..... 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

1. DHTDA là một trong những chiến lược dạy học hướng vào người học và hoạt 

động của họ, được sử dụng rất phổ biến trong các trường phổ thông và đại học trên thế 

giới, đặc biệt là các nước phát triển. Các trường đại học vận dụng DHTDA để rèn 

luyện KN nghề cho SV ở các mức độ khác nhau: phương pháp dạy học; hình thức tổ 

chức dạy học, một kiểu chiến lược dạy học. 

2. Hoạt động chuẩn bị bài dạy học có ngay từ khi xuất hiện dạy học trong đời sống 

xã hội, nó gắn liền với nghề giáo bao đời với tên gọi như soạn bài, soạn giáo án.... 

Nhưng khi xem nó là hoạt động TKBH, thì có sự phát triển về “chất” so với các quan 

niệm trước đây. TKBH là hoạt động lao động sư phạm sáng tạo, là hoạt động thể hiện 

tính chuyên nghiệp của nghề giáo. Hoạt động này cần được thực hiện heo quy trình chặt 

chẽ, có tính lôgic  như thiết kế, phát triển, đánh giá và quản lý toàn bộ quá trình dạy học 

một đơn vị bài học theo một ý tưởng khoa học rõ ràng, đảm bảo cho việc học có hiệu 

quả. Trong đó thể hiện tinh thần cơ bản của chương trình môn học, thể hiện mối liên hệ 

thống nhất mục tiêu dạy học, nội dụng dạy học, hoạt động học- hoạt động dạy, các điều 

kiện và phương tiện học liệu cần thiết, kết quả dạy học theo ý đồ sư phạm của GV. 

3. KN TKBH là một trong những KN nghề cốt lõi trong cấu trúc năng lực nghề 

nghiệp của GV. Cấu trúc về kĩ thuật của KN TKBH bao gồm 4 thành tố cơ bản: hệ 

hống các thao tác của hành động TKBH; trình tự lôgic các thao tác; quá trình điều 

chỉnh các hành động TKBH; nhịp độ thực hiện và cơ cấu thời gian thực hiện thao tác. 

Cấu trúc về nội dung KN TKBH bao gồm: KN thiết kế mục tiêu học tập; KN thiết kế 

nội dung dạy học; KN thiết kế hoạt động học- hoạt động dạy; KN thiết kế phương tiện, 

học liệu dạy học; KN thiết kế môi trường học tập. 

         4. Rèn luyện KN TKBH có thể được thực hiện bởi nhiều phương thức. Vận dụng 

DHTDA vào quá trình đào tạo GVTH đặc biệt là để rèn luyện KN TKBH có nhiều 

điểm rất thích hợp. DHTDA  tạo ra môi trường học tập thực tế, giàu trải nghiệm, nhiều 

cơ hội thực hành KN, nhiều điều kiện để chia sẻ, hợp tác và tự đánh giá; tạo ra sản 

phẩm có thể kiểm tra đánh giá được. Tuy nhiên, không phải tất các nội dung rèn luyện 

NVSP cho SV đại học ngành GDTH đếu có thể vận dụng DHTDA, có thể triển khai 

một số nội dung thực hành tổng hợp trong bộ môn: Phương pháp dạy học bộ môn và 

RLNVSPTX thành các dự án học tập để rèn luyện KN TKBH cho SV. 
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Chương 2.  

CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THIẾT KẾ BÀI HỌC 

CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC 

 QUA DẠY HỌC THEO DỰ ÁN 

2.1. Khái quát rèn luyện kĩ năng nghề cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học 

Nguồn nhân lực tiểu học, trong đó có đội ngũ SV ngành GDTH là nhân tố quyết 

định đến chất lượng giáo dục của cấp học đầu tiên, nền tảng trong toàn bộ nền giáo 

dục nước ta hiện nay. Mục tiêu chung đào tạo GVTH có trình độ Đại học là: “GVTH 

có trình độ đại học, có tư tưởng và phẩm chất của người GV mới, có đủ sức khỏe, có 

đủ kiến thức khoa học vững chắc, có năng lực giáo dục, có khả năng tham gia và tự 

nghiên cứu khoa học GDTH, có tiếm lực bồi dưỡng và nâng cao năng lực sư phạm và 

trình độ chuyên môn để vươn lên trở thành cốt cán cấp học”. 

SV tốt nghiệp phải có tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khỏe, 

có năng lực dạy học, giáo dục HS theo các yêu cầu của “Chuẩn nghề nghiệp GVTH ”, 

có khả năng giảng dạy tốt theo các chương trình Tiểu học mới, có tiềm lực nghiên cứu 

khoa học giáo dục, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ, đáp ứng những yêu cầu phát triển 

của GDTH trong những thập kỉ tới. SV ngành GDTH cần phải đảm bảo các giá trị của 

các nhà giáo dục thế kỉ XXI, với những năng lực cơ bản: năng lực chẩn đoán nhu cầu 

và đặc điểm của đối tượng giáo dục; năng lực thiết kế về kế hoạch giáo dục; năng lực 

tổ chức và thực hiện kế hoạch giáo dục; năng lực giám sát, đánh giá kết quả hoạt động 

giáo dục; năng lực giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục; năng lực 

tầm nhìn giáo dục có tính chiến lược. Ngoài ra, SV ngành GDTH cần chuẩn bị những 

tiền đề tâm lí và giá trị nghề nghiệp để trở thành người GV tận tâm đối với HS, cần 

thấy được vinh dự, được trao tặng giá trị tri thức đến với tất cả HS; biết cách giúp HS 

biết tự học, tự vận dụng và học thành công. SV cần ý thức được mình vừa là nhà giáo 

dục, vừa là nhà chuyên môn và vừa là nhà nghiên cứu ứng dụng sư phạm. Luôn có ý 

thức trau dồi nghề nghiệp, có niềm đam mê đọc, hỏi, sáng tạo hướng tới những suy 

nghĩ và ý tưởng mới..... 

Đổi mới đào tạo GVTH có trình độ đại học là một nhu cầu tất yếu, bởi lẽ phương 

thức đào tạo GV hiện nay chưa đảm bảo cho SV tốt nghiệp thực hiện chức năng của 

một người GV đúng nghĩa với trình độ đào tạo. Nhìn chung xã hội mong đợi nhiều 

hơn ở các trường ĐHSP, đó là đào tạo đội ngũ GVTH không những có kiến thức 
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chuyên môn vững vàng, có hàm lượng sư phạm lớn  mà còn có KN nghề nghiệp thuần 

thục, đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu giáo dục. 

Hiện nay, việc rèn luyện KN nghề nói chung và KN TKBH cho SV đại học 

ngành GDTH của các trường sư phạm chủ yếu được thực hiện thông qua: dạy học các 

môn NVSP; hoạt động RLNVSPTX và thực tập sư phạm. Ngoài ra, nhiều trường mở 

rộng nhiều hình thức để SV rèn luyện KN nghề và KN TKBH như: hội thi nghiệp vụ 

sư phạm, thao giảng, ....Tuy nhiên, trong nhiều hội thảo khoa học ([15], [34]...), các 

nhà khoa học nhìn nhận và đánh giá thực trạng chung của việc rèn KN nghề cho SV 

đại học ngành GDTH gặp phải những hạn chế cơ bản sau: 

Thứ nhất, nội dung chương trình đào tạo đã tập trung rèn nghề cho SV. Tuy 

nhiên nội dung, chương trình chưa hợp lý, nặng tính hàn lâm, lý thuyết, ít thực hành, 

có khi việc đào tạo trong trường sư phạm chưa theo kịp với sự thay đổi của thực tiễn 

phổ thông. Bởi một thực tế vẫn đang tồn tại, nội dung chương trình đào tạo hiện nay 

tại các trường ĐHSP vẫn được xây dựng theo hướng tiếp cận nội dung, việc cung cấp 

tri thức vẫn đang được ưu tiên hàng đầu. 

Thứ hai, phương pháp và cách thức triển khai RLNVSP còn nhiều bất cập; một 

số trường chưa có mô hình chặt chẽ đúng nghĩa của dạy nghề sư phạm; sự phối hợp, 

gắn kết giữa trường sư phạm với trường thực hành và các cơ sở giáo dục phổ thông 

còn lỏng lẻo, hiệu quả chưa cao. 

Thứ  ba, về KN sư phạm của SV còn nhiều hạn chế  từ phương pháp dạy học đến 

quản lý HS; hầu như các cơ sở đào tạo chỉ chú trọng tới kiến thức chuyên môn mà 

chưa đầu tư thích đáng cho RLNVSP, nên nhiều SV ra trường còn lung túng, bỡ ngỡ 

với nghề. 

Thứ tư, về  kiểm tra - đánh giá hoạt động RLNVSP: chưa xây dựng được bộ tiêu  

chí đánh giá đảm bảo tính khoa học, thống nhất và đồng bộ; khoảng cách giữa kết quả 

rèn luyện NVSP (qua điểm số)  với yêu cầu của thực tiễn còn quá xa. 

Như vậy, nâng cao chất lượng rèn nghề cho các giáo sinh đang xu hướng chung 

của các trường sư phạm hiện nay, các trường đang dần chuyển quá trình giáo dục đào 

tạo hàn lâm sang đào tạo các năng lực hoạt động thực tiễn cho người học. Các trường sư 

phạm cũng đã chú trọng hơn đến giáo dục nhân cách toàn diện ở SV như trình độ kiến 

thức, phương pháp giảng dạy, lối sống, đạo đức, lý tưởng nghề nghiệp lòng yêu nghề 

yêu trẻ. Tăng cường  trang bị các kiến thức về tâm lý HS, các xu hướng mới trong tâm 
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lý HS hiện nay vào giảng dạy cũng như các KN cho giáo sinh tại các trường sư phạm. 

Tăng cường năng lực ngoại ngữ và tin học cho SV ngành GDTH, với xu thế hội nhập 

hiện nay, tạo ra nhiều môi trường hoạt động thực tiễn cho hoạt động rèn KN nghề. 

2.2. Khái quát về khảo sát thực trạng 

2.2.1. Mục đích khảo sát 

Thu thập thông tin, ý kiến đánh giá, làm cơ sở dữ liệu về thực trạng RLNVSP nói 

chung, rèn luyện KN TKBH nói riêng; về thực trạng việc vận dụng DHTDA trong rèn 

luyện KN TKBH; về năng lực TKBH của SV ngành GDTH tại một số trường ĐHSP. 

Phân tích số liệu thống kê được từ kết quả khảo sát để xác định những ưu điểm đã đạt 

được, những hạn chế cần khắc phục, chỉ ra những nguyên nhân của thực trạng từ đó đề 

xuất các biện pháp tổ chức rèn luyện KN TKBH thông qua DHTDA cho SV. 

2.2.2. Nội dung khảo sát 

2.2.2.1. Khảo sát nội dung, chương trình rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học cho 

sinh viên ngành Giáo dục tiểu học tại các trường Đại học sư phạm 

- Khảo sát chương trình rèn luyện NVSP nói chung, nội dung chương trình rèn 

luyện KN TKBH nói riêng; 

- Khảo sát năng lực của đội ngũ giảng viên tham gia trực tiếp đào tạo GVTH; 

- Khảo sát phương thức rèn luyện KN TKBH nói chung và việc vận dụng 

DHTDA trong rèn luyện KN TKBH nói riêng. 

- Các điều kiện vật chất, môi trường luyện tập KN TKBH cho SV. 

2.2.2.2. Thực trạng rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học của sinh viên ngành Giáo 

dục tiểu học 

- Thực trạng nhận thức về TKBH và KN TKBH của SV ngành GDTH; 

- Mức độ thành thạo KN TKBH của SV ĐH ngành GDTH;  

- Nhu cầu rèn luyện KN TKBH của SV ngành GDTH. 

2.2.3. Đối tượng khảo sát 

- Khảo sát chương trình đào tạo ngành GDTH của các trường: ĐHSP Hà Nội; 

Đại học Hồng Đức; ĐH Vinh; ĐHSP Huế. 

- Khảo sát 478 cán bộ quản lý và GgV, SV các trường có đào tạo GVTH trình độ 

đại học; 50 cựu SV ngành GDTH  thuộc địa bàn 4 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà 

Tĩnh, Thừa Thiên Huế. Trong đó: 

+ Cán bộ quản lý giáo dục: 10 người 
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+ GgV bộ môn phương pháp giảng dạy: 32 người 

+ SV năm thứ 3 và thứ 4: 386 người 

+ SV đã ra trường: 50 người 

Bảng 2.1: Cơ cấu mẫu  SV ngành GDTH được lựa chọn khảo sát 

Cơ cấu 
 Kết quả học tập, giới tính 

Giỏi khá TB Yếu Nữ Nam 

Số lượng 38 267 127 4 388 48 

Tỷ lệ 8,71 % 61,23% 29,13% 0,93% 88,99% 11,01% 

 

2.2.4. Phương pháp khảo sát 

Điều tra bằng phiếu hỏi; Quan sát; Phỏng vấn trực tiếp; Nghiên cứu trường hợp 

trên một số SV; Xử lý số liệu bằng thống kê toán học. 

2.2.5. Thời gian khảo sát 

Thời gian tiến hành khảo sát từ tháng 1 năm 2014 đến 9 năm 2016. 

2.2.6 Tiến trình khảo sát thực trạng 

Quá trình khảo sát thực trạng tiến hành 3 bước: 

- Giai đoạn 1: Thiết kế công cụ điều tra 

Dựa trên kết quả nghiên cứu lí luận ở chương 1, chúng tôi tiến hành thiết kế bộ 

công cụ để tìm hiểu một số vấn đề sau: 

+ Phiếu hỏi dành cho CBQL và GgV tại các cơ sở đào tạo GVTH trình độ đại 

học: nội dung chương trình đào tạo,  quy trình, phương pháp rèn luyện KN TKBH; 

định hướng đổi mới rèn luyện KN TKBH... 

+ Phiếu hỏi dành cho SV và cựu SV ngành GDTH: mức độ đáp ứng của nội dung 

chương trình; quy trình, phương pháp rèn luyện KN TKBH.... 

+ Phiếu hỏi dành cho GgV và CBQL về thực trạng vận dụng DHTDA trong rèn 

luyện KN TKBH trong điều kiện hiện nay: mức độ vận dụng; những khó khăn, trở 

ngại khi vận dụng, định hướng đổi mới rèn luyện KN TKBH..... 

- Giai đoạn 2: Triển khai khảo sát 

+ Lựa chọn, sàng lọc, tập hợp các đối tượng khảo sát; 

+ Phát phiếu, giải thích mục đích, ý nghĩa của đợt khảo sát; hướng dẫn cách trả 

lời phiếu hỏi. 

+ Thu hồi phiếu, tập hợp kết quả khảo sát. 
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- Giai đoạn 3: Xử lí kết quả khảo sát 

2.3. Phân tích kết quả khảo sát 

2.3.1. Thực trạng  rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học qua DHTDA ở các trường đại 

học sư phạm có đào tạo giáo viên tiểu học 

2.3.1.1 Mục tiêu, nội dung  chương trình rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học 

1/ Về chuẩn đầu ra kĩ năng thiết kế bài học 

Qua nghiên cứu chương trình đào tạo ngành GDTH của một số trường đại học 

(ĐHSP Hà Nội, trường ĐH Hồng Đức; ĐH Vinh; ĐHSP Huế ), chúng tôi nhận thấy có 

một số vấn đề sau đây: 

100% các trường đều đã xây dựng chuẩn đầu ra của ngành đào tạo nhưng bộ chuẩn 

đầu ra mới chỉ dừng lại ở việc sự liệt kê  mô tả các năng lực cốt lõi của người học (PL 

1A, tr 1,2 ). Hiện nay chưa có trường nào có bộ công cụ về chuẩn KN nghề nghiệp. Ở 

một số nước phát triển, kèm theo chuẩn đầu ra ngành đào tạo thường có thêm một bộ 

công cụ được công bố đó là  khung năng lực nghề nghiệp [119]. Khung năng lực đó sẽ 

miêu tả các năng lực cần thiết, các KN nghề nghiệp cốt lõi, yêu cầu về các mức độ thuần 

thục KN; những biểu hiện để đánh giá KN.... Đó sẽ là công cụ để các nhà quản lý giám 

sát chất lượng đầu ra, SV định lượng các mức độ đạt được về KN nghề nghiệp mà mình 

cần đạt được, từ đó có phương án luyện tập đạt được chuẩn cần thiết. 

Như vậy, hiện nay các trường có đào tạo GVTH, chỉ mới lượng hóa mức độ và 

lĩnh vực kiến thức cần có trong quá trình đào tạo mà chưa lượng hóa được mức độ và 

lĩnh vực KN nghề nghiệp cho người học. Từ đó người học rất mơ hồ trong xác định 

mục tiêu học tập và rèn luyện, khó kích thích nổ lực vươn lên của người học để đạt 

được mức độ thuần thục KN nghề nghiệp nhất định đúng với trình độ đào tạo. GgV 

cũng thiếu cơ sở để thiết kế nội dung rèn luyện, cũng như lượng hóa mục tiêu rèn 

luyện và tiêu chí đánh giá người học, dẫn tới việc tổ chức rèn luyện mang tính chung 

chung, dàn trải. 

2/ Về cấu trúc nội dung rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp và kĩ năng thiết kế bài học 

Hiện nay, chương trình đào tạo SV đại học ngành GDTH của các trường dành 

thời lượng tương đối nhiều cho các học phần có nội dung đào tạo NVSP. Các học phần 

được sắp xếp, tinh gọn tập trung vào rèn luyện KN nghề nghiệp cho SV. Nội dung đào 

tạo tập trung phần lớn thời lượng cho các khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên sâu 

ngành như: ĐH Huế (91/134 TC); ĐHSP Hà Nội (82/130 TC); ĐH Hồng Đức (75/112 
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TC); ĐH Vinh (85/132 TC) [PL 5]. Việc rèn luyện KN TKBH được thực hiện thông 

qua các học phần như: Tâm lí- Giáo dục học; các học phần PPDH bộ môn; RLNVSP 

TX; TTSP. Thời lượng dành cho các nội dung này tương đối lớn từ 25-35 % tổng khối 

lượng chương trình VD: chương trình đào tạo GVTH của trường ĐHSP Hà Nội (Tâm 

lí- GDH: 15 TC; PPDH bộ môn: 25TC; RLNVSPTX và TTSP: 12TC); chương trình 

đào tạo của trường ĐHSP Huế (Tâm lí- GDH: 15 TC; PPDH bộ môn: 24TC; 

RLNVSPTX và TTSP: 9TC); Chương trình đào tạo ngành GDTH của ĐH Vinh (Tâm 

lí- GDH: 16 TC; PPDH bộ môn: 32TC; RLNVSPTX và TTSP: 10TC). Tuy chương 

trình đã dành khối lượng thời gian tương đối nhiều cho rèn luyện KN nghề, song quá 

trình triển khai rèn luyện KN nói chung và KN TKBH vẫn còn một số hạn chế sau: 

- Về quan điểm thiết kế chương trình (PL 1A, tr1,2), 100% GV, CBQL thừa nhận 

việc thiết kế chương trình đào tạo GVTH nói chung và chương trình rèn KN TKBH 

nói riêng  đang được xây dựng theo quan điểm tiếp cận nội dung. Vì vậy, việc rèn 

luyện KN TKBH cũng như các KN khác chưa được hình thành một cách chuyên biệt 

bởi các biện pháp dạy học đặc trưng mà được rèn luyện “kèm” theo các KN khác 

thông qua dạy học các môn học như: PPDH môn Tiếng Việt, PPDH Toán, PPDH Đạo 

đức; PPDH các môn Tự nhiên và Xã hội......Vì vậy, các KN nghề nghiệp chưa được 

hình thành một cách chủ đích mà dưới dạng “tiềm ẩn”, phụ thuộc nhiều “cơ may” của 

từng SV mà có được. 

- Tính hiệu quả, qua việc lấy ý kiến phỏng vấn một số CBQL và GgV đều cho 

rằng mục đích rèn luyện các KN cốt lõi của chương trình chưa cao. Việc rèn luyện 

NVSP nói chung và KN TKBH nói riêng được thực hiện thông qua 3 mảng nội dung 

trong chương trình, nhưng đang bộc lộ một số hạn chế: 

+ Khối kiến thức cơ sở (các bộ môn Tâm lý Giáo dục), tuy không phải là mảng 

nội dung liên quan trực tiếp đến hình thành KN TKBH, nhưng nó là mảng nội dung có 

vai trò cơ sở, tiền đề cơ bản cho việc hình thành  KN. Hạn chế của các nội dung 

chương trình đào tạo hiện nay là chưa thể hiện tính liên thông, kết nối về mặt nội dung 

với các nội dung chuyên ngành.  Có 76,5 % SV được hỏi đều cho rằng các môn Tâm 

lý, Giáo dục học chưa giúp ích nhiều cho SV đủ lượng kiến thức và KN tối thiểu trong 

dạy học và giáo dục. Hỏi về nguyên nhân, SV cho biết do các môn học thiên về lý 

thuyết hàn lâm, kiến thức xa rời thực tế, thiếu tính thực hành vận dụng,..... 
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+ Khối kiến thức chuyên ngành (các bộ môn PPGD)- đây là khối kiến thức trực 

tiếp hình thành KN TKBH. Khi sử dụng phiếu hỏi 72,5% CBQL và GgV đều nhìn 

thấy thực trạng chung các học phần này đang nặng kiến thức hàn lâm; chủ yếu trang bị 

kiến thức lí luận dạy học bộ môn (2/3 thời lượng lí thuyết; 1/3 thực hành); thời lượng 

thực hành tập trung chủ yếu vào rèn luyện KN tổ chức dạy học trên lớp. Khi được hỏi 

trên đối tượng SV, 87% SV cho rằng việc trang bị các kiến thức chuyên ngành là rất 

tốt, sát với thực tiễn dạy học; 57% SV cho rằng thời lượng thực hành KN nghề nói 

chung và KN TKBH nói riêng vẫn chưa thỏa đáng. Nguyên nhân có thể vì quỹ thời 

gian dành cho đào tạo NVSP nói chung tương đối nhiều nhưng phân bố chưa hợp lí, 

SV lại quá đông, ý thức tự rèn luyện, tự học không đồng đều.... 

+ Khối các hoạt động rèn nghề: Thông thường các trường đều cố gắng gắn kết 

hoạt động rèn luyện của mình với hoạt động thực tiễn, tạo điều kiện cho SV thực hành 

trải nghiệm hoạt động thực tiễn. Đại học Vinh tổ chức cho SV xuống trường thực hành 

RLNVSPTX vào kỳ II của tất cả các năm học, mỗi tuần xuống trường 1 buổi. Đại học 

Huế tổ chức chức cho SV xuống trường thực hành 2 đợt vào năm thứ 1 và năm thứ 3, 

kết hợp với phương thức kiến tập sư phạm 1 tuần vào năm thứ 3.... Tuy nhiên, đang có 

sự tách biệt nội dung khá lớn; sự phối kết hợp khá lỏng lẻo giữa hoạt động thực hành 

tại các trường phổ thông với cơ sở đào tạo; nội dung rèn luyện hướng tới một tổ hợp 

các KN mà chưa có những modun rèn luyện chuyên biệt cho một số KN cốt lõi. 

- Về tính cập nhật, tính phù hợp (PL 1A, tr2) của nội dung  rèn luyện KN nói 

chung và KN TKBH nói riêng. Kết quả khảo sát cho thấy rằng: 
 

17%

75%

8% 0%

Rất phù hợp

Không phù hợp

Phù hợp ít

 

Hình 2.1: Đánh giá của GV về nội dung chương trình rèn luyện (Tỉ lệ %) 

 Qua khảo sát, 17%  GgV và CBQL cho rằng chương trình rèn luyện nghiệp vụ 

sư phạm hiện nay đã rất phù hợp, có tiến bộ hơn rất nhiều so với trước đây. Khoảng 

75% GgV và CBQL cho rằng chương trình rèn luyện KN nghề hiện nay nói chung và 

KN TKBH nặng tính lý thuyết hàn lâm, thiếu tính thực tiễn. 8 % GgV và CBQL còn 
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lại có quan điểm chương trình hiện nay đã khá ổn, tuy nhiên cũng  cần có những điều 

chỉnh, bổ sung qua các năm để phù hợp với thực tiễn.   

- Đánh giá mức độ phù hợp của nội dung rèn luyện KN TKBH, qua việc lấy ý 

kiến của CBQL và GgV cho thấy (PL 1A, tr 2): 

Bảng 2.2. Đánh giá của CBQL và GgV về nội dung rèn luyện kĩ năng TKBH 

TT 
Nội dung rèn luyện KN 

TKBH 

Mức độ đáp ứng 

chương trình 

Kết quả đánh giá(%) 

CBQL GgV 

1 
KN xác định mục tiêu dạy 

học 

Tốt 15,3 9 

Đạt yêu cầu 70 65.2 

Chưa đạt yêu cầu 14.7 26.8 

2 
KN thiết kế hoạt động 

người học 

Tốt 3.5 2.5 

Đạt yêu cầu 29.5 21.5 

Chưa đạt yêu cầu 67 77 

3 
KN thiết kế phương pháp 

và kĩ thuật dạy học 

Tốt 23 25 

Đạt yêu cầu 43.5 45 

Chưa đạt yêu cầu 33.5 30 

4 
KN thiết kế học liệu và 

phương tiện e-learning 

Tốt 10 13 

Đạt yêu cầu 35.5 25.5 

Chưa đạt yêu cầu 54.5 61.5 

5 
KN thiết kế môi trường học 

tập 

Tốt 8.5 9 

Đạt yêu cầu 45.6 35.5 

Chưa đạt yêu cầu 45.9 55.5 

 

100% GgV và CBQL đều nhận thấy KN TKBH là một trong những KN nghề 

quan trọng của SV tuy nhiên quy trình rèn nghề hiện nay chưa chuyên biệt; nội dung 

rèn luyện chưa đầy đủ, mức độ đáp ứng của việc rèn luyện các nội dung so với thực 

tiễn còn thấp. Theo các GgV và CBQL thì mức độ nội dung rèn luyện các KN thành 

phần của TKBH tùy thuộc phần lớn vào nhận thức và sự phân bố nội dung, thời lượng 

của mỗi GgV. Bởi vậy, GgV làm tốt ở khâu nào, thì SV có được KN ở khâu đó tốt 

hơn. Trong các KN thành phần của TKBH,  khâu rèn luyện thiết kế mục tiêu vẫn là 

khâu được nhiều GgV chú ý hơn cả, nội dung và thời lượng dành cho nó nhiều hơn. 

Các GgV và CBQL đánh giá về mức độ đáp ứng của chương trình rèn luyện hiện nay 

khá tốt (CBQL > 85% đạt yêu cầu; GgV > 73%). Các nội dung còn lại được đánh giá 

mức độ thấp, chương trình chưa có những nội dung chuyên sâu để rèn luyện một cách 
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có mục đích các KN đó, phần lớn đang “ẩn” đâu đó trong các nội dung rèn luyện, việc 

hình thành chúng cũng diễn ra tự phát. 

+ Kết quả khảo sát trên đối tượng cựu SV ngành GDTH cho thấy (PL 1B, tr 4): 

 

Hình 2.2. Đánh giá của cựu SV về sự phù hợp của nội dung rèn luyện KN TKBH 

với yêu cầu thực tiễn 

Có 65%  cựu SV được hỏi cho rằng nội dung rèn luyện KN TKBH hiện nay ít 

phù hợp (43,5%) và không phù hợp (21,5%). Lí do được đưa ra là: 1/ Có sự mất cân 

đối về thời lượng, nội dung rèn luyện KN TKBH với các KN khác hiện nay trong 

chương trình rèn luyện KN nghề ở trường ĐH. Ví dụ: việc rèn luyện KN TKBH chủ 

yếu được thực hiện trong các học phần PPDH bộ môn, tuy nhiên phần lớn thời lượng 

trên dành cho cung cấp lí luận dạy học môn học, nội dung thực hành chủ yếu là dành 

cho rèn luyện KNDH trên lớp. Thời lượng dành cho rèn luyện KN TKBH không 

nhiều, chủ yếu SV làm bài tập ở nhà, rất ít nhận được sự đánh giá, điều chỉnh của GV. 

2/ Nội dung rèn luyện KN TKBH chưa phù hợp với hoạt động thực tiễn, nội dung rèn 

luyện lạc hậu, chậm biến đổi so với thực tiễn ở trường phổ thông.  88,12% SV cho 

rằng cần tăng thời lượng về lý luận thiết kế dạy học trong chương trình rèn luyện; tăng 

cường thời gian thực hành thực tiễn, giảm lý thuyết hàn lâm. 

- Đánh giá tính khả thi của việc vận dụng DHTDA (PL1A, tr 2) trong chương 

trình đào tạo hiện hành, 68,6% CBQL và GgV được hỏi đều cho rằng DHTDA là một 

kiểu dạy học có nhiều ưu thế để rèn luyện KN TKBH, có thể vận dụng được trong các 

nội dung của một số học phần: PPDH bộ môn, thực hành PPDH bộ môn; 

RLNVSPTX... 33,5% GgV và CBQL lo ngại rằng DHTDA khó đảm bảo kiến thức 

khoa học chuyên sâu cho SV vì vậy chỉ nên sử dụng nó như một PPDH kết hợp với 

các PPDH khác để rèn luyện KN cho SV. 
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2.3.1.2 Phương thức rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học và việc vận dụng dạy học 

theo dự án trong rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học 

 Kết quả khảo sát trên Giảng viên bộ môn phương pháp dạy học  

 

        Hình 2.3. Các phương pháp GgV sử dụng trong rèn luyện KN TKBH cho SV 

Sử dụng phiếu hỏi để khảo sát trên 58 GgV dạy bộ môn PPDH, kết quả như sau: 

- Đánh giá của GgV về thực trạng sử dụng PPDH để rèn luyện KN TKBH (PL 

1A, tr 3) 

+ Các GgV cho biết họ sử dụng kết hợp hai kiểu dạy học phối hợp để rèn luyện 

KN TKBH cho SV: 1/ Thông qua dạy học trên lớp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ: trang 

bị nhận thức về TKBH, cách thức TKBH, thực hành theo mẫu TKBH; 2/ Thông qua 

RLNVSPTX (KTSP), TTSP nhằm giúp SV thực hành theo mẫu trong những điều kiện 

cụ thể của trường phổ thông. Tuy nhiên, 78,3 % GgV đều nhận thấy tính liên thông 

giữa hai kiểu dạy học này chưa cao; GgV chủ yếu rèn luyện KN TKBH thông qua tổ 

chức làm bài tập cá nhân. 

+ Có từ 73,5 % GgV tự nhận thường xuyên sử dụng các PPDH để rèn luyện KN 

TKBH cho SV: giảng giải, đàm thoại, thực hành theo mẫu để rèn luyện KN nghề cho 

SV. GgV sử dụng thêm một số PPDH như:  giải quyết vấn đề (13,4 % mức thường 

xuyên sử dụng, 18,5% thỉnh thoảng); thảo luận theo nhóm (15,3 % thường xuyên, 

31,7% thỉnh thoảng).... 

- Về định hướng định hướng đổi mới rèn luyện KN TKBH (PL 1A, tr3) 

Nhận thức về định hướng đổi mới rèn luyện KN TKBH: 74,5% GgV được hỏi 

cho rằng rất cần thiết phải đổi mới phương thức rèn luyện KN TKBH hiện nay,  kết 

quả thể hiện hình 2.5 như sau: 
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Hình 2.4. Những định hướng đổi mới về rèn luyện kĩ năng TKBH của GV 

Trong nhiều phương án để GgV lựa chọn trong định hướng đổi mới phương pháp 

rèn luyện KN TKBH có 4 định hướng được GgV (trên 70% GgV lựa chọn mức rất 

quan trọng và quan trọng) lựa chọn nhiều nhất: tạo cơ hội trải nghiệm thực tiễn, tăng 

cường ứng dụng thực tiễn, tăng cường học hợp tác; nâng cao hứng thú, tính tích cực 

của người học. Có 78,3% số GgV cho rằng cần tăng cường ứng dụng thực tiễn (mức 1 

rất quan trọng); giúp SV có cơ hội trải nghiệm 73,5% và tạo hứng thú cho người học 

76,2% GgV chọn ở mức rất quan trọng. Ngoài ra, GgV nhận thấy sự hợp tác để cùng 

nhau thực hiện các nhiệm vụ rèn luyện, qua đó các thành viên có cơ hội đánh giá và 

đánh giá lẫn nhau có vai trò quan trọng > 54% GgV lựa chọn. 

- Đánh giá về việc vận dụng DHTDA để rèn luyện KN TKBH (PL 1A, tr 3) cho 

SV đại học ngành GDTH. 45,5 % GgV được hỏi cho rằng là một kiểu dạy học có 

nhiều thuận lợi cho rèn luyện KN, KN TKBH; 44,5 % cho rằng chỉ phù hợp một số nội 

dung; 10% cho rằng không phù hợp. 

Về mức độ sử dụng, 25,8 % GgV cho biết họ có sử dụng DHTDA như một 

PPDH để rèn luyện KN ở mức độ thỉnh thoảng; 57,5% chưa bao giờ sử dụng; 16,7% 

không lựa chọn. Tìm hiểu nguyên nhân vì sao DHTDA chưa được sử dụng rộng rãi ở 

trường ĐH có đào tạo GVTH: 18,5 % GgV cho rằng do quỹ thời gian eo hẹp; 27,5 % ý 

kiến cho rằng do chương trình đào tạo hiện nay quá cứng; 45,5% GgV lựa chọn do 

thói quen sử dụng các PPDH đã hằn sâu; 8,5% ý kiến cho rằng họ lo ngại SV thiếu KN 

học tập theo dự án. 

 Kết quả khảo sát  trên đối tượng là SV và cựu SV ngành GDTH (PL1B, tr8) 

1.Tạo môi trường SV 

có nhiều cơ hội được 

trải nghiệm 

2.Tăng cường ứng 

dụng thực tiễn 

3.Tăng cường học hợp 

tác 

4.Tạo được động cơ, 

hứng thú cho SV 
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Bảng 2.3. Đánh giá của SV về tần suất sử dụng các PPDH của GgV trong 

rèn luyện KN TKBH 

TT Phương pháp Số lượng SV Tỷ lệ % 

1 Phương pháp giảng giải 405 95,74 

2 Phương pháp thảo luận nhóm 177 41,84 

3 Phương pháp thực hành 186 43,97 

4 Phương pháp làm bài tập  381 90,52 

5 Phương pháp giải quyết vấn đề 94 22, 22 

6 Phương pháp đàm thoại 423 100 

7 ......   

12 phương pháp dạy học dự án 18 0,42 

 

Qua đánh giá của SV, cựu SV về việc sử dụng PPDH để rèn luyện KN TKBH 

+ Đánh giá về tần suất sử dụng các PPDH để rèn luyện KN TKBH, những PPDH 

được SV và cựu SV lựa chọn nhiều nhất là đàm thoại (100%), giảng giải (95,74% ), 

làm bài tập (90,52 %); ....0,42 % SV cho biết GgV có sử dụng phương pháp dạy học 

theo dự án trong rèn luyện KN TKBH. 

+ Mong muốn của SV trong đổi mới phương pháp rèn luyện KN TKBH (bảng 

2.4): 94,08%  SV mong muốn GgV tăng thời lượng thực hành, tạo nhiều cơ hội để các 

SV được trải nghiệm và cọ xát với thực tiễn. 86,76 % SV cho rằng cần có sự hướng 

dẫn thực hành cụ thể rõ ràng hơn; 84,16 % SV mong muốn làm việc hợp tác; 75,88% 

SV mong muốn công bố kế hoạch rèn luyện rõ ràng cụ thể hơn và mong muốn GgV 

đánh giá công bằng, kịp thời hơn trong quá trình rèn luyện KN TKBH. 

Bảng 2.4 Mong muốn của SV trong rèn luyện KN TKBH 

TT Mong muốn của sinh viên Số lượng SV Tỷ lệ 

1 Tăng cơ hội trải nghiệm thực tiễn 398 94,08 % 

2 Hướng dẫn thực hành rõ ràng, cụ thể hơn 367 86,76 % 

3 Cơ hội hợp tác, chia sẻ 356 84,16 % 

4 Công bố kế hoạch rèn luyện rõ ràng 321 75,88% 

5 Đánh giá công bằng, kịp thời 321 75,88% 

 

 



 65 

2.3.1.3 Quy trình rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học 

Các nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục chỉ ra rằng, việc rèn luyện KN chỉ có thể 

đạt hiệu quả cao nếu kiểm soát tốt cả 3 quy trình: quy trình tổ chức hướng dẫn, qui 

trình luyện tập của SV và quy trình đánh giá (PL1A, tr 4). 

- Đánh giá về tính rõ ràng và tính hiệu quả của quy trình rèn luyện KN TKBH 

+ Qua khảo sát trên đối tượng GgV và CBQL, có 58,6 % số người được hỏi cho 

rằng hiện nay chưa có quy trình rèn luyện KN TKBH một cách chuyên biệt, việc rèn 

luyện KN TKBH đang được tích hợp trong một tổ hợp các KN khác. Phần lớn các 

CBQL và GgV đều nhận thấy rèn luyện KN TKBH được thực hiện chung với tổ hợp 

các KN dạy học khác theo một quy trình chung: Hình thành cơ sở lý luận về dạy học 

(thông qua dạy học các học phần lý luận dạy học các bộ môn: PPDH Toán, PPDH 

Tiếng Việt, PPDH Tự nhiên- Xã hội.......)  SV xem mẫu (giáo án, băng hình, giờ dạy 

thực tiễn...)  Thực hành tổng hợp (tập soạn giáo án, thực hành dạy trên lớp giả định) 

 Đánh giá nhận xét. 

Quá trình này rèn luyện một tổ hợp các KN: KN khai thác nội dung sách giáo 

khoa, KN soạn giáo án, KN dạy học trên lớp, KN kiểm tra đánh giá kết quả học tập 

của SV... Nên  SV chưa có thời gian thỏa đáng thực hành luyện tập đúng nghĩa, các 

thiết kế của SV hầu hết  là sản phẩm của quá trình “sao chép”, copy từ nhiều nguồn 

khác nhau, chưa phải là sản phẩm trí tuệ của các hoạt động lao động sáng tạo.  Mặt 

khác, cách thức rèn luyện theo bài lớp - hạn chế nhiều về không gian và thời gian rèn 

luyện của SV, việc rèn luyện được tiến hành theo mẫu và phụ thuộc nhiều vốn năng 

lực tự có của từng SV. Tính vận dụng và ứng dụng thực tiễn chưa cao, các giáo án của 

SV nhiều khi không sát với thực tế của trường phổ thông... 

Quy trình kiểm tra đánh giá cũng được các GgV và CBQL chỉ ra những hạn chế, 

có 78,8% các ý kiến đều thấy rằng quá trình đánh giá diễn ra một chiều, chưa có ý 

nghĩa nhiều đối với SV trong điều chỉnh hành vi và thúc đẩy cá nhân phấn đấu. 81,5 % 

ý kiến cho rằng kiểm tra, đánh giá chậm đổi mới, chưa kịp thời và chưa khách quan; 

chưa phản ánh đúng năng lực người học. 

- Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của SV về quy trình rèn luyện KN TKBH 

(PL1B, tr 9) 
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Bảng 2.5. Mức độ hài lòng về  quy trình rèn luyện kĩ năng TKBH của SV 

TT Các quy trình Tiêu chí 

Mức độ hài lòng 

Hài lòng 

(%) 

có điểm chưa 

hài lòng (%) 

Không hài 

lòng (%) 

1 
Quy trình tổ 

chức hướng dẫn 

Rõ ràng 32 45 23 

Hợp lý 18 43 39 

Hiệu quả 34 25 41 

2 
Quy trình rèn 

luyện 

Rõ ràng 3 35 52 

Phù hợp 14 45 41 

Hiệu quả 8 42 50 

3 
Quy trình kiểm 

tra đánh giá 

Chính xác 35 48 17 

Khách quan 42 52 6 

Kịp thời 3 18 79 

 

+ Mức độ hài lòng của SV cao nhất là tính khách quan, tính chính xác trong kiểm 

tra đánh giá 42% và 35 %. Tuy có một số điểm chưa hài lòng như cần đa dạng hóa 

hình thức đánh giá, đánh giá quá trình hơn là chỉ đánh giá 1 sản phẩm cụ thể. Hiện nay 

sự đánh giá chủ yếu từ phía GgV, thường thì  chỉ dựa  kết quả của 1 hoặc 2 sản phẩm 

nên chưa đánh giá hết năng lực của cá nhân.  SV không hài lòng tính kịp thời của đánh 

giá (97% có điểm không hài lòng và không hài lòng), phần lớn GgV công bố kết quả 

đánh giá vào cuối học kì, thời điểm đó không đủ để SV điều chỉnh hành vi và nhận 

được sự đánh giá khác tốt hơn; kích thích tính tích cực hoạt động của người học. 

+ Mức độ không hài lòng nhất trong quy trình hướng dẫn rèn luyện KN TKBH. 

Sự rõ ràng trong quy trình rèn luyện chỉ có 3% SV hài lòng, phần lớn còn lại cho rằng 

GgV không công bố kế hoạch và các bước rèn luyện cụ thể. Vì vậy, SV rất bị động 

trong việc rèn luyện, tính phù hợp và tính hiệu quả của rèn luyện không cao. GgV 

cũng không hướng dẫn những thao tác, trình tự thực hiện các thao tác trong các hành 

động TKBH. 

+ Về quy trình tổ chức chức rèn luyện: SV bày tỏ thái độ không hài lòng, quy 

trình rèn luyện theo kiểu làm bài tập hiện nay, việc luyện tập của SV thường diễn ra 

theo kiểu “bắt chước”, “làm theo mẫu” các bản kế hoạch dạy học của người khác. 

Chưa có quy trình chuyên biệt để rèn luyện KN TKBH (68 % SV không hài lòng hoặc 

có điểm chưa hài lòng về tính rõ ràng quy trình rèn luyện). 
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Ngoài ra, chúng tôi sử dụng phương pháp phỏng vấn một số SV về quy trình rèn 

luyện KN TKBH cho SV. SV, Lê Thị Cẩm T- K53 TH, ĐH Vinh cho rằng, “Đánh giá 

kĩ năng TKBH hiện nay GgV căn cứ chủ yếu vào giáo án, nhưng việc đánh giá mang 

tính chủ quan, một chiều từ phía GgV đến SV, được đánh giá từ 1-2 sản phẩm /1 SV. 

Kết quả đánh giá chủ yếu là điểm số, bản thân SV ít có cơ hội để điều chỉnh KN ”. SV 

Trần Thị Thanh B- SV năm thứ 4 ngành GDTH, Đại học Quảng Bình “Khi chấm giáo 

án, GgV chú ý nhiều hơn cách trình bày và viết chữ đẹp. Nhiều khi chúng em dày công 

trong thiết kế giáo án nhưng kết quả không cao bằng những bạn “chép” ở đâu đó 

nhưng viết chữ đẹp”. 

2.3.1.4 Nghiệp vụ sư phạm của giảng viên trong rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học 

 Nhận thức của giảng viên về kĩ năng thiết kế bài học (PL 1A, tr4) 

-77,4 % GgV cho rằng việc rèn luyện KN TKBH là rất cần thiết; 22,6 % cho rằng 

cần thiết; không có ý kiến nào lựa chọn không cần thiết hoặc không cần trong chương 

trình rèn luyện NVSP cho SV. Tuy nhiên, khi được hỏi về thành phần, cấu trúc các 

mức độ đánh giá KN TKBH  chỉ có 46,8 % GgV nhận thức đúng và đầy đủ; 38,5 % 

nhận thức đúng nhưng chưa đủ; số còn lại cho biết họ chưa quan tâm đúng mức đến 

KN này. 

Khảo sát về phương pháp, hình thức rèn luyện KN TKBH cho SV, hầu hết các 

GgV đều nhận thức rất tốt về các con đường và cách thức tổ chức rèn luyện KN 

TKBH. Đây là tiền đề quan trọng để tác giả luận án tin rằng, đội ngũ GgV trực tiếp 

tham gia đào tạo GVTH ở bậc đại học, họ là những người có trình độ nhận thức cao, 

họ có thể thay đổi và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho bậc tiểu học 

hiện nay. Chỉ cần thay đổi cách quản lí, tổ chức; tạo ra công nghệ mới trong rèn luyện 

KN, sẽ nâng cao chất lượng rèn luyện NVSP nói chung và rèn luyện KN TKBH nói 

riêng. 

- 100% GgV đều cho rằng việc rèn luyện KN TKBH hiện nay có nhiều điểm hạn 

chế. GgV chỉ ra những nguyên nhân chi phối hoạt động giảng day, ảnh hưởng đến việc 

tổ chức rèn luyện KN TKBH cho SV đó là: số lượng SV trong một lớp đông; quỹ thời 

gian cho một học phần hạn chế; thiếu điều kiện, trang thiết bị, phòng học thực hành 

cho SV; nội dung, chương trình rèn luyện.... 

- Đề xuất định hướng đổi mới rèn luyện KN TKBH, có 46,23% GgV được hỏi 

chọn giải pháp cốt lõi là đổi mới nội dung về rèn luyện TKBH trong chương trình;  
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48,5% cho rằng cần thay đổi phương thức rèn luyện KN TKBH hiện nay; 43,8 % GgV 

cho rằng cần thay đổi phương thức kiểm tra, đánh giá trong rèn luyện KN nói chung và 

KN TKBH nói riêng. 

Thực trạng về kĩ năng dạy học, huấn luyện của Giảng viên (phụ lục 1A, tr4) 

Do thời gian không cho phép, chúng tôi khảo sát thực trạng kĩ năng dạy học và 

huấn luyện của GgV ở 3 phương diện: KN thiết kế các nội dung rèn luyện; KN quản lí, 

tổ chức rèn luyện; KN kiểm tra, đánh giá kết quả rèn luyện. 

Trên đối tượng SV, khảo sát mức độ hài lòng của họ về tính hiệu quả của hệ 

thống KN dạy học, huấn luyện của GgV trong các hoạt động giảng dạy hàng ngày. 

Đánh giá dựa trên các mức độ: 

- Tốt: 3 điểm (Thiết kế nội dung rèn luyện phù hợp, có tính phân hóa cao, hình 

thức rèn luyện linh hoạt, phù hợp...; Tổ chức, quản lí điều hành hoạt động rèn luyện sát 

sao, hỗ trợ SV kịp thời, thúc đẩy hứng thú, nhu cầu rèn luyện của SV; hiệu quả rèn 

luyện của SV cao; Kiểm tra đánh giá công bằng, khách quan, kịp thời) 

- Đạt yêu cầu: 2 điểm (Thiết kế nội dung rèn luyện  tương đối phù hợp, hình thức 

rèn luyện đáp ứng nhu cầu của SV; ...; Tổ chức, quản lý hoạt động học tập đảm bảo 

SV hoàn thành nhiệm vụ, có gây hứng thú, nhu cầu rèn luyện cho SV nhưng chưa 

đồng đều, phần lớn SV hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện; Kiểm tra đánh giá công bằng, 

chưa kịp thời, có điều chỉnh hành vi cho SV nhưng chưa cao.) 

- Chưa đạt: 1 điểm (Thiết kế nội dung rèn luyện chưa phù hợp, nhiệm vụ rèn 

luyện không rõ ràng, không có tính phân hóa, hình thức luyện tập đơn điệu...; GgV 

không quan tâm nhiều đến việc luyện tập của SV, không hỗ trợ, giám sát và điều chỉnh 

rèn luyện KN cho SV, không gấy hứng thú và nhu cầu rèn luyện cho SV; Kiểm tra 

đánh giá chủ quan, phiến diện, đánh giá một chiều....) 

Khảo sát trên đối tượng là GgV- họ tự đánh giá hệ thống KN nghề nghiệp dựa 

trên thang đo về KN do chúng tôi cung cấp ( với 4 tiêu chí: tính đầy đủ của KN, tính 

linh hoạt, tính thành thạo, tính hiệu quả của KN- PL4) 

Kết quả thể hiện ở bảng 2.6 như sau: 
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Bảng 2.6. Khảo sát đánh giá về kĩ năng dạy học và huấn luyện của GgV 

TT Các kĩ năng Mức độ 

Kết quả đánh giá 

Đánh giá của SV 

(%) 

Tự đánh giá của 

GgV (%) 

1 
KN thiết kế nội 

dung rèn luyện 

Tốt 15,4 25,5 

Đạt yêu cầu 55,5 58,7 

Chưa đạt 30,1 15,8 

2 
KN tổ chức, 

quản lí rèn luyện 

Tốt 25,8 35,6 

Đạt yêu cầu 56,4 58,2 

Chưa đạt 17,7 6,2 

3 
KN kiểm tra, 

đánh giá 

Tốt 17,6 37,8 

Đạt yêu cầu 42,8 52,2 

Chưa đạt 39,6 10 

 

- Đánh giá của SV về KN, nghiệp vụ của GgV trong quá trình rèn luyện cho thấy, 

SV đánh giá cao nhất KN tổ chức, quản lí quá trình rèn luyện ở lớp của SV (25,8 % tốt; 

56,4% đạt yêu cầu). Ngược lại, SV chưa đánh giá cao về tính hiệu quả của KN thiết kế 

nội dung, nhiệm vụ rèn luyện, lí do được cho là các nhiệm vụ rèn luyện chưa rõ ràng, 

chưa phù hợp; nội dung và hình thức rèn luyện đơn điệu, mang tính đồng loạt. SV  

Nguyễn Thị L (ĐH Vinh) cho biết: “Ở trên lớp, GgV chủ yếu giảng lí thuyết, chúng em 

thường soạn giáo án ở nhà, nộp lại cho GgV. Có nhiều GgV họ sẽ chấm và chữa những 

lỗi kĩ thuật trong thiết kế bài học, nhưng cũng có GgV không thấy trả lại bài. Việc rèn 

luyện KN TKBH trong RLNVSPTX có tốt hơn, bọn em được quan sát mẫu→ làm theo 

mẫu → GV phổ thống chấm, sửa → tiến hành dạy thử → điểu chỉnh, bổ sung”. 

- Việc tự đánh giá hệ thống KN nghề nghiệp của GgV, GgV tự đánh giá KN tổ 

chức, quản lí rèn luyện được GgV thực hiện tốt nhất (35,6 % tốt; 58,2 % đánh giá đạt 

yêu cầu). Về KN thiết kế nội dung rèn luyện, có 15,8% các GgV được hỏi vẫn thừa 

nhận chưa được tốt, họ lí giải do không đủ điều kiện và thời gian để thiết kế các nhiệm 

vụ rèn luyện có tính phân hóa và phù hợp cho nhiều đối tượng. Đặc biệt khi nội dung 

rèn luyện KN TKBH chưa tường minh và cụ thể, GgV chưa thể dành nhiều thời lượng 

và công sức thích đáng cho nội dung này. Về KN kiểm tra đánh giá, GgV tin chắc họ 

có đủ trình độ và năng lực để đánh giá đúng mức độ thuần thục KN TKBH. Tuy nhiên, 

điều kiện dạy học hiện nay, phương thức đánh giá chủ yếu ở các trường ĐH hiện nay 

chủ yếu là tự luận, trong các học phần PPDH dành thời lượng (1/4 hoặc 1/3 thời lượng 
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thực hành) thực hành tương đối ít, không đủ thời gian để kiểm soát, đánh giá việc hình 

thành và hoàn thiện KN theo quy trình nhất định. 

 Khảo sát thái độ, tình cảm của Giảng viên 

- Về sự nhiệt tình:  95% SV được hỏi đều khá hài lòng về sự nhiệt tình, yêu nghề, 

sự tâm huyết của GgV đối với SV; SV đánh giá cao về tính mô phạm, lối sống trong 

sáng, mẫu mực của đội ngũ GgV tại các cơ sở đào tạo GVTH. 

Qua phỏng vấn, có 75,8% SV hài lòng với lựa chọn vào học ngành GDTH, họ 

được sự dìu dắt, giúp đỡ của các Thầy/ Cô giáo tâm huyết; nhiều SV cho biết họ được 

truyền ngọn lửa nhiệt huyết, yêu nghề từ chính đội ngũ GgV. 

- Sự kiên trì, bền bỉ:  phần lớn SV đều đánh giá cao về sự kiên trì, nhẫn nại của 

GgV trong rèn luyện KN TKBH cho SV. Nhiều GgV nghiêm túc, kiên trì trong việc 

chữa các sản phẩm TKBH cho SV, nhẫn nại lắng nghe và giúp đỡ SV khi họ gặp khó 

khăn. Tuy nhiên  vẫn  có 7,8% SV được hỏi vẫn không hài lòng một số GgV thường 

dễ nổi nóng, thiếu bình tĩnh trong giao tiếp khi SV có sai sót. 

- Tính nghệ thuật, sự khéo léo trong tổ chức rèn luyện: 43,7%  CBQL và GgV 

đánh giá ở mức tốt,  32,6 % ý kiên lựa chọn ở mức bình thường; 23,7 % CBQL và 

GgV tự đánh giá chưa tốt, chưa hài lòng về tính nghệ thuật, sự khéo léo trong tổ chức 

các hoạt động rèn luyện KN của SV. Tỷ lệ này khá tương đồng với sự đánh giá của SV 

(36,4 % tốt; 39,5 % bình thường; 24,1 % mức chưa tốt) 

2.3.1.5 Điều kiện vật chất, môi trường luyện tập kĩ năng thiết kế bài học của sinh viên 

- Điều kiện vật chất, phòng học chức năng:  Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết 

bị phục vụ cho hoạt động rèn luyện NVSP nói chung và rèn luyện KN TKBH nói riêng 

đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng rèn luyện KN. 

Bảng 2.7 Kết quả đánh giá về điểu kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 

 

Nội dung khảo sát 

 

Mức độ 

Kết quả đánh giá (%) Tỷ lệ 

chung CBQL GV SV 

Số lượng phương tiện, 

đồ dùng dạy học, phòng 

học chức năng... 

Đủ   12,3    15,4    14,6     14,1 

Tương đối đủ   53,5    45,3    41,6     46,8 

Thiếu   34,2    39,3    43,8     39,1 

Chất lượng cơ sở vật 

chất, trang thiết bị dạy 

học, phòng học chức 

năng. 

Tốt   13,4 14,2 12,7 13,4 

Trung bình    41,2 35,3 38,7 38,4 

Còn nhiều hạn 

chế 

   45,4 50,5 48,6 48,2 
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- Đánh giá về số lượng phương tiện, điều kiện rèn luyện KN TKBH, nhìn chung 

các ý kiến của CBQL, GgV và SV tương đối thống nhất. Mặc dù các cơ sở đào tạo đã 

chú ý nhiều đến nâng cao chất lượng đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy 

học song vẫn chưa đáp ứng nhu cầu đào tạo (có 39,1% các ý kiến đều cho rằng đang 

thiếu về số lượng) . 

+ Thư viện, các nguồn học liệu dạy học: Các trường ĐH đã không ngừng nâng 

cao cơ sở dữ liệu cho dạy học, tuy nhiên so với các ngành học khác, các đầu sách, các 

tài liệu tham khảo của chuyên ngành GDTH còn ít, chưa phong phú. Đặc biệt là các 

nguồn học liệu liên quan đến thiết kế dạy học, TKBH còn rất ít; cập nhật những nguồn 

tài liệu mới bằng tiếng nước ngoài chưa kịp thời. Khả năng sử dụng ngoại ngữ trong 

nghiên cứu của SV và GgV chưa cao, ảnh hưởng nhiều đến việc rèn luyện KN TKBH. 

100% các trường được khảo sát đều có đường truyền tốc độ cao, SV được sử 

dụng internet miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi cho SV và GgV trong việc khai thác 

cho hoạt động học tập và nghiên cứu. Tuy nhiên, hiệu quả khai thác nguồn học liệu 

này cũng chưa cao. Tỷ lệ máy tính trang bị cho GgV và SV chưa cao, ở các trường 

chúng tôi khảo sát trung bình 7,6 GgV/ 1 máy tính, 28,7 SV/ 1 máy tính. 

+ Phòng học thực hành bộ môn: chỉ có 2/5 cơ sở được khảo sát có phòng học 

thực hành bộ môn cho SV rèn luyện KN, tuy nhiên các trang thiết bị, các phương tiện 

hỗ trợ cho SV rèn luyện KN chưa cao. 85% SV  cho biết để chuẩn bị một tiết dạy, SV 

đều phải tự bỏ chi phí để chuẩn bị các phương tiện dạy học (tranh ảnh, giấy, bút màu, 

mô hình, video, lược đồ, bản đồ.... ), các phương tiện sau khi sử dụng cũng chưa có 

phòng chức năng để lưu trữ các sản phẩm..... Đặc trưng dạy học ở bậc tiểu học cần rất 

nhiều các phương tiện, đồ dùng dạy học: tranh, ảnh, bản dồ, lược đồ, các dụng cụ thí 

nghiệm, băng đĩa, mô hình...các phương tiện này nếu không có sẵn, SV tự chuẩn bị, tự 

làm nhiều khi không đảm bảo tính chính xác, tính thẫm mỹ. 

- Đánh giá về chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, các điều kiện dạy 

học khác. Đánh giá của CBQL, GgV và SV tương đối thống nhất, 13,4 % đánh giá 

chất lượng tốt; 38,4 % tương đối tốt; 48,2 % đánh giá còn nhiều hạn chế. Nhiều thiết bị 

như máy chiếu, máy tính, các băng hình cũ, thường xuyên hỏng; các phòng học thực 

hành bộ môn chậm bổ sung, sửa chữa các trang thiết bị... 

- Môi trường luyện tập: Môi trường rèn luyện KN TKBH được thực hiện chủ yếu 

thông qua môi trường dạy học trên lớp, thông qua RLNVSPTX. Qua khảo sát [PL 1A, 
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tr 6] việc thiết lập các tương tác trong rèn luyện NVSP nói chung và rèn luyện KN 

TKBH nói chung tương đối đơn điệu. Có 76% GgV  81,2 % SV lựa chọn tương tác 

GgV→ SV là tương tác chủ yếu, tương tác này thường là một chiều. Chủ yếu GgV 

giao nhiệm vụ, giám sát, lấy thông tin....SV thường ngại hỏi, ngại đưa ra những băn 

khoăn, thắc mắc, số lượng SV sẵn sàng chia sẻ thông tin trong quá trình rèn luyện KN 

chưa nhiều. Tương tác SV-SV trên thực tế có diễn ra nhưng chưa hiệu quả, chủ yếu chỉ 

là sự trao đổi những thông tin nhỏ lẻ, ít có sự phối hợp, hợp tác để hoàn thành một 

nhiệm vụ lớn. Tương tác đa chiều trong rèn luyện KN TKBH ít khi xảy ra do điều kiện 

về không gian và thời gian không cho phép. 

2.3.2. Thực trạng rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học của sinh viên ngành Giáo dục 

tiểu học 

2.3.2.1. Thực trạng  nhận thức về thiết kế bài học và  kĩ năng thiết kế bài học 

Đối tượng khảo sát: 436 SV ngành GDTH thuộc các trường:  Trường ĐH Vinh; 

Trường ĐH Hồng Đức và Trường ĐHSP Huế. Trong đó:  Số SV ĐH Vinh: 259 SV 

(209 SV đang học, 50 là cựu SV); ĐH Hồng Đức: 97 SV;  ĐHSP Huế: 80 SV. Kết quả 

khảo sát như sau (PL 1B, Tr 9): 

Bảng 2.8. Đánh giá mức độ nhận thức của SV về TKBH và kĩ năng TKBH 

 

+ Đánh giá chung  62, 21 % SV được hỏi nhận thức về bản chất, vai trò của hoạt 

động TKBH ở mức đạt yêu cầu trở lên. Tuy nhiên khi đi vào những vấn đề cụ thể của 

TKBH: kĩ thuật, nguyên tắc, quy trình TKBH....thì chỉ có 6,7% SV có nhận thức đúng, 

còn lại 32,0 % SV nhận thức chưa đầy đủ và chính xác; 61,3 % không đạt yêu cầu. 

+ Nhận thức về thành phần cơ bản của KN TKBH thì 8,74% (37 SV ) lựa chọn 

đúng. 35,5% SV nhận thức ở mức đạt yêu cầu, 55,76% SV chưa đạt yêu cầu. Khi xác 

định hệ thống các thao tác của các KN thành phần chỉ có 34,67% SV có lựa chọn đạt 

yêu cầu, số còn lại nhận thức chưa đúng và đầy đủ. 

Các kĩ năng thành phần 
Kết quả khảo sát nhận thức SV (%) 

Tốt Đạt yêu cầu Chưa đạt 

1.Khái niệm, bản chất, vai trò của TKBH 14,71 47,50 37,79 

2.Kĩ thuật TKBH (nguyên tắc, quy trình....) 6,7 32,0 61,3 

3.Thành phần của kĩ năng TKBH 8,74 35,5 55,76 

4. Quy trình rèn luyện KN TKBH 17,23 40,2 42,57 

5.Tiêu chí đánh giá TKBH và KN TKBH 3,5 12,8 83,7 
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+ Về quy trình rèn luyện KN TKBH, 57,43% SV chỉ nhận thức ở mức đạt yêu 

cầu trở lên về quy trình luyện tập;  42,57% SV cho biết không hình dung được quy 

trình rèn luyện KN TKBH; 

+ Về tiêu chí đánh giá TKBH: khi được hỏi về các tiêu chí đánh giá của một 

TKBH tốt,  2,74% SV có nêu được một số tiêu chí nổi bật về TKBH tích cực; 62,13 % 

nhận thức được về cách thức trình bày một giáo án đúng chuẩn và những yêu cầu về 

hình thức trình bày. 94,5% SV được hỏi để đánh giá một TKBH chủ yếu đánh giá về 

hình thức trình bày và căn cứ vào hoạt động tổ chức của GV là chủ yếu. 

Tiêu chí đánh giá KN TKBH, có 76,51 % SV không biết đến các mức độ thực 

hiện khi đánh giá KN, 32,15 % biết đến với 2 mức thành thạo và không thành thạo. 

Ngoải ra, để thu thập thêm thông tin về nhận thức của SV đối với khâu lập kế 

hoạch bài học này. Chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn một số SV, bạn Đậu Thị L- ĐH 

SP Huế cho biết: “Em chưa khi nào được học về lý thuyết thiết kế dạy học, chủ yếu 

bọn em soạn theo kinh nghiệm và làm theo các giáo án mẫu”. 

Bạn Nguyễn Thị Thanh H- ĐH Hồng Đức “Em chưa bao giờ được nghe giới 

thiệu về KN TKBH và các thành phần cấu trúc của nó; cũng chưa bao giờ được đánh 

giá và biết đến đánh giá mức độ thuần thục KN. GgV chủ yếu đánh giá sản phẩm giáo 

án mà nhiều khi nó không phải là hoạt động trí tuệ của các bạn SV”. 

2.3.2.2. Đánh giá mức độ thực hiện kĩ năng thiết kế bài học của sinh viên ngành 

Giáo dục tiểu học (PL 1B, Tr11) 

Chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp kết hợp với quan sát, 

đánh giá dựa trên các sản phẩm có liên quan. Chúng tôi đã lựa chọn ngẫu nhiên 3 SV 

năm thứ 3 và 6 SV năm thứ 4 của ba trường đại học (ĐH Hồng Đức, ĐH Vinh, ĐHSP 

Huế), cho các em tiến hành TKBH, kết quả cho thấy như sau: 

1/ Mức độ thuần thục kĩ năng thiết kế bài học 

Bảng 2.9. Mức độ thực hiện kĩ năng TKBH của SV 

Các kĩ năng thành phần 

Kết quả đạt được của SV (số em) 

Mức độ 

cao 

Mức độ đạt 

yêu cầu 

Mức độ 

thấp 

1.Kĩ năng thiết kế mục tiêu dạy học 2 3 4 

2.Kĩ năng thiết kế nội dung học tập 0 3 6 

3.KN thiết kế hoạt động học của người học;  1 3 5 

4.KN thiết kế các phương tiện giảng dạy- học 

tập, học liệu 
2 4 3 

5.KN thiết kế môi trường học tập 0 4 5 
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Nhìn vào bảng 2.8 kết hợp với quan sát quá trình 9 SV tiến hành công việc  

TKBH, chúng tôi nhận thấy: 

+ Nhìn chung SV đã nhận thức và thực hiện khá đầy đủ các bước tiến hành hoạt 

động TKBH. KN được nhiều em thể hiện khá tốt là KN thiết kế phương tiện, học liệu 

dạy học (6/9 đạt mức yêu cầu trở lên); KN thiết kế mục tiêu dạy học (5/9 em đạt yêu 

cầu). KN SV gặp nhiều khó khăn nhất KN thiết kế nội dung học tập; các em đã làm 

được việc là “chuyển các kiến thức có sẵn” đến người học một cách tuyến tính nhưng 

các em chưa biết chuyển các nội dung đó thành các hành động học phù hợp. SV chưa 

có năng lực thiết kế các hoạt động cho nhiều đối tượng học tập với nhiều kiểu hành vi 

thực hiện trải nghiệm học tập  khác nhau. Hay nói cách khác, các bản thiết kế chưa có 

nhiều những chiến lược dạy học thích ứng với phong cách học tập của người học. 

Ngoài ra, SV gặp nhiều hạn chế nữa là KN thiết kế hoạt động người học, các bản 

thiết kế chỉ mới dừng lại ở mức độ “mô tả, liệt kê” các hoạt động của người dạy phải 

làm gì để chuyển tải nội dung dạy học tới HS mà chưa phải là hoạt động “thiết kế”  tạo 

ra các tình huống dạy học, trong đó phải lấy hoạt động người học là hoạt động trung 

tâm (5 SV chưa đạt yêu cầu). SV cũng gặp rất nhiều lúng túng trong thiết kế bố trí 

không gian dạy học, các mối quan hệ tương tác thường chỉ diễn ra một chiều mà ít 

thấy sự tương tác đa chiều; chưa thấy sự sáng tạo trong thiết kế không gian, các điều 

kiện dạy học tương ứng các hoạt động học phù hợp. 

+ Về tính đầy đủ nội dung và cấu trúc của KN chúng tôi nhận thấy, mức độ đạt 

được của SV còn thấp  (chỉ có 3/9  số SV đạt yêu cầu). Phần lớn SV thực hiện chưa 

đầy đủ các thao tác cần thiết tối thiểu (trên 75 %), hoặc thực hiện các thao tác chưa tối 

giản, việc tổ chức các thao tác chưa hiệu quả trong hành động. 

+ Mức độ thuần thục KN được đánh giá dựa trên quan sát từng thao tác, kĩ thuật 

thực hiện TKBH của SV đang gặp nhiều lúng túng. Thể hiện ở tần suất những thao tác 

hành vi sai, không đúng chuẩn kĩ thuật  (khoảng 2/3 số SV tức là 65 %); tỷ lệ lặp lại 

thao tác thừa, cử chỉ, hành vi thực hiện chưa thuần thục. Vì vậy, hiệu quả thực hiện KN 

TKBH chưa cao nó thể hiện số lượng và chất lượng các TKBH mang lại kèm theo định 

mức thời gian các em bỏ ra chưa tương xứng.  Tỷ số kết quả so với công sức và chi phí 

nguồn lực SV bỏ ra trong quá trình TKBH còn lớn. Thậm chí nhiều SV lúng túng trong 

việc xác định đúng mục đích, yêu cầu dạy học, dẫn đến các bản TKBH chỉ mang tính 

chất liệt kê, mô tả mà chưa thể hiện được tính lôgic của các hoạt động dạy – học. 
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2/ Đánh giá hiệu quả của các thiết kế bài học 

Chúng tôi đã đánh giá sản phẩm TKBH của 9 SV trên dựa trên hệ thống các tiêu 

chí (chương 1) về đánh giá các TKBH. Ngoài ra, để đảm bảo tính chính xác, khách 

quan chúng tôi đã tiến hành đo trên 3 thời điểm khác nhau để thấy được hiệu quả của 

các bản thiết kế: 

(1) Đo trên bản thiết kế trước khi thực hiện nhiệm vụ dạy học bài đó; 

(2) Đo trong khi SV tiến hành dạy bài học đó; 

(3) Đo sau khi kết thúc bài học để phán xét về thiết kế. 

Kết quả đánh giá cho thấy như sau: 

Bảng 2.10. Kết quả đánh giá các kế hoạch bài học của SV 

Tiêu chí đánh  giá 
Kết quả các TKBH của SV 

Tốt Đạt yêu cầu Chưa đạt  

1.Chuyển các nội dung học tập thành các hoạt 

động học phù hợp 
1 3 5 

2.Cơ hội trải nghiệm của HS tương ứng với 

các dạng bài học 
2 3        4 

3.Tính mục đích của hoạt động 3 3 3 

4.Sự tương thích của các hoạt động của 

người dạy với hoạt động người học 
3 4 2 

5. Phương tiện dạy học tối ưu 2 3 4 

6. Mô tả kết quả học tập cụ thể 3 4 2 

7.Thể hiện rõ ý tưởng dạy học một cách logic 2 2 5 

8. Phân bố thời gian hợp lý 3 4 2 

9. Tính cơ động của thiết kế 1 2 6 

10. Tính hiệu quả của thiết kế 2 3 4 

 

+ Phần lớn SV biết  được cấu trúc cơ bản của một bản TKBH; biết định hướng 

các hoạt động và lôgic các hoạt động dạy và hoạt động học (trên 77 % SV đạt yêu 

cầu), biết mô tả kết quả học tập cụ thể (đạt yêu cầu trở lên 77%); phân bố thời gian 

hợp lý (đạt yêu cầu trở lên 77%); tính mục đích của hành động (đạt yêu cầu 66%). 

+ Thiết kế mục tiêu của bài học phần lớn các sản phẩm mới chỉ “mô tả, liệt kê” 

nội dung kiến thức cần truyền thụ, mà chưa mô tả các năng lực cần đạt, kết quả học tập 

cần có ( mới chỉ có 1sản phẩm đạt tốt). 

+ Thiết kế các hoạt động học của người học, chỉ có 2/9 sản phẩm đã nhấn mạnh 

vào việc hiểu, khám phá, trải nghiệm, đặc biệt là vận dụng kiến thức bài học trong 
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những tình huống gắn với thực tiễn cuộc sống/ trong những bối cảnh khác nhau. Các 

sản phẩm này  đã có chú trọng phát triển các năng lực tư duy bậc cao; năng lực giải 

quyết vấn đề; năng lực tư duy phản biện, năng lực sáng tạo,.... cho người học. 

+ Xác định phương tiện đồ dùng, học liệu dạy học, phần lớn các thiết kế đã lựa 

chọn đúng và phù hợp các phương tiện, học liệu dạy học (7/9 sản phẩm). Tuy nhiên, 

vẫn chưa có sản phẩm nào có tính sáng tạo đột phá trong việc vận dụng CNTT trong 

dạy học. 

+ Có 2/9 sản phẩm thể hiện ý tưởng rõ ràng  trong việc  tạo sự tương tác giữa 

GV-HS và giữa HS-HS,  tạo điều kiện cho HS trao đổi/tranh luận, đánh giá, chia sẻ 

quan điểm/kinh nghiệm, thúc đẩy/cổ vũ tinh thần hợp tác, .....Có 5/9 sản phẩm chưa tạo 

dựng một môi trường học tập thân thiện, HS  chưa được khuyến khích phát biểu/ tự do 

bày tỏ quan điểm cá nhân, tương tác người học đơn điệu.... 

Ngoài ra, để tăng tính khách quan cho quá trình đánh giá chúng tôi đã tiến hành 

tham khảo ý kiến của các GVở trường phổ thông về các sản phẩm thiết kế của SV 

Giáo viên Nguyễn Thị T- Trường Tiểu học Hưng Dũng I- Vinh- Nghệ An “Các 

giáo án của SV thường rất lộn xộn, các em chưa biết sắp xếp các hoạt động học một 

cách lôgic. Bài soạn mới chỉ dừng lại việc mô tả giáo viên làm thế nào để cung cấp hết 

nội dung có trong sách giáo khoa”. 

Giáo viên Hoàng Thị Lan A (Trường TH Hà Huy Tập II- Vinh- Nghệ An) có 

nhận định: “SV chưa làm chủ được tiết học, chưa bao quát hết HS, việc vận dụng các 

phương pháp chưa thích hợp, chưa phân loại được các hoạt động, phân bố thời gian 

hợp lý, vừa thiếu lại vừa thừa, thiếu các khâu củng cố, nhất là mục đích, yêu cầu còn 

chung chung, nội dung bài học còn nghèo nàn”. 

2.3.2.3. Thái độ, tình cảm, nhu cầu rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học của sinh 

viên đại học ngành Giáo dục tiểu học 

Tiến hành phỏng vấn sâu, hầu hết SV đều có mong muốn được rèn luyện nâng 

cao KN TKBH, đều ý thức rất rõ vai trò của KN này trong hoạt động nghề nghiệp. Tuy 

nhiên, qua quan sát quá trình rèn luyện SV tại trường ĐH Vinh, nhiều SV có thái độ 

chưa tích cực trong luyện tập, uể oải, đối phó với các nhiệm vụ của GgV giao. Nhiều 

em chưa có ý thức trong luyện tập, các sản phẩm thường là do sao chép, download từ 

nhiều nguồn khác nhau. Các giờ thực hành luyện tập soạn giáo án thường được tổ chức 

đồng loạt cả lớp, SV thiếu hào hứng, thiếu nhiệt huyết trong quá trình làm việc. Khi 



 77 

được hỏi về những yếu tố ảnh hưởng và đề xuất về việc đổi mới rèn luyện KN nghề, 

SV đã đề xuất một số ý kiến sau (PL1B, Tr 13): 

Bảng 2.11. Mong muốn, nhu cầu của SV trong việc đổi mới rèn kĩ năng TKBH 

TT Mong muốn, nhu cầu của SV Tỷ lệ SV(%) Thứ bậc 

1 Tăng thời lượng thực hành có hướng dẫn 98,20 1 

2 Tạo nhiều cơ hội trải nghiệm thực tế 97,57 3 

3 Tăng nội dung cho TKBH và rèn luyện TKBH 97,65 2 

4 Có bộ chuẩn công cụ đầu ra  75,42 7 

5 Quy trình tổ chức rèn luyện rõ ràng hơn 91,25 4 

6 Tạo nhiều đk thuận lợi về phương tiện, học liệu... 68,34 9 

7 Đánh giá công bằng, chính xác, khách quan 86,54 5 

8 Đa dạng hình thức luyện tập 71,36 8 

9 Khơi gợi hứng thú, nhu cầu người học 85,27 6 

Từ bảng 2.9, ta thấy: 

- Mong muốn lớn nhất của SV đổi mới việc rèn luyện KN TKBH hiện nay là 

tăng tời lượng thực hành có hướng dẫn (98,20% SV lựa chọn), tăng nội dung về 

TKBH và rèn luyện KN TKBH trong chương trình đại học (97,65 %). SV nhận thấy 

việc rèn luyện KN TKBH đang khá mờ nhạt, mong muốn có nhiều điều kiện và môi 

trường luyện tập để rèn luyện KN TKBH. 

- SV cần có một quy trình rèn luyện chuyên biệt cho KN TKBH (91,25% SV 

lựa chọn), trong quá trình đó việc đánh giá của GgV cần công bằng và khách quan, kịp 

thời (86,57%) hướng tới điều chỉnh hành vi chứ không chỉ dừng lại việc đánh giá sản 

phẩm, lấy làm đánh giá kết quả học tập.  

- Mong muốn nâng cao hứng thú, nhu cầu người học đứng thứ 6 về mức độ lựa 

chọn của SV (85,27%); hứng thú phụ thuộc nhiều vào sự nhiệt tình và năng lực sự 

phạm của GV;  vào tinh thần học tập và thái độ hợp tác của tập thể SV; điều kiện và 

môi trường luyện tập.... 

- Ngoài ra, SV cần bộ công cụ chuẩn đầu ra làm thước đo để lượng hóa quá 

trình luyện tập của SV (75,42% SV lựa chọn); giúp SV nhận thức được mức độ cần 

đạt được cũng như mục tiêu phấn đấu, rèn luyện để đạt đến chuẩn yêu cầu tối thiểu. 

SV tự đánh giá mức độ cần thiết luyện tập các KN TKBH như sau: 
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Bảng 2.12. Đánh giá của SV về sự cần thiết về các kĩ năng TKBH 

TT Nội dung rèn luyện KN TKBH 

Đánh giá mức độ cần thiết 

của SV 

Tỷ lệ SV (%) Xếp hạng 

1 KN xác định mục tiêu dạy học 87,32 3 

2 KN thiết kế hoạt động người học 94,53 1 

3 KN thiết kế nội dung học tập 90,75 2 

4 KN thiết kế học liệu và phương tiện e-learning 74,31 5 

5 KN thiết kế môi trường học tập 76,67 4 

Nhận xét: 

- Thiết kế hoạt động người học và thiết kế nội dung học tập là những KN có sự 

lựa chọn của SV cao nhất (94,53% và 90,75%) đồng nghĩa với mức độ cần thiết rèn 

luyện KN này cao nhất. Đây cũng là hai KN mà SV thường gặp nhiều lúng túng và 

khó khăn nhất. Trong các thiết kế của SV thường chỉ mới dừng lại ở mức độ mô tả liệt 

kê các hoạt động dạy  trong đó  GV vẫn là người trung tâm. 

- KN xác định mục tiêu nhận được 87,32% sự lựa chọn của SV, một trong những 

hạn chế mà SV tự ý thức được như: sự lượng hóa các năng lực cần đạt tương ứng với 

những nội dung học tập; cách phát biểu mục tiêu để thể hiện tính định lượng cao 

nhất... 

- KN thiết kế môi trường học tập và thiết kế phương tiện học liệu học tập 

(76,67% và 74,31 %) là những KN xếp vị trí cuối cùng. Một ưu điểm dễ nhận thấy, SV 

khá thành thạo khi sử dụng các các phần mềm soạn thảo văn bản Word, phần mềm 

powerpont, ...., nhạy bén  trong việc vận dụng những tiến bộ của CNTT vào trong 

giảng dạy.  Đây cũng là điều dễ hiểu, bởi hầu hết SV đều có máy tính, hệ thống wifi 

phủ khắp, cùng với sự năng động của tuổi trẻ, các em dễ thích nghi và ứng dụng những 

cái mới trong dạy học. Tuy nhiên, các em gặp nhiều hạn chế trong việc trình bày văn 

bản khoa học, đảm bảo tính sư phạm, sử dụng các phần mềm trong vẽ các bảng biểu, 

đồ thị.... SV cũng còn khá lúng túng trong việc thiết lập được hệ thống các tình huống 

vật chất tương ứng với từng nhiệm vụ học tập hoặc từng nội dung và đối tượng người 

học. Đó có thể là dạy học trên lớp, dạy học ngoài tự nhiên, dạy học thông qua tham 

quan dã ngoại, thông qua trò chơi.... 
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2.4 Đánh giá chung về thực trạng 

2.4.1 Mặt mạnh 

Qua khảo sát thực trạng chúng tôi nhận thấy, trong những năm gần đây các cơ sở 

đào tạo GVTH trình độ ĐH đã có nhiều cố gắng nâng cao chất lượng đào tạo bằng 

những việc làm cụ thể: 

- Các trường đã công bố chuẩn đầu ra nghề nghiệp, giúp XH và người học nhận 

thức được rõ ràng hơn về mục đích và vị trí công việc sau này, là tiền đề để SV nỗ lực 

phấn đấu đạt chuẩn cần thiết. Các cơ sở đào tạo cũng đã xây dựng, cấu trúc lại nội 

dung chương trình đào tạo chú trọng đào tạo kĩ năng nghề cho người học, bố trí thời 

lượng cho các môn học NVSP cao hơn (nhiều trường có tỷ lệ trên 45%), hướng đến 

nâng cao chất lượng rèn luyện KN nghề nghiệp cho SV. 

- Các trường đại học có đào tạo GVTH cũng đã không ngừng đổi mới PPDH, 

hình thức dạy học để không ngừng tạo chuyển biến chất lượng rèn luyện KN nói 

chung và KN TKBH nói riêng. Đầu tư nhiều cho nguồn nhân lực con người, hầu hết 

các CBQL và GgV đáp ứng được chuẩn nghề nghiệp, có trình độ cao, có phẩm chất 

đạo đức, tưởng lối sống lành mạnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới của ngành. Nhận thức 

của CBQL, GgV về TKBH khá tốt, họ khá cởi mở và tích cực trong tiếp cận cái mới 

để nâng cao chất lượng giảng dạy. 

Đội ngũ CBQL, GgV đều nhận thức rất tốt mặt mạnh và hạn chế của hoạt động 

rèn luyện KN nói chung và KN TKBH cho SV ngành GDTH hiện nay. Việc vận dụng 

DHTDA trong rèn luyện KN TKBH được nhiều ý kiến tán thành, họ xem đây là một 

kiểu dạy học tạo nhiều điều kiện, cơ hội cho SV được thực hành KN một cách chuyên 

biệt với các biện pháp dạy học đặc trưng, giúp nâng cao hiệu quả rèn luyện KN. 

- Các trường đại học có đào tạo GVTH gắn kết sản phẩm đào tạo của mình với 

yêu cầu thực tiễn, gắn quá trình đào tạo với hệ thống các trường thực hành, giúp SV 

“vừa học vừa hành”; đa dạng hóa các phương thức rèn luyện NVSP như thông qua: 

dạy học trên lớp, RLNVSPTX; KTSP,TTSP, hội thi, thao giảng.... 

- Để nâng cao chất lượng đào tạo các trường cũng đã quan tâm nâng cao chất 

lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị tạo điều kiện thuận lợi cho GgV và SV rèn nghề; 

lặp đặt và ứng dụng nhiều công nghệ mới trong dạy học. 

- Đánh giá chung về sản phẩm đào tạo, tuy chất lượng KN nghề của SV chưa 

đồng đều, số lượng SV có tay nghề trình độ cao chưa nhiều nhưng nhìn chung họ có 
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trình độ lí luận về chuyên ngành tốt, có khả năng thích ứng công việc khá nhanh.  SV 

ý thức tốt về trách nhiệm nghề nghiệp, yêu nghề, xác định tầm quan trọng của hoạt 

động TKBH, có lý tưởng và ý chí phấn đấu tốt. Đây là tiền đề thuận lợi để nâng cao 

chất lượng rèn kĩ năng nghề cho SV nếu có biện pháp tác động phù hợp. 

2.4.2 Một số hạn chế của thực trạng 

Thực trạng rèn luyện NVSP nói chung và rèn luyện KN TKBH vẫn còn một số 

hạn chế sau: 

- Chiến lược rèn luyện KN TKBH đang thực hiện trong hệ thống các trường 

ĐHSP hiện nay là chiến lược dạy học bài - lớp. Chiến lược dạy học này đang dần bộc 

lộ nhiều hạn chế trong việc đào tạo KN: sự cứng nhắc về thời lượng và khung chương 

trình, sự bó hẹp về không gian và thời gian, sự đơn điệu về hình thức rèn luyện, 

phương pháp đào tạo KN TKBH chủ yếu là giảng giải, luyện tập theo mẫu.... Tất cả 

những hạn chế đó ít nhiều làm cho quá trình rèn luyện KN TKBH chưa đem lại hiệu 

quả như mong muốn. Sản phẩm của quá trình đào tạo đã phần nào đáp ứng được nhu 

cầu thực tiễn tuy nhiên nó chưa thể hiện sự khác biệt nhiều về trình độ tay nghề ở bậc 

đại học so với các hệ đào tạo thấp hơn. 

- Hiện nay các cơ sở đào tạo GVTH có trình độ đại học thiếu một bộ công cụ 

chuẩn đầu ra về KN TKBH. Hệ quả của việc này là các trường thiếu cơ sở để định 

lượng hóa việc đào tạo KN cho SV, rèn luyện KN khó kiểm soát một cách chặt chẽ. 

- Hiện vẫn chưa có nội dung rèn luyện KN TKBH trong chương trình đào tạo 

một cách chuyên biệt; nội dung rèn luyện KN TKBH đang lẫn “rải rác” trong các học 

phần khác nhau, tính kết nối giữa chúng rất mờ nhạt. Nội dung rèn luyện KN TKBH 

khá lạc hậu, chậm biến đổi so với yêu cầu của thực tiễn trường phổ thông. 

- Về phương thức rèn luyện KN TKBH, việc tổ chức rèn luyện KN TKBH vẫn 

chủ yếu theo phương thức giảng giải, đàm thoại, Thầy đọc- trò chép; trò rèn luyện KN 

thông qua làm bài tập.... Chưa có quy trình rèn luyện KN TKBH một cách chuyên biệt, 

rõ ràng. Rèn luyện KN TKBH đang nằm trong một tổ hợp các KN khác. Phương thức 

rèn luyện KN chậm biến đổi, chưa đáp ứng được nhu cầu của SV. DHTDA có được sử 

dụng rất ít trong rèn KN TKBH chỉ dưới dạng các “bài tập có hướng dẫn”, chưa được 

sử dụng khai thác triệt để đúng với bản chất và kĩ thuật DHTDA. 

- Chất lượng rèn luyện KN TKBH chưa cao; SV thiếu hụt về cơ sở lí luận về 

TKDH nói chung và TKBH nói riêng; tỷ lệ SV thuần thục trong TKBH chưa cao do 



 81 

quá trình rèn luyện thiếu tính chuyên nghiệp; nhiều SV thụ động, lười, chỉ thích sao 

chép, coppy các sản phẩm của người khác. Hoạt động rèn luyện KN TKBH đang diễn 

ra mang tính đối phó nhiều, chưa thúc đẩy và tạo môi trường tích cực kích thích hứng 

thú, nhu cầu tiềm ẩn bên trong người học. 

Tóm lại, hoạt động rèn luyện NVSP nói chung, TKBH nói riêng ở các cơ sở đào 

tạo GVTH trình độ đại học đã được quan tâm rất lớn, dành thời lượng nhiều, nhưng 

hiệu quả của nó chưa cao nguyên nhân cơ bản nhất đó là do nhận thức trong xây 

dựng chương trình. Cách tiếp cận xây dựng chương trình theo tiếp cận nội dung bộc lộ 

nhiều hạn chế, làm cho việc đào tạo các năng lực nghề nghiệp chưa tường minh, dẫn 

đến hệ quả của nó thiếu quy trình, thiếu biện pháp, thiếu môi trường rèn luyện phù hợp 

ảnh hưởng đến chất lượng rèn luyện KN TKBH. Những nghiên cứu cơ sở thực tiễn là 

tiền đề quan trọng để chúng tôi xây dựng biện pháp rèn luyện KN TKBH cho SV đại 

học ngành GDTH có tính khả thi và tính hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào 

tạo. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

1. Về cơ bản, quá trình rèn nghề nói chung trong các trường ĐHSP có đào tạo 

GVTH được tổ chức xuyên suốt trong quá trình đào tạo, trong mỗi giai đoạn đào tạo 

các nhà trường đã xây dựng kế hoạch, những nhiệm vụ rèn luyện KN với các mức độ 

và yêu cầu khác nhau. Tuy nhiên bản thân toàn bộ quá trình rèn luyện KN TKBH bộc 

lộ nhiều hạn chế như: quá trình đào tạo nặng kiến thức hàn lâm, thiếu tính vận dụng 

thực tiễn, tập trung chủ yếu hình thành năng lực dạy học mà cụ thể dành nhiều thời 

lượng cho viêc hình thành KN tổ chức dạy học. Nội dung rèn luyện KN nghề nghiệp 

giàn trải, đồng loạt, thiếu tính mục đích, thiếu các biện pháp mang tính đặc thù, chuyên 

biệt để  rèn luyện các KN cốt lõi, chậm biến đổi  so với sự thay đổi chương trình phổ 

thông. 

2. Về năng lực thực hiện TKBH của SV, qua khảo sát phần lớn SV đã  xác định 

được mục đích, yêu cầu của bài dạy; trên cơ sở đó định hướng được các hoạt động dạy 

học cơ bản để thực hiện mục tiêu dạy học đề ra. Tuy nhiên các thiết kế đó chỉ mới 

dừng lại mức độ “trình diễn đầy đủ mục đích, yêu cầu” của một đơn vị kiến thức có 

sẵn trong chương trình sách giáo khoa. Trong khi đó, xu hướng đổi mới, nội dung 

chương trình dạy học ở trường phổ thông có tính mềm dẻo,“mở dần”, trao quyền tự 

chủ cho nhà trường và giáo viên. Bắt buộc GV không chỉ biết “lặp lại” kiến thức có 
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sẵn mà còn phải biết thiết kế các nội dung dạy học, tình huống dạy học phù hợp, hay 

nói cách khác GV phải  biết phát triển nội dung, chương trình dạy học. Đây là một yêu 

cầu mới trong cấu trúc nhân cách của nghề dạy học, SV chưa đủ tiền đề cần thiết để 

đáp ứng yêu cầu mới trong công việc này. 

Mặt khác, khi đánh giá về mức độ thành thạo trong tiến hành TKBH, tỷ lệ SV 

chưa đạt yêu cầu còn cao. Nhiều SV chưa thuần thục hoặc có thái độ thiếu nghiêm túc 

trong việc chuẩn bị bài,  nội dung giảng dạy rời rạc do chưa được luyện tập nhiều, 

chưa biết phối hợp nhịp nhàng các thao tác sư phạm, việc TKBH của SV thường chỉ 

dừng lại ở mức độ mô phỏng các thao tác  của GV hướng dẫn.... 

3. Hầu hết các CBQL và GgV đều thừa nhận DHTDA là một kiểu dạy học có 

nhiều ưu thế trong rèn luyện KN TKBH như tạo nhiều điều kiện và môi trường trải 

nghiệm thực tiễn để rèn luyện KN; có sản phẩm cụ thể có thể đánh giá được, SV học 

tập hợp tác, khám phá, tích cực.... Tuy nhiên nó cũng có một số hạn chế nhất định như: 

quỹ thời gian đòi hỏi tương đối dài, cần có một kho học liệu mở chuẩn và đảm bảo 

chất lượng; SV cần có hệ thống KN học tập theo dự án; GgV phải có hệ thống KN 

quản lí các dự án học tập..... Bởi vậy, cần phải lựa chọn nội dung phù hợp, vận dụng 

và phát huy tối đa hiệu quả các DAHT để rèn luyện KN TKBH cho SV. 

4. Việc rèn luyện KN TKBH cần tạo cơ hội và môi trường cho SV trải nghiệm, 

ưu tiên đến các hoạt động trải nghiệm cùng nhau. SV tự giác tích cực hơn trong rèn 

luyện  KN nghề, trong đó có KN TKBH, giúp SV có nhiều môi trường học tập thực 

tế, giàu trải nghiệm, nhiều cơ hội thực hành KN, nhiều điều kiện để chia sẻ, hợp tác và 

tự đánh giá. Có như vậy mới nâng cao chất lượng rèn luyện KN nghề nói chung và KN 

TKBH nói riêng. Đúng như triết lí giáo dục “Học để thành thạo” của John B.Carroll, 

James H.Block và Benjamin S.Bloom  đó là “Mỗi người học đều có thể làm thành thạo 

hầu như bất kì công việc nào với trình độ cao, nếu được dạy với chất lượng cao 

và được bố trí đủ thời gian” [151] 
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Chương 3.  

BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG THIẾT KẾ BÀI HỌC CHO SINH 

VIÊN ĐẠI HỌC NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC QUA 

DẠY HỌC THEO DỰ ÁN 

3.1.  Thiết kế và áp dụng quy trình tổ chức rèn kĩ năng thiết kế bài học qua dạy 

học theo dự án cho sinh viên đại học ngành Giáo dục tiểu học 

 3.1.1 Mục tiêu của biện pháp 

Thiết kế được quy trình tổ chức rèn luyện KN TKBH trong môi trường DHTDA 

với trình tự, lôgic chặt chẽ, đúng nguyên tắc và đặc trưng của DHTDA, đảm bảo tính 

khả thi; từ đó giúp kiểm soát một cách hiệu quả quá trình rèn luyện KN TKBH, giúp 

SV học tập một cách chủ động, tích cực. 

3.1.2 Nội dung của biện pháp 

3.1.2.1  Đề xuất nguyên tắc xây dựng quy trình tổ chức rèn luyện KN thiết kế bài học 

 Tạo nhiều điều kiện và môi trường để rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học. 

Quy trình DHTDA cần đảm bảo các bước, các giai đoạn đủ để hình thành KN 

TKBH, tránh cộng gộp, đốt cháy giai đoạn, SV không đủ thời gian và điều kiện luyện 

tập và xác lập KN. Trong đó, đảm bảo cho SV  được nhận thức đầy đủ về TKBH – KN 

TKBH; Quan sát theo mẫu và luyện tập theo mẫu; Luyện tập thuần thục, phối hợp và 

hoàn thiện KN;  Vận dụng và điều chỉnh KN trong điều kiện thực. 

 Đảm bảo tính lôgic trình tự các công việc nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt, 

cơ động trong thực hiện nhiệm vụ 

Quy trình thực hiện dự án cần giúp SV dự kiến và hình dung rõ thứ tự các công 

việc cần làm và làm như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ học tập. Việc xây dựng quy 

trình thực hiện dự án cần làm rõ những nhiệm vụ và hoạt động của: GgV cần làm gì, 

làm như thế nào để tổ chức và quản lý các DAHT? GgV sử dụng các biện pháp, kĩ 

thuật gì để điều hành, quản lý các hoạt động học tập của người học.  Cách thức kiểm 

tra, đánh giá trong tiến trình học theo DAHT như thế nào? Nguyên tắc này cũng yêu 

cầu có sự linh hoạt và cơ động nhất định trong việc thực hiện nhiệm vụ (trình tự thực 

hiện nhiệm vụ). Ở mỗi giai đoạn có sự đánh giá và điều chỉnh kịp thời, nếu chưa đạt 

yêu cầu, SV có thể thực hiện lại và biết cách thực hiện các nhiệm vụ. 

 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 
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Nguyên tắc này yêu cầu khi thiết kế quy trình DHTDA cần căn cứ trên điều kiện 

dạy học thực tế về thời lượng, chương trình nội dung đào tạo nghề hiện nay. Căn cứ 

trên trình độ năng lực của SV ngành GDTH; về những đặc thù chuyên môn ngành của 

SV; về điều kiện cơ sở vật chất luyện tập KN, về điều kiện luyện tập ở môi trường các 

trường phổ thông.... Từ đó, GgV có thể điều hành và quản lý thành công các hoạt động 

học tập theo DAHT để rèn luyện KN TKBH. 

 Phù hợp hứng thú, nhu cầu của sinh viên 

DHTDA là một kiểu dạy học đề cao tính tích cực hoạt động, sự chủ động sáng 

tạo của SV. Tuy nhiên muốn làm được điều đó, nội dung và quy trình của dự án cần 

tính đến các yếu tố sau: 1/Quy trình rèn luyện đảm bảo tính phù hợp và vừa sức với 

từng đối tượng SV. 2/ Quy trình rèn luyện đảm bảo thỏa mãn đa dạng nhu cầu và 

phong cách học tập của SV. 3/Tạo ra không gian, cơ hội và môi trường thúc đẩy khát 

vọng, ý chí rèn nghề. SV cảm nhận được sự thành công trong công việc và khẳng định 

được năng lực của mình trong hoạt động thực tiễn. 

 Đảm bảo tính khách quan, khoa học trong đánh giá quá trình rèn luyện của SV 

Khâu kiểm tra, đánh giá đóng vai trò thúc đẩy, điều chỉnh quá trình rèn luyện KN 

TKBH của SV và cải tiến quá trình tổ chức của GgV. Kiểm tra đánh giá cần kịp thời, 

khách quan, dựa trên hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học.Thiết kế quy trình DHTDA, 

GgV cần chú ý một số yêu cầu sau: Đảm bảo kiểm tra, đánh giá diễn ra thường xuyên 

liên tục trong suốt quá trình thực hiện DAHT; Đảm bảo sự kiểm tra đánh giá đa chiều: 

SV tự đánh giá, SV đánh giá lẫn nhau, GgV đánh giá SV...; Cần có sự phản  hồi  kịp 

thời ngay sau kiểm tra - đánh giá  giúp SV điều chỉnh quá trình rèn luyện; Những cơ 

hội để theo dõi sự tiến bộ của chính mình; Thời gian đủ để hoàn thành công việc và 

các sản phẩm. 

3.1.2.2  Quy trình rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học qua dạy học theo dự án cho 

sinh viên đại học ngành Giáo dục tiểu học 

Quy trình rèn luyện KN TKBH cho SV đại học ngành GDTH là sự kết hợp của 3 

quy trình: quy trình tổ chức hướng dẫn của GgV, quy trình rèn luyện của SV, quy trình 

kiểm tra đánh giá tạo thành một chỉnh thể thống nhất. Thể hiện cụ thể trong hình 3.1 

như sau: 
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Hình 3.1 Quy trình tổ chức rèn luyện KN TKBH qua DHTDA cho SV đại học 

ngành GDTH 

Đạt 

Chưa đạt 

SV KT 

Đạt 

Giai đoạn 

DHTDA 

Quy trình tổ chức 

của GV 

Quy trình rèn luyện của 

SV 

GIAI ĐOẠN 

CHUẨN BỊ 

ĐÁNH GIÁ KẾT 

QUẢ DẠY HỌC 

THEO DỰ ÁN 

GIAI ĐOẠN 

THỰC HIỆN 

DỰ ÁN 

B1.Thành lập nhóm dự án 

B2.Xác định chủ đề và 
mục tiêu DAHT 

B3.Xác định nhiệm vụ 
thực hiện, ý tưởng thực 
hiện; 

B4.Lập kế hoạch thực hiện 
và tìm kiếm thông tin; 

 

B5. Lĩnh hội hiểu 

biết 

B6. Quan sát mẫu 

và TH theo mẫu 

B7. LT theo mẫu 

trong điều kiện 

biến đổi, hoàn 

thiện và phát triển 

KN TKBH 

B8. Vận dụng các 

sản phẩm vào thực 

tiễn, điều chỉnh, 

hoàn thiện KN. 

 

B9. SV báo cáo và 

trình bày sản phẩm 

 

Nghiên 

cứu lí luận 

Nghiên cứu 

thực tiễn 

Hoàn thiện 

và phát triển 

TKBH 

Đánh giá và 

hoàn thiện 

sản phẩm 

TKBH 

Sản phẩm 

dự án 

Kế hoạch dự 

án 

GVKT 

B1.Tìm hiểu đối tượng 

B2. Phân tích nội dung, 
chương trình, xác định 
mục tiêu rèn luyện; 

B3. Thiết kế kế hoạch 
DHTDA 

B4. Chuẩn bị các điều 
kiện, ph tiện, học liệu... 

B5. Chia nhóm, giao 

nhiệm vụ nhóm 

B6. Tổ chức cho SV 

xác định mục tiêu, 

nhiệm vụ DAHT 

 B7. Hướng dẫn SV 

lập kế hoạch DAHT  

B8. Tổ chức, quản lí, 

điều hành các  DAHT 

để rèn luyện KN 

TKBH 

 B9. Hướng dẫn SV 

KT-ĐG lại sản phẩm 

theo các tiêu chí 

 

 

B10. Tổ chức cho SV 

báo cáo, trình bày sản 

phẩm, đánh giá điều 

chỉnh 

 

Chưa đạt 
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1/ Các hoạt động của Giảng viên 

Giai đoạn chuẩn bị 

Bước 1. Tìm hiểu đối tượng người học và các điều kiện cần thiết cho DHTDA 

Để có phương pháp tiếp cận phù hợp và hiệu quả, GgV cần có những hiểu biết 

nhất định về: năng lực, thái độ, ý thức học tập, KN TKBH, KN học tập,.... Ngoài ra,  

GgV còn cần có những thông tin: SV biết gì về học tập theo dự án; SV có KN gì về 

làm việc nhóm và CNTT; SV cần sự hỗ trợ gì trong suốt dự án;....GgV cần làm rõ SV 

đã có kiến thức KN gì liên quan đến dự án, SV cần hỗ trợ những gì để thực hiện dự án. 

Bước 2.  Phân tích nội dung chương trình, xác định mục tiêu rèn luyện 

GgV là người không những thực hiện chương trình đào tạo mà còn là người thiết 

kế chương trình. Chính GgV mới là người quyết định sử dụng chương trình như thế nào  

khi đứng lớp. Nội dung, chương trình đào tạo định hướng việc lựa chọn và thiết kế 

DAHT.  Phân tích nội dung chương trình đào tạo  để: 1/ Xác định mục đích, yêu cầu rèn 

luyện KN; 2/ Xác định chủ đề dự án; 3/ Xác định các nhiệm vụ rèn luyện KN TKBH. 

Bước 3. Thiết kế kế hoạch DHTDA. Bản kế hoạch này cần mô tả được: 

-  Xác định được mục tiêu học tập theo dự án cụ thể; xác định chuẩn KN cần đạt; 

- Thiết kế các nhiệm vụ rèn luyện, xác định lịch trình và tiến độ DHTDA; 

- Thiết kế các hoạt động học tập; các chiến lược học tập của SV; 

- Dự kiến các phương tiện, học liệu, nguồn tài nguyên phục vụ học tập; 

- Xây dựng kế hoạch đánh giá (Bao gồm: 1/Khảo sát chiến lược đánh giá: những 

biện pháp đánh giá mà bạn đã sử dung; tham khảo các kế hoạch đánh giá; 2/ Tạo công 

cụ đánh giá KN và các sản phẩm dự án; 3/ Xây dựng lịch trình đánh giá); 

Bước 4. Chuẩn bị các phương tiện, học liệu và điều kiện học tập khác, bao gồm: 

- Hỗ trợ SV các nguồn tài liệu, tìm kiếm thông tin, thiết kế các trang web,...Các 

nguồn thông tin này cần đa chiều, trong nước hoặc nước ngoài. Trong bản thiết kế, GgV 

cần chỉ rõ các nguồn tài liệu, các nguồn thông tin từ internet, sử dụng các phần mềm,.... 

- Quản lý chia sẻ thông tin qua Yahoo, Mail;  hỗ trợ SV các kĩ năng sử dụng 

CNTT cơ bản, khai thác internet, biên tập xây dựng các tư liệu đa phương tiện, biết 

quản lý, chia sẻ dữ liệu qua mạng Lan.... 

Giai đoạn thực hiện dự án 

Bước 5. Chia nhóm, giao nhiệm vụ cho các nhóm dự án 

Dựa trên khối lượng nhiệm vụ, điều kiện rèn luyện, ...GgV gợi ý thành lập các 

nhóm dự án ( thông thường có từ 6-8 thành viên). GgV tổ chức cho các nhóm phân 

công nhiệm vụ cho các thành viên (nhóm trưởng, thư kí, hậu cần,....). 
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GgV cùng SV tiến hành xác định chủ đề dự án cho các nhóm; GgV tập huấn về 

cách thức tiến hành dự án: cách thức quản lý và điều hành nhóm; các sản phẩm cần đạt 

được; điều kiện thực hiện dự án; thời gian, cách thức thực hiện; cách tổ chức đánh giá 

sản phẩm.... . Những nguyên tắc để học theo nhóm thành công cần: 1/ Các thành viên 

trong nhóm tin tưởng, hợp tác với nhau; 2/ Các thành viên có cơ hội bình đẳng để hoạt 

động; 3/ Các thành viên trong nhóm xác định phải làm gì và làm như thế nào để hoàn 

thành nhiệm vụ; 4/ Các thành viên biết cách lắng nghe, tiếp nhận ý kiến người khác. 

Bước 6.  Tổ chức cho SV xác định mục tiêu DAHT, lên ý tưởng thực hiện các 

nhiệm vụ. Trong bước này GgV cần thực hiện các nhiệm vụ: 1/ Giám sát, định hướng 

việc xác định mục tiêu học tập của các nhóm; 2/ Khích lệ các ý tưởng sáng tạo trong triển 

khai các dự án; 3/ Đánh giá việc xác định mục tiêu và các ý tưởng của các nhóm dự án. 

Bước 7. Hướng dẫn SV lập kế hoạch DAHT, bao gồm các công việc cụ thể 

- Cụ thể hóa mục tiêu học tập của các DAHT dưới dạng văn bản; 

- Xác định tiến trình thực hiện dự án; 

- Lập kế hoạch tìm kiếm thông tin, ứng dụng CNTT trong TKBH: SV vạch ra kế 

hoạch tìm kiếm thông tin cụ thể, tương ứng với nhiệm vụ của mỗi thành viên, lập ra 

danh sách các nguồn tài liệu, các phần mềm,....cần sử dụng và khai thác. 

- Viết kế hoạch triển khai cụ thể DAHT, cần mô tả: 1. Mô tả rõ ràng về sản phẩm 

cuối cùng của dự án, mức độ cần đạt được của KN. 2. Những điều kiện thực hiện, vật 

tư, nguồn học liệu. 3. Kế hoạch tiến độ, nhu cầu thời gian. 4. Trách nhiệm, phân công 

công việc, quy định vai trò. 

Bước 8. Tổ chức, quản lí, điều hành các  DAHT để rèn luyện KN TKBH với 3 

nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Tổ chức cho SV thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu lí thuyết: 1/ Hướng dẫn SV 

đọc, nghiên cứu tài liệu; 2/ Xây dựng đề cương nghiên cứu; 3/ Phân tích, đánh giá các 

thông tin, hình thành quan điểm;  4/ Viết trình bày kết quả nghiên cứu. 

- Tổ chức cho SV nghiên cứu thực tiễn: 1/ Tổ chức cho SV dự giờ, nghiên cứu 

sản phẩm của GV phổ thông; 2/ Đánh giá, phân tích giờ dạy và các bản KHBH của 

GV phổ thông; 3/ Viết báo cáo tổng kết về nghiên cứu thực tiễn. 

- Tổ chức SV thực hành các thao tác luyện tập TKBH: 1/ Thực hành luyện tập 

theo mẫu; 2/ Xây dựng và phát triển ý tưởng mới trong TKBH; 3/ Vận dụng thực tiễn; 

4/ Đánh giá và điều chỉnh.Trong suốt quá trình trên, GgV giám sát tất cả các khâu thực 

hiện, định hướng, điều chỉnh các hoạt động thực hành luyện tập. Động viên, khích lệ 

kịp thời, giúp đỡ, hưỡng dẫn khi nhóm dự án có vướng mắc hoặc gặp khó khăn. 

Bước 9. Hướng dẫn SV kiểm tra đánh giá lại sản phẩm theo các tiêu chí 
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Dựa trên hệ thống các tiêu chí đánh giá về KN TKBH và tiêu chí các sản phẩm 

dự án, SV đối chiếu, so sánh nhằm điều chỉnh và hoàn thiện trước khi báo cáo các sản 

phẩm. GgV hướng dẫn chỉnh sửa một số các thao tác, hành động trong TKBH và điều 

chỉnh một số sản phẩm học tập của SV. Sử dụng những câu hỏi phản hồi giúp SV tự 

đánh giá và đánh giá lẫn nhau về quá trình rèn luyện KN TKBH của mình. 

Giai đoạn đánh giá kết quả học tập theo dự án 

Bước 10. Tổ chức cho SV báo cáo, trình bày sản phẩm, đánh giá điều chỉnh 

Trong bước này, GgV tổ chức cho SV cần báo cáo các sản phẩm: bản báo cáo kết 

quả nghiên cứu lí luận; kết quả nghiên cứu thực tiễn và các sản phẩm khác của dự án. 

Tiến trình thực hiện như sau: 1/ GV nêu những yêu cầu về trình bày báo cáo: nội dung 

và hình thức; 2/ Tổ chức cho các nhóm SV báo cáo kết quả; 3/ Các nhóm nhận xét, bổ 

sung lẫn nhau; 4/ Đánh giá, điều chỉnh, rút kinh nghiệm 

- GgV đánh giá tổng kết: GgV đánh giá khái quát ưu/nhược điểm của các nhóm; 

những điểm cần điều chỉnh, sửa đổi; đánh giá kết quả học tập cuối cùng của các nhóm 

dự án. 

2/ Các hoạt động rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học của sinh viên qua 

DHTDA 

Giai đoạn chuẩn bị 

Bước 1. Thành lập nhóm dự án. Trên cơ sở số lượng thành viên nhóm do GgV 

quyết định, nhóm tiến hành phân công vai trò của các thành viên trong nhóm: nhóm 

trưởng, thư kí, báo cáo viên, phụ trách CNTT,....Thống nhất về cách thức hoạt động dự 

án, xây dựng quy chế hoạt động, tiến độ thực hiện,.... 

Bước 2. Xác định chủ đề và mục tiêu DAHT. Các nhóm SV sẽ tiến hành: xây 

dựng chủ đề dự án; xác định và soạn thảo mục tiêu của DAHT, xác định các sản phẩm 

dự kiến của dự án. 

Bước 3. Xác định nhiệm vụ thực hiện. Trong rèn luyện KN TKBH, SV thường 

có 3 nhiệm vụ chủ yếu: 1/ nghiên cứu lí luận; 2/ khảo sát thực tiễn và 3/ thực hành KN. 

Xác định những yêu cầu cụ thể, cách triển khai các nhiệm vụ kể trên. Phân công nhiệm 

vụ cụ thể cho các thành viên trong nhóm, kí cam kết thực hiện các nhiệm vụ cho các 

thành viên đảm nhiệm các mảng nội dung. 

Bước 4. Thiết kế kế hoạch DAHT, tìm kiếm, tập hợp các nguồn học liệu. 1/ SV 

cùng nhau thiết kế kế hoạch dự án học tập, trong đó cần thể hiện rõ các công việc cần làm; 

tiến độ thực hiện; nguồn học liệu, phương tiện cần thiết;  cách thức tiến hành, các nhiệm 

vụ cụ thể của các thành viên. 2/ SV lập kế hoạch tìm kiếm thông tin, các nguồn học liệu, 

lập web để chia sẻ thông tin của nhóm; tìm kiếm tài liệu; mời tham gia ý kiến và phản 
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hồi ý kiến của người khác; bổ sung, chỉnh sửa nội dung cho người khác;.... 

Giai đoạn thực hiện dự án 

Bước 5. Nghiên cứu cơ sở lí luận (trang bị tri thức về TKBH và KN TKBH) 

Mục đích của giai đoạn này là giúp SV nhận thức đầy đủ về TKBH và KN 

TKBH như: Giúp SV có được những tri thức cơ bản về bản chất, cấu trúc của hoạt 

động TKBH; những thành tựu mới nhất trong khoa học thiết kế dạy học. Mục đích, 

yêu cầu của rèn luyện KN TKBH; cách thức thực hiện hành động TKBH cũng như các 

thao tác cấu thành nó. Kĩ thuật thực hiện các thao tác: kĩ thuật thiết kế mục tiêu dạy 

học; kĩ thuật thiết kế nội dung học tập; kĩ thuật thiết kế hoạt động học của người học; 

thiết kế phương pháp, các hoạt động dạy học của giáo viên; kĩ thuật thiết kế các 

phương tiện giảng dạy- học tập, học liệu; kĩ thuật thiết kế môi trường học tập. 

Bước này, SV có thể tiến hành theo trình tự sau: 1/ Xác định mục đích tìm hiểu; 

xây dựng đề cương nghiên cứu.  2/ Thu thập thông tin, dữ liệu; phân tích dữ liệu; 3/ 

Phân tích, đánh giá, xây dựng hệ thống lí luận về chủ đề dự án. 4/ SV viết báo cáo kết 

quả nghiên cứu cơ sở lí luận. 

Bước 6. Nghiên cứu thực tiễn, quan sát mẫu và thực hành theo mẫu 

Mục đích của bước này là hình thành biểu tượng hành vi, giúp SV nhận biết cách 

thức tổ chức các thao tác, các hành động. Trên cơ sở đối chiếu với cơ sở lí luận đã 

nghiên cứu ở bước trên, SV nghiên cứu đánh giá thực tiễn, ứng dụng những lí thuyết 

mới, những kết quả nghiên cứu ở bước trên vào TKBH góp phần nâng cao chất lượng 

hoạt động dạy học.  Trong bước này, SV cần tiến hành: 

1/ Dự giờ mẫu, quan sát các sản phẩm mẫu;  đánh giá,  nhận xét, rút kinh nghiệm. 

2/ Phân tích, đánh giá thực tiễn trên cơ sở đối chiếu với lí luận mới về TKBH; 

phát hiện những hạn chế; tìm kiếm biện pháp để cải tiến, đổi mới thực tiễn. 

3/ Tiến hành thử nghiệm TKBH theo nhóm: Tổ chức cho SV nghiên cứu các sản 

phẩm mẫu của TKBH,  dự giờ các tiết dạy mẫu.....SV sẽ được sự giúp đỡ, hướng dẫn, 

của các GV ở các trường phổ thông để nhận thức đúng quy trình và kĩ thuật thực hiện 

các hành động TKBH. SV thực hành lần lượt từng thao tác, từng hành động cụ thể. 

Giai đoạn này khá căng thẳng và SV gặp phải nhiều sai sót, họ tự nhận thấy khó khăn, 

lúng túng thể hiện KN; cảm thấy thiếu tin tưởng: ngại ngùng, thao tác chệch choạc... 

Cùng với vai trò hướng dẫn, giám sát, hỗ trợ, tạo điều kiện luyện tập trong nhiều tình 

huống, SV vượt qua “ngưỡng” cho phép, các em sẽ thấy tự tin để thực hiện các thao 

tác hành động. 

Bước 7. Luyện tập theo mẫu trong điều kiện biến đổi, hoàn thiện và phát triển 

KN TKBH. Sau khi có biểu tượng về các hành động, các thao tác, kĩ thuật thực hiện 
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các thao tác, hành động. SV chuyển từ giai đoạn luyện tập thô sang giai đoạn luyện tập 

tinh với hai mục đích: 1/ Hoàn thiện dần KN TKBH, kết nối các thao tác, các hành 

động đã xác lập giai đoạn trên thành một thể thống nhất. 2/ Phát triển KN ở người học, 

giúp loại bỏ những thao tác thừa, hướng tới có sự linh hoạt, mềm dẻo trong các tình 

huống thực tiễn,  phát triển yếu tố sáng tạo trong hoạt động TKBH. 

SV tiến hành sử dụng tất cả các thao tác, hành động để thiết kế thành các sản 

phẩm có thể vận dụng thực tiễn. Quá trình này diễn ra luôn có sự giám sát, điều chỉnh 

của GV, nhiều khi một thao tác vẫn phải lặp đi lặp lại nhiều lần đến khi nào đạt chuẩn.  

Đến đây, SV đã có KN TKBH, tuy nhiên để nó tồn tại bền vững và ổn định, quá trình 

luyện tập vẫn tiếp diễn trong các điều kiện hoàn cảnh khác nhau. Trong giai đoạn này, 

SV có thể có các biểu hiện: KN đã thuần thục nhưng chỉ diễn ra trong các điều kiện 

quen thuộc; Ở mức cao, SV làm chủ được hành động cá nhân, sử dụng các thao tác 

nhuần nhuyễn, sử dụng như hành động tự nhiên. 

Bước 8. Tiến hành thử nghiệm các sản phẩm của DAHT là các kế hoạch bài học 

vào thực tiễn, trong quá trình đó cá nhân sẽ tự rút kinh nghiệm, điều chỉnh và hoàn 

thiện KN TKBH. Giai đoạn này SV có thể đã hình dung những kĩ thuật cơ bản để 

TKBH, tuy nhiên tính linh hoạt, mềm dẻo, tính bền vững của KN vẫn chưa cao, quá 

trình luyện tập vẫn tiếp tục diễn ra. 

Giai đoạn này, các thành viên sẽ tiến hành họp, bàn bạc, trao đổi, rút kinh nghiệm, 

xem xét đánh giá các thử nghiệm và tiến hành điều chỉnh, bổ sung sản phẩm dự án, hoàn 

thiện sản phẩm. Các nhóm dự án sẽ thống nhất về hình thức trưng bày và báo cáo sản 

phẩm, chuẩn bị cho việc báo cáo sản phẩm trước lớp. GgV sẽ cùng SV thẩm định lại các 

kết quả, các nhiệm vụ đã hoàn thành của nhóm dự án, nếu đạt yêu cầu thì sẽ triển khai 

bước tiếp theo, nếu chưa đạt yêu cầu, nhóm dự án có thể phải quay trở lại một số công 

đoạn trước đó của dự án để hoàn thiện sản phẩm đến khi đạt yêu cầu. 

Giai đoạn đánh giá kết quả học tập theo dự án 

Bước 9. SV báo cáo và trình bày sản phẩm 

Các sản phẩm cần trình bày và để đánh giá là: bản báo cáo nghiên cứu cơ sở lí 

luận; bản báo cáo cơ sở nghiên cứu thực tiễn; các sản phẩm của TKBH. Các sản phẩm 

này có thể là một bản tổng kết, một chuyên đề nhỏ.... 

- SV đánh giá nhận xét lẫn nhau. Dựa trên hệ thống các tiêu chí mà GgV công 

bố, SV tự đánh giá việc hoàn thành của các nhóm, những điều chỉnh, bổ sung cần có. 

Ngoài ra, SV còn được tự đánh giá về hiệu quả thực hiện DAHT thông qua phiếu hỏi, 

phiếu tự đánh giá. 
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- Đánh giá tổng kết, rút kinh nghiệm. GgV đánh giá và nhận xét kết quả thực hiện 

DAHT của từng nhóm trên các phương diện: 

1/ Ý thức, thái độ tham gia các dự án và rèn KN nghề của các SV và nhóm; 

2/ Hiệu quả của DAHT, được đánh giá căn cứ trên việc thực hiện các nhiệm vụ: 

+ Nhiệm vụ hình thành ý tưởng dự án: ý tưởng đã đúng với chủ đề, nhiệm vụ 

GgV chưa? Đánh giá về khả năng nghiên cứu tài liệu, khả năng dự kiến các hoạt 

động,.... 

+ Nhiệm vụ lập kế hoạch dự án: đánh giá khả năng lập kế hoạch thực hiện các 

nhiệm vụ; sắp xếp lôgic các công việc; phân công các thành viên; bố trí các nguồn lực 

cần thiết cho việc thực hiện dự án; dự kiến thời gian.... 

+ Nhiệm vụ triển khai dự án: Căn cứ vào mục tiêu dự án, đánh giá hiệu quả các 

sản phẩm; đánh giá tính khoa học và tính ứng dụng của các sản phẩm; đánh giá năng 

lực tổ chức; năng lực hợp tác giữa các thành viên trong nhóm; ..... 

3/ Đánh giá việc rèn luyện KN TKBH: 

+ Đánh giá về mức độ nhận thức của SV về cơ sở lí luận các nhiệm vụ học tập có 

liên quan. 

+ Đánh giá mức độ thể hiện KN đã được rèn luyện qua học theo dự án (mức độ 

thấp, đạt yêu cầu; mức độ cao); Đánh giá sự thuần thục các thao tác, kĩ thuật hành 

động trong việc thể hiện các sản phẩm; 

+ Đánh giá thái độ, lòng yêu nghề, các giá trị nghề nghiệp mà SV thể hiện thông 

qua rèn luyện KN TKBH. 

4/ Bài học kinh nghiệm tiến hành học tập theo dự án: GgV và SV cùng nhìn lại 

quá trình thực hiện, chia sẻ cảm nghĩ, các KN, giá trị thu được, các kinh nghiệm và bài 

học cho việc thực hiện các dự án sau. 

3.1.3 Điều kiện thực hiện biện pháp 

Để đảm bảo quy trình này có thể triển khai hiệu quả trên thực tế, cần một số điều 

kiện như sau: 

- Giảng viên phải nhận thức đầy đủ về DHTDA và có KN quản lí, điều hành dự 

án; tâm huyết, nhiệt tình, nghiêm túc, chuyên nghiệp trong quản lí, điều hành dự án. 

- SV có hệ thống các KN học tập nhất định: KN hợp tác, KN lập kế hoạch; KN 

lắng nghe; KN quản lí thời gian; KN tổ chức, KN sử dụng CNTT.... 

- Điều kiện, cơ sở vật chất cần thiết đảm bảo cho DHTDA có thể triển khai: kho học 

liệu đầy đủ cả về chất lượng và số lượng; phòng học chức năng, máy tính, internet; .... 
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3.2  Thiết kế nội dung rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học cho sinh viên đại học 

ngành Giáo dục tiểu học qua dạy học theo dự án 

3.2.1 Mục tiêu của biện pháp 

Mô tả cấu trúc nội dung của KN TKBH, xác định các thao tác, các hành động cốt 

lõi trong TKBH; từ đó giúp SV nhận thức đầy đủ các thao tác, trình tự thực hiện các 

thao tác, hành động TKBH. Ngoài ra, trên cơ sở xác định được cấu trúc nội dung KN 

TKBH xây dựng các danh mục chủ đề dự án, giúp quá trình rèn luyện KN TKBH đảm 

bảo tính toàn diện, lôgic, khoa học. 

3.2.2 Nội dung của biện pháp 

3.2.1.1 Thiết kế  nội dung rèn luyện  kĩ năng thiết kế bài học 

Trên cơ sở kế thừa và phát triển mô hình về cấu trúc KN nói chung của nhiều 

nghiên cứu trước đó [59]; [62]; [66]; [69].....Chúng tôi đã xác định được các KN thành 

phần và các hành động cấu thành nên KN TKBH. Đó cũng chính là nội dung rèn luyện 

KN TKBH. Kết quả nghiên cứu được thể hiện ở bảng 3.1 như sau: 

Bảng 3.1  Kĩ năng thành phần và hành động cấu thành kĩ năng thiết kế bài học 

KN thành 

phần 
Hành động cấu thành kĩ năng 

1. KN thiết kế 

mục tiêu học 

tập 

1/ Xác định mục đích, yêu cầu giáo dục; chuẩn KT, KN cần đạt; 

2/ KN nhận dạng loại bài dạy, xác định lĩnh vực học tập; 

3/ Xác định các sản phẩm dạy học; 

4/ Sử dụng các thuật ngữ, mệnh đề phù hợp để phát biểu mục tiêu. 

2. KN thiết kế 

nội dung học 

tập 

5/ Phân tích nội dung dạy học, nhận thức đúng đắn bản chất khoa 

học của sự vật, hiện tượng, từ đó thiết kế lại  thành các quá trình 

giúp người học tiếp nhận vấn đề theo kiểu kiến tạo.  

6/ Khái quát nội dung dạy học, tập hợp, hệ thống hóa những kiến 

thức khoa học có liên quan, bổ sung, cập nhật những thông tin mới 

cho người học. 

7/ Thiết kế phương án trình bày khác nhau của mỗi vấn đề học tập. 

Dự kiến được cấu trúc và tính chất của các hoạt động mà người học 

phải thực hiện.  

8/ Chuyển các thành phần của nội dung học tập trừu tượng thành 

sự mô tả hành động hoặc nhiệm vụ cụ thể.  

9/ Xác định các nhân tố và tình huống tâm lý, đạo đức, xã hội, các 

nguồn lực vật chất của dạy và học. 

3. KN thiết kế 

hoạt động học 

10/ Phân tích hoạt động người học và người dạy; 

11/ Thiết kế các dạng  hoạt động học tập như: Các hoạt động tìm 
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và hoạt động 

dạy 

tòi, tiếp nhận, phát hiện sự kiện hay vấn đề; Các hoạt động xử lí, 

biến đổi, mở rộng những gì đã tiếp nhận; Các hoạt động áp dụng, 

luyện tập củng cố kết quả; Các hoạt động đánh giá và điều chỉnh 

học tập. 

12/ Lựa chọn và xác định mô hình kiến tạo phù hợp với bài học; 

13/ Dự kiến các phương án kết hợp phương pháp dạy học; 

14/ Dự kiến tổ chức hoạt động của người học và người dạy trong 

khuôn khổ thời gian và không gian đã tính toán. 

15/ Thao tác phát triển các kĩ thuật đánh giá học tập; xây dựng kĩ 

thuật đánh giá trực tiếp bài học. 

4. KN thiết kế 

phương tiện, 

học liệu dạy 

học 

16/ Xác định mục đích, và tiêu chí lựa chọn phương tiện, học liệu 

khi sử  dụng như:  Xác định tính mới; Xác định được chức năng, giá 

trị sử dụng; Xác định, lựa chọn hình thức vật chất cụ thể...  

17/ Lựa chọn (thiết kế) các phương tiện thiết bị dạy học phù 

hợp mục tiêu (ưu tiên những phương tiện và học liệu phổ biến, 

thông thường, giản dị, và có thể tự tạo tương đối nhanh chóng, chủ 

động).  

18/ Thiết kế cách thức tổ chức sử dụng các phương tiện, thiết bị, 

phương tiện học liệu cần thiết; thiết kê nội dung phiếu học tập, 

cách thức sử dụng các phương tiện nghe nhìn, thiết kế e-

learning.... 

19/ Cải tiến, thay đổi tiến bộ hoặc phát triển hiệu quả các phương 

tiện, thiết bị dạy học. 

20/ Khai thác, hỗ trợ triệt để cho các mục đích hoạt động của 

GVtrên nhiều mặt. 

5. KN thiết kế 

môi trường 

học tập 

21/ Phân tích các yếu tố môi trường, nhận diện và đánh giá được tác 

động của những yếu tố bên trong bài học và những yếu tố bên ngoài 

bài học, những yếu tố vật chất và những yếu tố tinh thần, những yếu 

tố trực tiếp và những yếu tố gián tiếp. 

22/ Dự kiến tổ chức các yếu tố môi trường và tổ chức tất cả những 

yếu tố đó thành hệ thống các tình huống vật chất mà người dạy và 

người học trực tiếp tác động đến và qua đó tác động với nhau. 

23/  Dự kiến các phương thức kết hợp môi trường với phương pháp 

dạy học, phương tiện và học liệu. 

 

KN thiết kế bao gồm 5 KN thành phần và 23 thao tác cơ bản, then chốt. Trật tự 

các thao tác này là tương đối, vì nó phụ thuộc vào phong cách, kinh nghiệm, sở trường 
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và thói quen làm việc của cá nhân nhà giáo. Tuy nhiên, quá trình rèn luyện KN TKBH 

cho SV cần đảm bảo  hướng dẫn đầy đủ thành phần các thao tác và đảm bảo tính kĩ 

thuật chặt chẽ của các thao tác và hành động cấu thành. 

3.2.2.2 Đề xuất danh mục các chủ đề dự án để rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học 

cho sinh viên đại học ngành Giáo dục tiểu học 

Trên cơ sở nội dung chương trình đào tạo NVSP hiện nay cho SV ngành GDTH, 

chúng tôi cấu trúc lại một số nội dung của một số môn học thành một số mô đun phục 

vụ cho rèn luyện TKBH. Mỗi mô đun sẽ gợi ý một số chủ đề dự án để GgV và SV lựa 

chọn trong các điều kiện dạy học cụ thể. Một số nội dung của các học phần: Giáo dục 

học tiểu học; các học phần PPDH bộ môn; phương tiện CNTT và ứng dụng CNTT 

trong dạy học; RLNVSPTX được cấu trúc lại thành các chủ đề dự án như sau: 

Bảng 3.2. Danh mục các dự án dùng để rèn luyện kĩ năng TKBH cho SV đại học 

ngành GDTH 

Bộ môn hiện 

hành 

Tên mô 

đun 
Tên chủ đề DAHT Thời lượng 

 

 

 

 

Giáo dục 

học tiểu học 

+  

RLNVSPTX 

 

 

 

 

 

Mô hình lí 

thuyết  

về TKBH 

DA1.Các mô hình thiết kế 

dạy học hiện đại (Mô hình 

ADDIE; Mô hình tìm tòi 

Algorit, Mô hình Dick 

&Carey; Mô hình tối thiểu 

hóa (Minimalism Model)....) 

 

 

-Thực học: 3 giờ chuẩn 

- Tự học: 9 giờ chuẩn 

DA2. TKBH theo lí thuyết 

giải quyết vấn đề 

-Thực học: 3 giờ chuẩn 

- Tự học: 9 giờ chuẩn 

DA3.TKBH theo lí thuyết 

dạy học phân hóa 

-Thực học: 3 giờ chuẩn 

- Tự học: 9 giờ chuẩn 

DA4. TKBH theo lí thuyết 

kiến tạo 

-Thực học: 3 giờ chuẩn 

- Tự học: 9 giờ chuẩn 

DA5. TKBH theo lí thuyết 

kết nối 

-Thực học: 3 giờ chuẩn 

- Tự học: 9 giờ chuẩn 

DA6. TKBH theo quan điểm 

tích hợp 

-Thực học: 3 giờ chuẩn 

- Tự học: 9 giờ chuẩn 

DA7. TKBH theo lí thuyết 

hợp tác 

-Thực học: 3 giờ chuẩn 

- Tự học: 9 giờ chuẩn 

...........  

 

 

 

Kĩ thuật 

TKBH 

DA1. TK mục tiêu dạy học -Thực học: 3 giờ chuẩn 

- Tự học: 9 giờ chuẩn 

DA2. TK nội dung học tập -Thực học: 3 giờ chuẩn 

- Tự học: 9 giờ chuẩn 

DA3. TK hoạt động học- 

hoạt động dạy 

-Thực học: 3 giờ chuẩn 

- Tự học: 9 giờ chuẩn 
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DA4. TK Phương tiện, học 

liệu dạy học 

-Thực học: 3 giờ chuẩn 

- Tự học: 9 giờ chuẩn 

DA5. TK môi trường học tập -Thực học: 3 giờ chuẩn 

- Tự học: 9 giờ chuẩn 

DA6. TK công cụ KT-ĐG 

 

-Thực học: 3 giờ chuẩn 

- Tự học: 9 giờ chuẩn 

 

 

 

PPDH bộ 

môn  

+ 

RLNVSPTX 

 

 

 

 

 

 

Phương tiện 

KTDH và 

ứng dụng 

CNTT trong 

dạy học + 

RLNVSPTX 

 

 

TKBH bộ 

môn 

DA1.TKBH môn Tiếng Việt -Thực học: 5 giờ chuẩn 

- Tự học: 15 giờ chuẩn 

DA2. TKBH môn Toán -Thực học: 5 giờ chuẩn 

- Tự học: 15 giờ chuẩn 

DA3. TKBH môn Đạo đức -Thực học: 5 giờ chuẩn 

- Tự học: 15 giờ chuẩn 

DA4. TKBH các môn về 

TN-XH 

-Thực học: 5 giờ chuẩn 

- Tự học: 15 giờ chuẩn 

DA5. TKBH môn Mỹ Thuật -Thực học: 3 giờ chuẩn 

- Tự học: 9 giờ chuẩn 

DA6. TKBH Môn Thủ công-

kĩ thuật 

-Thực học: 3 giờ chuẩn 

- Tự học: 9 giờ chuẩn 

DA7. TKBH môn Âm nhạc -Thực học: 3 giờ chuẩn 

- Tự học: 9 giờ chuẩn 

 

Ứng dụng 

CNTT 

trong 

TKBH 

DA1. TK bài giảng điện tử -Thực học: 3 giờ chuẩn 

- Tự học: 9 giờ chuẩn 

DA2. TKBH trong môi 

trường đa phương tiện 

-Thực học: 3 giờ chuẩn 

- Tự học: 9 giờ chuẩn 

DA3. Thiết kế các phần 

mềm phục vụ bài dạy học 

-Thực học: 3 giờ chuẩn 

- Tự học: 9 giờ chuẩn 
  

3.2.3 Điều kiện thực hiện biện pháp 

Để đảm bảo quá trình rèn luyện KN TKBH cho SV cần đảm bảo  hướng dẫn đầy 

đủ thành phần các thao tác và đảm bảo tính kĩ thuật chặt chẽ của các thao tác và hành 

động. Cũng như đảm bảo hệ thống các chủ đề dự án có tính khả thi cần một số điều 

kiện sau: 

- Tổ chức nghiên cứu, thảo luận, sêmina trong đội ngũ GgV để điều chỉnh, bổ 

sung, chọn lọc các thao tác, các hành động then chốt, ưu tiên rèn luyện cho SV. Sàng 

lọc, điều chỉnh, bổ sung các chủ đề dự án phù hợp với điều kiện thực tế tại các trường. 

- Khắc phục những nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về vai trò và nhận thức về 

rèn luyện KN TKBH. 

- Cán bộ quản lí cần đẩy mạnh bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho đội ngũ giảng 

viên, đồng thời kiểm tra, quản lí, giám sát hoạt động quản lí chuyên môn tại các đơn vị. 
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3.3 Các biện pháp tác nghiệp cụ thể để rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học cho sinh 

viên đại học ngành Giáo dục tiểu học qua dạy học theo dự án 

3.3.1. Mục tiêu của biện pháp 

Thiết kế các biện pháp tác nghiệp dạy học cụ thể đảm bảo đúng nguyên tắc và 

đặc trưng của DHTDA nhằm tạo điều kiện tối đa cho SV hợp tác, tích cực chủ động, 

tạo nhiều điều kiện và môi trường để họ được thực hành KN TKBH. 

3.3.2 Nội dung của biện pháp 

3.3.2.1 Thiết kế dự án học tập để rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học 

a. Nguyên tắc thiết kế nội dung dự án học tập để rèn luyện kĩ năng thiết kế bài 

học cho sinh viên đại học ngành Giáo dục tiểu học 

Khi tiến hành lựa chọn và thiết kế các DAHT để rèn luyện KN TKBH cho SV đại 

học ngành GDTH, cần đảm bảo các tiêu chí cơ bản sau: 

- Nội dung các DAHT có tính ứng dụng cao: Nội dung của các DAHT cần đáp 

ứng được các mục đích cơ bản: 1/ Tạo nhiều điều kiện và cơ hội để SV rèn luyện KN. 

Nội dung dự án xây dựng được các nhiệm vụ học tập của SV có tính mục đích rõ ràng, 

có tính lôgic, tính hệ thống chặt chẽ. 2/ Nội dung các DAHT gắn liền giải quyết những 

vấn đề cụ thể trong thực tiễn dạy học. Đảm bảo các sản phẩm của SV làm ra không 

những có thể ứng dụng được trong thực tiễn dạy học phổ thông, mà còn thể hiện được 

sức sáng tạo, sự vượt trội về hàm lượng chất xám trong các bản thiết kế, thể hiện sự 

khác biệt so với các trình độ đào tạo thấp hơn. 3/ Phát triển ở người học tư duy bậc 

cao, những KN sống cần thiết giúp SV thích ứng được với yêu cầu của XH như: KN 

giải quyết vấn đề;  Hỗ trợ hợp tác và tư duy phản biện; Cung cấp ý kiến và lựa chọn 

cách để SV thể hiện quá trình học tập của mình; Trao quyền để SV nhận ra rằng những 

đóng góp của họ cho cộng đồng tạo nên sự những khác biệt.... 

- Nội dung của DAHT có tính phân hóa cho nhiều đối tượng: Bản thân mỗi SV 

có trình độ nhận thức, năng lực hoạt động thực tiễn không giống nhau, nhu cầu và 

động lực phấn đấu cũng khác nhau. Tuy nhiên sản phẩm  của quá trình đào tạo cần SV 

đạt một mức độ đồng đều và thuần thục nhất định. Bởi vậy, việc thiết kế nội dung rèn 

luyện cần đảm bảo tính phân hóa về nhiệm vụ phù hợp với năng lực và nhu cầu hoạt 

động của từng nhóm đối tượng. Một DAHT chỉ  được thực hiện có hiệu quả, thành 

công khi SV hiểu rõ về nó, phù hợp với thế mạnh, sở trường của chính họ, có hứng thú 

tham gia, có sự kiên định để khắc phục mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. 

- Nội dung rèn luyện phải mang tính tích hợp cao: Nội dung của các DAHT  không 

chỉ mục đích cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, cần thiết về khoa học thiết 
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kế dạy học mà điều quan trọng hơn giúp SV rèn luyện và thuần thục KN TKBH và các 

năng lực hoạt động thực tiễn khác. Hay nói cách khác, các nhiệm vụ của DAHT cần tạo 

điều kiện để SV vận dụng những tri thức của nhiều lĩnh vực môn học để giải quyết những 

nhiệm vụ học tập khác nhau. Cũng như trong mỗi DAHT cần tính đến cần tạo điều kiện 

cho SV phát triển nhiều năng lực khác nhau không chỉ năng lực TKBH. 

b. Cách thực hiện 

Trên cơ sở kế thừa các thành tựu về TKDH, chúng tôi xây dựng quy trình thiết kế 

kế hoạch DHTDA trên cơ sở 4 nhiệm vụ cơ bản sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2 Các nhiệm vụ cụ thể trong thiết kế các DAHT để rèn luyện KNTKBH 

b1/ Thiết kế mục tiêu các dự án học tập để rèn luyện kĩ năng TKBH 

Để hoạt động rèn luyện KN TKBH thành công, ngay từ đầu cần xác định được 

đích đến một cách rõ ràng và cụ thể. Mục tiêu rèn luyện là kết quả mà GgV mong 

muốn đạt được từ SV sau quá trình rèn luyện. Bởi vậy, mục tiêu rèn luyện KN cần 

phản ánh: 

+ Dự án cần đạt nội dung rèn luyện như thế nào? 

+ Mức cần độ đạt được của KN 

+ Sản phẩm cần đạt được là gì? 

Cách thức tiến hành: 

Bước 1: Xác định nội dung rèn luyện: rèn luyện cái gì? Trên cơ sở đó, GgV xác 

định có bao nhiêu nhiệm vụ rèn luyện, mức độ yêu cầu cần đạt được là gì? Tập trung 

vào chuẩn học tập nào? 

Bước 2: Xác định mức độ nhận thức, mức độ hình thành KN đạt được, những giá 

trị về mặt tình cảm thái độ cần có ( có thể vận dụng kĩ thuật thiết kế mục tiêu dạy học 

theo các mô hình  của B.Bloom; R.H.Dave...) 

Goal 

Mục tiêu bài học 

Input 

Điều kiện, phương tiện 

dạy học 

Process 

-Nhiệm vụ học tập 

- Các hoạt động học 

tập 

-Hoạt động t/c GV 

 

 

Output 

Kết quả hoạt động học 

tập của SV 
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Bước 3: Chuyển các mức độ yêu cầu cần đạt được dưới dạng các hành động học 

tương ứng, biểu thị thông qua các động từ, ngữ động từ có tính định lượng, có thể đem 

ra đánh giá được. 

b2/ Lựa chọn và thiết kế điều kiện và phương tiện, học liệu học tập theo dự án 

Đây là bước mà GgV và SV cần xác định và thiết lập nên một số cơ sở dữ liệu, 

tài nguyên học tập, điều kiện phương tiện cần thiết để tạo tiền đề cho SV học thành 

công. Đó là những công việc gồm: 

- Tìm hiểu các tài nguyên mẫu để hỗ trợ việc học tập của SV; 

- Xây dựng nguồn tài nguyên phục vụ hoạt động học tập và rèn luyện cho SV 

+ Học liệu, tài nguyên học tập: GgV thiết lập kho tài nguyên mở để SV cập nhật 

tìm kiếm thông tin; tạo địa chỉ thư điện tử (email), trò chuyện (chat), tin nhắn (Instant 

Messaging), thăm dò ý kiến (Survey/ Polling), mạng xã hội (facebook, twitter...), diễn 

đàn (forum)... thiết lập mối quan hệ tương tác với nhau. Xây dựng các nguồn tài liệu 

hỗ trợ GgV, tài liệu hỗ trợ cho SV.... 

+ Điều kiện cơ sở vật chất, phòng học: dự kiến môi trường học tập, phòng học, 

điều kiện về máy vi tính, .... 

+ Môi trường thực tiễn: liên hệ với các trường phổ thông, đặt lịch và kế hoạch 

rèn luyện cho SV... 

- Dự kiến những khó khăn mà SV gặp phải trong quá trình sử dụng các phương 

tiện, học liệu, ...xây dựng các biện pháp hỗ trợ, khắc phục. 

b3/ Thiết kế nhiệm vụ và các hoạt động rèn luyện kĩ năng theo dự án học tập 

Một số nhà nghiên cứu (Deci & Ryan, 1987; Lepper, 1988) cho rằng việc lựa 

chọn nội dung học tập và kiểm soát, quản lý quá trình học tập là hai yếu tố quan trọng 

để nâng cao động cơ làm việc trong lớp học. Thiết kế dự án có thể cho phép người học 

thực hiện việc lựa chọn và kiểm soát những gì để làm, làm thế nào để có thể tạo ra sản 

phẩm. Trung tâm của DAHT là xây dựng hệ thống nhiệm vụ và các hoạt động học 

tập của người học. 

*Thiết kế nhiệm vụ học tập theo dự án: Mỗi DAHT để rèn luyện KN TKBH 

thường có 3 nhiệm vụ:(1) Nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở lý luận ; (2) Nhiệm vụ khảo sát 

cơ sở thực tiễn (3) Nhiệm vụ thiết kế các sản phẩm và tiến hành thử nghiệm. 

Trên cơ sở những nhiệm vụ cơ bản, chủ yếu trên, SV nên được tham gia vào quá 

trình nghiên cứu, xây dựng các nhiệm vụ cụ thể. SV sẽ cảm thấy có quyền làm chủ 

trong dự án khi họ được đóng vai trò chủ động trong việc đưa ra các quyết định cho 

các hoạt động. Khi tổ chức thiết kế các nhiệm vụ học tập, cần chú ý: (1) nhiệm vụ phải 

đáp ứng mục đích, yêu cầu rèn luyện KN TKBH; (2) Có độ phân hóa cao; (3) Tạo ra 
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sản phẩm có thể đánh giá được. Cách tổ chức cho SV xác định các nhiệm vụ học tập 

theo dự án như sau: 

B1. GgV giúp SV xác định mục đích, yêu cầu của các nhiệm vụ cơ bản DAHT; 

B2. SV xác định các nhiệm vụ cụ thể trong từng nhiệm vụ chính 

B3. Thảo luận, bổ sung, đối chiếu với mục tiêu học tập để hoàn thiện các nhiệm 

vụ thực hiện tương ứng với các nhóm sản phẩm. 

*Thiết kế hoạt động người học: Việc thiết kế được một chuỗi các hoạt động của 

người học theo trình tự có tính lôgic, đáp ứng đa dạng các phong cách học tập của người 

học là tiền đề quan trọng quyết định hiệu quả DHTDA. Để rèn luyện KN TKBH, SV 

cần được trải qua 4 giai đoạn thực hiện tương ứng với 4 dạng hoạt động đó là: 

- Giai đoạn tìm tòi phát hiện: SV cần thực hiện với 2 mục đích, một là tìm tòi 

phát hiện để nhận thức đầy đủ về chủ đề học tập dự án, hai là tìm tòi, phát hiện để xác 

định cách thực hiện, hệ thống các thao tác, kĩ thuật thực hiện các thao tác hành động. 

Giai đoạn này đặc trưng bởi các hoạt động học: nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đánh 

giá tài liệu; Phân tích, đánh giá thực tiễn; quan sát hành động mẫu;  thực hành từng 

thao tác, từng hành động riêng lẻ..... 

- Giai đoạn biến đổi - xử lí - phát triển: Trên cơ sở có biểu tượng và nhận thức 

đầy đủ về các thao tác, các hành động của KN bằng các hoạt động nghiên cứu tài liệu 

và trải nghiệm thực tiễn ở giai đoạn trên. SV tiến hành luyện tập xâu chuỗi, kết nối các 

thao tác, các hành động, các KN thành phần thành một cách hệ thống. Quá trình này 

thường đi từ luyện tập  KN thành phần đến luyện tập toàn bộ  KN TKBH;  trong đó cá 

nhân lĩnh hội, xử lí để ứng dụng và phát triển KN của bản thân. 

- Giai đoạn áp dụng- củng cố: Đây là giai đoạn hoàn thiện KN, hướng tới chuẩn 

hóa, nâng cao phát triển KN. Giai đoạn này, mục đích luyện tập là tối ưu hóa các thao 

tác, cắt giảm những thao tác thừa, rèn luyện để tăng tính linh hoạt, tính mềm dẻo của 

KN trong các tình huống và yêu cầu khác nhau của thực tiễn nghề nghiệp. Với hoạt 

động chủ đạo: thiết kế và hoàn thiện các sản phẩm TKBH; đánh giá và tự đánh giá 

phản biện lẫn nhau để điều chỉnh và hoàn thiện KN. 

- Giai đoạn đánh giá- điều chỉnh: Ngay từ giai đoạn trên, luyện tập đã có quá 

trình đánh giá và điều chỉnh (đánh giá trong); ở giai đoạn này các nhóm sẽ đánh giá 

nhận xét lẫn nhau, GgV đánh giá và điều chỉnh khi cần thiết (đánh giá ngoài). 

Trong việc thiết kế hoạt động của người học theo DAHT, cần chú ý tới hai thành 

phần quan trọng. Thứ nhất, người học cần xác định rõ các nhiệm vụ học tập và sản 

phẩm cần có trong mỗi giai đoạn thực hiện. Thứ hai, điều kiện hỗ trợ cần thiết cho việc 
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thực hiện các nhiệm vụ:vai trò hỗ trợ của GgV; các nguồn tài nguyên, dữ liệu; các 

phương tiện...tạo thuận lợi tối đa cho các hoạt động học tập của người học. 

* Thiết kế hoạt động điều hành, quản lý người dạy: Trên cơ sở thiết kế hoạt 

động  học, GgV mới xác định các hoạt động thiết yếu của người dạy. Trong đó, vai trò 

quản lý, điều hành dự án của GgV được thể hiện qua: 

+ Tạo điều kiện cho SV kết hợp làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, đàm phán và 

phát triển những KN cá nhân khác. 

+ Định hướng, khuyến khích tư tưởng, tình cảm, nhu cầu của người học.Thuyết 

phục, động viên người học phấn đấu, vượt khó, nâng đỡ họ trong quá trình học tập 

và rèn luyện. Khuyến khích người học tham gia những thử thách làm việc độc lập. 

+ Tư vấn, hỗ trợ và tạo điều kiện (dư luận tích cực, góp ý, chia sẻ giá trị…) 

cho người học  trong quá trình tiến hành rèn luyện KN. 

+Tổ chức lớp học và các nguồn lực học tập sao cho tạo nhiều cơ hội hoạt 

động cho người học. 

+ Tạo điều kiện tối đa để người học có những “bứt phá” trong việc rèn KN, thể 

hiện những năng lực nổi trội của SV trong phát triển nghề nghiệp; 

+ Người học được tham gia lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm dự án và tiến trình 

kế hoạch; trên cơ sở có sự gợi ý rõ ràng, sự giám sát, quản lý chất lượng hiệu quả từ 

phía GgV; 

+ Có sự điều chỉnh, phản hồi liên tục trong suốt quá trình thực hiện dự án (nhờ 

vai trò của tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng và đánh giá của GgV). 

b4/ Thiết kế kế hoạch đánh giá kết quả học tập của sinh viên 

Để đảm bảo quá trình đánh giá, phản hồi diễn ra thường xuyên, liên tục, góp 

phần tích cực trong hiệu chỉnh các KN thành phần cho SV, GgV cần: 

Bước 1. Xác định mục đích đánh giá; những yêu cầu cụ thể của đánh giá; 

Bước 2. Xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá (Trong rèn luyện KN TKBH 

cần có: bộ tiêu chí đánh giá mức độ hình thành KN; bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả của 

các TKBH; bộ tiêu chí đánh giá việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ rèn luyện thông 

qua dự án; bộ tiêu chí đánh giá các sản phẩm báo cáo của SV sau khi thực hiện dự án). 

Bước 3. Xác định thời điểm, cách thức tiến hành tổ chức kiểm tra- đánh giá. Dự  

kiến các phương án tổ chức, quản lý, giám sát công tác đánh giá, tự đánh giá; 

Bước 4. Hoàn thiện kế hoạch và lịch trình đánh giá. Dự kiến các phương án hỗ 

trợ điều chỉnh quá trình rèn luyện KN TKBH. 
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Bảng 3. 3 Thiết kế lịch trình đánh giá DAHT 

Lịch trình đánh giá 

 GĐ CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN KẾT THÚC DỰ ÁN 

Mục 

đích 

đánh 

giá 

- Khả năng thành lập 

nhóm, phân công nhiệm 

vụ hợp lí; 

-Khả năng xây dựng ý 

tưởng dự án; cách thức 

tiến hành các nhiệm vụ; 

-Thiết kế kế hoạch dự án 

đáp ứng mục tiêu dự án 

và có tính khả thi. 

 -Đánh giá tiến độ thực 

hiện và hiệu quả làm 

việc của các nhóm dự 

án; 

 -Đánh giá sự điều hành, 

quản lí, phối hợp giữa 

các thành viên; 

 -Đánh giá mức độ đạt 

được về KN TKBH 

- Đánh giá mức độ thuần 

thục của KN; 

 -Đánh giá  khả năng 

hoạt động nhóm; 

 -Đánh giá các sản phẩm 

của DAHT. 

Công 

cụ 

đánh 

giá 

- Quan sát 

- Bộ tiêu chí đáng giá 

hoạt động nhóm; 

-Tiêu chí đánh giá các 

sản phẩm: ấn phẩm, bản 

báo cáo; sản phẩm 

TKBH... 

 -Quan sát; 

 -Phỏng vấn sâu; 

 -Tiêu chí đánh giá hoạt 

động nhóm; 

-Tiêu chí đánh giá mức 

độ đạt được về KN 

TKBH 

-Tiêu chí đánh giá KN; 

-Tiêu chí đánh giá các 

ấn phẩm; các sản phẩm 

của DA. 

-Tiêu chí đánh giá về 

cách trình bày các sản 

phẩm DA. 

Sản 

phẩm 

đánh 

giá 

Bản kế hoạch thực hiện 

dự án học tập 

 

-Bản báo cáo thu hoạch 

nghiên cứu lý thuyết 

-Bản cáo cáo thu hoạch 

nghiên cứu thực tiễn 

 -Thiết kế bài học; 

-Sổ ghi chép. 

-Bản nghiên cứu lý 

thuyết 

-Bản cáo cáo nghiên cứu 

thực tiễn 

 -Thiết kế bài học; 

 -Các sản phẩm khác: 

Web, các nguồn học 

liệu; bản trình chiếu các 

sản phẩm. 

Người 

đánh 

giá 

Nhóm dự án tự đánh giá; 

Đánh giá của GV. 

 

 -Nhóm dự án tự đánh 

giá 

 -Đánh giá của GV 

-Nhóm dự án tự kiểm 

tra, hiệu chỉnh; 

-Đánh giá, nhận xét giữa 

các nhóm DA; 

-Đánh giá của GV. 

 Tổng hợp đánh giá 

 -Mức độ thuần thục KN TKBH; 

-Tính sáng tạo và tính hiệu quả của các TKBH; 

-Đánh giá KN nhận thức; KN Giải quyết vấn đề; KN hợp tác.... 

-Đánh giá tính hiệu quả và tính sáng tạo các sản phẩm khác của dự án 
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3.3.2.2  Các biện pháp hướng dẫn học tập theo dự án 

1/ Tổ chức nhóm học tập theo dự án 

Sử dụng hình thức daỵ học theo nhóm trong DHTDA để rèn luyện KN TKBH đòi 

hỏi GV cần có những kĩ thuật dạy học đặc trưng riêng, với 3 khâu cơ bản:1/ Kĩ thuật 

thành lập nhóm dự án; 2/ Kĩ thuật điều hành, quản lí tổ chức nhóm dự án; 3/ Kĩ thuật 

đánh giá kết quả làm việc theo nhóm. 

 Kĩ thuật thành lập nhóm dự án 

- Tìm hiểu đặc điểm SV  trước khi thực hiện DHTDA để hình thành nên những 

nhóm dự án phù hợp, ăn ý trong cộng tác cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ (làm việc 

theo dự án tiến hành trong thời gian dài, tính tự lực và sự phối hợp với nhau chặt chẽ 

hơn so với dạy học trên lớp). Để đảm bảo DHTDA thành công, hạn chế số “SV ăn 

theo”, GgV cần có quá trình nghiên cứu, tìm hiểu năng lực, thái độ, ý thức học tập, sở 

trường, phong cách học tập..... của SV từ đó có phương pháp tiếp cận đối tượng một 

cách đúng đắn. GgV xác định mục tiêu, nhiệm vụ rèn luyện, cách chia nhóm, xây 

dựng môi trường và có những biện pháp tác động hợp lý. Để thực hiện được điều này 

GgV có thể thông qua quan sát, phát phiếu khảo sát nhu cầu..... 

- GgV nghiên cứu các cách thức chia nhóm để phân chia nhóm dự án sao cho 

khoa học và phù hợp. Cần xác định số lượng thành viên trong nhóm là bao nhiêu; tồn 

tại trong thời gian dài, cố định hay tạm thời; thời gian hoàn thành nhiệm vụ của nhóm 

hợp tác; kế hoạch làm việc… 

+ Thực tiễn rèn KN nghề cho thấy quy mô của nhóm càng nhỏ thì mức độ tham 

gia và tương tác của SV càng cao. Nhóm dự án nên có số lượng từ 8 - 10 SV là phù 

hợp và trong nhóm thì nên khác nhau về “chất”, giữa các nhóm thì đồng “chất”. 

+ Trong nhóm nên khác nhau về năng lực học tập; giới tính; hoàn cảnh gia đình; 

vùng, miền sống; .... Nhiều nghiên cứu cho thấy việc rèn luyện KN thường có tác dụng 

tốt với các nhóm có cả hai giới, nhiều trình độ học lực, đa dạng về kinh nghiệm sống 

và sở trường, hứng thú, khuynh hướng. Nhóm đa dạng thành phần sẽ tạo ra sự bình 

đẳng, thân thiện, hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên, đồng thời mỗi thành viên có cơ 

hội thể hiện ưu thế của bản thân. 

- Phân chia vai trò của các thành viên trong nhóm: Sau khi phân chia thành các 

nhóm dự án, GgV hướng dẫn SV phân chia vai trò của các thành viên trong nhóm phù 

hợp với năng lực, sở trường như: nhóm trưởng; thư ký; người kiểm tra; người hậu 

cần..Các thành viên dựa vào nhau thực hiện nhiệm vụ và tăng cường hiệu quả của dự 

án. Đặc trưng trong DHTDA là SV đều phải gánh vác một vai trò nhất định trong hoạt 

động chung của nhóm và dựa vào nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Vai trò của các 
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thành viên trong nhóm cũng thường xuyên thay đổi không cố định. Đảm bảo sự phụ 

thuộc nhau giữa các thành viên trong nhóm, tạo ra sự ràng buộc cần thiết thúc đẩy 

hoạt động thành công. 

 Kĩ thuật điều hành, quản lí tổ chức nhóm dự án 

- Kí cam kết thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong nhóm, hay còn gọi là 

hoạt động tổ chức cho SV thực hiện các giao kèo hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ. 

Theo đó người học chủ động và độc lập thực hiện một nhiệm vụ trong một khoảng thời 

gian nhất định theo khả năng của mình. Trên cơ sở mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể của 

DAHT, GgV tổ chức cho SV thiết kế bản hợp đồng học tập, các nhiệm vụ học tập và 

công cụ tương ứng. Thông thường trong thực hiện DAHT rèn luyện KN, các nhiệm vụ 

mang tính phân hóa phù hợp với năng lực, sở trường của từng cá nhân. 

VD: Dự án “TKBH môn Tự nhiên- Xã hội 1,2,3” Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu 

lí luận dạy học môn TN-XH, hợp đồng có thể thiết kế cụ thể như sau: 

HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN DỰ ÁN “TKBH MÔN TỰ NHIÊN- XÃ HỘI (LỚP 1,2,3)” 

Thời gian thực hiện:                                      Mã học phần: 

TT Nhiệm vụ 
Hình thức 

thực hiện 

Thời 

gian 

Kết 

quả 

Kí 

kết 

1 Phân tích mục tiêu, nhiệm vụ dạy học môn 

TN-XH (L1,2,3) 

    

2 Tìm hiểu cấu trúc, nội dung SGK.Phân tích các 

đặc điểm của chương trình dạy học. 

    

3 Phương pháp dạy học môn TN-XH     

4 Hình thức tố chức dạy học môn TN-XH     

5 Phương tiện, học liệu dạy học môn TN-XH     

6 Kiểm tra đánh giá kết quả dạy học môn TN-XH     

7 Những đặc trưng cơ bản về TKBH môn 

TN_XH 

    

8 Mô hình về TKBH môn TNXH     

 

- Định hướng xử lý thông tin học tập, công bố các thông tin liên quan việc thực 

hiện dự án nhất là thông tin quản lý. Trước khi dự án bắt đầu, GgV nên công bố một 

cách tường minh và chi tiết về những yêu cầu cơ bản trước, trong và sau khi hoàn 

thành dự án; cách quản lý, giám sát, báo cáo và phản hồi. Đặc biệt là việc bố trí các 

điều kiện học liệu, phương tiện kĩ thuật thực hiện dự án. Trong rèn luyện KN TKBH, 

SV thực hiện 3 nhiệm vụ cơ bản (mục  3.4.1), cần có những sự chỉ dẫn, sắp xếp về 

điều kiện, phương tiện và những nguồn tài liệu cần thiết để SV hoàn thành tốt 3 nhiệm 

vụ ở 3 không gian khác nhau. 

Tuy nhiên để thực hiện được các hành động học tập hợp tác trên, yêu cầu đặt ra cho 
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SV là phải nắm được các nguyên tắc hoạt động trong nhóm dự án. SV phải biết thành lập 

nhóm, biết nhận và phân công nhiệm vụ một cách phù hợp với năng lực, biết lên kế hoạch 

hoạt động và dự kiến thời gian hoàn thành sản phẩm của cá nhân và nhóm… 

- Hướng dẫn SV thực hiện và lưu trữ hồ sơ,  nó là một cặp hay một phong bì, một 

tập hồ sơ; trong đó người học lưu giữ những sản phẩm kèm theo phần tường thuật, suy 

ngẫm, nhận xét của SV. Giúp SV hiểu, mở rộng học tập, lưu trữ tư liệu nghề nghiệp, 

ngoài ra còn đóng vai trò như những chứng cứ hấp dẫn người đọc tìm hiểu về chủ nhân 

của hồ sơ đó. Trong thực hiện dự án để rèn luyện KN TKBH, hồ sơ đó có thể là: nhật kí 

sư phạm, các biên bản dự giờ, biên bản nhận xét giờ dạy, các phiếu đánh giá, tự đánh 

giá....Việc lưu giữ hồ sơ, giúp SV hình thành thái độ nghiêm túc, chuyên nghiệp trong 

rèn nghề, là căn cứ để đánh giá quá trình phát triển của SV. Mỗi hồ sơ học tập của SV 

gồm 2 phần: phần bìa và nội dung lưu trữ. Phần bìa, tạo nên chân dung cá nhân hoặc cả 

nhóm, tạo nên tính độc đáo, tính sáng tạo của nhóm. Phần nội dung lưu trữ được thiết kế 

theo mục đích, nội dung và yêu cầu cụ thể của DAHT. (Phụ lục 4) 

- Xây dựng sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các thành viên trong nhóm 

Mỗi SV phải nhận thức rõ nhiệm vụ của mình, tích cực tìm tòi, nghiên cứu giải 

quyết các nhiệm vụ nhằm tìm ra kiến thức, tạo ra sản phẩm ban đầu mang tính cá nhân. 

Mặt khác phải nhận thức rõ ngoài hoàn thành nhiệm vụ mang tính cá nhân, mỗi SV có 

trách nhiệm tương trợ, giúp đỡ, động viên, khuyến khích cũng như nhắc nhở các thành 

viên khác trong nhóm hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ để cùng hưởng thành quả 

chung của nhóm dự án. SV phải nhận thức sản phẩm của nhóm là sự tổng hợp nỗ lực 

của từng SV và kết quả sau khi hoạt động dự án là tất cả các SV trong nhóm đều phải có 

khả năng hiểu, nắm vững kiến thức, KN mà nhiệm vụ học tập đặt ra. Kết quả kiểm tra 

bất kỳ một thành viên nào trong nhóm đều có thể là kết quả làm việc của cả nhóm. Dựa 

trên kết quả nghiên cứu của nhiều công trình nghiên cứu ([46], [68],..) có nhiều mô hình 

để thiết lập mối liên hệ, phụ thuộc giữa các thành viên và vai trò của GV khi hợp tác 

nhóm. Trong rèn luyện KN TKBH, chúng tôi đề xuất kĩ thuật để xây dựng sự phụ thuộc 

lẫn nhau giữa các thành viên trong nhóm theo mô hình như sau: 

              Mô hình 1           Mô hình 2  

   H 

 

 

 

 

  G 

  H    H    H 

  G 

  H 

  H   H 
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Trong sử dụng DHTDA để rèn luyện KN, GgV có thể là người hướng dẫn, giám 

sát, hỗ trợ khi cần thiết (mô hình 1), các thành viên trong nhóm có sự tương tác lẫn 

nhau và với GgV đa chiều. Ngoài ra, trong một số giai đoạn dự án, GgV có thể tham 

gia như là một thành viên của dự án (giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn kết thúc dự án)  như 

mô hình 2. GgV lắng nghe sự chia sẻ, bàn bạc của các thành viên; nhưng cũng có thể 

đề xuất ý kiến.... với cách thức thực hiện của nhóm. Thực tiễn rèn nghề cho thấy, việc 

điều hành thiết lập quan hệ tương tác này tác động rất lớn đến hiệu quả làm việc của 

nhóm. Có những kĩ thuật cụ thể để thiết lập mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau này như: 

+ Sự phụ thuộc tích cực dựa trên phân công xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống nguồn 

tài liệu, xây dựng ý tưởng thực hiện dự án: GV để SV phân công nhiệm vụ tìm hiểu, sưu 

tầm các nguồn tài liệu, khai thác các nguồn tài liệu khác nhau cho việc thực hiện nhiệm 

vụ nghiên cứu lý thuyết của mỗi dự án rèn luyện KN TKBH. Mỗi mảng tài liệu chỉ có thể 

đáp ứng một phần nhiệm vụ, bởi vậy nhất thiết các thành viên sẽ phải ghép các tài liệu, 

các nguồn học liệu lại với nhau để hoàn thành nhiệm vụ dự án. Ngoài ra, việc đề xuất các 

ý tưởng thực hiện dự án giúp cho các thành viên xích lại gần nhau, cần có sự huy động tư 

duy tập thể, nhưng vai trò tích cực của mỗi cá nhân vẫn được thể hiện. 

+ Xây dựng sự phụ thuộc tích cực trên cơ sở phụ thuộc về nhiệm vụ: sự phụ 

thuộc tích cực được thiết lập khi mỗi thành viên xác định đúng nhiệm vụ, vai trò vị trí 

của cá nhân trong hoạt động nhóm dự án. Việc phân chia nhiệm vụ cho các thành viên 

trên cơ sở phù hợp với năng lực, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cá nhân.  SV 

cần ý thức rõ mỗi người chỉ có thể thành công khi mọi người trong nhóm thành công. 

SV có cơ hội tương tác trực diện năng động, tức là SV phải giúp đỡ, hỗ trợ cho những 

nỗ lực của nhau. Trách nhiệm và công việc cá nhân, tức là mỗi thành viên đều có phần 

việc rõ ràng, không đùn đẩy cho người khác được. Như vậy, học tập theo dự án mỗi 

thành viên trong nhóm cần hoàn thành tốt hai vai trò, hoàn thành tốt nhiệm vụ cá nhân 

và giúp đỡ, giám sát, hỗ trợ các thành viên khác cùng hoàn thành mục tiêu chung. 

+ Xây dựng sự phụ thuộc trên cơ sở tạo không khí thi đua giữa các nhóm: GgV 

khơi gợi động cơ, không khí phấn khởi, hồ hởi thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở có những 

cam kết về thưởng phạt rõ ràng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Tạo cho SV có 

mong muốn, quyết tâm dành chiến thắng, khát vọng đạt được kết quả cao trong rèn 

luyện. Tuy nhiên GgV cần tránh sự thi đua tích cực trở thành ganh đua, biến thành sự 

bác bỏ, loại trừ nhau, không gắn bó, bất tín, thù ghét nhau.... 

+ Cải tiến kiểm tra, đánh giá: Kiểm tra, đánh giá phải đa dạng phù hợp với phương 

thức hoạt động nhóm, nhằm phát huy được tính tích cực phụ thuộc lẫn nhau giữa các 

thành viên trong nhóm. Trong đó có đánh giá năng lực của từng cá nhân, hiệu quả học 
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tập của cả nhóm dự án và đánh giá được hành vi, thái độ tích cực của từng cá nhân trong 

quá trình học tập theo dự án. 

- Cố vấn, khích lệ, giúp đỡ SV trong quá trình thực hiện dự án học tập 

+ Làm cho SV cảm thấy được nhu cầu phải có KN, bằng cách gợi nhớ kinh 

nghiệm cá nhân của họ, giải thích tầm quan trọng của KN trong học tập và đời sống, 

trong hiện tại và tương lai. 

+ Tạo ra không khí học tập chấp nhận sai sót và ý thức sẵn sàng thay đổi. 

+ Trong quá trình tổ chức rèn luyện KN, GgV luôn phải thay đổi vai trò của 

mình, khi là người điều khiển, lúc là người hợp tác, là người cổ vũ, người động 

viên, người quan sát… GgV càng thâm nhập vào nhiều hoạt động của SV càng đưa ra 

được nhiều những định hướng, điều chỉnh thích đáng. 

+ GgV phải luôn giữ một tinh thần bình đẳng, hữu nghị và có tính xây dựng. 

GgV không can dự quá nhiều vào quá trình học tập của SV, cũng không thể bàng 

quang khoanh tay đứng nhìn đối với những khó khăn và nghi vấn của SV. Với tư cách 

là người điều khiển, nhiệm vụ của GgV là xây dựng một bầu không khí lớp học hài 

hoà, vui vẻ thoải mái, hoạt động nhịp nhàng tạo nên hứng thú, động cơ thúc đẩy ham 

muốn hợp tác học tập. 

+ GgV phải thâm nhập vào nhóm, quan sát tỷ mỉ quá trình hợp tác của các thành 

viên để chẩn đoán, phát hiện những vấn đề còn tồn tại trong quá trình hợp tác từ đó lựa 

chọn những biện pháp điều hành một cách chắc chắn và có xử lý kịp thời đảm bảo 

hoạt động hợp tác nhóm diễn ra nhịp nhàng, hiệu quả. 

+ GgV cần có ghi nhận, biểu dương, khen ngợi kịp thời sự cố gắng của người 

học. Ai cũng muốn được thừa nhận và tôn trọng (A. Maslow), nếu được thừa nhận, 

biểu dương đúng lúc là động lực thúc đẩy cá nhân cố gắng, vươn lên. Giúp họ cảm 

nhận được thành công trong học tập, từ những thành công nhỏ thành động lực thúc đẩy 

người học dấn thân vào con đường tu dưỡng, rèn luyện đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, vượt 

khó, nỗ lực không ngừng. Tuy nhiên sự khen ngợi khích lệ chỉ có tác dụng khi sử dụng 

nó đúng lúc và phù hợp: 1/ Được đưa ra tự nhiên, không tùy tiện; 2/ Khen đúng bản 

chất của hành vi; 3/ Có tính khách quan, đặt cả niềm tin và sự thật lòng của người nói, 

không vì để xã giao; 4/ Giúp người được khen cảm nhận được sự chân thành, cảm 

nhận được lời khen là chính đáng. 

+ GgV cũng cần dự kiến và khống chế thời gian làm việc của SV thật khoa học 

để quá trình hợp tác diễn ra không chậm chạp, cũng không diễn ra quá nhanh kiểu 

chiếu lệ, hình thức. 

 Kĩ thuật tổ chức báo cáo kết quả làm việc theo nhóm dự án. (Chúng tôi sẽ làm rõ 
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trong mục  4/ Seminar và báo cáo kết quả của dự án học tập) 

2/ Tổ chức luyện tập kĩ năng theo mẫu 

Đích cuối cùng của việc thực hiện các dự án học tập  là huấn luyện để SV thuần 

thục KN TKBH. Bởi vậy, làm mẫu- luyện tập vẫn là kĩ thuật dạy học quan trọng trong 

đào tạo KN nghề nói chung và KN TKBH nói riêng cho SV đại học ngành GDTH. 

Quy trình sử dụng mô hình phương pháp làm mẫu - tái tạo 

Sử dụng phương pháp rèn luyện KN theo mẫu trong DHTDA có những khác biệt 

so với dạy học trên lớp, đó là: 

Bảng 3.4 So sánh điểm khác nhau phương pháp thực hành trong  dạy học bài lớp 

và DHTDA 

Tiêu chí Thực hành trong DH bài –lớp Thực hành trong DHTDA 

Không gian 
Lớp học, hạn chế không gian 

luyện tập, trải nghiệm 

Lớp học, trường phổ thông, ....mở 

rộng không gian luyện tập 

Thời gian Theo tiết, thời lượng thực hành ít 
Diễn ra 2-3 buổi học, thời lượng 

thực hành dài 

Hình thức Chủ yếu làm mẫu gián tiếp 
SV luyện tập theo mẫu cả trực tiếp 

và gián tiếp 

Quản lý, 

điều chỉnh 

GgV khó kiểm soát, điều chỉnh 

thao tác, KN của SV do hạn chế 

thời gian và sĩ số đông 

GgV kiểm soát, điều chỉnh các thao 

tác cho từng SV/ nhóm SV. 

Kết quả Bắt chước máy móc theo mẫu 

SV hiểu bản chất của quy trình 

luyện tập. KN hình thành một cách 

chắc chắn. 
 

- Xác định rõ mục đích, yêu cầu cầu của việc thực hành kĩ năng 

Đây là việc làm cần thiết giúp người học nắm được những thông tin cơ bản liên 

quan tới KN hay mẫu hành vi cần thực hiện. Ở đây, quan trọng nhất là người dạy giúp 

người học hiểu được sự cần thiết và cách thực hiện một kĩ năng hay hành vi nào đó. 

Ngoài ra cũng cần cung cấp thêm cho người học những thông tin liên quan tới quá 

trình luyện tập KN và vai trò của những kĩ năng ấy đối với chính cuộc sống cá nhân 

hay nghề nghiệp của họ sau này. Chỉ khi nào những vấn đề trên được làm sáng tỏ trên 

phương diện kinh nghiệm, kiến thức nền của người học thì việc học mới tích cực và 

đạt hiệu quả, nó còn giúp người học có động lực vững chắc để học tập bền bỉ. 

- Giới thiệu mẫu kĩ năng, hành vi 

Trong bước này, người dạy có thể sử dụng nhiều cách thức khác nhau để giới 

thiệu một cách trực quan nhất về KN cần dạy. Thông qua mẫu và kĩ thuật giới thiệu 

mẫu, người dạy giúp người học sáng tỏ được mấy vấn đề cơ bản: 1) Người học được 
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trông chờ phải làm gì? 2) Họ có thể làm việc đó tốt nhất bằng cách nào? 3) Làm sao để 

họ tin chắc rằng họ đã làm chủ được KN đó? 4) KN này được sử dụng khi nào và ở 

đâu thì thích hợp ?  Một số hình thức người dạy có thể sử dụng để giới thiệu mẫu KN, 

hành vi cho người học: 

+ Giới thiệu thông qua trình diễn trực tiếp của người dạy: Hình thức này phù hợp 

với những KN đơn giản, ngắn gọn, dễ thực hiện, không bị bó buộc nhiều bởi hoàn 

cảnh, không gian, thời gian. Chẳng hạn: KN xác định mục tiêu dạy học, KN chuyển 

hóa các nội dung dạy học thành các thao tác, các hành động học..... 

+ Giới thiệu KN thông qua nghiên cứu tình huống: Hình thức này thường được 

sử dụng đối với những KN phức tạp. Để tiến hành nó đòi hỏi phải có không gian, bối 

cảnh cụ thể. Chẳng hạn, KN thiết kế PPDH, KN thiết kế nội dung dạy học... Dựa theo 

tình huống này, người dạy tổ chức cho người học quan sát, thảo luận để phân tích 

những thao tác cụ thể trong KN, sau đó thực hành KN trong điều kiện giả định hay 

thực tế để chiếm lĩnh KN đó. 

+ Giới thiệu KN qua ví dụ điển hình: Trong hình thức này, người dạy dùng lời để 

thuật lại hoặc mô tả trực quan một KN, hành động nào đó trong trường hợp khó có 

những minh họa trực quan cụ thể. Tiếp đến, người dạy trực tiếp phân tích hoặc tổ chức 

cho người học phân tích mẫu hay ví dụ điển hình này, từ đó chiếm lĩnh được KN cần 

hình thành. Hình thức này thường ít được khuyến khích sử dụng và khi sử dụng vẫn 

cần có thêm những phương tiện để hỗ trợ như tranh ảnh, mô hình, bảng tổng kết… 

- Thực hành kĩ năng 

Đây được xem là khâu cần nhiều thời gian, công sức nhất của cả thầy và trò. 

Nghĩa là ở đây không chỉ có chuyện người học thực hành lại những mẫu KN hành vi 

mình vừa quan sát được một cách đơn độc. Bên cạnh họ là người thầy - người hướng 

dẫn, trợ giúp, người khuyến khích, động viên cổ vũ họ thực hiện việc học đầy khó 

khăn, thử thách; người đảm bảo đem đến sự thành công cho họ. 

Hơn thế, người dạy với năng lực sư phạm của mình, động viên, khích lệ, tạo 

động lực cho người học, để họ vững tin học tập. Đây được xem là liều thuốc tinh thần 

lí tưởng đối với mọi người học trong quá trình học tập, giúp họ muốn học (tức là có 

nhu cầu học tập), biết học (tức là có KN và chiến lược học tập), học tập kiên trì (tức là 

có ý trí và tích cực học tập) và học tập có kết quả (tức là có mục đích và động cơ học 

tập tự giác, học tập thành công). 

- Kiểm tra và hiệu chỉnh 

Trong quá trình triển khai các hoạt động dạy học, bước này thường phối hợp với 

bước thực hành ở trên. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu nó trở thành một khâu, một bước độc 
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lập trong quá trình hình thành KN cho người học, không kể đó là KN vật chất hay trí 

tuệ. Đôi khi thông qua việc phát hiện và hiệu chỉnh này người học còn khám phá được 

nhiều hơn cả khi có bản hướng dẫn đúng ở bên cạnh (học bằng thử sai, học tập qua 

những sai lầm). 

Giai đoạn này không chỉ đơn thuần có ích đối với người học, mà cả đối với người 

dạy. Qua những thông tin thu được từ kiểu tra, người dạy phát hiện ra những thao tác 

lỗi, kĩ thuật lỗi của người học từ đó đưa ra sự trợ giúp hiệu chỉnh hợp lí. 

- Ôn tập, dánh giá kĩ năng 

Việc ôn tập lại những gì đã học luôn cần thiết, nhưng đối với việc học những 

KN, hành vi thì nó quan trọng hơn thế; đây nhiều khi được xem là khâu quan trọng 

quyết định tới sự thành công của việc hình thành một KN, hành vi nào đó. Phải thừa 

nhận với nhau rằng, KN chỉ được hình thành trên cơ sở của sự luyện tập kiên trì và bền 

bỉ. Sự luyện tập không chỉ trợ giúp việc ghi nhớ về thao tác, kĩ thuật, logic tiến hành 

KN, mà cơ chế đó còn tạo ra được những phản xạ thích hợp của các bộ phận, giác 

quan cơ thể (kể cả não bộ) thực hiện KN đó. Đồng thời đem đến sự điêu luyện cho quá 

trình thực hiện các kĩ thuật và phối kết hợp giữa các thao tác, kĩ thuật đó trong KN. 

Đánh giá luôn cần thiết đối với mọi quá trình dạy học, bất kể đó là nội dung học 

vấn gì; người học ở trình độ, lứa tuổi nào. Việc đánh giá phải có chức năng thúc đẩy 

hoạt động dạy học, làm cho nó tích cực hơn, hiệu quả hơn chứ không đơn thuần chỉ để 

xác định, so sánh hiệu năng làm việc, học tập của mỗi người. 

Vấn đề đánh giá được nhắc tới ở khâu này và toàn bộ quá trình hình thành KN 

cho người học chủ yếu là đánh giá thường xuyên, có một phần là đánh giá tổng kết. 

Nghĩa là khâu này người dạy và người học phải xác định cơ bản được hiệu năng hình 

thành KN ở mỗi người học. Từ đó phải vạch ra được chiến lược cụ thể để cải thiện kết 

quả của mỗi người, đặc biệt đối với những SV có kết quả học tập chưa khả quan. 

3/ Tổ chức, giám sát, hướng dẫn  rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học 

Trong quá trình thực hiện, triển khai DHTDA, GgV có 3 nhiệm vụ cơ bản để giúp 

SV rèn luyện thành công KN TKBH: hướng dẫn, giám sát, thúc đẩy điều chỉnh KN. 

- Hướng dẫn:  Hướng dẫn trong DHTDA không phải là cầm tay chỉ việc, mà 

thực chất là kết hợp những lời mô tả, giải thích, thông báo, nhận xét, minh họa, nhằm 

gợi mở giúp SV xác định các nhiệm vụ, cách thức làm việc, các thao tác thực hiện,.... 

+ Lời hướng dẫn trong rèn luyện KN nói chung, KN TKBH có thể được chia 

thành 2 loại: nói về nguyên tắc và cấu trúc hành động (có mấy phần, cái cốt yếu nhất là 

gì, sắp xếp các thao tác, hành động trật tự thế nào…); nói về phương thức hoạt động; 

gợi ý một vài dữ kiện mà SV quên hay chưa biết; cách tìm tư liệu và thu thập dữ kiện; 
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nói về phương tiện và điều kiện học tập; chỉ bảo các mẫu thao tác, kĩ xảo, hành động; 

nói về cách kiểm tra, quan sát, ghi chép, xử lý số liệu và thao tác với các dụng cụ, thiết 

bị, đối tượng, sản phẩm hoạt động. 

+ Lời hướng dẫn rõ ràng, cụ thể, chứa đựng tâm huyết, tình cảm của chủ thể giáo 

dục thông qua cử chỉ, ánh mắt nhằm  khích lệ hứng thú, tích cực của SV. 

Trong DHTDA, hướng dẫn còn được hiểu theo nghĩa là định hướng, gợi mở SV 

tích cực chủ động xây dựng kế hoạch, cách thức triển khai nhiệm vụ. Hay nói cách 

khác, GgV hướng dẫn  CÁCH LÀM, CÁCH TỔ CHỨC hơn là cầm tay chỉ việc những 

thao tác, hành động cụ thể, bởi xét về bản chất, DHTDA  là tổ chức cho SV hợp tác 

cùng nhau để giải quyết một hoặc nhiều vấn đề thực tiễn; giúp người học tìm tòi, phát 

hiện và giải quyết các vấn đề thực tiễn nghề nghiệp mức tối đa có thể. GgV đặt người 

học trước những vấn đề của nhận thức - học tập có chứa mâu thuẫn giữa “cái đã cho” 

và “cái phải tìm” rồi đưa người học vào tình huống có vấn đề để kích thích người học 

tự giác, có nhu cầu giải quyết vấn đề. Thông qua học tập theo dự án, SV được  hướng 

dẫn hoạt động tìm kiếm, khám phá tri thức và hình thành KN mới bằng con đường giải 

quyết vấn đề học tập một cách sáng tạo. 

- Quản lý: Học tập theo dự án cho phép người học tham gia vào các hoạt động 

phức tạp mà thường không có một câu trả lời hay một cách để thực hiện. Đây là  kiểu 

học tập gây khó khăn cho GgV khi quản lí và duy trì (Tobin & Capie, 1988). Trong 

DHTDA, nhà giáo thực sự là nhà quản lí của người học và việc học của họ. Trước 

khi thực hiện dự án, GgV lập kế hoạch thực hiện, thiết kế các hoạt động và nguồn 

lực dạy học và học tập, tổ chức môi trường, đề ra những biện pháp sư phạm cụ thể 

mà bản chất là lãnh đạo và quản lí SV. Những hành vi tiêu biểu phản ánh vai trò 

nhà quản lí của nhà giáo rất đa dạng, nhưng căn bản có mấy kiểu sau đây. 

+ Quản lí mục tiêu, kế hoạch, nội dung rèn luyện: giúp các nhóm SV cụ thể hóa 

mục tiêu thành các nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch thực hiện; trên cơ sở đó GgV quản lý 

việc thực hiện các nhiệm vụ. 

Quản lý, giám sát quá trình rèn luyện KN TKBH  thường để GV có thông tin về: 

Tiến độ thực hiện của nhóm dự án; Tính hiệu quả của dự án; tính trung thực thực hiện 

các nhiệm vụ. Mức độ tương tác nhóm, mức độ tính tích cực hoạt động của các thành 

viên trong nhóm. Thực chất là việc xử lý tương tác nhóm bao gồm hai khía cạnh: 1.Làm 

rõ những mặt tốt trong hoạt động chung và những đóng góp cá nhân nổi bật, cần phát 

huy những gì; ý thức tổ chức kỉ luật của các thành viên;  2. Những mặt nào cần được cải 

thiện hay thay đổi, những tháo tác, hành động nào chưa chuẩn, chưa đúng cần điều 

chỉnh. Từ đó có biện pháp điều chỉnh, định hướng quá trình rèn luyện KN cho phù hợp. 
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+ Quản lí con người: bao gồm: 1/ Quản lý ý thức, thái độ tham gia học tập của SV: 

bao gồm tính tổ chức kỉ luật, mức độ tự giác thực hiện các nhiệm vụ; sự đoàn kết, chia sẻ 

giữa các thành viên; hiệu quả và tiến độ làm việc của các cá nhân. 2/ Quản lý hoạt động 

học: Chỉ đạo quá trình rèn luyện và hướng dẫn SV tiến hành các hoạt động (quan sát, thực 

nghiệm, tìm tòi thông tin, xử lí dữ liệu, thảo luận, trao đổi, chia sẻ ý kiến, báo cáo, làm bài 

tập, xử lí tình huống, nghiên cứu tư liệu, đánh giá các sự kiện, giải quyết vấn đề, luyện 

tập, áp dụng tri thức, tổng hợp và khái quát hóa v.v…). 

+ Quản lí về cơ sở vật chất, nguồn lực phục vụ học tập:bao gồm việc thống kê 

các phương tiện, học liệu phục vụ cho việc rèn luyện KN;  kiểm soát việc chuẩn bị các 

nguồn lực học tập của các nhóm; việc sử dụng và khai thác triệt để các phương tiện, 

học liệu phục vụ cho hoạt động học tập. 

- Điều chỉnh, định hướng rèn luyện kĩ năng TKBH: Mục đích quan trọng nhất 

của giám sát là phát hiện lỗi thường gặp trong rèn luyện KN TKBH. Đó chính là quá 

trình GgV đưa ra những chỉ dẫn, định hướng cho các nhóm dự án với mục đích: Thứ 

nhất, GgV đưa ra những điều chỉnh, định hướng về phương thức thực hiện KN (số 

lượng các thao tác, sự phối hợp và mức độ linh hoạt các thao tác; mức độ thuần thục 

các thao tác....). Thứ hai, GgV đưa ra những điều chỉnh về phương thức hoạt động của 

nhóm để loại trừ bớt những tương tác không phù hợp, điều chỉnh thái độ, ý thức làm 

việc, cách thức thực hiện để từ đó thay đổi và hướng tới đạt hiểu quả cao hơn ở những 

giai đoạn sau của dự án hoặc ở những dự án tiếp theo. 

GgV có thể thiết kế bộ tiêu chí hỗ trợ cho việc giám sát các hoạt động của các 

nhóm và các thành viên tham gia: 

VD: Bảng giám sát tiến độ thực hiện nhóm........ 

TT Nhiệm vụ Thời gian 
Mức độ thực 

hiện 

Mức độ tích 

cực 

Những điều 

cần điều chỉnh 

1 Nhiệm vụ A -Giai đoạn 

1:Từ.....đến..... 

-Giai đoạn 2: 

từ..........đến 

 Chậm tiến 

độ 

 Đúng tiến độ 

 Nhanh 

 Tốt 

 Trung bình 

 Kém 

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

2. Nhiệm vụ B ......... ...........   

3. Nhiệm vụ n ........... ............   

 Một số khó khăn cơ bản trong quá trình tổ chức quản lí dự án để rèn luyện 

kĩ năng TKBH 

Trong quá trình điều hành, quản lí việc rèn luyện KN TKBH thông qua các 

DAHT có thể nảy sinh một số khó khăn, vướng mắc như sau: 

-Khó khăn về quản lý thời gian: dự án quá dài hoặc không kéo dài như mong muốn. 
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+ Đối với dự án quá dài, GgV cần “can thiệp” kịp thời bằng cách giảm khối 

lượng công việc như cắt bớt số lượng, chi tiết hay sự phức tạp của nhiệm vụ. Lọc 

những nhiệm vụ quan trọng, chỉ cần thực hiện những nhiệm vụ quan trọng này trong 

đó ưu tiên việc thực hành KN. 

+ Đối với dự án không kéo dài như mong muốn, GgV kiểm tra các sản phẩm, các 

công đoạn hoàn thành sản phẩm, mức độ thuần thục các thao tác khi thực hiện KN. 

Nếu cần điều chỉnh, bổ sung thì yêu cầu các nhóm tiếp tục hoàn thiện. Nếu đã đạt yêu 

cầu với chuẩn đầu ra của dự án thì GgV gợi ý thêm hướng phát triển hoặc để người 

học tự đề xuất hướng phát triển tiếp dự án. 

- Khó khăn về quản lý hoạt động nhóm: bao gồm những biểu hiện: SV không hợp 

tác tốt với nhau, mệt mỏi thiếu hứng thú với công việc, quyết định giả dân chủ, ...điều 

này có thể bắt nguồn từ những nguyên nhân chủ yếu sau: 

+ Cơ cấu nhóm không phù hợp: dẫn tới sự bất hòa, không hợp tác với nhau trong 

làm việc. GgV có thể tham gia trực tiếp giải quyết những vướng mắc, bất hòa trong 

nhóm, làm “cầu nối” gắn kết các thành viên trong nhóm. Có thể vai trò người trưởng 

nhóm đang bị “lu mờ” chưa đủ “uy tín” để đứng đầu điều hành mọi công việc, vì vậy, 

trong trường hợp này GgV có thể sắp xếp lại nhân sự hoặc tạm thời đảm đương vai trò 

phân công điều hành các thành viên trong nhóm. Ngoài ra, cũng có nguyên nhân thiếu 

KN hợp tác giữa các thành viên, GV có thể tham gia bổ sung các KN làm việc nhóm, 

GV đóng vai trò quản trị trực tiếp, phân công công việc rõ ràng, minh bạch, đảm bảo 

các thành viên hiểu rõ phạm vi, trách nhiệm và những việc cần làm. 

+ Nhiệm vụ học tập không phù hợp: biểu hiện ở SV đó là cảm thấy mệt mỏi, lúng 

túng, khó duy trì hứng thú. Phương án hỗ trợ là GgV cần  ngồi cùng SV xem xét lại dự 

án, tìm hiểu rõ vấn đề ngoài tầm giải quyết. Đưa ra những điều chỉnh, phân tích lại khả 

năng đáp ứng của SV, hỗ trợ những điều kiện cần thiết để hoàn thành dự án. Ngoài ra, 

khơi gợi hứng thú cho SV bằng sự động viên, khích lệ; giúp người học “tham gia sâu” 

vào các nhiệm vụ của dự án, giúp họ cảm nhận được những thành công khi họ bước 

qua được mỗi “rào cản” nào đó. 

Nếu các giải pháp trên vẫn không thành công, có thể phá nhóm và tái cấu trúc 

nhóm, chuyển một số thành viên sang nhóm khác hoặc chia thành các nhóm nhỏ. 

- Khó khăn xử lý thông tin hoặc không thể sắp xếp một khối lượng thông tin lớn: 

GgV có thể chia nhỏ các nhiệm vụ thành những hoạt động cụ thể, mỗi hoạt động cần 

quan tâm đến nguồn tài nguyên nào, cách triển khai khai thác các nguồn tài nguyên đó, 

GgV đưa ra những định hướng mẫu cho việc khai thác và trình bày thông tin. 

Với những thông tin còn nhiều chiều hướng trái ngược nhau, GgV có thể định 
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hướng để SV dựa trên một hệ quan điểm tư tưởng nào đó, gợi ý lựa chọn phương pháp 

luận để tập hợp và xử lý thông tin. Nếu các nguồn lực bên ngoài không có sẵn có thể 

hướng dẫn SV lựa chọn các giải pháp thay thế. 

- Khó khăn quản lý đánh giá sản phẩm và chuẩn đầu ra: Khi kết thúc dự án, SV 

không đạt yêu cầu của chuẩn KN hoặc không hoàn thành các yêu cầu sản phẩm cần 

đạt sau dự án. Nếu xảy ra ở một vài SV, yêu cầu SV quay trở lại tự thực hiện một số 

nhiệm vụ sau đó kiểm tra hoặc học bổ sung một số nội dung. Nếu xảy ra trên nhiều 

SV, GgV cần xem xét, đánh giá lại quá trình thực hiện dự án, nguyên nhân của điều 

này có thể xuất phát từ việc đánh giá sai năng lực của các thành viên, nhiệm vụ học tập 

quá khó, nguồn lực bên ngoài không có sẵn, vai trò quản lý, định hướng cảu GgV chưa 

tốt.....Phương án giải quyết đó là GgV trực tiếp dạy lại nội dung quan trọng, yêu cầu 

thực hiện bổ sung một số dự án nhỏ hoặc thêm những nhiệm vụ, nội dung rèn luyện 

KN vào một phần của dự án trong tương lai. 

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án còn gặp một số khó khăn khác như: 

nguồn lực bên ngoài không có sẵn;  sự hợp tác của GV trường phổ thông, của HS tiểu 

học, thời tiết xấu...Điều này đòi hỏi GgV luôn theo sát và giám sát việc thực hiện dự 

án của các nhóm để có sự hỗ trợ kịp thời, GgV đầu tư công sức và thời gian để quan 

sát, theo dõi, ghi chép các hoạt động của các nhóm. 

4/ Seminar và báo cáo kết quả của dự án học tập 

DHTDA là một chiến lược dạy học phát triển các KN nghiên cứu khoa học cho 

SV, giúp SV biết cách giải quyết các vấn đề thực tiễn bằng các phương pháp khoa học. 

Kết quả của dự án học tập, sẽ được các nhóm trao đổi, công bố dưới dạng các chuyên 

đề khoa học (seminar). Trong suốt quá trình đó người học chủ động hoàn toàn từ khâu 

chuẩn bị tài liệu, trình bày nội dung đưa dẫn chứng, trao đổi, thảo luận với các thành 

viên khác và cuối cùng tự rút ra nội dung bài học hay vấn đề khoa học cũng như đề 

xuất các ý kiến để mở rộng nội dung. Để có thể tổ chức báo cáo kết quả  thành các 

chuyên đề nghiên cứu, GgV cần giúp SV: 

Trong khâu chuẩn bị thực hiện dự án: (1) Tìm ra các chủ đề phù hợp nội dung 

của bài giảng, có nguồn tư liệu đầy đủ; (2) Cung cấp tài liệu hoặc hướng dẫn tìm tài 

liệu; (3) Giải đáp thắc mắc của SV trong khâu chuẩn bị; 

Trong quá trình thực hiện dự án:(1) Giám sát, hướng dẫn SV thu thập dữ liệu, 

khai thác các thông tin; (2) Hướng dẫn cách xử lý thông tin, viết báo cáo tổng kết các 

nhiệm vụ; (3) Hướng dẫn các nhóm sử dụng các phần mềm, các ứng dụng CNTT trong 

việc hoàn thiện các bản báo cáo. 

http://kenhsinhvien.vn/tag/hoc-chu-dong/
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Tổ chức seminar báo cáo kết quả nghiên cứu của các nhóm: (1) Lắng nghe việc 

trình bày báo cáo của các nhóm; (2) Thảo luận, chia sẻ kết quả của các nhóm; (3) GgV 

bổ sung, sửa chữa thiếu sót của người học; (4) Tổng kết vấn đề, điều hành thảo luận... 

Seminar thường được sử dụng để SV báo cáo một  số vấn đề nghiên cứu nào đó 

liên quan đến cơ sở lý luận để hình thành KN. Ví dụ SV báo cáo về “những cơ sở lý 

luận mới nhất trong thiết kế bài học” hoặc cũng có thể là khảo sát thực tiễn “thực trạng 

hoạt động thiết kế bài học của GVTH tại trường... ”..... 

Quy trình làm một bài thu hoạch, báo cáo sêmina: 

Bước 1: Tìm hiểu đề tài, tìm tài liệu liên quan chủ đề 

Bước 2: Lập giàn ý sơ bộ ; đọc tài liệu có liên quan; hoàn thiện đề cương chi tiết 

Bước 3: Bắt đầu viết bài theo đề cương; 

Bước 4: Hoàn thành các sản phẩm (bản báo cáo văn bản, bản Powerpont...) 

Bước5: Báo cáo trước mọi người 

Bước 6: Thảo luận, đánh giá, tổng kết vấn đề 

5/ Hướng dẫn sinh viên ứng dụng công nghệ thông tin trong các dự án học tập 

Một trong những mục tiêu khi vận dụng DHTDA trong rèn luyện KN TKBH là 

giúp SV không những có KN sử dụng CNTT trong xử lý, thực hiện các nhiệm vụ dự 

án mà còn biến nó thành một năng lực để SV vận dụng hiệu quả trong việc đổi mới 

phương pháp dạy học ở trường phổ thông. 

(1). Hướng dẫn SV ứng dụng CNTT trong việc thực hiện DAHT 

+ Hỗ trợ SV các nguồn tài liệu, tìm kiếm thông tin, thiết kế các trang web,...Các 

nguồn thông tin này cần đa chiều, trong nước hoặc nước ngoài. Trong bản thiết kế, GgV 

cần chỉ rõ các nguồn tài liệu, các nguồn thông tin từ internet, sử dụng các phần mềm,.... 

+ Quản lý chia sẻ thông tin qua Yahoo, Mail;  hỗ trợ SV các kĩ năng sử dụng 

CNTT cơ bản, khai thác internet, biên tập xây dựng các tư liệu đa phương tiện, biết 

quản lý, chia sẻ dữ liệu qua mạng Lan....Việc trao đổi giữa GgV và SV có thể trực tiếp 

và gián tiếp qua mạng internet, giúp SV sử dụng công nghệ internet và công cụ tìm 

kiếm để kết nối mạng phục vụ khai thác hàng ngàn cơ sở dữ liệu dùng cho hoạt động 

học tập (các blog, các bài báo, sách điện tử, video clip và podcasd....) 

+ Sử dụng office để soạn thảo văn bản: MS Word, Excel, Powerpont, Powerpoin 

Designer.... 

(2). Hướng dẫn SV ứng dụng CNTT trong TKBH góp phần đổi mới PPDH, tạo ra 

một môi trường dạy học tiên tiến, hiện đại. 
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- Hướng dẫn SV sử dụng và khai thác các nguồn tài nguyên: các trang Web,  

“sách giáo khoa điện tử” dưới dạng CD-ROM, DVD, E book; các phần mềm dạy 

học.... 

- Khai thác đồ họa trên máy tính để TKBH như: thí nghiệm ảo, vẽ biểu đồ, đồ thị, 

cách tạo lập các file âm thanh, hình ảnh, video.. 

- Quản lý học tập của HS thông qua mạng Internet, thiết kế các trang Web phục 

vụ cho việc tự học của HS..... 

*Cách thực hiện: + Tập huấn cho SV KN sử dụng CNTT ngay khi bắt đầu mỗi 

dự án. 

+ Lập kế hoạch cụ thể về sử dụng CNTT trong quá trình thực hiện dự án; 

+ Nâng cao nhận thức và KN sử dụng CNTT cho SV bằng cách triển khai các 

DAHT có nội dung về ứng dụng CNTT. 

+ Chuẩn bị các điều kiện hỗ trợ thuận lợi cho SV thực hiện dự án như: wifi, các 

nguồn thông tin; các phòng Mutilmedia... 

3.3.3 Điều kiện thực hiện biện pháp 

Để giải pháp này đảm bảo thực hiện tốt, các cán bộ quản lí cần chỉ đạo xây dựng 

kế hoạch bồi dưỡng nâng cao nhận thức và nghiệp vụ sư phạm cho GgV; đồng thời 

xây dựng những mô hình điển hình, giờ mẫu để nhân rộng và giúp GgV học hỏi, nâng 

cao nhận thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

3.4 Thiết kế và sử dụng các công cụ đánh giá trong rèn luyện kĩ năng thiết kế bài 

học thông qua dạy học theo dự án 

3.4.1 Mục tiêu của biện pháp 

Thiết kế bộ công cụ để đánh giá các sản phẩm của DHTDA; đánh giá mức độ 

thuần thục của KN TKBH làm thước đo để GgV và SV đánh giá và tự đánh giá điều 

chỉnh trong suốt quá trình thực hiện dự án. Đồng thời, bộ tiêu chuẩn đầu ra về năng lực 

TKBH, làm cơ sở cho GV, SV và các cấp quản lí có thể đánh giá chuẩn đầu ra về năng 

lực TKBH và khẳng định được chất lượng đào tạo với xã hội về kĩ năng nghề của SV. 

3.4.2 Nội dung của biện pháp 

3.4.2.1  Thiết kế thang đánh giá kế hoạch bài học 

Các kế hoạch bài học có thể được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau: 

Bảng 3.5. Tiêu chí đánh giá kế hoạch bài học 

Tiêu chí TKBH tốt TKBH đạt yêu cầu 
TKBH chưa đạt 

yêu cầu 

1.Chuyển các nội 

dung học tập 

thành các hoạt 

Chuyển các nội 

dụng học tập phù 

hợp với số lượng 

Chuyển nội dung học tập 

đã phù hợp, tuy nhiên 

tính lôgic và mạch lạc 

Chuyển nội dung 

học tập  thành các 

hoạt động nhưng ít 
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động của người 

học 

tối thiểu các hoạt 

động 

chưa tốt, số lượng các 

hoạt động đã đủ nhưng 

hiệu quả chưa cao 

phù hợp, có sự thừa 

hoặc thiếu hoạt 

động, lãng phí thời 

gian 

. Cơ hội trải 

nghiệm của HS 

tương ứng với 

các dạng bài học 

Tạo cơ hội trải 

nghiệm cho HS 

đủ các dạng 

HĐ:tìm tòi, xử lí, 

biến đổi, áp dụng, 

đánh giá, điều 

chỉnh v.v… 

Đã có ý tưởng trong việc 

thiết kế hoạt động người 

học một cách lôgic với 

các hoạt động học tương 

tứng tuy hiệu quả chưa 

cao. 

Chưa tạo cơ hội đầy 

đủ, thiếu một hoặc 

vài dạng hoạt động 

cần  thiết phải trải 

qua 

 

3. Tính mục đích 

của hoạt động 

Các hoạt động tập 

trung vào mục 

tiêu học tập cơ 

bản, cốt lõi 

 

Các hoạt động học đã 

tập trung vào mục tiêu 

hoạt động, tuy còn rườm 

rà, chưa cô động. 

Các hoạt động thiếu 

tập trung, tản mạn, 

trùng lặp hoặc vô 

ích 

 

4. Sự tương thích 

của các hoạt 

động của người 

dạy với hoạt 

động người học 

Có sự tương thích 

cao, người dạy 

chỉ cần hoạt động 

ít nhất 

 

Có tương thích, hoạt 

động của người dạy vẫn 

nhiều, đã thấy được cơ 

hội làm việc của người 

học 

Có sự tương thích 

thấp, người dạy phải 

làm việc rất nhiều 

 

5. Phương tiện 

dạy học tối ưu 

Ít phương tiện 

nhất, ít sử dụng  

phương  tiện  lặp 

lại và thừa. 

Phục vụ tối đa 

cho hoạt động của 

người học 

 

Biết lựa chọn các 

phương tiện dạy học 

nhưng chưa tối ưu, việc 

sử dụng các phương tiện 

còn rối, phục vụ cho 

người dạy là chủ yếu. 

Nhiều phương tiện 

quá và lạm dụng 

phương tiện quá mức 

hoặc qúa nghèo nàn 

về phương tiện dạy 

học, phương tiện chủ 

yếu mang tính minh 

họa, trình diễn. 

6. Mô tả kết quả 

học tập cụ thể 

Chỉ rõ kết quả 

học tập một cách 

cụ thể sau một 

chuỗi hoạt động 

 

Đã chỉ ra những kết quả 

học tập chủ yếu của 

người học tuy nhiên vẫn 

còn thiếu hoặc thừa 

Không rõ kết  quả  

học tập cần phải đạt 

được một cách cụ 

thể 

 

7. Thể hiện rõ ý 

tưởng dạy học 

một cách logic 

Thể hiện rõ ý 

tưởng (theo lí 

thuyết, mô hình 

kĩ thuật nào, quan 

niệm nào?) 

Các hoạt động học được 

sắp xếp khá lôgic theo 

mạch thống nhất, mặc 

dù vẫn còn rườm rà, 

thiếu nhất quán. 

Không có hoặc 

không rõ ý tưởng 

dạy học, kể những 

việc phải làm trên 

lớp. 

8. Phân bố thời 

gian hợp lý 

Thời lượng khớp 

với thời lượng 

hoạt động 

Một vài hoạt động cần 

có sự điều chỉnh thời 

gian cho phù hợp.  

Các hoạt động hoàn 

toàn chưa phù hợp 

về thời gian, cần xác 

định lại. 

9. Tính cơ động 

của thiết kế 

Thiết kế dễ điều 

chỉnh ngay trên 

giờ học, nhờ 

Có thể điều chỉnh tuy 

nhiên thiếu tính đa dạng 

trong phương án dự 

Thiết kế cứng và 

máy móc không cho 

phép hoặc khó điều 
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phương án dự 

phòng 

phòng chỉnh 

10. Tính hiệu quả 

của thiết kế 

Đem lại kết quả 

học tập tốt trên 

thực tế và đúng 

mục tiêu bài học 

Đem lại kết quả học tập 

vừa đủ đáp ứng mục 

đích yêu cầu bài dạy 

Ít hoặc không mang 

lại kết quả học tập 

tốt đúng như mong 

đợi 

3.4.2.2  Đánh giá kĩ năng thiết kế bài học 

Bảng 3.6. Mức độ thuần thục kĩ năng TKBH SV ngành GDTH 

Mức độ thực 

hiện 
Tiêu chí đánh giá Biểu hiện 

 

    Mức độ Thấp 

(KN mang tính 

sơ đẳng, cá nhân 

chưa nhận thức 

đầy đủ cách thức 

thực hiện dẫn 

đến hiệu quả 

chưa cao) 

1/ Tính đầy đủ của 

nội dung và cấu 

trúc KN 

- Số lượng thao tác cần thiết trong TKBH mà 

cá nhân thực hiện chưa đầy đủ, việc tổ chức 

các thao tác chưa hợp lý. 

2/ Tính hợp lý và 

lôgic của KN 

Trình tự sắp xếp các thao tác trong TKBH còn 

lúng túng, lộn xộn; sự phân bố thời gian và 

nhịp độ thực hiện chưa phù hợp. 

3/ Tính thuần thục 

của KN 

-Tần số các hành vi sai hoặc không đúng 

chuẩn nhiều; 

-Tỷ lệ lặp thừa các thao tác còn nhiều; 

- Các thao tác đúng mẫu tỉ lệ thấp 

4/ Tính linh hoạt 

của KN 

-Sự biến đổi các thao tác trong các tình huống 

khác nhau chậm, thiếu sự nhạy bén trong biến 

đổi trật tự các thao tác 

-Gặp nhiều sự va vấp trong thực hiện các thao 

tác 

5/ Tính hiệu quả 

của KN 

- Tỷ số chất lượng hiệu quả và chi phí nguồn 

lực thấp; 

- Hiệu quả sản phẩm TKBH chưa đạt yêu cầu; 

- Kết quả sản phẩm thấp hơn so với mục tiêu 

ban đầu. 

   Đạt yêu cầu 

(KN đã có, 

nhưng mức độ 

thành thục chưa 

cao, tính tinh 

giản các thao tác 

chưa nhiều; đã 

xuất hiện một số 

thao tác đạt mức 

độ cao nhưng 

chưa nhiều và 

1/ Tính đầy đủ của 

nội dung và cấu 

trúc của KN 

 

- Số lượng thao tác cần thiết mà cá nhân thực 

hiện đầy đủ, tính tối giản của việc tổ chức các 

thao tác chưa cao. 

- Còn nhiều thao tác thừa song không ảnh 

hưởng đến nội dung KN. 

2/ Tính hợp lí về 

logic của kĩnăng 

 

-Trình tự sắp xếp các thao tác có hợp lý nhưng 

tính phù hợp với nội dung chưa cao; Đã có sự 

phân bố thời gian và nhịp độ thực hiện thao 

tác, nhưng chưa ổn định trong suốt hành động. 

3/ Mức độ thành 

thạo của KN 

-Tần số thao tác sai, không đúng chuẩn không 

nhiều; Mức độ hoàn thiện các thao tác theo 
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chưa ổn định)  mẫu chiếm trên 2/3 số lượng thao tác cần 

thiết. 

4/ Mức độ linh hoạt 

của KN 

 

-Các thao tác đã có thể biến đổi trình tự và nội 

dung theo nhiều phương án nhưng thỉnh 

thoảng vẫn vấp váp trong một số thao tác. 

5/ Tính hiệu quả 

của KN 

 

-Số lượng và chất lượng sản phẩm đạt yêu 

cầu; Tỷ số giữa kết quả và chi phí nguồn lực 

hợp lý; kết quả đạt được đáp ứng mục tiêu 

hành động. 

    

 

 Mức độ cao 

(KN trình độ 

cao, ở mức độ 

này cá nhân sử 

dụng thành thạo 

các thao tác kĩ 

thuật hành động, 

cách thức thực 

hiện để đạt được 

mục đích, cá 

nhân sử dụng 

sáng tạo  các KN 

trong các điều 

kiện khác nhau) 

1/ Tính đầy đủ của 

nội dung và cấu 

trúc của KN 

- Số lượng thao tác cần thiết mà cá nhân thực 

hiện đầy đủ, tính tối giản của việc tổ chức các 

thao tác cao, thao tác thừa rất ít. 

2/ Tính hợp lí về 

logic của KN 

 

-Trình tự sắp xếp các thao tác  hợp lý  phù hợp 

cao với nhiệm vụ cụ thể lúc đó; Sự phân bố 

thời gian và nhịp độ thực hiện thao tác hợp lý, 

ổn định trong từng thao tác và suốt hành động. 

3/ Mức độ thành 

thạo của KN 

 

-Tần số thao tác sai, không đúng chuẩn ít; 

Mức độ hoàn thiện các thao tác theo mẫu 

chiếm gần như hoàn toàn. 

4/ Tính linh hoạt 

của KN 

-Tổ chức các thao tác có thể biến đổi trình tự 

và nội dung theo nhiều phương án khác nhau 

-Có sự biến đổi linh hoạt nhanh các thao tác 

trong các tình huống khác nhau 

-Rất lưu loát trong từng thao tác và cả hành 

động 

5/ Tính hiệu quả 

của KN 

-Số lượng và chất lượng sản phẩm đạt mức độ tốt; 

-Tỷ số giữa kết quả và chi phí nguồn lực hợp lý; 

kết quả đạt được đáp ứng mục tiêu hành động. 

 Thang đánh giá năng lực chung về TKBH của SV tốt nghiệp đại học ngành 

GDTH 

Bảng 3.7 Chuẩn đầu ra về năng lực thiết kế bài học cho SV ĐH ngành GDTH 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 

E1. Nhận diện được tầm 

quan trọng của việc xác 

định nhu cầu người học. 

E2. Mô tả được qui trình 

xây dựng kế hoạch dạy học 

môn học, bài học. 

E3. Liệt kê được những 

nhiệm vụ cần phải thực thi 

F1. Thiết kế được công cụ 

điều tra nhu cầu người học. 

Xử lí và sử dụng được các 

số liệu điều tra để lập kế 

hoạch dạy học 

F2. Viết được mục tiêu, kế 

hoạch môn học, bài học cụ 

thể 

J1.Thiết kế các chiến  lược 

học tập sáng tạo và hiệu 

quả trong nhiều mô hình 

dạy học khác nhau. 

J2. Sáng tạo trong lựa chọn 

và sử dụng các công cụ, 

phương tiện dạy học ; 

J3.Thiết kế các nội dung 
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của người dạy khi lập kế 

hoạch dạy học. 

E4. Mô tả được cơ chế và 

phong cách học tập của 

người học ; các dạng hoạt 

động đáp ứng phong cách 

học  khác nhau. 

F3. Xác đinh được nội 

dung cốt lõi, cơ bản và bổ 

trợ trong dạy học nội dung 

cụ thể. 

F4. Thiết kế, soạn được 

giáo án từng bài (chi tiết 

cho từng phần nội dung)  

 

học tập phù hợp với các 

chiến lược dạy học mới ; 

J4. Đánh giá tính khả thi 

của kế hoạch bài giảng đã 

thiết kế; chuyên gia trong 

lĩnh vực đánh giá TKBH.  

 

3.4.2.3 Đánh giá kết quả học tập của sinh viên qua sản phẩm dự án 

1/ Đánh giá hiệu quả làm việc theo nhóm 

Bảng 3.8. Thang đánh giá hiệu quả làm việc theo nhóm 

TT Tiêu chí đánh giá 

Mức độ 
Điểm 

số Tốt 
Đạt 

YC 

Không 

đạt 

                        Thành lập nhóm  

1 Xác định vị trí, vai trò các thành viên nhóm 4-5 2-3 < 2  

2 Phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp 4-5 2-3 < 2  

3 Xây dựng quy tắc làm việc hợp lý 4-5 2-3 < 2  

4 Lập kế hoạch làm việc  khoa học 4-5 2-3 < 2  

5 Mức độ phụ thuộc lẫn nhau 4-5 2-3 < 2  

Ý thức chia sẻ, tạo lập bầu không khí làm việc theo nhóm 

6 Chấp hành tốt các quy tắc làm việc của nhóm 4-5 2-3 < 2  

7 Tôn trọng, biết lắng nghe người khác 4-5 2-3 < 2  

8 Trách nhiệm với công việc được giao 4-5 2-3 < 2  

9 Quan tâm, chia sẻ các nhiệm vụ chung 4-5 2-3 < 2  

10 Tạo nên sự bình đẳng, thân thiện, bình đẳng 4-5 2-3 < 2  

Biểu đạt và tiếp nhận thông tin 

11 Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến 4-5 2-3 < 2  

12 Tiếp nhận thông tin mạch lạc, chính xác 4-5 2-3 < 2  

13 Khai thác thông tin chính xác, kịp thời 4-5 2-3 < 2  

14 Thảo luận, thương lượng và thống nhất ý kiến 4-5 2-3 < 2  

15 Mức độ ứng dụng CNTT khai thác thông tin 4-5 2-3 < 2  

                                                  Hiệu quả làm việc 

16 Phân bố thời gian làm việc hợp lý, tiết kiệm thời gian  4-5 2-3 < 2  

17 Phân bố nguồn lực phù hợp, khoa học 4-5 2-3 < 2  

18 Phát huy tối đa thế mạnh các cá nhân 4-5 2-3 < 2  

19 Hoàn thành các nhiệm vụ dự án 4-5 2-3 < 2  

20 Phát triển các KN xã hội 4-5 2-3 < 2  
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Trong đó: 

Mức đánh giá Tổng điểm Yêu cầu ràng buộc 

Tốt 80-100 điểm Các tiêu chí đạt yêu cầu tốt 

Đạt yêu cầu 50-79 điểm Có trên 50% tiêu chí đạt tốt 

Không đạt yêu cầu dưới 50 điểm  

2/ Đánh giá sản phẩm  của nhóm 
 

Bảng 3.9. Thang đánh giá sản phẩm nghiên của nhóm 

TT Tiêu chí đánh giá 

Mức độ 
Điểm 

số Tốt 
Đạt 

YC 

Không 

đạt 

Kế hoạch triển khai 

1 Cấu trúc lôgic, chặt chẽ 8-10 5-7 <5  

2 Tên dự án ngắn gọn, nêu bật nội dung của dự án 4 2-3 < 2  

3 Mục tiêu rõ ràng, phù hợp 8-10 5-7 <5  

4 Nhiệm vụ học tập khoa học 8-10 5-7 <5  

5 Tài nguyên học tập đa dạng 4 2-3 <2  

6 Các bước triển khai rõ ràng, cụ thể 8-10 5-7 <5  

Nội dung báo cáo 

7 Đảm bảo chính xác, đầy đủ về nội dung 8-10 5-7 <5  

8 Đảm bảo tính lôgic, chặt chẽ 8-10 5-7 <5  

Hình thức báo cáo 

9 Trình bày rõ ràng, gọn gàng, cụ thể, lôgic 8-10 5-7 <5  

10 Hiệu ứng về màu sắc, âm thanh phù hợp, lôgic 4 2-3 <2  

Cách thức báo cáo 

11 Tư thế, tác phong báo cáo 4 2-3       < 2  

12 Hiệu ứng tốt khi báo cáo 4 2-3      < 2  

13 Trả lời các câu hỏi 8-10 5-7      < 5  

 

Trong đó: 

Mức đánh giá Tổng điểm Yêu cầu ràng buộc 

Tốt 80-100 điểm Có trên 70% đạt yêu cầu tốt 

Đạt yêu cầu 50-79 điểm Có trên 50% tiêu chí đạt tốt 

Không đạt yêu cầu dưới 50 điểm  

 

3.4.3 Điều kiện thực hiện biện pháp 

Để bộ công cụ đánh giá hiệu quả về hoạt động học tập theo dự án; về mức độ 

thuần thục KN TKBH thì GgV phải công bố bộ công cụ này cho SV trước khi thực 
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hiện dự án. Trong suốt quá trình thực hiện dự án, tương ứng mỗi giai đoạn đều có 

kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh kịp thời. Hình thành cho SV kĩ năng tự đánh giá và đánh 

giá lẫn nhau. GgV nên thiết kế thành các mẫu phiếu linh hoạt, tiện dụng phù hợp với 

từng dự án để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm dự án có thể kiểm tra, đánh giá 

một cách hiệu quả. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

1. Việc rèn luyện KN TKBH cho SV cần được tổ chức và kiểm soát thành quy 

trình chặt chẽ. DHTDA  là một kiểu chiến lược dạy đề cao sự sáng tạo chủ động của 

người học; song để rèn luyện KN TKBH cho SV đại học ngành GDTH cần đảm bảo 

một số nguyên tắc như: 1/ Quy trình DHTDA đảm bảo tạo nhiều điều kiện và môi 

trường rèn luyện KN TKBH; 2/ Đảm bảo tính lôgic trình tự các bước nhưng vẫn đảm 

bảo tính linh hoạt, cơ động trong thực hiện nhiệm vụ; 3/ Đảm bảo tính khả thi, có thể 

vận dụng trong điều kiện dạy học hiện nay; 4/ Phát huy hứng thú, nhu cầu của SV; 5/ 

Đảm bảo tính khách quan khoa học trong đánh giá quá trình rèn luyện của SV. Quy 

trình được đề xuất dựa trên điều kiện thực tế tại các cơ sở đào tạo GVTH, dựa trên nhu 

cầu rèn luyện của SV, trong đó ưu tiên cơ hội  thực hành trải nghiệm, hợp tác chia sẻ 

của SV, phát huy vai trò tự kiểm tra- đánh giá, tự điều chỉnh lẫn nhau. 

2. KN TKBH là một tổ hợp gồm 5 KN thành phần, 23 thao tác cơ bản, then chốt. 

Trật tự các thao tác này là tương đối vì nó phụ thuộc và phong cách, kinh nghiệm, sở 

trường và thói quen làm việc của cá nhân nhà giáo. Tuy nhiên, quá trình rèn luyện KN 

TKBH cho SV cần đảm bảo hướng dẫn đầy đủ các thành phần, các thao tác và đảm 

bảo chuẩn xác về kĩ thuật hành động. 

3. Xây dựng các chủ đề DAHT để rèn luyện KN TKBH cần đảm bảo tính lôgic, 

khoa học: đi từ khái quát đến cụ thể, đi từ mô hình lí luận cơ bản đến các thao tác hành 

động cụ thể, sau cùng là rèn luyện để hoàn thiện và phát triển KN. Bởi vậy, chúng tôi 

đã xây dựng thành 3 nhóm chủ đề dự án: Nhóm dự án thứ nhất:  Giúp SV có nhận thức 

đầy đủ, cơ bản về TKBH, các mô hình lí thuyết hiện đại về TKBH; hình thành những 

thao tác, kĩ thuật hành động cụ thể để TKBH.... Nhóm dự án thứ hai, nhằm giúp SV 

vận dụng thành tựu lí thuyết dạy học hiện đại vào dạy học các môn cụ thể ở nhà trường 

Tiểu học. Thực hành TKBH các môn học cụ thể trong chương trình Tiểu học phù hợp 
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với tính chất, đặc trưng của môn học. Nhóm dự án thứ 3  là giai đoạn thực hành tổng 

hợp, hướng tới luyện tập thuần thục và  hoàn thiện, phát triển KN TKBH. 

5. Chúng tôi coi DHTDA là một chiến lược dạy học có những kĩ thuật tổ chức 

dạy học đặc trưng. Để vận dụng thành công trong rèn luyện KN TKBH trong các 

trường ĐH có đào tạo GVTH cần thiết giúp GgV nhận đúng và đầy đủ, có KN nghiệp 

vụ để quản lí, điều hành các dự án học tập. Trong DHTDA, bản chất hoạt động dạy 

học của người GgV là quản lí, hướng dẫn, tổ chức. Được thể hiện ở các vai trò, là một 

nhà thiết kế, xây dựng kế hoạch dạy học thống nhất, khoa học, dự kiến các nguồn lực 

tối ưu; là người quản lí, điều hành, kiểm soát quá trình luyện tập với các biện pháp 

nghiệp vụ đặc trưng (điều hành các nhóm dự án học tập; luyện tập theo mẫu; tổ chức 

nghiên cứu khoa học; giải quyết vấn đề... ); và là người thẩm định, đánh giá hiệu quả 

rèn luyện KN để can thiệp kịp thời. 

4. Ngoài ra, để thực hiện có hiệu quả quy trình và các biện pháp đề xuất cần trang 

bị cho SV KN học tập hiện đại, thay đổi thói quen học tập truyền thống (ghi chép, bắt 

chước, thụ động); trang bị các nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện các dự án; phối 

hợp chặt chẽ với các trường phổ thông để SV có cơ hội được trải nghiệm thực tiễn.... 
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Chương 4.  

 THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

4.1. Khái quát về thực nghiệm 

4.1.1. Mục đích, đối tượng thực nghiệm 

Việc tổ chức thực  nghiệm sư phạm nhằm mục đích: 

- Kiểm chứng tính đúng đắn của giả thuyết khoa học mà đề tài đã nêu; 

- Đánh giá tính khả thi, tính hiệu quả của các biện pháp đã đề xuất để rèn luyện 

KN TKBH thông qua DHTDA cho SV đại học ngành GDTH. 

Thực nghiệm được tiến hành tại Khoa Giáo dục- Trường Đại học Vinh. Đây là cơ 

sở đào tạo GVTH có uy tín hiện nay, có điều kiện cơ sở vật chất, các nguồn học liệu 

đảm bảo cơ bản cho quá trình tổ chức DHTDA; đội ngũ giảng viên lành nghề, có kinh 

nghiệm nhiều năm, đạt chuẩn về đào tạo đại học. 

Đối tượng thực nghiệm: SV khóa 53, 54 ngành GDTH- Trường ĐH Vinh. 

Bảng 4.1. Tổng hợp số lượng SV nhóm thực nghiệm và đối chứng 

Lớp Đối tượng Kí hiệu Số SV 

Lớp 53 TH (nhóm 1) Thực nghiệm 1 TN1 30 

Lớp 53 TH (nhóm 2) Đối chứng 1 ĐC1 30 

Lớp 54 TH (nhóm 1) Thực nghiệm 2 TN 2 40 

Lớp 54 TH (nhóm 2) Đối chứng 2 ĐC 2 40 

 

4.1.2. Nội dung, phương pháp thực nghiệm 

1/. Nội dung thực nghiệm: Tổ chức thực nghiệm 2 dự án: “ TKBH môn Tự 

nhiên-Xã hội (lớp 1,2,3)” và “TKBH môn Đạo đức” để  bước đầu đánh giá tính khả 

thi, tính hiệu quả của các biện pháp tổ chức rèn luyện KN TKBH ở chương 3. 

Dự án “TKBH môn Tự nhiên -Xã  hội (lớp 1,2,3)” là dự án mà chúng tôi sử dụng 

kết hợp nội dung và thời lượng của một phần nội dung học phần “PPDH các môn về 

TN-XH” và môdun RLNVSPTX.  Thời lượng dự án 3 giờ trên lớp; 9 giờ làm việc ở 

trường phổ thông (36 giờ tự học của nhóm). Dự án này thuộc nội dung chủ đề “Hướng 

dẫn dạy học môn Tự nhiên- Xã hội lớp 1,2,3 ”. 

Dự án “TKBH môn Đạo đức” là dự án thuộc nội dung học phần “Đạo đức và 

PPDH Đạo đức ở Tiểu học” và một phần nội dung và thời lượng của môđun RLNVSP 

TX.  Thời lượng dự án 3 giờ thực học trên lớp; 9 giờ làm việc ở trường phổ thông (36 

giờ tự học của nhóm). 
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Chúng tôi sử dụng quy trình, nội dung, phương pháp rèn luyện, cách thức đánh 

giá như đã đề xuất ở chương 3 để thử nghiệm hai dự án trên; nhằm kiểm định tính hiệu 

quả, tính khả thi của nó trong thực tiễn đào tạo. 

2/. Phương pháp thực nghiệm 

Quá trình thu thập dữ liệu để đánh giá kết quả TN, chúng tôi đã sử dụng những 

phương pháp sau: 

+ Quan sát: Đánh giá SV thực hiện đúng kĩ thuật và cách thức tiến hành TKBH, 

mức độ thuần thục, linh hoạt, sáng tạo trong việc thực hiện các thao tác, hành động. 

Sử dụng phiếu đánh giá, đánh giá mức độ đạt được của cá nhân và nhóm dự án (mục 

3.4.3). 

+ Nghiên cứu sản phẩm: Để đảm bảo khách quan trong đánh giá kết quả TN, 

chúng tôi đã tiến hành đánh giá các sản phẩm quá trình học tập bao gồm các sản phẩm 

từ nghiên cứu nội dung chương trình dạy học, bản thiết kế kế hoạch bài học; bản nhận 

xét, đánh các sản phẩm, bài khảo sát, các bản báo cáo nhóm … 

+ Phỏng vấn sâu: Chúng tôi sử dụng các câu hỏi phỏng vấn sâu để nhằm thu 

thập mức độ nhận thức về TKBH, KN TKBH và các kế hoạch hoạt động của cá 

nhân,nhóm. 

+ Nghiên cứu trường hợp: Chúng tôi lựa chọn ngẫu nhiên  mỗi nhóm ĐC và TN 

3 SV, yêu cầu thực hiện thiết kế một kế hoạch bài học, quan sát đánh giá mức độ 

thuần thục của KN và hiệu quả của bản thiết kế đó. 

3/. Tiêu chí đánh giá 

Tiêu chí 1: Đánh giá tinh thần, thái độ làm việc của  SV 

- Công cụ đo: Bảng hỏi, phiếu quan sát và phỏng vấn. 

- Thang đo: Chia thành 5 khoảng xếp bậc: tốt; tương đối tốt; trung bình; chưa tốt 

và hoàn toàn không tốt. 

Bảng 4.2.  Tiêu chí đánh giá tinh thần thái độ rèn luyện của SV 

TT Tiêu chí Mức đánh giá 
Thang 

điểm 

Điểm tối 

đa 
Điểm ĐG 

1 
Tinh thần trách 

nhiệm 

Tốt 2 

2 

 

Tương đối tốt 1,5 

Trung bình 1 

Chưa tốt 0,5 

Hoàn toàn không tốt 0 
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2 
Tính hợp tác, lắng 

nghe, chia sẻ 

Tốt 2 

2 

 

Tương đối tốt 1,5 

Trung bình 1 

Chưa tốt 0,5 

Hoàn toàn không tốt 0 

3 
Tính sáng tạo chủ 

động 

Tốt 2 

2 

 

Tương đối tốt 1,5 

Trung bình 1 

Chưa tốt 0,5 

Hoàn toàn không tốt 0 

4 

Ý chí, vượt khó 

vươn lên hoàn 

thành nhiệm vụ 

Tốt 2 

2 

 

Tương đối tốt 1,5 

Trung bình 1 

Chưa tốt 0,5 

Hoàn toàn không tốt 0 

5 Tính kỉ luật 

Tốt 2 

2 

 

Tương đối tốt 1,5 

Trung bình 1 

Chưa tốt 0,5 

Hoàn toàn không tốt 0 

  

Tiêu chí 2. Đánh giá các sản phẩm của TKBH 

- Công cụ đo: Bản kế hoạch bài học 

- Thang đo: thang điểm 10 với các tiêu chí cụ thể sau 

Bảng 4.3 Tiêu chí đánh giá các kế hoạch bài học 

TT 
Nội dung 

ĐG 
Tiêu chí 

Thang 

điểm 

Điểm 

tối 

đa 

Điểm 

ĐG 

1 Xác định 

mục tiêu dạy 

học 

-Xác định mục tiêu đúng và phù hợp; trình 

bày mạch lạc, rõ ràng 

0,5 

1,0 

 

-Có tính định lượng rõ ràng. 0,5 

2. 
Thiết kế nội 

dung học tập 

-Xác định đúng và đủ mục đích, yêu cầu 

dạy học 

0,5  

 

 

2,0 

 

-Chuyển các nội dung học tập phù hợp các 

số lượng hoạt động tối thiểu 

0,5 

-Phân phối thời gian cho từng nội dung hợp 

lí 

0,5 
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-Tính cơ động dễ điều chỉnh trên giờ học 0,5 

 

3 

 

Thiết kế hoạt 

động người 

học 

-Các hoạt động học tập tập trung vào mục 

tiêu học tập cơ bản 

0,5  

 

 

 

2,0 

 

-Thể hiện rõ ý tưởng dạy học qua các hoạt 

động  một cách logic 

0,5 

-Sự tương thích của các hoạt động người 

dạy và người học phù hợp 

0,5 

-Cơ hội trải nghiệm của người học tương 

ứng với các hoạt động 

0,5 

 

4 

 

Xác định các 

phương tiện 

học liệu 

-Tính sáng tạo, tính tiện lợi, tính thẫm mĩ, 

tính giáo dục của phương tiện, học liệu  

0,5  

 

 

1,5 

 

-Thiết kế và lựa chọn phương tiện học liệu 

phù hợp. 

0,5 

-Khả năng phục vụ tối đa cho hoạt động 

học tập 

0,5 

5 

Môi trường 

và không gian 

học tập 

-Bố trí không gian, chỗ ngồi phù hợp 0,5 

1,5 

 

-Tạo ra sự tương tác đa chiều trong DH 0,5 

-Xây dựng bầu không khí học tập tích cực  0,5 

6 
Đánh giá kết 

quả học tập 

-Sử dụng công cụ đánh giá phù hợp, 

phương thức đánh giá tích cực 

0,5  

1,0 

 

-Mô tả kết quả học tập rõ ràng 0,5 

7. Trình bày 

-Giao nhiệm vụ học tập và rèn luyện, thực 

hành ở nhà phù hợp 

0,5  

1,0 

 

-Trình bày sạch sẽ, rõ ràng, logic 0,5 

      Tiêu chí 3. Kĩ năng TKBH 

- Công cụ đo: Phiếu quan sát và phỏng vấn, các sản phẩm của DAHT (bản báo 

cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu lí thuyết; bản TKBH và các sản phẩm 

khác). 

- Thang đo: Thang điểm đánh giá được thiết kế dựa trên cơ sở thang điểm đánh 

giá trong đào tạo tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (ban hành theo Quyết định số 

43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).  

Bảng 4.4 Thang đánh giá mức độ kĩ năng TKBH 

Tiêu chí 

đánh giá 
Mức độ đạt được 

Thang 

điểm 

Điểm 

tối đa 

Điểm 

ĐG 

Tính đầy 

đủ nội 

M1. Số lượng thao tác cần thiết thực hiện chưa 

đầy đủ, tổ chức thao tác chưa hợp lí 
0,5 2,0 
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dung và 

cấu trúc 

KN 

M2. Thao tác thực hiện đầy đủ nhưng tính tối 

giản chưa cao, còn nhiều thao tác thừa song 

không ảnh hưởng đến nội dung. 

1,0 

M3. Số lượng TT đầy đủ, tính tối giản tổ chức 

các TT cao, TT thừa rất ít. 
2,0 

Tính hợp 

lý và 

logic của 

KN 

M1.Trình tự thao tác còn lung túng, lộn xộn, 

phân bố thời gian, nhịp điệu chưa phù hợp 
0,5 

2,0 

 

M2.Trình tự săp xếp các TT hợp lí nhưng tính 

phù hợp với nội dung chư cao; đã có sự phân bố 

thời gian và nhịp độ thực hiện thao tác, nhưng 

chưa ổn định. 

1,0 

M3.Trình tự TT hợp lí, sự phân bố thời gian và 

nhịp độ TT phù hợp, ổn định 
2,0 

Tính 

thuần 

thục của 

KN 

M1.Tần số các hành vi sai không đúng chuẩn 

nhiều;còn thừa thao tác. 
0,5 

2,0 

 

M2.Tần số TT sai không nhiều, mưc độ hoàn 

thiện TT mẫu đạt 2/3. 
1,0 

M3.Tần số TT sai rất ít, TT hoàn thiện gần như 

đúng chuẩn và có tính sang tạo. 
2,0 

Tính linh 

hoạt của 

KN 

M1.Sự biến đối các thao tác trong các tình 

huống còn chậm, thiếu nhạy bén, gặp nhiều va 

vấp trong thực hiện. 

0,5 

2,0 

 

M2.TT đã biến đổi khá mềm dẻo, thỉnh thoảng 

vẫn còn vấp váp và lung túng. 
1,0 

M3.Các TT biến đổi nhanh theo nhiều phương 

án khác nhau, rất lưu loát trong từng thao tác và 

cả hành động. 

2,0 

Tính 

hiệu quả 

của KN 

M1.Tỷ số chất lượng hiệu quả và nguồn lực 

cao; sản phẩm TKBH đạt mức trung bình hoặc 

chưa đạt yêu cầu. Kết quả sản phẩm thấp so với 

mục tiêu ban đầu. 

0,5 

2,0 

 

M2.Số lượng và chất lượng SP đạt yêu cầu, tỷ 

số giữa kết quả và chi phí hợp lí, kết quả đáp 

ứng được mục tiêu hành động 

1,0 

M3. Sản phẩm TKBH đạt tốt, tỉ số kết quả và 

chi phí hợp lí. 
2,0 
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Xếp loại: Phiếu đánh giá  gồm 5 tiêu chí, điểm tối đa là 10 điểm, được xếp thành 

3 mức: 

- Thành thạo: SV sử dụng kiến thức TKBH vào thực tiễn DH linh hoạt, phù hợp; 

các thao tác linh hoạt, mềm dẻo, khả năng thích ứng với các nhiệm vụ nhanh. Hiệu quả 

các TKBH đánh giá tốt, phát huy tính tích cực người học, đáp ứng nhu cầu đổi mới của 

ngành. SV có KN thành thạo phải có điểm đạt từ 8,0 trở lên, trong đó tất cả các tiêu chí 

phải đạt từ mức 2 trở lên nhưng tổng các tiêu chí đạt mức 2 không được quá 50%. 

- Đạt yêu cầu: SV đã vận dụng kiến thức về TKBH vào thực tiễn. Đã xác lập 

được các thao tác, các hành động TKBH đúng quy trình, kĩ thuật hành động, SV có 

hứng thú, tích cực với các hoạt động TKBH. Tuy nhiên, việc phát hiện vấn đề và giải 

quyết vấn đề còn chậm, tính sáng tạo chưa cao. SV đạt KN ở mức độ này phải có điểm 

từ 5,5 – 7,5, trong đó các tiêu chí phải đạt từ mức 2 trở lên. 

- Chưa đạt yêu cầu: SV chưa hiểu và vận dụng đúng bản chất những kiến thức về 

TKBH; các TKBH còn nhiều sai sót; kĩ thuật thực hiện các thao tác hành động còn 

lung túng, chậm và chưa hiệu quả. Trong thực hiện hành động chưa có tính linh hoạt 

và mềm dẻo, chưa thích ứng với các yêu cầu và nhiệm vụ mới . SV chưa  đạt yêu cầu 

về KN có điểm đạt dưới 5,5. 

4.1.3. Thời gian, cách thức tiến hành thực nghiệm 

- Thời gian tiến hành thực nghiệm: từ tháng 9/2015- tháng 5/2016 

- Phương thức tiến hành thực nghiệm: Thực nghiệm trên đối tượng SV năm thứ 

3, 4 ngành GDTH trường Đại học Vinh. Mỗi khóa SV chúng tôi chia thành 2 nhóm, 

một nhóm thực nghiệm (TN) và nhóm đối chứng (ĐC). Trong đó, khóa 53 nhóm ĐC 

33 SV và nhóm TN  33 SV; khóa 54  nhóm ĐC 40 SV và  nhóm TN 40 SV.  Năng lực 

học tập, trình độ, giới tính ở các nhóm TN và ĐC tương đương nhau. Nhóm ĐC vẫn tiến 

hành dạy học bình thường. Nhóm TN được vận dụng DHTDA vào tổ chức rèn luyện KN 

TKBH. 

Để tiến hành thực nghiệm, chúng tôi đã tiến hành theo tiến trình như sau: 

1) Chuẩn bị thực nghiệm: Chọn đối tượng thực nghiệm: Sự lựa chọn đối tượng 

hoàn toàn ngẫu nhiên tuân theo sự phân công giảng dạy của khoa chuyên môn. 

- Lập kế hoạch thực nghiệm: Trên cơ sở nghiên cứu chương trình và nội dung 

đào tạo của trường ĐH Vinh, chúng tôi xác định mục đích, nhiệm vụ, thời gian, cách 

tiến hành thực nghiệm, thiết kế kế hoạch thực hiện các dự án học tập.... 
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- Lựa chọn GgV dạy thực nghiệm: Trên cơ sở thiết kế kế hoạch thực nghiệm, 

chúng tôi lựa chọn GgV dạy thực nghiệm; trao đổi và bàn bạc các nội dung dạy học 

và kịch bản đã thiết kế. 

- Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất và phương tiện kĩ thuật cho quá trình 

thực nghiệm. 

2) Triển khai thực nghiệm: Kiểm tra sự chuẩn bị cho TN: kiểm tra lại nội dung, 

tiêu chí, kế hoạch TN, các điều kiện cần thiết cho quá trình TN.... 

- Tiến hành thực nghiệm: Ở lớp TN chúng tôi tiến hành dành một phần thời lượng 

dạy học học phần “PPDH Đạo đức ở Tiểu học” và “PPDH Tự nhiên và Xã hội” tổ chức 

theo chiến lược DHTDA. Ở lớp đối chứng vẫn sử dụng chiến lược dạy học bài- lớp 

bình thường. 

3)  Kiểm tra, đánh giá kết quả thực nghiệm: Đánh giá kết quả học tập môn học: 

Kết thúc mỗi đợt TN, để khách quan chúng tôi lấy điểm thi kết thúc môn. Đây là 

bài kiểm tra nhằm đánh giá kết quả lĩnh hội nội dung học tập của SV. Ngoài ra, kết 

quả TN còn dựa trên việc đánh giá các sản phẩm như là các kế hoạch dạy học của các 

nhóm. 

+ Đánh giá hiệu quả rèn luyện KN TKBH: Chúng tôi sử dụng công cụ đo là 

thang đo (bảng 4.3)  kết hợp với  quan sát (phiếu quan sát bảng 4.2), phỏng vấn SV 

trong quá trình DH để thu thập thông tin phục vụ cho đánh giá. 
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Bảng 4.5. Bảng tóm tắt quá trình thực nghiệm đánh giá kĩ năng TKBH 

 

Giai đoạn 

đánh giá 

Nội dung đánh 

giá 

Công cụ và 

phương thức đánh 

giá 

Tiêu chí đánh giá 

Đối tượng đánh 

giá 

Sản phẩm minh chứng  

để đánh giá 

SV tự ĐG GV SV GV 

Trước thực 

nghiệm 

Đánh giá KN 

TKBH 

Quan sát, bài kiểm 

tra về TKBH 

Tiêu chí đánh giá KN 

TKBH (Bảng 4.3) 
X x 

Tiến  hành 

thực hiện các 

thao tác 

TKBH 

Phiếu quan sát, 

bài kiểm tra về 

TKBH 

Đánh giá các sản 

phẩm TKBH 

Đánh giá các sản 

phẩm của TKBH 

Tiêu chí đánh giá sản 

phẩm của TKBH (Bảng 

4.2) 

X x Giáo án 
Bài kiểm tra, giáo 

án 

Sau thực 

nghiệm 

Đánh giá KN 

TKBH 

Phiếu quan sát, bài 

kiểm tra 

Tiêu chí đánh giá KN KN 

TKBH (Bảng 4.3) 
X x 

Tiến hành 

thực hiện các 

thao tác 

Phiếu quan sát, 

bài kiểm tra về 

TKBH 

Đánh giá ý thức, 

tính tích cực học 

tập 

Phiếu quan sát, 

phiếu hỏi 

Tiêu chí đánh giá ý thức, 

thái độ, tính tích cực 

(Bảng 4.2) 

X x 

Phiếu hỏi, 

phiếu đánh 

giá 

Phiếu quan sát, 

phiếu hỏi 

Đánh giá hiệu 

quả học tập 

chung 

Đánh giá các sản 

phẩm TKBH, các 

hồ sơ học tập, bài 

kiểm tra 

Tiêu chí đánh giá sản 

phẩm (Bảng 4.3) 
X x 

Kết quả các 

giáo án, các 

báo cáo, hồ sơ 

học tập 

Kết quả giáo án, 

các báo cáo, hồ 

sơ học tập của 

các nhóm. 
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4.2. Phân tích kết quả thực nghệm 

4.2.1. Kĩ thuật và công cụ đánh giá 

- Về mặt định lượng: Sử dụng phần mềm SPSS (Statistical Products for Social 

Services) để xử lý số liệu thu được từ các nhóm TN và nhóm ĐC; tiến hành so sánh 

phân tích, đánh giá kết quả xử lý số liệu để chỉ ra hiệu quả của TN sư phạm. 

Mean: là giá trị trung bình cộng của các điểm số 

Mode: Là giá trị có tần suất xuất hiện cao nhất trong tập hợp điểm số 

Median: Là điểm nằm vị trí giữa trong tập hợp điểm số theo thứ tự. 

Standard Deviation- kí hiệu StD: Độ lệch chuẩn, cho biết mức độ phân tán của 

các điểm số xung quanh giá trị trung bình nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của các 

biện pháp tác động. Giá trị StD càng nhỏ chứng tỏ mức độ phân tán quanh điểm số 

trung bình càng ít và ngược lại. 

P (giá trị của phép kiểm chứng T-test): xác suất xảy ra ngẫu  nhiên đối với các 

dữ liệu liên tục. Trong luận án, chúng tôi sử dụng phép kiểm chứng T-test độc lập 

kiểm chứng sự chênh lệch giá trị điểm trung bình của kết quả đánh giá KN TKBH của 

SV nhóm TN và ĐC trước và sau tác động. Hay nói cách khác, phép kiểm chứng để 

nhằm sự chênh lệch giá trị trung bình của kết quả thống kê của 2 nhóm ĐC và TN là 

ngẫu nhiên hay không ngẫu nhiên. 

Nếu giá trị p> 0,05- chênh lệch xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên (không tác động 

chênh lệch vẫn xảy ra). 

Nếu giá trị p< 0,05- chênh lệch xảy ra không ngẫu nhiên, có nghĩa những tác 

động của chúng tôi đã thực hiện tạo ra sự thay đổi kết quả rèn luyện KN TKBH. Sự 

chênh lệch giữa hai nhóm ĐC và TN có ý nghĩa về mặt thống kê khoa học. 

Hệ số biến thiên (Cv): Hệ số biến thiên là một đại lượng thống kê mô tả dùng 

để đo mức độ biến động tương đối của những tập hợp dữ liệu chưa phân tổ có giá trị 

trung bình khác nhau. Hệ số này được tính bằng cách lấy độ lệch chuẩn chia cho giá 

trị trung bình. Giữa 2 tập hợp dữ liệu, tập nào có hệ số biến thiên lớn hơn thì tập đó có 

mức độ biến động lớn hơn. 

- Về mặt định tính:  Chúng tôi sử dụng quan sát, phỏng vấn sâu và phân tích sản 

phẩm sư phạm, nghiên cứu trường hợp để làm sáng tỏ thêm vấn đề nghiên cứu. 

4.2.2. Kết quả thực nghiệm: 

 Trước khi tiến hành TN, chúng tôi tiến hành lựa chọn hai nhóm SV có sự đồng 
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đều nhau về kết quả học tập, được tổng hợp từ kết quả trung bình chung của tất cả các 

môn học (chỉ tính điểm thi lần 1) ở hai năm học trước đó (năm học 2013-2014 và 

2014-2015). Kết quả được tổng hợp ở bảng 4.6 như sau: 

Bảng 4.6. Thống kê kết quả học tập của nhóm TN và Nhóm ĐC trước TN 

 

Điểm 

K53 K54 

Lớp ĐC Lớp TN Lớp ĐC Lớp TN 

SL % SL % SL % SL % 

Loại Xuất sắc 3.60 - 4.00 1 3,35 1 3,35 1 2,5 1 2,5 

Loại Giỏi 3.20 - 3.59 5 16,6 5 16,6 5 12,5 5 12,5 

Loại Khá 2.50 – 3.19  15 50 16 53,3 25 62,5 24 60 

Loại TB 2.00 – 2.49 8 26,7 7 23,4 9 22,5 10 25 

Loại Yếu < 2.00 1 3,35 1 3,35 0 0 0 0 

Tổng 30 100 30 100 40 100 40 100 

Trung bình 2,69 2,70 2.65 2.65 

Trung vị 2,60 2,70 2.6 2.7 

Mode 2,50 2,60 2.6 2.5 

Độ lệch chuẩn 0,47 0,43 0.065 0,070 

 

Nhìn vào bảng số liệu, kết quả học tập  thu được cho thấy tỷ lệ SV đạt mức giỏi, 

khá, trung bình, yếu của 2 nhóm TN và ĐC là tương đương nhau. Điểm trung bình 

chung của SV tương đương nhau (2,69 và 2,70; 2,65 và 2,65); độ lệch chuẩn cũng 

tương đương nhau. Như vậy, việc lựa chọn đối tượng TN của chúng tôi đã đảm bảo 

những tiêu chí cần thiết: 1/ Số lượng SV trong nhóm TN và ĐC là tương đương nhau; 

2/ Trình độ năng lực nhận thức tương đương nhau; 3/ Điều kiện cơ sở vật chất; trang 

thiết bị dạy học tương đương nhau. Sau thực nghiệm, chúng tôi đã tiến hành phân tích, 

so sánh và đánh giá kết quả trên các phương diện sau: 

4.2.2.1 Đánh giá kết quả học tập 

Việc đánh giá kết quả học tập sau quá trình rèn luyện KN TKBH dựa trên hệ 

thống các sản phẩm: điểm hồ sơ rèn luyện (nhật kí, kế hoạch dự án, các bản báo 

cáo…); điểm kế hoạch bài học; điểm rèn luyện KN.  Chúng tôi đã tiến hành  phân tích 

định lượng  về số liệu phản ánh kết quả học tập của những SV trong nhóm TN và 

nhóm ĐC  bằng phần mềm SPSS, kết quả xử lý số liệu được thể hiện trong bảng sau: 
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Bảng 4.7. Bảng thống kê mô tả kết quả rèn luyện KNTKBH của SV 

Chỉ tiêu/ Kết quả rèn luyện KN Đối chứng Thực nghiệm 

Giá trị trung bình 5,96 7,70 

Sai số chuẩn của giá trị trung bình 0,919891 0,0693533 

Trung vị 5,83 7,66 

Mode 5,6 8,0 

Độ lệch chuẩn 0,769 0,580 

Phương sai 0,592 0,337 

Khoảng biến thiên 3,66 3,0 

Tối thiểu 3,66 6,00 

Tối đa 7,33 9,00 

Độ chính xác (95%) 5,9571429 7,7047619 

Khoảng tin cậy (95%) mức thấp 5,773630 7,566406 

Khoảng tin cậy (95%) mức cao 6,140656 7,843118 

Số lượng mẫu 70 70 

          

Bảng 4.8. Bảng phân phối tần số (Fi) và tần suất (fi) 

X Fi fi 

ĐC TN ĐC TN 

Dưới 4,0 2 0 2,8 0 

4,0-5,4 15 0 21,5 0 

5,5-6,9 42 4 60 5,75 

7-8,4 11 62 15,7 88,7 

8,5-10 0 4 0 5,75 

 70 70 100 100 
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Hình 4.1. Biểu đồ tần số điểm kết quả học tập của nhóm ĐC và nhóm TN 
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Phân tích kết quả định lượng 

Từ số liệu ở bảng 4.3, 4.4 và hình 4.1 cho thấy: 

- Tỷ lệ SV đạt kết quả giỏi ở nhóm TN là 4 SV (5,75 %) trong khi đó nhóm ĐC 

không có SV nào đạt loại giỏi. Ngược lại, SV đạt kết quả trung bình yếu và kém của 

nhóm ĐC còn nhiều (> 23 %), ở nhóm TN không có SV nào kết quả từ trung bình yếu 

và kém. Phổ điểm của nhóm TN tập trung chủ yếu  mức Khá, lớp TN chủ yếu tập 

trung mức Trung bình. Điều này cho thấy đã có sự khác biệt rõ ràng giữa nhóm TN và 

ĐC, các biện pháp tác động đã tạo nên hiệu quả tương đối chắc chắn, có sự khác biệt 

rõ ràng về hiệu quả rèn luyện và học tập. 

- Độ lệch chuẩn và phương sai của nhóm TN đều thấp hơn nhóm ĐC đã cho thấy 

độ phân tán kết quả học tập quanh giá trị trung bình của nhóm TN thấp hơn nhóm ĐC. 

Điểm (trung vị) nằm ở vị trí giữa dãy điểm số xếp theo thứ tự cao dần của nhóm TN là 

7,66 (điểm khá); nhóm ĐC là  5,83 (điểm trung bình) cho thấy kết quả lớp TN tương 

đối đồng đều ở mức Khá, Giỏi. Đáp ứng mục tiêu  rèn luyện KN thông qua DHTDA 

có thể đảm bảo chắc chắn SV không những có nghề mà còn có ở mức độ cao, giúp quá 

trình đào tạo nghề nói chung ở ĐH có sự khác biệt so với các bậc đào tạo thấp hơn. 

- Khoảng biến thiên của nhóm ĐC (3,66) cao hơn nhóm TN (3,00), điều này cho 

thấy đa số SV ở nhóm TN có kết quả đồng đều và đạt mức cao hơn so với nhóm ĐC. 

Điểm tối thiểu của nhóm ĐC là 3,66 trong khi đó nhóm TN là 6,00; điểm tối đa của 

nhóm ĐC là 7,33, nhóm TN là 9,00. Như vậy, cho phép khẳng định kết quả nhóm TN 

đồng đều tập trung phân bố vùng điểm khá, giỏi là chủ yếu; nhóm ĐC điểm chênh lệch 

nhau khá lớn, vẫn còn nhiều SV yếu kém, trong khi tỷ lệ khá giỏi không cao. 

- Về mức độ tin cậy và độ chính xác, nhóm TN  (7,7047619) cao hơn nhóm ĐC 

(5,9571429) cho phép chúng ta khẳng định kết quả TN là khoa học và đảm bảo tính 

chính xác cao, việc áp dụng các biện pháp rèn luyện KN TKBH đã góp phần tích cực 

cải thiện kết quả học tập chung cuộc của SV, nâng cao tỷ lệ SV khá giỏi, hạn chế SV 

mức trung bình, yếu. Ngoài ra, để đánh giá kết quả rèn luyện KN TKBH chúng tôi còn 

kết hợp  các công cụ khác như: phiếu quan sát, bảng hỏi, phỏng vấn sâu….: 

Phân tích kết quả định tính 

- Qua quan sát, chúng tôi nhận thấy SV nhóm TN tích cực và chủ động hơn nhóm 

ĐC. Nếu như việc học của nhóm TN diễn ra bằng các hoạt động: họp nhóm để lập kế 

hoạch dự án (xác định chủ đề dự án, mục tiêu, nhiệm vụ, lập kế hoạch hoạt động, phân 
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công nhiệm vụ…), cùng nhau triển khai các nhiệm vụ; thử nghiệm các thiết kế….thì ở 

nhóm ĐC, việc học chủ yếu diễn ra bằng phương thức “nghe-ghi chép và làm bài tập”. 

Bởi vậy, nếu như ở nhóm TN ngoài việc SV rất chủ động, sáng tạo trong việc học thì 

còn rèn luyện rất nhiều các KN: KN hợp tác, KN lắng nghe, KN giải quyết vấn đề, KN 

ứng dụng CNTT,….sự chịu trách nhiệm, ý thức kỉ luật và ý chí tự khắc phục khó khăn 

để hoàn thành nhiệm vụ. Tính tích cực của SV trong nhóm TN còn thể hiện qua những 

biểu hiện như: thái độ tin tưởng lẫn nhau  89,06%, còn ở nhóm đối chứng 63,05%. 

Hành vi không ngại tranh luận, chia sẻ trong nhóm TN 95,5% còn nhóm ĐC là 

54,5%....Từ những phân tích trên, chúng tôi nhận thấy bước đầu các biện pháp tổ chức 

rèn luyện đã tạo ra một luồng khí mới trong rèn luyện KN, không chỉ có những tiến 

triển đáng kể về kết quả học tập nói chung mà còn tác động vào ý thức,  khơi gợi được 

hứng thú, những yếu tố tiềm ẩn bên trong mỗi cá nhân. Tạo ra những tương tác đa 

chiều, tích cực trong lớp học, giúp người học học một cách chủ động, đa dạng hóa 

hình thức học tập ở mỗi cá nhân. 

Tỷ lệ SV đọc các nguồn tài liệu phục vụ cho học tập ( số lượng từ 5 nguồn tài 

liệu trở lên) trong thời gian diễn ra quá trình thực nghiệm có sự khác biệt khá lớn:  ở 

nhóm ĐC 33,5 %; trong khi đó ở nhóm TN cao hơn hẳn 78,9 %. Tỷ lệ SV tra cứu, tìm 

tài liệu trên internet, sử dụng CNTT trong giao tiếp, chia sẻ thông tin ở nhóm ĐC chỉ 

12,5 % (SV cho biết họ sử dụng inernet chủ yếu với mục đích giải trí, kết bạn...); còn ở 

nhóm TN là 82,5 %.  Bởi vậy, tỷ lệ SV biết ứng dụng CNTT trong TKBH ở nhóm TN 

cũng cao hơn rất nhiều so với nhóm ĐC (68,7 % so với 37,8 %)....Từ đó, cho phép 

chúng ta khẳng định rằng, DHTDA đã giúp SV học tập một cách chủ động hơn, giúp 

SV có nhiều KN làm việc hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau này. 

Năng lực tham gia các tương tác sư phạm của người học của nhóm TN so với 

nhóm ĐC cũng có nhiều khác biệt. Tương tác sư phạm ở nhóm TN diễn ra đa chiều: 

người dạy- người học; người học- người học trong một nhóm dự án; nhóm dự án này- 

nhóm dự án khác;  người học- người dạy- hoạt động thực tiễn; ....trong khi đó trong 

nhóm ĐC, tương tác sư phạm chủ yếu diễn ra một chiều GgV nói, SV trả lời hoặc ghi 

chép. Chất lượng tương tác ở nhóm TN diễn ra một cách tích cực, chủ động hơn;  SV 

mạnh dạn bày tỏ khó khăn với người khác, với GgV  khi cần sự trợ giúp; SV tham gia 

tích cực trong việc bàn bạc, trao đổi nhiệm vụ chuyên môn...Tỷ lệ SV có khả năng tập 

trung chú ý, quan sát, thông hiểu các nhiệm vụ, các chỉ dẫn rèn luyện ở nhóm TN là 



   136 

95,2%; còn nhóm ĐC 45,6 %. Tỷ lệ SV biết vạch ra kế hoạch, mục tiêu rèn luyện cá 

nhân ở nhóm TN 96,7 % còn ở nhóm ĐC chỉ 34,2 %. Điều này được lí giải là không 

phải SV ở nhóm ĐC không thể lập kế hoạch, mục tiêu rèn luyện và các KN khác mà 

SV không có cơ hội được thể hiện, cũng không được yêu cầu thể hiện. 

Chúng tôi phát phiếu tự đánh giá về mức độ tích cực và hứng thú trong quá trình 

học tập 78% nhóm SV TN cho rằng rất hài lòng,  7% SV gặp khó khăn về thời gian và 

sự thích ứng với viêc học mới. Nhóm SV đối chứng 42% hài lòng với cách học hiện 

nay, 28% muốn có một cách rèn nghề phù hợp hơn, 30 % muốn thay đổi hình thức làm 

bài tập. 

Lấy thông tin từ GV ở các trường tiểu học (Trường Tiểu học Cửa Nam 1; Trưởng 

TH Đội Cung, Trường TH Lê Mao, Trường TH Hà Huy Tập 1), nơi có các SV xuống 

rèn luyện NVSPTX  (kết quả tổng hợp phụ lục  ). GV phổ thông đánh giá tích tích cực, 

sáng tạo của nhóm TN cao hơn hẳn 78% tốt và rất tốt; nhóm ĐC chỉ 48%. 

- Khi chúng tôi tiến hành phỏng vấn sâu một số SV, hầu hết SV được hỏi trong 

nhóm TN đều cảm thấy thích thú cách học mới, học thông qua các dự án học tập. 

SV Nguyễn Thị L –K53 ngành GDTH, ĐH Vinh đại diện cho nhóm dự án của 

mình nói: “Tuy học theo dự án đòi hỏi sự lập kế hoạch cẩn thận, sự phối hợp nhịp 

nhàng của các thành viên trong dự án, thời gian đầu tư cũng nhiều hơn nhưng chúng 

em thấy mình tích cực hơn, chủ động hơn và hơn hết là học được nhiều thứ và hiểu sâu 

sắc vấn đề học tập hơn”. 

SV Xên Thị N- K54 ngành GDTH, ĐH Vinh: “Trước đây GgV thường chỉ chú ý 

được khoảng 5-7 bạn thường xuyên phát biểu và học “nổi” hơn trong lớp, khi tập 

giảng hay chấm bài GV cũng chỉ chủ yếu tập trung vào các bạn này. Học theo dự án, 

chúng em thấy ai cũng có vai trò như nhau, ai cũng có công việc và nhiệm vụ như 

nhau, đều được đánh giá”. 

4.2.2.2 Đánh giá kết quả về kĩ năng thiết kế bài học 

Kết quả rèn luyện KN TKBH được chúng tôi tổng hợp  ở bảng 4.9 và 4.10 

Bảng 4.9.  Kết quả rèn luyện kĩ năng TKBH của lớp ĐC và TN 

        Mức độ  

Nhóm 

Tổng số 

SV 

Mức độ cao Đạt yêu cầu Mức độ thấp 

SL Tỷ lệ % SV Tỷ lệ % SL Tỷ lệ % 

K53 
ĐC 30 2 6,7 15 50 13 43,3 

TN 30 9 30 17 56,7 4 13,3 

K54 
ĐC 40 3 7,5 19 47,5 18 45 

TN 40 12 30 21 52,5 7 17,5 



   137 

Bảng 4.10 So sánh kết quả thực hiện  các KN thành phần nhóm TN và nhóm ĐC 

Các  KN 

thành phần 
Các tham số 

Kết quả 
Giá trị 

p 
Trước TN Sau TN 

TB ĐLC TB ĐLC 

1.KN thiết 

kế mục tiêu 

bài học 

TN 5,33 0,884 7,59 0,733 0,00 

ĐC 5,77 0,935 6,59 0,946 0,15 

Giá trị P 0,73 0,00  

Chênh lệch giá trị TB chuẩn 1,57 

2. KN thiết 

kế nội 

dung bài 

học 

TN 5,50 1,070 7,66 0,95 0,00 

ĐC 5,60 1,040 6,24 1,01 0,13 

Giá trị P 0,60 0,00  

Chênh lệch giá trị TB chuẩn 1, 43 

3.  KN thiết 

kế hoạt 

động người 

học 

TN 5,07 0,86 7,55  0,78 0,47,45 0,00 

ĐC 5,06 0,95     5,97 1,14 0,09 

Giá trị P 0,66 0,00  

Chênh lệch giá trị TB chuẩn 1, 25 

4. KN thiết 

kế phương 

tiện, học 

liệu dạy 

học 

TN 5,57 0,81 7,17 0,80 0,00 

ĐC 5,67 0,77 6,38 0,82 0,07 

Giá trị P 0,77 0,00  

Chênh lệch giá trị TB chuẩn 1,43 

5. KN thiết 

kế môi 

trường học 

tập 

TN 5,06 0,83 7,52 0,87 0,00 

ĐC 5,07 0,97 6,31 0,85 0,14 

Giá trị P 0,75 0,00  

Chênh lệch giá trị TB chuẩn 1,06 
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  Hình 4.2. So sánh điểm TB các KN thành phần của SV nhóm TN và ĐC sau TN 
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Phân tích kết quả định lượng 

- Về năng lực TKBH của SV (dựa trên thang đo chương 3 mục 3.3.3.4), chúng 

tôi đã tiến hành tổng hợp bảng 4.9. Số lượng SV đạt mức độ thuần thục ở mức độ cao 

ở nhóm TN cao hơn hẳn nhóm ĐC (TN là 21 SV, ĐC là 5), trong khi đó ở nhóm ĐC, 

nhiều SV vẫn chưa đạt yêu cầu, KN TKBH vẫn ở mức độ thấp. SV còn lung túng 

trong các thao tác, do các em chưa hiểu sâu sắc bản chất, SV thực hiện dựa trên bắt 

chước máy móc các bài soạn và tài liệu tham khảo. 

- SV nhóm TN có tỷ lệ đạt từ mức đạt yêu cầu trở lên cao hơn so với SV nhóm 

ĐC (tương ứng K53 là 86,7 %  so với 56,7 %; K54 là 82,5% so với 55%); trong khi đó 

tỷ lệ SV đạt thành thạo mức độ thấp nhóm ĐC  cao hơn rất nhiều so với nhóm TN 

(Nhóm ĐC, K53 là 43,3% và K54 là 45%; Nhóm TN, K53 là 13,3%, K54 là 17,5 %). 

Từ đó, cho phép chúng tôi khẳng định, kết quả rèn luyện KN TKBH ở nhóm TN được 

thực hiện bởi các biện pháp đã đề xuất đã có hiệu quả rõ rệt. Tăng tỷ lệ SV đạt yêu cầu 

cao hơn  so với những tác động của nhà trường hiện nay trong tổ chức rèn luyện KN 

TKBH. 

- Về KN thiết kế mục tiêu bài học, khi tiến hành khảo sát trước TN chúng tôi 

nhận thấy về mức độ thành thạo tương đối như nhau (TN 5,33 và ĐC là 5,77). Tuy 

nhiên sau TN cho thấy có sự khác biệt tương đối rõ ràng, điểm TB nhóm TN là 7,59 

còn nhóm ĐC là 6,59. Phép kiểm chứng T-test của nhóm TN  P< 0,05 đã khẳng định 

sự chênh lệch này là không phải ngẫu nhiên mà do tác động. Chênh lệch giá trị trung 

bình chuẩn của hai nhóm là 1,43 có nghĩa là mức độ ảnh hưởng có tác động rộng lớn. 

- Về KN thiết kế nội dung, điểm TB nhóm TN cũng cao hơn so với nhóm ĐC  

(7,66 với 6,24), phép thử T-test của nhóm TN P < 0,05 cũng cho thấy sự chênh lệch 

này là không phải ngẫu nhiên mà do tác động TN mang lại. 

- Về KN thiết kế hoạt động, trước TN ở nhóm cũng có sự cân bằng nhau tương 

đối (ĐTB nhóm TN là 5,07 và nhóm ĐC là 5,06),  sau TN  mức độ thành thạo của 

nhóm TN được đánh giá cao hơn  7,55 so với 5,97 của nhóm ĐC. Mức độ tiến bộ của 

nhóm TN chúng ta cũng thấy cao hơn (chênh lệch điểm TBC là 2,48) trong khi ở 

nhóm ĐC thấp hơn rất nhiều (chênh lệch điểm TB là 0,91), chỉ số kiểm định P < 0,05 

cũng cho thấy kết quả có được không phải do ngẫu nhiên. 

- Về KN thiết kế phương tiện và học liệu, kết quả sau quá trình TN cho thấy cả 

hai nhóm TN và ĐC đều có tiến bộ, nhưng ở nhóm TN mức độ tiến bộ thể hiện rõ rệt 
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hơn, nhóm ĐC có cho thấy sự tiến triển nhưng chưa nhiều (ở nhóm TN 5,57 lên 7,55; 

nhóm ĐC từ 5,67 lên 6,38 ). Giá trị chênh lệch trung bình chuẩn là 1,43 chứng tỏ tác 

động TN mà chúng tôi tiến hành có ảnh hưởng đến kết quả rèn luyện của nhóm. 

- Về KN thiết kế môi trường học tập, đây là nhóm KN trước TN các SV gặp 

nhiều khó khăn nhất, phần lớn trước đó SV chỉ thiết kế môi trường học tập trong lớp 

học, thiết lập sự tương tác đơn chiều GV đến HS;  Tuy nhiên sau TN chúng tôi nhận 

thấy ở nhóm TN SV trưởng thành nhanh, khá thuần thục lựa chọn và thiết kế môi 

trường học tập sáng tạo hiệu quả. Điểm TB của nhóm TN là 7,52 trong khi ở  nhóm 

ĐC là 6,31, chỉ số kiểm định T-test của nhóm TN <0,05 cũng cho thấy kết quả đạt 

được không phải do ngẫu nhiên mà do tác động của thực nghiệm sư phạm. 

Phân tích kết quả định tính 

Qua quan sát chúng tôi nhận thấy so với nhóm ĐC thì SV ở nhóm TN rất tự tin, 

các thao tác được thiết lập một cách rõ ràng, tiến bộ rõ rệt. Kết quả quan sát cũng cho 

thấy việc sử dụng và phối hợp các KN trong TKBH của SV nhóm TN đều nổi trội hơn 

nhóm ĐC ở bốn mức độ quan sát là tính đúng đắn, tính thành thạo và tính linh hoạt, 

tính hiệu quả. Đối chiếu với thang đo về năng lực TKBH (mục 3.1), ở lớp TN số SV 

đạt mức 3 chiếm 25%, mức 2 đạt 60,2% và mức 3 là 14,5 %; ở lớp ĐC tỷ lệ này là 

mức 3 13%, mức 2 là 48,5% và mức 3 là 38,5%. Trên thực tế chúng tôi nhận thấy, SV 

nhóm TN đã thiết kế các chiến lược học tập sáng tạo và hiệu quả trong các mô hình 

dạy học khác nhau. Sáng tạo trong lựa chọn và sử dụng các phương tiện, học liệu dạy 

học; Thiết kế các nội dung học tập phù hợp với các chiến lược dạy học mới….. 

+  Về tính đầy đủ nội dung cấu trúc KN TKBH: SV của nhóm TN thức hiện khá 

đầy đủ các thao tác cấu thành KN, ví dụ khi thiết kế nội dung dạy học, SV của nhóm 

ĐC cố gắng tìm cách chuyển tải đơn vị kiến thức KN đến người học; việc chuyển dịch 

đó theo kiểu 1-1 (với nội dung A, GV cần tổ chức quan sát kết hợp thảo luận nhóm để 

HS có kiến thức A). Trong khi đó, SV của nhóm TN, các bạn biết phân tích nội dung 

dạy học, nhận thức bản chất khoa học của sự vật, hiện tượng cần được nhận thức, thiết 

kế lại giúp người học tiếp nhận vấn đề theo kiểu kiến tạo; SV biết khái quát, lựa chọn, 

tập hợp những kiến thức khoa học có liên quan; thiết kế các phương án trình bày mỗi 

vấn đề khoa học; chuyển các thành phần của nội dung học tập thành các hành động, 

các nhiệm vụ học tập mang tính gợi mở....Như vậy, về mặt cấu trúc hành động, SV 

nhóm TN hiểu biết đầy đủ và có hệ thống các thao tác cần thiết để tiến hành thiết kế 
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mặt nào đó của TKBH thể hiện được sự đầy đủ, tối giản, không có nhiều thao tác thừa, 

lãng phí các nguồn lực mà không có mục đích. 

+ Về tính hợp lí và lôgic của KN TKBH: Do nhận thức chưa đầy đủ về cấu trúc, 

thành phần của KN TKBH, SV nhóm ĐC khi tiến hành TKBH còn lúng túng, thứ tự 

thực hiện các thao tác nhiều khi vừa thừa vừa thiếu, lộn xộn; việc phân bố thời gian, 

nhịp độ thực hiện chưa phù hợp (dành quá nhiều thời gian để mô tả người dạy làm gì, 

nói gì....mà không để ý đến người học làm gì và phải làm như thế nào để hoàn thành 

nhiệm vụ dạy học, những tương tác và điều kiện kèm theo để tạo môi trường thúc đẩy 

người học tìm kiếm, khám phá bản chất của sự vật, hiện tượng). Ở nhóm TN, qua quan 

sát tỷ lệ SV có sự hợp lí và lôgic trong việc thực hiện các thao tác hành động đều hơn; 

trình tự sắp xếp các thao tác hợp lí phù hợp với các nhiệm vụ; sự phân bố thời gian, 

nhịp độ thực hiện các thao tác hợp lí, ổn định trong từng thao tác và trong suốt hành 

động. 

+ Tính thuần thục của KN TKBH: Như số liệu ở trên, SV nhóm TN có tỷ lệ 

thuần thục cao hơn so với nhóm ĐC. SV ở nhóm TN không những có nhận thức rất 

mạch lạc về các thao tác hành động trong TKBH mà còn thực hiện các thao tác đúng 

chuẩn tỷ lệ cao. Ngoài ra, SV rất chủ động trong các hoạt động TKBH, các thao tác 

gần như  hoàn thiện theo mẫu. 

+ Tính linh hoạt của KN TKBH: Quan sát SV thực hành TKBH cho thấy, SV 

nhóm ĐC thường bắt chước máy móc theo mẫu mà không hiểu bản chất hành động. 

Bởi vậy, khi thay đổi yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, SV khá thụ động trong việc “thích 

ứng, linh hoạt” trong các tình huống khác nhau. Trong khi đó, ở nhóm TN, SV có sự 

lưu loát trong từng thao tác và cả hành động, có thể biến đổi nhanh trình tự và nội 

dung thực hiện để phù hợp với nhiều phương án dạy học khác nhau. 

+ Tính hiệu quả của KN TKBH: Qua kết quả phân tích định lượng, chúng ta 

cũng thấy hiệu quả của TKBH là các sản phẩm kế hoạch bài học của nhóm ĐC thấp 

hơn nhóm TN. SV nhóm ĐC cũng rất tâm huyết trong việc tạo ra các sản phẩm kế 

hoạch bài học, đầu tư công sức, tuy nhiên tỷ số kết quả trên chi phí nguồn lực mà SV 

bỏ ra không cao. Điều này được thể hiện, sản phẩm kế hoạch bài học phần lớn mới chỉ 

mô tả, liệt kê các hoạt động của người dạy, mà chưa thấy nhiều những con đường kiến 

tạo, khám phá của người học; chưa thấy sự phân hóa các nhiệm vụ phù hợp với các 

phong cách học tập đa dạng của người học; .... 
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Điều này có thể lí giải, do dạy học ở lớp bình thường quá trình luyện tập diễn ra 

theo hình thức làm bài tập cá nhân hay làm theo nhóm. Tuy nhiên, bản thân SV do 

không đủ thời gian và có cơ hội nghiên cứu về các thao tác, hành động cụ thể của 

TKBH, phần lớn SV thực hành theo phương thức mò mẫm, bắt chước. Được làm việc 

theo nhóm, nhưng quá trình tổ chức kém hiệu quả, sự tương tác và phân công trách 

nhiệm không rõ ràng, nhiệm vụ tập trung vào một số cá nhân tích cực, những thành viên 

khác chủ yếu ăn theo. Trong khi đó, SV ở nhóm TN ngoài các KN thành phần  được 

thiết lập một cách rõ ràng, có mục đích cụ thể thì khả năng cộng tác, chia sẻ trách nhiệm 

và việc hợp tác theo nhóm diễn ra tự chủ, quản lý chặt chẽ  khoa học. Sau thực nghiệm, 

SV ở nhóm TN khá đồng đều về mức độ thuần thục KN, đặc biệt là khả năng sử dụng 

internet và ứng dụng CNTT trong TKBH hiệu quả hơn hẳn so với SV nhóm ĐC. 

Các sản phẩm của TKBH của nhóm TN đầy đủ, có tính sáng tạo hơn nhiều so với 

nhóm ĐC. Ngoài những bản TKBH được trình bày bằng bản Word thì còn rất nhiều 

sản phẩm khác như bài giảng powpoint, ứng dụng tương tác đa phượng tiện trong dạy 

học….Quá trình luyện tập được lưu giữ  các thông tin, các hoạt động của nhóm bằng 

nhật kí và kế hoạch hoạt động dự án cụ thể. 

Giáo viên Nguyễn Thị H –trường TH Hà Huy Tập II: “Ở nhóm TN, các em tự tin 

hoàn thành nhiệm vụ ở vai trò khác nhau tương đối tốt; trình bày TKBH rõ ràng, mạch 

lạc, lôgic, đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay ở trường phổ thông”. 

SV Nguyễn Thị Minh D cho rằng: “Trước đây khi xác định mục tiêu dạy học, 

chúng em thường dựa trên các giáo án có sẵn mà làm theo, không hiểu có công cụ nào 

để phát biểu mục tiêu hay không? Các mức độ của mục tiêu, cách phát biểu mục tiêu 

như thế nào cho đúng….là rất lơ mơ và không hiểu đúng và đủ về nó”. 

 So sánh kết quả kĩ năng TKBH  trước và sau TN 

Để làm rõ sự khác biệt về mức độ tiến bộ về KN TKBH của nhóm TN và ĐC, 

chúng tôi tính điểm trung bình về KN TKBH của 2 nhóm trước và sau TN, kiểm định 

một lần nữa bằng phép kiểm chứng t-test độc lập và độ lệch chuẩn trung bình kết quả 

như sau: 

- Điểm TBC của nhóm ĐC trước và sau thực nghiệm có sự thay đổi không đáng 

kể (5,45 lên 6,29), trong khi đó điểm TBC của nhóm TN đã có sự thay đổi rõ ràng 

(5,31 lên 7,49). 
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- Độ lệch chuẩn trung bình sau TN đo được 1,25 áp dụng tiêu chí của Cohen cho 

thấy mức độ ảnh hưởng của thực nghiệm tác động tới kết quả của KN TKBH là rất lớn 

không phải do ngẫu nhiên. 

- Sử dụng phép kiểm chứng T-test, nhóm TN có p=0,00<0,05 chứng tỏ sự chênh 

lệch trên là không ngẫu nhiên mà do tác động mang lại. 

Bảng 4.11 Đánh giá chung về kết quả KN TKBH của 2 nhóm ĐC và TN 

 
Trước TN Sau TN 

Giá trị p 
TB ĐLC TB ĐLC 

Nhóm TN 5,310 0,35 7,496 0,35 0,00 

Nhóm ĐC 5,452 0,40 6,297 0,42 0,0523 

Giá trị P của T-test 0,13 0,00 
 

Chênh lệch giá trị TB chuẩn (SMD) 1,25 

 

 

Hình 4.3. So sánh điểm trung bình chung về KN TKBH của nhóm ĐC và TN 

4.2.2.3 Đánh giá kết quả nghiên cứu trường hợp 

Chúng tôi đã lựa chọn ngẫu nhiên nhóm TN và ĐC mỗi nhóm 3 SV, trước TN và 

sau TN chúng tôi đều tổ chức cho 6 SV tiến hành thực hiện các công đoạn của TKBH. 

Kết quả được tổng hợp trong bảng 4.12 và hình 4.4 như sau: 

- Qua tiến hành quan sát và đo đạc, chúng tôi nhận thấy nhóm KN thiết kế mục 

tiêu và KN thiết kế môi trường học tập, KN thiết kế hoạt động học là những nhóm KN 

SV thường cảm thấy lung túng và gặp nhiều khó khăn nhất trước TN (Điểm TB giao 

động từ 5,00 đến 5,75). Sau TN, nhóm SV ở nhóm TN đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, 

SV đã biết vận dụng linh hoạt, mềm dẻo vào thực tiễn (Điểm TB chung giao động từ 
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7,90 đến 8,10), trong khi đó mức tiến bộ của các SV nhóm ĐC có thể hiện nhưng 

không nhiều (điểm TB từ 6,8 đến 6,9). 

- Tính hiệu quả của các sản phẩm TKBH của nhóm TN cũng được đánh giá cao 

hơn so với nhóm ĐC. Khi tiến hành triển khai các TKBH tại trường TH Cửa Nam- TP 

Vinh- Nghệ An. Có 6/6 GV tham gia dự giờ đánh giá 18/20 cho 3 bản TKBH của 

nhóm TN, trong nhóm ĐC có 2 sản phẩm đánh giá 15/20 và 1 sản phẩm đánh giá 

17/20. Từ đó, cho phép khẳng định, các biện pháp thực nghiệm đã có những tác động 

tích cực không chỉ  trên kết quả đại trà, mà khi nghiên cứu từng trường hợp riêng lẻ, 

chúng ta cũng thấy được mức độ tiến bộ về sự thuần thục và tính hiệu quả của rèn 

luyện KN TKBH. 

                Bảng 4.12 Kết quả nghiên cứu trường hợp 

Các KN 

Trước TN Sau TN 

Điểm TB 

nhóm ĐC 

Điểm TB 

nhóm TN 

Điểm TB 

nhóm ĐC 

Điểm TB 

nhóm TN 

1. KN thiết kế mục tiêu 5,25 5,22 6,80 8,10 

2. KN thiết kế nội dung 6,35 6,4 6,75 7,90 

3. KN thiết kế hoạt động 

người học 

5,70 5,75 6,90 8,20 

4. KN thiết kế học liệu, 

phương tiện dạy học 

6,70 6,60 7,45 8,15 

5. KN thiết kế môi trường 

học tập 

5,10 5,10 6,80 7,90 

 

 

Hình 4.4. Kết quả rèn luyện KN TKBH sau TN của nghiên cứu trường hợp 
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Trong nhóm TN, có SV Trần Thị L sinh năm 1994, là một SV tương đối chậm 

chạp và nhút nhát, thường rất ngại thể hiện mình. Kết quả học tập của Trần Thị L của 

hai năm học trước đó cũng chỉ đạt mức trung bình (TBC 2.34).  em có nói: “Em là một 

người nhút nhát, trên lớp em rất ngại phát biểu, em cũng chưa bao giờ làm nhóm 

trưởng hay dám thể hiện mình trước đám đông. Nhưng học tập theo dự án, em không 

còn cảm thấy thiếu tự tin nữa, em đã tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 

em viết chữ đẹp nên được các bạn phân công thực hiện khâu hoàn thiện sản phẩm để 

trình bày. Nhóm chúng em đã được khen ngợi và đánh giá kết quả tốt. Em rất vui.”  

Sau TN chúng tôi thấy em tiến bộ rõ rệt,  đặc biệt em đã thể hiện được sự linh hoạt 

mềm dẻo trong các thao tác, rất chắc chắn về nhận thức khoa học, sự mạnh dạn tự tin 

trong giao tiếp và trình bày vấn đề. 

Hiệu trưởng trường tiểu học Hà Huy Tập 2, Thầy Trần Văn P “Tôi thực sự rất 

hài lòng ba bạn SV này ( Trần Thị L, Nguyễn Thị H và Lô Thị Thúy H), cách trình bày 

giáo án rất lôgic, khoa học, đáp ứng rất tốt mục tiêu đổi mới dạy học ở trường phổ 

thông. Các em thành thạo trong việc vận dụng CNTT vào TKBH, đặc biệt em Lô Thị 

Thúy H còn thiết kế các hiệu ứng âm thanh, hình ảnh rất hấp dẫn, GV và HS rất 

thích”. 

4.3. Nhận xét chung về thực nghiệm 

Quá trình TN, chúng tôi đã sử dụng phối hợp nhiều công cụ và phương pháp 

đánh giá khác nhau, với sự tham gia của các bên liên quan ( tự đánh giá SV, đánh giá 

của GV phổ thông, GgV trường đại học), bước đầu kết quả thu được về định tính và 

định lượng là cơ sở để cho phép chúng tôi đưa ra một số nhận xét về quá trình rèn 

luyện KN TKBH như sau: 

- Từ những dữ liệu mang tính định lượng về kết quả học tập, kết quả rèn luyện 

KN và các sản phẩm của quá trình rèn luyện KN TKBH cho thấy ở hai nhóm TN và 

ĐC đều có những tiến bộ nhất định.  Tuy nhiên, sự tiến bộ của các SV ở nhóm TN rõ 

ràng, tỷ lệ SV đạt yêu cầu cơ bản về mức độ thuần thục cao, và rất cao. Sự thuần thục 

về KN TKBH của SV nhóm thực nghiệm không chỉ dừng lại ở  thuần thục về kĩ thuật 

thực hiện đơn thuần mà nó còn thể hiện ở tính hiệu quả của KN. Các sản phẩm TKBH 

đã đáp ứng được yêu cầu đổi mới ở trường phổ thông, được GVvà cán bộ quản lý tại 

các trường phổ thông đón nhận và khen ngợi. Thể hiện sự khác biệt hơn hẳn về chất 

lượng tay nghề so với SV nhóm ĐC hoặc các SV có trình độ đào tạo thấp hơn. 
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- Tinh thần và thái độ học tập ở nhóm TN thể hiện cao hơn so với nhóm ĐC. SV 

được giải phóng, học theo hứng thú và nhu cầu, thỏa mãn đa dạng các phong cách học 

tập cá nhân khác nhau. Hơn thế, học theo dự án cùng một lúc SV đat được nhiều mục 

đích. Nhận thức về các chân lý khoa học thông qua trải nghiệm thực tiễn, thông qua tự 

học tự nghiên cứu để ứng dụng. Rèn luyện ý chí nghị lực vượt qua khó khăn, hoàn 

thành các nhiệm vụ, biết hợp tác người khác, chia sẻ trách nhiệm, tự tin trong giao 

tiếp, rèn luyện KN giải quyết vấn đề….Môi trường và không gian rèn luyện rộng lớn, 

SV được trải nghiệm thực tiễn, vận dụng những ý tưởng, sự sáng tạo vào thực tiễn. 

Ngoài ra, qua đánh giá của GV phổ thông, SV của nhóm TN thuần thục và sáng tạo 

trong việc vận dụng CNTT vào TKBH. 

SV ở nhóm TN có khả năng thiết kế các chiến  lược học tập sáng tạo và hiệu quả 

trong nhiều mô hình dạy học khác nhau. Thể hiện được sự sáng tạo trong lựa chọn và 

sử dụng các công cụ, phương tiện dạy học ; Thiết kế các nội dung học tập phù hợp với 

các chiến lược dạy học mới ; Đánh giá tính khả thi của kế hoạch bài giảng đã thiết kế; 

chuyên gia trong lĩnh vực đánh giá TKBH. 

Qua TN, chúng tôi cũng nhận thấy có những khó khăn nảy sinh trong quá trình tổ 

chức rèn luyện KN TKBH thông qua DHTDA. 

Khó khăn về thời gian: quỹ thời gian của môn học hạn hẹp, để hoàn thành quá 

trình TN, hầu hết chúng tôi đều phải sử dụng quỹ thời gian ngoài quy định. Việc sắp 

xếp lịch học và các hoạt động khác của SV để thực hiện dự án cũng rất khó khăn.  Lâu 

nay SV quen với học cá nhân, việc phối hợp nhịp nhàng các phần công việc cũng phải 

hình thành và định hình dần, rèn cho SV KN biết lắng nghe, chia sẻ, hợp tác cùng nhau 

đòi hỏi GV mất nhiều thời gian và công sức. 

DHTDA đòi hỏi GV phải chuẩn bị và hoàn thành khối lượng công việc so với 

DH bình thường lớn hơn gấp nhiều lần. Nếu như DH truyền thống, GV chỉ giao bài 

tập, SV làm nộp chấm, tuy nhiên DHTDA, GV lập kế hoạch DHTDA, tìm kiếm thông 

tin để định hướng học liệu cho SV, thiết kế các phiếu đánh giá, theo sát suốt quá trình 

làm việc để giám sát, hỗ trợ…..Đây là khó khăn lớn nhất mà GV phải vượt qua khi tổ 

chức DHTDA. Tuy nhiên, qua thực nghiệm chúng tôi thấy được lợi ích rất lớn cho SV 

khi rèn luyện KN TKBH thông qua DHTDA. SV được rất nhiều, dù phương thức học 

tập này đòi hỏi sự đầu tư về thời gian và công sức rất lớn từ phía GV. Kết quả TN đã 

khẳng định tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp rèn luyện KN TKBH đồng thời 

chứng minh giả thuyết khoa học đưa ra và đúng. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 

1. Về tính khả thi của việc vận dụng DHTDA vào rèn luyện KN TKBH, qua TN 

sư phạm giúp chúng ta khẳng định, có thể áp dụng hiệu quả trong rèn luyện KN TKBH 

và thực hiện được trong điều kiện dạy học theo tín chỉ như hiện nay. Chỉ cần sắp xếp, 

xây dựng một số nội dung dạy học của các bộ môn PPDH, các môn về NVSP thành 

các môđun rèn luyện KN cốt lõi, từ đó thiết kế dưới dạng các DAHT, quản lí điều 

hành bằng các biện pháp sư phạm đặc trưng thì sẽ nâng cao hiệu quả rèn luyện KN 

TKBH.  

2. Về tính hiệu quả của việc vận dụng DHTDA trong rèn luyện KN TKBH, qua 

thực nghiệm chúng ta có thể có nhận định sau: 

- Rèn luyện KN TKBH qua DHTDA tăng tỷ lệ SV thuần thục KN . Việc rèn 

luyện được tiến thành theo một quy trình, được kiểm soát chặt chẽ ở từng khâu, từng 

giai đoạn;  một mặt giúp SV tiếp cận với các nguồn học liệu phong phú, có cái nhìn 

khách quan đa chiều về TKBH, giúp nhận thức sâu sắc bản chất của hoạt động TKBH. 

Mặt khác, DHTDA vẫn đảm bảo những giai đoạn cơ bản để SV từng bước hình thành 

KN (giai đoạn nhận thức KN; giai đoạn luyện tập các thao tác theo mẫu; giai đoạn 

luyện tập thuần thục trong các điều kiện biến đổi; giải đoạn hoàn thiện và phát triển 

KN) thông qua các nhiệm vụ lí thuyết kết hợp thực tiễn; giúp SV có điều kiện trải 

nghiệm để tạo ra các sản phẩm có thể kiểm định, đánh giá được. 

- DHTDA tạo nhiều cơ hội, nhiều môi trường luyện tập cho SV, giúp SV trải 

nghiệm thực tiễn và mạnh dạn vận dụng những ý tưởng mới sáng tạo trong thực tiễn. 

Đây là một chiến lược dạy học thông qua hệ thống các “việc làm”, giúp SV giải quyết 

các tình huống cụ thể, thích ứng dần với những yêu cầu của trường phổ thông, rèn 

luyện KN trong một môi trường an toàn. Ngoài ra, đây là kiểu dạy học giúp người học 

học một cách chủ động, tích cực, SV hứng thú cao. 

- DHTDA không chỉ giúp SV hiểu và lĩnh hội kiến thức một cách chắc chắn, 

sáng tạo mà còn giúp SV phát triển tốt các KN sống quan trọng: KN hợp tác, KN giao 

tiếp, KN giải quyết vấn đề; KN lập kế hoạch; KN quản lý thời gian….Giúp SV có ý 

thức, kỉ luật, rèn luyện ý chí, bản lĩnh trong các nhiệm vụ. Những phẩm chất và KN 

này có ý nghĩa quan trọng đối với SV đại học trong xu thế phát triển của xã hội hiện 

nay. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

1. 1 DHTDA là một kiểu dạy học đã được các nước có nền giáo dục tiên tiến ứng 

dụng dạy học ở bậc đại học từ lâu. Ở Việt Nam, nhiều trường đại học cũng đã vận 

dụng một phần hoặc ý tưởng DHTDA trong một số nội dung rèn KN nghề cho SV. 

Bởi đây là kiểu dạy học hướng vào người học và hoạt động của họ, có nhiều điểm phù 

hợp với rèn luyện KN như tạo nhiều điều kiện và cơ hội để người học tương tác và trải 

nghiệm cùng nhau, sau mỗi dự án có sản phẩm ứng dụng cụ thể.... 

1.2 KN TKBH là một trong những KN  nghề nghiệp có tầm quan trọng hàng đầu 

của nhà giáo hiện đại. Mặc dù hoạt động chuẩn bị bài dạy có từ lâu đời, là công việc 

quen thuộc của nhà giáo; tuy nhiên hoạt động này sẽ ngày càng dần chuyên nghiệp 

hơn nhờ những thành tựu trong lĩnh vực khoa học giáo dục, nhà giáo không còn phải 

làm theo kinh nghiệm, “bắt chước” mà cần dựa trên cơ sở khoa học tin cậy. Hoạt động 

rèn luyện KN TKBH cũng vì vậy mà cần được thực hiện bởi các biện pháp chuyên biệt 

hơn, kiểm soát chặt chẽ hơn. DHTDA giúp các GgV ở các trường ĐH đào tạo GVTH 

có thêm giải pháp công nghệ để quản lí, điều hành hoạt động rèn luyện KN theo một 

quy trình công nghệ khép kín. 

1.3 Hiện nay, tại các trường ĐH có đào tạo GVTH đã có nhiều đổi mới nội dung, 

chương trình và phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng rèn luyện KN nói 

chung và KN TKBH nói riêng. Tuy nhiên nội dung rèn luyện vẫn nặng về lí thuyết, 

thiếu tính vận dụng thực tiễn; quan tâm đến số lượng mà chưa quản lí, giám sát về chất 

lượng; phân bố thời lượng để rèn luyện các KN nghề cốt lõi chưa phù hợp; thiếu biện 

pháp rèn luyện chuyên biệt; phương thức rèn luyện KN dạy học nói chung và KN 

TKBH nói riêng thực sự chưa rõ ràng và chưa tập trung, chủ yếu vẫn theo hình thức 

lớp-bài cổ điển. Rèn luyện KN TKBH nói chung lẫn vào nội dung rèn luyện nghiệp vụ 

sư phạm (NVSP) và chỉ lướt qua kì thực tập sư phạm....Nội dung, chương trình rèn 

luyện KN TKBH chậm biến đổi, chưa theo kịp với thực tiễn ở trường phổ thông; KN 

TKBH của SV sau khi ra trường chưa đáp ứng tốt nhiệm vụ dạy học và giáo dục. SV 

còn thụ động, ỷ lại vào chỉ dẫn của GV hướng dẫn, hoạt động TKBH thiếu tính chủ 

động, sáng tạo. Quá trình đào tạo ở trường sư phạm chưa đảm bảo một cách chắc chắn 

là rèn luyện được KN TKBH cho SV, khi ra trường nhiều SV phải học chủ yếu bằng 

con đường mò mẫm theo những tiền lệ đã có sẵn… 
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1.3. Để vận dụng thành công DHTDA rèn luyện KN TKBH cho SV đại học 

ngành GDTH cần: 1/ Xây dựng quy trình rèn luyện KN TKBH qua DHTDA (Luyện 

tập để làm gì? Theo trình tự như thế nào?); 2/ Xác định các nội dung cần rèn luyện KN 

TKBH và các chủ đề DAHT tương ứng để rèn luyện KN ( Chỉ rõ luyện tập cái gì? ); 3/ 

Chỉ ra được các biện pháp tác nghiệp dạy học cụ thể, đặc trưng để giúp nhà giáo quản 

lí chặt chẽ các khâu quá trình luyện tập (Luyện tập như thế nào? ); 4/ Xây dựng được 

bộ công cụ đánh giá, để định lượng, giám sát mức độ thuần thục KN TKBH ( Dựa vào 

đâu để đánh giá đã hoàn thành luyện tập KN TKBH ?). 

1.4. Tổ chức thực nghiệm sư phạm, kết quả bước đầu cho thấy các DHTDA có 

thể vận dụng và mang lại hiệu quả rất tốt cho rèn luyện KN TKBH trong điều kiện dạy 

học hiện nay. Thực nghiệm cũng cho thấy, DHTDA không những tạo nhiều cơ hội và 

môi trường rèn luyện KN TKBH, cho ra những sản phẩm có thể ứng dụng thực tiễn 

mà còn nâng cao một cách toàn diện chất lượng dạy học. Ngoài việc SV lĩnh hội một 

cách chắc chắn, có hệ thống những tri thức khoa học cơ bản, cần thiết, SV còn phát 

triển nhiều giá trị và KN sống cần thiết để giúp các em có đủ bản lĩnh và trí tuệ cần 

thiết thích ứng với những yêu cầu mới của trường phổ thông. 

1.5 Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian thực hiện cũng như giới hạn của phạm vi 

đề tài nghiên cứu, luận án chỉ mới thiết kế và thử nghiệm các dự án trong khuôn khổ 

nội dung PPDH bộ môn mà chưa tiến hành thử nghiệm rộng rãi. Vấn đề này cần thêm 

nghiên cứu, để mở rộng việc vận dụng rèn luyện các KN nghề cốt lõi khác; các biện 

pháp để cải thiện những hạn chế hiện nay trong DHTDA như: quỹ thời gian; khung 

chương trình; KN học tập chưa tốt của SV; điều kiện cơ sở vật chất... 

Như vậy, có thể khẳng định: mục đích nghiên cứu đã được thực hiện, nhiệm vụ 

nghiên cứu đã được hoàn thành, giải thuyết khoa học đã được chứng minh một cách 

khoa học. 

2. Khuyến nghị 

2.1. Với trường đại học đào tạo giáo viên tiểu học 

Đối với các trường ĐH có đào tạo GVTH để đẩy mạnh chất lượng rèn luyện KN 

nghề nói chung và KN TKBH nói riêng cần. 

Thứ nhất, cần thay đổi tư duy trong thiết kế chương trình đào tạo, chuyển từ thiết 

kế chương trình theo tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực. Trên cơ sở chỉ ra các 
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năng lực cốt lõi, chương trình sẽ dành đủ thời gian và không gian để rèn luyện các KN 

một cách chuyên biệt và có hiệu quả. 

Thứ hai, phương thức rèn nghề nói chung và rèn luyện KN TKBH hiện nay ở các 

trường Đại học có đào tạo GVTH vẫn chậm đổi mới, chưa theo kịp với nhu cầu thực 

tiễn ở trường phổ thông. Bởi vậy, các trường Đại học cần thay đổi tư duy trong đào 

tạo, không nên chỉ đào tạo ra những người Thầy biết nhiều, nói nhiều mà làm giở, thay 

vào đó là phải biết giỏi và làm cũng giỏi. Từ đó tăng cường đẩy mạnh thay đổi về 

“chất” hiện nay trong đào tạo KN nghề, đó là việc dành nhiều thời lượng để rèn luyện 

KN nghề, nhưng cũng phải quản lí và kiểm soát được về chất lượng.  Thực trạng rèn 

luyện KN TKBH cho SV nhưng mới chỉ dừng lại nhiều về số lượng, nhưng chất lượng 

chưa đảm bảo. Điều này cần thiết thay đổi phương thức quản lí rèn luyện KN, thay đổi 

và kiểm soát chặt hơn các khâu, chất lượng cốt lõi, xây dựng và đưa ra hệ thống tiêu 

chuẩn về KN để nó là cơ sở cho kiểm định và đánh giá KN. 

Thứ ba, cần tăng cường cơ sở vật chất, các phòng học thực hành bộ môn cho SV 

ngành GDTH. Với đặc thù nghề nghiệp, SV ngành GDTH là “ông thầy tổng thể”, họ 

phải thực hành, rèn luyện nhiều KN, với nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau. SV rất 

cần những phòng học chức năng có kết nối internet; có bảng tương tác, có các phương 

tiện đồ dùng dạy học phong phú; để họ xứng đáng là đội ngũ “nhân lực có chất lượng 

cao”, là những chuyên gia trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình khi tốt nghiệp. 

Thứ tư, các trường ĐH cần xây dựng cơ chế quản lí và phối hợp chặt chẽ hơn với 

hệ thống các trường thực hành. Để các trường thực hành không chỉ là “phòng thí 

nghiệm lớn” để SV trải nghiệm, rèn luyện KN mà còn là “thị trường” kiểm chứng chất 

lượng đào tạo của nhà trường Đại học. 

2.2. Với giảng viên đại học có đào tạo Giáo viên tiểu học 

Đội ngũ GgV đại học có vai trò quyết định đến hiệu quả rèn luyện KN TKBH. 

GgV cần trau dồi nhận thức đầy đủ về thiết kế dạy học, đổi mới PPDH, chuyển rèn 

luyện KN theo hình thức làm bài tập sang thiết kế các hoạt động học tập trải nghiệm. 

Thường xuyên trao đổi chuyên môn, sinh hoạt học thuật về vận dụng DHTDA trong 

rèn luyện KN nghề nói chung và KN TKBH nói riêng. 

2.3. Với sinh viên đại học ngành Giáo dục tiểu học 

Để học tập theo dự án thành công, SV cần có một số các KN học tập cơ bản như: 

KN hợp tác, KN lập kế hoạch, KN tố chức, KN đánh giá, KN giải quyết vấn đề, KN 
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lắng nghe và thấu hiểu....Bởi vậy, ngay từ năm thứ nhất cần định hướng để SV rèn 

luyện dần những KN học tập, tránh ảnh hưởng đến hiệu quả học tập theo dự án. SV 

cần ý thức được tầm quan trọng việc rèn KN nghề, từ đó đầu tư công sức, thời gian 

vào quá trình rèn luyện. Luôn có ý thức nâng cao nhận thức, trau dồi chuyên môn, tích 

lũy kinh nghiệm, luôn có ý thức tổ chức kỉ luật, có ý chí, nghị lực trong học tập. 
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PHỤ LỤC 1 

PHIẾU KHẢO SÁT THỰC TRẠNG 

1. Phiếu khảo sát hỏi ý kiến giảng viên về TKBH và rèn luyện KN TKBH cho SV 

2. Phiếu hỏi ý kiến của SV và cựu SV về TKBH và rèn luyện KN TKBH ở nhà trường 

sư phạm. 

3. Phiếu hỏi ý kiến GV về chiến lược dạy học theo dự án. 

PHỤ LỤC 1A 

PHIẾU HỎI Ý KIẾN GIẢNG VIÊN 

(Mẫu khảo sát 01- đối với GV, CBQL) 

A. Thông tin cá nhân 

- Họ và tên giảng viên:.................................................................................. 

- Giảng dạy bộ môn..........................Trường.................................................. 

B. Nội dung thăm dò ý kiến 

Để góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học 

(KN TKBH) cho sinh viên ngành GDTH tại trường Đại học Sư phạm, xin quý Thầy/ 

Cô vui lòng trả lới những câu hỏi trong phiếu này. Những thông tin thu được từ các 

phiếu này chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, không vì mục đích nào 

khác. 

Cách trả lời các câu hỏi: 

 -Hãy đánh dấu X vào ô trống () trước mỗi phương án trả lời/đáp án mà Thầy/ 

Cô cho là đúng nhất. 

- Nếu câu hỏi mà câu trả lới có nhiều mức độ thì xin Thầy/ Cô hãy tích vào mức 

độ mà Thầy/ Cô cho là phù hợp nhất. 

1. Đánh giá về nội dung, chương trình và cách thức tổ chức rèn kĩ năng thiết kế 

bài học hiện nay trong các trường ĐHSP có đào tạo giáo viên tiểu học 

1.1/  Tại đơn vị Thầy/Cô đang công tác đã xây dựng bộ chuẩn đầu ra về kĩ năng nghề 

nói chung và kĩ năng TKBH nói riêng cho sinh viên ngành GDTH chưa? 

 Đã có     Chưa có    Chuẩn bị có 

(Nếu đã có, Thầy/ Cô cho biết bộ chuẩn đầu ra đó có mức độ phù hợp với yêu cầu thực 

tiễn hoạt động nghề nghiệp như thế nào? 

 Cao     Phù hợp    Thấp) 

    1.2 a/ Quan điểm xây dựng chương trình đào tạo Giáo viên tiểu học trình độ đại học 

hiện nay theo các cách: 

  Theo tiếp cận nội dung       Tiếp cận mục tiêu          Tiếp cận năng 

lực  

    b/ Đánh giá của Thầy /Cô về nội dung rèn luyện kĩ năng TKBH hiện nay cho sinh 

viên ngành GDTH. 

 Rất phù hợp    Không phù hợp   Phù hợp ít 

   c/ Đánh giá của Thầy/ Cô về nội dung rèn luyện KN TKBH trong chương trình đào 

tạo hiện hành. 

TT Nội dung rèn luyện KN TKBH Mức độ đáp ứng của chương trình 

Tốt Đạt yêu cầu Chưa đạt yêu cầu 

1 KN thiết kế mục tiêu     

2 KN thiết kế nội dung    

3 KN thiết kế phương tiện, học liệu 

dạy học 
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4 KN thiết kế hoạt động người học    

5 KN thiết kế môi trường học tập    

d/ Đánh giá của Thầy/ Cô về tính khả thi của việc vận dụng DHTDA trong 

chương trình hiện hành      

 Rất phù hợp   Phù hợp một số nội dung    Không phù hợp 

 1.3 a/  Đánh giá của Thầy /Cô về phương pháp rèn luyện kĩ năng TKBH cho sinh viên 

ngành GDTH. 

 Rất phù hợp    Không phù hợp   Phù hợp ít 

    b/ Thầy/ Cô thường sử sụng các  phương pháp nào sau đây để rèn luyện kĩ năng 

TKBH?  

TT Các PPDH 

Mức độ sử dụng 

Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 
Hiếm khi 

Chưa bao 

giờ 

1 Thuyết trình     

2 Thảo luận nhóm     

3 Nêu và giải quyết vấn đề     

4 Động não     

5 Thực hành theo mẫu     

6 Dạy học dự án     

7 Đàm thoại     

8 Phương pháp khác     

c/ Quan điểm của Thầy/ Cô về định hướng đổi mới rèn luyện KN TKBH là: 

 

TT 

 

Định hướng đổi mới 

Mức độ 

Rất quan 

trọng 

Quan 

trọng 

Không 

quan trọng 

1 
Tạo môi trường SV có nhiều cơ hội 

được trải nghiệm 
   

2 Tăng cường ứng dụng thực tiễn    

3 Tăng cường học hợp tác    

4 Tạo được động cơ, hứng thú cho SV    

5 Ý kiến khác........    

1.4/ Thầy/ Cô đánh giá như thế nào về  sự phù hợp các kiểu dạy học sau đây trong việc 

rèn luyện KN TKBH cho sinh viên ngành GDTH. 

TT Các kiểu dạy học 
Mức độ phù hợp 

Cao Phù hợp vừa Phù hợp thấp 

1 Dạy học bài- lớp    

2 Dạy học mô đun    

3 Dạy học theo dự án    

1.5/ Thời gian dành cho rèn luyện KN TKBH hiện nay. 

 Đủ thời gian    Thiếu thời gian   Thừa thời gian 

1.6/ Quy trình rèn luyện KN TKBH cho sinh viên ngành GDTH. 

 Được tổ chức một cách lôgic, có hiệu quả cao 

 Chưa có quy trình riêng một cách rõ ràng 

 Có, nhưng chưa phù hợp. 

1.7/ Khâu tổ chức, giám sát, điều chỉnh của giảng viên trong quá trình rèn luyện KN 

TKBH cho sinh viên ngành GDTH. 



   4 

 Tốt   Bình thường   Còn nhiều hạn chế 

1.8/ Khâu tổ chức tự đánh giá, tự điều chỉnh của sinh viên trong rèn luyện KN TKBH, 

diễn ra: 

 Thường xuyên    Thỉnh thoảng   Chưa thực hiện 

1.9/ Tính chính xác, khách quan trong kiểm tra, đánh giá KN TKBH 

 Rất chính xác, khách quan    Tương đối chính xác, khách quan

   Chưa chính xác, chưa khách quan 

1.10 a/ Theo Thầy/ Cô KN TKBH là một KN nghề 

 Rất cần thiết    Cần thiết     Không cần thiết 

      b/ Các KN thành phần cấu trúc nên KN TKBH bao gồm:.......... 

      c/  Thầy / Cô đánh giá về mức độ cần thiết của các biện pháp hay kĩ thuật dạy học 

nhằm nâng cao chất lượng rèn luyện KN TKBH. 

 

TT 

 

Biện pháp 

Mức độ 

Rất cần 

thiết 

Cần 

thiết 

Không 

cần thiết 

1 Công khai mục tiêu rèn luyện đối với SV    

2 Trình diễn mẫu kết hợp giảng giải rõ các thao tác    

3 Chuẩn bị tốt các nguồn học liệu, phương tiện học 

tập, những chỉ dẫn hợp lí... 

   

4 Khuyến khích, động viên, điều chỉnh hành vi kịp 

thời 

   

5 Biện pháp/ kĩ thuật khác:    

    d/ Chất lượng rèn luyện KN TKBH hiện nay chưa cao là do các yếu tố sau:  (1. ảnh 

hưởng rất lớn; 2. ảnh hưởng vừa; 3. Không ảnh hưởng) 

 

TT 

 

Yếu tố ảnh hưởng 

Mức độ 

1 2 3 

1 Số lượng SV trong một lớp    

2 Không gian, quỹ thời gian luyện tập    

3 Điều kiện học liệu, phương tiện học tập,...    

4 Nội dung, chương trình đào tạo    

5 Trình độ nhận thức, đặc điểm tâm lí của SV    

6 Yếu tố khác.....    

      1.11 Thầy/ Cô tự đánh giá về mức độ KN nghiệp vụ sư phạm của mình trong tổ 

chức rèn luyện KN TKBH 

TT Các kĩ năng Mức độ Tự đánh giá 

1 
KN thiết kế nội dung rèn 

luyện 

Tốt  

Đạt yêu cầu  

Chưa đạt  

2 
KN tổ chức, quản lí rèn 

luyện 

Tốt  

Đạt yêu cầu  

Chưa đạt  

3 

KN kiểm tra, đánh giá 

Tốt  

Đạt yêu cầu  

Chưa đạt  

       1.12. Thầy / Cô tự đánh giá về tình cảm, thái độ của mình trong rèn luyện KN 

TKBH. 
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TT Thái độ, tình cảm Mức độ Tự đánh giá 

1 

Sự nhiệt tình 

Rất cao  

Bình thường  

Không cao  

2 

Kiên trì, nhẫn nại 

Rất cao  

Bình thường  

Không cao  

3 
Tính nghệ thuật, sự khéo léo 

trong tổ chức rèn luyện 

Tốt  

Bình thường  

Chưa cao  

1.13 a/  Điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học....phục vụ cho việc rèn luyện kĩ năng 

TKBH cho sinh viên ngành GDTH. 

 Đầy đủ   Tương đối đủ    Thiếu 

       b/ Chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phòng học chức năng 

  Tốt     Trung bình     Còn nhiều hạn chế 

1.14/ Theo Thầy/ Cô việc rèn luyện KN TKBH cho sinh viên ngành GDTH hiện nay 

chủ yếu được thực hiện thông qua: 

 Tổ chức theo hình thức dạy học bài – lớp  

  Tổ chức thành các chuyên đề thực hành 

  Tổ chức làm việc theo nhóm kết hợp thực hành trong môi trường thực tiễn 

1.15/ Tương tác sư phạm chủ yếu trong rèn luyện KN TKBH là: 

 Thầy- Trò;     Thầy- Trò- phương tiện dạy học;  

 Trò-Trò;    Trò- Trò- Phương tiện dạy học 

2. Đánh giá  về kết quả rèn luyện kĩ năng TKBH của sinh viên ngành GDTH 

2.1/ Thầy/ Cô đánh giá như thế nào về mức độ nhận thức hoạt động TKBH của sinh 

viên ngành GDTH? 
 

TT Các KN thành phần 

Mức độ nhận thức (%) 

Tốt Khá 
TB& 

Yếu 

1 Thiết kế mục tiêu dạy học    

2 Thiết kế nội dung học tập    

3 Thiết kế hoạt động học của người học; thiết kế 

phương pháp, kĩ thuật dạy học của giáo viên 

   

4 Thiết kế các phương tiện giảng dạy- học tập, học 

liệu 

   

5 Thiết kế môi trường học tập    

2.2/Thầy/ Cô đánh giá như thế nào về mức độ thực hiện kĩ năng TKBH của sinh viên 

ngành GDTH? 

TT Các KN thành phần 

Mức độ thực hiện kĩ năng (%) 

Thành thạo 
Tương đối 

thành thạo 

Chưa 

thành thạo 

1 KN Thiết kế mục tiêu dạy học    

2 KN Thiết kế nội dung học tập    

3 KN Thiết kế hoạt động học của 

người học; thiết kế phương pháp, kĩ 
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thuật dạy học của giáo viên 

4 KN Thiết kế các phương tiện giảng 

dạy- học tập, học liệu 

   

5 KN Thiết kế môi trường học tập    

 

2.3/ Thầy/ Cô đánh giá như thế nào về hiệu quả  các TKBH của sinh viên ngành 

GDTH? 

Tiêu chí đánh  giá 

Kết quả các KHBH của SV 

Thiết kế 

tốt 

Đạt yêu 

cầu 

Chưa đạt 

yêu cầu 

1.Chuyển các nội dung học tập thành các hoạt 

động học phù hợp 
   

2.Cơ hội trải nghiệm của học sinh tương ứng với 

các dạng bài học 
   

3.Tính mục đích của hoạt động    

4.Sự tương thích của các hoạt động của người 

dạy với hoạt động người học 
   

5. Phương tiện dạy học tối ưu    

6. Mô tả kết quả học tập cụ thể    

7.Thể hiện rõ ý tưởng dạy học một cách logic    

8. Phân bố thời gian hợp lý    

9. Tính cơ động của thiết kế    

10. Tính hiệu quả của thiết kế    

2.4/ Theo Thầy/ Cô, những yếu tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả việc rèn luyện KN 

TKBH? 

( 1. Không ảnh hưởng;  2. Có ảnh hưởng   3. Rất ảnh hưởng) 

TT Những yếu tố ảnh hưởng rèn KN TKBH 
Mức độ ảnh hưởng 

1 2 3 

1 Hứng thú, nhu cầu của sinh viên     

2 Tri thức chuyên môn    

3 Môi trường rèn luyện    

4 Quy trình rèn luyện    

5 Cơ hội việc làm sau khi ra trường    

6 Năng lực và sự nhiệt tình của GV    

7 Điều kiện cơ sở vật chất    

8 Các yếu tố khác.............    

2.5/ Đánh giá của Thầy/ Cô về mức độ cần thiết của việc rèn luyện các kĩ năng thành 

phần của kĩ năng TKBH cho sinh viên ngành GDTH (1. Rất cần thiết  2. Cần thiết  3. 

Không cần thiết) 

TT Các kĩ năng thành phần 
Mức độ cần thiết 

1 2 3 

1 KN Thiết kế mục tiêu dạy học    

2 KN Thiết kế nội dung học tập    

3 KN Thiết kế hoạt động học của người học; thiết 

kế phương pháp, kĩ thuật dạy học của giáo viên 
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4 KN Thiết kế các phương tiện giảng dạy- học 

tập, học liệu 

   

5 KN Thiết kế môi trường học tập    

2.6/ Đánh giá của Thầy / Cô về thái độ của sinh viên trong việc rèn luyện kĩ năng 

TKBH 

 Rất chăm chỉ    Chăm chỉ    Chưa chăm chỉ 

      Xin trân trọng cảm ơn quý Thầy/ Cô! 

      

 

 

PHỤ LỤC 1B 

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN CỦA SINH VIÊN, CỰU SINH VIÊN 

A.Thông tin cá nhân 

- Họ và tên:.............................................................................................. 

- Sinh viên năm thứ..................Trường..................................................... 

B.Nội dung thăm dò ý kiến 

Để góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động rèn luyện kĩ năng thiết kế bài 

học (TKBH) tại trường Đại học Sư phạm, đề nghị các bạn sinh viên vui lòng trả lời 

những câu hỏi trong phiếu này. Những thông tin thu được từ các phiếu này chỉ phục 

vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, không vì mục đích nào khác.Cách trả lời các 

câu hỏi: 

- Hãy đánh dấu X vào ô trống () trước mỗi phương án trả lời/đáp án mà bạn 

cho là đúng nhất. 

- Nếu câu hỏi mà câu trả lới có nhiều mức độ thì các bạn hãy tích vào mức độ 

mà bạn cho là phù hợp nhất. 

1. Đánh giá của sinh viên về nội dung, chương trình và cách thức tổ chức rèn 

luyện kĩ năng TKBH hiện nay 

1.1/ Theo bạn, trong các kiểu rèn luyện kĩ năng nghề cho sinh viên hiện nay, bạn thấy 

kiểu  nào phù hợp cho việc rèn luyện kĩ năng TKBH nhất? 

 Tổ chức theo hình thức dạy học bài – lớp  

  Tổ chức thành các chuyên đề thực hành 

  Tổ chức làm việc theo nhóm kết hợp thực hành trong môi trường thực tiễn 

1.2/ Nội dung rèn luyện kĩ năng TKBH hiện nay phù hợp với thực tiễn ở trường phổ 

thông. 

 Rất phù hợp    Không phù hợp   Phù hợp ít 

1.3/ Mức độ phù hợp của nội dung rèn luyện KN TKBH trong chương trình đào tạo 

hiện hành. 

TT Nội dung rèn luyện KN TKBH Mức độ đáp ứng của chương trình 

Tốt Đạt yêu cầu Chưa đạt yêu cầu 

1 KN thiết kế mục tiêu     

2 KN thiết kế nội dung    

3 KN thiết kế phương tiện, học 

liệu dạy học 

   

4 KN thiết kế hoạt động người học    

5 KN thiết kế môi trường học tập    

 

1.4 a/  Phương pháp rèn luyện kĩ năng TKBH  hiện nay. 
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 Rất phù hợp    Không phù hợp   Phù hợp ít 

 b/ Giảng viên thường sử sụng các cách thức nào sau đây để rèn luyện kĩ năng TKBH?  

 

TT Các PPDH 

Mức độ sử dụng 

Thường 

xuyên 

Thỉnh 

thoảng 
Hiếm khi 

Chưa bao 

giờ 

1 Thuyết trình     

2 Thảo luận nhóm     

3 Nêu và GQVVĐ     

4 Động não     

5 Thực hành theo mẫu     

6 Dạy học dự án     

7 Đàm thoại     

8 Phương pháp khác     

 

1.5/ Theo bạn, việc tự lực thực hiện các công việc để chiếm lĩnh tri thức, kĩ năng có 

đem lại hứng thú học tập cho bạn không? 

 Rất hứng thú    Không hứng thú   Bình thường 

1.6/ Thời gian dành cho rèn luyện kĩ năng TKBH trên lớp hiện nay. 

 Đủ thời gian    Thiếu thời gian   Thừa thời gian 

1.7 a/ Quy trình rèn luyện kĩ năng TKBH hiện nay. 

 Được tổ chức một cách lôgic, có hiệu quả cao 

 Chưa có quy trình riêng một cách rõ ràng 

 Có, nhưng chưa phù hợp. 

b/ Mức độ hài lòng của bạn về quy trình rèn luyện KN TKBH hiện nay. 

 

TT Các quy trình Tiêu chí 

Mức độ hài lòng 

Hài lòng  
Có điểm chưa 

hài lòng  

Không hài 

lòng  

1 
Quy trình tổ 

chức hướng dẫn 

Rõ ràng    

Hợp lý    

Hiệu quả    

2 
Quy trình rèn 

luyện 

Rõ ràng    

Phù hợp    

Hiệu quả    

3 
Quy trình kiểm 

tra đánh giá 

Chính xác    

Khách quan    

Kịp thời    

1.8/ Khâu tổ chức, giám sát, điều chỉnh của giảng viên trong quá trình rèn luyện kĩ 

năng TKBH cho sinh viên ngành GDTH. 

 Tốt   Bình thường   Còn nhiều hạn chế 

1.9/ Khâu tổ chức tự đánh giá, tự điều chỉnh của sinh viên trong rèn luyện kĩ năng 

TKBH. 

 Thường xuyên    Thỉnh thoảng   Chưa thực hiện 

1.10/ Tính chính xác, khách quan trong kiểm tra, đánh giá kĩ năng TKBH 
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 Rất chính xác, khách quan    Tương đối chính xác, khách quan

   Chưa chính xác, chưa khách quan 

1.11 Bạn đánh giá như thế nào về mức độ KN nghiệp vụ sư phạm của Giảng viên 

trong tổ chức rèn luyện KN TKBH? 
 

TT Các kĩ năng Mức độ Tự đánh giá 

1 
KN thiết kế nội dung rèn 

luyện 

Tốt  

Đạt yêu cầu  

Chưa đạt  

2 
KN tổ chức, quản lí rèn 

luyện 

Tốt  

Đạt yêu cầu  

Chưa đạt  

3 

KN kiểm tra, đánh giá 

Tốt  

Đạt yêu cầu  

Chưa đạt  

1.12. Bạn đánh giá như thế nào về tình cảm, thái độ của GgV trong tổ chức rèn luyện 

KN TKBH cho SV? 

 

TT Thái độ, tình cảm Mức độ Tự đánh giá 

1 

Sự nhiệt tình 

Rất cao  

Bình thường  

Không cao  

2 

Kiên trì, nhẫn nại 

Rất cao  

Bình thường  

Không cao  

3 
Tính nghệ thuật, sự khéo léo 

trong tổ chức rèn luyện 

Tốt  

Bình thường  

Chưa cao  

1.13 a/  Điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học....phục vụ cho việc rèn luyện kĩ năng 

TKBH cho sinh viên ngành GDTH. 

 Đầy đủ   Tương đối đủ    Thiếu 

b/ Chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phòng học chức năng 

  Tốt     Trung bình     Còn nhiều hạn chế 

2. Tự đánh giá kết quả  rèn luyện kĩ năng TKBH của sinh viên 

2.1 Bạn  tự đánh giá mức độ nhận thức về kĩ năng TKBH của mình như thế nào? 

TT Các KN thành phần 

Mức độ nhận thức 

Nhận thức 

đầy đủ 

Chưa 

đầy đủ 

Chưa 

biết 

1 Thiết kế mục tiêu dạy học    

2 Thiết kế nội dung học tập    

3 Thiết kế hoạt động học của người học; 

thiết kế phương pháp, kĩ thuật dạy học 

của giáo viên 

   

4 Thiết kế các phương tiện, học liệu dạy 

học 

   

5 Thiết kế môi trường học tập    

2.2/ Bạn  tự đánh giá  mức độ thực hiện kĩ năng TKBH của mình như thế nào? 
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TT Các KN thành phần 

Mức độ thực hiện kĩ năng 

Thành 

thạo 

Tương đối 

thành thạo 

Chưa 

thành thạo 

1 KN Thiết kế mục tiêu dạy học    

2 KN Thiết kế nội dung học tập    

3 KN Thiết kế hoạt động học của người 

học; thiết kế phương pháp, kĩ thuật dạy 

học của giáo viên 

   

4 KN Thiết kế các phương tiện, học liệu 

dạy học 

   

5 KN Thiết kế môi trường học tập    

2.3/ Bạn đánh giá như thế nào về hiệu quả của các kế hoạch bài học của mình? 

Tiêu chí đánh  giá 

Kết quả các KHBH của SV 

Thiết kế 

tốt 

Đạt yêu 

cầu 

Chưa đạt 

yêu cầu 

1.Chuyển các nội dung học tập thành các hoạt 

động học phù hợp 
   

2.Cơ hội trải nghiệm của học sinh tương ứng 

với các dạng bài học 
   

3.Tính mục đích của hoạt động    

4.Sự tương thích của các hoạt động của người 

dạy với hoạt động người học 
   

5. Phương tiện dạy học tối ưu    

6. Mô tả kết quả học tập cụ thể    

7.Thể hiện rõ ý tưởng dạy học một cách logic    

8. Phân bố thời gian hợp lý    

9. Tính cơ động của thiết kế    

10. Tính hiệu quả của thiết kế    

2.4/ Theo bạn, những yếu tố nào ảnh hưởng đến hiệu quả việc rèn luyện kĩ năng 

TKBH? 

( 1.Không ảnh hưởng;  2. Có ảnh hưởng   3. Rất ảnh hưởng) 

TT Những yếu tố ảnh hưởng rèn kĩ năng TKBH 
Mức độ ảnh hưởng 

1 2 3 

1 Hứng thú, nhu cầu của sinh viên     

2 Tri thức chuyên môn    

3 Môi trường rèn luyện    

4 Quy trình rèn luyện    

5 Cơ hội việc làm sau khi ra trường    

6 Năng lực và sự nhiệt tình của GV    

7 Điều kiện cơ sở vật chất    

8 Các yếu tố khác.............    

2.5/ Đánh giá của bạn về mức độ cần thiết của việc rèn luyện các kĩ năng thành phần. 

TT Các kĩ năng thành phần 
Mức độ cần thiết 

1 2 3 

1 KN Thiết kế mục tiêu dạy học    

2 KN Thiết kế nội dung học tập    

3 KN Thiết kế hoạt động học của người học; thiết    
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kế phương pháp, kĩ thuật dạy học của giáo viên 

4 KN Thiết kế các phương tiện, học liệu dạy học    

5 KN Thiết kế môi trường học tập    

2.6/ Mức độ hài lòng của bạn về năng lực chuyên môn và sự nhiệt tình của giảng viên 

các bộ môn phương pháp giảng dạy. 

 Rất hài lòng   Có một chút chưa hài lòng   Không hài lòng 

2.7/ Bạn đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của những yếu tố sau đây trong định 

hướng đổi mới tổ chức rèn luyện kĩ năng TKBH ? (1.Rất quan trọng; 2. Quan trọng; 3. 

Ít quan trọng ; 4. Không quan trọng) 

TT Định hướng đổi mới 
Mức độ ĐG 

1 2 3 4 

1 Tăng thời lượng cho nội dung rèn luyện KN TKBH     

2 Tạo nhiều cơ hội trải nghiệm và thực hành cho SV      

3 Tăng cường ứng dụng thực tiễn     

4 Tăng cường học tập theo nhóm     

5 Khơi gợi động cơ, hứng thú, sự nỗ lực của người học     

6 Hỗ trợ phương tiện, điều kiện và các nguồn học liệu học tập     

7 Môi trường học tập thân thiện, hợp tác, cởi mở     

8 Xây dựng bộ công cụ đánh giá vơi những tiêu chí đánh giá rõ 

ràng, cụ thể 

    

9 Đánh giá công bằng, khách quan, kịp thời     

10 Khuyến khích, tạo điều kiện cho SV tự đánh giá và đánh giá 

lẫn nhau 

    

 

      Xin trân trọng cảm ơn các bạn! 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1C 

PHIẾU HỎI Ý KIẾN GIẢNG VIÊN 

A.Thông tin cá nhân 

- Họ và tên giảng viên:.................................................................................. 

- Giảng dạy bộ môn..........................Trường.................................................. 

B.Nội dung thăm dò ý kiến 

Để góp phần nâng cao hiệu quả của hoạt động rèn luyện kĩ năng thiết kế bài học 

(TKBH) tại trường Đại học Sư phạm, xin quý Thầy/ Cô vui lòng trả lới những câu hỏi 

trong phiếu này. Những thông tin thu được từ các phiếu này chỉ phục vụ cho mục đích 

nghiên cứu khoa học, không vì mục đích nào khác. 

1. Theo Thầy/ Cô, Dạy học theo dự án (DHTDA) có phù hợp trong tổ chức rèn luyện 

kĩ năng TKBH không? 

 Rất phù hợp    Phù hợp ít   Không phù hợp 

2. Nếu đã từng sử dụng DHTDA, xin Thầy/ Cô vui lòng kể tên các dự án học tập 

(DAHT), mục đích và khoảng thời gian triển khai DAHT mà mình đã sử dụng trong tổ 

chức rèn luyện kĩ năng cho sinh viên. 

Tên DAHT Mục đích sử dụng Khoảng thời gian triển khai DAHT 
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3. Xin Thầy/ Cô vui lòng mô tả các bước tiến hành tổ chức dạy học một DAHT đã 

thực hiện? 

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

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

4.Đánh giá của Thầy /Cô về hiệu quả của việc vận dụng DHTDA trong rèn luyện  

kĩ năng nói chung và kĩ năng TKBH nói riêng.  

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

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

5. Thầy/ Cô gặp những khó khăn gì khi tổ chức DHTDA trong rèn luyện kĩ năng nói 

chung và kĩ năng TKBH nói riêng cho sinh viên? 

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

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

     Xin trân trọng cảm ơn quý Thầy/ Cô! 
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PHỤ LỤC 2 

HỒ SƠ QUẢN LÍ DỰ ÁN CỦA GIẢNG VIÊN 

1. Mẫu kế hoạch DAHT 

2.Bảng phân công nhóm 

3. Bảng kiểm thực hiện dự án, giám sát tiến độ dự án 

4. Bảng đánh giá các sản phẩm 

 PL2A. MẪU KẾ HOẠCH  DẠY HỌC THEO DỰ ÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG...........        

KHOA............... 

         Mã học phần:   

          KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO DỰ ÁN 

   Tên dự án:............... 

   Thời gian thực hiện:............... 

   Người thiết kế...................... 

1.Khái quát về dự án 

2.Mục tiêu dự án 

3.Nhiệm vụ dự án 

 3.1 Nhiệm vụ nghiên cứu lí thuyết 

 3.2Nhiệm vụ khảo sát thực tiễn 

 3.3  Rèn luyện KN TKBH 

4.Phương tiện, học liệu dạy học 

- -Công nghệ , phần cứng (Máy quay, máy tính, máy ảnh, máy chiếu, đầu đĩa.....) 

- -Công nghệ, phần mềm: (Ấn phẩm, phần mềm, thư điện tử, phần mềm xử lí ảnh, hệ 

soạn thảo văn bản...) 

- -Nguồn tài liệu: (Sách, giáo trình, bài báo, ....) 

1. 5.Các sản phẩm dự kiến và lịch trình đánh giá 

 Giai đoạn chuẩn bị Thực hiện dự án Đánh giá DA 

Sản phẩm đánh giá    

Công cụ đánh giá    

 

 

   

 

 

   

Người đánh giá    
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PHỤ LỤC 2B 

MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO DỰ ÁN 

DỰ ÁN 1 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH       

KHOA GIÁO DỤC 

         Mã học phần:   

          KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO DỰ ÁN 

Tên dự án:“Khuynh hướng và cách tiếp cận mới trong TKBH  môn Đạo đức. 

Thời gian thực hiện:  

Người thiết kế.Th.s Nguyễn Thị Phương Nhung 

 

1/ Khái quát về dự án 
DAHT “Khuynh hướng và cách tiếp cận mới trong TKBH môn Đạo đức” là 

môđun học tập nằm trong chuỗi các đơn vị học tập của giai đoạn 2. Trước khi tiến 

hành DAHT này người học đã có nhận thức và thực hiện được các kĩ thuật cơ bản về 

TKBH. Mục đích chủ yếu của DAHT này giúp SV thực hiện chính xác và đầy đủ các 

thao tác, kĩ thuật TKBH phù hợp đặc trưng môn Đạo đức.Vận dụng các lí thuyết và 

cách tiếp cận mới trong TKBH môn Đạo đức. 

2/ Mục tiêu dự án học tập 

- Kiến thức:  (1) SV  mô tả được một cách khái quát  những lý thuyết tiêu biểu 

trong và ngoài nước về TKBH; giải thích sự hình thành và phát triển các khuynh 

hướng tiếp cận mới trong TKBH; (2) Phân tích được các thành phần cơ bản của  

TKBH  trong dạy học hiện đại; (3) Đánh giá, đưa ra những nhận định về việc ứng 

dụng những khuynh hướng lý thuyết hiện đại vào thực tiễn trường phổ thông. 

-.Kỹ năng: (1) Tiến hành xây dựng các mô hình lý thuyết ứng dụng vào thực 

tiễn trường phổ thông; (2) Lập kế hoạch bài dạy theo mô hình lý thuyết đã xây dựng; 

(3) Khảo sát, đánh giá tính ứng dụng và tính khả thi của các sản phẩm đã thiết kế. 

- Thái độ: Tiếp nhận có phê phán các lý thuyết và khuynh hướng mới trong 

TKBH. 

3/ Nhiệm vụ DAHT 

- Nghiên cứu lý thuyết:  

  + Tìm hiểu đặc điểm, nội dung, logic các đơn vị kiến thức trong chương trình 

môn Đạo đức ở tiểu học; 

+ Mục đích, nhiệm vụ dạy học môn Đạo đức; Xác định yêu cầu, đặc trưng cơ 

bản trong TKBH môn Đạo đức; 

+ Mô tả, giải thích lôgic và quy trình dạy học  môn Đạo đức; 

+ Tìm hiểu các phương pháp, phương tiện và các hình thức tổ chức dạy học đặc 

trưng môn Đạo đức ở Tiểu học; 

+ Nghiên cứu ứng dụng mô hình lý thuyết về hình thành giá trị trong dạy học 

môn Đạo đức;  

+ Tìm hiểu cấu trúc,các nhiệm vụ cụ thể trong thiết kế một đơn vị bài học môn 

Đạo đức. 

- Tìm hiểu thực tế tại trường phổ thông: 

+ Dự  giờ mẫu của GV phổ thông dạy học môn Đạo đức; 

+ Nghiên cứu giáo án mẫu môn Đạo đức của GVphổ thông; 

- Thực hành TKBH 
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+ Thực hành thiết kế 2 đơn vị bài học trong chương trình môn Đạo đức/ 1 nhóm 

SV.  

+ Tập giảng thử trong nhóm- đánh giá- điều chỉnh, bổ sung- xin ý kiến của 

GVphổ thông – hoàn thiện sản phẩm. 

+ Tập giảng trước lớp  

 4/ Tài liệu học tập và học liệu dạy học 

 [1]. Đặng Thành Hưng (2004), Thiết kế phương pháp dạy học theo hướng tích cực 

hóa, Tạp chí Giáo dục, số 102/02, trang 6-7/13, Hà Nội. 

 [2]. Đặng Thành Hưng (2013), Thiết kế bài học và tiêu chí đánh giá, Tạp chí Khoa 

học Giáo dục số 94, Hà Nội. 

 [3]. Ngô Anh Tuấn (2012), Các khuynh hướng và cách tiếp cận mới trong thiết kế 

dạy học và công nghệ dạy học, Tạp chí Giáo dục số 280. 

 [4]. Jan van den Akker (chủ biên) (2006), Education Design Research,  Routledge 

Taylor & Francis Group.  

 [5]. Jeroen  Van  Merrienboer,  Paul  A.  Kirschner  (2008),  Four  Component 

Instructional Design (4C/ID), Netherlands. 

 [6]. Nguyễn Hữu Hợp (2014), Đạo đức và PPDH Đạo đức, NXB ĐHSP Hà Nội. 

 [7]. Vở bài tập Đạo đức lớp 1,2,3; Sách giáo khoa Đạo đức lớp 4,5, NXB Giáo dục. 

  - Trang web học tập:  

- Phần mềm soạn thảo văn bản, máy in để tạo ấn phẩm, thiết kế bài trình diễn. 

(Sử dụng Word soạn thảo văn bản; sử dụng Powerpoint làm bài trình diễn; sử dụng 

Publisher làm ấn phẩm; sử dụng công cụ tìm kiếm, trình duyệt Web tra cứu thông tin; 

sử dụng Mail (yahoo, gmail…), Blog, Dropbox để trao đổi thông tin.)  Máy tính, máy 

chiếu,….để trình diễn bài dạy. 

 5/ Sản phẩm dự kiến của dự án và lịch trình đánh giá 

Lịch trình đánh giá 

 GĐ CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN KẾT THÚC DỰ ÁN 

Công 

cụ 

đánh 

giá 

- Quan sát 

- Bộ tiêu chí đáng giá 

hoạt động nhóm; 

- Tiêu chí đánh giá 

các sản phẩm: ấn 

phẩm, bản báo cáo; 

sản phẩm TKBH... 

 

 - Quan 

sát; 

 - Phỏng 

vấn sâu; 

 - Tiêu chí 

đánh giá hoạt động 

nhóm; 

 - Tiêu chí 

đánh giá mức độ đạt 

được về KN TKBH 

 

- Tiêu chí đánh giá 

KN; 

- Tiêu chí đánh giá 

các ấn phẩm; các sản 

phẩm của DA. 

-Tiêu chí đánh giá về 

cách trình bày các sản 

phẩm DA. 

Sản 

phẩm 

đánh 

giá 

Bản kế hoạch thực 

hiện dự án học tập 

“Khuynh hướng và 

cách tiếp cận mới 

trong TKBH  môn 

Đạo đức” 

- Bản báo cáo thu hoạch 

nghiên cứu lý thuyết về 

những cách tiếp cận mới 

trong TKBH môn Đạo 

đức 

- Bản cáo cáo thực trạng 

ứng dụng những thành 

tựu mới về LLDH trong 

TKBH ở trường TH. 

 - Thiết kế 

- Bản nghiên cứu lý 

luận về những khuynh 

hướng mới trong 

TKBH 

-Bản cáo cáo nghiên 

cứu thực tiễn 

 -Thiết 

kế bài học; 

 -Các 

sản phẩm khác: Web, 
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bài học theo lí thuyết 

mới của nhóm 

-Sổ nhật kí sư phạm. 

các nguồn học liệu; 

bản trình chiếu các 

sản phẩm. 

 

Người 

đánh 

giá 

 Nhóm dự án tự đánh 

giá; Đánh giá của GV. 

 

 -Nhóm 

dự án tự đánh giá 

 -Đánh 

giá của GV 

-Nhóm dự án tự kiểm 

tra, hiệu chỉnh; 

-Đánh giá, nhận xét 

giữa các nhóm DA; 

-Đánh giá của GV. 

 Tổng hợp đánh giá 

 -Mức độ thuần thục KN TKBH; 

-Tính sáng tạo và tính hiệu quả của các TKBH; 

-Đánh giá nhận thức về những khuynh hướng mới 

 

6/ Tiến trình dạy học theo dự án 

Giai 

đoạn 

Nội dung 
Hoạt động của GV Hoạt động SV 

Chuẩn 

bị  

-1giờ 

chuẩn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xác định 

tên và nội 

dung dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. GV tổ chức nhóm, gợi 

mở về chủ đề dự án 

- GV đưa tình huống: có 2 kế 

hoạch bài học cụ thể (chứa 

nhiều lỗi) 

Theo bạn để TKBH môn Đạo 

đức chúng ta cần làm gì? 

2. Giao nhiệm vụ nhóm 

1/ Nhiệm vụ DAHT: 

- Nghiên cứu lí luận về 

TKBH môn Đạo đức, những 

đặc trưng cơ bản trong 

TKBH môn Đạo đức 

- Kĩ thuật cụ thể để TKBH 

môn Đạo đức 

- Mô hình kế hoạch bài học 

tiết 1 và tiết 2 trong dạy học 

môn Đạo đức 

- Quan sát thao tác và kĩ thuật 

TKBH môn Đạo đức của 

giáo viên phổ thông đối chiếu 

với lí luận hiện đại về TKBH;  

-Thực hành thiết kế 2 sản 

phẩm KHBH trong chương 

trình dạy học môn Đạo đức. 

2/ Yêu cầu các sản phẩm của 

DA; mức độ cần đạt được 

của KN. 

- 1 bài báo cáo nghiên cứu về 

lí luận  TKBH môn Đạo đức; 

-1 bài báo cáo về nghiên cứu 

1.Tổ chức nhóm 

- Phân công trách nhiệm các 

thành viên trong nhóm: nhóm 

trưởng, thư kí, phụ trách 

CNTT; phụ trách viết báo cáo; 

.... 

 

 

2. Xác định chủ đề và mục 

tiêu dự án 

- Xác định tên dự án, mục đích 

yêu cầu của DAHT; 

- Thảo luận xây dựng mục tiêu 

cùng với sự hướng dẫn và hỗ 

trợ của GV. 

- Hoàn thiện và viết mục tiêu 

hoạt động cụ thể 

-  Xác định cách thức tiến hành 

dự án 

- Xác định những công việc 

cần làm, xác định sản phẩm 

cần đạt được 

- Xác định những mốc thời 

gian quan trọng... 
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Xây dựng 

kế hoạch 

học tập 

theo dự án 

thực tiễn TKBH môn Đạo 

đức ở trường phổ thông 

- 2 bản KHBH môn Đạo đức  

Thang đánh giá các sản phẩm 

(phụ lục kèm theo) 

 3/Quy định về cách tổ chức 

và quản lí DA 

- Điều hành dự án chung: GV 

bộ môn; 

- Dự án chia 3 giai đoạn thực 

hiện, sau mỗi giai đoạn các 

nhóm báo cáo tiến độ thực 

hiện (báo cáo kèm theo); 

3. Hướng dẫn SV lập kế 

hoạch DAHT 

- Thẩm định lại các mục tiêu 

và sản phẩm các nhóm đề 

xuất; 

- Điều chỉnh các kế hoạch 

thực hiện của các DAHT; 

- Xác định các mốc thời gian 

đánh giá và kiểm tra tiến độ; 

- Hướng dẫn SV hoàn thiện 

kế hoạch DAHT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Xây dựng kế hoạch thực 

hiện 

- Thiết kế mục tiêu của các 

DAHT; 

- Thiết kế các nhiệm vụ DA; 

- Các hoạt động triển khai cụ 

thể; 

- Điều kiện, phương tiện học 

liệu cần thiết; 

- Hoàn thành bản kế hoạch 

DAHT.  

Thực 

hiện 

dự án 

(10 giờ 

chuẩn) 

 

 

 Nghiên 

cứu lí luận 

về TKBH 

môn Đạo 

đức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hướng dẫn nghiên cứu 

tài liệu 

- Tổ chức cho SV đọc, phân 

tích, tổng hợp, đánh giá các 

tài liệu mục [4]; 

- GV định hướng, hướng dẫn 

cách khai thác và xử lí thông 

tin. 

 

 

 

 

 

 

 

-Hướng dẫn phân tích và tổng 

hợp tài liệu; 

 

 

 

1. 1. Đọc, phân tích, tổng 

hợp tài liệu 

- SV đọc lướt các nguồn tài 

liệu, liệt kê các khuynh hướng 

hiện đại trong TKBH. 

 - Người học được tham gia 

lựa chọn các nhiệm vụ trọng 

tâm dự án và tiến trình kế 

hoạch; Từng thành viên theo 

chủ đề phân công thu thập, 

nghiên cứu tài liệu, tìm kiếm 

và xử lý thông tin để hoàn 

thành sản phẩm của mình về: 

+ Các quan điểm về TKBH; 

+ Thành phần, cấu trúc, bản 

chất của TKBH; 

+ Các trường phái TKBH: 

TKBH theo nguyên tắc hoạt 

động; TKBH theo lí thuyết 

phân hóa; TKBH tích hợp; 
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 Tổ chức 

quan sát 

mẫu và TH 

theo mẫu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luyện tập 

thuần thục 

các TT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tổ chức cho SV quan sát 

mẫu và thực hành theo mẫu 

- Hình thành biểu tượng về 

hành vi TKBH:  

+ Tổ chức quan sát các thao 

tác TKBH môn Đạo đức của 

GV phổ thông;  đánh giá, 

phân tích các KHBH (2 sp/ 

nhóm) 

- Đánh giá nhận xét; đối 

chiếu với cơ sở lí luận đã 

nghiên cứu; 

- Tổ chức thực hành: xây 

dựng khung cơ bản về TKBH 

theo các khuynh hướng dạy 

học mới. 

 

3. Tổ chức luyện tập trong 

điều kiện biến đổi  

- Tổ chức cho SV luyện tập 

TKBH  

+ TKBH môn Đạo đức theo lí 

thuyết dạy học phân hóa; 

+ TKBH môn Đạo đức cho 

tiết giáo dục tự chọn; 

+ Thiết kế phiếu giao việc, 

phiếu rèn luyện, thiết kế bài 

tập thực hành.... 

- Định hướng, khuyến khích 

tư tưởng, tình cảm, nhu cầu 

của người học.Thuyết phục, 

động viên người học phấn 

đấu, vượt khó, nâng đỡ họ 

trong quá trình học tập và rèn 

luyện. .... 

- Tư vấn, hỗ trợ, điều chỉnh 

sửa sai các thao tác trong quá 

trình luyện tập 

TKBH theo lí thuyết tương tác. 

+ Các đặc trưng cơ bản về 

TKBH trong dạy học môn Đạo 

đức. 

- Viết sản phẩm báo cáo 

- Trao đổi, thảo luận về nội 

dung báo cáo 

- Hoàn thiện báo cáo và thiết 

kế sản phẩm trình bày. 

2. Nghiên cứu thực tiễn 

- Họp nhóm trao đổi nội dung 

khảo sát, tìm hiểu. 

- SV tiến hành quan sát các 

thao tác TKBH của GV phổ 

thông đối với các dạng bài 

trong dạy học môn Đạo đức. 

 

 

 

- Nghiên cứu hồ sơ dạy học, 

phân tích, đánh giá các KHBH 

của GV phổ thông. 

- Thực hành: Xây dựng quy 

trình TKBH môn đạo đức; 

luyện tập TKBH theo mẫu 

- Viết bản báo cáo về tìm hiểu 

thực tiễn 

3. Luyện tập theo nhóm 

chuyên sâu 

- Các nhóm tiến hành thiết kế 

các bài học theo khung lí 

thuyết đã nghiên cứu; 

 

- Tiến hành nghiên cứu, thử 

nghiệm những ý tưởng mới 

của nhóm trong các sản phẩm 

TKBH; 

 

 

- Trao đổi, nhận xét trong 

nhóm; điều chỉnh bổ sung và 

hoàn thiện sản phẩm; 

 

 

 

 

 

 



   19 

 

 

 

Vận dụng 

vào thực 

tiễn 

4. Vận dụng các sản phẩm 

vào thực tiễn, điều chỉnh, 

hoàn thiện KN. 

- Giám sát quá trình làm việc 

và trợ giúp các nhóm trong 

việc thiết kế các sản phẩm; 

- Tổ chức cho SV tập giảng 

các thiết kế trước lớp; 

4.Thử nghiệm thiết kế mới  

 

+ Các nhóm tiến hành hoàn 

thiện các TKBH theo lý thuyết 

đã lựa chọn; 

+ Chỉnh sửa nội dung nếu có; 

+ Tập giảng trước lớp. 

Báo 

cáo 

sản 

phẩm 

và 

đánh 

giá 

DAHT 

của 

nhóm 

(3 giờ 

chuẩn) 

 - Báo cáo sản phẩm của các 

nhóm: 

+ Sản phẩm nghiên cứu lý 

thuyết 

+ Sản phẩm nghiên cứu thực 

tiễn 

+ Tập giảng trước lớp 

- Đánh giá nhận xét kết quả 

thực hiện DAHT 

+ Kế hoạch chi tiết thực hiện 

DAHT 

+ Nội dung sản phẩm NC lý 

thuyết, thực tiễn, 1 TKBH; 

 

 

 

- Đại diện các nhóm báo cáo 

sản phẩm 

- Nhận xét, đánh giá các sản 

phẩm 

- Các nhóm nghe nhận xét, 

đánh giá của GgV 

- Rút kinh nghiệm việc thực 

hiện DAHT 

 

DỰ ÁN 2 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH       

KHOA GIÁO DỤC 

         Mã học phần:   

          KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO DỰ ÁN 

Tên dự án:“Thiết kế bài học môn Tự nhiên- Xã hội lớp 1,2,3” 

Thời gian thực hiện:  3 tuần (3 giờ chuẩn, 15 giờ thực hiện) 

Người thiết kế.Th.s Nguyễn Thị Phương Nhung 

 

1/ Khái quát về dự án 
DAHT “TKBH môn Tự nhiên- Xã hội lớp 1,2,3” là môđun học tập nằm trong 

chuỗi các đơn vị học tập của giai đoạn 2 (mục 3.1). Đây là mô đun giúp SV có nhận 

thức đầy đủ về quá trình dạy học môn Tự nhiên- Xã hội (lớp 1,2,3) bao gồm: mục tiêu, 

nội dung chương trình, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, cách kiểm tra đánh 

giá môn Tự nhiên- Xã hội. Từ đó SV có khả năng TKBH các đơn vị bài học môn Tự 

nhiên- Xã hội một cách sáng tạo và hiệu quả. Trước khi tiến hành DAHT này người 

học đã có nhận thức và thực hiện được các kĩ thuật cơ bản về TKBH. Mục đích chủ 

yếu của DAHT này giúp SV thực hiện chính xác và đầy đủ các thao tác, kĩ thuật 

TKBH phù hợp đặc trưng môn Tự nhiên-Xã hội.  

2/ Mục tiêu dự án 

* Kiến thức:- Mô tả cấu trúc, đặc điểm, nội dung, lôgic các đơn vị kiến thức 

trong chương trình môn Tự nhiên-Xã hội (lớp 1,2,3); 

- Phân tích, khái quát cơ sở lý luận về thiết kế bài học môn Tự nhiên-Xã hội 

(những lý thuyết nền tảng, kỹ thuật thiết kế....). 
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*.Kỹ năng: - Biết thực hiện các thao tác kỹ thuât các kỹ năng thành phần TKBH 

đúng mẫu; SV tự điều chỉnh, uốn nắn những nhược điểm, thiếu sót có thể có trong quá 

trình hình thành để kịp thời sửa chữa. 

- Khảo sát, đánh giá các TKBH trong thực tiễn dạy học môn Tự nhiên-Xã hội ở 

trường phổ thông; 

-Vận dụng các lí thuyết mới trong thiết kế các đơn vị bài học môn Tự nhiên- Xã 

hội phù hợp. 

 *.Thái độ: Người học có khả năng học hợp tác, cộng tác và tiếp nhận ý kiến 

khác biệt của người khác. Nâng cao lòng yêu nghề, ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, 

thái độ nghiêm túc, sáng tạo trong  dạy học. 

 3/ Nhiệm vụ DAHT 

- Nghiên cứu lý thuyết:  

  + Tìm hiểu đặc điểm, nội dung, lôgic các đơn vị kiến thức trong chương trình 

dạy học môn Tự nhiên-Xã hội ở tiểu học;  Mục đích, nhiệm vụ dạy học môn Tự nhiên-

Xã hội (lớp 1,2,3); Xác định yêu cầu, đặc trưng cơ bản trong TKBH môn Tự nhiên-Xã 

hội. 

+ Mô tả, giải thích lôgic và quy trình dạy học  môn Tự nhiên-Xã hội; Tìm hiểu 

các phương pháp, phương tiện và các hình thức tổ chức dạy học đặc trưng môn Tự 

nhiên-Xã hội (lớp 1,2,3). 

+ Nghiên cứu ứng dụng mô hình lý thuyết hiện đại trong TKBH môn Tự nhiên-

Xã hội (lớp 1,2,3);  Tìm hiểu cấu trúc, các nhiệm vụ cụ thể trong thiết kế một đơn vị 

bài học môn Đạo đức. 

- Tìm hiểu thực tế tại trường phổ thông: 

+ Dự  giờ mẫu của GVphổ thông dạy môn Tự nhiên-Xã hội (lớp 1,2,3); 

+ Nghiên cứu giáo án mẫu môn Tự nhiên-Xã hội của GVphổ thông. 

- Thực hành TKBH 

+ Thực hành thiết kế 2 đơn vị bài học trong chương trình môn Tự nhiên-Xã hội 

(lớp 1,2,3)/ 1 nhóm SV.  

+ Tập giảng thử trong nhóm- đánh giá- điều chỉnh, bổ sung- xin ý kiến của 

GVphổ thông – hoàn thiện sản phẩm. 

+ Tập giảng trước lớp  

4/ Tài liệu tham khảo 

[1]. Nguyễn Thị Thấn (chủ biên), “Phương pháp dạy học các môn về Tự nhiên- 

Xã hội”, NXB ĐHSP 2009. 

[2]. Bùi Phương Nga (Chủ biên), “Tự nhiên-Xã hội và phương pháp dạy học Tự 

nhiên- Xã hội”, NXB Giáo dục. 

[3]. Lê Văn Trưởng (Chủ biên), “Tự nhiên- Xã hội và phương pháp dạy học Tự 

nhiên – Xã hội”, NXB Giáo dục 2007. 

[4]. Nguyễn Thượng Giao, “Phương pháp dạy học Tự nhiên-Xã hội ở Tiểu học”. 

[5] Bùi Phương Nga (Chủ biên),  SGK môn Tự nhiên-Xã hội 1,2,3, NXB Giáo 

dục 2002. 

 5/ Phương tiện học tập 

- Internet để tìm tài liệu, hình ảnh, video,… 

- Phần mềm soạn thảo văn bản, máy in để tạo ấn phẩm, thiết kế bài trình diễn. 

(Sử dụng Word soạn thảo văn bản; sử dụng Powerpoint làm bài trình diễn; sử dụng 

Publisher làm ấn phẩm; sử dụng công cụ tìm kiếm, trình duyệt Web tra cứu thông tin; 

sử dụng Mail (yahoo, gmail…), Blog, Dropbox để trao đổi thông tin.) 

 - Máy tính, máy chiếu,….để trình diễn bài dạy. 
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6/ Sản phẩm dự kiến của dự án 

Lịch trình đánh giá 

 
GĐ CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

KẾT THÚC DỰ 

ÁN 

Công 

cụ 

đánh 

giá 

- Quan sát 

- Bộ tiêu chí đáng giá 

hoạt động nhóm; 

- Tiêu chí đánh giá các 

sản phẩm: ấn phẩm, 

bản báo cáo; sản phẩm 

TKBH... 

 

 - Quan 

sát; 

 - Phỏng 

vấn sâu; 

 - Tiêu 

chí đánh giá hoạt động 

nhóm; 

 - Tiêu 

chí đánh giá mức độ 

đạt được về KN TKBH 

 

- Tiêu chí đánh giá 

KN; 

- Tiêu chí đánh giá 

các ấn phẩm; các 

sản phẩm của DA. 

- Tiêu chí đánh giá 

về cách trình bày 

các sản phẩm DA. 

Sản 

phẩm 

đánh 

giá 

Bản kế hoạch thực hiện 

dự án học tập 

“TKBH Tự nhiên-Xã 

hội lớp 1,2,3 ” 

- Bản thu hoạch nghiên 

cứu khảo sát nội dung 

chương trình dạy học 

môn TN-XH (lớp 

1,2,3). 

- Bản đánh giá thực 

trạng dạy học môn TN-

XH (lớp 1,2,3) ở 

trường phổ thông. 

 - 2 sản 

phẩm TKBH/ 1 nhóm 

- Sổ nhật kí sư phạm. 

- Bản thu hoạch 

nghiên cứu khảo sát 

nội dung chương 

trình dạy học môn 

TN-XH (lớp 1,2,3). 

- Bản đánh giá thực 

trạng dạy học môn 

TN-XH (lớp 1,2,3) ở 

trường phổ thông. 

 - 

Thiết kế bài học; 

 - Các 

sản phẩm khác: 

Web, các nguồn học 

liệu; bản trình chiếu 

các sản phẩm. 

Người 

đánh 

giá 

 Nhóm dự án tự đánh 

giá; Đánh giá của GV. 

 

 - Nhóm 

dự án tự đánh giá 

 - Đánh 

giá của GV 

- Nhóm dự án tự 

kiểm tra, hiệu chỉnh; 

- Đánh giá, nhận xét 

giữa các nhóm DA; 

- Đánh giá của GV. 

 Tổng hợp đánh giá 

 - Mức độ thuần thục KN TKBH; 

- Tính sáng tạo và tính hiệu quả của các TKBH; 

- Đánh giá tính hiệu quả, tính sáng tạo thực hiện DAHT. 

7/ Kế hoạch thực hiện dự án 

Giai 

đoạn 

Nội dung 
Hoạt động của GV Hoạt động SV 

Chuẩn 

bị  

-1giờ 

chuẩn 

 

 

 

 

 

 

1. GV tổ chức nhóm, gợi 

mở về chủ đề dự án 

- GV đưa tình huống: có 2 kế 

hoạch bài học cụ thể (chứa 

nhiều lỗi) 

1.Tổ chức nhóm 

- Phân công trách nhiệm các 

thành viên trong nhóm: nhóm 

trưởng, thư kí, phụ trách 

CNTT; phụ trách viết báo cáo; 
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Xác định 

tên và nội 

dung dự án 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xây dựng 

kế hoạch 

Theo bạn để TKBH môn Tự 

nhiên- Xã hội (L1,2,3) chúng 

ta cần làm gì? 

2. Giao nhiệm vụ nhóm 

1/ Nhiệm vụ DAHT: 

- Nghiên cứu lí luận về 

TKBH môn TN- XH, những 

đặc trưng cơ bản trong 

TKBH môn TN-XH. 

- Kĩ thuật cụ thể để TKBH 

môn TN-XH. 

- Mô hình kế hoạch bài học  

trong dạy học môn TN-XH. 

- Quan sát thao tác và kĩ thuật 

TKBH môn TN- XH của giáo 

viên phổ thông đối chiếu với 

lí luận hiện đại về TKBH;  

-Thực hành thiết kế 2 sản 

phẩm KHBH trong chương 

trình dạy học môn TN-XH. 

2/ Yêu cầu các sản phẩm của 

DA; mức độ cần đạt được 

của KN. 

- 1 bài báo cáo nghiên cứu về 

lí luận  TKBH môn TN-XH; 

-1 bài báo cáo về nghiên cứu 

thực tiễn TKBH môn TN-XH 

ở trường phổ thông 

- 2 bản KHBH môn TN-XH  

Thang đánh giá các sản phẩm 

(phụ lục kèm theo) 

 3/Quy định về cách tổ chức 

và quản lí DA 

- Điều hành dự án chung: GV 

bộ môn; 

- Dự án chia 3 giai đoạn thực 

hiện, sau mỗi giai đoạn các 

nhóm báo cáo tiến độ thực 

hiện (báo cáo kèm theo); 

3. Hướng dẫn SV lập kế 

hoạch DAHT 

- Thẩm định lại các mục tiêu 

và sản phẩm các nhóm đề 

xuất; 

- Điều chỉnh các kế hoạch 

thực hiện của các DAHT; 

- Xác định các mốc thời gian 

đánh giá và kiểm tra tiến độ; 

.... 

 

 

2. Xác định chủ đề và mục 

tiêu dự án 

- Xác định tên dự án, mục đích 

yêu cầu của DAHT; 

- Thảo luận xây dựng mục tiêu 

cùng với sự hướng dẫn và hỗ 

trợ của GV. 

- Hoàn thiện và viết mục tiêu 

hoạt động cụ thể 

-  Xác định cách thức tiến hành 

dự án 

- Xác định những công việc 

cần làm, xác định sản phẩm 

cần đạt được 

- Xác định những mốc thời 

gian quan trọng... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Xây dựng kế hoạch thực 

hiện 

- Thiết kế mục tiêu của các 

DAHT; 

- Thiết kế các nhiệm vụ DA; 
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học tập 

theo dự án 

- Hướng dẫn SV hoàn thiện 

kế hoạch DAHT. 

- Các hoạt động triển khai cụ 

thể; 

- Điều kiện, phương tiện học 

liệu cần thiết; 

- Hoàn thành bản kế hoạch 

DAHT.  

Thực 

hiện 

dự án 

(10 giờ 

chuẩn) 

 

 

 Nghiên 

cứu lí luận 

về TKBH 

môn Đạo 

đức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tổ chức 

quan sát 

mẫu và TH 

theo mẫu 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hướng dẫn nghiên cứu 

tài liệu 

- Tổ chức cho SV đọc, phân 

tích, tổng hợp, đánh giá các 

tài liệu mục [4]; 

- GV định hướng, hướng dẫn 

cách khai thác và xử lí thông 

tin. 

 

 

 

 

 

 

 

-Hướng dẫn phân tích và tổng 

hợp tài liệu; 

 

 

 

 

 

2. Tổ chức cho SV quan sát 

mẫu và thực hành theo mẫu 

- Hình thành biểu tượng về 

hành vi TKBH:  

+ Tổ chức quan sát các thao 

tác TKBH môn TN-XH của 

GV phổ thông;  đánh giá, 

phân tích các KHBH (2 sp/ 

nhóm) 

- Đánh giá nhận xét; đối 

chiếu với cơ sở lí luận đã 

nghiên cứu; 

- Tổ chức thực hành: xây 

dựng khung cơ bản về TKBH 

theo các khuynh hướng dạy 

học mới. 

 

3. Tổ chức luyện tập trong 

điều kiện biến đổi  

- Tổ chức cho SV luyện tập 

2. 1. Đọc, phân tích, tổng 

hợp tài liệu 

- SV nghiên cứu tài liệu, khảo 

sát nội dung, chương trình 

sách giáo khoa môn Tự nhiên-

Xã hội, từ đó chỉ ra: 

+ Mục tiêu, nhiệm vụ dạy học 

môn Tự nhiên-Xã hội; 

+ Đặc điểm về nội dung 

chương trình môn TN-XH; 

+ Khảo sát nội dung dạy học 

qua các lớp; 

+ Lôgic dạy học các dạng đơn 

vị bài học trong chương trình. 

 - SV nghiên cứu tài liệu: 

+ Các quan điểm hiện đại về 

TKBH môn TN-XH; 

+ Thành phần, cấu trúc của 

TKBH môn TN-XH; 

+ Các đặc trưng cơ bản về 

TKBH trong dạy học môn TN-

XH. 

2. Nghiên cứu thực tiễn 

- Họp nhóm trao đổi nội dung 

khảo sát, tìm hiểu. 

- SV tiến hành quan sát các 

thao tác TKBH của GV phổ 

thông đối với các dạng bài 

trong dạy học môn TN-XH. 

 

- Nghiên cứu hồ sơ dạy học, 

phân tích, đánh giá các KHBH 

của GV phổ thông. 

- Thực hành: Xây dựng quy 

trình TKBH môn TN-XH; 

luyện tập TKBH theo mẫu. 

- Viết bản báo cáo về tìm hiểu 

thực tiễn. 

 

 

3. Luyện tập theo nhóm 

chuyên sâu 
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 Luyện tập 

thuần thục 

các TT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vận dụng 

vào thực 

tiễn 

TKBH  

+ TKBH môn TN-XH theo lí 

thuyết dạy học phân hóa; 

+ TKBH môn TN-XH cho 

tiết giáo dục tự chọn; 

+ Thiết kế phiếu giao việc, 

thiết kế bài tập thực hành.... 

- Định hướng, khuyến khích 

tư tưởng, tình cảm, nhu cầu 

của người học.Thuyết phục, 

động viên người học phấn 

đấu, vượt khó, nâng đỡ họ 

trong quá trình học tập và rèn 

luyện. .... 

- Tư vấn, hỗ trợ, điều chỉnh 

sửa sai các thao tác trong quá 

trình luyện tập 

4. Vận dụng các sản phẩm 

vào thực tiễn, điều chỉnh, 

hoàn thiện KN. 

- Giám sát quá trình làm việc 

và trợ giúp các nhóm trong 

việc thiết kế các sản phẩm; 

- Tổ chức cho SV tập giảng 

các thiết kế trước lớp; 

- Các nhóm tiến hành thiết kế 

các bài học theo khung lí 

thuyết đã nghiên cứu; 

 

- Tiến hành nghiên cứu, thử 

nghiệm những ý tưởng mới 

của nhóm trong các sản phẩm 

TKBH; 

 

 

- Trao đổi, nhận xét trong 

nhóm; điều chỉnh bổ sung và 

hoàn thiện sản phẩm; 

 

 

 

 

 

4.Thử nghiệm thiết kế mới  

 

+ Các nhóm tiến hành hoàn 

thiện các TKBH theo lý thuyết 

đã lựa chọn; 

+ Chỉnh sửa nội dung nếu có; 

+ Tập giảng trước lớp. 

Báo 

cáo 

sản 

phẩm 

và 

đánh 

giá 

DAHT 

của 

nhóm 

(3 giờ 

chuẩn) 

 - Báo cáo sản phẩm của các 

nhóm: 

+ Sản phẩm nghiên cứu lý 

thuyết 

+ Sản phẩm nghiên cứu thực 

tiễn 

+ Tập giảng trước lớp 

- Đánh giá nhận xét kết quả 

thực hiện DAHT 

+ Kế hoạch chi tiết thực hiện 

DAHT 

+ Nội dung sản phẩm NC lý 

thuyết, thực tiễn, 1 TKBH; 

 

 

 

- Đại diện các nhóm báo cáo 

sản phẩm 

- Nhận xét, đánh giá các sản 

phẩm 

- Các nhóm nghe nhận xét, 

đánh giá của GgV 

- Rút kinh nghiệm việc thực 

hiện DAHT 
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PHỤ LỤC 2C 

BẢNG PHÂN CÔNG NHÓM 

-Tên dự án: 

-Thời gian thực hiện: 

-Lớp học phần: 

-GV phụ trách: 

TT Nhóm.... Nhóm...... Nhóm..... 

Họ và tên Nhiệm vụ Họ và tên Nhiệm vụ Họ và tên Nhiệm vụ 

1       

2       

3       

4       

 

PHỤ LỤC 2D 

BẢNG KIỂM GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Tên dự án:.................   Thời gian thực hiện:..... 

 

 

PHỤ LỤC 2E 

THANG ĐÁNH GIÁ CÁC SẢN PHẨM DHTDA 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM THIẾT KẾ BÀI HỌC 

Tên nhóm:      Lớp học phần: 

Thời gian thực hiện: 

Nhóm 

Giai đoạn 

thực hiện 

Tiến độ thực hiện 

DA 
Sản phẩm DA Hợp tác nhóm 

Tốt Đạt 
Chưa 

đạt 
Tốt Đạt 

Chưa 

đạt 
Tốt Đạt 

Chưa 

đạt 

1........... Chuẩn bị          

Thực hiện           

Kết thúc          

2........... 

 

Chuẩn bị          

Thực hiện          

Kết thúc          

3......... 

Chuẩn bị          

Thực hiện          

Kết thúc          
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PHIẾU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THÀNH THẠO KĨ NĂNG THIẾT KẾ BÀI HỌC 

Nhóm dự án: 

Thời gian thực hiện: 

Lớp học phần: 

Tiêu chí 

đánh giá 
Mức độ đạt được 

Thang 

điểm 

Điểm 

tối đa 

Điểm 

ĐG 

Tính đầy 

đủ nội 

dung và 

M1. Số lượng thao tác cần thiết thực hiện chưa 

đầy đủ, tổ chức thao tác chưa hợp lí 
0,5 

0,2 

 

M2. Thao tác thực hiện đầy đủ nhưng tính tối 1,0 

TT 
Nội dung 

ĐG 
Tiêu chí 

Thang 

điểm 

Điểm 

tối đa 

Điểm 

ĐG 

1 
Thiết kế 

mục tiêu 

dạy học 

-Xác định mục tiêu đúng và phù hợp; trình 

bày mạch lạc, rõ ràng 

0,5 

1,0 

 

-Có tính định lượng rõ ràng. 0,5 

2. 
Thiết kế 

nội dung 

học tập 

-Xác định đúng và đủ mục đích, yêu cầu dạy 

học 

0,5 

2,0 

 

-Chuyển các nội dung học tập phù hợp các số 

lượng hoạt động tối thiểu 

0,5 

-Phân phối thời gian cho từng nội dung hợp lí 0,5 

-Tính cơ động dễ điều chỉnh trên giờ học 0,5 

3 

Thiết kế 

hoạt động 

người học 

-Thể hiện rõ ý tưởng dạy học qua các hoạt 

động  một cách logic 

0,5 

2,0 

 

-Sự tương thích của các hoạt động người dạy 

và người học phù hợp 

0,5 

-Cơ hội trải nghiệm của người học tương ứng 

với các hoạt động 

0,5 

-Các hoạt động học tập tập trung vào mục tiêu 

học tập cơ bản 

0,5 

4 

Xác định 

các 

phương 

tiện học 

liệu 

-Thiết kế và lựa chọn phương tiện học liệu 

phù hợp. 

0,5 

1,5 

 

-Khả năng phục vụ tối đa cho hoạt động học 

tập 

0,5 

-Tính sáng tạo, tính tiện lợi, tính thẫm mĩ, tính 

giáo dục của phương tiện, học liệu  

0,5 

5 

Môi 

trường và 

không 

gian học 

tập 

-Bố trí không gian, chỗ ngồi phù hợp 0,5 

1,5 

 

-Tạo ra sự tương tác đa chiều trong DH 0,5 

-Xây dựng bầu không khí học tập tích cực  0,5 

6 
Đánh giá 

kết quả 

học tập 

-Sử dụng công cụ đánh giá phù hợp, phương 

thức đánh giá tích cực 

0,5 

1,0 

 

-Mô tả kết quả học tập rõ ràng 0,5 

7. Trình bày 

-Giao nhiệm vụ học tập và rèn luyện, thực 

hành ở nhà phù hợp 

0,5 

1,0 

 

-Trình bày sạch sẽ, rõ ràng, logic 0,5 

Tổng điểm  
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cấu trúc 

KN 

giản chưa cao, còn nhiều thao tác thừa song 

không ảnh hưởng đến nội dung. 

M3. Số lượng TT đầy đủ, tính tối giản tổ chức 

các TT cao, TT thừa rất ít. 
2,0 

Tính hợp 

lý và 

logic của 

KN 

M1.Trình tự thao tác còn lung túng, lộn xộn, 

phân bố thời gian, nhịp điệu chưa phù hợp 
0,5 

0,2 

 

M2.Trình tự săp xếp các TT hợp lí nhưng tính 

phù hợp với nội dung chư cao; đã có sự phân bố 

thời gian và nhịp độ thực hiện thao tác, nhưng 

chưa ổn định. 

1,0 

M3.Trình tự TT hợp lí, sự phân bố thời gian và 

nhịp độ TT phù hợp, ổn định 
2,0 

Tính 

thuần 

thục của 

KN 

M1.Tần số các hành vi sai không đúng chuẩn 

nhiều;còn thừa thao tác. 
0,5 

0,2 

 

M2.Tần số TT sai không nhiều, mưc độ hoàn 

thiện TT mẫu đạt 2/3. 
1,0 

M3.Tần số TT sai rất ít, TT hoàn thiện gần như 

đúng chuẩn và có tính sang tạo. 
2,0 

Tính linh 

hoạt của 

KN 

M1.Sự biến đối các thao tác trong các tình 

huống còn chậm, thiếu nhạy bén, gặp nhiều va 

vấp trong thực hiện. 

0,5 

0,2 

 

M2.TT đã biến đổi khá mềm dẻo, thỉnh thoảng 

vẫn còn vấp váp và lung túng. 
1,0 

M3.Các TT biến đổi nhanh theo nhiều phương 

án khác nhau, rất lưu loát trong từng thao tác và 

cả hành động. 

2,0 

Tính 

hiệu quả 

của KN 

M1.Tỷ số chất lượng hiệu quả và nguồn lực cao; 

sản phẩm TKBH đạt mức trung bình hoặc chưa 

đạt yêu cầu. Kết quả sản phẩm thấp so với mục 

tiêu ban đầu. 

0,5 

0,2 

 

M2.Số lượng và chất lượng SP đạt yêu cầu, tỷ 

số giữa kết quả và chi phí hợp lí, kết quả đáp 

ứng được mục tiêu hành động 

1,0 

M3. Sản phẩm TKBH đạt tốt, tỉ số kết quả và 

chi phí hợp lí. 
2,0 

Tổng điểm  

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỢP TÁC NHÓM 

Nhóm dự án: 

Thời gian thực hiện: 

Lớp học phần: 

TT Tiêu chí Mức đánh giá 
Thang 

điểm 

Điểm 

tối đa 

Điểm 

ĐG 

1 
Tinh thần trách 

nhiệm 

Tốt 2 

2 

 

Tương đối tốt 1,5 

Trung bình 1 

Chưa tốt 0,5 
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Hoàn toàn không tốt 0 

2 
Tính hợp tác, lắng 

nghe, chia sẻ 

Tốt 2 

2 

 

Tương đối tốt 1,5 

Trung bình 1 

Chưa tốt 0,5 

Hoàn toàn không tốt 0 

3 
Tính sáng tạo chủ 

động 

Tốt 2 

2 

 

Tương đối tốt 1,5 

Trung bình 1 

Chưa tốt 0,5 

Hoàn toàn không tốt 0 

4 

Ý chí, vượt khó 

vươn lên hoàn thành 

nhiệm vụ 

Tốt 2 

2 

 

Tương đối tốt 1,5 

Trung bình 1 

Chưa tốt 0,5 

Hoàn toàn không tốt 0 

5 Tính kỉ luật 

Tốt 2 

2 

 

Tương đối tốt 1,5 

Trung bình 1 

Chưa tốt 0,5 

Hoàn toàn không tốt 0 

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC THEO NHÓM 

Nhóm dự án: 

Thời gian thực hiện: 

Lớp học phần: 

TT Tiêu chí đánh giá 

Mức độ 
Điểm 

số Tốt 
Đạt 

YC 

Không 

đạt 

                        Thành lập nhóm  

1 Xác định vị trí, vai trò các thành viên nhóm 4-5 2-3 < 2  

2 Phân công nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp 4-5 2-3 < 2  

3 Xây dựng quy tắc làm việc hợp lý 4-5 2-3 < 2  

4 Lập kế hoạch làm việc  khoa học 4-5 2-3 < 2  

5 Mức độ phụ thuộc lẫn nhau 4-5 2-3 < 2  

Ý thức chia sẻ, tạo lập bầu không khí làm việc theo nhóm 

6 Chấp hành tốt các quy tắc làm việc của nhóm 4-5 2-3 < 2  

7 Tôn trọng, biết lắng nghe người khác 4-5 2-3 < 2  

8 Trách nhiệm với công việc được giao 4-5 2-3 < 2  

9 Quan tâm, chia sẻ các nhiệm vụ chung 4-5 2-3 < 2  

10 Tạo nên sự bình đẳng, thân thiện, bình đẳng 4-5 2-3 < 2  

Biểu đạt và tiếp nhận thông tin 

11 Mạnh dạn, tự tin bày tỏ ý kiến 4-5 2-3 < 2  

12 Tiếp nhận thông tin mạch lạc, chính xác 4-5 2-3 < 2  

13 Khai thác thông tin chính xác, kịp thời 4-5 2-3 < 2  

14 Thảo luận, thương lượng và thống nhất ý 4-5 2-3 < 2  
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kiến 

15 Mức độ ứng dụng CNTT khai thác thông tin 4-5 2-3 < 2  

                                                  Hiệu quả làm việc 

16 Phân bố thời gian làm việc hợp lý, tiết kiệm 

thời gian  
4-5 2-3 < 2 

 

17 Phân bố nguồn lực phù hợp, khoa học 4-5 2-3 < 2  

18 Phát huy tối đa thế mạnh các cá nhân 4-5 2-3 < 2  

19 Hoàn thành các nhiệm vụ dự án 4-5 2-3 < 2  

20 Phát triển các kĩ năng xã hội 4-5 2-3 < 2  

  Tổng điểm  

 

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM BÁO CÁO CỦA NHÓM 

Nhóm dự án: 

Thời gian thực hiện: 

Lớp học phần: 

TT Tiêu chí đánh giá 

Mức độ 
Điểm 

số Tốt 
Đạt 

YC 

Không đạt 

YC 

Kế hoạch triển khai 

1 Cấu trúc lôgic, chặt chẽ 8-10 5-7 <5  

2 Tên dự án ngắn gọn, nêu bật nội dung 

của dự án 
4 2-3 < 2  

3 Mục tiêu rõ ràng, phù hợp 8-10 5-7 <5  

4 Nhiệm vụ học tập khoa học 8-10 5-7 <5  

5 Tài nguyên học tập đa dạng 4 2-3 <2  

6 Các bước triển khai rõ ràng, cụ thể 8-10 5-7 <5  

Nội dung báo cáo 

7 Đảm bảo chính xác, đầy đủ về nội dung 8-10 5-7 <5  

8 Đảm bảo tính lôgic, chặt chẽ 8-10 5-7 <5  

Hình thức báo cáo 

9 Trình bày rõ ràng, gọn gàng, cụ thể, 

lôgic 
8-10 5-7 <5  

10 Hiệu ứng về màu sắc, âm thanh phù hợp, 

lôgic 
4 2-3 <2  

Cách thức báo cáo 

11 Tư thế, tác phong báo cáo 4 2-3 <2  

12 Hiệu ứng tốt khi báo cáo 4 2-3 <2  

13 Trả lời các câu hỏi 8-10 5-7 <5  

Tổng điểm  
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PHIẾU TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN KĨ NĂNG TKBH QUA DHTDA 

 Tên dự án: 

 Nhóm dự án: 

TT 
Họ và tên Điểm TH 

KN 

Điểm 

KHBH 

Điểm HĐ 

nhóm 

Điểm  

SP khác 

Tổng 

điểm 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

 

PHỤ LỤC 3 

HỒ SƠ HỌC TẬP THEO DỰ ÁN CỦA SINH VIÊN 

1.Kế hoạch thực hiện dự án 

2. Phân công nhiệm vụ 

3. Phiếu đánh giá kế hoạch bài học 

4. Phiếu nhận tự đánh giá của SV 

5. Ví dụ về sản phẩm của học theo dự án 

6. Kế hoạch bài học 

PHỤ LỤC 3A 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Tên dự án: “TKBH môn Tự nhiên- Xã hội (lớp 1,2,3)” 

Nhóm dự án: Nhóm 3 

Thời gian thực hiện:  3 tuần Từ 7/3/2016-3/4/2016 

1. Mục tiêu dự án 

* Kiến thức:- Mô tả cấu trúc, đặc điểm, nội dung, lôgic các đơn vị kiến thức trong 

chương trình môn Tự nhiên-Xã hội (lớp 1,2,3); 

-Phân tích, khái quát cơ sở lý luận về thiết kế bài học môn Tự nhiên-Xã hội 

(những lý thuyết nền tảng, kỹ thuật thiết kế....). 

*.Kỹ năng: -Biết thực hiện các thao tác kỹ thuật TKBH đúng đặc trưng dạy học Tự 

nhiên-Xã hội (lớp 1,2,3) 

- Khảo sát, đánh giá các TKBH trong thực tiễn dạy học môn Tự nhiên-Xã hội ở 

trường phổ thông; 

-Vận dụng các lí thuyết mới trong thiết kế 3 đơn vị bài học môn Tự nhiên- Xã 

hội phù hợp. 

 *.Thái độ: Người học có khả năng học hợp tác, cộng tác và tiếp nhận ý kiến 

khác biệt của người khác. Nâng cao lòng yêu nghề, ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, 

thái độ nghiêm túc, sáng tạo trong  dạy học. 

 2. Nhiệm vụ cụ thể 

- Nghiên cứu lý thuyết:  

  +Tìm hiểu đặc điểm, nội dung, lôgic các đơn vị kiến thức trong chương trình 

dạy học môn Tự nhiên-Xã hội ở tiểu học;  Mục đích, nhiệm vụ dạy học môn Tự nhiên-

Xã hội (lớp 1,2,3); Xác định yêu cầu, đặc trưng cơ bản trong TKBH môn Tự nhiên-Xã 

hội. 
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+Mô tả, giải thích lôgic và quy trình dạy học  môn Tự nhiên-Xã hội; Tìm hiểu 

các phương pháp, phương tiện và các hình thức tổ chức dạy học đặc trưng môn Tự 

nhiên-Xã hội (lớp 1,2,3). 

+ Nghiên cứu ứng dụng mô hình lý thuyết hiện đại trong TKBH môn Tự nhiên-

Xã hội (lớp 1,2,3);  Tìm hiểu cấu trúc, các nhiệm vụ cụ thể trong thiết kế một đơn vị 

bài học môn Đạo đức. 

-Tìm hiểu thực tế tại trường phổ thông: 

+Dự  giờ mẫu của giáo viên phổ thông dạy môn Tự nhiên-Xã hội (lớp 1,2,3); 

+ Nghiên cứu giáo án mẫu môn Tự nhiên-Xã hội của giáo viên phổ thông. 

- Thực hành TKBH 

+ Thực hành thiết kế 2 đơn vị bài học trong chương trình môn Tự nhiên-Xã hội 

(lớp 1,2,3)/ 1 nhóm sinh viên.  

+ Tập giảng thử trong nhóm- đánh giá- điều chỉnh, bổ sung- xin ý kiến của giáo 

viên phổ thông – hoàn thiện sản phẩm. 

+ Tập giảng trước lớp  

4. Kế hoạch chi tiết thực hiện dự án 

TT Nội dung công việc Người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiên 

1 Tổ chức nhóm 

-Phân công trách nhiệm các thành viên trong 

nhóm:  

Nhóm trưởng:  Minh Dương  

 Thư kí: Thúy Hàm  

Phụ trách CNTT: Tuấn Văn 

Phụ trách viết báo cáo: Thúy Hàm 

 

   Cả nhóm họp 9/3/2016 

2  Họp nhóm để xác định các công việc cần 

triển khai cho từng mảng công việc: nghiên 

cứu lí thuyết, thực tế tại trường phổ thông; 

thực hành TKBH; tập giảng 

- Hoàn thiện và viết mục tiêu hoạt động cụ 

thể;   Xách định cách thức tiến hành dự án; 

Xác định những công việc cần làm, xác định 

sản phẩm cần đạt được; Xác định những 

mốc thời gian quan trọng... 

-Soạn văn bản về kế hoạch hoạt động 

Cả nhóm 9/3/2016 

3 Thông qua kế hoạch thực hiện dự án với GV Cả nhóm 10/3/2016 

4 Nghiên cứu lý thuyết 

1/ Nghiên cứu tài liệu, khảo sát nội dung, 

chương trình sách giáo khoa môn Tự nhiên-

Xã hội. 

+ Mục tiêu, nhiệm vụ dạy học môn Tự 

nhiên-Xã hội; 

+ Đặc điểm về nội dung chương trình môn 

TN-XH; 

+ Khảo sát nội dung dạy học qua các lớp; 

+ Lôgic dạy học các dạng đơn vị bài học 

 

Hồng, Hạnh, 

Thủy, Tài 

 

 

 

Minh Dương, 

Hà,  Tuấn Văn, 

Hợp, Hàm 

 

 

 

14/3-18/3/2016 
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trong chương trình. 

 2/ Nghiên cứu các tài liệu trong danh mục 

GV cung cấp và các trang web để: 

+Các quan điểm hiện đại về TKBH môn 

TN-XH; 

+Thành phần, cấu trúc của TKBH môn TN-

XH; 

+ Các đặc trưng cơ bản về TKBH trong dạy 

học môn TN-XH. 

 

 

5 Báo cáo sơ bộ kết quả với GV Cả nhóm 18/3/2016 

6 Các thành viên nộp sản phẩm nghiên cứu lí 

thuyết cho nhóm trưởng 

Cá nhân 20/3/2016 

7 Viết sản phẩm nghiên cứu lí thuyết của 

nhóm 

Minh Dương+ 

Thúy Hàm 

20-22/3/2016 

8 Trao đổi, thảo luận, thiết kế bài báo cáo sản 

phẩm 

Tuấn văn+ 

Nhóm 

20-22/3/2016 

9 Nghiên cứu thực tiễn 

-Họp nhóm trao đổi nội dung khảo sát, tìm 

hiểu; kế hoạch nghiên cứu 

 

Cả nhóm 22/3/2016 

10 Nghiên cứu hồ sơ dạy học, phân tích, đánh 

giá các TKBH của GV phổ thông. 

-Lớp1: Hạnh, 

Thủy, Hợp 

Lớp2: Hàm, 

Văn, hà 

Lớp3:Hồng, 

Hằng, Tài 

23-25/3/2016 

11 Dự giờ chuyên môn Lớp 1,2,3 Nhóm 1: Hạnh, 

Thủy, Hợp 

Nhóm2: Hàm, 

Văn, hà 

Nhóm 3: Hồng, 

Hằng, Tài 

Sáng 

25/3/2016 

12 Trao đổi với GV về dạy học môn TN-XH ở 

trường phổ thông. Định hướng đổi mới dạy 

hoc môn TN-XH 

cả nhóm sáng 25/3/2016 

13 Thảo luận, đánh giá, nhận xét  hồ sơ dạy 

học, các giáo án của GV phổ thông, nhận xét 

về tiết dạy mẫu 

cả nhóm Sáng 

25/3/2016 

14 Họp nhóm nhỏ để thảo luận về cách thức 

TKBH các đơn vị bài học trong chương trình 

-Lớp1: Hạnh, 

Thủy, Hợp 

Lớp2: Hàm, 

Văn, hà 

Lớp3:Hồng, 

Hằng, Tài 

Chiều 

25/3/2016 

15 Viết thu hoạch sau đợt thực tế cả nhóm Sáng26/3/2016 

16 Họp nhóm để thảo luận nội dung bài viết thu 

hoạch đi thực tế phổ thông 

cả nhóm chiều 

26/3/2016 

17 Thực hành luyện tập TKBH Các nhóm nhỏ  26-28/3/2016 
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18 Thông qua sản phẩm TKBH với GV và điều 

chỉnh bổ sung nếu có 

GV và cả nhóm 28/3/2016 

19 Tập giảng   cả nhóm 28/3/2016 

20 Báo cáo các sản phẩm của Dự án trước lớp Cả lớp 3/4/2016 

 

 

 

PHỤ LỤC 3B 

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN NHÓM DỰ ÁN 

Tên dự án: “TKBH môn Tự nhiên- Xã hội (lớp 1,2,3)” 

Nhóm dự án: Nhóm 3 

Lớp học phần: PPDH TN-XH 03 

Thời gian thực hiện:  3tuần Từ 7/3/2016-3/4/2016  

 

TT Tên các thành viên Mã SV Chức vụ Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Minh Dương  Nhóm trưởng  

2 Nguyễn Thị Hà    

3 Lô Tuấn Văn  Phụ trách CNTT  

4 Lô Thị Thúy Hàm  Thư kí  

5 Nguyễn Thị Hồng    

6 Nguyễn Thị Hằng    

7 Trần Thị Thủy    

8 Lô Văn Tài    

9 Nguyễn Hữu Hợp    

 

 

PHỤC LỤC 3C 

BIÊN BẢN KÍ HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN DỰ ÁN “TKBH MÔN TỰ NHIÊN- XÃ HỘI (LỚP 1,2,3)” 

Thời gian thực hiện: 

Mã học phần: 

TT Nhiệm vụ 
Người 

thực hiện 

Thời 

gian 
Kết quả Kí kết 

1 Phân tích mục tiêu, nhiệm vụ dạy học 

môn TN-XH (L1,2,3) 

    

2 Tìm hiểu cấu trúc, nội dung 

SGK.Phân tích các đặc điểm của 

chương trình dạy học. 

    

3 Phương pháp dạy học môn TN-XH     

4 Hình thức tố chức dạy học môn TN-

XH 

    

5 Phương tiện, học liệu dạy học môn 

TN-XH 

    

6 Kiểm tra đánh giá kết quả dạy học 

môn TN-XH 

    

7 Những đặc trưng cơ bản về TKBH 

môn TN_XH 
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8 Mô hình về TKBH môn TNXH     

9 .......     

 

          Thư kí             Nhóm trưởng 

(Kí và ghi rõ họ tên)       (Kí và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 3D 

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN 

 

Họ và tên SV : 

Nhóm dự án : 

TT Các tiêu chí đánh giá 

Mức độ thực hiện 

Điểm số 
Tốt Đạt YC 

Chưa 

đạt 

1. Hợp tác nhóm 

1.1 Xác định được nhiệm vụ bản thân; 

hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cá nhân. 

0,8 -1  0,5-0,7 < 0,5  

1.2 Khả năng lắng nghe, chia sẻ, hợp tác 

với các thành viên khác. 

0,8 -1 0,5-0,7 < 0,5  

1.3 Chủ động, tích cực, sáng tạo trong 

thực hiện nhiệm vụ. 

0,8 -1 0,5-0,7 < 0,5  

1.4 Tính kỉ luật 0,8 -1 0,5-0,7 < 0,5  

1.5 Ý chí vươn lên để hoàn thành nhiệm 

vụ 

0,8 -1 0,5-0,7 < 0,5  

2. Mức độ thuần thục kĩ năng TKBH 

2.1 Tính đầy đủ nội dung và cấu trúc KN 

TKBH 

1,5- 2 0,75-1,5 < 0,75  

2.2 Sự hợp lý và logic của các thao tác, 

các hành động trong TKBH. 

1,5- 2 0,75-1,5 < 0,75  

2.3 Mức độ thuần thục của các thao tác 

các KN thành phần của TKBH 

1,5- 2 0,75-1,5 < 0,75  

2.4 Mức độ linh hoạt của các thao tác, các 

hành động trong TKBH 

1,5- 2 0,75-1,5 < 0,75  

2.5 Mức độ hiệu quả của thao tác, hành 

động trong TKBH. 

1,5- 2 0,75-1,5 < 0,75  

3. Sản phẩm TKBH 

3.1 Thiết kế mục tiêu học tập hiệu quả 

phù hợp ; có tính định lượng rõ ràng. 

0,8 -1  0,5-0,7 < 0,5  

3.2 Chuyển nội dung thành các hoạt động 

học tập phù hợp, đáp ứng yêu cầu 

DH ;  

0,8 -1  0,5-0,7 < 0,5  

3.3 Thiết kế các hành động học một cách 

lôgic ; thể hiện tính tích cực sáng tạo 

đáp ứng được mục đích, yêu cầu DH. 

0,8 -1  0,5-0,7 < 0,5  
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3.4 Thiết kế các phương tiện học liệu dạy 

học tối ưu, đáp ứng tối đa cho hoạt 

động day- học ; thể hiện sự sáng tạo. 

0,8 -1  0,5-0,7 < 0,5  

3.5 Sử dụng các công cụ đánh giá phù 

hợp, mô tả kết quả học tập một cách 

rõ ràng. 

0,8 -1  0,5-0,7 < 0,5  

Tổng điểm  

 

 

PHỤ LỤC 3E 

SẢN PHẨM DỰ ÁN HỌC TẬP 

            

PHÂN CÔNG CÁ NHÂN TÌM HIỂU TỪNG NỘI DUNG 

Nội dung tìm hiểu Người thực hiện 

1.Đặc điểm nội dung, chương trình.... Hồng Hạnh, Hàm 

2. Đặc điểm bài dạy học môn TN-XH Thủy, Tài 

3.Kĩ thuật thiết kế bài dạy học môn TN-XH Minh Dương, Hà 

4.Ví dụ cả nhóm 

 

 

SẢN PHẨM DỰ ÁN HỌC TẬP 

Tên báo cáo : Kĩ thuật hiết kế bài dạy học môn Tự nhiên-Xã hội  lớp 1, 2, 3 

1. Đặc điểm nội dung chương trình dạy học môn Tự nhiên- Xã hội lớp 1,2,3 

   1.1 Quan điểm xây dựng chương trình TN-XH các lớp 1, 2, 3 

Chương trình môn TN-XH được xây dựng theo quan điểm chỉ đạo sau: 

- Quán triệt tư tưởng tích hợp, coi tự nhiên, xã hội, con người là một tổng thể 

thống nhất có mối quan hệ qua lại, trong đó con người với những hoạt động của mình 

vừa là cầu nối giữa TN-XH, vừa tác động mạnh mẽ tới cả tự nhiên và xã hội. 

 

Chương trình TN - XH được trình bày từ gần đến xa, từ dễ đến khó nhằm phù hợp, đặc 

điểm nhận thức của học sinh. Quan điểm này được thể hiện trong cấu trúc các chủ đề 

môn học. Trước hết, học sinh được tìm hiểu về bản thân (chủ đề Con người và sức 

khỏe), tìm hiểu về gia đình, cuộc sống xã hội xung quanh (chủ đề Xã hội) và cuối cùng 

là thế giới tự nhiên gần gũi, xung quanh (chủ đề Tự nhiên). Việc cung cấp kiến thức 

cho học sinh ở các lớp 1,2 chủ yếu tạo biểu tượng. Từ các biểu tượng đơn giản, ban 

đầu về sự vật, hiện tượng TN-XH xung quanh mà hình thành cho các em khái niệm 

khoa học đơn giản. 

- Nội dung được lựa chọn thiết thực, gần gũi, có ý nghĩa với học sinh, giúp các 

em dễ dàng thích ứng với cuộc sống hằng ngày. Môn Tự nhiên và Xã hội được dạy 

trong khung cảnh thực, nhằm giúp HS có những hiểu biết ban đầu về bản thân, gia 

đình, trường học, về cảnh quan tự nhiên và hoạt động của con người ở địa phương các 

em sinh sống. 

- Tăng cường tổ chức cho học sinh quan sát, thực hành để tìm tòi, phát hiện ra 

kiến thức và biết cách thực hiện những hành vi có lợi cho sức khỏe cá nhân, gia đình, 

cộng đồng. 
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- Chương trình được cấu trúc linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp với thực tiễn của 

từng vùng miền, từng địa phương, với đặc điểm nhận thức của học sinh. Căn cứ vào 

từng nội dung của bài học mà GV có thể khai thác những điều kiện hiện có ở địa 

phương để tổ chức các tiết học cho phù hợp. 

1.2. Mục tiêu chương trình TN-XH các lớp 1, 2, 3 

Cung cấp cho HS một số kiến thức cơ bản ban đầu và thiết thực về: Con người 

và sức khoẻ (các giác quan, cấu tạo, chức năng các hệ cơ quan trong cơ thể người, 

cách giữ vệ sinh trong cơ thể cách giữ vệ sinh cơ thể, phòng tránh một số bệnh tật, tai 

nạn thường gặp); Một số sự vật, hiện tượng đơn giản trong tự nhiên và xã hội xung 

quanh. 

Bước đầu hình thành và phát triển ở HS những kĩ năng: Tự chăm sóc sức khoẻ 

cho bản thân, ứng xử và đưa ra quyết định hợp lí trong đời sống để phòng tránh một số 

bệnh tật và tai nạn; Quan sát, nhận xét, nêu thắc mắc, đặt câu hỏi, diễn đạt những hiểu 

biết của mình (bằng lời nói hoặc hình vẽ) về các sự vật, hiện tượng đơn giản trong tự 

nhiên và xã hội. 

Hình thành và phát triển ở HS những thái độ và hành vi: Có ý thức thực hiện các 

quy tắc giữ vệ sinh, an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng; Yêu thiên nhiên, gia 

đình, trường học, quê hương. 

    1.3 Nội dung 

Chủ đề Lớp 1 (1tiết/tuần) Lớp 2 (1 tiết/tuần) Lớp 3 (2 tiết/tuần) 

Con 

người 

và sức 

khỏe 

1. Cơ thể người 

-Các bộ phận của cơ 

thể người 

-Các giác quan 

2. VS phòng bệnh 

-VS cơ thể, phòng 

bệnh ngoài da 

-VS các cơ quan giác 

quan, phòng bệnh các 

giác quan 

-VS răng miệng, phòng 

bệnh răng 

3. Dinh dưỡng 

-Ăn đủ, uống đủ 

1. Cơ thể người 

-Cơ quan vận động 

-Cơ quan tiêu hóa 

2. VS phòng bệnh 

-VS cơ quan vận động, 

phòng bệnh cong vẹo 

cột sống 

-VS cơ quan tiêu hóa, 

phòng bệnh giun 

3. Dinh dưỡng 

- Ăn sạch, uống sạch 

1. Cơ thể người 

-Cơ quan hô hấp 

- Cơ quan tuần hoàn 

-Cơ quan bài tiết nước 

tiểu 

-Cơ quan thần kinh 

2. VS phòng bệnh 

- VS hô hấp, phòng 

một số bệnh đường hô 

hấp. 

-VS cơ quan tuần hoàn, 

phòng một số bệnh tim 

mạch 

-VS cơ quan bài tiết 

nước tiểu, phòng một 

số bệnh đường tiết 

niệu. 

-VS thần kinh 

 

 

 

Xã hội 

1. 1. Cuộc sống GĐ 

- Các thành viên rong 

gia đình 

- Nhà ở và các đồ dùng 

trong nhà 

- Vệ sinh nhà ở 

- An toàn khi ở nhà. 

2. 2.Trường học 

-Các thành viên trong 

lớp học 

1. 1. Cuộc sống GĐ 

- Công việc của các 

thành viên rong gia đình 

- Cách bảo quản và sử 

dụng mộ số dụng cụ 

trong gia đình 

-VS xung quanh nhà ở 

-An toàn khi ở nhà 

2. 2.Trường học 

- Các thành viên trong 

1. 1. Cuộc sống GĐ 

- Các thế hệ rong gia 

đình 

- An toàn khi ở nhà 

2. 2.Trường học 

-Một số hoạt động 

chính trong nhà trường 

-An toàn khi ở trường 

3. 3.Địa phương 

- Tỉnh hoặc thành phố 
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-Các đồ dùng trong lớp 

học 

-Vệ sinh lớp học 

3. 3.Địa phương 

- Thôn xóm, xã hoặc 

đường phố, phường 

nơi đang sống. 

- An toàn giao thông 

trường học 

- Cơ sở vật chất của nhà 

trường. 

- VS trường học 

- An toàn khi ở trường 

3. 3. Địa phương 

- Huyện hoặc quận nơi 

em đang sống. 

- An toàn giao thông 

đang sống 

- VS nơi công cộng 

- An toàn giao thông 

Tự 

nhiên 

1.Thực vật và ĐV 

- Một số cây thường 

gặp 

- Một số con vật 

thường gặp 

2. Hiện tượng thời 

tiết 
- Nắng, mưa, gió 

- Trời nóng, trời rét 

1. Thực vật và ĐV 

- Một số TV sống trên 

cạn và dưới nước 

- Một số ĐV sống trên 

cạn và dưới nước 

2. Bầu trời ban ngày 

và ban đêm 
- Mặt Trời 

- Mặt Trăng và các vì 

sao 

1. Thực vật và ĐV 

- Đặc điểm bên ngoài 

của TV 

- Đặc điểm bên ngoài 

của một số ĐV 

2. Bầu trời và Trái 

đất 

- Trái Đất và Mặt 

Trăng trong hệ Mặt 

Trời. 

- Hình dạng và đặc 

điểm của bề mặt Trái 

Đất. 

2. Đặc điểm bài học trong chương trình môn Tự nhiên- Xã hội lớp 1, 2, 3 

  Môn TN-XH được cấu trúc thành 3 chủ đề lớn: Con người và sức khỏe; Xã 

hội; Tự nhiên. Mỗi chủ đề có các kiểu, dạng bài như sau: 

2.1 Chủ đề Con người và sức khỏe  

 + Dạng bài về Cơ thể người: nhận biết vị trí, hình dạng của từng cơ quan trong 

cơ thể. Phương pháp chủ yếu là quan sát (tranh ảnh, mẫu vật, mẫu ngâm, mô hình...), 

phương pháp hỏi đáp, phương pháp thảo luận....Khi thiết kế bài học về kiến thức về 

hình thái cấu tạo cơ thể người, các phương pháp hường được sử dụng là: quan sát kết 

hợp với hỏi đáp, bằng cách xây dựng hệ thống câu hỏi để định hướng mục tiêu, đối 

tượng quan sát, nhằm giúp HS hoạt động phát hiện kiến thức. 

 Khi thiết kế kế hoạch bài học kiến thức về chức năng sinh lí của các cơ quan, 

nên thiết kế được các tình huống để HS tìm tòi trải nghiệm: thí nghiệm, thực hành chỉ 

các cơ quan trên cơ thể người. VD Lớp 1: Để giúp HS nhận biết của cơ thể, vị trí và 

đặc điểm cấu tạo bên ngoài của các cơ quan giác quan, GV cần tổ chức cho HS quan 

sát tranh ảnh, mô hình hoặc ngay trên cơ thể của bạn ngồi bên cạnh. 

 Khi học về cấu tạo lưỡi, GV hướng dẫn HS quan sát lưỡi của bạn hoặc của 

mình trong gương; GV xây dựng hệ thống câu hỏi để định hướng HS rút ra nhận xét: 

về màu sắc, so sánh cấu tạo mặt trên, mặt dưới của lưỡi... 

 Khi học về cử động của lưỡi, có thể thiết kế thành các hoạt động trải nghiệm 

vui như: thè lưỡi ra, rụt lại, co lại, uốn lưỡi, đưa lưỡi sang rái, sang phải...sau đó rút 

nhận xét lưỡi của mình cử động khó hay dễ?..... 

 + Dạng bài về Sức khỏe: Mục tiêu của dạng bài về sức khỏe là giúp HS có nhận 

thức, thái độ và hành động đúng đắn về sức khỏe. Vì vậy, khi thiết kế các hoạt động 

học tập của dạng bài này có thể cho HS quan sát các hình ảnh trong sách giáo khoa, 

liện hệ thực tiễn, thảo luận.... để các em biết nên hay không nên làm việc gì để bảo vệ 

sức khỏe bản thân, gia đình, cộng đồng. 
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 Cũng có thể thiết kế thành các tình huống đóng vai để HS bày tỏ ý kiến, thái độ, 

cũng như những hành vi ứng xử phù hợp về vấn đề sức khỏe. Ví dụ: bài 5: Bệnh lao 

phổi (TN-XH 3), GV có thể thiết kế thành tình huống đóng vai, HS thực hành làm Bác 

sĩ nhận biết các dấu hiệu bệnh, chỉ dẫn cách phòng tránh... 

 2.2 Chủ đề Xă hội 

  Các bài học trong chủ đề Xã hội bao gồm ba dạng bài. Đó là các bài học về gia 

đình, nhà rường, quê hương. 

 + Bài về Gia đình: Chương trình có 12 tiết dạy về gia đình ở cả 3 lớp. Các bài 

về gia đình được phát triển đồng tâm từ lớp 1-3 theo hướng mở dần nâng cao dần từ 

lớp 1-2, được tiếp tục hệ thống hóa, khái quát hóa dưới dạng sơ đồ hoặc khái niệm ở 

lớp 3. 

 Kiến thức về các thành viên trong gia đình: thành viên cấu thành gia đình và 

mối quan hệ giữa các thành viên, loại hình hình gia đình, việc làm thường ngày của 

các thành viên trong gia đình. Kiến thức về đồ dùng trong gia đình: ngôi nhà, đồ dùng 

và sự an toàn trong gia đình 

 Đối với loại bài hình thành biểu tượng (lớp 1-2), có thể thiết kế thành các hoạt 

động: quan sát kết hợp đàm thoại, thảo luận... để HS nhận biết được các thành viên, 

các công việc của họ, một số lại đồ dùng sinh hoạt, cách sử dụng và bảo quản.... 

 Đối với loại bài hình thành khái niệm có thể thiết kế thành các hoạt động: quan 

sát, trải nghiệm thực tiễn- thảo luận, phân tích, khái quát - phát biểu khái quát về SV, 

hiện tượng. 

 + Dạng bài về Nhà trường: chương trình có 9 tiết để dạy các bài có nội dung về 

trường học ở cả 3 lớp. Mục tiêu những bài học này không chỉ nhằm cung cấp cho học 

sinh những kiến thức đơn thuần về cơ sở vật chất, tổ chức và các thành viên trong nhà 

trường, lớp học, về các hoạt động của nhà trường và mối quan hệ nhà trường với XH, 

mà còn nhằm cung cấp cho học sinh cách tìm hiểu, xem xé, nhận thức về một tổ chức 

giáo dục của nhà nước. HS không chỉ được tìm hiểu về mọi hoạt động của nhà trường 

tiểu học nói chung mang lí thuyết mà phải tìm hiểu thực tế về trường mình. Hệ thống 

kiến thức về trường học môn TN-XH lớp 1,2,3 bao gồm: 

 Kiến thức về cơ sở vật chất, tổ chức và các thành viên trong nhà trường, lớp học 

(lớp 1), các hoạt động của nhà trường và mối quan hệ nhà trường với xã hội (lớp 2 và 

lớp 3). 

 Thông qua việc tìm hiểu các kiến thức trên, hình thành cho HS cách tìm hiểu, 

xem xét, cách nhận thức về một tổ chức giáo dục, đào tạo của nước ta.Ở đó mọi người 

phải làm việc và học tập theo quy định ban hành.  Giáo dục HS thái độ yêu mến bạn 

bè, kính trọng Thầy cô giáo, giữ gìn trường lớp sạch đẹp. 

 + Đối với dạng bài Quê hương: Chương trình dành 18 tiết để dạy các bài học có 

nội dung về quê hương cả 3 lớp. Số lượng bài học tăng từ lớp 1-3, phạm vi về địa lí 

mở rộng dần từ kiến thức làng xã, phường (lớp 1),  đến huyện, quận, thị xã (lớp 2) và 

tỉnh, thành phố (lớp 3). Khối lượng kiến thức từ: cảnh vật, con người (lớp 1); cảnh vật, 

con người, nghề nghiệp của họ (lớp 2); cảnh vật, con người, nghề nghiệp, các hoạt 

động kinh tế-xã hội và giữ gìn môi trường xanh, sạch đẹp (lớp 3). Nội dung về giữ vệ 

sinh đi dần từ giữ VS sạch đẹp ở nhà (lớp 1); trường học (lớp 2) và môi trường xung 

quanh (lớp 3). 

 Để thiết kế bài học TN-XH lớp 1,2,3 tốt, GV  cần phải tự tìm hiểu về xã, huyện, 

tỉnh nơi trường đang đóng ở các mặt: Vị trí, giới hạn, địa hình, dân cư (số dân, dân 

tộc); Hoạt động kinh tế (công nông nghiệp, giao thông, buôn bán); Hành chính; Di tích 

lịch sử hoặc danh lam thắng cảnh nổi bật; Những nét điển hình về lịch sử địa 
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phương....Mục tiêu của các bài học về quê hương nhằm hình thành cho học sinh các 

biểu tượng về hoạt động của con người ở địa phương các em đang sinh sống, về các cơ 

sở vật chất của xã hội, về đời sống vật chất, kinh tế, văn hóa, xã hội và tinh thần của 

họ. GV có thể thiết kế thành các hoạt động trải nghiệm như: học sinh sưu tầm, tìm hiểu 

về đời sống nhân dân địa phương, thu thập các tư liệu tranh ảnh, bài báo, hiện vật về 

hoạt động của nhân dân..... 

 2.3 Chủ đề Tự nhiên 

 + Đối với dạng bài về TV: Trong chương trình môn TN-XH lớp 1,2,3 được xây 

dựng theo các dạng kiến thức sau: 

 Nhận biết các loại TV theo mục đích sử dụng: Cây dùng làm thực phẩm (cây 

rau, cây thuộc họ đậu, cây họ bầu bí...); Cây lương thực (lúa nước, lúa mì, ngô, khoai, 

sắn,...); Cây ăn quả (Cam, quýt, mận, đào, mơ...); Cây gia vị (hành, tỏi, ớt, hồ tiêu...); 

Cây công nghiệp (cao su, chè, đay, bông, cà phê...); Cây làm thuốc; cây hoa, cây gỗ.... 

 Đặc điểm, cấu tạo chung của cây xanh (rễ, thân, lá, hoa, quả); chức năng sinh lí 

của các bộ phận của cây (thân có nhiệm vụ dẫn chất dinh dưỡng nuôi cây, lá cây làm 

nhiệm vụ thoát hơi nước, hô hấp, quang hợp, tổng hợp chất hữu cơ cho cây...)  

 Trong dạy học chủ đề TV, chủ yếu là tổ chức cho HS quan sát kết hợp với thảo 

luận nhóm, hỏi đáp, thí nghiệm, thực hành. GV cần chuẩn bị đầy đủ các mẫu vật, vật 

thật để HS quan sát, thực hành, làm thí nghiệm. Đây là yếu tố gây hứng thú học tập, 

phát triển tư duy cho học sinh. Ngoài ra, GV có thể thiết kế các trò chơi để các em đố 

nhau  với nhiều nội dung phong phú: “Đây là cây gì?”, “Đố bạn hoa gì?”, “Đây là bộ 

phận nào?”; “Cây này là cây ăn lá hay ăn cành ?”.... 

 + Dạng bài về Động vật: ở môn TN-XH lớp 1,2,3 kiểu bài về động vật chủ yếu 

về: 

 Nhận biết một số loài động vật phổ biến, lợi ích và tác hại của chúng. Đối với 

dạng bài nhận biết các con vật và từng bộ phận chính trên cơ thể chúng của các loài 

vật quen thuộc, GV sử dụng phương pháp quan sát tranh ảnh, mô hình kết hợp với 

phương pháp hỏi-đáp, thảo luận 

 Một số đặc điểm sinh học cơ bản: hình thái ngoài, đặc điểm dinh dưỡng, điều 

kiện thích nghi...GV có thể tổ chức HS thảo luận, quan sát trên tranh, ảnh, clip, thiết kế 

câu hỏi trắc nghiệm nhằm giúp HS có điều kiện sử dụng vốn hiểu biết của mình từ 

thực tế 

 + Dạng bài về Bầu Trời và Trái Đất: Giúp HS nhận biết được một số đặc điểm 

sơ lược về các hiện tượng tự nhiên mà hằng ngày các em quan sát được như: mưa 

nắng, ngày/ đêm, gió,  Trăng, sao, mặt Trăng....Nội dung chính các bài học cụ thể 

gồm: 

 - Một số đặc điểm của sự vật, hiện tượng tự nhiên: mưa, nắng, gió, ban ngày, 

ban đêm, ... 

 - Vũ trụ, hệ Mặt Trời: các vì sao, Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất. 

 - Vị trí, hình dạng, sự chuyển động của Trái Đất trong hệ Mặt Trời 

Bài học thường có cấu trúc sau: 

 Phần 1: gồm các hình ảnh giúp HS nhận biết biểu tượng về SV, hiện tượng 

 Phần 2: Gồm các hình ảnh giúp Hs thể hiện ý thức của bản thân với các SV, 

hiện tượng 

 Phần 3: HS thể hiện hiểu biế của mình qua trò chơi học tập, bài tập thực hành 

hoặc các hành vi ứng xử đối với sự vận động của các SV, hiện tượng địa lí. 
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 Đối với dạng bài về Bầu Trời và Trái Đất này, GV nên sử dụng tranh, ảnh, quả 

địa cầu để HS quan sát, thảo luận về bề mặt của Trái Đất, hình dạng của nó, sử dụng 

các lược đồ để HS có thể nhận biết bề mặt của Trái Đất, lục địa, đại dương. 

 - GV thiết kế hệ thống câu hỏi kết hợp tổ chức HS quan sát tranh ảnh, mô hình 

địa lí. Ví dụ, để nhận biết trời năng, trời mưa (bài 30, SGK 1), GV cần tổ chức HS 

quan sát ranh ngay từ đầu bài học kết hợp với câu hỏi để HS nhận biết, mô tả rời nắng, 

rời mưa. GV cũng có thể cho các em thực hành vẽ Mặt Trời và Mặt Trăng ngay từ đầu 

bài học. Sau đó kết hợp với hỏi đáp: Tại sao em lại vẽ Mặt rời như vậy? Theo các em, 

Mặt Trời có hình gì? .... 

 - GV thiết kế nội dung học tập thành hoạt động quan sát thực địa: Do phần lớn 

nội dung học tập dạng bài về Bầu trời và Trái Đất gần gũi, xung quanh các em. GV có 

thể tổ chức cho HS ngoài trời. GV cần chú ý đặc điểm đặc trưng nhất của đối tượng 

quan sát phản ánh được kiến thức cơ bản của bài học.  

 - GV có thể tố chức cho HS thực hành: Trong chương trình chủ yếu yêu cầu HS 

sử dụng quả địa cầu, mô hình chuyển động Trái Đất quanh Mặt Trời, thực hành chỉ 

phương hướng Mặt Trời.GV có thể tổ chức cho HS vẽ, tô màu, chỉ các bộ phận...của 

các sự vật, hiện tượng, tạo cơ hội cho HS được thực hành trên đối tượng thật như HS 

thực hành quay quả địa cầu quanh trục, xác định hướng tự quay, nhận biết sự chuyển 

động của Trái Đất quanh trục (Bài 60 TN-XH 3). 

3. Thiết kế bài học môn Tự nhiên- Xã hội lớp 1,2,3 

3.1 Quy trình thiết kế bài học môn Tự nhiên- Xã hội  chung 

 Để thiết kế kế hoạch bài học môn TN-XH lớp 1,2,3 tiến hành theo các bước 

sau : 

Bước 1. Phân tích chương trình dạy học TN-XH, người học. GV cần nghiên 

cứu kĩ nội dung chương trình dạy học lớp học mình đang dạy, hiểu được mạch kiến 

thức và yêu cầu của chương trình và sách giáo khoa. Từ đó, xác định chuẩn kiến thức 

và KN, các yêu cầu cơ bản nhất của bài học, căn cứ đặc điểm nhận thức của đối tượng 

HS GV xây dựng mục tiêu bài học. 

Bước 2. Xác định mục tiêu bài học. GV viết mục tiêu thành các yêu cầu được 

lượng hóa, đó là những dự đoán về kết quả ban đầu của GV về quá trình dạy học, được 

thể hiện thành bộ chuẩn đầu ra có tính định lượng rõ ràng. 

 Bước 3. Đề xuất ý tưởng dạy học, trên cơ sở lấy hoạt động của người học là  

yếu tố trung tâm, GV  xác định các loại hoạt động học tập nào cần có để đạt  được kết 

quả học tập như dự kiến, các điều kiện, phương tiện, học liệu dạy học kèm theo. GV 

lên càng nhiều ý tưởng cho các hoạt động càng tốt, tương ứng với mỗi ý tưởng, GV 

cần phác họa những điều kiện, phương tiện học liệu cũng như môi trường học tập kèm 

theo. 

    Bảng 1.  Lập ý tưởng thiết kế sơ bộ bài học  

Hoạt động HS Mục tiêu 

hoạt động 

Phương pháp 

dạy học 

PT học liệu dạy 

học 

Môi trường 

học tập 

Hoạt động tìm 

tòi – phát hiện 

-......... -PA1: Quan sát + 

Thảo luận 

nhóm... 

-PA2: Đàm thoại 

gợi mở 

-PA3: Thực hành 

- Tranh ảnh, 

phiếu học tập.. 

 

-Câu hỏi+ tìm dữ 

liệu trên internet 

- ........ 

- Trong lớp, 

tương tác theo 

nhóm 

- Môi trường 

đa phương tiện 

- Ngoài trời... 

Hoạt động 

biến đổi - xử lí 

------- ---- ------ ------ 
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– phát triển 

Hoạt động áp 

dụng - củng cố 

--- ----- ------ ----- 

Hoạt động 

đánh giá - điều 

chỉnh 

    

Bước 4. Lựa chọn ý tưởng và soạn thảo kế hoạch bài dạy học 

Trên cơ sở cân nhắc lựa chọn phương án tổ chức hoạt động học tập và hoạt động dạy, 

GV lựa chọn và thiết kế các phương tiện, học liệu cũng như môi trường học tập phù 

hợp. Dựa trên các nguyên tắc: phương án đó khuyến khích tối đa tính tích cực học tập 

của HS; đảm bảo tính khả thi và phù hợp với năng lực sở trường của GV. Việc soạn 

thảo kế hoạch bài dạy học thông thường được thể hiện dưới dạng văn bản, ngoài ra còn 

có thể là một bản powerpont hoặc có thể là một hệ thống các hoạt động thực hành, 

luyện tập.... 

Bước 5. Đánh giá, hoàn thiện bản thiết kế 

Trước khi thực thi, GV có thể tham khảo các bài soạn, các ý tưởng dạy học 

khác trên mạng hoặc các tài liệu tham khảo khác. Đánh giá, lựa chọn, cân nhắc để 

hoàn thiện bản thiết kế, đưa ra những phương án dự phòng, điều chỉnh khi cầm thiết. 

3.2  Mẫu thiết kế bài học 

Tên bài :.................. (lớp.....tuần....) 

1. Mục tiêu dạy học 

1.1 Kiến thức 

1.2 Kĩ năng 

1.3 Thái độ 

2. Chuẩn bị phương tiện, đồ dùng dạy học 

     GV : 

     HS 

3. Các hoạt động dạy học chủ yếu 

     - Kiểm tra bài cũ 

     - Khởi động 

     - Bài mới 

   Hoạt động 1 : Tên hoạt động (thời gian) 

  +Mục tiêu 

  + Cách thức tiến hành 

  + Kết luận (kiểm tra đánh giá) 

      Hoạt động 2,3... 

     Hoạt động tiếp nối (nếu có) 

3.3. Một số kĩ thuật thiết kế bài dạy học môn Tự nhiên- Xã hội lớp 1,2,3 

3.3.1 Thiết kế mục tiêu học tập: Mục tiêu học tập là kết quả học tập mà GV 

mong muốn người học đạt được sau bài học. Việc thiết kế mục tiêu dạy học TN-XH 

của GV căn bản tuân theo chương trình giáo dục của môn học TN-XH, hoặc tuân theo 

chuẩn học vấn đã qui định trong chương trình và sách giáo khoa chính thức. Thiết kế 

mục tiêu học tập dạy học TN-XH  phải bảo đảm tính chất toàn vẹn của bài học hoặc 

chủ đề học tập, trên cơ sở khái niệm mà bài học hoặc chủ đề đó phản ánh. Đồng thời, 

mục tiêu bao quát đủ 3 lĩnh vực chung của học tập, cả quá trình lẫn kết quả hay thành 

tựu học tập, đó là: nhận thức, tình cảm và khả năng biểu cảm, năng lực hoạt động thực 

tiễn. Các yếu tố trong mục tiêu được mô tả dưới hình thức những hành vi quan sát 

được. Những hành vi đó là biểu hiện của hành động, của tri thức, của kĩ năng, của thái 
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độ và tình cảm, của khả năng vận động thể chất và của các vận động tâm lí cá nhân 

(chẳng hạn của các hoạt động trí tuệ).... Khi viết mục tiêu, quy tắc chung là “SMART” 

(S- cụ thể, M- đo được, A- đạt được, R- Thực tế/ phù hợp, T- giới hạn về thời gian) 

 - Viết mục tiêu về kiến thức: chúng ta thường sử dụng thang B.J.Bloom 

(Cognitve-  Knowledge) đề xuất như sau, để thiết kế mục tiêu học tập môn TN-XH 

chúng ta có thể vận dụng 

Mức độ Biểu hiện Ví dụ 

 

 

Biết 

- Nhận biết SV, HT 

Thể hiện: Kế tên, liệt kê, mô tả, 

nhớ lại, gọi tên… 

- Nhận biết được màu sắc, hình 

dạng  nơi sống của cây rau (Bài Cây 

rau-TN-XH lớp 1). 

- Kể tên các loại cây hoa (cây Hoa- 

TN-XH lớp 1). 

 

 

Hiểu 

-Trình bày, nêu được nội dung, 

tính chất đặc trưng của sự vật, 

hiện tượng 

Thể hiện: Mô tả, giải thích, diễn 

đạt, minh họa, bố trí… 

- Trình bày được đường đi của thức 

ăn, nói tên  và mối quan hệ của cơ 

quan tiêu hóa. (Bài 5: Cơ quan tiêu 

hóa- TN-XH lớp 2) 

 

 

 

Vận dụng 

-Vận dụng kiến thức đã học để lí 

giải các sự vật, hiện tượng trong 

cuộc sống. 

Thể hiện: Thể hiện, ứng dụng, 

vận dụng, xác định, minh họa… 

Xác định các phương chính, phương 

Mặt trời mọc, lặn. Dựa vào mặt trời 

để xác định phương hướng của bất 

kì địa điểm nào (Bài: Mặt trời và 

phương hướng- TN-XH lớp 3).  

 

 

Phân tích 

-Hiểu sâu sắc, đưa ra những nhận 

định, đánh giá về bản chất của 

SV, HT. 

Thể hiện: Phân tích, phân hóa, 

phân loại, đánh giá, so sánh…. 

Hiểu được các thế hệ trong gia đình; 

phân biệt gia đình có 2 thế hệ và 3 

thế hệ ( Các thế hệ trong gia đình- 

TN-XH lớp 3) 

 

 

Tổng hợp 

Khái quát, tổng kết các tuyến 

kiến thức để lí giải, phân tích các 

SV, HT 

Thể hiện: Tổng kết, khái quát, 

thiết kế, bố trí, thiết lập…. 

Khái quát  hóa lại cấu tạo, chức 

năng của các cơ quan trong cơ thể: 

cơ quan hô hấp, cơ quan  tuần hoàn, 

bài tiết nước tiểu, thần kinh. (Bài: 

Ôn tập chủ đề Con người và Sức 

khỏe- TN-XH lớp 3) 

 

 

Đánh giá 

Vận dụng kiến thức đã học để 

phân tích, tìm hiểu, so sánh, đưa 

ra nhận định về bản chất của SV, 

HT 

Thể hiện: Đánh giá, xếp loại, so 

sánh, chọn lựa, ... 

Đưa ra đánh giá của bản thân về 

hiện trạng môi trường xung quanh 

em (Cuộc sống xung quanh em – 

TN-XH 3) 

 

-Viết mục tiêu về KN, chúng ta có thể vận dụng thang mức độ về KN của Harrow 

(Psychomotor), chứ không chỉ đơn thuần liệt kê các kĩ năng trong khi viết mục tiêu. 

Mức độ Biểu hiện Ví dụ 

Bắt chước Quan sát và làm rập khuôn theo 

mẫu 

Thể hiện: Làm theo, thực hiện 

đúng quy trình.... 

Thực hiện đánh răng, rửa mặt theo 

đúng quy trình hướng dẫn của GV ( 

Bài: Thực hành đánh răng, rửa mặt  

TN-XH lớp1) 

Làm được Biết cách làm và tự làm được -Chỉ và xác định các thành viên họ 

nội, họ ngoại trên sơ đồ (Họ nội, họ 
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ngoại- TN-XH lớp 3) 

Chính xác Thực hiện một cách chính xác So sánh, phân biệt được các loại rễ 

cây (Bài 43- Rễ cây TN-XH lớp 3) 

Phối hợp Phối hợp nhiều kĩ năng khác để 

hoàn thành có hiệu quả công việc 

-Phân tích cấu tạo hoa, vẽ sơ đồ cấu 

tạo hoa (Bài: Hoa- TN-XH lớp 3) 

-Về thái độ, GV có thể sử dụng các mức độ thể hiện thái độ sau để thiết kế mục tiêu 

dạy học môn TN-XH 

Mức độ Biểu hiện Ví dụ 

Có ý thức Lắng nghe, tập trung chú ý, ... Có ý thức chăm sóc, bảo vệ con vật 

nuôi gần gũi trong nhà  (Con Mèo- 

TN-XH lớp 1) 

Đáp ứng Lắng nghe, hiểu rõ, chấp hành, 

hưởng ứng 

Hình thành thói quen ăn chậm, nhai 

kĩ, không chạy nhảy và làm việc 

năng sau ăn no (Tiêu hóa thức ăn- 

TN-XH lớp 2) 

Đánh giá, 

thừa nhận 

Lắng nghe, có thể hiện quan điểm 

của mình 

Đánh giá được tình hình tham gia 

giao thông ở tại địa phương và có ý 

thức tôn trọng biển báo giao thông 

(Bài 19. Đường giao thông- TN-Xh 

lớp 2) 

Tổ chức 

thực hiện 

Đưa ra các quan điểm, thực hiện 

hành vi theo quan điểm cá nhân 

-Đưa ra những ý tưởng và giải pháp 

thiết thực để giữ gìn trường lớp sạch 

đẹp (Bảo vệ lớp học sach đẹp- TN-

XH lớp 2) 

3.3.2 Thiết kế nội dung học tập 

  Nội dung học tập theo nguyên tắc hoạt động được hiểu là hình thái đối tượng 

hóa của mục tiêu, tức là sự diễn đạt mục tiêu dưới hình thức các đối tượng hoạt động 

(nhận thức, giao tiếp, quản lí, vận động thể chất, lao động, nghệ thuật, chơi, quan hệ xã 

hội…). Nói chung, nội dung học tập là đối tượng của hoạt động học tập.  

Trong dạy học môn TN-XH, GV có thể phải thực hiện các nhiệm vụ thiết kế nội dung 

học tập cụ thể như sau: 

-Chuyển tải chuẩn kiến thức, kĩ năng của đơn vị bài học thành các hoạt động 

học tập phù hợp, hiệu quả cho người học. GV có thể tiến hành theo trình tự sau: 

Bước 1: Khảo sát, nghiên cứu kĩ mục đích, yêu cầu dạy học của đơn vị bài học 

Bước 2. Lượng hóa nội dung thành các hoạt động học tập tương ứng 

Bước 3. Thiết kế các hành động học của HS để chiếm lĩnh nội dung chuẩn KT, 

KN.  

Ví dụ: Bài Quả- TN-XH lớp 3 

Bước 1. GV nghiên cứu kĩ nội dung SGK, xác định nội dung chính (chuẩn kiến 

thức ) cần có trong đơn vị bài học đó 

Sau khi học xong bài này HS cần biết: 

+ Các loại quả có màu sắc, hình dáng, kích thước, mùi vị khác nhau 

+ Quả có 3 phần: vỏ thịt, hạt 

+ Nhiệm vụ của quả đối với cây và lợi ích của quả đối với con người 

Bước 2. Lượng hóa thành các hoạt động + Bước 3. Thiết kế các hoạt dộng học 

tập tương ứng 

 Hoạt động 1. Quan sát, thảo luận nhóm 



   44 

Mục tiêu hoạt động: Biết quan sát, so sánh, tìm ra sự khác nhau về màu săc, hình dáng, 

kích thước các loại quả. Kế tên các bộ phần thường có của một quả. 

Cách tiến hành: 

+ Chia học sinh thành từng nhóm (4-6 em), yêu cầu HS đặt các loại quả đã chuẩn bị 

lên bàn. 

+ Phát phiếu thảo luận nhóm 

+ Hướng dẫn quan sát..... 

Hoạt động 2. Thảo luận nhóm 

Mục tiêu: Phân tích cấu tạo của các loại quả 

Cách tiến hành:...... 

Hoạt động 3. Thảo luận cả lớp 

Mục tiêu: Nêu chức năng của quả đối với cây và lợi ích của quả đối với con người. 

- Tập hợp, bổ sung thêm một số tuyến nội dung có tác dụng mở rộng, nâng cao 

hiểu biết cho người học trên cơ sở chuẩn KT, KN của đơn vị bài học.  Đây chính là 

nhiệm vụ GV tham khảo, đọc tài liệu định hướng, mở rộng nâng cao hơn về chuẩn 

kiến thức, KN trong chương trình 

-Thiết kế nội dung các phiếu bài tập, các công cụ kiểm tra đánh giá kết quả dạy 

học cho người học.  Khi tiến hành thiết kế phiếu học tập trong dạy học môn Tn-Xh lớp 

1,2,3 cần đảm bảo các yêu cầu sau đây: 

+ Các yêu cầu nêu lên trong phiếu học tập phải diễn đạt một cách chặt chẽ, rõ 

ràng, rành mạch, dễ hiểu và chính xác. 

+ Phiếu học tập phải đa dạng về nội dung và hình thức thể hiện 

+ Cần chú ý kết hợp sử dụng phiếu học tập với các phương pháp và hình thức 

dạy học khác. Các phiếu hoạt động cá nhấn, nhóm, hoạt động cả lớp. 

+ Về nội dung: Có thể sử dụng các loại câu hỏi trắc nghiệm để hình thức hỏi 

phong phú, gây hứng thú học tập cho HS. 

+ Về hình thức: các câu hỏi trong phiếu học tập cũng có thể được trình bày một 

cách đa dạng bằng lời văn, câu đố, hình ảnh. 

Ví dụ: Xây dựng Phiếu học tập- Những đồ dùng trong gia đình 

Em hãy quan sát các bức tranh 1,2,3 ở bài 12 “Đồ dùng trong gia đình”, trang 

26 TN-XH lớp 2, ghi bằng chữ vào các cột (STT, tên đồ dùng, công dụng) và đánh dấu 

x vào các cột (đồ gỗ, đồ nhựa, thủy tinh, đồ dùng sử dụng điện) của bảng dưới đây: 

TT Tên đồ dùng 

 

Công 

dụng 

Đồ 

gỗ 

Đồ 

nhựa 

Đồ 

sứ 

Thủy tinh Đồ dùng sử dụng 

điện 

        

        

        

        

        

        

  

-Hướng dẫn thiết kế bảng tổng kết kiến thức: Bảng tổng kết kiến thức được 

chuẩn bị trước bài học sẽ tăng kết quả dạy học và rút ngắn thời gian trình bày nội dung 

bài học. Bảng tổng kết kiến thức thường được GV sử dụng để củng cố, khắc sâu kiến 

thức sau khi kết thúc một hoạt động, một bài học, một chủ đề. Bảng tổng kết kiến thức 

có thể được sử dụng dưới hình thức phiếu bài tập, bảng trống hoặc dưới dạng sơ đồ 

Ví dụ 1 : Để tổng kết hoạt động đóng vai: Cách ứng xử khi bản thân hay người thân bị 

ngộ độc khi ở nhà (TNXH2), GV có thể thiết kế thành bảng như sau: 
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Tình huống Hoàn cảnh Em sẽ xử lí như thế nào? 

Khi bản thân bị ngộ độc Nhà em không có điện thoại  

Không có người lớn ở nhà  

Khi người thân của em 

bị ngộ độc 

Nhà em không có điện thoại  

Nhà em có điện thoại  

Ví dụ 2: Vẽ sơ đồ 

Đề xuất cách xử lí rác (bài 36, TN-XH lớp 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Thiết kế tổng kết và hướng dẫn học tập: Tổng kết bài cũng là công việc mà 

người học phải tham gia, mặc dù đây là hoạt động giảng dạy của GV. Những ý chủ 

chốt, những liên hệ cốt yếu, những sự kiện cơ bản, những nguyên tắc và quan điểm 

nền tảng, những khái niệm hoặc giá trị có tính công cụ cần được nhắc đến dưới những 

hình thức cô đọng, rút gọn, đặc biệt là những sơ đồ, mô hình, công thức hoặc các tài 

liệu trực quan. 

Việc hướng dẫn học tập không đơn giản là giao bài tập hoặc nhiệm vụ học tập về 

nhà. Điều chủ yếu nhất của khâu này là gợi ý đọc thêm, luyện tập bổ sung, khuyến 

khích tìm kiếm tư liệu và chỉ dẫn thư mục bổ ích, nêu lên những giả thuyết hoặc luận 

điểm có tính vấn đề để động viên người học suy nghĩ tiếp tục trong quá trình học tập 

sau bài học. 

3.3.3 Thiết kế các hoạt động của người học 

Thiết kế các hoạt động của người học là trọng tâm và điểm quyết định chất lượng 

của thiết kế bài học. Từ hoạt động của người học mới dự kiến cách thức hoạt động của 

người dạy, tức là lựa chọn phương pháp luận dạy học và thiết kế phương pháp dạy học 

cụ thể. Tuy vậy dù dạy như thế nào thì cơ cấu chung của hoạt động của người học 

cũng bao gồm những kiểu sau (được phân biệt về chức năng giáo dục), vì tối thiểu 

phải hoàn thành được những kiểu hoạt động này thì mới thực sự là học tập: 

1. Hoạt động tìm tòi – phát hiện: để có thông tin, dữ kiện, sự kiện và bằng chứng 

cần thiết mà nghĩ, mà cảm và hành động nhận thức. 

  Đó thường là hoạt động: quan sát, xử lí tình huống, thực hành, làm thí nghiệm, đặt 

câu hỏi…. 

Ví dụ: Con Cá- TN-XH lớp 1. GV có thể tổ chức thành các hoạt động để HS 

tìm tòi, phát hiện, hình thành biểu tượng về Con Cá bao gồm: có thể quan sát trên con 

cá thật (nhận diện màu sắc, hình dáng, các bộ phận chính của cơ thể, cách vận 

động….); quan sát thông qua clip, tranh/ ảnh…. 

2. Hoạt động biến đổi - xử lí – phát triển: Nói đúng hơn đây là hoạt động nhằm 

mở rộng, biến đổi để người học có biểu tượng chắc chắn, đúng đắn hơn về sự vật, hiện 

tượng. Ví dụ: bài con Cá- TN-XH lớp 1, GV có thể cho HS quan sát them một số loài 

cá khác, có những màu sắc, hình dáng đặc trưng để từ đó HS có thể rút ra sự đa dạng, 

phong phú của các loài Cá. 

Xử lí rác 

     Đốt ……. 

…….. 
…….. 
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3. Hoạt động áp dụng - củng cố: đó là  hoạt động thử nghiệm sau khi “tiếp nhận 

cái mới” , để củng cố, nâng cao nhận thức vừa mới tiếp nhận. Thông thường đây là 

hoạt động HS sẽ vận dụng tri thức để lí giải, giải đáp các hiện tượng thực tiễn.  

4. Hoạt động đánh giá - điều chỉnh: Đây là hoạt động nhằm giúp GV rà soát, 

đánh giá kết quả học tập ở người học. Ngoài ra, những hoạt động dạng này cũng có 

chức năng phát triển thái độ, xúc cảm, tình cảm và giá trị ở người học, vì từ bản chất, 

đánh giá gắn liền với giá trị và nhu cầu, lợi ích con người. 

3.3.4  Thiết kế các phương tiện giảng dạy-học tập và học liệu:  Các phương tiện 

và học liệu là những đối tượng vật chất được giáo viện dự kiến sử dụng để điều khiển, 

tổ chức các hoạt động học tập cho HS. Thiết kế, lựa chọn được những phương tiện, 

học liệu phù hợp tạo những tiền đề cần thiết để tăng tính tích cực hoạt động của người 

học. Bởi vậy, khi thiết kế các phương tiện, học liệu học tập cần có những yếu tố mới, 

không ngang bằng và càng không được nghèo nàn hơn tình trạng thông thường. Xác 

định rõ chức năng giá trị, phương tiện công cụ dạy học: cung cấp tư liệu tham khảo; 

Hướng dẫn giảng dạy; Trợ giúp lao động thể chất; Hỗ trợ giao tiếp và tương tác giữa 

thày và trò; Tạo lập môi trường và điều kiện sư phạm v.v…Xác định đối tượng sử 

dụng: hỗ trợ giáo viên, hỗ trợ HS, hỗ trợ đồng thời cả GV và HS.  

Thiết kế về hình thức thể hiện của phương tiện, học liệu sử dụng: là vật liệu gì, 

kích thước, cấu tạo, số lượng, khối lượng, màu sắc, hình dạng … và những đặc điểm kĩ 

thuật khác, về bản chất sinh học và tâm lí, tức là những đặc điểm có liên quan đến thị 

giác, thính giác, các cảm giác nói chung, đến sức khỏe, thể hình và vận động, đến các 

quá trình trí tuệ, xúc cảm và tính tích cực cá nhân, về bản chất xã hội, tức là những đặc 

điểm thẩm mĩ, văn hóa, đạo đức, chính trị v.v… 

3.3.5  Thiết kế môi trường học tập: Bản chất của việc thiết kế môi trường học 

tập là tổ chức tất cả những yếu tố đã thiết kế trên thành hệ thống các tình huống vật 

chất mà người dạy và người học trực tiếp tác động đến và qua đó tác động với nhau. 

Có nhiều kiểu môi trường, song kiểu nào cũng phải bao quát mục tiêu, nội dung, hoạt 

động, phương tiện và nguồn lực đã thiết kế. Cấu trúc của môi trường tùy thuộc kiểu 

môi trường, và nó đòi hỏi những kĩ năng quản lí, giao tiếp cụ thể của giáo viên. Có thể 

kể đến những kiểu môi trường như: giờ lên lớp, môi trường dã ngoại, môi trường trò 

chơi, môi trường thực tiễn .... 
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PHỤ LỤC 4 

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

 

PHỤ LỤC 4A. Thống kê kết quả học tập của nhóm TN và nhóm ĐC trước TN 

 

THỐNG KÊ ĐIỂM TRƯỚC THỰC NGHIỆM KHÓA 53 

 Điểm K53 ĐC Điểm K53 TN 

N 
Valid 30 30 

Missing 0 0 

Mean 2.683333 2.706667 

Std. Error of Mean .0868455 .0787741 

Median 2.550000 2.750000 

Mode 2.4000
a
 2.9000 

Std. Deviation .4756725 .4314637 

Variance .226 .186 

Range 1.9000 1.7000 

Minimum 1.9000 1.8000 

Maximum 3.8000 3.5000 

 

Điểm K53 ĐC 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1.9000 1 2.5 3.3 3.3 

2.0000 1 2.5 3.3 6.7 

2.1000 1 2.5 3.3 10.0 

2.2000 3 7.5 10.0 20.0 

2.3000 1 2.5 3.3 23.3 

2.4000 4 10.0 13.3 36.7 

2.5000 4 10.0 13.3 50.0 

2.6000 1 2.5 3.3 53.3 

2.7000 2 5.0 6.7 60.0 

2.8000 2 5.0 6.7 66.7 

2.9000 1 2.5 3.3 70.0 

3.0000 3 7.5 10.0 80.0 

3.2000 1 2.5 3.3 83.3 

3.3000 2 5.0 6.7 90.0 

3.4000 1 2.5 3.3 93.3 

3.5000 1 2.5 3.3 96.7 

3.8000 1 2.5 3.3 100.0 

Total 40 100 100.0  

Total 40 100.0   

Điểm K53 TN 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid 

1.8000 1 2.5 3.3 3.3 

2.0000 2 5.0 6.7 10.0 

2.2000 2 5.0 6.7 16.7 

2.3000 1 2.5 3.3 20.0 

2.4000 3 7.5 10.0 30.0 

2.5000 2 5.0 6.7 36.7 

2.6000 1 2.5 3.3 40.0 

2.7000 3 7.5 10.0 50.0 

2.8000 3 7.5 10.0 60.0 

2.9000 4 10.0 13.3 73.3 

3.0000 1 2.5 3.3 76.7 

3.1000 2 5.0 6.7 83.3 

3.2000 2 5.0 6.7 90.0 

3.3000 1 2.5 3.3 93.3 

3.4000 1 2.5 3.3 96.7 

3.5000 1 2.5 3.3 100.0 

Total 40 100 100.0  

Total 40 100.0   

 

PHỤ LỤC 4B 

Thống kê kết quả học tập sau thực nghiệm của nhóm đối chứng và thực nghiệm 

1.Mô tả kết quả  điểm thành phần nhóm đối chứng sau TN 

 

 Điểm ý thức 

ĐC 

Điểm hồ sơ 

ĐC 

Điểm KN 

ĐC 

N 
Valid 70 70 70 

Missing 0 0 0 

Mean 6.04 5.86 5.97 

Std. Error of 

Mean 
.119 .153 .154 

Median 6.00 6.00 6.00 

Mode 6 6 6 

Std. Deviation .999 1.277 1.285 

Variance .998 1.631 1.651 

Range 5 6 6 

Minimum 3 2 3 

Maximum 8 8 9 

Sum 423 410 418 

 

Điểm hồ sơ ĐC 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 
2 1 1.4 1.4 1.4 

3 3 4.3 4.3 5.7 
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4 6 8.6 8.6 14.3 

5 12 17.1 17.1 31.4 

6 25 35.7 35.7 67.1 

7 19 27.1 27.1 94.3 

8 4 5.7 5.7 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

Điểm ý thức ĐC 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

3 1 1.4 1.4 1.4 

4 3 4.3 4.3 5.7 

5 14 20.0 20.0 25.7 

6 30 42.9 42.9 68.6 

7 18 25.7 25.7 94.3 

8 4 5.7 5.7 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 

Điểm KN ĐC 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

3 3 4.3 4.3 4.3 

4 6 8.6 8.6 12.9 

5 14 20.0 20.0 32.9 

6 21 30.0 30.0 62.9 

7 20 28.6 28.6 91.4 

8 5 7.1 7.1 98.6 

9 1 1.4 1.4 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 

2.Mô tả kết quả điểm thành phần nhóm TN sau TN 

 

 Điểm ý thức 

TN 

Điểm hồ sơ 

TN 

Điểm kĩ năng 

TN 

N 
Valid 70 70 70 

Missing 0 0 0 

Mean 7.60 7.73 7.79 

Std. Error of 

Mean 
.124 .095 .113 

Median 8.00 8.00 8.00 

Mode 8 8 8 

Std. Deviation 1.041 .797 .946 

Variance 1.084 .635 .895 

Range 5 3 4 

Minimum 4 6 6 
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Maximum 9 9 10 

Sum 532 541 545 

 

Điểm ý thức TN 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

4 1 1.4 1.4 1.4 

5 1 1.4 1.4 2.9 

6 7 10.0 10.0 12.9 

7 20 28.6 28.6 41.4 

8 28 40.0 40.0 81.4 

9 13 18.6 18.6 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 

Điểm hồ sơ TN 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

6 4 5.7 5.7 5.7 

7 22 31.4 31.4 37.1 

8 33 47.1 47.1 84.3 

9 11 15.7 15.7 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 

Điểm kĩ năng TN 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

6 7 10.0 10.0 10.0 

7 18 25.7 25.7 35.7 

8 29 41.4 41.4 77.1 

9 15 21.4 21.4 98.6 

10 1 1.4 1.4 100.0 

Total 70 100.0 100.0  
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3. Kết quả học tập chung cuộc của nhóm đối chứng và thực nghiệm sau TN 

 

Kết quả học tập nhóm Thực nghiệm 

N 
Valid 70 

Missing 0 

Mean 7.704762 

Std. Error of Mean .0693533 

Median 7.666667 

Mode 8.0000 

Std. Deviation .5802516 

Variance .337 

Range 3.0000 

Minimum 6.0000 

Maximum 9.0000 

Sum 539.3333 

 

Kết quả học tập TN 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

6.0000 1 1.4 1.4 1.4 

6.6667 3 4.3 4.3 5.7 

7.0000 9 12.9 12.9 18.6 

7.3333 13 18.6 18.6 37.1 

7.6667 13 18.6 18.6 55.7 

8.0000 14 20.0 20.0 75.7 

8.3333 13 18.6 18.6 94.3 

8.6667 3 4.3 4.3 98.6 

9.0000 1 1.4 1.4 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 

Kết quả học tập ĐC 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

3.6667 1 1.4 1.4 1.4 

4.0000 1 1.4 1.4 2.9 

4.3333 1 1.4 1.4 4.3 

4.6667 1 1.4 1.4 5.7 

5.0000 2 2.9 2.9 8.6 

5.3333 11 15.7 15.7 24.3 

5.6667 18 25.7 25.7 50.0 

6.0000 9 12.9 12.9 62.9 

6.3333 8 11.4 11.4 74.3 

6.6667 7 10.0 10.0 84.3 

7.0000 7 10.0 10.0 94.3 
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7.3333 4 5.7 5.7 100.0 

Total 70 100.0 100.0  

 

 

Kết quả học tập ĐC 

N 
Valid 70 

Missing 0 

Mean 5.957143 

Std. Error of Mean .0919891 

Median 5.833333 

Mode 5.6667 

Std. Deviation .7696360 

Variance .592 

Range 3.6667 

Minimum 3.6667 

Maximum 7.3333 

Sum 417.0000 

Mô tả thống kê kết quả học tập chung cuộc của nhóm ĐC và TN sau TN 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statist

ic 

Std. Error Statistic Statistic 

Kết quả 

học tập ĐC 
70 3.6667 3.6667 7.3333 

5.957

143 
.0919891 .7696360 .592 

Kết quả 

học tập TN 
70 3.0000 6.0000 9.0000 

7.704

762 
.0693533 .5802516 .337 

Valid N 

(listwise) 
70 

       

 

4.So sánh kết quả rèn luyện sau TN của nhóm ĐC và TN 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Kết quả học tập 

TN 
70 7.704762 .5802516 .0693533 

Kết quả học tập 

ĐC 
70 5.957143 .7696360 .0919891 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

T df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Kết quả học tập 

TN 
111.094 69 .000 7.7047619 7.566406 7.843118 
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Kết quả học tập 

ĐC 
64.759 69 .000 5.9571429 5.773630 6.140656 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Điểm KN ĐC 70 5.97 1.285 .154 

Điểm kĩ năng 

TN 
70 7.79 .946 .113 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

T df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Điểm KN ĐC 38.878 69 .000 5.971 5.67 6.28 

Điểm kĩ năng 

TN 
68.838 69 .000 7.786 7.56 8.01 

 

Case Processing Summary 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Kết quả học tập 

ĐC 
70 5.957143 .7696360 .0919891 

Kết quả học tập 

TN 
70 7.704762 .5802516 .0693533 

One-Sample Test 

 Test Value = 0 

T df Sig. (2-

tailed) 

Mean Difference 95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Kết quả học 

tập ĐC 
64.759 69 .000 5.9571429 5.773630 6.140656 

Kết quả học 

tập TN 
111.094 69 .000 7.7047619 7.566406 7.843118 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 

Điểm KN ĐC 5.97 70 1.285 .154 

Điểm kĩ năng 

TN 
7.79 70 .946 .113 

Pair 2 
Điểm hồ sơ ĐC 5.86 70 1.277 .153 

Điểm hồ sơ TN 7.73 70 .797 .095 
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Paired Samples Correlations 

 N Correlatio

n 

Sig. 

Pair 1 
Điểm KN ĐC & Điểm 

kĩ năng TN 
70 .066 .585 

Pair 2 
Điểm hồ sơ ĐC & 

Điểm hồ sơ TN 
70 -.010 .933 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 

Điểm KN 

ĐC - Điểm 

kĩ năng TN 

-1.814 1.544 .185 -2.183 -1.446 -9.828 69 .000 

Pair 2 

Điểm hồ sơ 

ĐC - Điểm 

hồ sơ TN 

-1.871 1.512 .181 -2.232 -1.511 -10.352 69 .000 

 

1.  
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2.  

3. 5.Phân tích kết quả KN thành phần của TKBH ở nhóm ĐC và TN 

Kĩ năng ĐC 

 N Range Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statisti

c 

Std. 

Error 

Statistic Statistic 

KN thiết kế 

mục tiêu ĐC 
29 4 4 8 5.83 .205 1.104 1.219 

Kn TK nội 

dung ĐC 
29 5 3 8 6.07 .216 1.163 1.352 

KN thiết kế 

HĐH ĐC 
29 5 3 8 5.59 .208 1.119 1.251 

KN TK học 

liệu ĐC 
29 3 5 8 6.28 .178 .960 .921 

KN TK môi 

trường HT 

ĐC 

29 4 3 7 5.41 .161 .867 .751 

Valid N 

(listwise) 
29 

       

 

 

Kĩ năng thành phần nhóm TN 

 N Range Minimu

m 

Maximu

m 

Mean Std. 

Deviation 

Variance 

Statistic Statisti

c 

Statistic Statistic Statistic Std. 

Error 

Statistic Statistic 

KN TK mục 

tiêu TN 
29 4 6 10 8.10 .174 .939 .882 

KN TK nội 

dung TN 
29 4 5 9 7.55 .183 .985 .970 

KN TK hoạt 

động học TN 
29 3 6 9 7.45 .161 .870 .756 
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KN TK học 

liệu TN 
29 3 6 9 8.07 .148 .799 .638 

KN TK môi 

trường TN 
29 5 4 9 7.66 .218 1.173 1.377 

Valid N 

(listwise) 
29 

       

 

6. So sánh kết quả rèn luyện kĩ năng thành phần của nhóm ĐC và TN 

So sánh mức độ thành thạo KN thành phần của nhóm TN và ĐC TRƯỚC THỰC 

NGHIỆM 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 

KN thiết kế mục 

tiêu ĐC - KN 

TK mục tiêu TN 

.433 1.194 .218 -.013 .879 1.987 29 .056 

Pair 2 

KN TK nội dung 

ĐC - KNTK nội 

dung TN 

-.100 1.242 .227 -.564 .364 -.441 29 .662 

Pair 3 

KN Thiết kế 

hoạt động ĐC - 

KN TK hoạt 

động TN 

.667 1.348 .246 .163 1.170 2.710 29 .011 

Pair 4 

KN thiết kế học 

liệu ĐC - KN 

thiết kế học liệu 

TN 

.600 1.567 .286 .015 1.185 2.097 29 .045 

Pair 5 

KN TK môi 

trường ĐC - KN 

thiết kế môi 

trường TN 

.600 1.303 .238 .114 1.086 2.523 29 .017 

 

Paired Samples Correlations-TRƯỚC TN 

 N Correlat

ion 

Sig. 

Pair 1 

KN thiết kế mục tiêu 

ĐC & KN TK mục 

tiêu TN 

30 .139 .464 

Pair 2 
KN TK nội dung ĐC 

& KNTK nội dung TN 
30 .309 .096 

Pair 3 

KN Thiết kế hoạt 

động ĐC & KN TK 

hoạt động TN 

30 .066 .730 
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Pair 4 

KN thiết kế học liệu 

ĐC & KN thiết kế học 

liệu TN 

30 -.071 .709 

Pair 5 

KN TK môi trường 

ĐC & KN thiết kế môi 

trường TN 

30 -.035 .852 

 

Paired Samples Statistics-TRƯỚC TN 

 Mean N Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 

KN thiết kế mục tiêu 

ĐC 
5.77 30 .935 .171 

KN TK mục tiêu TN 5.33 30 .884 .161 

Pair 2 
KN TK nội dung ĐC 5.50 30 1.042 .190 

KNTK nội dung TN 5.60 30 1.070 .195 

Pair 3 

KN Thiết kế hoạt 

động ĐC 
5.07 30 .860 .157 

KN TK hoạt động TN 5.06 30 .950 .168 

Pair 4 

KN thiết kế học liệu 

ĐC 
5.67 30 1.155 .211 

KN thiết kế học liệu 

TN 
5.57 30 .980 .179 

Pair 5 

KN TK môi trường 

ĐC 
5.03 30 .834 .152 

KN thiết kế môi 

trường TN 
5.03 30 .971 .177 

SO SÁNH KẾT QUẢ RÈN LUYỆN KN THÀNH PHẦN CỦA TKBH SAU TN 

Paired Samples Statistics-SAU TN 

 Mean N Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 

KN TK mục tiêu 

ĐC 
6.59 29 .733 .136 

KN TK mục tiêu 

TN 
7.59 29 .946 .176 

Pair 2 

KN TK nội dung 

ĐC 
6.24 29 .951 .177 

KN TK nội dung 

TN 
7.66 29 1.010 .188 

Pair 3 

KN TK hoạt động 

DC 
5.97 29 1.149 .213 

KN TK hoạt động 

TN 
7.55 29 .783 .145 

Pair 4 

KN TK học liệu 

ĐC 
6.38 29 .820 .152 

KN TK học liệu 

TN 
7.17 29 .805 .149 
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Pair 5 

KNTK môi trường 

ĐC 
6.31 29 .850 .158 

KN TK môi trường 

TN 
7.52 29 .871 .162 

 

Paired Samples Correlations- SAU TN 

 N Correlatio

n 

Sig. 

Pair 1 

KN TK mục tiêu ĐC 

& KN TK mục tiêu 

TN 

29 -.153 .429 

Pair 2 

KN TK nội dung ĐC 

& KN TK nội dung 

TN 

29 .164 .395 

Pair 3 

KN TK hoạt động DC 

& KN TK hoạt động 

TN 

29 .062 .751 

Pair 4 
KN TK học liệu ĐC & 

KN TK học liệu TN 
29 .060 .758 

Pair 5 

KNTK môi trường ĐC 

& KN TK môi trường 

TN 

29 -.176 .360 

 

Paired Samples Test- SAU TN 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 

KN TK mục tiêu 

ĐC - KN TK mục 

tiêu TN 

-1.000 1.282 .238 -1.488 -.512 -4.201 28 .000 

Pair 2 

KN TK nội dung 

ĐC - KN TK nội 

dung TN 

-1.414 1.268 .236 -1.896 -.931 -6.003 28 .000 

Pair 3 

KN TK hoạt động 

DC - KN TK hoạt 

động TN 

-1.586 1.350 .251 -2.100 -1.073 -6.327 28 .000 

Pair 4 

KN TK học liệu 

ĐC - KN TK học 

liệu TN 

-.793 1.114 .207 -1.217 -.369 -3.833 28 .001 

Pair 5 

KNTK môi trường 

ĐC - KN TK môi 

trường TN 

-1.207 1.320 .245 -1.709 -.705 -4.925 28 .000 

 

 So sánh kết quả chung cuộc của nhóm ĐC và KN về TKBH 
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Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 

Điểm TB-ĐC 

TTN 
5.452 29 .3572 .0663 

Điểm TB TN- 

TTN 
5.310345 29 .4091322 .0759739 

Pair 2 

Điểm TB-ĐC 

STN 
6.297 29 .4248 .0863 

Điểm TB-TN 

STN 
7.496552 29 .3530305 .0655561 

 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 
Điểm TB-ĐC TTN & 

Điểm TB TN- TTN 
29 .067 .730 

Pair 2 
Điểm TB-ĐC STN & 

Điểm TB-TN STN 
29 .107 .582 

 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. 

(2-

taile

d) 

Mean Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 

Điểm TB-ĐC 

TTN - Điểm 

TB TN- TTN 

.4413793 .5247566 .0974448 .2417726 .640986 4.530 28 .000 

Pair 2 

Điểm TB-ĐC 

STN - Điểm 

TB-TN STN 

-1.200000 .5529144 .1026736 
-

1.4103174 

-

.989682

6 

-

11.68

8 

28 .000 
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PHỤ LỤC 5 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN SƯ PHẠM MỘT SỐ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

 

PHỤ LỤC 5A. CHƯƠNG TRÌNH  GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

(Ban hành theo Quyết định số: 2769/QĐ-ĐHV ngày 18/9/2013 của Hiệu trưởng 

 trường Đại học Vinh) 

Trình độ đào tạo:   Cử nhân 

Ngành đào tạo: Sư phạm Giáo dục tiểu học (Primary Education) 

Loại hình đào tạo: Chính quy 
TT Mã  

học phần 

Tên học phần Loại  

học phần 

Số  

TC 

Tỷ lệ lý thuyết/  

T.luận, bài tập,  

(T.hành)/Tự học 

Khối  

kiến 

thức 

Phân  

kỳ 

Khoa CN 

1 CT10001 Những NL cơ bản của 

CN Mác-Lênin 1   

Bắt buộc 2 22/8/60 GDĐC 1 GDCT 

2 GD20001 Tâm lý học Bắt buộc 4 50/10/120 GDCN 1 Giáo dục 

3 TH20004 Tiếng Việt  Bắt buộc 5 50/25/150 GDCN 1 Giáo dục 

4 TH20003 Toán cao cấp (GDTH) Bắt buộc 5 40/35/150 GDCN 1 Giáo dục 

5 TH21009 Cơ sở tự nhiên xã hội 1 Bắt buộc 4 52/8/120 GDCN 1 Giáo dục 

6 TC10006 Giáo dục thể chất (phần chung) Bắt buộc (1) 10/5/30 GDĐC 1 Thể dục 

7   Giáo dục thể chất (phần 

tự chọn CLB) (*) 

Tự chọn (4) 0/(60)/120 GDĐC 2-5 TTTDTT 

8 CT10002 Những NL cơ bản của 

CN Mác - Lê nin 2 

Bắt buộc 3 33/12/90 GDĐC 2 GDCT 

9 TH20108 Tâm lý học tiểu học và 

giao tiếp sư phạm  

Bắt buộc 4 50/10/120 GDCN 2 Giáo dục 

10 TH2108 Văn học  thiếu nhi Bắt buộc 4 50/10/120 GDCN 2 Giáo dục 

11 GD20007 Giáo dục học Bắt buộc 4 50/10/120 GDCN 2 Giáo dục 

12 NC10001  Ngoại ngữ 1 

 (Tiếng Anh 1) 

Bắt buộc 3 35/10/90 GDĐC 2 Ngoại ngữ 

13 TH20028 RLNVSPTX ngành 

GDTH 1 

Bắt buộc 1 0/(15)/30 GDC 2 Giáo dục 

14   Học phần tự chọn 1 Tự chọn 2  GDCN 3 Giáo dục 

15 TI10001 Tin học cơ sở Bắt buộc 3 30/(15)/90 GDĐC 3 CNTT 

16 CT10003 Tư tưởng Hồ Chí Minh Bắt buộc 2 22/8/60 GDĐC 3 GDCT 

17 NC10002 Ngoại ngữ 2 

 (Tiếng Anh 2) 

Bắt buộc 4 25/5/60 GDĐC 3 Ngoại ngữ 

18 TH20010 Giáo dục học tiểu học  Bắt buộc 4 50/10/120 GDCN 3 Giáo dục 

19 SH20022 Sinh lý học trẻ em Bắt buộc 2 20/10/60 GDCN 3 Sinh 

20 NV10002 Cơ sở văn hoá Việt Nam Bắt buộc 2 20/10/60 GDĐC 4 Văn-Sử 

21 TH20017 Toán sơ cấp Bắt buộc 2 23/7/60 GCN 4 Giáo dục 
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22 TH20016 PPNCKH chuyên ngành 

Giáo dục tiểu học 

Bắt buộc 3 30/15/90 GDCN 4 Giáo dục 

23 TH20018 Cơ sở tự nhiên xã hội 2 Bắt buộc 2 20/10/60 GDCN 4 Giáo dục 

24   Học phần tự chọn 2 Tự chọn 2  GDCN 4 Giáo dục 

25 QP10001 Giáo dục quốc phòng Bắt buộc (7)  GDĐC 4 GDQP 

26 CT10004 Đường lối cách mạng 

của Đảng CSVN 

Bắt buộc 3 33/12/90 GDĐC 4 GDCT 

27 GD10003 Giáo dục môi trường  Bắt buộc 2 24/6/60 GDĐC 4 Giáo dục 

28 TH20050 RLNVSPTX  

ngành GDTH 2 

Bắt buộc 1 0/(15)/30 GDCN 4 Giáo dục 

29   Học phần tựchọn 3 Tự chọn 2  GDCN 5 Giáo dục 

30 TH20011 PPDH tiếng Việt ở tiểu học  Bắt buộc 5 45/30/150 GDCN 5 Giáo dục 

31 TH20012 Âm nhạc và PPDH Âm 

nhạc 

Bắt buộc 5 40/(35)/150 GDCN 5 Giáo dục 

32 TH20013 Đạo đức và PPDH Đạo 

đức 

Bắt buộc 3 30/15/90 GDCN 5 Giáo dục 

33 TN10006 Xác suất - Thống kê B Bắt buộc 2 24/6/60 GDĐC 5 Toán 

34 TH20019 PPDH Toán ở tiểu học  Bắt buộc 5 45/30/150 GDCN 6 Giáo dục 

35 TH20051 RLNVSPTX ngành 

GDTH 3 

Bắt buộc 1 0/(15)/30 GDCN 6 Giáo dục 

36 TH20020 PPDH Tự nhiên - Xã hội Bắt buộc 4 40/20/120 GDCN 6 Giáo dục 

37 TH20021 Mỹ thuật và PPDH Mỹ 
thuật 

Bắt buộc 5 50/25/150 GDCN 6 Giáo dục 

38 TH20024 Phương tiện KTDH và 

ứng dụng CNTT trong 

DH ở tiểu học 

Bắt buộc 2 20/10/60 GDCN 6 Giáo dục 

39 GD20014 Quản lý HCNN và Quản 

lý ngành GD 

Bắt bộc 2 25/5/60 GDCN 7 Giáo dục 

40 TH20026 Giáo dục hoà nhập HS 

khuyết tật, tàn tật 

 ở tiểu học 

Bắt buộc 2 20/10/60 GDCN 7 Giáo dục 

41   Học phần tự chọn 4 Tự chọn 2  GDCN 7 Giáo dục 

42 TH20025 Thủ công - Kỹ thuật và 

PPDH Thủ công- Kĩ 

thuật 

Bắt buộc 3 0/15/90 GDCN 7 Giáo dục 

43  Học phần tự chọn 5 Tự chọn 2  GDCN 7 Giáo dục 

44 TH20027 Công tác Đội TNTP Hồ 

Chí Minh 

Bắt buộc 2 18/12/60 GDCN 7 Giáo dục 

45 TH20052 RLNVSPTX ngành 

GDTH 4 

Bắt buộc 1 0/(15)/30 GDCN 7 Giáo dục 

46 TC20030 PPDH Thể dục  Bắt buộc 2 20/10/60 GDCN 7 Thể dục 

47  Thực hành PPDH bộ 

môn GDTH 

Bắt buộc 2 0/(30)/75 GDCN 7 Giáo dục 

47 TH20048 Thực tập SP ngành 
GDTH 

Bắt buộc 4 0/(60)/150 GDCN 8 Giáo dục 
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48 TH20049 Phát triển chương trình 

GDTH 

Bắt buộc 3 20/10/60 GDCN 8 Giáo dục 

    Cộng:   132        

Học phần tự chọn: 

Tự chọn 1: (Chọn 1 trong các học phần sau) 

1 TH20109 Ngữ dụng học (GDTH) Tự chọn 2 20/10/60 GDCN 3 Giáo dục 

2 TH20110 Ngữ nghĩa học Tự chọn 2 20/10/60 GDCN 3 Giáo dục 

3 TH20111 Từ Hán Việt Tự chọn 2 20/10/60 GDCN 3 Giáo dục 

Tự chọn 2: (Chọn 1 trong các học phần sau) 

1 TH20033 Số học (GDTH) Tự chọn 2 20/10/60 GDCN 4 Giáo dục 

2 TH20059 Cơ sở toán học của việc dạy học 

yếu tố hình học và yếu tố thống 

kê  ở tiểu học 

Tự chọn 2 20/10/60 GDCN 4 Giáo dục 

3 TH20094 Đại lượng, đo lường và các tập 
hợp số 

Tự chọn 2 20/10/60 GDCN 4 Giáo dục 

Tự chọn 3: (Chọn 1 trong các học phần sau) 

1 TH20112 Văn học Việt Nam Tự chọn 2 25/5/60 GDCN 5 Giáo dục 

2 TH20113 Lí luận văn học Tự chọn 2 25/5/60 GDCN 5 Giáo dục 

3 TH20114 Một số vấn đề về thi pháp văn học 

thiếu nhi 

Tự chọn 2 25/5/60 GDCN 5 Giáo dục 

 

Tự chọn 4: (Chọn 1 trong các học phần sau) 

1 TH20115 
Thực hành giải bài tập Tiếng Việt ở 

tiểu học 
Tự chọn 2 15/15/60 GDCN 7 Giáo dục 

2 TH20116 
Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt 

ở tiểu học 
Tự chọn 2 20/10/60 GDCN 7 Giáo dục 

3 TH20037 
Bồi dưỡng năng lực cảm thụ văn 

học cho HS tiểu học 
Tự chọn 2 20/10/60 GDCN 7 Giáo dục 

4 TH20117 Dạy học các thể loại văn ở tiểu học Tự chọn 2 20/10/60 GDCN 7 Giáo dục 

Tự chọn 5: (Chọn 1 trong các học phần sau) 

1 TH20047 Thực hành giải toán ở tiểu học Tự chọn 2 15/15/0 GDCN 7 Giáo dục 

2 TH20118 
Bồi dưỡng học sinh giỏi Toán ở 

tiểu học 
Tự chọn 2 20/10/60 GDCN 7 Giáo dục 

3 TH20046 
Các PPĐG kết quả học tập môn 

Toán ở TH 
Tự chọn 2 20/10/60 GDCN 7 Giáo dục 

4 TH20119 
Dạy và học tích cực trong môn 

Toán ở TH 
Tự chọn 2 20/1060 GDCN 7 Giáo dục 

       
 

PHỤ LỤC 5B. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  CỬ NHÂN SƯ PHẠM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 

Khung chương trình chuyên ngành Giáo dục Tiểu học 

Khối kiến 

thức 
Mã học 

phần Tên học phần 
Kỳ 

thứ 
Số tín 

chỉ 
Tổng số 

tiết 
Điều kiện tiên 

quyết 
Bắt 

buộc 
Tự 

chọn 

Khối kiến DEFE 201 Giáo dục quốc 0 7 160   X   
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thức chung phòng 

POLI 101 
NLCB của CN Mác-

Lênin-phần 1 
1 2 40   X   

ENGL 101 Tiếng Anh 1 1 4 80     X 

FREN 101 Tiếng Pháp 1 1 4 80     X 

RUSS 101 Tiếng Nga 1 1 4 80     X 

PHYE 101 Giáo dục thể chất 1 1 1 33   X   

POLI 201 
NLCB của CN Mác-

Lênin-phần 2 
2 3 60 

Tiên quyết : 

NLCB của CN 

Mác-Lênin-phần 1 
X   

ENGL 102 Tiếng Anh 2 2 3 60 
Tiên quyết : Tiếng 

Anh 1 
  X 

FREN 102 Tiếng Pháp 2 2 3 60 
Tiên quyết : Tiếng 

Pháp 1 
  X 

RUSS 102 Tiếng Nga 2 2 3 60 
Tiên quyết : Tiếng 

Nga 1 
  X 

COMP 102 Tin học đại cương 2 2 40   X   

PSYC 201 Tâm lý học 2 3 60   X   

PHYE 102 Giáo dục thể chất 2 2 1 33   X   

MUSI 109 Âm nhạc 2 2 40     X 

POLI 109 
Mỹ học và Giáo dục 

thẩm mỹ 
2 2 40     X 

PSYC 109 Kỹ năng giao tiếp 2 2 40     X 

POLI 202 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
3 2 40 

Tiên quyết : 

NLCB của CN 

Mác-Lênin-phần 2 
X   

ENGL 202 Tiếng Anh 3 3 3 60 
Tiên quyết : Tiếng 

Anh 2 
  X 

FREN 201 Tiếng Pháp 3 3 3 60 
Tiên quyết : Tiếng 

Pháp 2 
  X 

RUSS 201 Tiếng Nga 3 3 3 60 
Tiên quyết : Tiếng 

Nga 2 
  X 

PSYC 202 Giáo dục học 3 4 80 
Tiên quyết : Tâm 

lý học 
X   

PHYE 201 Giáo dục thể chất 3 3 1 33   X   

POLI 301 
Đường lối CM của 

ĐCS Việt Nam 
4 3 60 

Tiên quyết : Tư 

tưởng Hồ Chí 

Minh 
X   

PHYE 202 Giáo dục thể chất 4 4 1 33   X   

RUSS 211 
Tiếng Nga chuyên 

ngành 
4 2 40     X 

FREN 211 
Tiếng Pháp chuyên 

ngành 
4 2 40     X 

COMM 011 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X   

POLI 401 
Quản lý Nhà nước 

và Quản lý ngành 

giáo dục 
8 1 20   X   

PSYC 301 
Rèn luyện nghiệp vụ 

sư phạm 
8 1 20   X   

COMM 012 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   X   

Khối kiến 

thức chuyên 

ngành 

PHIL 177 
Cơ sở văn hóa Việt 

Nam 
1 2 40   X   

PHIL 182 
Tiếng Việt thực 

hành 
1 2 40   X   

MATH 142 Xác suất thống kê 1 2 40   X   
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PRES 125 Sinh lý học trẻ em 1 2 40   X   

PRIM 136 Văn học 1 3 60   X   

PRIM 137 Toán học 1 1 2 40   X   

PRIM 134 Tiếng Việt 1 2 4 80   X   

PRIM 238 Toán học 2 2 2 40 
Tiên quyết : Toán 

học 1 
X   

PRIM 232 Tâm lý học tiểu học 3 2 40 
Tiên quyết : Sinh 

lý học trẻ em 
X   

PRIM 235 Tiếng Việt 2 3 3 60 
Tiên quyết : Tiếng 

Việt 1 
X   

PRIM 248 Toán học 3 3 2 40 
Tiên quyết : Toán 

học 2 
  X 

PRIM 231 
Phương pháp nghiên 

cứu khoa học 
4 2 40   X   

ENGL 331 
Tiếng Anh chuyên 

ngành 
4 2 40 

Tiên quyết : Tiếng 

Anh 3 
  X 

FREN 327 
Tiếng Pháp chuyên 

ngành 
4 2 40 

Tiên quyết : Tiếng 

Pháp 3 
  X 

RUSS 315 
Tiếng Nga chuyên 

ngành GDTH 
4 2 40 

Tiên quyết : Tiếng 

Nga 3 
  X 

PRIM 233 
Giáo dục học tiểu 

học 
4 2 40 

Tiên quyết : Tâm 

lý học tiểu học 
X   

PRIM 341 
Phương pháp dạy 

học Toán 1 (Đại 

cương) 
4 2 40 

Tiên quyết : Giáo 

dục học tiểu học 
X   

PRIM 243 
Phương pháp dạy 

học Tự nhiên - Xã 

hội 1 
4 3 60   X   

PRIM 245 
Thực hành sư phạm 

1 
4 1 20   X   

PRIM 251 
Đạo đức và Phương 

pháp dạy học Đạo 

đức 
4 2 40 

Tiên quyết : Giáo 

dục học tiểu học 
  X 

MUSI 236 Âm nhạc cơ bản 5 3 60   X   

PSYC 239 
Đánh giá trong giáo 

dục 
5 2 40   X   

ART 138 Mỹ thuật cơ bản 5 2 40   X   

PRIM 339 
Phương pháp dạy 

học Tiếng Việt 1 
5 3 60 

Tiên quyết : Văn 

học 
X   

PRIM 342 
Phương pháp dạy 

học Toán 2 (Cụ thể) 
5 2 40 

Tiên quyết : 

Phương pháp dạy 

học Toán 1 (Đại 
cương) 

X   

PRIM 344 
Phương pháp dạy 

học Tự nhiên - Xã 

hội 2 
5 2 40 

Tiên quyết : 

Phương pháp dạy 

học Tự nhiên - Xã 

hội 1 

X   

PRIM 346 
Thực hành sư phạm 

2 
5 2 40 

Tiên quyết : Thực 

hành sư phạm 1 
X   

PRIM 452 
Phương pháp Công 

tác Đội 
5 2 40 

Tiên quyết : Giáo 

dục học tiểu học 
  X 

GEOG 426 
Giáo dục vì sự phát 

triển bền vững 
6 2 40   X   

PRIM 326 
Lý thuyết giáo dục 
hòa nhập 

6 2 40 
Tiên quyết : Giáo 
dục học 

X   

PRIM 340 
Phương pháp dạy 

học Tiếng Việt 2 
6 3 60 

Tiên quyết : 

Phương pháp dạy 
X   
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học Tiếng Việt 1 

PRIM 449 
Phương pháp dạy 

học Âm nhạc 
6 2 40     X 

PRIM 450 
Phương pháp dạy 

học Mỹ thuật 
6 2 40     X 

PRIM 353 
Phương pháp dạy 

học Kỹ Thuật 
6 3 60     X 

PRIM 454 
Phương pháp dạy 

học Thể dục 
6 2 40     X 

PRIM 456 

Chuyên đề Tiếng 

Việt và Phương 
pháp dạy học Tiếng 

Việt 

6 2 40 
Tiên quyết : 

Phương pháp dạy 
học Tiếng Việt 2 

  X 

PRIM 457 
Chuyên đề Toán và 

Phương pháp dạy 

học Toán 
6 2 40 

Tiên quyết : 

Phương pháp dạy 

học Toán 2 (Cụ 
thể) 

  X 

PRIM 460 
Chuyên đề lý luận 

dạy học 
6 2 40 

Tiên quyết : Giáo 

dục học tiểu học 
  X 

PRIM 463 
Chuyên đề TLH tiểu 

học 
6 2 40 

Tiên quyết : Tâm 

lý học tiểu học 
  X 

PRIM 399 Thực tập sư phạm 1 6 2 0   X   

PRIM 447 
Thực hành sư phạm 

3 
7 2 40 

Tiên quyết : Thực 

hành sư phạm 2 
X   

PRIM 455 
Ứng dụng CNTT 

trong dạy học ở tiểu 

học 
7 2 40     X 

PRIM 458 
Chuyên đề Phương 

pháp dạy học Tự 

nhiên và Xã hội 
7 2 40 

Tiên quyết : 

Phương pháp dạy 

học Tự nhiên - Xã 

hội 2 

  X 

PRIM 459 
Chuyên đề Phương 

pháp dạy học kỹ 

thuật 
7 2 40 

Tiên quyết : 

Phương pháp dạy 

học Kỹ Thuật 
  X 

PRIM 461 
Chuyên đề lý luận 

giáo dục 
7 2 40 

Tiên quyết : Giáo 

dục học tiểu học 
  X 

PRIM 462 
Chuyên đề Giáo dục 

môi trường trong 

trường tiểu học 
7 2 40 

Tiên quyết : 

Phương pháp dạy 

học Tự nhiên - Xã 

hội 2 

  X 

PRIM 464 
Chuyên đề Quản lý 
giáo dục 

7 2 40 
Tiên quyết : Giáo 
dục học tiểu học 

  X 

PRIM 465 
Chuyên đề Thực 

hành sư phạm 
7 2 40 

Tiên quyết : Thực 

hành sư phạm 3 
  X 

PRIM 456 
Chuyên đề tiếng việt 

và PPDH tiếng việt 
7 2 30   X   

PRIM 457 
Chuyên đề Toán và 

PPDH Toán 
7 2 30   X   

PRIM 467 Thực tập sư phạm 2 8 4 0   X   

PRIM 499 
Khoá luận tốt 

nghiệp 
8 10 0   X   

PRIM 496 Giáo dục tiểu học 2 8 2 0   X   

PRIM 498 
Thực hành sư phạm 

tiểu học 4 
8 2 0   X   

PHỤ LỤC 5C. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN SƯ PHẠM TIỂU 

HỌC ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ 


