
                                                                                                                                    
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 
––––––––––––––––– 

 
 
 

 
NGUYỄN ĐẮC THANH 

 
 
 
 
 

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG DẠY HỌC PHÂN HÓA 
CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
 QUA TỔ CHỨC THỰC HÀNH SƯ PHẠM 

Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục 
Mã số: 62.14.01.02 

 
 
 
 

 
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC  

 
 
 
 
 
 
 
 

HÀ NỘI  2017



                                                                                                                                    
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 
––––––––––––––––– 

 
 

 
 

NGUYỄN ĐẮC THANH 
 
 
 
 
 

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG DẠY HỌC PHÂN HÓA 
CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
 QUA TỔ CHỨC THỰC HÀNH SƯ PHẠM 

 

Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục 
Mã số: 62.14.01.02 

 
 
 
 
 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC 
 
Người hướng dẫn khoa học: 1. GS. TSKH Thái Duy Tuyên 
 2. TS Lưu Thu Thủy 

  
 
 
 
 

HÀ NỘI  2017 



 

 

i 

LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết 

quả nghiên cứu của luận án là khách quan, trung thực và chưa từng được ai công bố 

trong bất kỳ một công trình nào khác.  

Hà Nội, tháng ….. năm 2017 

Tác giả luận án 

 

 

Nguyễn Đắc Thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ii 

LỜI CẢM ƠN 

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô giáo trong và ngoài Viện Khoa học 

giáo dục Việt Nam, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Viện Khoa học giáo dục Việt 

Nam đã hỗ trợ, góp ý, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi trong thời gian tôi thực hiện 

luận án. Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, quý thầy cô giáo trường Đại học Sư 

phạm TP.HCM, các trường THPT các địa phương có sinh viên ĐHSP TP.Hồ Chí 

Minh, ĐHSP Huế, ĐHSP Hà Nội thực tập đã tạo điều kiện thuận lợi, góp ý trong 

quá trình nghiên cứu.  

Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến GS. TSKH Thái Duy 

Tuyên và TS. Lưu Thu Thủy đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ và động viên 

để tôi có thể hoàn thành công trình nghiên  cứu này.  

Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã hỗ trợ, tạo điều 

kiện cho tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu để hoàn thành luận án. 

 

 

Hà Nội, tháng    năm 2017 

Tác giả luận án 

 

 

Nguyễn Đắc Thanh



 

 

iii 

 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 

 

TT Nội dung chữ viết tắt Chữ viết tắt 

1 Dạy học DH 

2 Dạy học phân hóa DHPH 

3 Đối chứng ĐC 

4 Điểm trung bình ĐTB 

5 Giáo viên GV 

6 Học sinh HS 

7 Rèn luyện NVSPTX RLNVSPTX 

8 Số lượng SL 

9 Trung bình TB 

10 Trung học phổ thông THPT 

11 Thực hành sư phạm THSP 

12 Thực nghiệm TN 

13 Thành phố TP 

14 Thực tập sư phạm TTSP 

 

 

 

 

 

 



 

 

iv 

MỤC LỤC  
 

LỜI CAM ĐOAN....................................................................................................... i 
MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1 

NỘI DUNG ................................................................................................................ 8 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG DẠY HỌC 

PHÂN HÓA CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUA TỔ CHỨC 
THỰC HÀNH SƯ PHẠM ........................................................................................ 8 

1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu....................................................................... 8 

1.1.1. Dạy học phân hóa ...................................................................................... 8 

1.1.2. Rèn luyện kỹ năng DH cho SV sư phạm................................................. 12 

1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài............................................................ 16 

1.2.1. Dạy học phân hóa .................................................................................... 16 

1.2.2. Kỹ năng dạy học phân hóa ...................................................................... 18 

1.2.3. Rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa...................................................... 19 

1.2.4. Thực hành sư phạm ................................................................................. 21 

1.3. Tổ chức dạy học phân hóa ở trường trung học phổ thông ...................... 22 

1.3.1. Cơ sở xác định tiêu chí tổ chức dạy học phân hóa ở trường THPT ........ 22 

1.3.2. Đặc trưng về các yếu tố trong cấu trúc của DHPH ................................. 23 

1.4. Các kỹ năng dạy học phân hóa ................................................................... 34 

1.4.1. Nhóm kỹ năng nghiên cứu và phân loại HS ........................................... 35 

1.4.2. Nhóm kỹ năng thiết kế kế hoạch DHPH.................................................. 36 

1.4.3. Nhóm kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch DHPH.................................. 37 

1.4.4. Nhóm kỹ năng kiểm tra, đánh giá HS trong DHPH ................................ 40 

1.4.5. Nhóm kỹ năng điều chỉnh và hoàn thiện quá trình DHPH ...................... 41 

1.5. Bản chất rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua tổ chức thực hành sư 

phạm............................................................................................................. 45 

1.5.1. Cơ sở khoa học của rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua tổ chức thực hành sư 

phạm ................................................................................................................. 45 



 

 

v 

1.5.2. Quy trình rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua tổ chức thực hành sư 

phạm ................................................................................................................. 46 

1.5.3. Cách thức rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua tổ chức thực hành sư 

phạm ................................................................................................................. 48 

Kết luận chương 1................................................................................................... 57 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RÈN LUYỆN KỸ NĂNG DẠY HỌC PHÂN 

HÓA CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUA TỔ CHỨC THỰC 
HÀNH SƯ PHẠM................................................................................................... 58 

2.1. Khái quát về công tác tổ chức thực hành sư phạm cho sinh viên các 

trường đại học...................................................................................................... 58 

2.2. Thực trạng rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho sinh viên qua thực 

tập sư phạm ở trường đại học sư phạm ............................................................ 60 

2.2.1. Khái quát về khảo sát thực trạng ............................................................. 60 

2.2.2. Kết quả khảo sát thực trạng ..................................................................... 63 

2.3. Đánh giá chung về thực trạng..................................................................... 91 

2.3.1. Những thuận lợi trong công tác rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua tổ 

chức THSP ......................................................................................................... 92 

2.3.2. Những khó khăn trong công tác rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua tổ 

chức THSP ......................................................................................................... 93 

Kết luận chương 2................................................................................................... 96 

CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH RÈN LUYỆN KỸ NĂNG DẠY HỌC PHÂN HÓA 

CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUA TỔ CHỨC THỰC HÀNH 
SƯ PHẠM................................................................................................................ 99 

3.1. Nguyên tắc xây dựng quy trình rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho 

SV trường ĐHSP qua THSP .............................................................................. 99 

3.1.1. Đảm bảo tính thống nhất giữa lý thuyết và thực hành ............................ 99 

3.1.2. Đảm bảo tính khả thi và hiệu quả............................................................ 99 

3.1.3. Đảm bảo tính logic, hệ thống và toàn diện............................................ 100 

3.1.4. Đảm bảo tính mềm dẻo và linh hoạt trong quá trình rèn luyện............. 100 

3.1.5. Đảm bảo tính đổi mới theo xu hướng hiện tại....................................... 101 



 

 

vi 

3.2. Quy trình rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho SV qua tổ chức thực 

hành sư phạm....................................................................................................... 99 

3.2.1. Bồi dưỡng lý luận về DHPH cho SV qua học phần RLNVSPTX.......... 105 

3.2.2. Tổ chức thực hành luyện tập các kỹ năng dạy học phân hóa cơ bản cho sinh 

viên qua tổ chức thực hành sư phạm.................................................................. 113 

3.2.3. Rèn luyện các kỹ năng DHPH tổng hợp trên đối tượng thực tại trường 

trung học phổ thông ......................................................................................... 123 

3.2.4. Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện kỹ năng DHPH của SV qua TTSP 2.......128 

3.3. Thực nghiệm sư phạm ............................................................................... 131 

3.3.1. Khái quát chung về thực nghiệm........................................................... 131 

3.3.2. Xác định nội dung và cách thức đánh giá thực nghiệm ........................ 134 

3.3.3. Phân tích kết quả thực nghiệm .............................................................. 138 

Kết luận chương 3................................................................................................. 154 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .............................................................................. 156 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................ 159 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ........................................... 169 

PHẦN PHỤ LỤC .................................................................................................. 170 

 



 

 

vii 

 DANH MỤC CÁC BẢNG  
 

Bảng 2.1: Nhận thức của SV và GV về vai trò của DHPH ở trường THPT. ........... 63 

Bảng 2.2. Thực trạng nhóm kỹ năng nghiên cứu và phân loại HS trong DHPH của 

SV qua TTSP ............................................................................................................ 67 

Bảng 2.3. Thực trạng nhóm kỹ năng thiết kế kế hoạch DHPH của SV ................... 71 

qua quá trình TTSP................................................................................................... 71 

Bảng 2.4. Thực trạng nhóm kỹ năng kiểm tra, đánh giá HS theo DHPH ................ 78 

Bảng 2.5. Nhận thức về sự cần thiết của công tác rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV 

thông qua THSP........................................................................................................ 81 

Bảng 2.6. Thực trạng về mức độ thực hiện các hoạt động rèn luyện kỹ năng DHPH 

cho SV thông qua học phần RLNVSPTX ................................................................ 84 

Bảng 2.7. Thực trạng rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua TTSP 1 (kiến tập). .... 85 

Bảng 2.8. Rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV trong hoạt động thực tập .................. 90 

tại trường THPT........................................................................................................ 90 

Bảng 3.1. So sánh kỹ năng DHPH giữa nhóm đối chứng và thực nghiệm trước tác 

động ........................................................................................................................ 141 

Bảng 3.2. Kỹ năng DHPH của SV nhóm đối chứng trước và sau thực tập............ 142 

Bảng 3.3. Kỹ năng DHPH của nhóm SV thực nghiệm trước và sau tác động thực 

nghiệm .................................................................................................................... 143 

Bảng 3.4.  Chỉ số thống kê về kết quả thực nghiệm ............................................... 145 

Bảng 3.5. Đánh giá chung về kết quả TN............................................................... 148 

Bảng 3.6. Kết quả thăm dò ý kiến HS THPT ......................................................... 149 

 



 

 

viii 

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ 
 

Biểu đồ 2.1. So sánh thực trạng các nhóm kỹ năng DHPH của SV qua TTSP theo 

đánh giá của GV và SV ............................................................................................ 64 

Biểu đồ 2.2. Thực trạng nhóm kỹ năng nghiên cứu và phân loại HS của SV qua 

TTSP ......................................................................................................................... 67 

Biểu đồ 2.3. Nhóm kỹ năng thiết kế kế hoạch DHPH của SV qua TTSP................ 68 

Biểu đồ 2.4. Nhóm kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch DHPH.............................. 72 

Biểu đồ 2.5. Nhóm kỹ năng kiểm tra, đánh giá HS trong DHPH ............................ 76 

Biểu đồ 2.6: Nhóm kỹ năng điều chỉnh và hoàn thiện quá trình DHPH .................. 79 

Biểu đồ 2.7. Thực trạng về mức độ thực hiện các hoạt động rèn luyện................... 82 

Biểu đồ 2.8. Thực trạng rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV trong hoạt động thực tập 

tại trường THPT theo đánh giá của SV .................................................................... 87 

Biểu đồ 2.9. Thực trạng rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV trong hoạt động thực tập 

tại trường THPT theo đánh giá của SV .................................................................... 89 

Biểu đồ 3.1: So sánh kỹ năng DHPH giữa nhóm đối chứng và thực nghiệm ........ 141 

trước tác động ......................................................................................................... 142 

Biểu đồ 3.2. Kết quả phát triển kỹ năng DHPH của nhóm đối chứng và nhóm thực 

nghiệm sau tác động các hoạt động. ....................................................................... 144 

Biểu đồ 3.3. So sánh kỹ năng DHPH nhóm thực nghiệm và ................................. 146 

đối chứng sau tác động ........................................................................................... 146 

Biểu đồ 3.4. Đánh giá chung về kết quả thực nghiệm............................................ 148 

Sơ đồ 3.1. Quy trình rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua thực hành sư phạm .. 100 

 

 

 



 

 

1 

MỞ ĐẦU 
 

1. Lý do chọn đề tài 

- Lý luận dạy học hiện đại khẳng định quan điểm chủ đạo của xu hướng đổi 

mới giáo dục hiện nay là chú trọng phát triển năng lực, đáp ứng nhu cầu đa dạng 

của học sinh. Cho đến hiện nay, có rất nhiều lý thuyết dạy học hướng đến phát huy 

năng lực học tập của học sinh, trong đó dạy học phân hóa là một quan điểm thực 

hiện có hiệu quả xu hướng dạy học này. 

Mọi người đều biết: nhân cách mỗi học sinh không giống nhau. Mỗi học sinh 

đều có năng lực, sở trường, có nhu cầu, nguyện vọng, hoài bão, ý chí… riêng. Vì 

vậy, để hoạt động giáo dục thành công tốt đẹp, người thầy giáo phải xây dựng kế 

hoạch dạy học dựa vào năng lực và phẩm chất của mỗi học sinh. Đó là cơ sở khoa 

học của dạy học phân hóa. 

-  Dạy học phân hóa đã có từ thời Cổ đại. Khổng tử (551 – 479 TCN), nhà 

giáo dục kiệt xuất của nhân loại đã “trả lời khác nhau khi hai học trò Tử Hạ và Tử 

Dụ có những đặc điểm cá nhân khác nhau hỏi về chữ “Nhân” [52, Tr 60 - 61]. 

Arixtốt (384 – 322 TCN) cũng cho rằng: “muốn giáo dục con người phải xuất phát 

từ đặc điểm tự nhiên và nhu cầu phát triển của trẻ” [52, Tr 43]. Đến Thế kỷ thứ 17, 

J.A. Komensky (1592 – 1670), ông tổ nền giáo dục hiện đại cũng có nhận xét về sự 

khác biệt năng lực và phẩm chất của các em: “một số thì sắc sảo, ngược lại có những 

em đần độn; có những em mềm yếu và từ tốn, nhưng lại có những em bướng bỉnh và 

hay nổi khùng; có những em ham tìm tòi hiểu biết, nhưng lại có những em chỉ thích 

làm việc máy móc…” [43; tr 29 – 30]. Từ hàng loạt những khả năng khác nhau trên 

đây đặt ra những kế hoạch giáo dục khác nhau. 

Ngày nay, trên thế giới và ở Việt Nam, dạy học phân hóa đã phát triển rất đa 

dạng cả về lý thuyết và thực tiễn ở các trường học. Một số mô hình và phương pháp 

dạy học thực hiện theo hướng phân hóa đã được đề xuất và áp dụng, như: phương 

pháp dạy học theo dự án; phương pháp dạy học theo nhóm; phương pháp dạy học 

theo hợp đồng; phương pháp dạy học theo góc… 



 

 

2 

- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành TW Đảng (Khoá XI) về 

“Đổi mới căn bản và  toàn diện giáo dục- đào tạo” đã nhấn mạnh: “Tiếp tục đổi 

mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, 

chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối 

truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, 

khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ 

năng, phát triển năng lực. Chuyển từ học trên lớp sang hình thức học tập đa dang, 

chú ý các hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học” [4]. Theo đó, dạy học phân 

hóa và dạy học tích hợp là hai quan điểm trọng tâm trong đổi mới dạy học ở phổ 

thông. Tuy nhiên, đại đa số các giáo viên THPT hiện nay vẫn dạy theo phương pháp 

cũ, các kỹ năng dạy học tích cực trong đó có kỹ năng dạy học phân hóa còn nhiều 

hạn chế, học sinh học tập rất thụ động, ít phát huy được tính tự giác, tích cực, độc 

lập, sáng tạo trong học tập của HS, vẫn theo xu hướng dạy học cho số đông mà 

không quan tâm đến những khác biệt của học sinh. Mặc dù ở một số địa phương đã 

có những giáo viên tích cực trong đổi mới phương pháp dạy học, thậm chí đã có 

những Luận án tiến sĩ Giáo dục học nghiên cứu theo hướng dạy học phân hóa phục 

vụ cho dạy học các môn cụ thể ở trường phổ thông. 

- Một trong những lý do dạy học phân hóa chưa được quan tâm nhiều ở 

trường phổ thông là do lực lượng GV chưa được trang bị sâu sắc về lý luận và kỹ 

năng dạy học này. Để đẩy mạnh đổi mới dạy học phân hóa ở trường phổ thông 

nhằm phát huy tối đa tiềm năng của học sinh, theo chúng tôi, một trong những biện 

pháp quan trọng là phải bắt đầu từ công tác đào tạo ở các trường sư phạm, phải đổi 

mới công tác rèn luyện kỹ năng dạy học hiện đại cho sinh viên sư phạm.  

- Tổ chức thực hành sư phạm có vai trò rất quan trọng trong quá trình rèn 

luyện kỹ năng DH nói chung và kỹ năng DHPH nói riêng cho SV sư phạm. Giai 

đoạn này diễn ra lâu dài, liên tục và ở cả hai môi trường đào tạo  là tại trường đại 

học và thực hành, trải nghiệm tại trường phổ thông nhằm thực hiện mục tiêu bồi 

dưỡng lý luận và rèn luyện kỹ năng DH cho người SV. Chương trình THSP được 
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các trường đại học hiện nay thiết kế khá chặt chẽ và linh hoạt, đảm bảo cho SV có 

thể rèn luyện được kỹ năng DHPH theo trình tự từ thấp đến cao, từ lý thuyết đến 

thực tiễn. Vì vậy, hoạt động THSP có nhiều ưu thế trong rèn luyện kỹ năng DHPH 

cho SV trong quá trình đào tạo ở trường đại học. 

  Từ những lý do trên chúng tôi lựa chọn đề tài “Rèn luyện kỹ năng dạy 

học phân hóa cho sinh viên các trường đại học qua tổ chức thực hành sư phạm” 

với lòng mong muốn góp phần khiêm tốn của mình vào việc nâng cao chất lượng 

giáo dục và đáp ứng xu hướng đổi mới giáo dục hiện nay. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn để đề xuất quy trình rèn luyện kỹ 

năng dạy học phân hóa cho sinh viên qua tổ chức thực hành sư phạm, góp phần 

nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm ở các trường đại học nhằm đáp ứng yêu cầu 

đổi mới dạy học theo hướng phân hóa hiện nay. 

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu 

Hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho SV trong quá trình đào tạo tại 

các trường đại học. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu  

Hoạt động rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV các trường đại học sư phạm qua 

tổ chức thực hành sư phạm. 

4. Giả thuyết khoa học 

Nếu tổ chức rèn luyện KNDHPH cho SV các trường đại học theo quy trình 3 

giai đoạn là trang bị kiến thức; thực hành luyện tập các KN DHPH ở mức độ cơ 

bản; rèn luyện các KN DHPH tổng hợp thông qua hoạt động THSP thì KN DHPH 

của SV sẽ được nâng cao. 

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

5.1. Xác định cơ sở lí luận về rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV các trường 

đại học qua tổ chức THSP. 
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5.2. Đánh giá thực trạng nhận thức, kỹ năng DHPH của SV và công tác rèn 

luyện kỹ năng DHPH cho SV ở các trường đại học qua tổ chức THSP. 

5.3. Xây dựng quy trình rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV ở các trường đại 

học qua tổ chức THSP. 

5.4. Tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng tính khả thi của các hoạt 

động rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV ở các trường đại học qua tổ chức THSP. 
 

6. Phạm vi nghiên cứu 
- Hệ thống các kỹ năng DHPH của SV đại học sư phạm. 
- Các hoạt động rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV chủ yếu được hình thành 

thông qua tổ chức THSP: từ các học phần RLNVSPTX tại trường đại học và quá trình 
thực tập giảng dạy trên lớp trường THPT. 

- Luận án nghiên cứu trên SV năm thứ 3 đến năm thứ 4 của các khoa đào 
tạo GV THPT tại các trường đại học sư phạm: Trường Đại học sư phạm Hà Nội; 
Trường Đại học sư phạm Huế; Trường Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. 

7. Phương pháp nghiên cứu 
Để nghiên cứu luận án, chúng tôi phối hợp các cách tiếp cận và các phương 

pháp nghiên cứu chủ yếu sau đây: 
7.1 . Phương pháp luận 

- Tiếp cận hệ thống: Quá trình đào tạo trong trường Đại học sư phạm là một 
hệ thống tòan vẹn bao gồm các thành tố có mối quan hệ mật thiết với nhau như: 
mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức, người dạy, người 
học, môi trường và kết quả đào tạo. Quá trình rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua 
tổ chức THSP phải được tiếp cận nghiên cứu trong hệ thống của các mối quan hệ 
của cấu trúc quá trình đào tạo. 

- Tiếp cận lịch sử - logic: Kế thừa những thành quả cũng như các hạn 
chế từ nhiều nghiên cứu về kỹ năng dạy học và DHPH trong lịch sử để xây 
dựng nội dung và quy trình phát triển năng lực DHPH cho SV qua tổ chức 
THSP theo tuần tự logic chặt chẽ. 

- Tiếp cận thực tiễn: Tác giả tiếp cận những yêu cầu từ thực tiễn DHPH ở 
THPT và thực tiễn rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV ở các trường đại học sư phạm. 
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Xây dựng sự thống nhất, gắn kết giữa thực tiễn đào tạo ở trường sư phạm và yêu cầu 
công việc trong tương lai của người GV THPT trong xu thế đổi mới giáo dục hiện nay. 

- Tiếp cận hoạt động: Tác giả tiếp cận nghiên cứu vấn đề rèn luyện kỹ năng 
DHPH cho SV theo quy trình các giai đoạn rèn luyện kỹ năng của quan điểm lý thuyết 
hoạt động. Các giai đoạn được thực hiện từ thấp đến cao, từ lý thuyết đến thực tiễn và 
diễn ra trong các môi trường đa dạng, phong phú. 
7.2. Phương pháp nghiên cứu  
7.2.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

Sử dụng phối hợp các phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh... các công 
trình nghiên cứu trong và ngòai nước có liên quan đến đề tài nhằm xây dựng cơ sở 
lý luận cho đề tài nghiên cứu. 
7.2.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

- Phương pháp quan sát: Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả sử dụng 

phương pháp quan sát, dự giờ giảng dạy các giảng viên nghiệp vụ ở học phần 

RLNVSPTX, các GV THPT và SV thực tập giảng dạy tại các trường THPT. 

- Phương pháp điều tra an két: Thiết kế hệ thống bảng hỏi nhằm điều tra kỹ 

năng DHPH của SV và công tác rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV tại các trường đại 

học sư phạm qua tổ chức THSP, khảo sát các ý kiến của HS THPT sau khi học tập 

các tiết học do SVTTSP giảng dạy. 

- Phương pháp tọa đàm: trao đổi với cán bộ quản lý, GV, SV các vấn đề về 

DHPH và rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV sư phạm qua tổ chức THSP. 

- Phương pháp phỏng vấn: Tác giả thiết kế hệ thống câu hỏi để phỏng vấn trực 

tiếp đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, GV, HS THPT, SV sư phạm về những vấn đề 

liên quan đến kỹ năng DHPH và rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua tổ chức THSP. 

- Phương pháp chuyên gia: Xin ý kiến chuyên gia về tính khoa học và khả thi 

của các hoạt động rèn luyện kỹ năng DHPH qua tổ chức THSP do tác giả đề xuất. 

- Phương pháp thực nghiệm sự phạm: Tác giả tiến hành thực nghiệm sư 

phạm nhằm kiểm tra tính hiệu quả của hoạt động rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV 

qua tổ chức THSP đã đề xuất. 

7.2.3. Nhóm phương pháp bổ trợ 
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Phương pháp toán học thống kê: Bằng việc sử dụng một số thuật toán (công 

thức, hàm số...) của toán học thống kê, phần mềm SPSS với mục đích phân tích số 

liệu khảo sát thực trạng và thực nghiệm sư phạm. 

8. Luận điểm bảo vệ 

- Kỹ năng DHPH của SV sư phạm có vai trò quan trọng đối với đổi mới giáo dục 

phổ thông, vì vậy, cần phải rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV để đáp ứng mục tiêu 

đào tạo GV trong giai đoạn hiện nay. 

- Kỹ năng DHPH của SV được hình thành và phát triển trong quá trình đào tạo ở 

các trường sư phạm và trong quá trình hoạt động nghề nghiệp. Trong quá trình đào 

tạo tại trường ĐH, giai đoạn quan trọng nhất để hình thành kỹ năng DHPH là giai 

đoạn thực hành sư phạm. 

- Để rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV cần tổ chức thực hành sư phạm theo một 

quy trình chặt chẽ, kết hợp giữa đào tạo tại các trường ĐH và trường THPT. Phải 

được thực hiện đồng bộ cả lý luận và thực hành, tiến hành xuyên suốt từ từ khâu 

RLNVSPTX  tại trường đại học đến chuẩn bị thực tập, thiết kế kế hoạch, tập giảng, 

tiến hành giảng dạy thực tế và rút kinh nghiệm sau tiết giảng dạy tại trường THPT.  

9. Những đóng góp mới của đề tài  

Luận án có những đóng góp mới sau đây: 

+ Làm rõ hơn lý luận về dạy học phân hóa và lý luận về công tác rèn luyện 

kỹ năng dạy học phân hóa cho sinh viên qua hoạt động thực hành sư phạm. 

+ Xây dựng được các nhóm và các kỹ năng dạy học phân hóa cụ thể. 

+ Xác định được quy trình rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho sinh viên 

qua tổ chức thực hành sư phạm theo lý thuyết hoạt động.  

+ Phát hiện thực trạng về kỹ năng dạy học phân hóa của sinh viên đại học 

hiện tại đã được hình thành những ở mức độ rất thấp, cần phải đẩy mạnh công tác 

rèn luyện các kỹ năng dạy học trên mới đáp ứng được yêu cầu sau khi tốt nghiệp. 

+ Làm sáng tỏ được thực trạng về công tác rèn luyện kỹ năng dạy học phân 

hóa cho sinh viên qua tổ chức thực hành sư phạm dù đã được triển khai nhưng vẫn 

ở mức ít thực hiện, hiệu quả các hoạt động rèn luyện kỹ năng còn thấp, chưa tương 
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xứng với vị trí, vai trò của tổ chức thực hành sư phạm và xu hướng dạy học phân 

hóa ở trường THPT. 

10. Cấu trúc của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, danh mục các công trình nghiên 

cứu của tác giả, phần tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án có cấu trúc gồm 3 

chương sau: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho sinh 

viên các trường đại học qua tổ chức thực hành sư phạm 

Chương 2: Thực trạng rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho sinh viên các 

trường đại học qua tổ chức thực hành sư phạm 

Chương 3: Quy trình rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho sinh viên các 

trường đại học qua tổ chức thực hành sư phạm 
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NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG DẠY HỌC 

PHÂN HÓACHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUA TỔ CHỨC 

THỰC HÀNH SƯ PHẠM 

1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu 

1.1.1. Dạy học phân hóa  

Trên thế giới DHPH không phải là một quan niệm DH mới mà đã được 

nghiên cứu và đề xuất từ lâu. Khổng tử (551 – 479 TCN) nhà hiền triết Trung Quốc 

cũng đã tiến hành thực hiện việc DH phân chia nội dung thành hai phần công truyền 

và phần tâm truyền cho các đối tượng học khác nhau.  Năm 1663 trong cuốn “Thiên 

đường của trái tim” J.A. Komensky (1592 – 1670) nhà giáo dục người Séc đề ra 

nguyên tắc DH “không gò ép HS vào những đò hỏi vượt quá phạm vi” [43, tr77]. 

Các nhà tư tưởng lớn như: J.J. Rutxô (1712 – 1778) người Pháp; A. Ditecvec (1790 

– 1866) ở Đức và Petxtalôđi (1746 – 1827) tại Thụy Sĩ đều cho rằng người thầy 

giáo chỉ thành công trong DH nếu biết tiến hành công việc này dựa trên đặc điểm 

phát triển sinh lý và tâm lý của trẻ em.  Nhà giáo dục người Nga K.Đ.Usinxki (1824 

– 1870) cũng nhận định: muốn giáo dục con người thì phải hiểu con người về mọi 

mặt. John Dewey (1859 – 1952) người Mỹ quán triệt việc DH phải căn cứ vào tiềm 

năng, năng lực vốn có của HS, phải giúp đỡ HS theo nhu cầu, hứng thú, lợi ích và 

kinh nghiệm của cá nhân HS [52].  

Cuối những năm 1990 lại nay, các nghiên cứu về DHPH tương đối phong 

phú, trong đó có các nghiên cứu tiêu biểu sau: 

- Khởi nguồn từ việc tiếp cận quá trình giáo dục trên cơ sở lý thuyết xã hội 

học của nhà tâm lý học người Nga Vygotsky(1896 – 1934), cuối thập niên 1990 đến 

đầu thập niên 2000 một số tác giả như: Blanton (1998); Goldfarb (2000); 

Shambaugh và Magliaro (2001)…nghiên cứu và yêu cầu quá trình dạy học phải 

diễn ra trong một xã hội cụ thể và bối cảnh văn hóa nhất định. Đây là một căn cứ rất 

quan trọng cho việc DHPH trên tiêu chí đặc điểm văn hóa, xã hội của mỗi học sinh 

hay mỗi nhóm học sinh. Lý thuyết khác của Vygotsky là “vùng phát triển gần nhất” 
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cũng được xem là nền móng định hướng quan trọng giúp cho người dạy phải dựa 

vào năng lực học tập của học sinh  trong quá trình dạy học [theo 94]. 

- Thomas Armstrong (2000) dựa trên nền tảng lý thuyết “đa trí tuệ” (1983) 

của Howard Gardner [23], ông công bố công trình “Đa trí tuệ trong lớp học” đã 

xây dựng chương trình, môi trường học, chiến lược học, cách quản lý, đánh giá và 

thiết kế kế hoạch DH theo hướng phân hóa [55]. 

- Bắt đầu từ năm 1992 đến nay nhà khoa học Carol Ann Tomlinson (sinh 

năm 1944) người Mỹ làm việc tại Đại học Virginia Charlottesville liên tục công bố 

các công trình nghiên cứu chuyên sâu về  DHPH trong lớp học. Giai đoạn đầu bà 

chủ yếu nghiên cứu DHPH cho những học sinh năng khiếu và tài năng đặc biệt. Kể 

từ đó đến nay hầu như năm nào bà cũng công bố các công trình về DHPH. Giai 

đoạn những năm 2000 trở lại đây những công trình nghiên cứu của bà đi sâu vào 

nghiên cứu cách thức, chương trình, chiến lược, cách chấm điểm, đánh giá và quản 

lý lớp học trong DHPH. Ban đầu vào năm 2001 bà chỉ ra ba thành phần quan trọng 

trong thực hiện chiến lược DHPH là phân hóa ở nội dung, quy trình và sản phẩm. 

Tuy nhiên,  đến năm 2010 đến nay Carol Ann Tomlinson  đã bổ sung và hoàn thiện  

sáu thành phần quan trọng trong DHPH gồm: phân hóa từ hứng thú của người học, 

phân hóa trong  đánh giá, phân hóa ở kế hoạch bài học, phân hóa nội dung, quy 

trình và  phân hóa ở sản phẩm  [96] [97][98][99] [100]. 

- Những năm gần đây, nhiều nhà khoa học khác đã đi sâu nghiên cứu cơ sở 

khoa học của DHPH,  tiêu biểu có Pearl Subban (2006) [94] và Holli M.Levy 

(2008) [77]. ..đã phân tích rõ tiêu chí để thực hiện DHPH trong lớp học như: năng 

lực học tập, phong cách học tập, nhịp độ, hứng thú, đặc điểm xã hội của HS….   

- Nhóm tác giả Kay Brimijoin, Ede Marquissee, and Carol Ann Tomlinson 

(2012) [65]…đã nghiên cứu xu hướng vận dụng DHPH trong các đối tượng học tập riêng 

biệt ở cấp học, môn học. 

Ở Việt Nam DHPH cũng đã được quan tâm từ lâu và các hướng nghiên cứu 

chính sau: 

- Nghiên cứu DHPH ở cấp độ vĩ mô: 
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Nhóm các tác giả Tôn Thân (2005), Nguyễn Hữu Châu (2006), Đặng Thành 

Hưng (2007)… trong công trình nghiên cứu cấp Bộ về “Một số giải pháp thực hiện 

chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phân hóa” đã nêu rõ khái niệm 

DHPH, xem mục tiêu giáo dục, xu thế dân chủ hóa nền giáo dục và xu thế  nhân văn 

hóa nền giáo dục, yêu cầu phân luồng sau trung học cơ sở, trung học phổ thông và 

nhu cầu của bản thân người học là các động lực chính thúc đẩy thực hiện DHPH.  

Đồng thời nhóm nghiên cứu cũng đề xuất các phương thức thực hiện định hướng 

phân hóa trong dạy học gồm: Tập trung vào giải quyết mối quan hệ giữa “đại trà” 

và “mũi nhọn” trong dạy học; DHPH có thể thực hiện theo hai hướng: phân hóa nội 

tại (phân hóa trong hoặc vi mô) và phân hóa về tổ chức (phân hóa ngoài hoặc vĩ 

mô); định hướng phân hóa phải thể hiện trong chương trình và sách giáo khoa; định 

hướng phân hóa phải thể hiện trong cơ cấu tổ chức. 

Công trình nghiên cứu đề tài KH & CN cấp Bộ của nhóm tác giả  Đoàn Duy 

Hinh làm chủ nhiệm (2008)  “Xây dựng mô hình phân hóa bậc trung học trong giai 

đoạn cải cách giáo dục” đã khái quát các mô hình DHPH hiện nay ở 20 nước trên 

thế giới; phân tích lịch sử DHPH ở Việt Nam và một số nước khác. Nhóm nghiên 

cứu cũng đề xuất mô hình phân hóa trong giáo dục ở bậc trung học ở Việt Nam cho 

giai đoạn sau 2015. Tác giả Trần Luận (2010)  trong công trình “Tổ chức thực hiện 

dạy học tự chọn trong nhà trường trung học phổ thông”  và  tác giả Lê Văn Hồng 

(2012) “DHPH có hình thức tự chọn cho khối 10 ở trường THPT thực nghiệm”…đã 

khẳng định được vị trí và tầm quan trọng của quan điểm  DHPH trong quá trình dạy 

học và xây dựng được các mô hình dạy học theo xu hướng phân hóa ở phổ thông. 

Gần đây, đứng trước yêu cầu về đổi mới dạy học theo xu hướng tích hợp và phân 

hóa ở trường phổ thông có nhiều hội thảo như: Hội thảo quốc gia về “DH tích hợp – 

DHPH trong chương trình giáo dục THPT” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tháng 

11/ 2012, Hội thảo khoa học “Dạy học tích hợp, DHPH ở trường trung học đáp ứng yêu 

cầu chương trình và sách giáo khoa sau năm 2015” do Trường Đại học sư phạm TP.Hồ 

Chí Minh tổ chức tháng 12/2014,  các hội thảo đã đề cập đến yêu cầu về sự thay đổi 

mạnh mẽ công tác đào tạo sinh viên sư phạm cũng như bồi dưỡng giáo viên trung học 

hiện tại để thực hiện công cuộc đổi mới giáo dục nước nhà.  
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- Nghiên cứu DHPH ở cấp độ vi mô: 

 Trong đó có những nghiên cứu về lý luận của DHPH vi mô trong lớp học có 

cùng nội dung, chương trình, tác giả Nguyễn Bá Kim trong cuốn “Phương pháp 

dạy học môn Toán (Phần đại cương)” xem xét DHPH như là kiểu dạy học xuất phát 

từ biện chứng của thống nhất và phân hóa, đây là kiểu dạy học đảm bảo thực hiện 

tốt mục đích dạy học cho mọi HS và phát triển tối đa và tối ưu cho cá nhân [40]. 

Nguyễn Thanh Hoàn (2007) trong bài báo khoa học “DHPH: mục tiêu, đặc 

điểm, con đường và quy trình kế hoạch hóa” đã kết luận: mục tiêu đối với một lớp 

học phân hóa là giúp chương trình học phong phú và ý nghĩa hơn, tăng động cơ và 

động lực học tập, phát triển được kỹ năng và tư duy sáng tạo cũng như tư duy giải 

quyết vấn đề cho HS. HS không phải thực hiện một nhiệm vụ học tập như nhau 

nhưng giáo viên phải thường xuyên đánh giá tâm thế sẵn sàng và hứng thú của HS 

và hỗ trợ chúng khi chúng cần được giảng dạy và hỗ trợ thêm. Việc hình thành 

nhóm  học tập được tiến hành một cách linh hoạt, đôi khi HS làm việc độc lập, theo 

cặp đôi khi theo nhóm hoặc kết hợp cả ba. Nguyễn Thanh Hoàn xây dựng quy trình 

kế hoạch hóa việc DHPH nội tại gồm 4 bước yêu cầu giáo viên phải: 1 - Biết học 

sinh của mình; 2 - Biết sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy; 3 -  Xác định các 

hoạt động dạy khác nhau; 4 - Xác định cách đánh giá tiến bộ của học sinh [27]. 

 Đặng Thành Hưng (200 7) trong “Quan niệm và giải pháp phân hóa dạy 

học ở trường trung học phổ thông nhằm hội nhập quốc tế” cho rằng phân hóa dạy 

học là tạo ra những khác biệt nhất định trong nội dung và phương thức hoạt động 

của học sinh bằng cách thiết kế và thực hiện học trình theo hướng khác nhau dựa 

vào nhóm năng lực, hứng thú và nhu cầu học tập của người học và mục tiêu giáo 

dục của xã hội [36], Năm 2008  tác giả tiếp tục trình bày những “cơ sở sư phạm của 

DHPH” làm tiền đề lý luận quan trọng trong việc xác định quy trình DHPH vi mô 

trong lớp học [31]. 

 Luận án “DHPH ở tiểu học nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy và 

học môn toán”, tác giả Lê Thị Thu Hương  (2012) đã làm sáng tỏ khả năng vận 

dụng DHPH vào quá trình dạy học môn toán ở tiểu học. Đồng thời đề xuất quy trình 
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và biện pháp thực hiện DHPH môn tóan ở Tiểu học. Công trình của Lê Thị Thu 

Hương đã vận dụng quan điểm cập nhật về DHPH của nhà giáo dục nổi tiếng Hoa 

Kỳ về lĩnh vực DHPH hiện nay là Carol Ann Tomlinson cho môn toán Tiểu học. 

Kết quả nghiên cứu của luận án đã gợi ý cho khả năng vận dụng quan điểm của nhà 

giáo dục Carol Ann Tomlinson trong DHPH cho các môn học khác nhau ở cấp cao 

hơn [37].  

Trong năm 2012, luận án của tác giả Lê Hoàng Hà  “Quản lý dạy học theo 

quan điểm DHPH ở trường trung học phổ thông Việt Nam hiện nay” trên cơ sở 

đánh giá những bất cập trong công tác quản lý DHPH ở trường phổ thông. Tác giả 

đã xác định các nguyên tắc DHPH, các ưu việt của DHPH, qua đó tác giả đã đề xuất 

các biện pháp, các điều kiện để thực hiện công tác quản lý DHPH ở trường phổ 

thông Việt Nam được hòan thiện hơn [18].  

Võ Thị Minh Chí  (2009)  đã công bố công trình“ Nhịp độ nhận thức và tự 

đánh giá khuynh hướng chọn nghề của học sinh – Một cơ sở khoa học để DHPH có 

kết quả”. Kết quả nghiên cứu đã  đề xuất cơ sở khoa học để dạy phân hóa, trong đó 

dựa trên sự phân hóa trí tuệ theo thang đánh giá IQ và các lĩnh vực trí tuệ làm căn 

cứ chính [ 11]. 

Nghiên cứu ứng dụng quan điểm DHPH vào các môn học, cấp học cụ thể, 

trong đó phải kể đến luận án Khambau Sangouantrichanh (1991) [50] đã đánh giá 

khá chi tiết về điểm xuất phát, những khả năng dạy học, các tư tưởng chỉ đạo của 

DHPH. Đồng thời đề xuất những điều chỉnh việc trình bày nội dung chủ đề phương 

trình trong toán học theo quan điểm hoạt động và phân hóa. 

Ngoài ra, còn nhiều nghiên cứu khác về DHPH được công bố trong các tạp 

chí, các hội thảo khoa học, các công trình nghiên cứu về DHPH của nhiều nhà khoa 

học, đây là những cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn quan trọng cho chúng tôi 

nghiên cứu vấn đề của mình. 

1.1.2. Rèn luyện kỹ năng DH cho SV sư phạm  

Trên Thế giới nghiên cứu về kỹ năng và rèn luyện kỹ năng DH được đề cập 

từ lâu. Cùng với quá trình nghiên cứu về kỹ năng sư phạm, vấn đề rèn luyện kỹ 
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năng dạy học trong quá trình đào tạo giáo viên cũng được quan tâm từ rất sớm. 

Trong đó nỗ bật là các công trình nghiên cứu sau: 

Giai đoạn đầu những năm 1960 - 1970 nhiều tác giả như: X.I.Kixegof, 

N.V.Kuzmina, Ph.N.Gônôbôlin, O.A.Abđullina….đã đưa ra các kết quả nghiên cứu 

nhấn mạnh đến việc hình thành kỹ năng thực hành giảng dạy trong đào tạo giáo 

viên.  Trong công trình “Hình thành các kỹ năng và kỹ xảo sư phạm cho sinh viên 

trong điều kiện của nền giáo dục đại học” của X.I.Kixegof và cộng sự đã đề xuất 

100 kỹ năng dạy học, trong đó tậo trung nghiên cứu 50 kỹ năng dạy học cần thiết 

nhất và mô tả thứ bậc của các kỹ năng riêng biệt trong dạy học[41]. O.A. 

Apđunlinna đã nghiên cứu nội dung và cấu trúc thực hành sư phạm ở các trường đại 

học sư phạm trong giai đoạn này [theo 1]; [2][3]. Những năm 1970 nghiên cứu về 

những ứng dụng của tâm lý học – giáo dục học trong việc hình thành kỹ năng DH, 

việc chuẩn bị các kỹ năng và những khó khăn trong công tác rèn luyện kỹ năng DH 

cho SV ở giai đoạn này đã được các tác giả M.Ia.Côvaliôv, Iu.K.Babanxki, 

N.I.Bônđưrev… triển khai [8].  

Nghiên cứu của các tác giả Mỹ như nhóm Phi Delta Kapkar, J.B.Bigs và 

R.Tellfer (1987) K.Barry và King (1993) hướng đến xây dựng lý luận DH và những 

lý luận đó được đưa vào giáo trình dạy thực hành giảng dạy trong đào tạo GV ở Úc 

và một số nước khác trong thời gian dài. 

Gần đây, xu hướng hướng đào tạo SV sư phạm theo tiếp cận năng lực đã 

được triển khai mạnh mẽ ở các nước như: Hoa Kỳ, Canada, Anh, Đức, Ý, Úc, Hàn 

Quốc, Nhật Bản.... Trong đó, tiêu biểu là mô hình đào tạo GV sau Tuyên bố Sorbon 

(ngày 25.5.1998 tại Pháp) của Bộ trưởng Giáo dục 4 nước Pháp, Đức, Ý, Anh. Có 

thể khẳng định rằng, phát triển kỹ năng theo yêu cầu của thực tiễn DH là một định 

hướng cơ bản trong trong cải cách đào tạo GV.  

Tại Việt Nam Các nghiên cứu về kỹ năng sư phạm, trong đó có kỹ năng DH 

được triển khai mạnh trong hơn 20 năm trở lại nay, từ việc xác định các loại kỹ 

năng DH cụ thể, nhiều tác giả đã tiến hành công tác nghiên cứu rèn luyện kỹ năng 

DH cho SV sư phạm, tiêu biểu có các nghiên cứu sau:  
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Một số công trình những năm 1990 của thế kỷ XX nghiên cứu sâu vào quá 

trình rèn luyện kỹ năng cho SV trong quá trình đào tạo tại trường đại học sư phạm, 

đặc biệt thông qua các hoạt động RLNVSPTX và TTSP. 

Luận án của Nguyễn Như An (1993) “Hệ thống kỹ năng giảng dạy trên lớp 

về môn giáo dục học và quy trình rèn luyện các kỹ năng đó cho sinh viên khoa Tâm 

lý – Giáo dục” đã đề xuất các quy trình rèn luyện kỹ năng sư phạm cho sinh viên 

được thực hiện cho đến ngày nay. Công trình này nghiên cứu sâu vào cơ sở lý luận 

của kỹ năng, năng lực dạy học và không đi sâu vào phân loại các nhóm năng lực 

dạy học. 

Luận án “Xây dựng quy trình tập luyện các kỹ năng giảng dạy cơ bản trong 

các hình thức thực hành – thực tập sư phạm” của Trần Anh Tuấn (1996) đã có 

đóng góp nhiều về mặt xây dựng cơ sở lý luận về các kỹ năng dạy học cơ bản, năng 

lực dạy học, đặc biệt đề xuất được quy trình tập luyện các kỹ năng giảng dạy cơ bản 

một cách khoa học, khả thi thông qua hình thức thực hành – thực tập sư phạm trong 

quá trình đào tạo tại các trường đại học sư phạm. 

Kế thừa những tư tưởng trong luận án của Trần Anh Tuấn tác giả Phan 

Thanh Long (2004) tiếp tục hoàn thành luận án “Các biện pháp rèn luyện kỹ năng 

dạy học cho sinh viên cao đẳng sư phạm” đã hệ thống hóa các kỹ năng dạy học, đặc 

biệt là các kỹ năng mới do tác động của việc đổi mới phương pháp dạy học và sự 

phát triển của các phương tiện dạy học. Các kỹ năng theo quan niệm trước đó cũng 

có những thay đổi nhất định về nội dung mới phù hợp với điều kiện dạy học giai 

đoạn đầu những nhăm 2000. 

Năm 2011 luận án cuả tác giả Vũ Xuân Hùng “ Rèn luyện năng lực dạy học 

cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật trong thực tập sư phạm theo tiếp cận năng lực 

thực hiện” đã xây dựng được mô hình lý thuyết về rèn luyện năng lực dạy học cho 

sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật.  Xây dựng, bổ sung một số cơ sở lý luận về rèn 

luyện năng lực dạy học cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật qua thực tập sư phạm 

theo tiếp cận năng lực thực hiện. Đồng thời xây dựng được cấu trúc năng lực sư phạm 

của giáo viên dạy nghề. Xây dựng được cấu trúc mục tiêu, nội dung, quy trình rèn 
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luyện năng lực dạy học cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật trong thực tập sư 

phạm theo mô đun năng lực thực hiện, ngoài ra còn xây dựng khá chi tiết các phương 

pháp và tiêu chí đánh giá kết quả rèn luyện năng lực dạy học cho sinh viên trong thực 

tập tiếp cận năng lực thực hiện. Nghiên cứu của Vũ Xuân Hùng đã mở ra một hướng 

tiếp cận mới, tiếp cận năng lực thực hiện để rèn luyện năng lực dạy học cho sinh viên 

đại học sư phạm kỹ thuật nói riêng và sinh viên đại học sư  phạm nói chung.  

Bên cạnh đó, có một số Luận án của các tác giả đi sâu nghiên cứu quá trình 

rèn luyện kỹ năng, năng lực sư phạm cho SV ở các chuyên ngành khác nhau. Chẳng 

hạn: Luận án của Đỗ Thị Trinh (2013) về “Phát triển năng lực dạy học Toán cho 

sinh viên các trường sư phạm” đã xác định được những thành tố chủ yếu trong năng 

lực dạy học Toán cần phát triển cho sinh viên các trường sư phạm. Trên cơ sở dựa 

vào ba nhóm năng lực dạy học Toán, tác giả đã đề xuất 7 biện pháp chính để phát 

triển năng lực dạy học Toán cho sinh viên. hay Luận án “Một số biện pháp nâng 

cao hiệu quả rèn luyện kỹ năng dạy học hóa học cho sinh viên sư phạm” của tác giả 

Trịnh Xuân Biều (2003); “Rèn luyện kỹ năng dạy học theo hướng tăng cường năng 

lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên khoa hóa học ngành sư phạm ở các trường 

đại học” tác giả Nguyễn Thị Kim Ánh (2012);..v..v.đều xác định được các biện 

pháp rèn luyện kỹ năng DH cho SV ở các tiếp cận khác nhau. 

Ngoài ra, còn có các nghiên cứu về công tác rèn luyện kỹ năng DH cho SV 

sư phạm được công bố ở các tạp chí chuyên ngành giáo dục…của nhiều tác giả 

khác. Tuy nhiên, xu hướng nghiên cứu về rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV sư 

phạm chưa có các tác giả nào đề cập.  

Những kết quả nghiên cứu trên là nền tảng quan trọng để chúng tôi kế thừa 

trong đề tài của mình. 

1.1.3. Những vấn đề cần nghiên cứu 

DHPH là quan điểm DH tích cực đã được các nhà khoa học trên thế giới và 

Việt Nam nghiên cứu, khẳng định tính đúng đắn theo quy luật DH và định hướng 

DH ngày nay. Tuy nhiên với đặc trưng DH ở Việt Nam, việc nghiên cứu lý luận và 

vận dụng DHPH trong thực tiễn còn nhiều bất cập như thiếu sự thống nhất, thiếu 
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liên kết, những kết quả nghiên cứu còn rời rạc…vì vậy phải xây dựng được hệ 

thống cơ sở lý luận về DHPH và cách thức vận dụng nó phù hợp với thực tiễn Việt 

Nam đáp ứng xu hướng DH hiện đại. 

Vấn đề rèn luyện kỹ năng DH cho SV sư phạm có nhiều tác giả trong và ngoài 

nước quan tâm và ngày nay càng được chú trọng nghiên cứu sâu sắc hơn. Các nghiên 

cứu cũng chỉ rõ việc rèn luyện kỹ năng DH qua tổ chức thực hành sư phạm cho sinh 

viên có nhiều ưu việt. Tuy vậy, kỹ năng DHPH và rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV 

sư phạm chưa có những nghiên cứu cụ thể. Dựa trên các thành tựu nghiên cứu trên và 

những bất cập hiện nay. Chúng tôi xác định hướng nghiên cứu của mình như sau: 

- Hoàn thiện được cơ sở lý luận về DH phân hóa ở trường THPT trong thực 

tiễn Việt Nam hiện nay. 

- Xác định các kỹ năng DHPH cơ bản của người GV cần phải có. 

- Thực hiện có hiệu quả việc rèn luyện kỹ năng DHPH cho sinh viên các 

trường đại học qua tổ chức thực hành sư phạm. 

1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài 

1.2.1. Dạy học phân hóa 

Dựa vào các căn cứ và cách tiếp cận nghiên cứu khác nhau, đến nay có khá 

nhiều tác giả đưa ra khái niệm về DHPH.  

Căn cứ vào cấp độ DHPH vĩ mô, tác giả Tôn Thân (2005) cho rằng: Khi DHPH, 

ta phải chia HS thành nhiều loại khác nhau để có cách DH phù hợp với từng loại. Có 

nhiều tiêu chí để “chia”, chẳng hạn chia theo lứa tuổi, chia theo giới tính, chia theo dân 

tộc, chia theo địa bàn cư trú, theo đặc điểm của tâm sinh lý của HS [50]. 

Căn cứ vào cấp độ DHPH vi mô hiện nay có khá nhiều tác giả đề cập, 

chẳng hạn:  

- Các tác giả Hall. T (2002), Đặng Thành Hưng (2008) Lê Thu Hương 

(2012)  cơ bản thống nhất cho rằng: DHPH được hiểu là quá trình DH có phân 

biệt những HS hay nhóm HS, chứ không tiến hành giảng dạy chung chung. Đó là 

chiến lược DH dựa vào sự khác biệt cá nhân và nhóm HS nhằm mang lại hiệu 

quả DH cao nhất. 
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- Carol Ann Tomlinson (2001) phân tích DHPH là cách tiếp cận việc HS tiếp 

nhận các tác động từ bên ngoài vào bản thân theo những cách riêng. Mỗi HS là khác 

nhau, do đó phương pháp DH tốt nhất của người GV là phải giúp HS có nhiều lựa 

chọn trong cách tiếp nhận thông tin cũng như ý nghĩa của từng ý tưởng. DHPH là lý 

thuyết dựa trên tiền đề mỗi phương pháp DH của GV nên thay đổi và điều chỉnh căn 

cứ vào mỗi cá nhân HS cũng như nhu cầu đa dạng của HS trong một lớp học.  

- Nhóm nghiên cứu của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (2012) xác định: 

DHPH là phân chia HS thành các nhóm khác nhau, mỗi nhóm học theo một chương 

trình phù hợp với đặc điểm tâm lý, khả năng học tập, nhịp độ học tập, phù hợp với 

nhu cầu học tập của HS, trên cơ sở đó phát triển tối đa năng lực của từng HS. 

 Chúng ta thấy, dù được diễn đạt khác nhau nhưng nhìn chung các tác giả 

khi nghiên cứu về DHPH đều có chung điểm thống nhất: 

- DHPH là quan điểm yêu cầu hoạt động DH phải dựa trên sự khác nhau 

giữa các HS hay nhóm HS trên một hay một số tiêu chí nhất định. 

- Mục đích tổ chức DHPH nhằm phát huy tối đa tiềm năng vốn có của mỗi 

HS, tạo nên sự công bằng trong DH, phát triển hứng thú học tập cho HS qua đó 

mang lại hiệu quả tối ưu của quá trình DH. 

Tuy vậy, tùy theo từng mục đích nghiên cứu, từng cách tiếp cận, các tác giả 

xác định DHPH ở những khía cạnh khác nhau, có thể xem DHPH là một chiến lược, 

một quan điểm DH (Đặng Thành Hưng), một phương pháp DH (Carol Ann 

Tomlinson) hay một nguyên tắc DH (Lê Thị Thu Hương),….. 

Xuất phát từ những kết quả nghiên cứu đã nêu, trong hướng nghiên cứu của 

mình chúng tôi xác định khái niệm DHPH là một quan điểm DH yêu cầu người GV 

khi tổ chức quá trình DH cùng một chương trình nhưng có sự phân biệt giữa cá 

nhân hay nhóm HS trong học tập dựa trên các tiêu chí nhất định như: năng lực; 

phong cách, nhịp độ nhận thức, nhu cầu, hứng thú, thể chất… trong học tập và đặc 

điểm xã hội của mỗi HS để mang lại hiệu quả DH tối ưu nhất.  

Khái niệm DHPH chúng tôi tiếp cận có những lưu ý sau: 

- Nghiên cứu DHPH ở mức độ vi mô, yêu cầu DHPH đặt ra cho GV trong 

DH cùng chương trình của một lớp học. 
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- Trong điều kiện DH hiện nay, người GV phải sử dụng đa dạng các phương 

pháp DH nhưng cơ bản phải thực hiện các kỹ thuật DH theo nhóm. 

- Tùy theo điều kiện thực tế về nội dung chương trình, cơ sở vật chất, ý 

tưởng…..DH, GV có thể phân hóa HS trên các căn cứ đặc điểm về trí tuệ, tinh thần, 

thể chất và xã hội.  

- Tuy nhiên, thực tiễn DH của Việt Nam hiện nay, nhiều cách phân hóa chưa 

thể thực hiện được. Vì vậy, trên các căn cứ đã nêu, chúng tôi lựa chọn các cách 

phân hóa dựa vào: năng lực, nhịp độ nhận thức, phong cách, nhu cầu, động cơ, hứng 

thú, ý chí, thể chất… trong học tập của HS.  

1.2.2. Kỹ năng dạy học phân hóa 

Tác giả Thái Duy Tuyên cho rằng: kỹ năng là hệ thống các thao tác trí tuệ và 

thực hành. Thực hiện trọn vẹn hệ thống thao tác này sẽ đảm bảo đạt được mục đích 

đã đề ra. Điều đáng chú ý là sự thực hiện một kỹ năng luôn luôn được kiểm tra bằng 

ý thức [57, tr 142]. Muốn thực hiện được kỹ năng nào bắt buộc phải có tri thức về 

kỹ năng đó. 

Tác giả Đặng Thành Hưng [32] xem kỹ năng không phải là khả năng, không 

phải là kỹ thuật hành động mà chính là hành động được thực hiện có ý thức, có kỹ 

thuật và có kết quả. Từ đó ông cho rằng: kỹ năng DH là kiểu kỹ năng nghề nghiệp 

mà GV cần có và sử dụng trong hoạt động DH để tiến hành có kết quả các nhiệm vụ 

DH theo mục tiêu hay tiêu chuẩn đã quy định.  

Khi phân tích quan điểm của các tác giả khác, chúng tôi cho rằng: Kỹ năng 

DH là tổ hợp các thao tác, hành động của người GV và khi GV thực hiện trọn vẹn hệ 

thống tổ hợp đó sẽ đạt được kết quả theo mục đích, nhiệm vụ DH đã đề ra.   

Từ những nghiên cứu về kỹ năng DH và DHPH chúng tôi cho rằng: Kỹ năng 

DHPH là tổ hợp các thao tác, hành động của GV nhằm thực hiện quá trình DH có 

sự phân biệt những cá nhân hay nhóm HS trong lớp học dựa trên các tiêu chí khác 

biệt nhất định của HS để đạt được mục đích, nhiệm vụ DHPH đã đề ra. 

Định nghĩa trên cho chúng ta thấy 

- Để có kỹ năng DHPH, trước hết người GV phải được trang bị về lý luận DHPH. 
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- Kỹ năng DHPH là tổ hợp các thao tác, các hành động của GV trong quá 

trình DH theo hướng phân hóa.  

- Kỹ năng DHPH là hệ thống nhiều kỹ năng DH bộ phận và được thể hiện 

trong tất cả các khâu của quá trình DHPH, nhiều kỹ năng DHPH đồng thời cũng là 

kỹ năng DH chung mà GV phải có.  

- Kỹ năng DHPH yêu cầu người GV phải thực hiện các thao tác, hành động 

để phân loại được các nhóm HS, phân loại được các mức độ mục tiêu, các nhánh 

nội dung, các phương pháp, hình thức DH, kiểm tra, đánh giá hướng đến phân 

nhóm theo mục tiêu, nội dung trên những tiêu chí nhất định. 

- Tiêu chí để đánh giá kỹ năng DHPH là sự thành thạo và vững chắc của hoạt 

động DHPH, mức độ đạt được mục đích DH chung của chương trình và các mục 

đích, yêu cầu, nhiệm vụ của từng nhóm phân hóa. 

- Kỹ năng DHPH chịu ảnh hưởng bởi đặc điểm tâm lý và năng lực tổng hợp 

của cá nhân người GV. GV phải có năng lực phân loại các mức độ mục tiêu HS phải 

đạt, phân nhánh nội dung học tập, sử dụng các công cụ phân loại HS, hướng dẫn tìm 

kiếm nguồn học liệu, các năng lực hỗ trợ khác…Kỹ năng này thể hiện trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ toàn diện của người GV  

- Con đường rèn luyện để hình thành, phát triển kỹ năng DHPH  cho GV là thông qua 

quá trình đào tạo ở trường đại học sư phạm và qua hoạt động thực tiễn dạy học. 

1.2.3. Rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa 

- Khái niệm rèn luyện 

 Theo nghĩa chung nhất, rèn luyện được hiểu là: “luyện tập nhiều lần trong 

thực tế để đạt được những phẩm chất hay trình độ vững vàng”. Trong Đại Từ điển 

Tiếng Việt: “Rèn luyện là luyện tập thường xuyên qua thực tế để thuần thục, vững 

vàng hơn”.  Như vậy, muốn rèn luyện phải qua luyện tập. Luyện tập là “làm đi làm 

lại nhiều lần, duy trì thường xuyên để thành thạo và nâng cao kỹ năng”.  Khi so sánh 

về hai khái niệm này, phần lớn các nhà nghiên cứu đều thống nhất cho rằng: Luyện 

tập giúp người học chủ yếu là nắm được mặt quá trình của hành động còn rèn luyện 

phải đạt đến làm cho hoạt động trở nên có ý nghĩa cá nhân đối với người học.  Như 
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vậy, giữa rèn luyện và luyện tập đều có điểm chung là đòi hỏi phải có sự lặp đi lặp lại 

nhiều lần các hành động trong thực tế để hành động đạt đến độ thành thạo. Tuy nhiên, 

kết quả của rèn luyện đạt ở mức độ cao hơn luyện tập. Ngoài mức độ thành thạo của 

hành động, rèn luyện phải đạt mức độ vững vàng, vẫn thực hiện hoạt động có hiệu 

quả dù các điều kiện hoạt động thay đổi. Muốn vậy, người rèn luyện phải có sự kiên 

trì, ý chí, có sự cố gắng nỗ lực để vượt qua các rào cản để đạt mục tiêu đề ra. 

- Rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa 

Rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV phải được thực hiện trong quá trình đào 

tạo tại trường đại học sư phạm. Qua các môn học nghiệp vụ và TTSP, SV được 

cung cấp các cơ sở lý luận, quan sát mẫu và tổ chức thực hành các kỹ năng DHPH 

cụ thể. Công tác rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV sư phạm do giảng viên đại học 

sư phạm và GV trung học phổ thông tổ chức và đánh giá. Quá trình rèn luyện kỹ 

năng DHPH yêu cầu SV phải có nhận thức đúng đắn, phải chủ động, tự giác, tích 

cực, sáng tạo, có ý chí vững vàng mới mang đến kết quả. Như vậy, từ các khái niệm 

trên và đặc trưng trong rèn luyện kỹ năng DHPH chúng tôi cho rằng: Rèn luyện kỹ 

năng dạy học phân hóa là quá trình dưới vai trò chủ đạo của người giáo viên, sinh 

viên chủ động, tự giác, tích cực, độc lập và sáng tạo luyện tập để hình thành và 

phát triển kỹ năng dạy học phân hóa cho bản thân nhằm đáp ứng mục tiêu, nhiệm 

vụ đào tạo đề ra. 

Rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua quá trình SV học tập các môn học tại 

trường đại học sư phạm do giảng viên đại học sư phạm tổ chức thực hiện. Giai đoạn 

TTSP tại trường THPT, việc rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV được đội ngũ GV 

hướng dẫn bộ môn ở trường THPT đảm nhận. Rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV 

đặt ra các yêu cầu: 

+ Phải tổ chức để SV thực hiện lặp đi, lặp lại các kỹ năng DHPH. Quá trình 

này phải được thực hiện thông qua nhiều con đường như qua các môn học nghiệp 

vụ tại trường đại học và qua TTSP tại trường trung học phổ thông. 

+ Kết quả rèn luyện cao nhất là SV phải đạt được mức độ ổn định, bền vững, 

SV có thể thực hiện kỹ năng DHPH ở các điều kiện hoạt động đa dạng và đáp ứng 

được yêu cầu về DHPH sau khi ra trường. 
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+ SV phải phát huy được sự chủ động, tự giác, tích cực, độc lập, sáng tạo, 

kiên trì và ý chí cao trong rèn luyện. 

+ Kỹ năng DHPH gồm có nhiều kỹ năng đặc thù, đòi hỏi người huấn luyện 

(giảng viên đại học sư phạm, GV hướng dẫn thực tập ở trường THPT) phải có năng 

lực DHPH tốt mới đáp ứng được. 

1.2.4. Thực hành sư phạm 

 THSP bao gồm các học phần thuộc khối năng lực nghề nghiệp trong chương 

trình đào tạo ngành sư phạm, được các trường đại học tổ chức đào tạo ở hai giai 

đoạn: tại trường đại học và tại trường THPT. Các học phần THSP hướng đến nhiều 

mục tiêu theo các giai đoạn trong quy trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm như: 

- Trang bị thêm các kiến thức về nghiệp vụ sư phạm, đặc biệt là các quan 

điểm dạy học hiện đại. 

- Tổ chức cho SV thực hành vận dụng kiến thức đã học trong điều kiện lớp 

học giả định nhằm hình thành các kỹ năng sư phạm ở mức độ cơ bản, sát với mẫu. 

- Tổ chức cho SV tiếp xúc trực tiếp với thế giới sinh động của hoạt động 

nghề nghiệp, nhằm giúp giáo sinh củng cố, mở rộng, nâng cao…những gì đã được 

học ở trường đại học. 

 Giai đoạn này SV được thử thách về nhiều mặt: khả năng vận dụng linh hoạt 

kiến thức vào thực tế, năng lực tổ chức, năng lực sáng tạo, năng lực quản lý HS, SV 

được tham gia vào hoạt động chuyên môn ở trường THPT, qua đó tăng cường tình 

cảm và ý thức nghề nghiệp.  

Qua quá trình nghiên cứu, chúng tôi thống nhất với quan điểm cho rằng: Thực 

hành sư phạm là phương thức tổ chức cho SV sư phạm hoạt động thực tiễn qua các 

học phần nghiệp vụ sư phạm trong chương trình đào tạo để SV vận dụng tri thức 

chuyên môn, nghiệp vụ về khoa học sư phạm đã được trang bị về mặt lý luận, tập làm 

các công việc của một người GV, qua đó hình thành, cũng cố và phát triển về chuyên 

môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng tình cảm và phẩm chất đạo đức nghề sư phạm. 

Tổ chức THSP trong chương trình đào tạo thường được thực hiện qua 3 học 

phần gồm: RLNVSPTX ( thực hành giảng dạy tại trường đại học); TTSP 1 (kiến tập) 

và TTSP 2. 
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1.3. Tổ chức dạy học phân hóa ở trường trung học phổ thông 

1.3.1. Cơ sở xác định tiêu chí tổ chức dạy học phân hóa ở trường THPT 

Lý luận và thực tiễn DH cho thấy, đặc điểm HS trong học tập là khác nhau. 

Tổ chức DHPH ở trường THPT hiện nay thường căn cứ vào cách phân loại đặc 

điểm HS trên các tiêu chí sau để làm căn cứ thực hiện DHPH: 

- Năng lực học tập hay sức học: Mỗi một HS có năng lực học tập (giỏi, khá, 

trung bình, yếu kém) với từng môn học khác nhau. DHPH dựa trên năng lực đã 

được thực hiện từ lâu và đã được các nhà khoa học giáo dục xem đó là một nguyên 

tắc cơ bản trong quá trình DH. Dựa trên trình độ học để người GV thiết kế các mục 

tiêu, nhiệm vụ khác nhau để phù hợp với từng nhóm đối tượng HS. 

- Hứng thú học tập: Hứng thú học tập chính là thái độ lựa chọn đặc biệt của 

HS đối với đối tượng của hoạt động học tập, vì sự cuốn hút về tình cảm và ý nghĩa 

thiết thực của nó trong đời sống cá nhân. Hứng thú học tập thường được thể hiện 

qua các tiêu chí: HS nhận thức được vai trò của đối tượng học tập; HS chờ đón kiến 

thức mới, nhận thức và lý giải được các nguyên nhân tạo nên sự yêu thích ấy ở bản 

thân họ; HS hành động tìm kiếm tích cực để giải quyết các vấn đề học tập.  Mỗi HS 

có các mức độ hứng thú với từng môn học, nội dung học, phương pháp và hình thức 

DH khác nhau. Người GV khi tiến hành DHPH phải căn cứ vào đặc điểm hứng thú 

học tập của HS để tổ chức cho người học tìm  hiểu, khám phá nhận thức. 

- Phong cách học tập: Phong cách học tập được xem là tổ hợp những phẩm 

chất/ nét nhân cách, năng lực/ kỹ năng thể hiện cái riêng, có tính ổn định về các chiến 

lược học, thái độ, phương pháp dạy được ưa thích của HS, nhằm đáp ứng các nhiệm vụ 

nhận thức, tương tác và thỏa mãn các yêu cầu của môi trường học tập. Hiện nay có rất 

nhiều mô hình lý thuyết về phong cách học tập như mô hình phong cách DH dựa vào 

mô hình PCHT dựa vào lý thuyết “đa trí tuệ”, mô hình PCHT của David Kolb, mô hình 

PCHT của Honey và Mumford, mô hình PCHT của Bernice McCarthy, mô hình 

PCHT của Neil Fleming, mô hình PCHT của Rita Dunn và Kenneth Dunn, đây là một 

căn cứ đặc biệt quan trọng để GV tiến hành thực hiện quan điểm DHPH. 
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-  Ngoài ra, GV có thể phân loại HS dựa vào đặc điểm xã hội về tôn giáo, 

văn hóa, đặc trưng gia đình, giới tính…hoặc nhịp độ nhận thức của HS. Trong một 

lớp học, dù cùng độ tuổi nhưng mỗi HS có nhịp độ nhận thức khác nhau, có nhóm 

HS nhịp độ nhận thức nhanh, có nhóm nhịp độ trung bình nhưng cũng có nhóm 

nhịp độ nhận thức chậm hoặc dựa vào động cơ học tập, trong đó nhu cầu học là cốt 

lõi với sự hấp dẫn, lôi cuốn của đối tượng học mà HS thấy cần chiếm lĩnh để thỏa 

mãn nhu cầu học của mình.  

1.3.2. Đặc trưng về các yếu tố trong cấu trúc của DHPH 
1.3.2.1. Mục tiêu của DHPH 

Trong nội dung, chương trình dạy học ở trường THPT không phải bài học 

nào GV cũng thực hiện được quan điểm DHPH mà phải căn cứ vào mục tiêu từng 

bài học cụ thể. Khi đã xác định đặc điểm bài học có thể thực hiện DHPH, GV quyết 

định tiến hành sắp xếp, tổ chức các mục tiêu DH theo hướng phân hóa cho từng 

nhóm cụ thể.  Thiết kế mục tiêu DHPH  thể hiện ở việc GV phải phân các loại mục 

tiêu cần đạt cho từng nhóm HS. Tất nhiên, tùy theo ý tưởng phân hóa như thế nào 

để GV lựa chọn cách thiết kế mục tiêu. Có thể lựa chọn phân loại mục tiêu theo các 

tiêu chí: năng lực học tập môn học, phong cách, hứng thú, … trong học tập của HS. 

Ví dụ như chia bài học thành các mức độ dễ, trung bình, khó cho các nhóm yếu 

kém, trung bình, khá giỏi. Cũng có thể GV linh hoạt, mềm dẽo để ghép các mục tiêu 

dựa trên nhiều tiêu chí cho phù hợp với ý tưởng tổ chức DH. Đây là hoạt động có ý 

nghĩa tiên quyết ảnh hưởng đến ý tưởng và kết quả của cả quá trình DHPH. 

1.3.2.2. Nội dung DHPH 
Dựa vào mục tiêu DHPH đã phân chia, GV phải thực hiện việc lựa chọn, sắp 

xếp và xây dựng các gói nội dung theo đặc trưng của từng nhóm phân hóa. Nếu mục 

tiêu DHPH dựa vào năng lực, có thể phân gói nội dung học tập dễ, trung bình, nâng 

cao cho phù hợp với nhóm HS phân hóa. Còn trường hợp mục tiêu DHPH đã thiết 

kế hướng đến các phong cách, hứng thú học tập, GV phải lựa chọn, bổ sung và thiết 

kế các gói nội dung gắn với đặc trưng hoạt động của từng nhóm phân hóa. Ví dụ: 

dựa theo phong cách học tập gắn với đặc điểm nỗi trội của trí tuệ nhóm HS, GV có 

thể thiết kế các gói nội dung cho từng góc giảng dạy, hoặc HS được lựa chọn hợp 

đồng học theo hứng thú của bản thân…. 
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1.3.2.3. Phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động DHPH 

v  Căn cứ lựa chọn và sử dụng các phương pháp trong DHPH 

Khi lựa chọn và sử dụng các phương pháp DHPH trước hết GV cần lưu ý 

đến những căn cứ từ yếu tố bên trong của hoạt động DH như: mục tiêu, nhiệm vụ 

DH; nội dung DH; đặc điểm, khả năng của HS; điều kiện, phương tiện DH, cơ sở 

vật chất nhà trường; số lượng HS; khả năng của GV… và các yếu tố của môi trường 

bên ngoài. Dựa vào các căn cứ và nguyên tắc DH khác biệt của DHPH, chúng ta 

cần xác định các phương pháp DH để thực hiện quan điểm phân hóa cần có những 

thế mạnh sau: 

- Phương pháp DH phải thiên về tổ chức hoạt động theo nhóm có cùng đặc 

điểm chung và phù hợp với thức tế DH của nhà trường. 

- Phương pháp DH có thể thực hiện được nhiều mục tiêu, nhiệm vụ DH 

trong cùng một chương trình DH. 

- Phương pháp DH có thể thực hiện việc chuyển tải được các gói nội dung 

tương ứng với các mục tiêu đa dạng cùng lúc thời điểm. 

- Phương pháp DH phải hướng đến việc phát huy tính tích cực hóa hoạt 

động học tập của HS. 

- Có thể thiết kế được các công cụ, kỹ thuật đánh giá kết quả chung của 

nhóm theo phương pháp DH đã lựa chọn 

Thông qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn về các phương pháp DH đa dạng 

ở trường THPT hiện nay cùng với những căn cứ nêu trên, chúng tôi cho rằng có 

nhiều phương pháp DH đáp ứng được yêu cầu về DHPH, trong đó chúng tôi lựa 

chọn 4 phương pháp nổi trội nhất cho thực hiện DHPH là: 

1) Phương pháp DH theo nhóm nhỏ. 

2) Phương pháp DH theo dự án 

3) Phương pháp DH theo hợp đồng 

4) Phương pháp DH theo góc 

Lưu ý: không phải lúc nào chúng ta sử dụng các phương pháp DH trên cũng 

đều là đang thực hiện DHPH. Mà tùy vào từng cách thức cụ thể mới phản ánh đó có 

phải là phương pháp DH theo quan điểm phân hóa hay không. 
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v Một số phương pháp cơ bản được sử dụng trong DHPH 

o Phương pháp dạy học theo nhóm nhỏ dựa trên quan điểm DHPH 

Theo Trần Thị Hương (2012): “Dạy học theo nhóm là cách thức GV chia HS 

thành từng nhóm để thảo luận về một vấn đề học tập dưới sự tổ chức, hướng dẫn 

của GV nhằm thực hiện các nhiệm vụ học tập” [38, tr 78].  

Trong DHPH, những nhóm khác nhau thực hiện các nhiệm vụ học tập khác 

nhau trong khuôn khổ đề tài chung của toàn lớp. GV có thể thực hiện DHPH theo 

năng lực của từng nhóm HS, thông thường cách thức này được áp dụng cho các bài 

học có nội dung phân nhánh hoặc những gói nội dung tương thích với phong cách 

hoặc hứng thú của từng nhóm HS. Để phân hóa triệt để hơn, chúng ta có thể thành 

lập nhóm phân hóa có nhiệm vụ khác nhau trong lớp, mỗi thành viên sẽ thực hiện 

những nhiệm vụ cụ thể để góp phần giải quyết nhiệm vụ chung của nhóm. 

Tiến trình thực hiện DH theo nhóm trên lớp học phân hóa: 

Bước 1: Thành lập nhóm học tập 

+ Trong DHPH việc chia nhóm phải dựa vào tiêu chí cụ thể như: năng lực, 

phong cách học tập, hứng thú trong học tập,…. Các nhà nghiên cứu cho rằng, số 

lượng thành viên trong nhóm có thể từ 2 – 20 người, tuy nhiên nhóm lí tưởng là 4 – 

6 hoặc 5 - 7 người. 

+ Cần thiết phải cử nhóm trưởng, thư kí nhóm để quản lý, điều hành và ghi 

lại tiến trình làm việc của nhóm. 

Bước 2: GV giới thiệu các gói nội dung và cung cấp một số thông tin để định 

hướng cho hoạt động nhóm. Nên giới thiệu mục tiêu và nội dung theo cách nhìn của 

HS để họ có thể hiểu ngay yêu cầu và lí do cho hoạt động, sau đó đề ra nhiệm vụ cụ 

thể cho các nhóm. 

Bước 3: Thảo luận nhóm 

Từng nhóm ngồi với nhau để dễ dàng trao đổi ý kiến, để GV dễ dàng quan 

sát, động viên hoặc gợi ý nếu cần trong quá trình hoạt động của nhóm. Mỗi nhóm 

có nhiệm vụ thu thập các ý kiến trong nhóm để báo cáo trước lớp. 
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Bước 4: Thảo luận lớp 

Các nhóm báo cáo trước lớp, nếu cần, các nhóm có thể thảo luận với nhau để 

đi đến kết luận. 

Bước 5: GV tổng kết và khái quát kết quả bài học  

+ Điều động: GV di chuyển khắp các nhóm theo dõi công việc nhằm xem 

các nhóm có tìm ra cách giải quyết hợp lí nhất hay không; tìm những sai lầm mà các 

nhóm mắc phải, sai lầm điển hình, sai lầm chưa được sửa chữa. 

+ Đặt câu hỏi bổ sung: GV có thể dùng các kĩ thuật như nhắc lại các ý kiến, 

nhấn mạnh các khái niệm, ý quan trọng hay tóm tắt, liên kết các báo cáo của nhóm 

trong nội dung bài học. 

+ Nếu có nhóm nào đó gặp khó khăn GV có thể tham gia vào với tư cách chỉ 

đạo thảo luận nhằm giải quyết khó khăn đó. 

o Phương pháp dạy học theo dự án dựa trên quan điểm DHPH 

Qua nghiên cứu lý luận về dạy học theo dự án, chúng tôi đồng nhất với quan 

điểm của tác giả Lê Khoa (2015) cho rằng: Dạy học theo dự án là một phương pháp 

dạy học, trong đó HS dưới sự hướng dẫn của GV tự lực giải quyết một nhiệm vụ học 

tập phức hợp, kết hợp giữa lí thuyết và thực hành, với hình thức làm việc chủ yếu là 

theo nhóm. Các nhóm tự xác định mục tiêu, lập kế hoạch và thực hiện dự án, tham 

gia kiểm tra quá trình thực hiện và đánh giá kết quả. Kết quả là các sản phẩm cụ thể. 

Hay có thể hiểu DH theo dự án là cách thức cá nhân hay nhóm HS thiết lập 

một dự án có nội dung gắn kết với nội dung học tập. Dựa vào tri thức, kinh nghiệm 

và kĩ năng vốn có, trên cơ sở phân tích thực tiễn thuộc phạm vi học tập, cùng với tài 

liệu, phương tiện, HS đề xuất ý tưởng, thiết kế dự án, soạn thảo và hoàn chỉnh dự 

án. Trong cách học theo dựa án, HS học tập theo nhóm để giải quyết những vấn đề 

có thật trong cuộc sống, theo sát chương trình học và có phạm vi kiến thức liên 

môn. HS có thể đóng các vai trong các ngành nghề khác nhau và hoàn thành vai trò 

đó dựa trên những kiến thức và kĩ năng nhất định. Còn GV thì tạo vai trò cho HS 

sao cho gắn với nội dung bài học và giúp đỡ họ hoàn thành vai trò ấy.  
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- Phân loại dự án trong DHPH 

DH theo dự án có nhiều cách phân loại, trong phạm vi tiếp cận nghiên cứu này 

chúng tôi cho rằng cách phân loại dự án theo nhiệm vụ là phù hợp nhất với quan điểm 

DHPH vi mô, cụ thể người ta phân loại dự án theo các nhiệm vụ HS phải giải quyết: 

+ Dự án tìm hiểu: dự án khảo sát thực trạng đối tượng 

+ Dự án nghiên cứu: dự án nhằm giải quyết các vấn đề, giải thích các hiện 

tượng, quá trình. 

+ Dự án kiến tạo: dự án chú trọng vào việc tạo ra sản phẩm vật chất hoặc sản 

phẩm thực tiễn để thực hiện các nhiệm vụ trưng bày, trang trí, biểu diễn. 

+ Dự án hành động: dự án tiến hành các hành động thực tiễn, nhằm thực hiện 

các nhiệm vụ xã hội như tuyên truyền, quảng bá, tổ chức câu lạc bộ. 

Trong DHPH, khi GV tổ chức DH theo dự án, dựa vào các nhiệm vụ học tập 

này để HS lựa chọn nhóm theo dự án tương ứng với đặc điểm chung của nhóm và 

bản thân. 

-  Vai trò của HS và GV trong dạy học dựa trên dự án: 

+ Nhóm HS quyết định cách tiếp cận vấn đề và các hoạt động cần tiến hành để 

giải quyết vấn đề. Chính các nhóm HS là người thu thập tài liệu từ nhiều nguồn khác 

nhau, rồi tổng hợp, phân tích và tích lũy kiến thức từ quá trình làm việc của họ. 

+ Trong suốt quá trình HS thực hiện dự án, GV giữ vai trò như người hướng 

dẫn, người tham vấn cho từng dự án. 

-  Quy trình dạy học theo dự án, gồm các bước sau: 

+ Vấn đề trong thực tiễn cần giải quyết 

+ Phát hiện dự án 

+ Xác định mục tiêu dự án 

+ Lập kế hoạch thực hiện dự án 

Để triển khai ý tưởng phân hóa qua dạy học theo dự án, GV phân chia HS 

thực hiện các dự án theo tiêu chí phân hóa nhất định. HS đăng ký theo hứng thú của 

bản thân với dự án; dựa vào độ khó của dự án để phân chia dự án theo năng lực, gợi 

ý nguồn tài nguyên. 
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+ Triển khai dự án (thu thập và xử lí thông tin, theo dõi, đôn đốc). 

+ Trình bày kết quả của dự án (trình bày sản phẩm, đánh giá sản phẩm). 

o Dạy học theo góc dựa trên quan điểm DHPH 

DH theo góc được xem là phương pháp DH dựa vào phân hóa theo quy trình 

thực hiện. Dạy học theo góc là một phương pháp dạy học theo đó HS thực hiện các 

nhiệm vụ khác nhau tại các vị trí cụ thể trong không gian lớp học, nhưng cùng 

hướng tới chiếm lĩnh một nội dung học tập theo các phong cách học tập khác nhau. 

Chúng ta biết rằng mỗi HS đều có một vài phong cách học khác nhau, có HS 

thích học qua phân tích (nghiên cứu tài liệu, đọc sách để rút ra kết luận, hoặc thu nhận  

kiến thức); có HS thích học qua quan sát (quan sát người  khác làm, quan sát qua hình 

ảnh để rút ra kết luận hoặc thu nhận kiến thức); có HS thích học trải nghiệm (khám 

phá, làm thử để rút ra kết luận hoặc thu nhận kiến thức ), có HS thích học qua thực 

hành áp dụng (học thông qua hành động để rút ra kết luận hoặc thu nhận kiến thức). 

Học theo góc thể hiện sự da dạng, do đó HS có sở thích và năng lực khác 

nhau, nhịp độ học tập và phong cách học khác nhau đều có thể tìm cách để thích 

ứng và thể hiện năng lực của mình. Điều này cho phép GV giải quyết vấn đề đa 

dạng trong việc học tập của HS. 

- Quy trình thực hiện dạy học theo góc trên quan điểm DHPH 

Cho đến nay, quy trình DH theo góc vẫn còn nhiều bàn cãi, xét trên góc độ 

người GV, chúng tôi đồng nhất hướng quan điểm của tác giả Nguyễn Lâm Sung 

(2015) đề xuất. 

Giai đoạn 1: Thiết kế tiến trình DH  

Bước 1: Xác định môi trường học tập 

+ Nội dung: Tùy theo đặc điểm của môn học, dạng bài học và nội dung học 

tập, GV xác định nội dung cho từng góc. 

+ Địa điểm: Không gian học là điều kiện không thể thiếu để tổ chức DH theo 

góc. Với không gian đủ lớn và số HS vừa phải để dễ dàng bố trí góc học tập hơn. 

+ Thời gian: Cần có đủ thời gian để HS thực hiện nhiệm vụ tại các góc, 

chuyển góc. 
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+ Đối tượng HS; GV có thể chọn mức độ hay cách thực hiện DH theo góc 

dựa trên khả năng tự định hướng và sự hứng thú của HS (nếu có thể phải thực hiện 

Test về phong cách học tập để biết rõ sở trường học tập của từng HS giúp họ chọn 

góc xuất phát, sơ đồ chuyển góc khi học tập). 

Bước 2: Thiết kế các nhiệm vụ học tập và hoạt động tại các góc 

 + Đặt tên góc cho thể hiện đặc thù của hoạt động học ở mỗi góc và hấp dẫn 

đối với HS. Căn cứ vào nội dung bài học và điều kiện thực tế GV có thể tổ chức học 

tập tại 2,3 hoặc 4 góc. 

+ Thiết kế phiếu học tập, phiếu hỗ trợ ở mỗi góc, quy định thời gian tối đa 

dành cho HS làm việc ở mỗi góc, cách hướng dẫn HS chọn góc và luân chuyển góc. 

Lưu ý: cần xây dựng các phiếu đánh giá của GV, phiếu đánh giá của HS, 

phiếu đánh giá đồng đẳng. 

+ GV có thể thiết kế thêm “góc tự do” để dành cho các HS có tốc độ học nhanh. 

Ví dụ: trong DH môn Vật lý, chúng ta có thể thự hiện ý tưởng DHPH dựa vào 

phong cách học tập như sau: 

Tên góc/ phong 

cách học 
Gợi ý nhiệm vụ học tập tại các góc 

Trải nghiệm 
HS tiến hành thí nghiệm, quan sát hiện trượng, giải thích và 

rút ra kết luận cần thiết 

Quan sát 

HS có thể quan sát mẫu vật thật hoặc quan sát hình ảnh vật, thí 

nghiệm ảo, hiện tượng vật lý…trên màn hình, rút ra kiến thức 

cần lĩnh hội 

Phân tích 
HS đọc các tài liệu giáo khoa để trả lời câu hỏi và rút ra kiến 

thức mới 

Áp dụng 

HS đọc bảng trợ giúp (đối với HS chọn góc này là góc xuất 

phát), sau đó áp dụng để giải bài tập hoặc giải quyết một số 

vấn đề liên quan đến thực tiễn. 

Giai đoạn 2: Tổ chức DH theo góc 

Bước 1: Sắp xếp không gian lớp học 
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+ Bố trí góc/ khu vực học tập phù hợp với không gian lớp học. Thực hiện 

công việc này trước khi vào giờ học để tiết kiệm thời gian. 

+ Mỗi góc có đủ đồ dùng, tài liệu học tập phù hợp với nhiệm vụ ở mỗi góc. 

Bước 2:  Đặt vấn đề, giới thiệu bài học và nội dung học tập ở các góc 

+ Giới thiệu bài học hoặc nội dung học tập. 

+  Nêu tên và vị trí các góc, nêu các nhiệm vụ ở mỗi góc, thời gian tối đa để 

thực hiện nhiệm vụ tại các góc, yêu cầu các nhóm HS xuất phát theo sở thích (tuy 

nhiên phải điều chỉnh nếu như có quá nhiều HS chọn cùng một góc) 

+ Đưa ra sơ đồ di chuyển góc để nhóm HS chọn trước khi bắt đầu học tại các 

góc, tránh tình trạng chuyển góc lộn xộn. 

Bước 3: Tổ chức cho HS học tập tại các góc 

+ Ở mỗi góc, HS làm việc theo nhóm tùy vào yêu cầu của nhiệm vụ học tâp 

để có kết quả chung. 

+ Trong quá trình học tập, GV thường xuyên theo dõi, phát hiện khó khăn 

của HS để hướng dẫn trực tiếp hay cho HS sử dụng phiếu hỗ trợ kịp thời. 

Bước 4: Tổ chức HS trao đổi, thống nhất kiến thức 

+ Hình thức trao đổi cả lớp thường diễn ra ở cuối bài học, HS sẽ chọn kết quả 

thực hiện ở góc cuối cùng để báo cáo trước lớp hoặc trưng bày sản phẩm tại các góc. 

+ Trong một số trường hợp cần thiết, GV hoặc HS có thể chốt ngắn gọn về 

nội dung học tập và chia sẻ kinh nghiệm để học tập ở các góc tốt hơn. 

+ GV hướng dẫn HS cách lưu giữ thông tin, sản phẩm về kết quả HS đã 

đạt được. 

Bước 5: Đánh giá quá trình học tập 

+ GV chú trọng vào việc chữa bài và đánh giá kết quả HS thu nhận được ở 

các góc. GV cũng có thể sử dụng những hình thức đánh giá khác nhau trong quá 

trình tổ chức cho nhóm HS học tập (tự sửa bài, tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng, 

GV phản hồi viết, kiểm tra ngẫu nhiên…) 

+ GV phải linh hoạt để đánh giá nhằm đảm bảo thời gian cho tiết học. 
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o Phương pháp DH theo hợp đồng dựa trên quan điểm DHPH 

Trong điều kiện DH hiện nay, chúng ta có thể hiểu phương pháp DH theo hợp 

đồng là một hoạt động học tập trong đó mỗi nhóm HS được giao một hợp đồng trọn gói 

bao gồm các nhiệm vụ bắt buộc và tự chọn khác nhau trong một khoảng thời gian nhất 

định. Các nhóm HS chủ động và độc lập quyết định về thời gian cho mỗi nhiệm vụ và 

thứ tự thực hiện các nhiệm vụ đó theo khả năng nhóm HS và hợp đồng ký kết với GV.  

GV là người thiết kế xây dựng các nhiệm vụ học tập trong hợp đồng, tổ chức 

hướng dẫn HS nghiên cứu hợp đồng, ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng theo 

năng lực, trình độ và nhịp độ học tập của mỗi cá nhân nhằm đạt được mục tiêu DH. 

Hợp đồng là một gói các nhiệm vụ thống nhất và khả thi giữa hai bên GV và 

cá nhân HS, theo đó có cam kết của HS sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong một khoảng 

thời gian xác định. Phương pháp DH này khác với việc DH mang tính đồng loạt cho 

toàn thể lớp học, cho phép GV có thể quản lý và kiểm soát, đánh giá được năng lực 

của mỗi cá nhân và nhóm HS. Phương pháp DH này tạo cơ hội học tập cho tất cả 

HS trong lớp theo trình độ, nhịp độ và theo năng lực.  

- Quy trình thực hiện học theo hợp đồng  
+ Chọn nội dung và thời gian phù hợp  

Trước hết GV cần xác định nội dung nào của môn học có thể được tổ chức 

DH theo phương pháp này. Để đảm bảo đúng đặc trưng của phương pháp học tập 

theo hợp đồng, HS được tự quyết định thứ tự thực hiện các nhiệm vụ được giao. Vì 

vậy phương pháp này phù hợp với các bài tập ôn tập hoặc luyện tập, hoặc cũng có thể 

với các bài học kiến thức mới trong đó có thể thực hiện các nhiệm vụ không phải tuân 

theo thứ tự bắt buộc. Nhiệm vụ bắt buộc được xây dựng theo chuẩn kiến thức, kĩ 

năng của bài học. Nhiệm vụ tự chọn là những nhiệm vụ mang tính chất củng cố, mở 

rộng nâng cao hoặc liên hệ thực tế. Thời gian học theo hợp đồng tùy thuộc nội dung 

của bài học. HS có thể thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ bắt buộc trên lớp trong 

giờ học, các nhiệm vụ tự chọn có thể thực hiện ngoài giờ học hoặc ở nhà. 

+ Thiết kế kế hoạch bài học  

Việc xác định mục tiêu theo DH hợp đồng cần căn cứ vào chuẩn kiến thức kĩ 

năng đã quy định trong chương trình gồm kiến thức, kĩ năng, thái độ cần hình thành 

ở HS sau bài học.  
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Xây dựng các nội dung, nhiệm vụ học tập theo từng gói hợp đồng trên các 

căn cứ của DHPH như: năng lực, phong cách học tập, nhịp độ, hứng thú. 

Thiết kế văn bản hợp đồng: Các nhiệm vụ bắt buộc được GV thiết kế dựa 

trên những nội dung sẵn có trong sách giáo khoa, sách bài tập hoặc tài liệu. Yêu cầu 

HS thực hiện nhiệm vụ theo chỉ dần 

 Xác định các công việc phải chuẩn bị: các tài liệu, phiếu bài tập, sách tham 

khảo dụng cụ, thiết bị cần thiết phiếu hỗ trợ theo các mức độ khác nhau để hoạt 

động học tập của HS đạt hiệu quả. Đặc biệt là GV phải chuẩn bị được một bản hợp 

đồng đủ chi tiết để HS có thể tìm hiểu dễ dàng kí hợp đồng và thực hiện các nhiệm 

vụ một cách độc lập, hợp tác. 

+ Tổ chức kí hợp đồng: 

GV nêu mục đích bài học, cách thức học tập chủ yếu, giới thiệu nội dung bản 

hợp đồng, nhấn mạnh các nhiệm vụ và trao hợp đồng cho các HS. Các HS nghiên cứu 

nội dung của hợp đồng một cách kĩ lưỡng để hiểu các nhiệm vụ trong hợp đồng. 

GV và HS trao đổi những điều kiện còn chưa rõ trong hợp đồng. HS quyết 

định chọn nhiệm vụ tự chọn trên cơ sở năng lực của mình. HS kí vào bản hợp đồng 

và đánh dấu các nhiệm vụ tự chọn. Tổ chức, hướng dẫn HS thực hiện hợp đồng. 

Sau khi kí hợp đồng, HS tự lập kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ. Tùy thời 

gian và nội dung của hợp đồng, GV tổ chức cho HS có thể thực hiện ở trên lớp, ở 

nhà, ở thư viện, trong phòng thí nghiệm hoặc sử dụng internet để hoàn thành nhiệm 

vụ trong hợp đồng. 

GV yêu cầu các nhóm HS thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập nhưng nếu 

cần vẫn có thể nhận sự trợ giúp của GV và các HS khác. Trong quá trình HS thực hiện 

hợp đồng tại lớp, GV cần theo dõi và hướng dẫn kịp thời khi HS gặp khó khăn cần hỗ 

trợ. HS tự chọn phiếu hỗ trợ phù hợp hoặc tăng mức hỗ trợ của GV khi cần thiết. 

+ Tổ chức nghiệm thu hợp đồng 

Trước khi kết thúc các nhiệm vụ theo thời gian quy định, GV thông báo cho 

HS một khoảng thời gian nhất định ở trên lớp để các em nhanh chóng hoàn thành 

hợp đồng của mình. Tuy nhiên nếu có những nhiệm vụ chưa hoàn thành trên lớp, 

HS có thể tiếp tục thực hiện, hoàn thành ngoài giờ học hoặc ở nhà  
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Nếu nhiệm vụ giao cho HS hoàn thành ở nhà, GV giành cho HS một khoảng 

thời gian nhất định để hoàn thành hợp đồng và chuẩn bị nghiệm thu hợp đồng tại 

lớp học.  

Để nghiệm thu hợp đồng, GV yêu cầu HS tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng 

trên cơ sở đáp án của GV. GV có thể tổ chức cho HS đánh giá đồng đẳng. HS có thể 

trao đổi hợp đồng và kết quả thực hiện để đánh giá lẫn nhau dưới sự hướng dẫn của 

GV. HS đánh giá phải ghi tên vào hợp đồng đã đánh giá để GV có thể kiểm tra và đưa 

thông tin phản hồi. GV đánh giá và nghiệm thu hợp đồng trên cơ sở HS tự đánh giá 

đồng đẳng, GV có đánh giá nhận xét riêng về từng cá nhân và kết quả thực hiện hợp 

đồng. GV có thể phát hiện liệu các nhiệm vụ trong hợp đồng có phù hợp với trình độ 

của HS không hay quá khó khiến HS không thể hoàn thành đúng hạn. Khi chuẩn bị xây 

dựng nội dung nhiệm vụ cho hợp đồng tiếp theo, cần dựa trên những kết quả đánh giá 

của hợp đồng trước đó để điều chỉnh cho phù hợp với trình độ của HS, không quá dễ 

hoặc quá khó. Trên cơ sở tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng, GV có thể nghiệm thu 

hợp đồng tại lớp và đưa ra lời nhận xét của mình về kết quả thực hiện hợp đồng của 

HS, tuyên dương khen ngợi những HS thực hiện tốt hoàn thành hợp đồng theo đúng 

thời hạn và đã cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ bắt buộc và nhiệm vụ tự chọn. 

v Hình thức tổ chức DHPH 

Về hình thức, DHPH cũng uyển chuyển và linh hoạt với trọng tâm là hướng 

đến phát huy năng lực, sở thích, hứng thú và nét riêng khác của HS. Cũng như 

phương pháp, hình thức DHPH cũng đa dạng và huy động toàn bộ các hình thức 

DH nói chung. DHPH được thực hiện qua các hình thức như: dạy trực tiếp trên lớp 

học, DH bài giảng điện tử, qua hoạt động ngoại khóa môn học, qua giúp đỡ riêng 

hoặc DH qua xemina….Dù thực hiện hình thức DH nào vẫn luôn thực hiện nguyên 

tắc “sát đối tượng”. Chẳng hạn hình thức giúp đỡ riêng cho nhóm yếu (phụ đạo), 

giúp đỡ riêng cho nhóm HS khá giỏi (bồi dưỡng); định hướng chủ đề xemina theo 

năng lực hoặc theo sở thích; thiết kế bài giảng điện tử (E – learning) theo các “gói 

nội dung” phù hợp với các nhóm đối tượng (phân theo nhóm năng lực, theo nhóm 

sở thích, nhóm trí tuệ, nhóm phong cách….) để HS tự chủ động lựa chọn.  
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1.3.2.4. Đánh giá kết quả học tập trong DHPH 

  Người GV khi đánh giá kết quả học tập của HS luôn dựa trên căn cứ mục 

tiêu DH. DHPH xác định mục tiêu DH cho từng HS và từng nhóm HS là khác nhau. 

Vì vậy, khi thiết kế các công cụ và hình thức để đo lường, đánh giá kết quả học tập 

của HS cũng phải đa dạng và linh hoạt. Cách thông thường bài kiểm tra có sự phân 

hóa cho nhóm HS ở mức độ cao, trung bình, thấp. Hình thức kiểm tra cũng thay đổi 

phong phú như: tự luận, trắc nghiệm, thực hành….Để đảm bảo công bằng cho HS, 

bài kiểm tra trong DHPH được lồng ghép hoặc tách riêng từng dạng kiểm tra cho 

hợp với từng đặc điểm riêng của HS, đảm bảo cho mọi HS đều có cơ hội thể hiện 

hết khả năng, hứng thú riêng của mình. Tình trạng đánh giá kết quả DH theo lối dạy 

đồng loạt hiện nay được xem là thiếu công bằng cho HS. Thậm chí chỉ một số HS 

có thế mạnh (hợp với hình thức đánh giá) nào đó được hưởng lợi. Vì vậy, tình trạng 

nhiều HS có kết quả học tập đạt loại giỏi nhưng những lĩnh vực khác của cuộc sống 

lại thể hiện yếu ớt. 

Như vậy, để sử dụng các phương  pháp DH nhằm thực hiện DHPH như trình 

bày ở trên có hiệu quả phụ thuộc rất lớn vào môi trường dạy học. Môi trường DH ở 

lớp học đồng loạt thông thường cố định về không gian, thời gian và hạn hẹp về nguồn 

học liệu. Không gian trong lớp học phân hóa luôn thay đổi so với lớp học truyền 

thống. Có lúc lớp học được tập trung cùng nhau để giải quyết một nhiệm vụ chung, 

nhưng phần lớn là thực hiện theo những nhóm riêng, thậm chí từng cá nhân để giải 

quyết nhiệm vụ độc lập. HS có thể học tập trong khuôn khổ lớp học nhưng cũng có 

thể học ngoài không gian trường lớp. Dù ở đâu, vấn đề vẫn là giải quyết xong yêu cầu 

của GV đề ra cho mình. Thời gian học tập dài – ngắn cho một lượng nội dung đối với 

từng HS, nhóm HS cũng khác nhau. DHPH đòi hỏi có sự đa dạng về nguồn học liệu, 

có đầy đủ tài liệu từ sách, báo, tranh ảnh, video, dụng cụ thí nghiệm, thực 

hành…trong cùng một lớp học để giải quyết một bài học theo cách của cá nhân HS. 

1.4. Các kỹ năng dạy học phân hóa 

Để thực hiện được DHPH vi mô bên cạnh những kỹ năng chung, GV phải 

đáp ứng đầy đủ các kỹ năng DH riêng biệt phục vụ cho quá trình DHPH. Chính vì 



 

 

35 

quan điểm DHPH được thực hiện dựa trên nguyên tắc DH cơ bản là “đảm bảo tính 

vừa sức chung và vừa sức riêng trong quá trình DH” nên nhiều kỹ năng DHPH của 

GV cũng là yêu cầu về kỹ năng DH chung. Kỹ năng DHPH là gồm nhiều kỹ năng 

bộ phận, để xác định các nhóm kỹ năng DHPH, chúng tôi căn cứ vào các cơ sở sau: 

- Căn cứ vào lô gic của quá trình dạy hoc 

- Căn cứ vào bản chất của DHPH ở trường phổ thông. 

- Căn cứ vào cấu trúc các yếu tố của quá trình dạy học. 

- Căn cứ vào thực tiễn quá trình tổ chức DHPH hiện tại. 

Dựa trên các cơ sở nêu trên, chúng tôi cho rằng người GV trực tiếp đứng lớp phải 

có các nhóm kỹ năng DHPH vi mô sau: 

1.4.1. Nhóm kỹ năng nghiên cứu và phân loại HS  

Cơ sở khoa học của DHPH là dựa trên sự khác biệt giữa HS hay nhóm HS. 

Vì thế, tìm hiểu, phân loại HS là khâu đầu tiên và được xem là quan trọng nhất để 

tiến hành DHPH, có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động thiết kế kế hoạch, tổ chức, 

kiểm tra, đánh giá quá trình DH về sau. Phân loại HS trong DHPH dựa trên các tiêu 

chí: năng lực, phong cách, hứng thú, nhịp độ học tập của HS. Để thực hiện được 

khâu này đòi hỏi GV phải có nhiều kỹ năng, tuy vậy trên cơ sở nghiên cứu đề tài, 

chúng tôi xác định các kỹ năng trọng tâm để phục vụ cho nhóm kỹ năng nghiên cứu 

và phân loại HS như sau:  

- Kỹ năng sử dụng các phương pháp nghiên cứu và phân loại HS. 

 GV có thể sử dụng rất nhiều phương pháp để thu nhận thông tin về HS trong 

lớp học. Bản chất của DHPH phải thực hiện quá trình DH dựa trên sự phân loại các 

nhóm HS theo những tiêu chí nhất định như: năng lực, phong cách, nhịp độ nhận 

thức, nhu cầu, hứng thú, động cơ, thể chất …của HS trong quá trình học tập. Trong 

điều kiện DH ở trường THPT hiện nay, GV có thể sử dụng các phương pháp thu 

nhận thông tin như:  quan sát, phỏng vấn, thiết kế bảng hỏi, nghiên cứu hồ sơ…để 

xác định đặc điểm HS và hành vi học tập của HS. Ngoài ra, về mặt lý luận GV có 

thể sử dụng các bộ công cụ để Test đặc điểm HS. Tuy vậy, thực tế sự phát triển của 

khoa học ứng dụng tâm lý hiện nay còn nhiều hạn chế, bản thân GV cũng chưa đủ 
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năng lực để sử dụng và thực hiện được phương pháp này, vì vậy đây là một yêu cầu 

không phù hợp với thực tiễn của DH hiện tại của chúng ta. 

- Kỹ năng phân loại năng lực học tập của HS. 

 Dựa trên phân loại năng lực là cách thức phổ biến nhất khi thực hiện DHPH 

từ trước đến nay. Chúng ta thường phân chia năng lực học tập của HS đối với một 

môn học thành các dạng: Giỏi/ Khá – Trung bình – Yếu/Kém để tiến hành hoạt 

động DHPH cho hiệu quả. Công cụ để thu nhận thông tin về năng lực học tập của 

HS có thể qua các bài kiểm tra, qua hồ sơ học tập các môn học, qua quan sát hàng 

ngày,….Từ thông tin đã có, GV phân loại danh sách HS theo từng nhóm năng lực 

học tập tương ứng để chuẩn bị cho các công việc tổ chức DHPH. 

- Kỹ năng phân loại về phong cách học tập. 

 Hiện có rất nhiều cách phân loại về phong cách học tập, những căn cứ phân 

loại phong cách có thể dựa vào dạng trí tuệ (theo thuyết đa trí tuệ của Howard 

Gardner), theo các lý thuyết về học tập trải nghiệm có mô hình của David Kolb; 

…Mặc dù lý thuyết phân loại HS dựa vào phong cách học tập để thực hiện DHPH 

tương đối phổ biến. Tuy nhiên, các công cụ đo lường đặc điểm tâm lý của HS để 

phân loại phong cách học tập phục vụ cho DHPH hiện nay rất  khó khăn. Ngoài 

việc sử dụng các bộ Test tâm lý chuyên sâu để đánh giá phong cách, GV có thể tổ 

chức đề HS THPT tự lựa chọn phương thức học tập phù hợp với họ. 

- Kỹ năng phân loại về nhịp độ nhận thức, sở thích, hứng thú, nhu cầu, động 

cơ học tập của HS. 

Ngoài căn cứ về năng lực, phong cách học tập của HS để phục vụ cho 

DHPH, căn cứ phân loại HS dựa vào nhịp độ, sở thích, hứng thú học tập của HS 

hiện nay rất được quan tâm. Kỹ năng này yêu cầu GV phải xác định được mức độ 

nhanh chậm trong quá trình học tập của HS trong lớp học để phân nhóm. Để có kỹ 

năng này yêu cầu người GV phải có thời gian làm việc với lớp học rất thường xuyên 

và lâu dài, phải lập hồ sơ để ghi chép các thông tin về HS, phải thực sự hiểu HS.  

Bên cạnh đó, GV cũng phải có kỹ năng phân định được nhu cầu, động cơ và 

hứng thú học tập của cá nhân và nhóm HS để thực hiện các phương án phân hóa. 
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Kỹ năng này GV có thể được thể hiện qua hoạt động nghiên cứu hồ sơ học tập, 

khảo sát xu hướng lựa chọn nghề nghiệp, qua quan sát, phỏng vấn sâu HS. 

1.4.2. Nhóm kỹ năng thiết kế kế hoạch DHPH 

Thiết kế kế hoạch DH theo hướng phân hóa có vai trò định hướng cho hoạt 

động DH. Khi phân loại được HS dựa trên các tiêu chí đã định, GV phải thiết kế các 

phương án DH khác nhau phù hợp theo từng nhóm đối tượng. Do đó, trong DHPH 

GV phải có nhiều phương án cho cùng một lớp học ở cùng một thời điểm. Đồng 

thời, GV phải nhạy bén trong quá trình xác định các kế hoạch phù hợp với từng 

nhóm đối tượng HS. Có nhiều kỹ năng bộ phận trong nhóm kỹ năng thiết kế DH 

theo hướng phân hóa, chúng tôi xác định nhóm kỹ năng này được thể hiện qua các 

kỹ năng cơ bản sau:  

- Kỹ năng thiết kế mục tiêu theo từng nhóm đặc điểm của HS. 

Kỹ năng này thể hiện ở việc GV phải phân các loại mục tiêu cần đạt cho 

từng nhóm HS. Tất nhiên, tùy theo ý tưởng phân hóa như thế nào để GV lựa chọn 

cách thiết kế mục tiêu. Có thể lựa chọn phân loại mục tiêu theo các tiêu chí: năng 

lực, phong cách, nhịp độ, hứng thú, thể chất… trong học tập của HS. Ví dụ như chia 

bài học thành các mức độ dễ, trung bình, khó cho các nhóm yếu kém, trung bình, 

khá giỏi. Cũng có thể GV linh hoạt, mềm dẻo để ghép các mục tiêu dựa trên nhiều 

tiêu chí cho phù hợp với ý tưởng tổ chức DH. Đây là kỹ năng có ý nghĩa tiên quyết 

ảnh hưởng đến ý tưởng và kết quả của cả quá trình DHPH. 

- Kỹ năng thiết kế nội dung DH theo từng nhóm đặc điểm của HS 

Dựa vào mục tiêu DHPH đã phân chia, GV phải có kỹ năng lựa chọn, sắp 

xếp và xây dựng các gói nội dung theo đặc trưng của nhóm phân hóa. Nếu mục tiêu 

DHPH dựa vào năng lực, có thể phân gói nội dung học tập dễ, trung bình, nâng cao 

cho phù hợp với nhóm HS phân hóa. Còn trường hợp mục tiêu DHPH đã thiết kế 

hướng đến các phong cách học tập, GV phải lựa chọn, bổ sung và thiết kế các gói 

nội dung gắn với đặc trưng hoạt động của từng nhóm. Ví dụ: dựa theo phong cách 

học tập gắn với đặc điểm nỗi trội của trí tuệ nhóm HS, GV có thể thiết kế các gói 

nội dung cho từng hợp đồng giảng dạy…. 
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- Kỹ năng thiết kế kỹ thuật, phương pháp và hình thức DH đa dạng theo từng 

nhóm đặc điểm của HS. 

Để có thể thực hiện được việc thiết kế kỹ thuật, phương pháp và hình thức 

DH đa dạng đáp ứng yêu cầu DHPH, trước hết GV phải có am hiểu sâu sắc về lý 

luận các kỹ thuật và phương pháp DH nói chung và DHPH nói riêng như DH theo 

góc, DH theo dự án, DH theo hợp đồng, DH theo nhóm nhỏ. Cách thức thực hiện 

các phương pháp DHPH được chuyển tải qua các kỹ thuật DH đa dạng, đặc biệt là 

kỹ thuật DH theo nhóm. Ngoài ra phải am hiểu các hình thức có thế mạnh trong 

DHPH. Thực hiện kỹ năng này GV cũng phải dựa vào các gói mục tiêu, nội dung 

phân hóa đã xác định ở trên. 

- Kỹ năng thiết kế các hình thức, kỹ thuật và công cụ kiểm tra đánh giá kết 

quả học tập theo từng nhóm đặc điểm của HS. 

DHPH không chỉ thể hiện dừng lại ở giai đoạn triển khai trên lớp học mà còn 

phải được thực hiện trong khâu kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng phân 

hóa. Căn cứ quan trọng nhất để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS chính là 

mục tiêu DH, sẽ không công bẳng nếu HS học theo các mục tiêu phân hóa khác nhau 

nhưng lại đánh giá duy nhất một hình thức. Để có kỹ năng đánh giá trong DHPH 

trước hết GV phải có những hiểu biết và vận dụng được cơ sở lý luận của kiểm tra, 

đánh giá cũng như lý luận về DHPH. Kỹ năng này thể hiện ở việc GV thiết kế các 

công cụ và hình thức đo lường cho từng nhóm học phân hóa ở năng lực học tập, ở 

hình thức học theo phong cách, hứng thú khác nhau...hay nói cách khác là yêu cầu 

GV phải có kỹ năng thiết kế các kỹ thuật và công cụ đánh giá dựa vào phương pháp 

DHPH: DH theo góc, DH theo dự án, DH theo hợp đồng, DH theo nhóm nhỏ. 

1.4.3. Nhóm kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch DHPH 

Phân loại HS và thiết kế kế hoạch DH là những kỹ năng GV cần có để thực 

hiện DHPH. Trong đó, thực hiện trên lớp là khâu GV phải “diễn” cho đúng với ý 

tưởng của “kịch bản” đã thiết kế. Tuy nhiên, trên lớp học phân hóa không đơn thuần 

là việc GV máy móc thể hiện theo giáo án đã chuẩn bị mà phải linh hoạt, mềm dẻo 

trong từng thao tác. Chúng tôi xác định, để thực hiện kỹ năng tổ chức DHPH trên 

lớp GV phải có các kỹ năng DH sau:  
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- Kỹ năng tổ chức lớp và nhóm học tập theo từng nhóm đặc điểm của HS  

Tổ chức lớp và nhóm học tập dựa trên kết quả phân loại HS và ý tưởng DH 

là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng quyết định đến hiệu quả của DHPH. Đây cũng là 

công việc khó khăn đối với GV. Kỹ năng này bộc lộ qua nhiều hoạt động như sắp 

xếp phòng học, vị trí nhóm, bàn ghế, phương tiện, đồ dùng DH, ổn định tổ chức, 

duy trì và kiểm soát các hoạt động nhóm trong quá trình HS thực hiện nhiệm vụ học 

tập. Với đặc điểm tâm sinh lý của HS THPT hiện nay, để ổn định và tổ chức lớp và 

nhóm phân hóa là kỹ năng không hề dễ thực hiện đối với GV. 

- Kỹ năng quản lí thời gian hoạt động DHPH 

DH đồng loạt có ưu điểm lớn là GV thường làm chủ được thời gian giảng dạy 

vì giáo án được thiết kế cho mọi đối tượng HS trong một lớp là như nhau. Còn DHPH 

lại thực hiện nhiều giáo án DH cho các nhóm trong cùng một thời gian. Do đặc trưng 

của DHPH gắn với hoạt động nhóm nên GV phải dành nhiều thời gian cho tất cả các 

khâu từ chuẩn bị lập nhóm, tổ chức hoạt động từng nhóm và đánh giá từng nhóm. 

Đồng thời phải đảm bảo thời gian DH của bài theo chương trình đã quy định. Kỹ năng 

này thể hiện ở việc GV có khả năng tính toán phân bổ thời gian cho từng hoạt động của 

các nhóm phân hóa. Để tiết kiệm thời gian trên lớp, các hoạt động phân nhóm theo tiêu 

chí nhất định GV phải chuẩn bị hoặc tiến hành trước khi tổ chức DH trên lớp. 

- Kỹ năng hướng dẫn, điều khiển, điều chỉnh hoạt động học tập theo từng 

nhóm đặc điểm của HS  

Kỹ năng này thể hiện chức năng quản lý hoạt động học tập theo nhóm phân 

hóa HS của người GV. Trong DHPH, cùng một thời gian nhưng GV phải hướng 

dẫn, điều khiển, điều chỉnh cho nhiều nhóm HS học tập, điều này buộc GV phải 

chuẩn bị giáo án rất kỹ và di chuyển rất linh hoạt. Thực tế một số chương trình tập 

huấn bằng hình thức DHPH có hỗ trợ của các trợ giảng thì hoạt động này khá thuận 

lợi và hiệu quả hơn. 

- Kỹ năng thực hiện các hình thức, phương pháp và kỹ thuật DH đa dạng 

theo từng nhóm đặc điểm của HS 

Thiết kế kế hoạch DH theo DHPH khá đa dạng, tùy theo ý tưởng DHPH 

người GV có thể lựa chọn phương pháp DHPH nào. Nhưng có thể GV thiết kế 



 

 

40 

phương pháp DHPH rất tốt nhưng chưa hẳn đã triển khai có hiệu quả. Kỹ năng thực 

hiện triển khai các hình thức, phương pháp và kỹ thuật DHPH trên lớp học chịu sự 

chi phối bởi nhiều yếu tố chẳng hạn như: cơ sở vật chất, thiết bị DH, phòng ốc, đặc 

điểm HS của lớp, yếu tố trong chính đặc điểm nhân cách của người GV. Vì vậy, GV 

chuẩn bị chu đáo các yếu tố trên và tăng cường thực hành sử dụng các phương pháp 

DHPH mới thực hiện tốt kỹ năng này. 

- Kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm trong hoạt động DHPH. 

Kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm là khả năng vận dụng tri thức, kinh 

nghiệm giáo dục để giải quyết một cách tối ưu những tình huống nảy sinh trong 

hoạt động và quan hệ giáo dục. Đặc trưng của DHPH là tổ chức theo các nhóm, do 

đó các tình huống sư phạm phát sinh trong quá trình DHPH tương đối nhiều so với 

DH đồng loạt. Kỹ năng này của người GV thể hiện qua các khâu: xác định tình 

huống sư phạm nãy sinh, xác định vấn đề cần giải quyết, định hướng các phương án 

giải quyết và lựa chọn, thực hiện cách thức giải quyết phù hợp nhất trong các 

phương án, cuối cùng đánh giá kết quả xử lý và rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Kỹ 

năng này diễn ra xuyên suốt trong cả hoạt động học tập trên lớp và cũng chịu sự chi 

phối từ khách quan cũng như đặc điểm nhân cách của chính GV. 

1.4.4. Nhóm kỹ năng kiểm tra, đánh giá HS trong DHPH 

Kiểm tra, đánh giá kết quả DHPH được chúng tôi phân chia theo các dạng: 

đánh giá chẩn đoán ban đầu, đánh giá quá trình và đánh giá kết thúc. Đánh giá chẩn 

đoán ban đầu là phân loại HS theo từng mức độ kỹ năng hoặc đặc điểm riêng về tâm 

lý; Đánh giá quá trình để xác định sự tiến bộ, nhịp độ học tập; Đánh giá kết thúc để 

nhận định kết quả, sản phẩm cuối cùng của hoạt động DH. Đặc trưng của DHPH là dựa 

trên sự khác biệt của cá nhân, nhóm HS để thực hiện quá trình DH. Vì vậy, đòi hỏi GV 

cần phải có nhiều kỹ năng trong đánh giá HS. Chúng tôi xác định những kỹ năng kiểm 

tra, đánh giá chính GV cần có để phục vụ cho DHPH như sau:  

- Kỹ năng đánh giá tâm thế học tập của HS 

Tâm thế học tập là sự sẵn sàng của HS cho hoạt động học tập. GV thực hiện 

kỹ năng này để đánh giá chẩn đoán tâm lý của cá nhân và nhóm HS khi bắt đầu 
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tham gia vào nhóm phân hóa. Nội dung đánh giá có thể là sự chuẩn bị cho nội dung 

bài học, thái độ học tập, sự hợp tác trong nhóm phân hóa…GV cần phải quan sát, 

bao quát lớp, nhóm và qua hình thức trao đổi trực tiếp với HS để đánh giá. 

- Kỹ năng đánh giá năng lực học hiện có của HS 

Kỹ năng đánh giá năng lực hiện có của HS là dạng đánh giá chẩn đoán ban 

đầu, có ý nghĩa rất quan trọng trong DHPH theo năng lực phổ biến hiện nay đối với 

người GV. Để thực hiện kỹ năng này, GV phải sử dụng nhiều thao tác khác như tổ 

chức thực hiện các bài kiểm tra đầu vào, nghiên cứu hồ sơ học tập của HS, trao đổi 

và tìm hiểu về học lực của HS để phân loại.  

- Kỹ năng đánh giá phân loại HS theo những đặc điểm nhất định như phong 

cách, nhịp độ nhận thức, hứng thú, động cơ học tập 

DHPH dựa vào phong cách, nhịp độ nhận thức, hứng thú, động cơ học 

tập…của HS để thực hiện là yêu cầu rất khó đối với GV. Kỹ năng này đòi hỏi GV 

phải sử dụng nhiều công cụ, kỹ thuật để thu nhận thông tin, chẳng hạn như phải thực 

hiện các Test nghiên cứu tâm lý, thực hiện các quan sát, đánh giá dựa trên xu hướng 

lựa chọn nghề nghiệp của HS THPT để đánh giá động cơ, hứng thú học tập… 

- Kỹ năng sử dụng đa dạng các công cụ, kỹ thuật, phương pháp kiểm tra đánh 

giá theo DHPH 

Kỹ năng này được thể hiện qua các dạng đánh giá chuẩn đoán, đánh giá quá 

trình và đánh giá kết thúc. DHPH thường sử dụng các cách thức đánh giá đa dạng 

và đặc trưng như qua lập phiếu quan sát, qua nghiệm thu sản phẩm, qua phiếu hỏi, 

qua bạn bè và qua bài kiểm tra theo thiết kế riêng từng nhóm…. 

- Kỹ năng đánh giá mục tiêu đạt được của từng nhóm đối tượng HS 

Bất kỳ quá trình đánh giá kết quả học tập nào cũng đều dựa vào mục tiêu làm 

tiêu chí để thực hiện. Như trình bày ở trên, DHPH thực hiện nhiều mục tiêu đa dạng 

gắn với từng cá nhân và nhóm HS. Sau khi có kết quả đánh giá của từng nhóm, GV 

tiến hành so sánh với mục tiêu và quyết định điểm số. Khác với DH đồng loạt, do 

đánh giá dựa vào từng thang điểm riêng ứng với từng kiểu học tập của nhóm phân 

hóa nên các thao tác này rất mất thời gian và công sức. Phải cẩn thận, tỉ mỉ và công 

phu mới đảm bảo được yêu cầu. 
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1.4.5. Nhóm kỹ năng điều chỉnh và hoàn thiện quá trình DHPH 

Trong hoạt động DH nói chung và DHPH nói riêng, nhiệm vụ của GV không 

dừng lại ở kết quả kiểm tra, đánh giá kết thúc học phần, môn học mà phải có sự điều 

chỉnh và hoàn thiện những gì chưa hoàn hảo ở quá trình DH vừa diễn ra. Cho nên, 

GV cần có kỹ năng điều chỉnh, hoàn thiện quá trình DHPH cơ bản sau:  

- Kỹ năng điều chỉnh và hoàn thiện các mục tiêu, nội dung DH theo từng 

nhóm đối tượng HS. 

 Kỹ năng điều chỉnh và hoàn thiện các mục tiêu, nội dung DH sau khi kết 

thúc hoạt động DH và đánh giá là yêu cầu chung của người GV. Thế nhưng trong 

DHPH GV phải thực hiện kỹ năng này phức tạp và công phu hơn. Thay vì chỉ điều 

chỉnh mục tiêu, nội dung trong một phương án như DH đồng loạt, DHPH bắt buộc 

phải đối chiếu và so sánh từng mục tiêu, từng nội dung để đánh giá nó đã phù hợp 

với từng nhóm phân hóa hay chưa. GV tính toán làm sao để tất cả các mục tiêu, nội 

dung học tập ứng với từng nhóm phân hóa đều phải được đáp ứng. 

- Kỹ năng điều chỉnh và hoàn thiện hình thức, phương pháp và kỹ thuật DH 

theo từng nhóm đối tượng HS. 

Nếu mục tiêu, nội dung DH trong từng nhóm phân hóa phải điều chỉnh, có 

thể GV cũng phải thực hiện điều chỉnh và hoàn thiện hình thức, phương pháp và kỹ 

thuật DHPH. Kỹ năng này thể hiện tính cơ động của người GV trong thực hiện các 

cách thức DHPH. GV linh hoạt thay đổi phương án DHPH nếu cần thiết hoặc 

nghiên cứu những lỗ hổng trong quá trình thực hiện DHPH để tìm cách thức DH tối 

ưu cho lớp học phù hợp với chương trình DH.  

- Kỹ năng điều chỉnh và hoàn thiện cơ sở vật chất, phương tiện và công 

nghệ DH. 

DHPH phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện và công 

nghệ DH. Kết thúc quá trình DHPH, GV phải rút ra những bài học trong việc sử dung 

cơ sở vật chất, phương tiện và công nghệ DH. Kỹ năng này thể hiện ở việc đánh giá 

hiệu quả sử dụng cũng như kỹ năng thực hiện các bổ sung cần thiết các yếu tố trên. 
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- Kỹ năng điều chỉnh thái độ và hành vi của HS phù hợp với đặc điểm từng 

nhóm phân hóa. 

DH theo nhóm phân hóa chịu ảnh hưởng lớn từ thái độ và hành vi học tập 

của HS. Trong DHPH mặc dù được phân nhóm dựa trên những điểm chung theo 

tiêu chí nhất định nhưng không thể các thành viên của nhóm đều có thái độ và hành 

vi học tập giống nhau. GV phải thường xuyên giám sát HS để có những điều chỉnh 

và tác động để HS có thái độ và hành vi phù hợp trong học theo nhóm phân hóa 

nhằm mang lại hiệu quả tối ưu nhất. 

- Kỹ năng điều chỉnh và hoàn thiện các bộ công cụ, kỹ thuật kiểm tra, đánh 

giá kết quả học tập theo DHPH. 

Như đã trình bày, việc thiết kế và sử dụng các công cụ, kỹ thuật kiểm tra, 

đánh giá kết quả học tập của HS theo DHPH rất đa dạng và phong phú. Mỗi một 

mục tiêu, nội dung, cách thức DH ở từng nhóm phân hóa là khác nhau, do đó nếu 

các yếu tố trên cần điều chỉnh cũng dẫn đến quá trình điều chỉnh cách thức đánh giá 

DHPH.  Kỹ năng này của GV thể hiện ở việc họ phải lựa chọn và quyết định sử 

dụng công cụ, kỹ thuật đánh giá cho phù hợp với sự điều chỉnh các yếu tố mục tiêu, 

nội dung, phương pháp và các điều kiện DHPH ở trên.  

Như vậy: Trên cơ sở tiếp cận những nghiên cứu về kỹ năng DH chung của 

GV, tiếp cận quá trình DH và bản chất của DHPH, chúng tôi chia kỹ năng DHPH 

thành 5 nhóm kỹ năng trên và giữa chúng có mối quan hệ mật thiết, khăng khít, đòi 

hỏi GV phải đáp ứng đầy đủ các kỹ năng đó trong DHPH. Về tên gọi những kỹ 

năng này đều thuộc trong các kỹ năng DH chung mà mỗi GV phải có, tuy nhiên bản 

chất bên trong của các kỹ năng DHPH này lại yêu cầu khác biệt. Cách phân chia các 

nhóm kỹ năng DHPH của chúng tôi chưa hẳn là duy nhất đúng, vì vậy, tùy theo 

những căn cứ khác nhau mà các nhà nghiên cứu giáo dục có thể đề xuất những kỹ 

năng DHPH khác. Chúng tôi tóm tắt các kỹ năng DHPH qua bảng sau: 

KỸ NĂNG DẠY HỌC PHÂN HÓA 
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Nhóm KN 
nghiên cứu và 
phân loại HS 

Nhóm KN 
thiết kế kế 
hoạch DHPH 

Nhóm KN tổ 
chức thực hiện 
kế hoạch 
DHPH 

Nhóm KN 
kiểm tra, đánh 
giá HS DHPH 

Nhóm KN điều 
chỉnh và hoàn 
thiện quá trình 
DHPH. 

KN sử dụng các 
phương pháp 
như: quan sát, 
phỏng vấn, 
bảng hỏi…để 
xác định đặc 
điểm HS và 
hành vi học tập 
của HS. 

KN thiết kế 
mục tiêu dạy 
học theo hướng 
phân hóa 

 KN tổ chức lớp 
và nhóm học 
tập theo từng 
nhóm đặc điểm 
của HS phân 
hóa.  

KN đánh giá 
tâm thế học tập 
của HS. 

KN điều chỉnh 
và hoàn thiện 
các mục tiêu, 
nội dung dạy 
học theo từng 
nhóm đối tượng 
HS. 

KN phân loại 
năng lực học 
tập của HS. 

KN thiết kế kế 
nội dung dạy 
học theo hướng 
phân hóa 

KN quản lí thời 
gian hoạt động 
DHPH 

KN đánh giá 
năng lực học 
hiện có của HS. 

KN điều chỉnh 
và hoàn thiện 
hình thức, 
phương pháp và 
kỹ thuật dạy 
học theo từng 
nhóm đối tượng 
HS. 

KN phân loại 
về phong cách 
học tập của HS.  

KN thiết kế 
phương pháp 
dạy học theo 
hướng phân hóa 

KN hướng dẫn, 
điều khiển, điều 
chỉnh hoạt động 
học tập theo 
từng nhóm đặc 
điểm của HS 
phân hóa.  

KN đánh giá 
phân loại HS 
theo những đặc 
điểm nhất định 
(tính cách, sở 
thích, hứng thú, 
năng khiếu…) 
có liên quan 
đến mục tiêu 
dạy học. 

KN điều chỉnh 
và hoàn thiện 
cơ sở vật chất, 
phương tiện và 
công nghệ dạy 
học. 

KN phân loại 
về nhịp độ, sở 
thích, hứng thú 
học tập của HS.  

KN thiết kế kỹ 
thuật và công 
cụ kiểm tra, 
đánh giá theo 

KN thực hiện 
các hình thức, 
phương pháp và 
kỹ thuật dạy 

KN sử dụng đa 
dạng các công 
cụ, kỹ thuật, 
phương pháp 

KN điều chỉnh 
thái độ và hành 
vi của HS phù 
hợp với đặc 
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học đa dạng 
theo từng nhóm 
đặc điểm của 
HS phân hóa.  

kiểm tra đánh 
giá theo DHPH.  

điểm từng 
nhóm phân hóa. 

hướng DHPH. 

KN xử lý các 
tình huống sư 
phạm trong 
hoạt động 
DHPH. 

KN đánh giá 
mục tiêu đạt 
được của từng 
nhóm đối tượng 
HS 

KN điều chỉnh 
và hoàn thiện 
các bộ công cụ, 
kỹ thuật kiểm 
tra đánh giá kết 
quả học tập 
theo DHPH. 

1.5. Bản chất rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua tổ chức thực hành sư phạm 

1.5.1. Cơ sở khoa học của rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua tổ chức thực hành 

sư phạm 

Rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua tổ chức thực hành sư phạm được thực 

hiện dựa trên nhiều căn cứ khoa học khác nhau. Trên cơ sở nghiên cứu chúng tôi 

xác định một số căn cứ sau: 

- Căn cứ vào công tác đổi mới dạy học ở trường trung học phổ thông trong 

giai đoạn hiện nay. Sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm, các em sẽ trở thành GV 

giảng dạy ở trường phổ thông. Xu thế đổi mới dạy học ở trường THPT hiện nay 

được thực hiện hướng đến việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS, 

khơi gợi tiềm năng vốn có của các em trong trong quá trình học tập. Trong đó, 

DHPH là một trong những quan điểm dạy học đáp ứng được yêu cầu trên. Vì lẽ đó, 

ngay từ trong quá trình đào tạo ở trường đại học sư phạm, SV cần phải được rèn 

luyện các kỹ năng DHPH để đáp ứng yêu cầu công việc sau khi ra trường. 

- Căn cứ vào thực tiễn hoạt động dạy học ở trường THPT hiện nay. Trên 

thực tế, DHPH là quan điểm dạy học đã được triển khai xuống các trường THPT. 

Nhiều GV THPT đã thực hiện DHPH trong quá trình dạy học và thu được kết quả 

tốt, cơ sở vật chất của trường THPT đã được cải tiến phục vụ cho xu hướng dạy học 

hiện đại. Mặt khác, các nhà quản lý giáo dục luôn xem trọng và chỉ đạo GV phải 

thực hiện xu hướng đổi mới DH theo hướng phân hóa đáp ứng yêu cầu hiện nay. 
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Công tác TTSP là giai đoạn SV được rèn luyện KN dạy học tại trường THPT, do đó 

rèn luyện cho SV kỹ năng DHPH khi thực hiện nhiệm vụ TTSP tại trường THPT có 

nhiều thuận lợi. 

- Căn cứ vào công tác đổi mới trong chương trình đào tạo SV trình độ đại 

học sư phạm hiện nay. Chương trình đạo tạo sư phạm hiện nay do các trường đại 

học tự chủ trong xây dựng chương trình. Xu hướng chung của các trường là tăng 

cường thực hành, thực tế trong quá trình đào tạo, tỷ lệ phân phối chương trình các 

môn nghiệp vụ tăng lên đáng kể. Quan điểm trang bị lý luận và rèn luyện các kỹ 

năng DHPH theo tinh thần đổi mới được các trường chú trọng. Đây là căn cứ quan 

trọng để rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua các học phần THSP. 

- Vị trí, vai trò của các học phần THSP trong chương trình đào tạo SV đại 

học sư phạm. Trong chương trình đào tạo đại học sư phạm, các học phần THSP dù 

tên gọi khác nhau nhưng cơ bản có các học phần: RLNVSPTX (thực hành giảng 

dạy tại trường đại học); học phần TTSP1 (kiến tập) và học phần TTSP 2. Vị trí của 

các học phần này thường xếp vào năm 3 và năm 4 để rèn luyện kỹ năng DH cho SV 

sư phạm. Vai trò của các học phần giúp SV trang bị các kiến thức DH hiện đại, thực 

hành luyện tập các thao động tác trong môi trường giả định và tham gia trải nghiệm 

ở thực tiễn dạy học ở phổ thông. Quá trình tổ chức các học phần được thực hiện cả 

tại trường đại học và tại trường THPT. Có sự gắn kết, phối hợp giữa trường đào tạo 

và sử dụng SV sư phạm sau khi ra trường một cách chặt chẽ. Do đó, rèn luyện kỹ 

năng DHPH cho SV qua các học phần THSP có tính khả thi cao. 

1.5.2. Quy trình rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua tổ chức thực hành sư phạm  

Quy trình là tổng hợp trình tự các hoạt động nhằm đạt được một kết quả nào 

đó. Nó bao gồm các giai đoạn, các bước, các khâu được sắp xếp theo một trình tự 

xác định, được quy định bởi các nguyên tắc và theo một logic nhất định. Xét về quy 

trình rèn luyện kỹ năng dạy học, Nguyễn Như An [1] cho rằng: “Quy trình rèn luyện 

các kỹ năng giảng dạy bao gồm các giai đoạn, các khâu, được sắp xếp theo một trình 

tự chặt chẽ, hợp lý để rèn luyện cho SV hệ thống kỹ năng giảng dạy đó đạt kết quả 

cao”. Trong luận án của mình, Trần Anh Tuấn [56] xác định “Quy trình tập luyện các 
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kỹ năng giảng dạy là một dạng Angorit chỉ dẫn thực hiện một loạt các thao tác của 

một (hay một hệ thống) kỹ năng giảng dạy, mà trình tự, cấu trúc các bước, các khâu 

của nó được quy định khách quan bởi logic kỹ thuật của từng hành động giảng dạy”. 

Theo chúng tôi, có thể hiểu: quy trình rèn luyện kỹ năng dạy học là trình tự sắp xếp 

một cách khoa học các giai đoạn, các khâu, các bước để rèn luyện cho SV các kỹ 

năng dạy học nhằm đạt được mục đích, yêu cầu đối với kỹ năng đó. 

Quá trình rèn luyện kỹ năng dạy học được thực hiện từ thấp đến cao, từ đơn 

giản đến phức tạp, theo nhiều giai đoạn khác nhau, theo X.I.Kixegof ở góc độ nhà 

sư phạm đứng ra tổ chức quá trình rèn luyện kỹ năng cho sinh viên thì phân chia 

thành 5 giai đoạn hướng dẫn hình thành kỹ năng:  

+ Giai đoạn 1: SV được giới thiệu về hoạt động được diễn ra như thế nào?  

+ Giai đoạn 2: Diễn đạt lại những qui tắc đã lĩnh hội hoặc tái hiện lại những 

hiểu biết mà dựa vào đó sẽ hình thành kỹ năng, kỹ xảo.  

+ Giai đoạn 3: Trình bày mẫu hành động  

+ Giai đoạn 4: SV  vận dụng các hiểu biết vào hoạt động thực tiễn.  

+ Giai đoạn 5: SV luyện tập với các bài tập độc lập, có hệ thống [42,trg 55].  

Trên cơ sở lý thuyết về các giai đoạn hình thành kỹ năng sư phạm cho SV do 

X.I.Kixegof đưa ra, trong hướng nghiên cứu của đề tài, chúng tôi đề xuất quy trình 

rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV sư phạm thực hiện theo các giai đoạn sau: 

+ Giai đoạn 1: Trang bị tri thức về dạy học phân hóa cho SV sư phạm 

+ Giai đoạn 2: Tổ chức cho SV quan sát mẫu thực tế để phân tích, so sánh, 

đối chiếu với lý tri thức đã được trang bị ở giai đoạn 1 

+ Giai đoạn 3: Tổ chức cho SV thực hành luyện tập ở mức độ đơn giản với điều 

kiện giống hoặc gần giống với mẫu để hình thành và phát triển các kỹ năng DHPH. 

+ Giai đoạn 4: Tổ chức cho SV luyện tập nâng cao trong các điều kiện khác nhau. 

+ Giai đoạn 5: Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện và xây dựng kế hoạch rèn 

luyện,, phát triển kỹ năng DHPH trong thời gian tiếp theo. 
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Quy trình rèn luyện kỹ năng KNDH phân hóa như trên chính là một trong 

những cơ sở khoa học để xây dựng các giai đoạn rèn luyện từng kỹ năng DHPH cụ 

thể cho SV đại học sư phạm qua tổ chức THSP. 

1.5.3. Cách thức rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua tổ chức thực hành sư phạm 

1.5.3.1.  Rèn luyện kỹ năng DHPH cho sinh viên sư phạm qua học phần 

RLNVSPTX 

 Nếu như học phần Tâm lý học và Giáo dục học trong chương trình đào tạo 

dừng ở mức cung cấp những cơ sở lý luận cơ bản để DHPH thì học phần 

RLNVSPTX (một số trường dùng thuật ngữ Thực hành dạy học tại trường đại học) 

vừa phát triển thêm các lý luận DHPH vừa rèn luyện kỹ năng thực hành DHPH cho 

SV qua các bài học của môn học cụ thể. Đối với DHPH, học phần này có vai trò to 

lớn đối với quá trình đào tạo SV sư phạm như: 

+ Tạo cơ hội lớn để cung cấp lý luận DHPH cho SV hoặc định hướng để SV 

nghiên cứu sâu hơn về quan điểm DHPH. 

+ Xác định được bài học nào trong chương trình dạy học ở THPT có thể dạy 

học theo hướng phân hóa. 

+ Xác định và sử dụng phương pháp dạy học nào phù hợp để tổ chức DHPH 

ở bài học. 

+ Xác định các nguồn tài liệu, học liệu liên quan đến bài học để định hướng 

cho HS nghiên cứu trong DHPH. 

+ SV được nghiên cứu và tìm hiểu các mẫu giáo án về DHPH bộ môn ở 

trường THPT. 

+ Rèn luyện cho SV kỹ năng soạn giáo án theo hướng phân hóa. 

+ SV được quan sát các bài dạy mẫu về DHPH qua Video, qua tiết dạy mẫu 

của giảng viên phương pháp dạy học bộ môn. 

+ Tổ chức cho SV tập các kỹ năng DHPH theo mẫu, có thể rèn luyện kỹ 

năng DHPH theo hướng dạy học vi mô (dạy học qua lớp học mini) để tập các kỹ 

năng DHPH cụ thể. 
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+ SV được thực hành luyện tập giảng dạy các bài cụ thể theo mẫu trên lớp về 

DHPH.  

+ Tổ chức đánh giá và rút kinh nghiệm cho SV về quá trình rèn luyện kỹ 

năng DHPH qua học phần này. 

Đối chiếu trên quy trình rèn luyện kỹ năng DHPH, học phần này có thể thực 

hiện hai nhiệm vụ cơ bản là giai đoạn trang bị kiến thức về DHPH, tổ chức cho SV 

quan sát mẫu thực tế để phân tích, so sánh, đối chiếu với lý luận và tổ chức cho SV 

thực hành luyện tập ở mức độ đơn giản với điều kiện giả định. Kết thúc học phần, SV 

có thể hình thành được các thao động tác trong tiến hành tổ chức hoạt động DH.  

 Như vậy, rèn luyện kỹ năng DHPH qua học phần RLNVSPTX có nhiều 

thuận lợi, SV vừa tạo cơ hội để cung cấp lý luận DHPH, vừa quan sát mẫu và tiến 

hành thực hành luyện tập ở mức độ đơn giản. Để SV sư phạm thành thạo hơn về kỹ 

năng DHPH, SV phải được luyện tập ở môi trường có điều kiện học tập đa dạng 

hơn, đó là rèn luyện kỹ năng DHPH qua các học phần TTSP 1 và TTSP2. 

1.5.3.2.  Rèn luyện kỹ năng DHPH cho sinh viên sư phạm qua TTSP1 (kiến tập) 

TTSP1 (kiến tập) được tổ chức cho SV năm thứ 3, mục đích chính của học phần 

này giúp SV tìm hiểu thực tế giáo dục tại các trường phổ thông; bước đầu tích lũy kinh 

nghiệm giáo dục và dạy học. Chương trình TTSP1 yêu cầu SV chủ yếu là thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục theo nghĩa hẹp, tuy vậy thực hiện nhiệm vụ dạy học ở giai đoạn này 

cũng đã được triển khai ở các mức độ là tìm hiểu học sinh, phân tích nội dung chương 

trình DH, dự giờ, thiết kế kế hoạch DH và giảng dạy 2 tiết trên lớp ở THPT. 

Rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua học phần TTSP1 yêu cầu SV thực 

hiện các nội dung sau: 

+ Sử dụng các phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu để xác định được trình độ học 

lực, hứng thú học tập và phong cách học tập của HS làm cơ sở cho quá trình DHPH. 

+ Phân tích chương trình môn học và phân phối chương trình nhằm xác định 

các nội dung bài học có thể thực hiện theo DHPH, chuẩn bị các kỹ năng và điều kiện 

cần thiết để thực hiện DHPH.  
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+ Dự giờ, quan sát học hỏi kinh nghiệm các tiết DHPH mẫu của GV hướng dẫn 

thực tập và các GV khác trong môi trường thực tế.  

+ SV xây dựng kế hoạch bài dạy theo hướng DHPH và đề xuất những điều 

chỉnh trên căn cứ thực tế để thực hiện DHPH có hiệu quả. 

+ SV trình kế hoạch dạy học theo hướng DHPH cho GV hướng dẫn góp ý, phê 

duyệt, tiết giảng trên lớp của SV chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của GV hướng 

dẫn và tổ chức tập giảng theo nhóm. 

+ Triển khai kế hoạch DHPH trên lớp thực ở trường THPT. 

 TTSP1 là giai đoạn có thể tiến hành rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV trong 

môi trường thực tế. Như vậy, học phần TTSP1 đáp ứng được yêu cầu rèn luyện các 

kỹ năng DHPH cơ bản như: nghiên cứu và phân loại HS, quan sát mẫu, thiết kế kế 

hoạch DHPH và triển khai kế hoạch trên trong điều kiện thực tế. Tuy nhiên, do quy 

chế TTSP1 yêu cầu SV phải giảng trên lớp thực ít nên cơ hội rèn luyện kỹ năng 

triển khai kế hoạch DHPH không cao.  

1.5.3.3.  Rèn luyện kỹ năng DHPH cho sinh viên sư phạm qua TTSP 2 

TTSP2 là hoạt động không thể thiếu trong quá trình đào tạo SV sư phạm. 

Thực tiễn hiện nay có rất nhiều ý kiến cho rằng cần phải tăng cường hơn nữa về thời 

gian thực tập, xây dựng chương trình kết hợp giữa giảng dạy lý luận gắn với thực tập 

tại các trường THPT cho SV sư phạm. TTSP2 là điều kiện để hình thành nhân cách 

của người GV tương lai, đồng thời là điều kiện để trường sư phạm kiểm tra mức độ 

và khuynh hướng nghề nghiệp của SV, đánh giá chất lượng quá trình đào tạo. TTSP2 

là hoạt động rèn luyện tri thức cho SV. TTSP2 là giai đoạn SV tiếp xúc trực tiếp với 

thực tế giảng dạy và giáo dục tại trường THPT. Là thời gian “mắt thấy tai nghe” 

thực tiễn hoạt động tại trường. Vì vậy, giai đoạn này có vai trò quan trọng trong 

việc bồi dưỡng tri thức cho SV về các lĩnh vực: tri thức khoa học chuyên môn, tri 

thức nghiệp vụ sư phạm, tri thức về các yêu cầu đối với người GV và nghề giáo… 

+ Xét về góc độ thực tập giảng dạy, SV có cơ hội để rèn luyện các kỹ năng 

DH cần có của người GV nói chung. Thực tập không chỉ yêu cầu dừng ở mức quan 

sát mẫu để nắm bắt thông tin, SV còn được trao cơ hội tập làm một GV giảng dạy 
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thực thụ, phải thực hiện các yêu cầu của một GV bộ môn phải: nghiên cứu chương 

trình, tìm hiểu HS, thiết kế kế hoạch giảng dạy, tập giảng, giảng thực, kiểm tra, 

đánh giá HS, xử lý các tình huống sư phạm và rút kinh nghiệm về giảng dạy. Những 

công trình nghiên cứu Trần Anh Tuấn [56],  Phan Thanh Long [45] đều xác định 

thực hiện theo quy trình thực tập như trên là con đường cơ bản trong rèn luyện kỹ 

năng DH. Ngoài việc rèn những kỹ năng DH cơ bản, TTSP2 còn rèn luyện cho SV 

các kỹ năng DH hiện đại, đặc thù như kỹ năng DHPH, kỹ năng DH tích hợp,…. 

+ Đối với  rèn luyện kỹ năng DHPH, TTSP2 là công đoạn cuối của trong quá 

trình thực hành luyện tập để SV có cơ hội đạt được mức độ thuần thục, nhuần 

nhuyễn các kỹ năng DHPH. Mục đích cuối cùng về rèn luyện kỹ năng DHPH qua 

TTSP2 là tổ chức rèn luyện kỹ năng DHPH ở mức độ nâng cao. Tuy nhiên, giai 

đoạn TTSP2 chúng ta cũng có thể sử dụng để thực hiện đầy đủ các bước từ trang bị 

thêm kiến thức, quan sát mẫu, thực hành luyện tập đơn giản đến luyện tập nâng cao 

trong quá trình rèn luyện kỹ năng DHPH.  

+ Rèn luyện kỹ năng DHPH trong thời gian SV thực tập giảng dạy tại trường 

THPT do GVHD bộ môn ở trường THPT phối hợp với giảng viên nghiệp vụ ở 

trường đại học đảm nhiệm. Giai đoạn này cũng có thể thực hiện tiếp các công việc 

là tổ chức cho SV nghiên cứu lý luận, nghiên cứu và lựa chọn bài dạy theo hướng 

phân hóa, quan sát mẫu, soạn giáo án DHPH, thực hành luyện tập kỹ năng ở mức cơ 

bản (tập giảng) giống với giai đoạn chuẩn bị. Tuy nhiên, thực tập giảng dạy tại 

trường THPT là giai đoạn thực hành luyện tập kỹ năng DHPH ở mức nâng cao 

(luyện tập trong điều kiện môi trường có nhiều thay đổi).  

+ Rèn luyện kỹ năng DHPH ở giai đoạn này là cơ hội để SV luyện tập tất cả 

các kỹ năng DHPH ở mức nâng cao từ kỹ năng nghiên cứu, phân loại HS cho đến 

việc hoàn thiện các kỹ năng DHPH bởi vì đây là hoạt động thực tế với các điều kiện 

môi trường đa dạng, nhiều thay đổi. 

1.5.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến rèn luyện kỹ năng DHPH cho sinh viên 

qua thực hành sư phạm 

Chất lượng quá trình rèn luyện kỹ năng dạyhọc phân hóa cho SV thông qua 

THSP phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.  
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- Nội dung chương trình đào tạo các ngành sư phạm: Chương trình đào 

tạo các ngành sư phạm bảo đảm trang bị cho SV đầy đủ tri thức, kỹ năng, thái độ 

đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động TTSP và hoạt động nghề 

nghiệp sau này. Rèn luyện kỹ năng DHPH yêu cầu SV phải am hiểu sâu sắc về 

chuyên môn và nghiệp vụ DHPH. Ngoài yêu cầu về chuyên môn, hiệu quả rèn luyện 

kỹ năng DHPH còn phụ thuộc nhiều vào nội dung chương trình đào tạo các môn 

nghiệp vụ như: tâm lý học, giáo dục học. Những học phần này cung cấp tri thức và kỹ 

năng DH, trong đó có kỹ năng DHPH cho SV sư phạm. Việc phân phối thời lượng và 

cách thức tổ chức giảng dạy chương trình đào tạo các học phần này ảnh hưởng rất lớn 

đến kỹ năng DHPH của SV sư phạm qua THSP.  

- Chất lượng dạy học các học phần chuyên môn và nghiệp vụ ở trường 

đại học sư phạm: Chất lượng DH các học phần tại trường ĐHSP có ý nghĩa đặc 

biệt quan trọng đến chất lượng rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua THSP. THSP 

là khâu quan trọng trong quy trình đào tạo nhằm rèn luyện kỹ năng DH cho SV. 

Những học phần này yêu cầu SV huy động tất cả những gì được trang bị ở trường 

sư phạm trước để vận dụng chúng một cách linh hoạt, sáng tạo trong từng điều kiện 

dạy học đa dạng, cụ thể. Vì vậy nếu chất lượng DH các học phần (đặc biệt là học 

phần nghiệp vụ) tại trường sư phạm ảnh hưởng rất lớn đến công tác rèn luyện kỹ 

năng DH nói chung và DHPH nói riêng. 

- Các quy chế, quy định về TTSP: Quy chế, quy định, văn bản chỉ đạo, các 

hướng dẫn về TTSP  cho SV ảnh hưởng quan trọng đến quá trình rèn luyện kỹ năng 

DHPH. Từ quy định khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường sư phạm xây 

dựng các quy chế thực tập của trường theo các điều kiện, hoàn cảnh tương ứng. 

Những quy định về thời gian, nội dung, thang đánh giá kết quả thực tập…ảnh hưởng 

đến quá trình rèn luyện kỹ năng DHPH. Trên thực tế, yêu cầu về rèn luyện kỹ năng 

DH qua thực tập phần lớn hướng đến rèn luyện các kỹ năng DH cơ bản, công tác rèn 

luyện kỹ năng DH theo yêu cầu đổi mới như DHPH có được đề cập nhưng còn quá ít. 

Các thang đánh giá kết quả rèn luyện kỹ năng DH còn chung chung, tiêu chí đánh giá 

của các kỹ năng DHPH đã được đề cập nhưng còn hạn chế.  
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- Công tác tổ chức, quản lý TTSP ở trường đại học sư phạm và cơ sở 

thực tập: Quá trình tổ chức, quản lý của trường đại học sư phạm và trường THPT 

tiếp nhận SV trong đợt thực tập cũng ảnh hưởng đến việc rèn luyện kỹ năng DHPH. 

Nếu công tác tổ chức, quản lý hoạt động TTSP của trường đại học sư phạm và 

trường THPT thống nhất, chặt chẽ, đưa ra những yêu cầu cao đối với SV trong hoạt 

động DHPH sẽ thúc đẩy cho SV có cơ hội được rèn luyện kỹ năng này. Ngược lại, 

giữa hai trường không có sự thống nhất hoặc không đặt ra yêu cầu về DHPH thì 

hoạt động rèn luyện kỹ năng DHPH sẽ không trở thành mục đích, động cơ để SV 

rèn luyện và phấn đấu bồi dưỡng. Vì vậy, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa trường 

đại học sư phạm với các trường THPT để đặt yêu cầu DHPH theo xu hướng đổi mới 

hiện nay mới thúc đẩy được công tác rèn luyện kỹ năng DHPH. 

- Nhận thức và năng lực về DHPH của giảng viên sư phạm và cán bộ 

quản lý, GV hướng dẫn thực tập tại trường THPT: Nhận thức có vai trò quyết 

định trong việc định hướng cho hành động. Do đó hiệu quả của hoạt động rèn luyện 

kỹ năng DHPH cho SV qua TTSP ảnh hưởng rất lớn từ nhận thức của giảng viên sư 

phạm, cán bộ quản lý, GV hướng dẫn thực tập tại trường THPT. Nếu giảng viên sư 

phạm, đặc biệt là giảng viên phụ trách các học phần nghiệp vụ nhận thức sâu sắc và 

có năng lực để rèn luyện kỹ năng DHPH thông qua các học phần nghiệp vụ sẽ giúp 

SV có nhận thức và kỹ năng tốt và ngược lại. DHPH là quan điểm DH theo định 

hướng đổi mới. Nếu cán bộ quản lý, GV ở trường THPT nơi có SV thực tập nhận 

thức đầy đủ họ sẽ yêu cầu SV phải thực hiện theo xu hướng DH này. Họ là những 

người thầy “dạy nghề” cho SV vì vậy nếu như năng lực DHPH  và năng lực rèn 

luyện kỹ năng DHPH của GV THPT tập tốt sẽ tác động đến hiệu quả rèn luyện kỹ 

năng DHPH cho SV. Như đã phân tích ở trên, GV hướng dẫn tại trường THPT là 

đội ngũ trực tiếp tham gia vào quá trình hướng dẫn thực hành luyện tập các kỹ năng 

DHPH ở mức độ nâng cao,  mức độ SV đạt kỹ năng thuần thục, nhuần nhuyễn hay 

không phụ thuộc rất lớn ở lực lượng này. 

- Đặc điểm tâm lý và năng lực dạy học của SV sư phạm: Mỗi một SV có 

đặc điểm nhân cách khác nhau. Hiệu quả của quá trình rèn luyện kỹ năng DHPH 
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qua THSP phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm của từng SV. Các đặc điểm tâm lý như 

động cơ, hứng thú, ý chí rèn luyện, thái độ đối với hoạt động thực tập, năng lực học 

tập, năng lực sư phạm của SV ảnh hưởng đến quá trình rèn luyện kỹ năng DHPH, 

có SV tự tin, ham học hỏi và có tinh thần cầu thị, yêu thích sử dụng các phương 

pháp dạy học theo hướng phân hóa nhưng cũng có những SV lại thụ động, ngại 

ngần khi thay đổi phương pháp dạy học, ít chịu đầu tư vào các giáo án đòi hỏi nhiều 

công sức như giáo án DHPH. Khác với DH đồng loạt, khi thực hiện DHPH SV thực 

tập phải đầu tư trong tất cả các khâu của quá trình DH. Mỗi một khâu đều phải dày 

công chuẩn bị và thực hiện kỹ càng nhiều công việc. Tuy nhiên, không phải SV 

thực tập nào cũng có thể đáp ứng được các năng lực DHPH. Có thể khi thực hiện 

DH đồng loạt họ thực hiện rất tốt nhiệm vụ, nhưng khi chuyển sang DHPH lại 

không thể thực hiện có hiệu quả, vì năng lực DHPH là tổ hợp nhiều năng lực phức 

tạp, đặc trưng trong một thể thống nhất. 

- Đặc điểm của HS THPT hiện nay: Đặc điểm HS THPT có ảnh hưởng rất 

lớn đến quá trình rèn luyện kỹ năng DHPH của SV khi thực tập. HS cũng là nhân tố 

đóng vai trò quan trọng đối với sự thành công hoặc thất bại của quá trình DHPH. 

HS THPT hiện nay có sự phát triển của ý thức và tự ý thức ở mức độ cao và có 

nhiều khác biệt so với độ tuổi trước. Điều này được bộc lộ qua ý thức về bản thân, 

tự đánh giá được các phẩm chất tâm lý của cá nhân và có tính tự trọng cao. Từ đặc 

điểm trên, HS luôn có xu hướng khao khát muốn biết được mình là người như thế 

nào, có năng lực gì, điểm mạnh, điểm yếu ra sao. Họ cũng đã biết so sánh ý kiến tự 

đánh giá của chính mình và của người khác về bản thân mình để có thể hiểu rõ con 

người về mình hơn. Tính tích cực, tự giác học tập cao gắn liền với động cơ học tập 

theo định hướng nghề nghiệp tương lai, mặt khác thái độ học tập của các em có sự 

phân hóa cao. Việc học của HS THPT có tính lựa chọn rõ ràng. Việc phân nhóm 

học tập theo thế mạnh cũng đã rõ ràng và họ cũng luôn dành nhiều thời gian cho 

nhóm môn mình yêu thích. Đây là điều kiện rất quan trọng đến việc lựa chọn mục 

tiêu, nội dung, cách thức làm việc trong học tập. Tuy nhiên, do có sự phân chia sự 

ưu tiên khá rõ ràng cho những môn yêu thích và môn không yêu thích, dẫn đến sự 
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thờ ơ, không quan tâm đối với môn này nhưng lại ưu ái đặc biệt cho môn khác. Nên 

những giờ học không nằm trong lựa chọn ưu tiên sẽ không được các em đầu tư, dẫn 

đến việc phân hóa theo nhóm trong các môn học đó gặp rất nhiều khó khăn, HS 

thường hoàn thiện công việc ở mức kém. Vì vậy, SV thực tập phải có năng lực quản 

lý HS rất tốt mới hoàn thành được nhiệm vụ DHPH.  

- Chương trình DH ở trường THPT: Không còn nghi ngờ gì nữa, chương 

trình DH ở trường THPT ngày nay được các chuyên gia, các nhà nghiên cứu, GV, 

phụ huynh và HS……đều chung nhận định là quá tải. Nặng về kiến thức hàn lâm và 

không đủ thời lượng để hoàn thành các mục tiêu cơ bản của môn học. Sẽ rất khó 

khăn để thực hiện phân hóa khi mà mục tiêu, nội dung học tập ở mức cơ bản quá 

nhiều. Thực tế DH SV THSP rất khó khăn chuyển tải hết nội dung trong chương 

trình giảng dạy nên để tính đến phương án DHPH là thử thách rất lớn đối với họ. 

Muốn thực hiện tốt DHPH buộc phải giảm tải nội dung học tập hoặc tích hợp nội 

dung các môn hoặc xây dựng lại chương trình học tập ở THPT hiện nay. 

- Điều kiện học tập ở trường THPT: So với số lượng HS trong một lớp 

trên thế giới thì số lượng HS ở trường THPT Việt Nam hiện tại quá đông (luôn trên 

chuẩn quy định là 45 HS/ 1 lớp ở bậc trung học). DHPH thường sử dụng hình thức, 

phương pháp DH theo cá nhân và nhóm nên sẽ rất khó khăn trong công tác thiết kế 

bài dạy, tổ chức trên lớp học, thời lượng cho các hoạt động. SV muốn thực hiện 

DHPH qua các tiết dạy của đợt thực tập đòi hỏi trường THPT phải đáp ứng nhiều 

yêu cầu như: số lượng HS vừa phải, HS hợp tác với SV thực tập, tư liệu hướng dẫn 

cách thức DHPH đầy đủ… 

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất DH học như phòng học hiện tại vẫn chủ yếu theo 

quy định cũ, khá chật hẹp, với số lượng đông rất ít phòng học đạt yêu cầu (1,5m2/ 

HS). Phòng học chật cộng với bố trí bàn ghế theo lối dạy đồng loạt (bàn ghế dài, 

ngồi chung) nên rất khó xoay chuyển các ví trí dẫn đến mất thời gian trong phân 

chia không gian làm nhóm. DHPH đòi hỏi phải sử dụng đa dạng phương tiện kỹ 

thuật, đồ dùng DH cùng một lúc, có cơ sở vật chất đầy đủ, có sự đa dạng về phương 

tiện DH, có không gian lớp học đủ rộng, bàn ghế dễ di chuyển. Thí dụ trong một bài 
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học DH theo góc đòi hỏi phải sử dụng đồng thời đồ dùng thí nghiệm, màn hình, 

máy chiếu, tư liệu tham khảo, tranh ảnh,…mới đáp ứng đúng yêu cầu DH. Tuy 

nhiên, phương tiện DH ở trường THPT rất hạn chế, hiện tại cơ bản chỉ thực hiện 

được ở các phòng máy (phòng chức năng) với số lượng ít ỏi. Nguồn tư liệu để HS 

khai thác, mở rộng nội dung cũng không đủ để đáp ứng sự đa dạng về nội dung và 

cách thức học tập. Nhìn chung, điều kiện học tập ở trường THPT hiện nay vẫn chỉ 

đáp ứng được cơ bản DH đồng loạt với phương pháp truyền thống.  

Ngoài ra, phương tiện, tài liệu về DHPH, địa bàn thực tập, tác động của môi 

trường kinh tế, văn hóa, xã hội… là những điều kiện khách quan ảnh hưởng đến 

việc rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua TTSP.  
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Kết luận chương 1 

1) DHPH không phải là một xu hướng DH mới, tuy nhiên nó là một quan điểm 

DH được thực hiện dựa trên nhiều nền tảng của các khoa học khác nhau như: triết học, 

xã hội học, sinh lý học, tâm lý học và giáo dục học. DHPH được thực hiện trên nguyên 

tắc DH “bám sát đối tượng”, có hiệu quả trong việc phát huy được tính tự giác, tích 

cực, độc lập, sáng tạo cho HS theo xu hướng đổi mới của giáo dục hiện đại.  

2) DHPH là quan điểm DH tích cực, xu hướng DH này đã được nhiều nước 

trên thế giới nghiên cứu, từ vấn đề nghiên cứu DHPH ở mức vĩ mô tới mức độ 

nghiên cứu về phân hóa vi mô, thậm chí đến những khía cạnh kỹ thuật, phương 

pháp, hình thức thực hiện. Ở Việt Nam, nghiên cứu về DHPH cũng đã được thực 

hiện ở những mức độ nhất định. Mặc dù vậy, những hướng nghiên cứu thường đi 

sâu khai thác mức độ DHPH vĩ mô, hướng nghiên cứu DHPH vi mô còn nhỏ lẻ, tản 

mạn ở các bộ môn mà ít tìm hiểu sâu vào việc DHPH trên lớp của người GV.  

3) Trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu về DHPH ở trường THPT và kỹ 

năng DH, chúng tôi xây dựng hệ thống gồm 5 nhóm kỹ năng DHPH chính với 23 

kỹ năng của người GV phải có để thực hiện hoạt động DH này. Các kỹ năng DH 

này có mối quan hệ mật thiết với nhau, khi GV thực hiện thuần thục và đồng bộ hệ 

thống kỹ năng này sẽ nâng cao chất lượng hoạt động DH. Hệ thống kỹ năng DHPH 

này cũng cần phải được rèn luyện cho SV sư phạm nhằm đảm bảo cho quá trình đào 

tạo gắn với thực tiễn DH ở THPT. 

4) Các học phần THSP là cơ hội để SV tiếp xúc trực tiếp với thực tiễn DH ở 

trường THPT, là con đường quan trọng để thực hiện nguyên lý gắn giữa lý thuyết 

với thực hành, lý luận với thực tiễn. Quá trình rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua 

hoạt động THSP có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên, căn cứ trên thực tiễn dạy học hiện 

nay, công tác này vẫn còn chịu sự chi phối của nhiều yếu tố, cần được các cá nhân, 

tổ chức thống nhất, hỗ trợ để giải quyết nhằm đào tạo được thế hệ SV sư phạm đáp 

ứng được yêu cầu DH theo xu hướng hiện nay. 
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RÈN LUYỆN KỸ NĂNG DẠY HỌC 
 PHÂN HÓA CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

 QUA TỔ CHỨC THỰC HÀNH SƯ PHẠM 
2.1. Khái quát về công tác tổ chức thực hành sư phạm cho sinh viên các  

trường đại học sư phạm. 

Nghiên cứu chương trình đào tạo các học phần thực hành sư phạm của các 

trường đại học có đào tạo GV THPT về cơ bản các trường đều xác định: 

v Mục đích của THSP 

- Quán triệt nguyên lý giáo dục gắn lý thuyết và thực hành, lý luận với thực tế 

trong quá trình đào tạo GV THPT, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của SV 

trong quá trình đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và cơ sở sử dụng GV. 

- Giúp SV sư phạm tìm hiểu thực tế giáo dục, nắm vững các chức năng, nhiệm 

vụ của người GV để từ đó hình thành kỹ năng, thái độ và tình cảm với nghề nghiệp. 

- Tạo môi trường cho SV sớm được tiếp xúc trực tiếp với thực tế hoạt động giáo 

dục, vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, làm cơ sở để hình thành phẩm chất và 

năng lực sư phạm của người GV. 

v Nội dung của hoạt động THSP 

- Nghiên cứu lý luận về nghiệp vụ sư phạm, thực hành các kỹ năng dạy học tại 

trường đại học qua học phần RLNVSPTX, thực hành giảng dạy tại trường đại học. 

- Nghiên cứu tình hình đặc điểm và giáo dục ở địa phương của trường thực 

tập, tìm hiểu về trường thực tập như: đặc điểm địa phương, cơ cấu tổ chức của 

trường THPT, các quy định của người GV… 

- Thực tập giáo dục: thực hiện thực tập các công việc của người GV chủ 

nhiệm lớp ở trường THPT như: tìm hiểu HS, thiết kế kế hoạch chủ nhiệm, tổ chức 

các hoạt động giáo dục toàn diện của người GV chủ nhiệm cho HS, dự giờ và sinh 

hoạt lớp chủ nhiệm… 

- Thực tập giảng dạy: thực hiện các công việc của người GV bộ môn như: 

nghiên cứu chương trình DH, nghiên cứu HS, dự giờ, soạn giáo án, tập giảng và 

giảng dạy thực tế, tham gia sinh hoạt cùng bộ môn. 
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v Thời gian THSP 

Tùy theo cách thức tổ chức của từng trường, THSP ở các trường thường quy 

định cho năm 3 và năm 4.  

- Trong đó, công việc của năm 3 trọng tâm ở học phần RLNVSPTX là thực 

hành giảng dạy tại trường đại học, TTSP 1 (kiến tập) chủ yếu là thực tập giáo dục; 

hoạt động thực tập giảng dạy chủ yếu là tìm hiểu về môi trường dạy học. Năm 4 

trọng tâm là thực tập giảng dạy, thời gian thường là: 

- Năm 3 thực hành giảng dạy qua học phần RLNVSPTX (30 tiết) 

- Năm 3 tham gia thực tập:  được tiến hành tập trung trong 3 tuần như Đại học 

sư phạm Huế, hoặc 4 tuần như Đại học sư phạm Hà Nội, trong khi đó trường Đại học 

sư phạm TP. Hồ Chí Minh là 12 tuần, mỗi tuần sinh viên xuống trường 2 ngày. 

- Năm 4 tham gia thực tập 2: trường Đại học sư phạm Huế tiến hành tập 

trung trong 6 tuần, Đại học sư phạm Hà Nội được tiến hành tập trung trong 7 tuần, 

trường Đại học sư phạm TP.Hồ Chí Minh tập trung liên tục trong 10 tuần.  

v Hình thức tổ chức 
Hình thức TTSP ở các trường sư phạm hiện nay cũng có những khác biệt ở 

các trường, chủ yếu tổ chức theo đoàn và sinh viên ở nhiều khoa (chuyên ngành) 

khác nhau.  

-  Thực hành giảng dạy qua học phần RLNVSPTX  tại trường đại học 

- Trường Đại học sư phạm Huế, Đại học sư phạm Hà Nội: Thực tập theo 

từng đoàn có trưởng đoàn và giảng viên trường sư phạm hướng dẫn. 

- Trường Đại học sư phạm TP.Hồ Chí Minh cho phép SV thực hiện đồng 

thời 3 hình thức: (1) Thực tập theo từng đoàn có trưởng đoàn và giảng viên trường 

sư phạm hướng dẫn; (2) Thực tập có trưởng đoàn và không có giảng viên trường sư 

phạm hướng dẫn hay còn gọi là hình thức gửi thẳng; (3) Thực tập theo cá nhận hoặc 

nhóm nhỏ SV tự liên hệ với các trường thông qua hỗ trợ hành chính và yêu cầu 

chuyên môn của trường sư phạm. 

Như vậy, tổ chức thực hành sư phạm luôn có sự gắn kết chặt chẽ giữa các 

trường Đại học sư phạm và trường THPT. SV tham gia học tập học phần 

RLNVSPTX được giảng viên phương pháp ở trường đại học giảng dạy cẩn thận, 
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được tiếp xúc với chương trình phổ thông và tập giảng trên các bài cụ thể. Đối với 

TTSP, các trường sư phạm luôn tìm hiểu và lựa chọn các trường trung học đáp ứng 

các điều kiện để SV thực tập. Tại trường Đại học sư phạm và trường THPT đều 

thành lập Ban chỉ đạo thực tập. Theo quy chế mỗi trường có những biểu mẫu vào 

thang điểm, cách đánh giá kèm theo, tuy nhiên không thống nhất ở cách đánh giá và 

phân loại kết quả thực tập. Tuy nhiên, thực tế trước mỗi đợt TTSP, các trường Đại 

học sư phạm đều chuẩn bị công tác thực tập như nhau: triển khai kế hoạch, liên hệ 

các đơn vị chức năng và các đơn vị thực tập, chuẩn bị công tác hành chính và đặc 

biệt là tổ chức sinh hoạt quy chế cho SV thực tập. Công tác chuẩn bị thực tập giảng 

dạy được giao cho các khoa chuyên môn, mỗi khoa lên kế hoạch để nghiên cứu 

chương trình DH bộ môn ở THPT, hướng dẫn thiết kế giáo án, giảng viên phương 

pháp bộ môn giảng mẫu, mời đại diện GV THPT tập huấn, báo cáo tình hình hoạt 

động giảng dạy chuyên môn, giảng mẫu để SV dự giờ, SV thiết kế giáo án và tập 

giảng theo nhóm. Hoạt động thực tập giảng dạy của SV tại trường THPT được thực 

hiện các công việc như một GV bộ môn, phải nghiên cứu chương trình DH, nghiên 

cứu HS, dự giờ, soạn giáo án, tập giảng và giảng dạy thực tế, tham gia sinh hoạt 

cùng bộ môn…Thực trạng về công tác tổ chức TTSP hiện nay bên cạnh những 

thuận lợi cũng còn vô vàn khó khăn, thách thức tồn tại cần phải giải quyết. Tuy 

nhiên, sự đồng thuận trong chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ giữa các trường đại học sư 

phạm với các trường THPT, TTSP trở thành một khâu đặc biệt quan trọng trong quá 

trình đào tạo SV sư phạm, giúp bồi dưỡng nhận thức, rèn luyện thái độ và kỹ năng 

nghề nghiệp cho SV trước khi trở thành người GV thực thụ. 

2.2. Thực trạng rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho sinh viên các trường 

đại học qua thực hành sư phạm  

2.2.1. Khái quát về khảo sát thực trạng 

v Mục đích khảo sát 

- Tìm hiểu nhận thức của GV và SV về DHPH và công tác rèn luyện kỹ 

năng DHPH qua THSP. 

- Tìm hiểu về thực trạng kỹ năng DHPH của năm 4. 
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- Tìm hiểu thực trạng công tác rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua THSP. 

v Đối tượng khảo sát 

- Đối tượng khảo sát chúng tôi lựa chọn GV, SV các trường đại học sư phạm 

Hà Nội, đại học sư phạm Huế, đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh và GV bộ môn 

hướng dẫn thực tập ở các trường THPT nơi có SV năm thứ 4 các trường trên thực 

tập làm khách thể nghiên cứu đại diện cho 3 khu vực Bắc, Trung, Nam. 

- Tổng số GV được khảo sát là 152 (số phiếu phát ra là 200, số phiếu thu về 

và đáp ứng yêu cầu khảo sát là 152), các GV được khảo sát có kinh nghiệm trong 

giảng dạy và hướng dẫn SV TTSP ở các bộ môn khoa học tự nhiên, khoa học xã 

hội, ngoại ngữ. 

- Tổng số SV được khảo sát là 420 (số phiếu phát ra là 460, số phiếu thu về 

và đáp ứng yêu cầu khảo sát là 420), các SV thực tập năm 4 thuộc các khoa cơ bản: 

sư phạm Toán, Lý, Hóa, Văn, Sử, Địa, Giáo dục chính trị, Ngoại ngữ. 

v Phương pháp khảo sát 

- Khảo sát bằng bảng hỏi 

Chúng tôi sử dụng phương pháp xây dựng bảng hỏi để khảo sát GV và SV 

TTSP các nội dung 

+ Thực trạng kỹ năng DHPH của SV năm 4  

+ Thực trạng công tác rèn luyện kỹ năng DHPH qua tổ chức THSP. Sử dụng 

2 phiếu hỏi cùng nội dung dành cho GV và SV 

- Quan sát sư phạm 

Sử dụng phương pháp này chúng tôi dùng phiếu quan sát trực tiếp một số giờ 

dạy của GV và SV thực tập, ghi chép, quay phim tiến trình giảng dạy, các biểu hiện 

kỹ năng DHPH của SV. Chúng tôi dự 24 tiết DH của SV có sử dụng hình thức 

DHPH theo yêu cầu của GV hướng dẫn ở trường THPT.  

- Phỏng vấn 

Chúng tôi phỏng vấn ý kiến chuyên gia về thiết kế bảng hỏi nhằm điều chỉnh 

bảng khảo sát trước khi sử dụng chính thức, mặt khác phỏng vấn các ý kiến liên 
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quan về DHPH và rèn luyện kỹ năng DHPH để bổ sung cho những kết quả thu được 

từ bảng hỏi và quan sát nhằm rõ thực trạng.  

Chúng tôi còn sử dụng phương pháp này để phỏng vấn ý kiến của HS THPT, 

SV thực tập, GV THPT và giảng viên phương pháp bộ môn ở trường sư phạm về 

vấn đề DHPH và rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua THSP. 

v Thời gian khảo sát 
Khảo sát SV năm thứ 4 TTSP năm học 2014 – 2015 tại các trường THPT. 

v Cách xử lý số liệu 
- Đối với các câu hỏi kín ở phương pháp điều tra, chúng tôi sử dụng đánh 

giá kết quả theo thống kê % và sử dụng thang đo 5 mức độ Likert để đánh giá. 

Chúng được sắp xếp một cách liên tục theo mức độ giảm dần 5,4,3,2,1. Tương ứng 

với các mức điểm 5,4,3,2,1; với thang đo này chúng tôi sử dụng thống kê %, thứ 

bậc và trung bình cộng để phân tích. Đối với thang đo Likert số liệu thu thập sau 

nghiên cứu được xử lý bằng chương trình SPSS 20. Chúng tôi tiến hành phân tích 

hệ số Cronbach’s Alpha (hệ số tin cậy) dùng để loại bỏ các biến không phù hợp và 

hạn chế các biến rác trong quá trình nghiên cứu và đánh giá độ tin cậy của thang đo 

thông qua hệ số Cronbach. Những biến có hệ số tương quan biến tổng (item total 

correlation) < 0,3 sẽ bị loại. Thang đo có hệ số Alpha Cronbach > 0,6 có thể sử 

dụng được trong nghiên cứu, kết quả được thể hiện ở phụ lục 9. 

- Đối với thang đo kỹ năng DHPH (phụ lục 2), để tính chênh lệch trung bình 

cộng giữa các mức độ của thang đo, chúng tôi lấy điểm cao nhất của thang đo 5 

điểm trừ đi điểm thấp nhất của thang đo 1 điểm và chia ra làm 5 mức (mức cao: 5 

điểm; tương đối cao: 4 điểm; trung bình: 3 điểm; thấp: 2 điểm; rất thấp :1 điểm) 

dùng tính trong bảng hỏi. Điểm chênh lệch giữa mỗi mức độ là (5 – 1)/ 5 = 0,8 và 

các mức độ của thang đo là: 

• Mức độ 1: Có kỹ năng ở mức độ rất thấp (1,0 ≤ ĐTB < 1,8) 

• Mức độ 2: Có kỹ năng ở mức độ thấp (1,8 ≤  ĐTB < 2,6) 

• Mức độ 3: Có kỹ năng ở mức độ trung bình  (2,6 ≤  ĐTB < 3,4) 

• Mức độ 4: Có kỹ năng ở mức độ cao (3,4 ≤  ĐTB < 4,2) 

• Mức độ 5: Có kỹ năng ở mức độ rất cao (4.2 ≤  ĐTB ≤ 5,0)  
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- Đối với những câu hỏi mở, những kết quả phỏng vấn chúng tôi tổng hợp 

phân tích theo định tính dựa trên thông tin của người được khảo sát cung cấp. 

2.2.2. Kết quả khảo sát thực trạng 

2.2.2.1. Thực trạng nhận thức về dạy học phân hóa của GV và SV sư phạm về vai 

trò của DHPH ở trường THPT 

 DHPH là xu hướng DH phần lớn GV và SV đã nắm bắt thông tin. Khi khảo 

sát SV và GV về vai trò của DHPH ở trường THPT chúng tôi thu nhận được kết quả 

sau: 

Bảng 2.1: Nhận thức của SV và GV về vai trò của DHPH ở trường THPT. 

GV SV 
Vai trò 

Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 

Rất quan trọng 133 87.5 373 88.8 

Ít quan trọng 10 6.6 30 7.2 

Không quan trọng 9 5.9 17 4 
 

Như vậy, số lượng SV và GV nhận thức tầm quan trọng của DHPH hiện nay 

chiếm tỷ lệ rất lớn (SV = 88.8%; GV = 87.5%).  Điều này sẽ ảnh hưởng tích cực đến 

nhìn nhận của họ đối với DHPH cũng như công tác rèn luyện kỹ năng DHPH. Tuy vậy, 

vẫn còn một số GV và SV nhận thức chưa đầy đủ và cho rằng DHPH “ít quan trọng” 

hoặc “không quan trọng” khi mà DHPH là một yêu cầu đã được triển khai xuống với 

các trường học để chuẩn bị cho công tác đổi mới giáo dục trong thời gian tới. 

2.2.2.2. Thực trạng kỹ năng DHPH của SV sư phạm 

Chúng tôi tiến hành khảo sát thực trạng kỹ năng DHPH của SV trong giai 

đoạn SV tham gia thực tập ở trường THPT. Để đánh giá thực trạng kỹ năng DHPH 

của SV qua TTSP, chúng tôi xây dựng thang đo đã được chuẩn hóa (theo phụ lục 

2). Về mặt thống kê tiêu chuẩn chọn thang đo khi có độ tin cậy Cronbach's Alpha 

lớn hơn 0,6 (Cronbach's Alpha càng lớn thì độ tin cậy nhất quán nội tại càng cao). 

Các thang đo kỹ năng DHPH của SV và GV chúng tôi sử dụng đều đạt yêu cầu về 

mặt thống kê. 
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Ngoài sử dụng thang đo để nghiên cứu thực trạng kỹ năng DHPH của SV 

qua TTSP, chúng tôi còn tham gia dự giờ các tiết dạy của SV, phỏng vấn SV, GV 

hướng dẫn và HS THPT để phân tích thông tin. 

Dựa trên kết quả thu thập từ phiêu điều tra, đánh giá của SV và GV về các 

nhóm kỹ năng DHPH của SV trong quá trình TTSP đều cơ bản thống nhất ở mức 

thấp, chỉ có nhóm kỹ năng “Nhóm kỹ năng nghiên cứu và phân loại HS” và “Nhóm 

kỹ năng điều chỉnh và hoàn thiện quá trình DHPH” được SV và GV lần lượt đánh 

giá ở mức trung bình. Tuy nhiên, xét trên từng nhóm kỹ năng DHPH của SV trong 

đợt TTSP có sự chênh lệch trong đánh giá của SV và GV, tổng hợp đánh giá của SV 

và GV về các nhóm kỹ năng DHPH của SV TTSP được thể hiện qua biểu đồ sau: 
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Biểu đồ 2.1. So sánh thực trạng các nhóm kỹ năng DHPH của SV qua TTSP 

theo đánh giá của GV và SV 

Thực trạng từng nhóm kỹ năng DHPH của SV TTSP cụ thể như sau: 

• Thực trạng nhóm kỹ năng nghiên cứu và phân loại HS trong DHPH của 

SV qua TTSP 

Kỹ năng nghiên cứu và phân loại HS là khâu đầu tiên quyết định đến hiệu 

quả của hoạt động DHPH. Chỉ khi nghiên cứu và phân loại được HS người GV mới 

hình dung được đặc điểm các HS, nhóm HS ra sao mới có cơ sở để xác định cách 
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thức để DHPH. Nhóm kỹ năng này SV tự đánh giá ở mức vừa đạt trung bình ( X  = 

2.61), trong khi đó GV lại đánh giá nhóm kỹ năng này đối với SV trong đợt thực tập 

ở mức thấp ( X 2.47). Giữa SV và GV đều cho rằng “Kỹ năng sử dụng các phương 

pháp như: quan sát, phỏng vấn, bảng hỏi…để xác định đặc điểm HS và hành vi học 

tập của HS” là ở thứ bậc thấp nhất trong các kỹ năng thuộc nhóm này. Theo đánh 

giá của SV “kỹ năng phân loại năng lực học tập của HS” được sử dụng ở mức trung 

bình khá ( X = 3.12). Trao đổi với chúng tôi, em NHQA thực tập tại trường HV ch 

rằng: “Trước khi thực hiện các hoạt động giảng dạy bài mới, SV thực tập đều 

nghiên cứu đặc điểm của HS trong lớp. Tuy nhiên, trong các kỹ năng phân loại 

năng lực học tập của HS là dễ dàng thực hiện nhất và có nhiều kênh để thu nhận 

thông tin về năng lực học tập của HS”. Mặc dù vậy, nhiều GV lại có ý kiến ngược 

lại, ví dụ theo GV NTT “SV TTSP chưa sử dụng tốt các kỹ năng để phân loại HS. Ít 

nghiên cứu các bài kiểm tra, bảng điểm, trao đổi với HS, GV bộ môn để xác định 

năng lực học tập chung của lớp, của nhóm và cá nhân HS”. Kỹ năng phân loại 

năng lực học tập là một yêu cầu sơ đẳng đối với người GV, có nhiều biện pháp để 

thu nhận thông tin về năng lực HS như qua quan sát dự giờ, qua trao đổi, nghiên 

cứu hồ sơ, sổ sách HS, đặc biệt qua trao đổi trực tiếp với HS, với GV bộ môn…SV 

thực tập muốn được rèn luyện về kỹ năng này cần thực hiện các hành động trên để 

có cơ sở trong dạy phân hóa giỏi, khá, trung bình, yếu kém. “Kỹ năng phân loại về 

phong cách học tập (khí chất, dạng trí tuệ, tâm thế học tập…) của HS” giữa GV và 

SV cũng đánh giá chưa đồng nhất. SV gặp rất nhiều khó khăn trong việc phân định 

phong cách học tập của HS, một lẽ vì nhiều SV vẫn còn mơ hồ về khái niệm này, 

mặt khác các công cụ để xác định phong cách học tập hầu như họ chưa được trang 

bị về lý thuyết và thực hành để có kỹ năng này. Trong khi đó, GV đánh giá đây là 

kỹ năng cao nhất ở nhóm kỹ năng DHPH này (tuy chỉ ở mức trung bình kém, X = 

2.67). Nhiều GV lý giải trong tổ chức quá trình DHPH SV đã biết phân chia và tổ 

chức được DH dựa trên phong cách học tập nhưng SV vẫn chưa nắm rõ bản chất 

của vấn đề. Kỹ năng này còn rất hạn chế, SV cần phải trang bị về lý luận và thực 

hành giảng dạy dựa vào phong cách học tập để đáp ứng được xu hướng DH hiện 
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nay. DH căn cứ trên đặc điểm tâm lý của HS như: sở thích, hứng thú, động cơ, nhịp 

độ…là một tư tưởng DH đã được khuyến nghị từ lâu, tuy giữa GV và SV đồng nhất 

xếp thứ 2 trong nhóm kỹ năng nguyên cứu và phân loại HS nhưng “Kỹ năng phân 

loại về nhịp độ, sở thích, hứng thú học tập của HS” của SV được đánh giá ở mức 

trung bình ( X = 2.67). Trong chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm đã ít nhiều đề 

cập đến vấn đề lý luận này cho SV nhưng quá trình vận dụng vào thực tập giảng dạy 

của SV rất hạn chế. Thậm chí dù biết đó quan điểm rất đúng đắn nhưng SV vẫn 

không thể tìm ra cách thức, công cụ để xác định các đặc điểm tâm lý này của HS. 

Trong nội dung chương trình đào tạo các môn học nghiệp vụ, đặc biệt là Tâm lý học 

chúng ta cần tăng cường xây dựng phần kiến thức và thực hành tâm lý sư phạm ứng 

dụng nhiều hơn, phải trang bị cho SV hệ thống các công cụ đo lường, đánh giá đặc 

điểm tâm lý của HS thiết thực hơn. “Kỹ năng sử dụng các phương pháp như: quan 

sát, phỏng vấn, bảng hỏi…để xác định đặc điểm HS và hành vi học tập của HS” của 

SV cũng đều được GV và SV đánh giá ở mức kém nhất và rất thấp (có giá trị trung 

bình trong khoảng 1.8 – 2.6) của nhóm kỹ năng nghiên cứu và phân loại HS. Những 

kỹ năng này khá đơn giản như thực hiện quan sát, ghi chép, phỏng vấn, xây dựng 

bảng hỏi…để khảo sát HS tuy nhiên SV hiếm khi thực hiện. Hầu như chỉ dừng ở 

mức quan sát thiếu ghi chép và trao đổi không chủ đích từ trước. SV NTT cho rằng: 

“Phần lớn việc tìm hiểu HS qua quan sát, phỏng vấn, thiết lập bảng hỏi rất ít được 

SV thực tập sử dụng mặc dù nó không phải là hoạt động quá khó nhưng do không 

nằm trong yêu cầu của GV hướng dẫn, cộng với thời gian thực tập căng thẳng nên 

hầu như các em không thực hiện”. Rõ ràng sử dụng các phương pháp đơn giản trên 

hầu như SV nào cũng có thể thực hiện được, song do tính thụ động của SV và 

không được GV yêu cầu nên những kỹ năng này các em thực hiện rất yếu, thậm chí 

rất nhiều em cho rằng hầu như không thực hiện. 
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Biểu đồ 2.2. Thực trạng nhóm kỹ năng nghiên cứu và phân loại HS  

của SV qua TTSP 

Bảng 2.2. Thực trạng nhóm kỹ năng nghiên cứu và phân loại HS trong DHPH 

 của SV qua TTSP 

SV GV 
TT Nhóm kỹ năng nghiên cứu và phân loại HS TB 

X  
TH TB 

X  
TH 

1 
Kỹ năng sử dụng các phương pháp như: quan sát, phỏng vấn,  

bảng hỏi…để xác định đặc điểm HS và hành vi học tập của HS. 
2.07 4 2.15 4 

2 Kỹ năng phân loại năng lực học tập của HS. 3.12 1 2.46 3 

3 Kỹ năng phân loại về phong cách học tập của HS. 2.35 3 2.67 1 

4 
Kỹ năng phân loại về nhịp độ, sở thích, hứng thú học tập  

của HS. 
2.91 2 2.60 2 

Trung bình chung 2.61 2.47 

Như vậy, kỹ năng nghiên cứu và phân loại HS có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
nhưng kỹ năng này của SV thể hiện qua TTSP rất thấp, chúng ta cần phải xây dựng 
các nội dung chương trình các học phần nghiệp vụ sư phạm mang tính ứng dụng 
cao hơn, SV phải sử dụng các công cụ đo lường tâm lý và thực hành ứng dụng trong 
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thực tiễn mới đáp ứng được yêu cầu DHPH. Chỉ khi nào SV phân định được các 
nhóm HS về:  năng lực học tập (giỏi, khá, trung bình, yếu, kém); xác định được 
nhịp độ, phong cách học tập của các HS để phân loại; xác định rõ nhu cầu, hứng 
thú, động cơ…của HS mới thiết kế và thực hiện được quá trình DHPH. Nếu vẫn 
thực tập giảng dạy theo cách truyền thống, dạy theo ước lệ đồng loạt HS của lớp thì 
không thể thực hiện được ý đồ phân hóa. Vì vậy, cần phải trang bị cho HS nhiều lý 
lận về dạy phân hóa, nhiều công cụ đo lường nhân cách để phân loại được đặc điểm 
HS làm nền tảng cho DHPH. 

• Thực trạng nhóm kỹ năng thiết kế kế hoạch DHPH của SV qua quá trình TTSP 

DHPH hướng đến việc sử dụng nhiều phương án DH trong một lớp ở cùng 
thời điểm, hay nói cách khác là sử dụng “nhiều giáo án cho bài dạy”. Hoạt động 
thiết kế kế hoạch DHPH của SV trong TTSP chịu sự chi phối rất lớn từ phía GV 
hướng dẫn. Thông thường ý tưởng, kế hoạch giảng dạy của SV đều được định 
hướng từ GV hướng dẫn chuyên môn. Thực trạng về “nhóm kỹ năng thiết kế kế 
hoạch DHPH” được GV và SV đánh giá ở mức thấp (gần mức trung bình) lần lượt 

là X = 2.56 và X = 2.57, cụ thể được biểu hiện qua số liệu tại phụ lục 10 và phụ lục 
11 và được thể hiện qua biểu đồ sau: 
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“Kỹ năng thiết kế mục tiêu theo từng nhóm đặc điểm của HS (năng lực học 

tập, phong cách, hứng thú, nhịp độ học tập…” đều được GV và SV đánh giá ở thứ 

hạng thứ 3 trong nhóm kỹ năng này. Trong đó GV đánh giá ở mức trung bình ( X = 

2.63) còn SV đánh giá ở mức thấp ( X = 2.30). Trên thực tế DH đây là kỹ năng khó. 

Để thiết kế được đa dạng mục tiêu theo sát đối tượng HS hoàn toàn không hề đơn 

giản, thường GV có kinh nghiệm và hiểu sâu sắc đặc điểm HS của lớp mình mới dễ 

thực hiện. GV hướng dẫn NTMH trường LVC cho rằng: “Sau quá trình TTSP một 

thời gian, SV đã biết xây dựng mục tiêu theo từng nhóm năng lực học tập, nếu thiết 

kế mục tiêu theo phong cách, động cơ, nhịp độ hay hứng thú học tập của HS phần 

lớn chỉ khi nào GV hướng dẫn yêu cầu thì SV mới thực hiện, tuy nhiên các em còn 

khá lúng túng trong việc xác định các mục tiêu theo cách mới này”.  Muốn thực 

hiện tốt kỹ năng này, SV phải thực hiện tốt nhóm kỹ năng nghiên cứu và phân loại 

HS ở trên nhưng thực trạng kỹ năng đó SV vẫn còn thấp. Thực trạng trên cho thấy, 

chúng ta cần phải có công tác bồi dưỡng lý luận lẫn thực hành về kỹ năng thiết kế 

mục tiêu cho SV nhiều hơn trước khi họ xuống trường THPT thực tập. 

Phân tích biểu đồ chúng ta nhận thấy cả GV và SV đều cho rằng “Kỹ năng 

thiết kế phương pháp, kỹ thuật và hình thức DH đa dạng theo từng nhóm đặc điểm 

của HS” của SV là tốt nhất trong nhóm kỹ năng thiết kế. Trong quá trình học tập tại 

trường sư phạm, nếu SV được cung cấp lý luận về các phương pháp, kỹ thuật và 

hình thức DH hướng đến DHPH sẽ ảnh lớn đến kỹ năng lựa chọn thiết kế cách thức 

DH. GV VCT hướng dẫn SV TTSP môn Ngữ Văn nhận định: “Hiện nay các 

phương pháp, kỹ thuật DH có tính chất phân hóa đối tượng HS như: DH theo 

nhóm, theo góc, theo dự án, theo hợp đồng… đã có nhiều tác giả nghiên cứu, công 

bố khá nhiều ở các giáo trình, chuyên khảo, hội thảo, tập huấn, trên các trang 

mạng, các diễn đàn về giáo dục…nên cơ hội tiếp nhận của SV rất lớn. Vì vậy, kỹ 

năng thiết kế cách thức DHPH của SV hiện nay khá tốt và các em cũng khá thích 

thú để lên ý tưởng DH theo các phương pháp trên”.  Nghiên cứu nội dung chương 

trình đào tạo nghiệp vụ tại các trường sư phạm, chúng tôi nhận thấy các phương 
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pháp, kỹ thuật DH mới xuất phát từ bản chất DHPH đã được đưa vào giảng dạy cho 

SV. Mặt khác, đội ngũ GV giảng dạy nghiệp vụ ở đại học, các GV THPT tiếp nhận 

và am hiểu khá tường tận những cách thức DH trên, nên dễ dàng chia sẽ, trao đổi 

với SV. GV đánh giá “Kỹ năng thiết kế nội dung DH theo từng nhóm đặc điểm của 

HS như: năng lực học tập, phong cách, hứng thú, nhịp độ học tập…” của SV là thấp 

( X = 1.97). Kỹ năng này đòi hỏi có sự đầu tư nhiều về thời gian, công sức mới thực 

hiện được. Nếu chỉ căn cứ trên sách giáo khoa thì bản thân SV sẽ không đủ nguồn tư 

liệu để thiết kế nội dung theo DHPH. Qua nghiên cứu các giáo án giảng dạy của SV 

chúng tôi nhận thấy rất ít trường hợp các SV mạnh dạn đưa các gói nội dung liên 

quan ở ngoài sách giáo khoa vào trong phần nội dung. Bài soạn của các SV vẫn khá 

bó hẹp trong khuôn khổ sách giáo khoa. Lý giải về vấn đề này, cô NTN cho biết “SV 

thực tập hầu hết chưa tự tin để xây dựng các gói nội dung mới có liên quan đến bài 

dạy một phần lo sợ không quản lý được thời gian trên lớp, chưa nắm chắc đặc điểm 

của từng HS để phân nhóm, phần khác chưa thực sự tự tin về việc xây dựng nội dung 

mới theo ý của mình, vì vậy để an toàn nhất là các SV sử dụng nguyên nội dung và 

giảng dạy theo cách truyền thống”. Tuy vậy, nhiều GV hướng dẫn lại mong muốn sự 

sáng tạo của SV trong việc thiết kế các nội dung DH theo hướng phân hóa. 

Thứ hạng xếp bậc của SV về kỹ năng thiết kế nội dung DH theo từng nhóm đặc 

điểm của HS lại đứng thứ 2, có X = 2.97, xếp ở mức trung bình. Thông qua giáo án 

giảng dạy của SV, nhiều GV đánh giá các SV thưc tập sư phạm cũng đã biết thiết kế 

nội dung phân hóa, song chủ yếu là phân hóa dựa trên độ khó của bài học, chưa thực sự 

bám vào tiêu chí năng lực học tập của từng lớp hay các tiêu chí phân hóa khác. 

“Kỹ năng thiết kế các hình thức, kỹ thuật và công cụ kiểm tra đánh giá kết 

quả học tập theo từng nhóm đặc điểm của HS” của SV thường được thể hiện qua 

các bài tập, các bài kiểm tra do họ thực hiện. Những bài này phải được GV hướng 

dẫn thực tập phê duyệt mới triển khai cho lớp. Theo đánh giá của SV, đây là kỹ 

năng các em yếu nhất trong nhóm kỹ năng này (có X = 1.85 ở mức thấp. Nhiều SV 

mất rất nhiều thời gian để thiết kế bài tập, bài kiểm tra vì điều này ảnh hưởng đến 
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đánh giá HS THPT. SV cho rằng hầu như việc thiết kế các hình thức, kỹ thuật và 

công cụ đánh giá kết quả học tập chủ yếu dựa vào tiêu chí phân hóa theo năng lực, 

bản thân SV chưa thể thiết kế được các bài kiểm tra, đánh giá theo tiêu chí khác như 

phong cách, hứng thú, nhịp độ học tập. Dù vậy nhiều GV cho rằng: ở mức độ của 

SV thực tập, yêu cầu thiết kế bài kiểm tra phân hóa được năng lực học tập của HS 

đã đạt được yêu cầu, những bài đánh giá theo hướng phân hóa trên các tiêu chí khác 

là rất khó khăn, chiếm nhiều công sức đặc biệt là phần xây dựng tiêu chí. Đối với kỹ 

năng này, chất lượng giảng dạy các môn học liên quan điến kiểm tra, đo lường và 

đánh giá trong DH đặc biệt quan trọng, điều này đòi hỏi các giáo trình bộ môn này 

phải bổ sung thêm các phần lý luận về đánh giá kết quả học tập theo hướng phân 

hóa, xây dựng rõ hơn các tiêu chí đánh giá đa dạng và sát mục tiêu DHPH hơn. 

Bảng 2.3. Thực trạng nhóm kỹ năng thiết kế kế hoạch DHPH của SV  

qua quá trình TTSP 

SV GV 

TT Nhóm kỹ năng thiết kế kế hoạch DHPH TB 

X  
TH 

TB 

X  
TH 

1 
Kỹ năng thiết kế mục tiêu theo từng nhóm đặc điểm 

của HS phân hóa 
2.30 3 2.63 3 

2 
Kỹ năng thiết kế nội dung DH theo từng nhóm đặc 

điểm của HS phân hóa 
2.97 2 1.97 4 

3 

Kỹ năng thiết kế phương pháp, kỹ thuật và hình thức 

DH đa dạng theo từng nhóm đặc điểm của HS phân 

hóa 

3.13 1 2.92 1 

4 

Kỹ năng thiết kế các hình thức, kỹ thuật và công cụ 

kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo từng nhóm 

đặc điểm của HS phân hóa 

1.85 4 2.76 2 

Trung bình chung 2.56 2.57 
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• Thực trạng nhóm kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch DHPH của SV 

qua quá trình TTSP 

Các bước nghiên cứu, phân loại HS và thiết kế kế hoạch DHPH chủ yếu để 

phục vụ cho hoạt động DHPH trên lớp học được hiệu quả. Kỹ năng tổ chức thực 

hiện kế hoạch DHPH của SV trong TTSP đều bị đánh giá thấp (có ĐTB < 2,6) và 

giữa đánh giá của GV và SV ở từng kỹ năng gần tương đồng nhau (mặc dù thứ hạng 

không tương xứng nhau) như trên phụ lục 10 và phụ lục 11, cụ thể được thể hiện 

qua biểu đồ sau: 
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 Biểu đồ 2.4. Nhóm kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch DHPH 

“Kỹ năng tổ chức lớp và nhóm học tập theo từng nhóm đặc điểm của HS: 

năng lực học tập, phong cách, hứng thú, nhịp độ học tập” là kỹ năng đặc biệt quan 

trọng đối với DHPH. Tuy nhiên cả GV và SV đều đánh giá kỹ năng này ở SV thực 

tập đạt ở mức thấp có giá trị trung bình lần lượt là 2.47 và 2.55. Qua dự giờ quan sát 

lớp chúng tôi nhận thấy cách tổ chức lớp của nhiều SV khá lúng túng và mất thời 

gian để ổn định. Một phần do phòng học quá chật, số lượng lớp đông, một phần do 

đặc điểm tâm lý của HS THPT vẫn chưa tập trung nhanh chóng để ổn định và phần 

nhiều do kỹ năng tổ chức lớp, nhóm của SV còn rất hạn chế. SV tổ chức nhóm vẫn 
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còn duy trì theo cách chia nhóm truyền thống, đó là sự lựa chọn ngẫu nhiên hoặc tự 

HS ghép nhóm mà không dựa vào một căn cứ nào. Nhóm hầu như đã là nhóm sẵn 

từ đầu năm học. Rất nhiều SV có cùng nhận định như SV PVT: “Do không muốn 

xáo trộn nhóm gây khó ghép nhóm và khó quản lý, lại quá ít thời gian để tiếp xúc và 

thấu hiểu HS vì vậy SV thực tập rất khó để chia nhóm theo các tiêu chí, đặc biệt là 

những tiêu chí về phong cách, nhịp độ, sở thích…học tập của HS, vì vậy SV lựa 

chọn cách chia truyền thống, với nhóm ổn định từ trước để dễ quản lý và tổ chức”. 

Như vậy, nguyên nhân thiếu sự hiểu biết lẫn nhau giữa SV thực tập và HS THPT là 

một trở ngại rất lớn trong quá trình thực hiện ý tưởng DHPH. Trong một số trường 

hợp khi GV yêu cầu thực hiện các phương pháp DH theo hướng phân hóa như dạy 

theo góc, chúng tôi nhận thấy SV rất khó trong định hướng nhóm và di chuyển 

nhóm. Cách tổ chức còn quá rời rạc và khó gắn kết giữa các nhóm với nhau. Một 

nguyên nhân dẫn đến kỹ năng này ở SV hạn chế do sự chuẩn bị của các em với lớp 

còn sơ sài. Qua dự giờ giảng dạy của SV, chúng tôi nhận thấy nếu có sự chuẩn bị 

trước, SV và HS được bàn bạc, thống nhất cách làm việc trước về ý tưởng DHPH 

thì quá trình tổ chức tiết dạy đáp ứng được mục tiêu phân hóa. Kỹ năng tổ chức lớp 

và nhóm theo đặc điểm HS cũng phụ thuộc rất nhiều vào phẩm chất và năng lực của 

chính bản thân SV thực tập, có những HS rất yếu về cách tổ chức nhóm nhưng có 

nhiều SV DH theo cách thức này lại là thế mạnh. Thầy ĐHT nhận xét “có những SV 

khi GV yêu cầu thực hiện DH theo nhóm hầu như không thể tổ chức được ở bất kỳ 

lớp nào, bất kỳ bài nào, vì vậy đặt ra yêu cầu DHPH theo tiêu chí đối với họ sẽ khó 

thanh công, bản thân các SV này chỉ mới dừng ở mức DH theo lối truyền thống”. 

Rõ ràng chúng ta cần phải trang bị lý luận và thực hành nhiều hơn về tổ chức, 

quản lý DH theo nhóm phân hóa.  

Đối với “Kỹ năng quản lí thời gian hoạt động DHPH” theo đánh giá phần 

lớn của SV ở mức thấp (có X = 2.46) nhưng GV đánh giá tập trung ở mức trung 

bình ( X = 2.70). Quản lý thời gian khi DH trên lớp đối với SV thực tập nói chung 

là một áp lực lớn, bởi lẽ kinh nghiệm giảng dạy ít, sức ép từ hoạt động TTSP 

lớn,…DHPH bắt buộc người SV thực tập phải biết phân phối thời gian theo từng 
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gói công việc. Chẳng hạn nếu phân hóa theo năng lực học tập, cần phải bóc tách 

nội dung cho nhóm yếu kém, trung bình, khá giỏi cho phù hợp với thời gian 

chung, hoặc nếu DH dựa vào phong cách học tập (DH theo góc) yêu cầu phải tính 

toán tỉ mỉ để đảm bảo cùng một thời gian nhưng hoạt động ở từng góc riêng biệt, 

diễn ra những hình thức học tập khác nhau HS vẫn không gây nên sự lộn xộn 

trong di chuyển nhóm, không để nhóm này chờ nhóm kia. Kỹ năng quản lý thời 

gian của SV phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn: do đặc điểm cá nhân của SV, 

sự hợp tác của HS THPT, điều kiện cơ sở vật chất thuận lợi hay khó khăn, quá 

trình chuẩn bị, tập giảng của SV thực tập… 

“Kỹ năng hướng dẫn, điều khiển, điều chỉnh hoạt động học tập theo từng 

nhóm đặc điểm của HS” cũng được cả GV và HS đánh giá ở mức thấp, có giá trị 

trung bình lần lượt là 2.57 và 2.48. Đây là kỹ năng thể hiện sự linh hoạt, mềm dẻo 

cũng như năng lực quản lý hoạt động DH của SV thực tập. Thực tế quan sát các tiết 

dạy của SV thực tập chúng tôi nhận thấy SV thực hiện hoạt động hướng dẫn học tập 

theo nhóm phân hóa tương đối tốt, tuy nhiên việc điều khiển, điều chỉnh hoạt động 

học tập của các em khá khó khăn. GV hướng dẫn NHQ nhận xét “Kỹ năng hướng 

dẫn HS học theo nhóm phân hóa của SV thực tập tương đối tốt. Tuy nhiên, trong 

quá trình tổ chức DHPH, do khả năng bao quát lớp và cùng lúc phải quản lý nhiều 

nhóm nên việc điều khiển và điều chỉnh hoạt động theo nhóm của SV thực tập còn 

nhiều hạn chế”. Nguyên nhân dẫn đến kỹ năng này còn hạn chế có thể do kinh 

nghiệm DH của các em còn quá ít, áp lực về thời gian giảng dạy, khả năng dự báo 

các tình huống phát sinh trong DH của các em còn hạn chế.  

DHPH là quan điểm DH định hướng cho nhiều hình thức, phương pháp, kỹ 

thuật DH. Ngoài DH chính khóa ở trên lớp, DHPH còn được thực hiện thông qua 

những hình thức khác ngoài lớp học như; giúp đỡ riêng, học theo nhóm ngoài chính 

khóa, tự học có hướng dẫn, học trực tuyến…Phương pháp DHPH trên lớp thường 

được sử dụng phổ biến là: DH theo dự án, DH theo nhóm, DH theo hợp đồng, DH 

góc,….Những hình thức và phương pháp DH này SV đều được học tập trong quá 

trình đào tạo. Kết quả khảo sát cho thấy cả GV và SV thực tập đều cho rằng “Kỹ 

năng thực hiện các hình thức, phương pháp và kỹ thuật DHPH đa dạng theo từng 
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nhóm đặc điểm của HS” đạt ở mức thấp, có giá trị trung bình lần lượt là 2.12 và 

2.15. Theo đánh giá của nhiều SV thực tập, mặc dù các SV đã được học lý luận về 

các hình thức và phương pháp DHPH nhưng rất ít có cơ hội để thực hành trước khi 

xuống trường thực tập. Mặt khác, việc áp dụng cách thức DH mới rất khó khăn do 

điều kiện DH hạn chế, HS còn lạ lẫm,…Trong quá trình tổ chức DH, SV vẫn còn 

lúng túng, vẫn phụ thuộc rất nhiều vào giáo án, họ chưa chú trọng đến hoạt động của 

HS trong quá trình DH. Các phương pháp DHPH tổ chức còn thiếu hệ thống, nhiều 

yêu cầu khi sử dụng các phương pháp DH bị bỏ qua. Chẳng hạn, khi thực hiện DH 

theo góc, SV chưa kiểm soát được thời gian và cách thức hoạt động của từng nhóm, 

tình trạng góc này đã thực hiện xong, góc khác vẫn còn cần nhiều thời gian để hoàn 

thành nên tình trạng ồn ào, lộn xộn trong lớp vẫn còn xảy ra. Trong quá trình quan sát 

SV DH chúng tôi nhận thấy sự hỗ trợ của các SV khác trong nhóm thực tập chuyên 

môn rất cần thiết. Những lớp có SV thực tập khác hỗ trợ cho các nhóm HS học tập 

theo nhóm phân hóa thì hiệu quả hoạt động nhóm được tốt hơn. GV TVQ nhận xét 

“thực tế SV có nắm được các phương pháp DHPH, song cách thức thực hiện của họ 

vẫn còn mắc nhiều lỗi về nguyên tắc tổ chức DHPH. SV chưa kết hợp được các thao 

tác giảng dạy như hướng dẫn, ghi chép, giải thích, thúc đẩy công việc của các 

nhóm…trong DHPH, năng lực DHPH của SV còn nhiều hạn chế”. Như vậy, SV cần 

phải được thực hành phương pháp nhiều hơn trong quá trình chuẩn bị trước khi 

xuống trường THPT và trước khi lên lớp giảng dạy. Ở các trường đại học cần có các 

trung tâm rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, tạo cơ hội cho SV được giảng 

tập thực sự nhiều mới tiến hành có hiệu quả. Ngoài những hình thức DHPH trên lớp, 

SV ít thực hiện các hình thức DH ngoại khóa, vì vậy cần có sự phối hợp giữa GV 

hướng dẫn và SV thực tập để SV có cơ hội thực hiện hình thức DHPH này. 

SV cũng đánh giá “Kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm trong hoạt động 

DHPH” của bản thân cũng xếp ở mức thấp (có X = 2.10). Khác với DH đồng loạt, 

DHPH sẽ có nhiều tình huống sư phạm phát sinh buộc SV phải giải quyết. Đây là 

cách thức DH tương đối mới, HS ít được thực hiện theo nên còn nhiều lúng túng 

trong tổ chức nhóm. Hơn nữa, với đặc điểm tâm lý của tuổi đầu thanh niên nhiều 

hoạt động như lựa chọn nhóm, chia việc, đồng thuận trong công việc chung…cũng 
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đòi hỏi có sự can thiệp của SV thực tập. Đặc biệt, DHPH bắt buộc HS phải thức 

hiện nhiều công việc chung ngoài thời gian chính khóa trên lớp, quá trình đó HS cần 

sự hỗ trợ, tư vấn nhiều từ SV thực tập…Tuy vậy, kỹ năng xử lý tình huống sư phạm 

của SV còn rất yếu.  

Nhóm kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch DHPH của SV thực tập hiện nay 

còn thấp. Nguyên nhân dẫn đến mỗi một kỹ năng DHPH thấp là khác nhau. Nhưng 

điểm chung ở đây là sự chuẩn bị về lý luận và thực hành ít, điều kiện lớp học, hợp 

tác giữa SV thực tập và HS còn yếu, áp lực trong giảng dạy cao…đã gây nên tình 

trạng trên. Để tổ chức thực hiện kế hoạch DHPH có hiệu quả cần phải bồi dưỡng, 

trang bị cả lý luận và thực hành cho SV nhiều hơn. 

• Thực trạng nhóm kỹ năng kiểm tra, đánh giá HS trong DHPH của SV 

qua quá trình TTSP 

Kiểm tra, đánh giá trong DH được xác định ở các giai đoạn đánh giá chuẩn 

bị, đánh giá quá trình và đánh giá kết thúc. Nhóm kỹ năng kiểm tra, đánh giá HS 

trong DHPH của SV qua quá trình TTSP được xem là nhóm yếu nhất trong tất cả 

các kỹ năng DHPH. Kết quả khảo sát được thể hiện ở bảng phụ lục 10 và phụ lục 11 

và biểu đồ sau: 
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Biểu đồ 2.5. Nhóm kỹ năng kiểm tra, đánh giá HS trong DHPH 
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Trong các nhóm kỹ năng DHPH, kỹ năng kiểm tra, đánh giá HS được xếp 

hạng yếu nhất. GV và SV đều thống nhất đánh giá chỉ có duy nhất “Kỹ năng đánh 

giá mục tiêu đạt được của từng nhóm đối tượng HS” đạt ở mức trung bình (có giá 

trị trung bình lần lượt là 2.66 và 2.7) và cao nhất trong tất cả các kỹ năng. Kỹ năng 

đánh giá mục tiêu đạt đượt của từng nhóm được thể hiện ở việc so sánh kết quả hoạt 

động nhóm với mục tiêu đề ra. Nguyên tắc của DHPH là cùng một bài học nhưng 

xác định nhiều mục tiêu khác nhau và mục tiêu được tính đến cho từng nội dung, 

dạng hoạt động cụ thể. Ví dụ: trong DH theo hợp đồng, mỗi một hợp đồng DH sẽ có 

các mục tiêu khác nhau, nếu bài dạy có 4 hợp đồng thì cách đánh giá dựa trên từng 

mục tiêu của mỗi hợp đồng đó. Qua quan sát các bài dạy theo hợp đồng và đánh giá 

HS của SV thực tập chúng tôi nhận thấy SV đã biết sử dụng các tiêu chí nhỏ ở mục 

tiêu của từng hợp đồng DH để làm căn cứ đánh giá sản phẩm của từng nhóm. Hay 

trong DH theo góc, do mỗi góc có mục tiêu khác nhau và SV đã đánh giá được sản 

phẩm tương ứng của nhóm hoạt động với từng góc. Dù vậy, kỹ năng này cũng chỉ 

đạt ở mức độ trung bình, SV cần được bồi dưỡng và rèn luyện thêm. 

Các kỹ năng “Kỹ năng đánh giá năng lực học hiện có của HS”, “Kỹ năng 

đánh giá phân loại HS theo những đặc điểm nhất định” được GV và SV đánh giá ở 

mức thấp. Nhóm kỹ năng này nhằm phục vụ cho khâu nghiên cứu và phân loại HS 

đã được phân tích ở trên. Ngoài ra, “Kỹ năng sử dụng đa dạng các công cụ, kỹ 

thuật, phương pháp kiểm tra đánh giá theo DHPH” của SV trong quá trình DH còn 

thấp. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả trên. Theo GV hướng dẫn NTTT cho 

biết “Hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS do GV bộ môn và nhà 

trường đánh giá là chủ yếu, đối với SV thực tập chỉ thực hiện một số bài nhỏ nên cơ 

hội để các SV thể hiện kỹ năng sử dụng công cụ, kỹ thuật và phương pháp đánh giá 

là không nhiều”. Trong các tiêu chí đánh giá kết quả thực tập giảng dạy, trọng số về 

kỹ năng đánh giá HS cũng được xếp rất thấp (tùy theo trường) nên yêu cầu về kỹ 

năng này đối với SV thực tập là đòi hỏi không cao. Qua khảo sát thực tiễn, chúng 

tôi cho rằng thời gian đầu tư cho thiết kế bài giảng, tập giảng và chuẩn bị đồ dùng 



 

 

78 

DH trên lớp chiếm rất nhiều và đây là nhiệm vụ trọng tâm của đợt thực tập giảng 

dạy, còn những công việc thiết kế và sử dụng các công cụ, kỹ thuật, phương pháp 

đánh giá ít được GV hướng dẫn yêu cầu vì vậy ít được SV chú trọng đầu tư. 

Đánh giá tâm thế học tập của HS là kỹ năng đánh giá đầu vào để xác định sự 

sẵn sàng cho hoạt động học tập, có ý nghĩa rất lớn trong việc xác định động cơ, 

hứng thú học tập của HS, tuy nhiên GV và SV thực tập đánh giá ở mức rất thấp và 

thấp (có X = 1.69 và X = 1.95). Qua trao đổi với GV và SV thực tập phần lớn đều 

cho rằng đây là những việc rất ít thực hiện thậm chí không được quan tâm. Theo SV 

PTPT cho biết “việc đánh giá tâm thế để biết hứng thú học tập, động viên, khuyến 

khích hay xác định mức độ sẵn sàng của HS là công việc rất ít được GV và SV quan 

tâm. Thi thoảng SV đặt những câu hỏi chung như để “hỏi thăm” lớp và kích thích 

học tập của HS mà không nhằm mục đích là đánh giá tâm thế học tập của HS”. 

Nhiều GV có chung nhận định: hầu như khâu xác định tâm thế đã bị bỏ qua vì bản 

thân SV và GV cũng rất khó khăn để dành thời gian cho công việc này, chưa nói 

đến những cách thức để xác định tâm thế học tập của HS hầu như ít được biết đến. 

Như vậy, đã đến lúc chúng ta cần xây dựng, hoàn thiện và bồi dưỡng cho SV, GV 

sử dụng các bộ công cụ nhằm để đánh giá đặc điểm tâm lý đầu vào của HS. 

Bảng 2.4. Thực trạng nhóm kỹ năng kiểm tra, đánh giá HS theo DHPH 

SV GV 
TT Nhóm kỹ năng kiểm tra, đánh giá HS trong DHPH 

 TB 
X  

TH TB 
X  

TH 

1 Kỹ năng đánh giá tâm thế học tập của HS. 1.95 4 1.69 5 

2 Kỹ năng đánh giá năng lực học hiện có của HS. 2.49 2 2.19 4 

3 
Kỹ năng đánh giá phân loại HS theo những đặc điểm 
nhất định có liên quan đến mục tiêu DH. 

1.95 4 2.25 3 

4 
Kỹ năng sử dụng đa dạng các công cụ, kỹ thuật, 
phương pháp kiểm tra đánh giá theo DHPH. 

2.26 3 2.36 2 

5 
Kỹ năng đánh giá mục tiêu đạt được của từng nhóm 
đối tượng HS 

2.70 1 2.66 1 

Trung bình chung 2.27 2.23 
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• Thực trạng nhóm kỹ năng điều chỉnh và hoàn thiện quá trình DHPH 

của SV qua quá trình TTSP 

Điều chỉnh và hoàn thiện là khâu cuối cùng của hoạt động DH. Sau khi đánh 

giá kết quả DHPH, SV thực tập phải thực hiện việc đối chiếu những kết quả đó với 

mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức, cơ sở vật chất, thái độ, 

hành vi của HS, các công cụ kiểm tra đánh giá để điều chỉnh và hoàn thiện các yếu 

tố trên theo đúng định hướng DHPH. Ở nhóm kỹ năng này, qua khảo sát giữa GV 

và SV có sự đánh giá khác nhau. Mức độ đánh giá kỹ năng này theo SV chỉ đạt ở 

mức thấp (có X = 2.38), trong khi đó GV đánh giá ở mức trung bình ( X = 2.79). 

Chúng ta nhận thấy GV đều đánh giá mức độ đạt được của từng kỹ năng hầu như ở 

mức trung bình và cao hơn hẳn đánh giá của SV. Kết quả được thể hiện rõ ở phụ lục 

10 và phụ lục 11 và biểu đồ sau: 
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Biểu đồ 2.6: Nhóm kỹ năng điều chỉnh và hoàn thiện quá trình DHPH 
 

“Kỹ năng điều chỉnh và hoàn thiện các mục tiêu, nội dung DH theo từng 

nhóm đối tượng HS” của SV được GV đánh giá cao nhất. Thông thường sau mỗi 

tiết thực tập giảng dạy, nhóm SV và GV hướng dẫn cùng nhau nhận xét, rút kinh 

nghiệm cho các tiết dạy, đây là dịp quan trọng để điều chỉnh và hoàn thiện hoạt 

động giảng dạy cho SV. Trao đổi với chúng tôi về kỹ năng này, GV TQM cho rằng: 
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“Sau khi tổ chức giảng dạy các giáo án DHPH và rút kinh nghiệm, yêu cầu các em 

điều chỉnh và hoàn thiện mục tiêu, nội dung DH cho hợp với nhóm đối tượng phân 

hóa, SV thực tập đã chăm chú, cẩn thận điều chỉnh theo nhiệm vụ GV giao phó”. 

Căn cứ để đánh giá kỹ năng điều chỉnh và hoàn thiện mục tiêu, nội dung đặt ra là 

các tiết DH sau cũng phải thực hiện theo giáo án phân hóa. Nhưng cơ hội để thực 

hiện theo giáo án này không phải lúc nào cũng thực hiện được. SV HTN nhận xét 

“Khi SV đã điều chỉnh và hoàn thiện các mục tiêu, nội dung DH theo hướng DHPH 

theo yêu cầu của GV hướng dẫn, SV đều thực hiện nghiêm túc, tuy nhiên đối với tiết 

dạy phân hóa, không phải bài nào cũng có thể thực hiện được vì nhiều lý do như cơ 

sở vật chất, phương tiện DH, tiết dạy tiếp theo khá gấp …nên khó thể hiện thành 

công”.  Đối với “Kỹ năng điều chỉnh và hoàn thiện hình thức, phương pháp và kỹ 

thuật DH theo từng nhóm đối tượng HS” và “Kỹ năng điều chỉnh thái độ và hành vi 

của HS phù hợp với đặc điểm từng nhóm phân hóa” đánh giá chung của SV ở mức 

khá thấp (có X = 2.29 và X = 2.09). Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, 

song phần lớn tập trung ở việc cơ hội thực hiện các tiết dạy không phải dễ dàng và 

sự hợp tác của HS THPT với SV thực tập còn nhiều bất cập. “Kỹ năng điều chỉnh 

và hoàn thiện cơ sở vật chất, phương tiện và công nghệ DH” và “Kỹ năng điều 

chỉnh và hoàn thiện các bộ công cụ, kỹ thuật kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo 

DHPH” của SV cũng đạt ở mức thấp. Hai kỹ năng này muốn thực hiện được SV 

phụ thuộc rất lớn vào điều kiện, cơ sở vật chất, phương tiện DH của nhà trường và 

phải được GV hướng dẫn, cán bộ quản lý cho phép thực hiện. Thực tế cho thấy SV 

thực tập ít có cơ hội để thực hiện hai kỹ năng này. Căn cứ để đánh giá kỹ năng này 

cũng chủ yếu là dựa vào sự chuẩn bị về đồ dùng, phương tiện DH của chính SV 

cũng như dựa vào giáo án, hệ thống bài tập, bài thực hành của SV đề ra. 

Tóm lại, thực trạng các kỹ năng DHPH cơ bản của SV TTSP hiện tại được 

đánh giá ở mức thấp và trung bình. Điều này thể hiện ở sự quan tâm, đầu tư, học hỏi 

lý luận cũng như rèn luyện của SV về DHPH đang cực kỳ hạn chế, chưa có một kỹ 

năng nào được đánh giá ở mức cao và rất cao. Từ kết quả này đòi hỏi các trường đại 

học sư phạm cần chú trọng nhiều hơn công tác rèn luyện kỹ năng DHPH nói riêng 
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và DH theo định hướng đổi mới nói chung cho SV trong quá trình đào tạo, đặc biệt 

là giai đoạn TTSP. Trường đại học kết hợp với ban chỉ đạo thực tập tại các trường 

THPT, GV hướng dẫn cần đặt ra yêu cầu DH tích cực (trong đó có DHPH) là một 

tiêu chuẩn trọng tâm trong đánh giá kết quả thực tập giảng dạy của SV.  

2.2.2.3. Thực trạng rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua THSP 

• Nhận thức của SV và GV về công tác rèn luyện kỹ năng DHPH cho 

SV qua THSP 

Thực hành sư phạm có vai trò rất quan trọng trong quá trình rèn luyện kỹ 

năng DH nói chung, trong đó có kỹ năng DHPH cho SV. Dựa trên vai trò của 

DHPH, chúng tôi khảo sát ý kiến của GV và SV về sự cần thiết của công tác rèn 

luyện kỹ năng DHPH cho SV qua THSP, kết quả thu được như sau: 

Bảng 2.5. Nhận thức về sự cần thiết của công tác rèn luyện kỹ năng DHPH cho 

SV thông qua THSP 

SV GV 

Mức độ cần thiết Lựa chọn 

(%) 

Điểm TB 

X  

Lựa chọn 

(%) 

Điểm TB 

X  

Rất cần thiết 19.6 27.7 

Cần thiết 39.0 15.8 

Bình thường 34.0 44.7 

Ít cần thiết 7.4 11.8 

Không cần thiết 0 

 

2.29 

0 

 

2.41 

 

Căn cứ trên giá trị trung bình ( X ) chúng ta nhận thấy số lượng ý kiến của SV 

( X  = 2.29) và GV ( X  = 2.41) đều tập trung cho rằng “công tác rèn luyện kỹ năng 

DHPH cho SV thông qua THSP” là cần thiết. Nhận thức đúng đắn của SV và GV là 

điều kiện rất thuận lợi cho hoạt động rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua thực tập. 

Tuy vậy, số lượng GV vầ SV cho rằng sự cần thiết của hoạt động này ở mức bình 

thường và ít cần thiết vẫn còn cao, số liệu được thể hiện qua bảng thống kê 2.3. 



 

 

82 

 

• Thực trạng hoạt động rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua học phần 

RLNVSPTX 

 Công tác rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua học phần RLNVSPTX có thể 

được tiến hành theo trình tự trang bị kiến thức về DHPH và tổ chức thực hành luyện 

tập để hình thành thao động tác DHPH cho SV. Khảo sát các nội dung rèn luyện kỹ 

năng DHPH qua học phần này đươc thể hiện qua biểu đồ sau:  

1.84

1.5
1.7

2.52
2.38

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

SV được tập 
huấn chuyên đề 

SV được hướng 
dẫn soạn giáo án 

và tập giảng 

GV phương 
pháp bộ môn 

trang bị lý 
thuyết và dạy 

mẫu 

Trường ĐHSP 
mời GVPT trang 

bị lý thuyết,…

SV tự nghiên 
cứu tư liệu 

Sinh Viên

Biểu đồ 2.7. Thực trạng về mức độ thực hiện các hoạt động rèn luyện  

kỹ năng DHPH cho SV thông qua học phần RLNVSPTX 

Theo đánh giá chung của SV, hoạt động rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV 

qua học phần RLNVSPTX đạt ở mức ít khi thực hiện (có X =1.99). Đáng chú ý nội 

dung “SV được hướng dẫn soạn giáo án và tập giảng theo hướng DHPH” được xếp 

vào mức độ thấp nhất ( X =1.5). Có tới 10,2 % SV nhận định ít khi được chuẩn bị, 

đặc biệt có 70 % SV cho rằng nội dung này hoàn toàn không được thực hiện qua 

học phần RLNVSPTX tại trường đại học, chỉ có 19,8 % SV nhận xét được thực 

hiện ở mức trung bình. Đây là những bất lợi rất lớn cho SV nếu các trường THPT 

yêu cầu phải thực hiện DHPH khi tham gia TTSP. Giảng viên TVC nhận xét “điều 

kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là thiếu phòng tập giảng nên SV ít có cơ hội được tập 

giảng để thực hành DH trường. Những hoạt động về hướng dẫn soạn giáo án và tập 



 

 

83 

giảng theo DHPH ít có thể được thực hiện, mặt khác có quá nhiều nội dung khác 

cần phải được trang bị  qua học phần RLNVSPTX nên thời gian cho hoạt động này 

cũng rất eo hẹp”. Nội dung “Giảng viên phương pháp bộ môn trang bị lý thuyết và 

dạy mẫu về DHPH qua học phần” cũng rất ít được thực hiện ( X =1.7), có 38.8% SV 

đánh giá không hề được tiếp nhận về lý thuyết lẫn quan sát dạy mẫu về DHPH và có 

tới 56.7% SV cho rằng ít khi được chuẩn bị DHPH qua hình thức này. Nhiều SV 

đánh giá họ có nắm thông tin về DHPH nhưng chưa thể vững chắc về lý luận của 

quan điểm DH này. Giảng viên phương pháp bộ môn TLHP cho biết “thực tế về cơ 

bản DH hiện nay ở THPT đều ít nhiều đã thực hiện DHPH. Tuy nhiên, vì nội dung 

RLNVSPTX phải dành nhiều thời gian vào hướng dẫn chung chương trình và 

phương pháp dạy cho từng bài, ít có thời gian đi sâu vào trang bị lý luận DHPH và 

dạy mẫu về DHPH”. Tuy nhiên, vẫn chỉ có 4.5 % SV xác nhận họ được tham gia 

nội dung này ở mức thường xuyên. Nội dung “SV được tập huấn chuyên đề về 

DHPH” qua học phần cũng rất hiếm khi được thực hiện ( X =1.84), chỉ có 24,3% 

SV được tập huấn ở mức bình thường, còn lại ít khi và không được thực hiện nội 

dung này. Hai nôi dung còn lại là “SV tự nghiên cứu tư liệu về DHPH để chuẩn bị 

cho TTSP” và “Trường Đại học sư phạm mời GV THPT trang bị lý thuyết, hướng 

dẫn soạn giáo án và dạy mẫu về DHPH qua học phần” được SV đánh giá thực hiện 

nhiều nhất nhưng vẫn ở mức ít khi thực hiện. Qua bảng số liệu khảo sát, hai hình 

thức này được thực hiện nhưng không đồng đều ở các mức độ, tuy nhiên số lượng 

SV tiếp nhận về lý luận và quan sát thực tế DHPH khá cao (lần lượt đạt 79.5% và 

83.6%). Nhiều SV cho rằng nguồn tư liệu về DHPH tương đối đa dạng và phổ biến 

(sách chuyên khảo, trên mạng internet, sách hướng dẫn giảng dạy…) vì vậy cơ hội 

để các em tiếp nhận đến nguồn thông tin này rất cao. Công tác mời GV có kinh 

nghiệm giảng dạy ở trường THPT báo cáo thực tế dạy học ở THPT, cung cấp thêm 

lý thuyết và thực hành dạy mẫu cho SV trước khi đi thực tập được các trường sư 

phạm rất quan tâm và thực hiện khá thường xuyên. Các báo cáo viên cho rằng họ đã 

chú trọng đến vấn đề DH theo xu hướng đổi mới vào nội dung để trang bị cho SV. 
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Bảng 2.6. Thực trạng về mức độ thực hiện các hoạt động rèn luyện kỹ năng 

DHPH cho SV thông qua học phần RLNVSPTX 

Mức độ thực hiện 

Rất 

thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 

Bình 

thường 

Ít 

khi 

Không 

thực 

hiện 

 Hoạt động rèn luyện kỹ năng 

DHPH cho SV qua học phần 

RLNVSPTX 

5 4 3 2 1 

TB 
Thứ 

hạng 

1 SV được tập huấn chuyên 

đề về DHPH. 

0 0 24.3 35.7 40 1.84 3 

2 SV được hướng dẫn soạn 

giáo án và tập giảng theo 

hướng DHPH. 

0 0 19.8 10.2 70 1.50 5 

3 Giảng viên phương pháp bộ 

môn trang bị lý thuyết và 

dạy mẫu về DHPH qua học 

phần 

0 4.5 0 56.7 38.8 1.70 4 

4 Trường Đại học sư phạm 

mời GV THPT trang bị lý 

thuyết, hướng dẫn soạn 

giáo án và dạy mẫu về 

DHPH 

15.5 0 21.4 46.7 16.4 2.52 1 

5 SV tự nghiên cứu tư liệu về 

DHPH. 

7.4 12.4 11.4 48.3 20.5 2.38 2 

Trung bình chung 1.99 

• Thực trạng rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV trong hoạt động 

thực tập sư phạm 1 (kiến tập) tại trường THPT 

TTSP1(kiến tập) là học phần được thực hiện kế tiếp chương trình RLNSPTX 

trong khối THSP. Chương trình TTSP 1 ở mỗi trường đại học có thời gian quy định 

khác nhau. Tuy nhiên, về thực tập giảng dạy học phần này chủ yếu nhằm tổ chức 
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cho SV tìm hiểu và làm quen với thức tế DH ở trường THPT. Trong đó công việc 

chính của họ là tìm hiểu về HS, môi trường DH, dự giờ, thiết kế kế hoạch bài dạy 

và tham gia giảng dạy một vài tiết. Khảo sát ý kiến của SV và giáo viên về công tác 

rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua TTSP 1 chúng tôi thu được kết quả như sau: 

Bảng 2.7. Thực trạng rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua TTSP 1 (kiến tập). 

TT Nội dung  
Lựa chọn 

(%) 

TH 

1 Tổ chức cho SV dự giờ, quan sát GV phổ thông dạy mẫu về DHPH 38.2 6 

2 Tổ chức cho SV triển khai hoạt động nghiên cứu và phân loại học sinh  69.1 1 

3 Tổ chức cho SV nghiên cứu nội dung chương trình và xác định bài 

dạy có thể thực hiện theo xu hướng dạy học phân hóa 

57.9 2 

4 Tổ chức cho SV thiết kế giáo án dạy học theo xu hướng phân hóa 53.9 3 

5 Tổ chức cho SV thiết kế công cụ đánh giá dạy học phân hóa 29.6 7 

6 SV tham gia trao đổi, thảo luận với GV phổ thông về dạy học phân 

hóa 

45.4 5 

7 Tổ chức cho SV nghiên cứu điều kiện, môi trường phục vụ cho DHPH 48.7 4 

8 Tổ chức cho SV giảng dạy các tiết DHPH trên lớp  19.1 8 

 Kết quả khảo sát cho thấy hoạt động “Tổ chức cho SV triển khai hoạt động 

nghiên cứu và phân loại học sinh” được đánh giá ở mức cao nhất (chiếm 69.1%) ý kiến 

xác nhận. Giải thích về lý do này một số GV cho biết một số trường đại học đưa nội 

dung yêu cầu SV phải  “sử dụng các phương pháp và kỹ thuật tìm hiểu HS để xác định 

được trình độ học lực, hứng thú học tập và phong cách học tập của HS” vào quy chế 

bắt buộc SV phải thực hiện. Mặc dù vậy, nhiều SV khảo sát cho biết hiệu quả hoạt động 

này không đạt yêu cầu cao vì SV còn có nhiều lúng túng trong thực hiện. Giảng viên 

NLHM phụ trách TTSP 1 của bộ môn Hóa cho biết “SV hiện nay rất yếu trong sử dụng 

các phương pháp và kỹ thuật tìm hiểu HS vì hầu như chưa được trang bị kiến thức và kỹ 

năng nhiều cho lĩnh vực này, chủ yếu qua quan sát và qua kết quả kiểm tra để phân 

loại”. Có tới 57.9% ý kiến khảo sát cho rằng “Tổ chức cho SV nghiên cứu nội dung 

chương trình và xác định bài dạy có thể thực hiện theo xu hướng dạy học phân hóa” đã 
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được thực hiện ở giai đoạn TTSP1, một mặt hoạt động nghiên cứu nội dung chương 

trình, đặc điểm bài học ở trường THPT là yêu cầu SV TTSP1 phải thực hiện, đồng thời 

DHPH là quan điểm dạy học phổ biến hiện nay. Công tác “Tổ chức cho SV thiết kế giáo 

án dạy học theo xu hướng phân hóa” được xác định là những nội dung đã được triển khai 

rèn luyện cho SV trong TTSP 1, có tỷ lệ lựa chọn là 53.9 %. Trao đổi với chúng tôi, 

giảng viên TLHP phụ trách TTSP1 nhận định “DHPH là xu hướng DH đã được quan 

tâm trong những năm gần đây, thực tiễn DH ở phổ thông luôn đặt ra những yêu cầu về 

việc phải tiến hành DHPH như là tiêu chí bắt buộc, vì lẽ đó ít hay nhiều SV đều phải 

thực hiện nhiệm vụ thiết kế giáo án và công cụ đánh giá theo hướng phân hóa”. Tuy 

vậy, nhiều SV đều có chung nhận định: mặc dù đây là xu hướng đã được GV yêu cầu 

thực hiện, song thực tiễn thiết kế bài dạy theo xu hướng DHPH rất khó khăn và phức tạp. 

SV không dễ dàng để hoàn thành nhiệm vụ thiết kế đáp ứng được yêu cầu. Mặt khác, tùy 

theo phân chia bài dạy của GV hướng dẫn yêu cầu mà mỗi SV sẽ thực hiện thiết kế khác 

nhau và không phải bất kỳ bài dạy nào cũng có thể thực hiện DHPH được. “Tổ chức cho 

SV nghiên cứu điều kiện, môi trường phục vụ cho DHPH” có tới 48.7 % xác định đã 

thực hiện. Hoạt động này được thực hiện lồng ghép nội dung tìm hiểu môi trường dạy 

học chung.  DHPH đã được GV THPT tiến hành ở các mức độ khác nhau, trong thời 

điểm TTSP1 diễn ra nếu SV có cơ hội trao đổi, thảo luận về nội dung này với GV sẽ có 

nhiều lợi thế.  Vấn đề “SV tham gia trao đổi, thảo luận với GV phổ thông về dạy học 

phân hóa” cũng có tới 45.4 % ý kiến xác nhận.  

 Quá trình TTSP1 là giai đoạn SV được dự giờ, quan sát hoạt động DH của GV ở 

trường THPT, mặc dù vậy chỉ có 38.2 % ý kiến khảo sát cho rằng “SV dự giờ, quan sát 

GV phổ thông dạy mẫu về DHPH”, đây là tỷ lệ khá khiêm tốn so với mục đích của đợt 

TTSP1 cũng như yêu cầu đổi mới phương pháp DH ở trường THPT. SV NHDH cho biết 

“Hầu như các tiết dạy mẫu của GV thực hiện theo phương pháp truyền thống, ít sử dụng 

các hoạt động DHPH hoặc tính phân hóa trong dạy học không thể hiện nhiều, GV chưa 

đầu tư bài dạy theo xu hướng DHPH”. Nội dung “Tổ chức cho SV thiết kế công cụ đánh 

giá dạy học phân hóa” rất ít được thực hiện, chỉ có 29.6 % ý kiến khảo sát cho rằng có 

thực hiện nội dung trên. Tuy vậy, thực tế khảo sát chúng tôi nhận thấy các công cụ đánh 
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giá theo DHPH chỉ dừng ở mức độ phân hóa năng lực. Theo quy chế TTSP1, mỗi SV 

dạy 2 tiết để đánh giá kết quả, đây là thời điểm SV có thể triển khai DHPH trên lớp học 

thực, tuy nhiên chỉ có 19.1% ý kiến khảo sát cho rằng có “Tổ chức cho SV giảng dạy các 

tiết DHPH trên lớp”.  Nhiều GV và SV đều có chung nhận định: để thực hiện DHPH là 

vấn đề không hề đơn giản, SV TTSP1 còn quá yếu thực hành, sử dụng phương pháp để 

DHPH còn nhiều hạn chế nên chưa mạnh dạn để thực hiện DHPH trong tiết dạy. Măt 

khác, yêu cầu trong đợt TTSP1 mỗi SV chỉ dạy có 2 tiết nên việc chuẩn bị và thực hiện 

DHPH là rất khó khăn. 

 Như vậy, thực trạng rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua TTSP 1 (kiến tập) 

về cơ bản đã được triển khai. Tuy nhiên mức độ triển khai còn ít, hiệu quả của các 

hoạt động chưa cao, chưa tổ chức cho SV thực hiện được DHPH trong quá trình 

TTSP1 một cách bài bản và sâu sắc. Điều đó đặt ra yêu cầu cần phải tìm ra cách 

thức tổ chức rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV trong giai đoạn này khoa học và hiệu 

quả hơn. 

• Thực trạng rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV trong hoạt động 

thực tập sư phạm 2 tại trường THPT 
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 Biểu đồ 2.8. Thực trạng rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV trong hoạt động 

thực tập tại trường THPT theo đánh giá của SV 
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TTSP tại trường THPT là điều kiện tốt nhất cho SV sư phạm sử dụng những 

hiểu biết của mình để thực hành, trải nghiệm trực tiếp các kỹ năng DH. Vì vậy rèn 

luyện kỹ năng DHPH cho SV trong hoạt động thực tập được thực hiện qua nhiều nội 

dung. Kết quả khảo sát  thể hiện các nội dung rèn luyện kỹ năng DHPH được GV và 

SV đánh giá ở mức ít khi ( X = 2.49) và trung bình ( X =2.76) và không có sự chênh 

lệch lớn giữa các nội dung. Các nội dung được GV và SV đánh giá thực hiện ở mức 

thường xuyên cao là nội dung “GV hướng dẫn trao đổi với SV thực tập về đặc điểm 

riêng của từng HS, nhóm HS”, “GV hướng dẫn bộ môn yêu cầu thiết kế mục tiêu, nội 

dung để DHPH” và “GV hướng dẫn tổ chức rút kinh nghiệm sau các tiết DHPH đối 

tượng”. Tỷ lệ SV được rèn luyện kỹ năng DHPH qua nội dung này rất cao. GV hướng 

dẫn LTN cho biết “Trước khi thực tập giảng dạy chúng tôi đều trao đổi với SV thực tập 

về đặc điểm của từng lớp, các nhóm HS để SV hiểu rõ đặc điểm của đối tượng DH, qua 

đó tìm các cách thức DH có phân hóa nhằm nâng cao hiệu quả. Những công việc như 

đề ra yêu cầu thiết kế các mục tiêu, nội dung DH có phân hóa đối tượng và tổ chức rút 

kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy được thực hiện đều đặn, đó cũng là yêu cầu do ban chỉ 

đạo TTSP đề ra”. Qua trao đổi với nhiều SV thực tập các em cho rằng đã được thực 

hiện các yêu cầu trên. Tuy nhiên, các yêu cầu về DHPH chủ yếu được GV yêu cầu thực 

hiện là phân hóa căn cứ trên năng lực học tập của lớp và chia nhóm, chia nội dung cho 

phù hợp, ít thực hiện các căn cứ phân hóa khác như theo phong cách, nhịp độ, hứng 

thú, động cơ…học tập. Lý giải về nguyên nhân này, GV NVQ cho biết “Thời gian các 

em thực tập và hiểu HS lớp giảng dạy quá ít và việc xác định phong cách, nhịp độ, 

hứng thú, động cơ học tập của HS THPT là rất khó khăn đối cho SV thực tập. Vì vậy, 

hiện nay phổ biến vẫn dừng lại ở yêu cầu các SV thực hiện DHPH theo năng lực và thi 

thoảng mới yêu cầu DHPH dựa trên các căn cứ khác”.  
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Rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho SV trong hoạt động thực 
tập tại trường phổ thông

Giáo viên

 

Biểu đồ 2.9. Thực trạng rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV trong hoạt động thực 

tập tại trường THPT theo đánh giá của SV 

Nội dung “GV hướng dẫn yêu cầu thiết kế các hình thức, phương pháp và kỹ 

thuật, sử dụng các công cụ để thực hiện DHPH” được GV và SV thực tập đánh giá 

được rèn luyện khá thường xuyên trong quá trình thực tập. Về cơ bản, những hình 

thức, phương pháp và kỹ thuật DHPH SV đã được học về lý luận và hiện đã được 

GV sử dụng khá nhiều ở trường THPT. Đó là những thuận lợi lớn cho SV khi thiết 

kế giáo án DHPH.  

GV và SV đều đồng nhất đánh giá các nội dung bồi dưỡng về mặt lý luận 

DHPH cho SV tại trường THPT là “Tập huấn chung về DHPH theo yêu cầu đổi 

mới giáo dục”, “Phát tài liệu cho SV thực tập về yêu cầu DHPH” và “GV hướng 

dẫn yêu cầu thiết kế các công cụ và kỹ thuật đánh giá HS theo hướng phân hóa” ở 

mức không thực hiện và rất ít khi tổ chức. Đội ngũ SV TTSP là một bộ phận của 

trường THPT, tuy vậy những hoạt động tập huấn hay cung cấp tài liệu về DHPH 

không được thực hiện tại trường thực tập. Mặt khác, hoạt động kiểm tra, đánh giá 

kết quả học tập của HS THPT là một yêu cầu khó đối với SV thực tập và được quy 

định rất chặt chẽ, phải thực hiện đúng nguyên tắc khách quan, công bằng, thường 

xuyên và liên tục nên SV thực tập hầu như không được tham gia vào hoạt động 
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quan trọng này. Vì vậy, rèn luyện kỹ năng đánh giá kết quả DHPH cho SV qua thực 

tập ít được các trường THPT thực hiện. 

Các nội dung bồi dưỡng còn lại là “Trường THPT yêu cầu SV thực tập phải 

có các tiết DHPH”, “SV dự giờ GV bộ môn ở THPT dạy mẫu về DHPH”, “Đưa nội 

dung DHPH vào một trong các tiêu chí đánh giá kết quả thực tập giảng dạy” được 

thực GV và SV đánh giá hiếm khi thực hiện hoặc mức độ bình thường, thỉnh thoảng 

mới diễn ra ở một số trường và một số bộ môn. Thông tin đánh giá về các nội dung 

này được thể hiện qua bảng phụ lục 12 và phụ lục 13. 

Như vậy, các hoạt động rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua TTSP cũng đã 

được thực hiện song ở mức độ rất thấp, không thường xuyên và đồng bộ. Việc cung 

cấp lý luận cũng như những yêu cầu để SV thực hành DHPH vẫn còn ít mặc dù đây 

là quan điểm DH đã được phổ biến và như là quy luật trong quá trình DH, là con 

đường quan trọng để thực hiện DH bám sát đối tượng, phát huy năng lực, hứng thú 

học tập của HS. Vì vậy, chúng ta cần phải thực hiện hoạt động rèn luyện kỹ năng 

DHPH cho SV một cách chặt chẽ và hệ thống. 

Bảng 2.8. Rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV trong hoạt động thực tập 

tại trường THPT 

SV GV Rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV trong hoạt động thực 
tập tại trường THPT TB TH TB TH 

1 
Trường THPT tập huấn chung về DHPH theo yêu 

cầu đổi mới giáo dục. 

1.65 10 1.22 11 

2 
Trường THPT phát tài liệu cho SV thực tập về yêu 
cầu DHPH. 

1.59 11 1.89 9 

3 
Trường THPT yêu cầu SV thực tập phải có các tiết 
DHPH. 

2.57 8 2.05 8 

4 SV dự giờ GV bộ môn ở THPT dạy mẫu về DHPH. 2.98 6 2.12 7 

5 
GV hướng dẫn trao đổi với SV thực tập về đặc 
điểm riêng của từng HS, nhóm HS. 

3.82 2 3.79 2 

6 
GV hướng dẫn bộ môn yêu cầu thiết kế mục tiêu, 
nội dung để DHPH 

3.85 1 3.15 3 
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7 
GV hướng dẫn yêu cầu thiết kế các hình thức, 
phương pháp và kỹ thuật, sử dụng các công cụ để 
thực hiện DHPH 

3.53 3 2.53 4 

8 
GV hướng dẫn yêu cầu thiết kế các công cụ và kỹ 
thuật đánh giá HS theo hướng phân hóa. 

1.88 9 1.80 10 

9 
GV hướng dẫn tổ chức rút kinh nghiệm sau các tiết 

DHPH đối tượng 

3.38 4 3.87 1 

10 
Đưa nội dung DHPH vào một trong các tiêu chí 

đánh giá kết quả thực tập giảng dạy 

3.25 5 2.43 6 

11 Các hoạt động rèn luyện kỹ năng DHPH khác…. 2.86 7 2.53 4 

Trung bình chung 2.76 2.49 

2.3. Đánh giá chung về thực trạng 

DHPH hiện nay được thực hiện khá phổ biến ở trường THPT, quan điểm DH 

này đã thực hiện được vai trò phát huy tính tích cực hoạt động học tập của người 

học và ngày càng thể hiện được tính ưu việt của nó. Chính vì vậy, hoạt động rèn 

luyện kỹ năng DHPH cho SV tổ chức THSP là một yêu cầu tất yếu, gắn kết giữa vai 

trò của DHPH ở THPT và vai trò của THSP trong việc rèn luyện kỹ năng DH cho 

SV sư phạm trước khi ra trường. Thực tế hoạt động rèn luyện kỹ năng DHPH qua 

THSP cho SV đã được được các trường đại học tiến hành dưới hình thức lồng ghép 

qua các học phần trong chương trình đào tạo và đã đạt được một số thành tựu đánh 

kể. Một số nội dung lý luận và thực hành cung cấp cho SV qua THSP để thực hiện 

DHPH đã được đề cập. Nhiều kỹ năng phục vụ cho DHPH đồng thời cũng là các kỹ 

năng DH cơ bản mà người SV bắt buộc phải hình thành nên những kỹ năng này đã 

được hình thành trong quá trình tổ chức THSP tại trường đại học. Tuy nhiên, rèn 

luyện kỹ năng DHPH qua chương trình THSP hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. Lý 

luận về DHPH được trang bị cho SV còn thiếu hệ thống, chưa có một nội dung hay 

chuyên đề lý luận đầy đủ về DHPH để trang bị cho SV. Lý luận DHPH chủ yếu 

được cung cấp rất ít qua các nội dung của các học phần THSP. Thời gian và nội 

dung dành cho các hoạt động tổ chức thực hành để SV rèn luyện kỹ năng DHPH 
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vẫn còn rất ít, chưa đủ để hình thành được các kỹ năng DHPH trong thực tiễn dạy 

học. 

2.3.1. Những thuận lợi trong công tác rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua THSP 

Có rất nhiều thuận lợi trong công tác rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV, qua 

quá trình nghiên cứu thực trạng, chúng tôi tóm lược những thuận lợi sau: 

- Nguồn học liệu phong phú và đa dạng: DHPH là một quan điểm DH tích 

cực, các nguồn học liệu phục vụ cho bồi dưỡng lý luận cho SV về chiến lược DH 

này hiện nay rất đa dạng và phong phú. Các tri thức về phương pháp và hình thức 

DHPH đã được đưa vào nội dung chương trình đào tạo các môn nghiệp vụ ở trường 

đại học, được phổ biến ở các phương tiện truyền thông, tạp chí khoa học….nên SV 

và GV dễ dàng tiếp cận và khai thác thông tin.  

- Nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý, GV về DHPH được nâng cao: DHPH 

là xu hướng DH đã được triển khai và tiếp tục được đưa vào trong nội dung trọng tâm 

đổi mới DH ở THPT. Đội ngũ quản lý giáo dục tại trường đại học, các khoa đào tạo, 

cán bộ quản lý và GV ở THPT đã được quán triệt quan điểm DH này và xem đây là 

nhiệm vụ phải được triển khai mạnh mẽ trong thời gian tới, đặc biệt là trong giai đoạn 

áp dụng chương trình DH mới. Rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV là một bước đón 

đầu của quá trình đào tạo gắn với sử dụng lao động, đảm bảo SV ra trường có thể 

thực hiện tốt các nhiệm vụ DHPH theo yêu cầu mới. Nhiệm vụ này được các trường 

đại học sư phạm chú trọng để đổi mới chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho SV. 

- Đội ngũ GV hướng dẫn ở THPT hiện tại có năng lực DH cao. GV hướng 

dẫn ở trường THPT là đội ngũ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác rèn luyện kỹ năng 

DHPH giai đoạn SV làm việc tại trường. Hiện nay, lực lượng GV hướng dẫn SV 

được ban chỉ đạo thực tập lựa chọn dựa vào kinh nghiệm lâu năm và năng lực DH 

tốt. Qua trao đổi với đội ngũ GV hướng dẫn chúng tôi nhận thấy việc tiếp cận về xu 

hướng DH mới của họ rất cập nhật, họ nắm lý thuyết và áp dụng vào thực tiễn DH 

khoa học và có hiệu quả cao. Họ khá vững chắc về lý luận và thực tiễn thực hiện 

quy trình DHPH, nhờ đó quá trình “truyền nghề” cho SV TTSP có nhiều thuận lợi. 
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- Tính năng động của SV sư phạm: do sự phát triển của xã hội, SV ngày nay 

khá nhạy bén khi tiếp nhận những cái mới. Khi tiếp cận các lý thuyết mới trong DH và 

nếu được GV THPT tạo điều kiện họ sẵn sàng nghiên cứu, thu thập thông tin và khao 

khát thực hiện yêu cầu DH mới. THSP là giai đoạn rèn luyện tình yêu nghề nghiệp cho 

SV sư phạm, vì vậy với tính năng động sẵn có của độ tuổi thanh niên, họ không ngại 

ngần để chinh phục các nhiệm vụ và khẳng định bản thân. Nhiều GV đều có chung 

nhận định: SV ngày nay có tính năng động, sáng tạo cao, sẵn sàng thực hiện các thử 

thách và có nhiều kỹ năng hỗ trợ cho công tác DH mới mà ở thế hệ trước ít có được. 

- Khoa học công nghệ phục vụ cho hoạt động DH phát triển mạnh mẽ, đặc 

biệt là lĩnh vực công nghệ thông tin và thiết bị trường học. Nó là nguồn cung cấp 

thông tin về lý luận DHPH, đồng thời nhiều hình thức, phương pháp và nội dung 

nếu thực hiện theo DHPH phải cần có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và các thiết 

bị DH hiện đại khác. Hiện nay, tuy chưa đầy đủ nhưng các trường THPT đã có tiếp 

cận được với các công nghệ này trong hoạt động giảng dạy. 

- Đặc điểm tâm lý của HS THPT hiện nay cũng là một yếu tố thuận lợi cho 

hoạt động rèn luyện kỹ năng DHPH của SV THSP. Đặc điểm của HS THPT hiện 

nay rất năng động và sáng tạo, yêu thích các hoạt động nhóm và mong muốn thực 

hiện các nhiệm vụ phù hợp với hứng thú và năng lực của bản thân. DHPH thường 

được tổ chức theo nhóm và gắn với đặc điểm riêng của HS. Vì vậy, khi SV thực tập 

giảng dạy theo DHPH thường nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và hợp tác của HS, là 

cơ hội để SV rèn luyện kỹ năng DH thuận lợi hơn. 

2.3.2. Những khó khăn trong công tác rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua tổ 

chức THSP 

Bên cạnh thực trạng những thuận lợi phân tích ở trên, quá trình khảo sát thực 

trạng chúng tôi nhận thấy công tác rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua THSP 

cũng gặp rất nhiều khó khăn, tiêu biểu: 

- Lý luận về DHPH thiếu hệ thống: Mặc dù hệ thống lý luận DHPH đã được 

nghiên cứu và phổ biến nhưng nhiều SV và GV cho rằng chưa thực sự có một hệ thống 

lý luận thống nhất để cung cấp bài bản cho SV, lý luận DHPH cung cấp cho SV còn rất 
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rời rạc. Vì vậy, SV tuy nhận thức được khái quát về DHPH nhưng chưa am hiểu sâu 

sắc về vấn đề này cũng như thông hiểu và áp dụng thành thục được quan điểm DH này 

trong thực tiễn. Vì vậy cần phải xây dựng lý luận về DHPH, lựa chọn cách thức phù 

hợp để cung cấp cho SV lý luận và hướng dẫn thực hành về quan điểm DH này. 

- Các trường đại học sư phạm thiếu cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục 

vụ cho hoạt động SV RLNVSPTX. Đến thời điểm hiện tại, các trường đại học sư 

phạm đều thiếu các phòng ốc, trang thiết bị để phục vụ cho hoạt động giảng tập của 

SV. Hiện nay, cả nước đang triển khai các “trung tâm phát triển kỹ năng sư phạm” tại 

6 trường đại học sư phạm. Tuy nhiên, hiện tại các trung tâm này đang ở giai đoạn 

chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân sự và chưa tạo được điều kiện thuận lợi cho SV tập 

giảng. Thiếu cơ sở vật chất dẫn đến tình trạng tập giảng để tập trước các giáo án 

DHPH hầu như rất ít được thực hiện. Đây là một trở ngại lớn cần phải ráo riết khắc 

phục để SV có điều kiện thực hành giảng tập qua RLNVSPTX có hiệu quả hơn. 

- Các trường THPT thiếu cơ sở vật chất, phương tiện DH phục vụ cho 

DHPH trong quá trình TTSP. Để thực hiện DHPH thành công vai trò hỗ trợ của yếu 

tố cơ sở vật chất, phương tiện DH đặc biệt quan trọng. Hiện nay, phòng học ở 

THPT thiết kế còn khá chật, số lượng HS đông nên việc phân nhóm, tổ chức các 

phương pháp và hình thức DHPH rất hạn chế. Bên cạnh đó, bàn ghế vẫn chủ yếu 

thiết kế theo lớp học truyền thống, thiếu cơ động...Vì vậy, rất mất thời gian và khó 

khăn khi bố trí vị trí không gian học tập. Ngoài ra, phương tiện DH thiếu thốn để 

phục vụ cho những hoạt động DHPH. Khảo sát thực trạng cho thấy, số lượng phòng 

học được trang bị máy chiếu, bảng tương tác ở trường THPT rất thiếu hụt. Hiện tại 

các phòng học đáp ứng tốt hoạt động DHPH chủ yếu tập trung ở phòng bộ môn 

(chức năng) khoảng 3 – 4 phòng/ 1 trường. Trao đổi với SV thực tập chúng tôi được 

biết: khi thực hiện các tiết DHPH nếu cần phải sử dụng máy chiếu, thiết bị DH, có 

bàn để học nhóm và thực hiện các khâu DHPH bắt buộc GV và SV thực tập phải có 

kế hoạch trước để nhà trường sắp xếp các phòng bộ môn (chức năng) để tránh tình 

trạng trùng giờ vì số phòng học này rất hạn chế. Như vậy, SV thực tập muốn thực 

hiện các tiết DHPH nếu cần hỗ trợ từ cơ sở vật chất, phương tiện DH hiện nay còn 

gặp nhiều khó khăn để thực hiện thành công. 
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- Số lượng HS trong một lớp học ở trường THPT hiện nay quá đông để tổ 

chức DHPH. Khi SV thực tập thực hiện DHPH ở THPT thường gặp phải tình trạng 

số lượng HS đông, dẫn đến khó khăn trong tìm hiểu, phân loại, tổ chức và quản lý 

HS, khó trong di chuyển, hướng dẫn nhóm và đánh giá kết quả công việc, đặc biệt 

rất khó để quản lý thời gian DH theo quy định. Tỷ số HS cao, được sắp xếp ngồi 

theo cách DH truyền thống tạo cho HS thói quen ngại thay đổi chổ ngồi, di chuyển 

thiếu linh hoạt, tổ chức lớp học dễ phân tán, khó tập trung. 

- Nội dung chương trình DH các môn quá tải: GV hướng dẫn ở THPT đánh 

giá chương trình DH của môn học, tiết học hiện nay quá nặng nề, để SV thực tập 

dạy đạt được mục tiêu cơ bản theo yêu cầu là một nhiệm vụ rất khó khăn. Nhiều bài 

học có cơ hội DHPH rất lớn song không đủ thời gian để thực hiện, trường hợp giao 

nhiệm vụ làm việc ở nhà HS cũng quá tải vì chương trình học tập các môn khác 

cũng nặng nề tương tự. Với kinh nghiệm hạn chế, nội dung nhiều và thời lượng DH 

hạn hẹp là một sức ép rất lớn đối với SV khi tổ chức DHPH để phát triển kỹ năng 

này trong quá trình thự tập sư phạm. 

- Kỹ năng hợp tác trong làm việc nhóm của HS THPT hiện nay còn nhiều 

hạn chế, điều này cũng ảnh hưởng đến quá trình tổ chức DHPH của SV TTSP. 

DHPH yêu cầu sự hợp tác trong nhóm của HS cùng đặc điểm, nhiệm vụ học tập 

không chỉ bó hẹp trong phạm vi chính khóa mà nhiều phương pháp DHPH như hợp 

đồng, dự án, hoạt động nhóm…buộc HS làm việc cùng nhau ngoài thời gian lên lớp 

mới hoàn thành nhiệm vụ. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thiếu gắn kết trong 

nhóm của HS THPT trong thực hiện các công việc chung như: lịch học bên ngoài, 

vị trí địa lý, hoàn cảnh gia đình…Như vậy, SV thực tập phải liên tục đốc thúc, giám 

sát và hỗ trợ các nhóm mới mang lại hiệu quả DHPH cao.  

- Quy định kiểm tra, đánh giá trong DH ở trường THPT chưa đổi mới và 

nặng nề theo cách truyền thống. Lý luận DHPH xác định để công bằng HS phải 

được đánh giá theo nhiều cách khác nhau, theo các tiêu chí nhất định tùy vào hoạt 

động của các nhóm phân hóa. Tuy vậy, hiện nay ở trường THPT hoạt động kiểm 

tra, đánh giá dựa theo năng lực còn nhiều hạn chế, thiếu linh hoạt khi sử dụng các 
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cách thức đánh giá một cách đa dạng, điều đó dễ dẫn đến tình trạng HS học bám 

vào cách thức ra đề, tiêu chí đánh giá bài kiểm tra mà bỏ qua cách học bản thân yêu 

thích. Chính vì vậy, vấn đề ảnh hưởng gián tiếp đến việc lựa chọn phương pháp DH 

của SV thực tập.  

- Quy chế đánh giá kết quả thực tập giảng dạy vẫn còn chung chung, chưa có 

nội dung DHPH là một tiêu chí để đánh giá mặc dù đây là yêu cầu mà GV nào cũng 

phải có để thực hiện quá trình DH. Vì vậy, động lực để SV đầu tư vào giáo án 

DHPH để nâng cao chất lượng thực tập giảng dạy cũng giảm trong khi để thực hiện 

phương án DH này mất rất nhiều thời gian và công sức. 

Trên đây là những đánh giá về kết quả khảo sát những thuận lợi và khó khăn 

trong công tác rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua hoạt động TTSP. Trong thực 

tiễn hoạt động thực tập còn có nhiều thuận lợi cũng như khó khăn khác, tuy nhiên 

chúng tôi chỉ nhận định những điểm trọng yếu cần phát huy thuận lợi cũng như 

nhanh chóng khắc phục khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho SV 

phát triển được kỹ năng DHPH, đáp ứng yêu cầu DH hiện nay. 

Như vậy, có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả của thực trạng rèn luyện kỹ 

năng DHPH cho SV qua THSP. Trong đó nỗi bật là do các yếu tố: 

- Công tác bồi dưỡng lý luận về DHPH đã được thực hiện tuy nhiên vẫn còn 

thiếu hệ thống và chưa thường xuyên qua học phần RLNVSPTX. 

- Các hoạt động tổ chức thực hành kỹ năng DHPH ở mức độ cơ bản thông qua 

học phần RLNVSPTX cũng được thực hiện song còn đơn lẻ, chưa tập trung vào 

thực hành các kỹ năng cần thiết để tiến hành DHPH. 

- Chương trình tổ chức RLNVSP và TTSP cho SV mặc dù đã tạo nhiều cơ hội 

cho SV rèn luyện kỹ năng DHPH nhưng những quy định về công tác này chưa cụ 

thể, các yêu cầu về DHPH khi SV thực hiện RLNVSP và TTSP chưa trở nên bắt 

buộc.  

Từ những đánh giá trên đòi hỏi trong quá trình đào tạo, chúng ta phải xây dựng 

được quy trình rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua THSP hệ thống, chặt chẽ và 

khoa học mới phát triển được các kỹ năng này cho SV. 
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Kết luận chương 2 
 

Qua đánh giá kết quả khảo sát GV và SV thực tập về nhận thức của họ đối 

với DHPH, công tác rèn luyện kỹ năng DHPH, thực trạng kỹ năng DHPH cũng như 

thực trạng công tác rèn luyện kỹ năng này cho SV thông qua quá trình tổ chức 

THSP, chúng tôi nhận thấy: 

1). Phần lớn GV và SV đều nhận thức rất tốt về vai trò của DHPH ở THPT 

và sự cần thiết của hoạt động rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV sư phạm. Tuy vậy, 

vẫn còn một bộ phận rất ít SV, GV vẫn chưa nhận thức đúng đắn về vấn đề này. 

2). Các nguồn thông tin về DHPH cung cấp cho SV, GV tương đối đa dạng, 

phong phú, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV 

sư phạm và GV THPT hiện nay. Mặc dù vậy, các nguồn thông tin từ nội dung 

chương trình đào tạo tại trường đại học sư phạm lại thấp. 

3). Thực trạng kỹ năng DHPH của SV còn rất thấp ở tất cả các nhóm kỹ 

năng. SV còn lúng túng trong quá trình thực hiện các kỹ năng DHPH, SV ít có cơ 

hội để thể hiện nhiều kỹ năng DHPH. 

4). Thực trạng rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua hoạt động thự tập sư 

phạm ít được quan tâm, thực hiện không thường xuyên ở cả các học phần 

RLNVSPTX và cả khâu thực tập giảng dạy tại trường THPT. Chương trình TTSP 

vẫn còn theo lối truyền thống, ít đưa yêu cầu DHPH nói riêng và DH tích cực nói 

chung vào tiêu chí đánh giá kết quả thực tập. Hoạt động thực hành DH để chuẩn bị 

cho SV thực tập ở trường đại học sư phạm còn nhiều hạn chế, đặc biệt cơ sở vật 

chất, đội ngũ giảng viên hỗ trợ hoạt động thực hành trước khi đi TTSP còn thiếu và 

yếu. Tuy vậy, một số hoạt động rèn luyện kỹ năng DHPH trong quá trình TTSP tại 

trường THPT đã được thực hiện, đặc biệt những hoạt động như trao đổi về đặc điểm 

HS, những yêu cầu về mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức DHPH đã được 

GV hướng dẫn tổ chức khá thường xuyên.  

5). Quá trình rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua THSP có nhiều thuận lợi 

như: nhận thức của GV và SV về DHPH rất đúng đắn và họ thực sự mong muốn 

được áp dụng DHPH trong quá trình thực tập, nguồn tư liệu về DHPH đa dạng, phong 
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phú, sự ủng hộ của HS THPT đối với DH tích cực…Bên cạnh đó, công tác rèn luyện 

kỹ năng DHPH cũng gặp vô vàn khó khăn, tiêu biểu như: nội dung công việc thực tập 

quá nặng, việc chuẩn bị cho DHPH về lý luận và thực hành của SV tại trường đại học 

sư phạm còn nhiều hạn chế, cơ hội để thể hiện nhiều hình thức và phương pháp DHPH 

còn ít, điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện DH, cơ cấu số lượng lớp học...ở trường 

THPT còn nhiều bất cập cần có thời gian lâu dài để khắc phục. 

Thông qua quá trình nghiên cứu thực trạng chúng tôi nhận thấy kỹ năng 

DHPH của SV còn yếu và công tác rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV sư phạm chưa 

được quan tâm, đầu tư đúng mức so với lý luận về vai trò của nó. So với lý luận, 

thực trạng về hoạt động rèn luyện kỹ năng DHPH gặp nhiều khó khăn, vướng mắc 

cần phải điều chỉnh, khắc phục. Đây là cơ sở thực tiễn đặc biệt quan trọng để tiến 

hành rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV, nhằm chuẩn bị cho SV sư phạm thực hiện 

tốt các yêu cầu đổi mới DH trong hoạt động nghề nghiệp ở tương lai. 
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CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH RÈN LUYỆN KỸ NĂNG DẠY HỌC PHÂN HÓA 

CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

QUA TỔ CHỨC THỰC HÀNH SƯ PHẠM 
 

3.2. Nguyên tắc xây dựng quy trình rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho 

SV các trường đại học qua THSP 

3.1.1. Đảm bảo tính thống nhất giữa lý thuyết và thực hành 

Quy trình rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho SV qua THSP phải 

thống nhất chặn chẽ giữa lý thuyết và thực hành.  

- Trang bị lý thuyết về dạy học phân hóa cho SV sư phạm trong quá 

trình đào tạo tại trường đại học, đặc biệt là giai đoạn RLNVSPTX. Đảm bảo 

hình thành tri thức vững chắc lý luận dạy học phân hóa ở trường phổ thông. 

- Tận dụng các cơ hội để tổ chức cho SV thực hiện hoạt động thực hành 

dạy học phân hóa qua RLNVSPTX tại trường đại học, tập giảng và giảng thực 

tại trường phổ thông. 

- Thực hiện các hoạt động tự nghiên cứu lý luận, tự  rèn luyện kỹ năng 

thực hành, tiếp nhận kinh nghiệm về dạy học phân hóa để nâng cao hiệu quả 

hoạt động dạy học phân hóa trên lớp học. 

3.1.2. Đảm bảo tính khả thi và hiệu quả 

Quy trình đề xuất phải góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào 

tạo, phát triển kỹ năng dạy học tích cực theo định hướng đổi mới cho SV tại 

các trường sư phạm. 

-  Nâng cao hiệu quả công tác THSP, rèn luyện kỹ năng dạy học nói 

chung và kỹ năng dạy học phân hóa nói riêng cho SV ở các trường đại học sư 

phạm, góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo giáo viên gắn với yêu cầu đổi mới 

giáo dục ở trường phổ thông. 

- Quy trình được đề xuất tạo sự đổi mới trong hoạt động THSP của SV, 

giúp SV thực hiện được các hoạt động dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt 
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động học tập, dạy học phải phát huy tối đa năng lực, nhu cầu, hứng thú của 

học sinh, mang lại hiệu quả cao cho quá trình dạy học ở trường phổ thông. 

- Quy trình đề xuất phải có khả năng thực thi có hiệu quả trong thực 

tiễn đào tạo tại trường sư phạm và được áp dụng tốt, phù hợp với điều kiện 

TTSP tại trường phổ thông hiện nay. 

3.1.3. Đảm bảo tính logic, hệ thống và toàn diện 

Quy trình rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho SV phải được thực 

hiện có tuần tự logic chặt chẽ, có hệ thống và toàn diện. 

- Quy trình thực hiện tuân thủ theo quy luật hình thành kỹ năng nói 

chung là từ cung cấp tri thức (lý thuyết) đến trải nghiệm (thực hành), được 

thực hiện thườn xuyên và liên tục trong các giai đoạn của hoạt động THSP. 

- Quy trình tác động phải đồng bộ từ nhiều cá nhân, tổ chức, đơn vị, có 

sự kế thừa và phát triển kết quả ở các khâu trong quá trình đào tạo. Phải có sự 

thống nhất giữa các tổ bộ môn, các khoa, phòng đào tạo tại trường đại học với 

tổ bộ môn và trường phổ thông. Rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa bắt đầu 

từ công việc của giảng viên trường đại học, đặc biệt đội ngũ giảng viên các 

phân môn nghiệp vụ sư phạm đến hoạt động của giáo viên và cán bộ quản lý 

ở trường phổ thông, tuy nhiên yếu tố quyết định cho thành quả của công tác 

này chính là SV.  

- Ngoài ra, quy trình được triển khai có hiệu quả phụ thuộc vào nhiều yếu 

tố khác như: nguồn hoc liệu, cơ sở vật chất, phương tiện dạy học tại trường đại 

học sư phạm và trường phổ thông, ý thức, thái độ của học sinh phổ thông. 

3.1.4. Đảm bảo tính mềm dẻo và linh hoạt trong quá trình rèn luyện 

Quá trình rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa qua thực tập được thực 

hiện mềm dẻo và linh hoạt trong nhiều yếu tố. 

- Quy trình có thể được sử dụng mềm dẻo và linh hoạt về môi trường 

hoạt động. Thời gian và không gian để thực hiện hoạt động rèn luyện kỹ năng 

dạy học phân hóa đa dạng, phong phú và có nhiều biến đổi. 
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- Các nội dung và hình thức rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa được 

thực hiện mềm dẻo và linh hoạt tùy vào các đặc điểm môn học, bài học, điều 

kiện dạy học, địa bàn cụ thể.  

3.1.5. Đảm bảo tính đổi mới theo xu hướng hiện tại 

Dạy học phân hóa là xu hướng dạy học mới ở trường phổ thông và rèn 

luyện kỹ năng dạy học phân hóa cũng là xu hướng đào tạo theo năng lực ở 

trường đại học sư phạm.  Quy trình được đề xuất phải đảm bào theo xu hướng 

đổi mới hiện nay. 

- Dạy học phân hóa là xu hướng đổi mới giáo dục phổ thông trong định 

hướng của chúng ta hiện nay. Quá trình rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa 

phải mang lại những biến đổi tích cực ở hoạt động dạy học phổ thông ít nhất 

là trong thời gian SV THSP. 

- Dạy học phân hóa là một trong các nguyên tắc cơ bản của hoạt động 

dạy học, vì thế kỹ năng dạy học phân hóa là yêu cầu bắt buộc SV phải có để 

thực hiện hoạt động dạy học tại trường phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới 

giáo dục phổ thông. 

- Xuất phát từ đổi mới ở trường phổ thông đòi hỏi các trường sư phạm 

phải thực hiện đổi mới trong quá trình đào tạo, xu hướng chung hiện nay là 

phải đào tạo dựa trên năng lực thực hiện, đảm bảo SV ra trường đáp ứng được 

các yêu cầu của công việc giảng dạy và giáo dục tại trường phổ thông. 

3.2. Quy trình rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho SV qua tổ chức thực 

hành sư phạm 

Căn cứ vào lý luận về quy trình hình thành kỹ năng dạy học, lý luận DHPH 

tổ chức thực hành sư phạm hiện nay, chúng tôi đề xuất quy trình rèn luyện chung 

các kỹ năng dạy học phân hóa cho SV sư phạm qua thực hành sư phạm như sau: 
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Sơ đồ 3.1. Quy trình rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua thực hành sư phạm 

 

 

 

 

Giai 
đoạn 1: 
Bồi 
dưỡng 
lý luận 
về 
DHPH 
 

 

 

Xây dựng và bồi dưỡng chuyên đề 
DHPH qua các học phần 

SV thực hiện các bài tập, thảo luận về lý 
luận DHPH qua các học phần 

SV tự nghiên cứu về DHPH 

 
SV quan sát mẫu, đánh giá, nhận xét 

Tổ chức đánh giá kiến thức về 
DHPH 

Bồi dưỡng lý luận về 
DHPH qua học phần 

RLNVSPTX  tại trường 
đại học 

 

Thực hành luyện tập nhằm hình 
thành và phát triển các kỹ năng 

DHPH qua học phần RL 
NVSPTX trên đối tượng giả 

định 

SV thực hành sử dụng công cụ 
phân loại HS 

SV thực hành thiết kế kế hoạch 
DHPH 

SV thực hành DHPH qua thực 
hành DH vi mô và một số bài  

SV thực hành đánh giá theo tiêu 
chí DHPH 

Tổ chức cho SV đánh giá, điều 
chỉnh và hoàn thiện DHPH 

SV dự giờ quan sát mẫu, đánh giá 
nhận xét mẫu 

SV thực hành sử dụng công cụ 
phân loại HS  

SV thực hành lựa chọn nội dung bài 
họcvà thiết kế kế hoạch DHPH 

trong chương trình THPT 

SV đánh giá và điều chỉnh kế hoạch 
DHPH 

Thực hành luyện tập nhằm 
hình thành và phát triển một 
số kỹ năng DHPH qua học 
phần thực tập sư phạm 1 
(kiến tập) trên đối tượng 

thực 
 

 

 

Giai 
đoạn 2: 
Thực 
hành 
luyện 
tập 
nhằm 
hình 
thành 
kỹ năng 
DHPH 
cơ bản 
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Thông báo kết luận đánh giá 

 

Hướng dẫn tự đánh giá và 
đánh giá  kết quả rèn luyện 

KNDHPH của SV 

SV tự đánh giá và đánh giá 
kỹ năng DHPH 

 

Tổ chức đánh giá kết 
quả rèn luyện kỹ năng 

DHPH của SV 

 

Đánh giá 
kết quả 

rèn luyện 
kỹ năng 
DHPH 

 
 
 
 
 
 

Giai 
đoạn 3: 
Rèn 
luyện 
các kỹ 
năng 
DHPH 
tổng 
hợp 

Rèn luyện kỹ năng DHPH 
tổng hợp qua học phần 

thực tập sư phạm 2 trên 
đối tượng thực 

 

SV quan sát mẫu, đánh giá 
nhận xét mẫu 

 

SV sử dụng công cụ phân loại 
HS 

SV thiết kế công cụ và tham 
gia đánh giá kết quả HS THPT 

theo tiêu chí DHPH  

Đánh giá, điều chỉnh và hoàn 
thiện DHPH 

SV lựa chọn nội dung bài học 
và thiết kế kế hoạch DHPH 

SV thực hiện DHPH trên lớp 
tại trường THPT 
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Rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua thực hành sư phạm được tổ chức theo 

trình tự từ lý luận đến thực hành và trải nghiệm qua thực tiễn, đồng thời phát triển 

qua các mức độ từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp qua các giai đoạn SV 

thực hành dạy học tại trường ĐH và TTSP tại trường THPT. Để cụ thể hơn về tính 

logic trên, chúng tôi mô tả quy trình trên sơ đồ 3.1 thể hiện ở bảng sau: 

Nội dung 

rèn luyện 

Chủ thể Đối tượng Môi 

trường  

Học phần Yêu cầu 

Bồi dưỡng 

lý luận về 

DHPH 

Giảng viên 

ĐHSP 

SV rèn 

luyện trên 

đối tượng 

giả định 

Trường 

ĐHSP 

- Rèn luyện 

NVSPTX 

SV được 

trang bị đầy 

đủ kiến 

thức DHP 

Các kỹ 

năng 

DHPH cơ 

bản  

Giảng viên 

ĐHSP và 

GV THPT 

- SV rèn 

luyện trên 

đối tượng 

giả định và 

thực tế 

Trường 

ĐHSP và 

Trường 

THPT 

 

- Rèn luyện 

NVSPTX  

-   TTSP1 

(kiến tập) 

SV thực 

hành luyện 

tập ở mức 

độ đơn giản 

Các kỹ 

năng 

DHPH cơ 

bản,  mở 

rộng và 

chuyên sâu 

(tổng hợp) 

Giảng viên 

ĐHSP và 

GV THPT 

SV rèn 

luyện trên 

đối tượng 

thực tế 

Trường 

THPT 

TTSP 2 SV rèn 

luyện ở 

mức độ 

nâng cao 

trong điều 

kiện khác 

nhau 

Đánh giá 

kỹ năng 

DHPH 

Giảng viên 

ĐHSP và 

GV THPT 

SV rèn 

luyện trên 

đối tượng 

thực tế 

Trường 

THPT 

TTSP 2 Tự đánh giá 

và đánh giá 

kết quả rèn 

luyện 

KNDHPH 
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 Quá trình rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua THSP phải thực hiện nhiều 

giai đoạn, bên cạnh đó, các kỹ năng DHPH có mối quan hệ biện chứng lẫn nhau, vì 

vậy quy trình rèn luyện các kỹ năng dạy học này cũng có mối quan hệ hết sức chặt 

chẽ, có sự tham gia của giảng viên đại học và GV phổ thông, kết quả hoạt động rèn 

luyện các kỹ năng có ảnh hưởng qua lại với nhau. Căn cứ trên quy trình chung, 

chúng tôi xác định nội dung hoạt động rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua thực 

hành sư phạm như sau: 

3.2.1. Bồi dưỡng lý luận về DHPH cho SV qua học phần RLNVSPTX 

v Mục tiêu và nội dung hoạt động 

Kỹ năng là tổ hợp các thao tác, hành động của cá nhân nhằm thực hiện có 

hiệu quả nhiệm vụ theo mục tiêu đề ra. Bất cứ kỹ năng DHPH nào cũng phải dựa 

trên cơ sở lý luận. SV phải hiểu mục đích, cách thức đi đến kết quả của kỹ năng 

tương ứng và điều kiện để thực hiện kỹ năng DHPH. Mục tiêu của việc bồi dưỡng 

lý luận DHPH cho SV là mong muốn SV hiểu biết sâu sắc về bản chất của DHPH 

cũng như cách thức thực hiện DHPH ở trường THPT, chuyển hóa những lý luận về 

DHPH vào ý thức bên trong của SV để làm công cụ cho việc thực hiện các kỹ năng 

DH đó. Tuy vậy, nội dung chương trình đào tạo tại trường đại học sư phạm với hàm 

lượng tri thức lý luận DHPH cung cấp cho SV còn quá sơ sài, chi đi vào trọng tâm. 

Mặt khác, trong quá trình nghiên cứu chúng tôi nhận thấy, nguồn tư liệu về DHPH 

tuy đã được đề cập song vẫn chưa hệ thống, đặc biệt là lý luận về DHPH vi mô vẫn 

chưa được phổ biến ở Việt Nam. Chính vì lẽ đó, chúng ta cần phải xây dựng và 

hoàn thiện lý luận về DHPH để phổ biến cho SV, tiếp đến là tổ chức bồi dưỡng lý 

luận này cho họ trước khi tham gia RLNVSPTX và TTSP1,2 tại trường THPT. 

Mục tiêu chính của DHPH là khơi gợi và phát triển năng lực tiềm ẩn bên 

trong HS hướng đến sự khác biệt về trình độ, nhu cầu, hứng thú, đặc điểm trí 

tuệ…của HS trong quá trình DH.  Khi đã hoàn thiện được lý luận, chúng ta tiến 

hành bồi dưỡng cho SV nắm chắc lý luận về DHPH qua các cách thức khác nhau, 

chúng tôi cho rằng cần thực hiện giải pháp này theo các bước: 
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Bước 1: Xây dựng và hoàn thiện lý luận về DHPH 

Dù lý luận về DHPH hiện nay đã được đề cập song vẫn còn thiếu hệ thống, 

cần phải xây dựng và hoàn thiện mảng lý luận này. Có nhiều nội dung lý luận cần 

trang bị cho SV, quá trình nghiên cứu cùng với góp ý của các chuyên gia giáo dục, 

GV giảng dạy phương pháp bộ môn, GV phổ thông,… chúng tôi cung cấp nội dung 

lý luận về DHPH để bồi dưỡng cho SV như sau (cụ thể tài liệu tại phần phụ lục): 

 

LỜI MỞ ĐẦU 

Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ DHPH 

1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề dạy học phân hóa 

1.1. Trên thế giới 

1.2. Tại Việt Nam 

2. Khái niệm và vai trò của dạy học phân hóa ở trường trung học phổ 

thông 

2.1. Khái niệm về dạy học phân hóa 

2.2. Vai trò của dạy học phân hóa ở trường phổ thông 

3. Cơ sở khoa học của dạy học phân hóa 

3.1. Lý thuyết văn hóa xã hội của Lev Semyonovich Vygotsky 

3.2. Lý thuyết về đa trí tuệ của Gardner 

3.3. Lý thuyết về các PCHT cơ bản 

3.4. Lý thuyết về mối quan hệ giữa giáo dục và sự phát triển trí thông minh, 

óc sáng tạo của HS 

Phần 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DHPH 

1. Khái niệm về phương pháp dạy học 

2. Một số phương pháp DHPH 

2.1. Phương pháp dạy học theo nhóm nhỏ dựa trên quan điểm DHPH 

2.2. Phương pháp dạy học theo hợp đồng dựa trên quan điểm DHPH 

2.3. Dạy học theo góc dựa trên quan điểm DHPH 

2.4. Phương pháp dạy học theo dự án dựa trên quan điểm DHPH 
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Phần 3: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DHPH Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG 

1. Giai đoạn chuẩn bị dạy học phân hóa 

1.1. Tìm hiểu, nghiên cứu học sinh, bài học và điều kiện dạy học 

1.2. Thiết kế kế hoạch DHPH  

2. Giai đoạn tổ chức thực hiện kế hoạch DHPH trên lớp 

2.1. Tổ chức lớp và nhóm học tập theo từng nhóm đặc điểm của học sinh 

2.2. Quản lí thời gian hoạt động dạy học phân hóa 

2.3. Tổ chức hướng dẫn, điều khiển, điều chỉnh hoạt động học tập theo từng 

nhóm đặc điểm của HS 

2.4. Tổ chức triển khai các hình thức, phương pháp và kỹ thuật DH đa dạng 

theo từng nhóm đặc điểm của HS 

2.5. Xử lý các tình huống sư phạm trong hoạt động DHPH 

3. Giai đoạn sau khi thực hiện kế hoạch dạy học phân hóa 

3.1. Điều chỉnh và hoàn thiện các mục tiêu, nội dung DH theo từng nhóm đối 

tượng HS 

3.2.  Điều chỉnh và hoàn thiện hình thức, phương pháp và kỹ thuật DH theo 

từng nhóm đối tượng HS 

3.3.  Điều chỉnh và hoàn thiện cơ sở vật chất, phương tiện và công nghệ DH 

3.4. Điều chỉnh thái độ và hành vi của HS phù hợp với đặc điểm từng nhóm 

phân hóa 

3.5. Kỹ năng điều chỉnh và hoàn thiện các bộ công cụ, kỹ thuật kiểm tra, đánh 

giá kết quả học tập theo DHPH 

4. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong DHPH 

4.1. Khái quát về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập  

4.2. Một số định hướng về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong DHPH 

5. Một số kế hoạch bài học theo hướng DHPH trong các môn học ở trường 

phổ thông 

Phụ lục 

Tài liệu tham khảo 
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Dựa trên khung lý luận DHPH này, giảng viên các học phần RLNVSPTX sẽ 

thiết kế các nội dung chuyên đề hoặc mô đun vào kế hoạch dạy học của học phần 

tương ứng. 

Bước 2: Tổ chức hoạt động bồi dưỡng lý luận về DHPH cho SV qua học phần 

NVSPTX 

Học phần RLNVSPTX do các giảng viên tại trường ĐH đảm nhận. Lý luận 

DHPH có thể được lồng ghép, tích hợp trong nội dung chương trình của học phần 

RLNVSP. Ngoài ra, nguồn tư liệu về lý luận DHPH có thể được cung cấp cho SV 

tự nghiên cứu thêm để có thể áp dụng cho hoạt động thực tiễn. 

Hoạt động 1: Bồi dưỡng chuyên đề về dạy học phân hóa qua các học phần 

NVSP tại trường ĐH 

Bồi dưỡng chuyên đề này nhằm trang bị kiến thức về DHPH cho SV thông 

qua lồng ghép vào chương trình RLNVSPTX như: sử dụng công cụ phân loại học 

sinh theo từng tiêu chí, nhận xét và định dạng được các bài học theo tiêu chí phân 

hóa;  lựa chọn và vận dụng các phương pháp DHPH; quy trình tổ chức DHPH, các 

điều kiện thực hiện DHPH… 

Thời gian gần đây, tại trường THPT quan điểm DHPH đã được triển khai, do đó 

DHPH là vấn đề được chú trọng trong nội dung ở học phần RLNVSPTX của chương 

trình đào tạo tại trường đại học. Các chuyên đề trang bị lý luận DHPH cho SV được 

thực hiện lồng ghép vào học phần RLNVSPTX rất nhiều thuận lợi. Tùy theo điều kiện 

thực tiễn, giảng viên giảng dạy sẽ quyết định lựa chọn chuyên đề cụ thể.  

Ví dụ:  Tên chuyên đề: Nghiên cứu và phân loại HS trong quá trình DHPH 

+ Mục đích chính của chuyên đề là trang bị cho SV có kiến thức về lựa chọn 

và sử dụng các hình thức nghiên cứu, phân loại HS.  

+ Thông tin cơ bản cho hoạt động 

Xác đinh cho SV các tiêu chí phân loại HS phổ biến để DHPH như: năng 

lực, hứng thú, phong cách học tập… 

Cung cấp tư liệu phục vụ cho phân loại HS như tư liệu về các hình thức thu 

thập thông tin sau: 
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1. Kiểm tra, đánh giá chuẩn đoán (trắc nghiệm, tự luận, vấn đáp,…) 

2. Phỏng vấn ban cán sự và từng HS 

3. Nghiên cứu hồ sơ lớp học: sổ đầu bài, sổ điểm… 

4. Trao đổi với GV bộ môn những người hiểu rõ nhất về HS lớp giảng dạy. 

5. Xây dựng bảng hỏi (phiếu anket) để thu thập thông tin về HS  

6. Quan sát hoạt động học tập của HS 

7. Thực hiện các bài test tâm lý về phong cách học tập, đặc điểm nhân cách… 

Chẳng hạn qua học phần RLNVSPTX vấn đề  nghiên cứu và phân loại HS 

giảng viên hướng dẫn cho SV biết dựa vào tiêu chí phân loại để lựa chọn hình thức 

thu thập thông tin cho phụ hợp. 

A 
Tiêu chí phân loại 

B 
Hình thức thu thập thông tin 

Năng lực học tập 
(chọn các hình thức 
1,2,3,4,5,6 tại cột B) 
 

Hứng thú học tập 
(chọn các hình thức 
2,3,4,5,6 tại cột B) 

Phong cách học tập 
(chọn các hình thức 
2,3,4,5,6,7 tại cột B) 
…………….. 

1. Kiểm tra, đánh giá chuẩn đoán (trắc nghiệm, tự 
luận, vấn đáp,…) 

2. Phỏng vấn ban cán sự và từng HS 
3. Nghiên cứu hồ sơ lớp học: sổ đầu bài, sổ điểm… 
4. Trao đổi với GV bộ môn những người hiểu rõ nhất 

về HS lớp giảng dạy. 
5. Xây dựng bảng hỏi (phiếu anket) để thu thập thông 

tin về HS  
6. Quan sát hoạt động học tập của HS 
7. Thực hiện các bài test tâm lý về phong cách học 

tập, đặc điểm nhân cách 
…………………. 

 + Nhiệm vụ: Trong chuyên đề này, giảng viên cung cấp tư liệu, giảng dạy 

và trao đổi về các nội dung, hình thức, các bước tiến hành thu thập thông tin HS để 

phân loại HS theo các tiêu chí phân hóa. SV nghiên cứu tư liệu, tham gia học tập và 

cùng thảo luận để thông hiểu về lý luận để phân loại HS. 

Tên chuyên đề: Sử dụng các phương pháp dạy học theo tiếp cận quan điểm dạy 

học  phân hóa cơ bản ở trường THPT 
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+ Mục đích của chuyên đề nhằm trang bị cho SV  lý luận về các phương 

pháp để thực hiện quan điểm DHPH theo các tiêu chí nhất định. 

+ Thông tin cơ bản cho hoạt động 

Cung cấp cho SV lý luận về việc sử dụng các phương pháp dạy học dựa trên 

quan điểm phân hóa. Trong phạm vi này, chúng tôi chỉ xác định 4 phương pháp 

chính như sau: 

Phương 
pháp 

Khung nội dung thông tin cơ bản cho hoạt động 

Dạy học 
theo nhóm 
nhỏ dựa 
trên quan 
điểm 
DHPH 

- Khái niệm 
- Tiến trình thực hiện dạy học theo nhóm theo tiêu chí phân hóa 

+ Bước 1: Thành lập nhóm 
+ Bước 2: GV giới thiệu các gói nội dung và cung cấp một số 
thông tin để định hướng cho hoạt động nhóm 
+ Bước 3: Thảo luận nhóm 
+ Bước 4: Thảo luận lớp 
+ Bước 5: GV tổng kết và khái quát kết quả bài học  

Dạy học 
theo hợp 
động dựa 
trên quan 
điểm 
DHPH 

- Khái niệm 
- Quy trình thực hiện dạy học theo hợp đồng 

+ Chọn nội dung và thời gian phù hợp 
+ Thiết kế kế hoạch bài học  
+ Tổ chức kí hợp đồng 
+ Tổ chức nghiệm thu hợp đồng 

Dạy học 
theo góc 
dựa trên 
quan điểm 
DHPH 
 

- Khái niệm 
-  Quy trình thực hiện dạy học theo góc 

+ Giai đoạn 1: Thiết kế tiến trình dạy học  
Bước 1: Xác định môi trường học tập 
Bước 2: Thiết kế các nhiệm vụ học tập và hoạt động tại các góc 
+ Giai đoạn 2: Tổ chức dạy học theo góc 
Bước 1: Sắp xếp không gian lớp học 
Bước 2:  Đặt vấn đề, giới thiệu bài học và nội dung học tập ở 
các góc 
Bước 3: Tổ chức cho HS học tập tại các góc 
Bước 4: Tổ chức HS trao đổi, thống nhất kiến thức 
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Dạy học 
theo dự án 
dựa trên 
quan điểm 
DHPH 

- Khái niệm 
- Phân loại dự án trong DHPH 
- Vai trò của HS và GV  trong dạy học dựa trên dự án: 
- Quy trình dạy học theo dự án, gồm các bước sau: 

+ Vấn đề trong thực tiễn cần giải quyết 
+ Phát hiện dự án 
+ Xác định mục tiêu dự án 
+ Lập kế hoạch thực hiện dự án (phân nhóm theo tiêu chí phân 

hóa, gợi ý nguồn tài nguyên) 
+ Triển khai dự án (thu thập và xử lí thông tin, theo dõi, đôn 
đốc). 

+ Trình bày kết quả của dự án (trình bày sản phẩm, đánh giá sản 
phẩm). 

 

+ Nhiệm vụ: Kết thúc hoạt động  bồi dưỡng chuyên đề này, SV phải hình 

thành được lý luận về việc sử dụng các phươn pháp dạy học để thực hiện quan điểm 

dạy học phân hóa ở từng nội dung bài học phù hợp. 

Hoạt động 2: SV thực hiện các bài tập, thảo luận về lý luận DHPH 

Căn cứ vào thực tiễn, chúng ta cung cấp cho SV tư liệu về DHPH và yêu cầu 

SV phải thực hiện các bài tập, thảo luận nhóm…về một số nội dung lý luận DHPH. 

Có nhiều nội dung DHPH có thể trang bị cho SV qua hình thức các bài tập, thảo 

luận, chẳng hạn: 

- Hãy trình bày vai trò của DHPH ở trường phổ thông 

- Hãy xác định các cơ sở khoa học của DHPH ở trường phổ thông  

- Phân tích chương trình dạy học và xác định bài học để thiết kế kế hoạch DH 

theo qua điểm DHPH 

- Thiết kế công cụ đánh giá kết quả học tập dựa trên quan điểm dạy học phân 

hóa 

Hoạt động 3: SV tự nghiên cứu về DHPH 

- Các điều kiện để tiến hành DH ở trường phổ thông 

- Các giai đoạn thực hiện DHPH ở trường phổ thông 
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Hoạt động 4: Quan sát mẫu, đánh giá, nhận xét 

Mục tiêu của hoạt động qua sát giờ dạy mẫu (dự giờ, xem video tiết dạy…) 

DHPH nhằm giúp SV có cơ hội trải nghiệm giữa lý luận được học với thực tế tiết 

DHPH, qua đó SV hiểu rõ hơn về mặt lý luận DHPH. Hơn nữa, đội ngũ giảng viên 

và GV dạy mẫu (qua video) là những người có kinh nghiệm lâu năm và thường có 

năng lực DHPH rất tốt nên SV được học hỏi rất nhiều từ những hoạt động này. 

Dự giờ dạy mẫu được tiến hành rất thường xuyên trong học tập học phần 

RLNVSPTX. Để rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV, sau khi thông hiểu về lý luận SV 

phải được quan sát, tiếp nhận những bài DHPH thực tế của GV. Trước khi tiến hành 

dạy mẫu, GV phải thông báo cho SV rõ về mục tiêu DH, cách thức thực hiện DHPH 

trong bài dạy. Đồng thời yêu cầu SV phải soạn giáo án giảng dạy theo định hướng 

của giảng viên để có tâm thế dự giờ, quan sát video và so sánh lo gic thực hiện của 

giảng viên với ý tưởng DH của mình. Giảng viên có thể sử dụng nhiều phương pháp 

DHPH khác nhau, thực hiện DHPH trên các căn cứ đa dạng và phong phú. Sau khi 

kết thúc các tiết dạy mẫu, giảng viên phải đánh giá, nhận xét và phân tích cho SV rõ 

quy trình thực hiện DHPH vừa được thể hiện và rút kinh nghiệm sau khi dự giờ. 

Cũng theo quy trình trên, trường đại học sư phạm có thể mời các GV có kinh 

nghiệm và năng lực DHPH tốt ở trường THPT dạy mẫu cho SV theo dõi và học hỏi 

kinh nghiệm.  

Hoạt động 5: Tổ chức đánh giá kiến thức về DHPH 

 Kết thúc quá trình bồi dưỡng lý luận về DHPH nêu trên, giảng viên phương 

pháp dạy học bộ môn phải tổ chức đánh giá kiến thực về DHPH mà mỗi SV đạt 

được để nhận xét và điều chỉnh. Giảng viên có thể thực hiện nhiều hình thức kiểm 

tra đánh giá như: vấn đáp, tự luận, trắc nghiệm,…để xác định mức độ kiến thức 

DHPH mà SV đạt được. Dựa vào kết quả, giảng viên phải thông báo cho SV và tư 

vấn phương hướng hoàn thiện kiến thức. 

v Điều kiện để thực hiện hoạt động bồi dưỡng lý luận DHPH cho SV qua 

RLNVSPTX 
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Nhiệm vụ trọng tâm của giải pháp này là xây dựng được hệ thống cơ sở lý 

luận về DHPH và tổ chức để cung cấp nguồn lý luận đó cho SV sư phạm qua các 

hoạt động nêu trên. Công việc này được thực hiện trong các điều kiện sau: 

- Nghiên cứu, tìm hiểu và xử lý các tư liệu về DHPH nhằm xây dựng cơ 

sở lý luận. 

- Thông qua các ý kiến chuyên gia, đội ngũ giảng viên phương pháp và SV 

sư phạm để điều chỉnh và hoàn thiện cơ sở lý luận. 

- Giảng viên RLNVSPTX phải có sự chuẩn bị, lồng ghép chuyên đề bồi dưỡng 

trong chương trình, yêu cầu SV phải tham gia đầy đủ các chuyên đề bồi dưỡng. 

- Sử dụng kết quả học tập chuyên đề là một hệ số trong đánh giá kết quả học 

tập của học phần. 

- Các SV sư phạm phải có ý thức nghiêm túc, tích cực tham gia, tìm hiểu về 

xu hướng DH này. 

3.2.2. Tổ chức thực hành luyện tập các kỹ năng dạy học phân hóa cơ bản cho 

sinh viên qua tổ chức thực hành sư phạm 

v Mục tiêu và nội dung 

Sau khi trang bị cho SV kiến thức về DHPH, chúng ta tổ chức cho SV thực 

hành luyện tập ở mức độ đơn giản với điều kiện giống hoặc gần giống với mẫu để hình 

thành và phát triển các kỹ năng DH này. Yêu cầu cần đạt của giai đoạn này là hình 

thành và phát triển kỹ năng DHPH ở mức đơn giản, giai đoạn này được thực hiện 

thông qua 2 học phần là RLNVSPTX và TTSP 1 (kiến tập). 

3.2.2.1. Thực hành luyện tập nhằm hình thành và phát triển các kỹ năng 

DHPH qua học phần phần rèn luyện NVSPTX (thực hành giảng dạy) tại trường 

đại học 

Hoạt động 1: SV thực hành sử dụng công cụ nghiên cứu và phân loại HS 

Tiến hành DHPH phải dựa trên nền tảng là phân loại HS để thiết kế và tổ 

chức DH phù hợp với đối tượng. Chính vì lẽ đó, nghiên cứu và phân loại HS là kỹ 

năng đầu tiên mà người dạy cần phải có để tiến hành DHPH. Nội dung lý luận về 

nghiên cứu kỹ năng này đã được đề cập ở phần trên. Trong học phần RLNVSPTX, 
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tổ chức thực hành rèn luyện kỹ năng sử dụng công cụ nghiên cứu và phân loại HS 

cho SV được tiến hành qua các nội dung sau: 

- SV xác định các căn cứ phân loại học sinh: năng lực, phong cách và hứng 

thú học tập. 

- SV tập làm các công cụ để phục vụ cho việc phân loại HS như:  

+ Xây dựng các bài kiểm tra, đánh giá chuẩn đoán  

+ Xây dựng các câu hỏi để phỏng vấn HS, GV THPT 

+ Xây dựng kế hoạch nghiên cứu và lưu giữ thông tin về hồ sơ lớp học: sổ 

đầu bài, sổ điểm… 

+ Xây dựng bảng hỏi (phiếu anket) để thu thập thông tin về HS  

+ Xây dựng các tiêu chí và hoàn thành các phiếu quan sát 

- Giảng viên hướng dẫn và yêu cầu SV thực hiện các bài test tâm lý về phong 

cách học tập, đặc điểm nhân cách trên lớp giả định (lớp SV), phân tích và đánh giá 

kết quả bài test. 

Hoạt động 2: SV thực hành thiết kế kế hoạch DHPH 

Thiết kế kế hoạch DH nói chung là công việc bắt buộc mà mỗi SV phải thực 

hiện trong học phần RLNVSPTX phải thực hiện. Tuy nhiên, DHPH có nhiều điểm 

khác biệt so với kế hoạch DH đồng loạt, vì vậy hoạt động thiết kế kế hoạch bài dạy 

cũng có rất nhiều khác biệt. Giai đoạn đặt ra yêu cầu SV làm quen với các giáo án 

thiết kế theo hướng DHPH, so sánh sự khác biệt giữa hai giáo án về DHPH và DH 

đồng loạt. Kết quả mong đợi của công việc này là SV có kỹ năng DHPH thiết kế kế 

hoạch DHPH ở mức cơ bản ban đầu. Trong học phần RLNVSPTX chúng tôi đề 

xuất các bước hình thành kỹ năng này như sau: 

Bước 1: Giảng viên thông báo mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ công việc, đặc 

biệt xác định cho SV biệt phân tích rõ yêu cầu về một kế hoạch (giáo án) dạy học 

phân hóa 

Bước 2: SV quan sát và tìm hiểu một số kế hoạch DHPH mẫu cụ thể 

Bước 3: SV nghiên cứu chương trình, đặc điểm bài học, chọn bài dạy học 

phù hợp theo tiêu chí phân hóa 
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Bước 4: SV xác định tiêu chí phân hóa (năng lực, hứng thú, phong cách học 

tập, phối hợp cả 3 tiêu chí) và lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp với mục tiêu, 

nội dung và tiêu chí phân hóa. 

Bước 5: Tiến hành thiết kế và  hoàn thiện kế hoạch dạy học 

Bước 6: Tổ chức nhận xét, đánh giá, điều chỉnh và hoàn thiện bản kế 

hoạch DHPH 

Trong giai đoạn này, yêu cầu SV phải thiết kế được kế hoạch DHPH ở mức 

độ cơ bản. Giảng viên đánh giá kỹ năng này ở các tiêu chí là thiết kế mục tiêu, nội 

dung, lựa chọn phương pháp, kỹ thuật và công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập 

theo hướng phân hóa. 

Hoạt động 3: SV thực hành DHPH qua thực hành DH vi mô và một số 

bài cụ thể 

ü Tổ chức hoạt động thực hành kỹ năng dạy học phân hóa dựa trên 

quan điểm dạy học vi mô 

Giai đoạn này SV thực hành luyện tập trên đối tượng học sinh giả định, 

người học là các SV trong nhóm, trong lớp. Mục tiêu của tổ chức rèn luyện kỹ năng 

DHPH cho SV theo quan điểm DH vi mô là tận dụng các ưu việt của quan điểm DH 

này trong quá trình rèn luyện kỹ năng sư phạm cho SV. Thực chất của cách thức 

DH này cho phép SV được thực hiện từng kỹ năng thực hành DHPH riêng lẻ trong 

một bài học ngắn (trích đoạn bài học) trong một lớp mini với sự ghi chép và đóng 

góp ý kiến của các SV khác trong nhóm. Đồng thời tạo điều kiện để các SV trong 

nhóm, các GV có thể nhận xét, góp ý tỉ mỉ từng thao tác DHPH cho SV. DH vi mô 

bắt buộc SV phải thực hiện lặp đi lặp lại lần 1, lần 2 thậm chí lần 3, lần 4 nên các kỹ 

năng DHPH khi đưa vào thực hiện được thực hiện triệt để và dễ thành thục. DH vi 

mô đã được nghiên cứu, phát triển từ lâu và đã chứng minh được tính hiệu quả rất cao 

trong rèn luyện kỹ năng DH cho SV sư phạm và bồi dưỡng GV mới vào nghề. Vận 

dụng cách thức này để thực hành luyện tập kỹ năng DHPH cho SV qua RLNVSPTX 

có nhiều ưu thế. Cách thức này có thể được tiến hành theo các bước sau: 

Bước 1: Tổ chức cho SV xem một trích đoạn về DHPH ở một bài cụ thể 
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- GV hướng dẫn giới thiệu lý luận về DHPH, hướng dẫn SV quan sát một 

trích đoạn về DHPH cụ thể.  

- SV quan sát và phân tích các kỹ năng DHPH cần rèn luyện và xem băng, 

video,…minh họa việc sử dụng kỹ năng đó.  

- GV hướng dẫn và yêu cầu SV thiết kế một trích đoạn bài học theo DHPH. 

- SV làm việc theo nhóm soạn bài, thiết kế trích đoạn một bài học để thực 

hành kỹ năng DHPH cần luyện tập. 

Bước 2: Thực hành giảng dạy trong lớp học vi mô có phản hồi 

- Hướng dẫn SV thực hành tập giảng theo DHPH 

- Một SV giảng tập một đoạn trích (trong 10 đến 15 phút) cho nhóm SV 

khác trong nhóm đóng vai HS. Lúc này các SV quan sát có thể ghi chép các hoạt 

động DH, quá trình này được ghi tiếng và ghi hình. 

- GV tổ chức cho SV góp ý, phản hồi kết quả thực hành DHPH của SV ở 

trích đoạn bài học. 

- GV cùng SV xem lại toàn bộ băng ghi hình về hoạt động DHPH vừa diễn 

ra và nghe ý kiến phản hồi của GV và SV khác về hoạt động vừa diễn ra. 

Bước 3: Dạy lại lần 2 có phản hồi 

- SV soạn lại giáo án đoạn trích theo kết quả góp ý phản hồi. 

- GV tổ chức cho SV tập dạy lần 2 

- SV tiếp tục thực hành lại kỹ năng DHPH lần 2, hoạt động này vẫn tiến 

hành ghi tiếng và ghi hình. 

- Dựa trên kết quả ghi tiếng và ghi hình, GV tổ chức góp ý, phản hồi cho 

thực hành lần 2 

- Trong trường hợp các kỹ năng DHPH của SV vẫn còn quá nhiều lỗi, cần tiếp 

tục rèn luyện, GV yêu cầu SV phải dạy lại lần 3 hay lần 4 để thành thục kỹ năng. 

Như vậy, khi SV đã tiến hành thực hành các kỹ năng trên lớp học vi mô 

(nhóm nhỏ hay mini) và đáp ứng được các yêu cầu về DHPH, GV hướng dẫn cho 

phép và tổ chức cho SV thực hành giảng dạy bài học hoàn chỉnh trên lớp học thực, 

có số lượng HS đông. 
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Tuy nhiên, thời lượng học phần RLNVSPTX còn hạn chế về mặt thời gian, 

vì vậy các nhóm SV phải linh hoạt tập giảng dạy ở không gian và thời gian khác 

nhau, nhưng phải cung cấp bản video (ghi tiếng và ghi hình) để chuyển cho giảng 

viên nhận xét, điều chỉnh. Các hoạt động thực hành để rèn kỹ năng DHPH trên lớp 

được thực hiện càng nhiều càng tốt.  

Lưu ý: Điều kiện để thực hiện hoạt động 

Hoạt động này dựa trên lợi thế của DH vi mô, vì vậy điều kiện để thực hiện 

cũng phải tuân theo quan điểm DH này, đó là: 

- Số lượng SV trong một nhóm để thực hiện DH phải từ 6 đến 8 người.  

- Phải có các điều kiện hỗ trợ đầy đủ đặc biệt có camera tốt, laptop (tivi, đầu 

video…). 

- SV thực tập phải tập trung quan sát kết hợp ghi chép, nhiệt tình tham gia 

góp ý để hoàn thiện kỹ năng. 

- Điều kiện phòng ốc ở trường đại học, trường THPT phải đa dạng mới đáp 

ứng được quan điểm DH này. 

ü Tổ chức cho SV thực hành luyện tập kỹ năng DHPH ở một số bài cụ thể 
Tổ chức cho SV thực hành luyện tập kỹ năng DH này nhằm giúp HS trải 

nghiệm về quan điểm DHPH trên đối tượng giả định, SV khác trong lớp, nhóm 

đóng vai trò là “học sinh”, đây là khâu biến những ý tưởng ở phần thiết kế thành 

hiện thực. Đồng thời, phát triển cho SV khả năng đánh giá mức độ đạt được các kỹ 

năng DHPH hiện tại của bản thân trước khi giảng thực. Bên cạnh đó, sau phần 

RLNVSPTX, SV sẽ đúc rút được rất nhiều kinh nghiệm để tiến hành DHPH ở giai 

đoạn sau được tốt hơn. Sau khi hoàn thiện giáo án và được giảng viên hướng dẫn 

phê duyệt, SV tập giảng trong lớp, nhóm. Giảng viên sẽ nhận xét, góp ý và điều 

chỉnh hoạt động cho SV, đồng thời tổ chức cho SV góp ý lẫn nhau nhằm đạt được 

mức độ kỹ năng DHPH. 

Giai đoạn này, yêu cầu SV phải đạt các mức độ cơ bản về tổ chức lớp và 

nhóm học tập theo tiêu chí phân hóa, quản lý được thời gian, hướng dẫn và điều 

khiển lớp học  theo nhóm phân hóa và thực hiện các hình thức, phương pháp, kỹ 

thuật dạy học đa dạng theo từng nhóm đặc điểm của học sinh phân hóa. 
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Hoạt động 4: SV thực hành đánh giá theo tiêu chí DHPH 

Đánh giá theo tiêu chí DHPH có nhiều cách phân chia, trong giai đoạn thực 

hành luyện tập DHPH ở mức cơ bản này yêu cầu SV phải đánh giá được đầu vào và 

đầu ra của quá trình DHPH. SV phải biết sử dụng các công cụ đánh giá để xác định 

tâm thế học tập, năng lực học hiện có, phân loại học sinh theo những đặc điểm nhất 

định (tính cách, sở thích, hứng thú, năng khiếu…) của HS, sử dụng đa dạng các 

công cụ, kỹ thuật, phương pháp kiểm tra đánh giá theo dạy học phân hóa và mục 

tiêu đạt được của từng nhóm đối tượng HS. Trước khi luyện tập kỹ năng này, ngoài 

việc trang bị kiến thức, giảng viên RLNVSPTX cần giải thích, hướng dẫn tỉ mỉ cho 

SV biết sử dụng các công cụ đánh giá đa dạng, từ thiết kế các bộ câu hỏi trưng cầu 

ý kiến, sử dụng các bài kiểm tra năng lực, các bộ test phong cách học tập…đến lập 

phiếu đánh giá cụ thể theo tiêu chí phân hóa.  

Hoạt động 5: Tổ chức cho SV đánh giá, điều chỉnh và hoàn thiện DHPH 

 Đánh giá, điều chỉnh và hoàn thiện DHPH nhằm mục đích xác định mức độ 

các kỹ năng DHPH của SV sau học phần RLNVSPTX đạt được. Để thực hiện việc 

đánh giá, điều chỉnh và hoàn thiện DHPH có hiệu quả, giảng viên phải đưa nội dung 

đánh giá này vào một trong các tiêu chí đánh giá kết thúc học phần RLNVSPTX.  

Tóm lại, thực hành luyện tập kỹ năng DHPH qua học phần RLNVSPTX 

nhằm hình thành và phát triển cho SV các kỹ năng ở mức cơ bản, SV luyện tập trên 

đối tượng giả định. Đây là khâu rất quan trọng, có thể hình thành được gần như toàn 

bộ các kỹ năng DHPH đã đề xuất, làm tiền đề cho quá trình thực hành luyện tập các 

kỹ năng DHPH ở giai đoạn tiếp theo.  

v Điều kiện tổ chức thực hành luyện tập kỹ năng DHPH cơ bản cho SV 

qua RLNVSPX  

- Giảng viên học phần NVSPTX tại trường ĐHSP phải có bộ công cụ và 

phương pháp để nghiên cứu và phân loại HS như các bộ test tâm lý, phiếu quan sát, 

hồ sơ học tập, câu hỏi phỏng vấn… 

- Trường ĐHSP phải hỗ trợ các điều kiện cho SV được thực hiện hoạt động 

thực hành làm thử trên đối tượng giả định. Đặc biệt cần phát huy hết vai trò của 

trung tâm rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ở các trường đại học.  
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- Giảng viên học phần NVSPTX tại trường ĐHSP phải tổ chức đánh giá, 

nhận xét kết quả hoạt động rèn luyện kỹ năng. 

- DHPH là một xu hướng dạy học phổ biến ở trường THPT hiện nay, do đó 

cần đưa nội dung thực hành luyện tập kỹ năng DHPH vào trong tiêu chí đánh giá 

kết quả học tập học phần RLNVSPTX. 

3.2.2.2. Thực hành luyện tập nhằm hình thành và phát triển một số kỹ năng 

DHPH qua học phần thực tập sư phạm 1 (kiến tập) trên đối tượng thực tại 

trường trung học phổ thông 

Chương trình TTSP1 (kiến tập) yêu cầu chính đối với SV là làm công tác giáo 

dục. Đối với công tác giảng dạy,  TTSP 1 yêu cầu chủ yếu là SV phải dự giờ, quan sát 

hoạt động giảng dạy của GV phổ thông, thực hiện tìm hiểu HS và môi trường dạy học, 

thiết kế kế hoạch dạy học và tham dự một vài tiết ở trường phổ thông.  Căn cứ vào thực 

tiễn TTSP1, chúng tôi xác định cần tập trung thực hành luyện tập cho SV các kỹ năng 

DHPH sau: 

(1) Kỹ năng nghiên cứu, phân loại học sinh theo tiêu chí phân hóa 

(2) kỹ năng thiết kế kế hoạch DHPH 

Khác với giai đoạn luyện tập các kỹ năng DHPH qua RLNVSPTX là qua đối 

tượng giả định, thực hành luyện tập qua TTSP 1 (kiến tập) nhằm hình thành và phát 

triển một số kỹ năng DHPH trên đối tượng thực tế. Mặc dù yêu cầu cần đạt kỹ năng 

DHPH vẫn ở mức cơ bản, song SV được trải nghiệm, được vận dụng các lý luận đã 

trang bị, các kỹ năng đã hình thành từ học phần RLNVSPTX vào trong môi trường 

thực tế dạy học ở trường THPT. Luyện tập các kỹ năng DHPH cho SV qua TTSP 

1(kiến tập) được thực hiện qua các hoạt động sau: 

Hoạt động 1: SV dự giờ quan sát tiết DHPH của GV phổ thông và đánh giá 

nhận xét mẫu 

Theo quy trình TTSP 1 hiện nay, các bộ môn ở trường THPT cơ bản đều tổ 

chức dạy mẫu cho SV TTSP1 quan sát. Mặt khác, xu hướng DHPH hiện tại là một 

yêu cầu tất yếu trong quá trình DH ở trường THPT. Do đó, chúng tôi xác định sử 

dụng các tiết này để dạy mẫu về DHPH là một phương án vừa thực hiện mục tiêu 
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rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV vừa không đảo lộn thời gian của các công việc tại 

trường THPT. Cũng tương tự như trên, trước khi tham gia dự giờ SV buộc phải 

soạn giáo án bài dạy theo DHPH, đối chiếu bài soạn của mình với quy trình tổ chức 

của GV giảng dạy. Sau khi dự giờ các tiết DHPH của GV bộ môn ở trường THPT, 

GV và SV thực tập cùng nhau nhận xét, rút ra bài học kinh nghiệm và những lưu ý 

khi thực hiện bài soạn và tổ chức DHPH. 

Hoạt động 2: SV thực hành sử dụng công cụ phân loại học tập của HS và môi 

trường học tập 

Trong khuôn khổ dạy học hiện nay,  quá trình dạy học ở trường trung học 

phổ thông phải luôn luôn bám sát vào yêu cầu về nội dung chương trình dạy học 

quy định. Vì vậy, DHPH không phải là phương án được áp dụng cho tất cả các bài 

dạy. Vì lẻ đó, trước khi quyết định lựa chọn bài dạy theo hướng phân hóa hay 

không GV cần thực hiện việc chuẩn bị cho hoạt động dạy học. Giai đoạn này yêu 

cầu SV phải thực hiện các công việc sau: 

- Tìm hiểu, nghiên cứu mục tiêu, nội dung, chương trình học tập của bài dạy 

và chương trình tổng thể của môn học. Như ta đã biết, không phải bài học nào cũng 

có thể thực hiện được theo hướng DHPH, do đó hoạt động này nhằm mục đích xác 

định các bài học nào có thể thực hiện được DHPH, từ đó nghiên cứu mục tiêu, nội 

dung để quyết định lựa chọn phương pháp DHPH nào cho phù hợp. 

- Tìm hiểu, phân loại HS trong lớp: Cơ sở khoa học của DHPH là dựa trên sự 

khác biệt giữa HS hay nhóm HS. Vì thế, tìm hiểu, phân loại HS là khâu đầu tiên và 

được xem là quan trọng nhất để tiến hành DHPH, có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt 

động thiết kế kế hoạch, tổ chức, kiểm tra, đánh giá quá trình DH về sau. Hiện tại, 

trong điều kiện dạy học hiện tại, chúng tôi chỉ xác định các tiêu chí phân loại HS mà 

SV trong quá trình TTSP1 phải thực hiện như sau:  

+ Phân loại theo năng lực học tập: giỏi - khá, trung bình, yếu kém, GV có thể 

sử dụng các kỹ thuật và phương pháp sau để thực hiện: nghiên cứu hồ sơ (bài kiểm 

tra, bảng điểm, quan sát hàng ngày, trao đổi với HS và bạn bè…). 

+ Phân loại theo phong cách học tập: thực hiện các Test về kiểu học tập (PCHT) 

như (căn cứ phân loại phong cách có thể dựa vào dạng trí tuệ: theo thuyết đa trí tuệ của 
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Howard Gardner, theo các lý thuyết về học tập trải nghiệm của David Kolb; …phỏng 

vấn, quan sát HS. 

+ Phân loại theo hứng thú, động cơ: thiết kế bảng hỏi, tổ chức cho HS lựa 
chọn các nội dung yêu thích, bảng khảo sát về xu hướng nghề nghiệp, các môn 
trong tổ hợp khối thi lên học tập chuyên nghiệp…Ngoài ra còn phân loại HS theo 
nhịp độ học tập, kinh nghiệm, giới tính, sức khỏe….. của họ, tuy vậy, những phân 
loại này hiện nay sử dụng rất hạn chế. 

- Tìm kiếm nguồn học liệu, điều kiện dạy học 
Sau khi am hiểu về chương trình dạy học và đặc điểm học sinh, SV TTSP 1 

xác định nhiệm vụ của bài học mà các nhóm HS phải thực hiện. Tuy nhiên, trong 
DHPH các nguồn thông tin, tư liệu không chỉ bó hẹp trong nội dung sách giáo khoa 
mà đòi hỏi phải mở rộng ra từ các nguồn thông tin khác. SV phải có nhiệm vụ 
chuẩn bị các nguồn tư liệu để hướng dẫn HS khai thác thông tin. Bên cạnh đó, SV 
phải khảo sát các điều kiện phòng ốc, cơ sở vật chất, các phương tiện dạy học của 
nhà trường…để quyết định cách thức tổ chức dạy học.  
Hoạt động 3: SV thực hành lựa chọn nội dung bài học và thiết kế kế hoạch 
DHPH trong chương trình THPT 

Trọng tâm ở bước này SV phải nghiên cứu bài dạy như xác định các mục 

tiêu DH, các nội dung cơ bản cần cung cấp cho HS và thời lượng quy định của bài. 

Về mục tiêu DH, SV phải xác định cụ thể mục tiêu cơ bản mà HS phải đạt cả về 

kiến thức, kỹ năng và thái độ. Xác định tiếp các mục tiêu phân hóa cho từng nhóm 

đối tượng (phân loại các mục tiêu cho từng nhóm) theo tiêu chí phân hóa. Căn cứ 

trên từng loại mục tiêu để định hình lựa chọn phương pháp DHPH cho phù hợp. Về 

nội dung DH, SV xác định các nội dung cơ bản cần trang bị cho HS, phân chia các 

mức độ nội dung mà các nhóm HS phải đạt. Từ mục tiêu và nội dung bài học, cần 

nghiên cứu để bổ sung các nguồn tư liệu bên ngoài nhằm thực hiện DHPH, qua đó, 

hình dung cách thức để tiến hành bài dạy theo hướng DHPH. 

Quá trình thực hiện DHPH phụ thuộc rất nhiều vào cơ sở vật chất, nguồn học 

liệu của trường THPT. Bên cạnh một vài phương pháp DHPH tổ chức theo cách 

truyền thống, phương pháp DHPH chủ yếu thực hiện trên nền tảng làm việc theo 
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nhóm, phổ biến như: DH theo hợp đồng, DH theo góc, DH theo nhóm nhỏ, DH theo 

dự án,…Những cách thức DH luôn luôn yêu cầu có đầy đủ cơ sở vật chất, phòng 

học rộng, bàn ghế dễ di chuyển, phương tiện DH nhiều, thiết bị máy, màn chiếu, đồ 

dùng thí nghiệm..đa dạng và nguồn học liệu phong phú. Tìm hiểu cơ sở vật chất, 

nguồn học liệu tại trường là một căn cứ rất quan trọng để SV thực tập lường trước 

những thuận lợi, khó khăn cũng như tìm giải pháp khắc phục nhằm xác định thực 

hiện cách thức DHPH nào. Sau quá trình nắm rõ mục tiêu, nội dung, hiểu đặc điểm 

HS và xác định được điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, nguồn học liệu, 

SV bắt tay vào thiết kế và hoàn thiện kế hoạch bài dạy theo hướng phân hóa. 

Hoạt động 4: SV đánh giá và điều chỉnh kế hoạch DHPH 

 Kết thúc quá trình thiết kế kế hoạch DHPH, SV TTSP1 phải trình bản kế 

hoạch cho GV THPT tổ chức đánh giá và điều chỉnh kế hoạch DHPH. Ở bước này, 

GV dựa vào các tiêu chí DHPH để nhận định mục tiêu, nội dung DH đã đáp ứng với 

yêu cầu DHPH hay chưa, bản thiết kế kỹ thuật, phương pháp, hình thức DHPH có 

phù hợp với mục tiêu, nội dung và HS theo tiêu chí phân hóa hay không. Đặc biệt, 

cần phân tích các nguồn học liệu mà SV thu thập để liệu phục vụ cho hoạt động 

DHPH để đánh giá sự phù hợp của nguồn học liệu với mục tiêu, nội dung dạy 

học…Trên cơ sở phân tích, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch DHPH. GV hướng dẫn 

có thể tạo điều kiện để SV được giảng dạy kế hoạch DHPH đã thiết kế. 

v Điều kiện để tổ chức thực hành luyện tập kỹ năng DHPH cơ bản cho SV 

qua tổ chức TTSP 1 (kiến tập) 

Để SV thực hành luyện tập kỹ năng DHPH trong giai đoạn TTSP1 có hiệu 

quả, đòi hỏi phải có các điều kiện cơ bản sau: 

- SV phải ôn tập lại các lý luận về DHPH đã được trang bị qua học phần 

RLNVSPTX, đặc biệt là các công cụ, phương pháp để tìm hiểu HS, phương pháp 

DHPH, tìm hiểu bài học, tìm hiểu đặc điểm của cơ sở vật chất của nhà trường. 

- Ban chỉ đạo thực tập tại trường đại học, các khoa đào tạo, ban chỉ đạo thực 

tập ở trường THPT, GV hướng dẫn yêu cầu hoặc cho phép SV thực hiện đổi mới 

các giáo án DHPH ở các bài dạy. 
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- Ban chỉ đạo TTSP1 tại trường THPT phải tạo điều kiện cho SV được sử 

dụng các công cụ, phương pháp tìm hiểu HS, khảo sát cơ sở vật chất của nhà 

trường. 

- GV hướng dẫn phải là người có năng lực DHPH tốt, đồng thời luôn đôn 

đốc, hỗ trợ, góp ý và điều chỉnh thường xuyên bản thiết kế của SV cho phù hợp với 

lớp học, bài học và điều kiện của nhà trường. 

3.2.3. Rèn luyện các kỹ năng DHPH tổng hợp trên đối tượng thực tại trường 

trung học phổ thông 

v Mục tiêu và nội dung 

TTSP 2 là học phần SV thể hiện những nội dung đã học được trong quá trình 

đào tạo tại trường đại học. Giai đoạn này rèn luyện cho SV được thể hiện các kỹ 

năng dạy học tổng hợp. Rèn luyện kỹ năng DHPH ở giai đoạn này, ngoài mức độ cơ 

bản yêu cầu SV phải đạt các mức độ mở rộng và chuyên sâu các kỹ năng trên đối 

tượng thực. Đây là giai đoạn “tổ chức cho SV luyện tập nâng cao trong các điều kiện 

khác nhau” của quy trình hình thành kỹ năng DHPH. 

Nội dung của giai đoạn rèn luyện kỹ năng DHPH qua TTSP 2 gồm 5 hoạt động. 

Trong đó các hoạt động sau được thực hiện như quá trình rèn luyện tại TTSP 1 (đã 

trình bày ở mục 3.2.2.2). 

Hoạt động 1: SV quan sát mẫu, đánh giá nhận xét mẫu 

Hoạt động 2: SV sử dụng công cụ nghiên cứu và phân loại HS (năng  lực, hứng 

thú, phong cách học tập)  

Hoạt động 3: SV lựa chọn nội dung bài học và thiết kế kế hoạch DHPH  

Nội dung trọng tâm của rèn luyện các kỹ năng DHPH tổng hợp trên đối tượng 

thực tại trường trung học phổ thông được thể hiện ở các hoạt động tiếp theo sau: 

Hoạt động 4: SV thực hiện DHPH trên lớp tại trường THPT  

 Mục tiêu rèn luyện kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch DHPH đặt ra là yêu 

cầu SV phải thực hành giảng dạy theo hướng DHPH trên lớp học trong quá trình 

TTSP 2. Đây được xem là bước SV “trình diễn” những kỹ năng như kỹ năng tổ 

chức lớp và nhóm học tập theo từng nhóm đặc điểm của HS;  kỹ năng quản lí thời 
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gian hoạt động DHPH; kỹ năng hướng dẫn, điều khiển, điều chỉnh hoạt động học 

tập theo từng nhóm đặc điểm của HS phân hóa; kỹ năng thực hiện các hình thức, 

phương pháp và kỹ thuật dạy học đa dạng theo từng nhóm đặc điểm của HS phân 

hóa; kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm trong hoạt động DHPH. Tổ chức cho 

SV thực hiện DHPH trực tiếp trên lớp TTSP 2 ở trường THPT là giai đoạn SV được 

luyện tập trong môi trường dạy học đa dạng trong các điều kiện khác nhau. Giai 

đoạn này cần chú ý một số vấn đề sau: 

- Tiến hành hoạt động này SV cần quay phim (ghi tiếng và ghi hình) để xem 

lại hoạt động làm căn cứ trong rút kinh nghiệm và điều chỉnh quá trình DH. DHPH 

sử dụng các phương pháp đòi hỏi phải thực hiện theo nhóm nhỏ dựa trên các tiêu 

chí phân chia nhất định như năng lực, phong cách, nhịp độ, hứng thú, động cơ,…Vì 

vậy, quá trình DH này SV thực tập cần lưu ý: 

+ Xác định đặc điểm HS, phân chia nhóm dựa trên các tiêu chí và ý đồ phân 

hóa. Công việc này giúp SV tiết kiệm được rất nhiều thời gian của tiết dạy ngắn 

ngủi và dễ dàng ổn định, quản lý và tổ chức hoạt động DHPH. 

+ Khi đã ổn định được các nhóm, SV thực tập có thể phân chia công việc học 

tập trước cho từng nhóm, hoặc dành một khoảng thời gian ngắn để hướng dẫn cho 

HS chuẩn bị các công việc ở nhà cũng như định hướng các hoạt động sẽ diễn ra 

trong quá trình lên lớp. Đồng thời yêu cầu HS thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị về 

cơ sở vật chất, sắp xếp bàn ghế, phòng học, thiết bị DH, vị trí ngồi, cách thức di 

chuyển nhóm (nếu có)….để tránh lãng phí thời gian của công tác chuẩn bị. 

+ DHPH có những giai đoạn cùng một lúc các nhóm HS sẽ thực hiện các 

công việc khác nhau. Vì vậy, kỹ năng quản lý nhóm, lớp của SV trong DHPH rất 

quan trọng. Trong điều kiện số lượng HS đông như hiện nay, kỹ năng quản lý nhóm 

và lớp là một yêu cầu rất khó khăn. Do đó, SV thực tập giảng dạy chính cần huy 

động các SV khác trong nhóm thực tập chuyên môn để hỗ trợ. Các SV cùng nhóm 

chuyên môn có thể phân chia nhau phụ trách các nhóm HS làm việc. Như vậy, cùng 

một lúc có một SV DH chính, còn các SV khác đóng vai trò như là các “trợ giảng”. 

Đây là phương án giúp cho các SV khác trong nhóm tiếp xúc được với HS THPT, 

đồng thời giảm bớt áp lực cho SV đứng lớp chính. 
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+ SV thực tập cần chú ý đến thời gian đã phân bố cho từng mảng nội dung, 

công việc từng nhóm và từng hoạt động của HS trên lớp. Điểm yếu chung của các 

phương pháp DHPH trên lớp là người dạy khó làm chủ được thời gian giảng dạy, 

phụ thuộc nhiều vào hoạt động của cá nhân và nhóm HS. Vì vậy, SV phải liên tục 

giám sát, đốc thúc và kiểm soát thời gian hoạt động của các nhóm mới đảm bảo 

được thời lượng của tiết dạy. 

-  Tổ chức nhận xét, đánh giá và rút kinh nghiệm cho SV thực tập sau tiết 

DHPH. Đánh giá và rút kinh nghiệm sau mỗi tiết dạy là công việc thường xuyên 

được tiến hành trong quá trình TTSP. Vì vậy, tổ chức cho SV rút kinh nghiệm sau 

tiết giảng dạy theo DHPH không ảnh hưởng đến tiến độ thực tập chung. Trong khâu 

này, GV phải chú trọng phân tích cho SV rõ các vấn đề sau: 

+ Cách phân nhóm HS theo các tiêu chí để thực hiện DHPH. 

+ Cách phân chia các gói nội dung để thực hiện DHPH theo nội dung. 

+ Cách lựa chọn và vận dụng phương pháp DHPH trong bài. 

+ Mức độ sử dụng thành thạo và hiệu quả đạt được các phương pháp, 

phương tiện DHPH. 

+ Cách thức nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS trong DHPH. 

+ Những điều chỉnh cần thiết cho hoạt động DH ở những tiết sau. 

Hoạt động 5: SV thiết kế công cụ và tham gia đánh giá kết quả HS THPT 

theo tiêu chí DHP 
SV phải xây dựng bộ công cụ đánh giá trong DHPH theo các yêu cầu: 

- Phải thiết kế các công cụ đánh giá đầu vào (tâm thế, năng lực hiện có của 

HS), đánh giá quá trình và đánh giá đầu ra (so với mục tiêu DHPH). 

- Bộ công cụ đánh giá phản ánh được thông tin chung về cá nhân hay nhóm 

HS được kiểm tra và đánh giá. 

- Thu thập được các minh chứng để đánh giá khách quan, công bằng, dân 

chủ, xác định được mặt mạnh và hạn chế của HS. 

- Đánh giá được mục tiêu đa dạng của bài học phù hợp với chuẩn kiến thức, 

kỹ năng chung và phù hợp với từng cách thức mà nhóm HS thực hiện nhiệm vụ học 

tập và dựa vào phương pháp DHPH được sử dụng. 
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- Công cụ, hình thức đánh giá phải đa dạng giúp cho kết quả đánh giá chính 

xác, khoa học. Dựa vào các tiêu chí đánh giá có thể sử dụng bảng hỏi, bảng quan sát 

giờ học, đánh giá thực hành, đánh giá dựa trên sản phẩm, đánh giá dựa trên cách 

thức hoạt động… 

SV phải thực hiện theo quy trình xây dựng bộ công cụ đánh giá theo các 

khâu sau: 

- Xác định mục đích đa dạng cần đánh giá theo từng căn cứ phân hóa và theo 

hình thức hoạt động của nhóm học tập. 

- Xác định tiêu chí đánh giá cụ thể theo từng mục đích đã xây dựng. 

- Thiết kế bộ công cụ đánh giá, căn cứ trên tiêu chí và mục đích, bộ công cụ 

đánh giá phải đa dạng, ví dụ: 

+ Bài kiểm tra theo hình thức truyền thống 

+ Phiếu đánh giá qua quan sát giờ học 

+ Phiếu đánh giá qua phỏng vấn trực tiếp, qua bạn bè 

+ Đánh giá dựa trên sản phẩm đạt được của từng nhóm phân hóa 

Sau khi thực hiện xong các bộ công cụ đánh giá, SV sư phạm có thể thông 

qua GV hướng dẫn, giảng viên đại học, nhóm SV thực tập để thử nghiệm và chuẩn 

hóa bộ công cụ đánh giá theo DHPH. 

Sau khi đã xây dựng và hoàn thiện bộ công cụ đánh giá theo hướng DHPH. 

Tùy theo chương trình nội dung DH, SV có thể áp dụng để tiến hành đánh giá kết 

quả học tập theo DHPH. Hoạt động này SV có thể được thực hiện ở các khâu trong 

quá trình DHPH. 

- Đánh giá kiểm tra đầu vào để chia nhóm phân hóa, dựa vào các tiêu chí 

phân loại HS đã được trình bày ở nội dung trên. 

- Sau khi được sự sự đồng ý của GV hướng dẫn, SV tổ chức kiểm tra, đánh 

giá trong quá trình DHPH, sử dung đa dạng các hình thức đánh giá đã thiết kế để 

thu thập thông tin nhằm đánh giá kết quả học tập của HS.  

- SV chuyển giao sản phẩm đánh giá kết quả học tập theo hướng phân hóa 

của HS cho GV hướng dẫn, GV hướng dẫn nhận xét, góp ý về hoạt động đánh giá 

của SV thực tập. 
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- SV điều chỉnh công cụ và rút kinh nghiệm trong quá trình đánh giá DHPH. 

Tuy nhiên, cần lưu ý việc sử dụng kết quả đánh giá của SV để cho điểm HS 

hay không tùy thuộc vào ý kiến của GV hướng dẫn. 

Xây dựng và thực hành sử dụng bộ công cụ đánh giá DHPH theo bài dạy là 

công việc khá khó khăn đối với SV thực tập. Hoạt động này muốn thực hiện thành 

công cần đảm bảo các điều kiện sau: 

- Nguồn tư liệu về lý luận đánh giá kết quả DH theo hướng phân hóa phải đa 

dạng, phù hợp với các phương pháp, hình thức DHPH được sử dụng trong bài.  

- SV thực tập phải nghiên cứu và thông hiểu sâu sắc về lý luận đánh giá kết 

quả học theo hướng DHPH. 

- Cần sử dụng các nguồn thời gian ngoại khóa để SV thử nghiệm và chuẩn 

hóa công cụ đánh giá theo hướng phân hóa. 

- Cần phải có sự ủng hộ của GV hướng dẫn cho xu hướng đổi mới đánh giá 

kết quả học tập của HS theo DHPH 

Hoạt động 6: Đánh giá, điều chỉnh và hoàn thiện DHPH 

Mục tiêu đánh giá, điều chỉnh và hoàn thiện quá trình DHPH nhằm giúp SV 

rút kinh nghiệm cho hoạt động DHPH lần sau được tốt hơn. Kết thúc quá trình rèn 

luyện, SV phải có được các kỹ năng cụ thể như: điều chỉnh và hoàn thiện các mục 

tiêu, nội dung DH theo từng nhóm đối tượng HS; điều chỉnh và hoàn thiện hình 

thức, phương pháp và kỹ thuật DH theo từng nhóm đối tượng HS; điều chỉnh và 

hoàn thiện cơ sở vật chất, phương tiện và công nghệ DH; điều chỉnh thái độ và hành 

vi của HS phù hợp với đặc điểm từng nhóm phân hóa; điều chỉnh và hoàn thiện các 

bộ công cụ, kỹ thuật kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo DHPH.  

- Tổ chức cho SV phân tích hoạt động DHPH đã diễn ra, tự rút kinh nghiệm 

để điều chỉnh và hoàn thiện các mục tiêu, nội dung, hình thức, phương pháp, cơ sở 

vật chất, phương tiện,công nghệ DH thái độ và hành vi học tập của HS 

- Tổ chức nhận xét, đánh giá kết quả điều chỉnh và hoàn thiện hoạt động DHPH 

v Điều kiện để thực hiện các hoạt động 

Hoạt động này được thực hiện có hiệu quả phải có các điều kiện sau: 
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- Trước hết phải được sự cho phép của GV hướng dẫn đồng ý tổ chức bài dạy 

theo xu hướng DHPH. 

- Điều kiện vật chất, thiết bị DH phải đáp ứng được các yêu cầu trong sử 

dụng phương pháp, hình thức DHPH. 

-  Lựa chọn chương trình, nội dung bài dạy phải phù hợp với quan điểm 

DHPH. 

- Tinh thần, ý thức, thái độ học tập và sự hợp tác của HS THPT với SV thực 

tập trong quá trình DH cao.  

- GV nghiệp vụ tại trường đại học sư phạm, GVHD thực tập tổ chức cung 

cấp cho SV các tiêu chí đánh giá kế hoạch DHPH, tiêu chí đánh giá bài DHPH, góp 

ý những điểm đạt được, những điểm cần điều chỉnh và hoàn thiện cho SV. 

- Qua góp ý của GV tại đại học sư phạm, GVHD thực tập, SV tích cực điều 

chỉnh,  trao đổi với GV và hòan thiện hoạt động DHPH. 

- DHPH là một xu hướng dạy học hiện đại, đã và đang được triển khai mạnh 

mẽ ở trường phổ thông. Vì vậy cần đưa  yêu cầu tổ chức DHPH là một tiêu chí 

trong đánh giá kết quả TTSP 2. 

3.2.4. Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện kỹ năng DHPH của SV qua TTSP 2 

v Mục đích và nội dung 

Đánh giá kết quả rèn luyện kỹ năng DHPH của SV qua học phần TTSP2 

được tiến hành nhằm xác nhận mức độ đạt được các kỹ năng DHPH của SV sư 

phạm theo yêu cầu đổi mới dạy học mới hiện nay. Đồng thời, là căn cứ để các 

trường đại học tự đánh giá hiệu quả công tác đào tạo sư phạm của mình. Đặc biệt là 

xem xét mức độ tương thích  giữa chương trình đào tạo sư phạm với thực tiễn đổi 

mới giáo dục ở phổ thông ra sao. Thực tiễn DH cho thấy, DHPH là quan điểm đã  

và đang được triển khai mạnh mẽ ở trường THPT và ngày nay, quy chế TTSP của 

các trường đều đưa DHPH là một yêu cầu phải đạt trong quá trình TTSP, vì vậy sản 

phẩm đánh giá rèn luyện kỹ năng DHPH còn là một trong các tiêu chí quan trọng để 

xác nhận kết quả TTSP2, là học phần cuối cùng trong quá trình đào tạo SV sư phạm 

ở trường đại học. 
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Hoạt động 1: Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá  kết quả rèn luyện KNDHPH 

của SV 

Hướng dẫn đánh giá và tự đánh giá kết quả rèn luyện kỹ năng được thực hiện 

trong giai đoạn TTSP2. Kết quả rèn luyện phải dựa vào các tiêu chí biểu hiện cần 

đạt ở từng mức độ của các kỹ năng DHPH.  

Để đánh giá kết quả rèn luyện kỹ năng DHPH chính xác và khách quan thì 

giảng viên đại học, GV phổ thông và SV phải thu thập đủ các bằng chứng có giá trị 

là cơ sở cho việc ra các quyết định đánh giá. Quá trình tự đánh giá và đánh giá kết 

quả rèn luyện kỹ năng DHPH của SV được tiến hành theo các bước. 

-  Công bố các tiêu chí  đánh giá từng giai đoạn trong quá trình TTSP2 

-  Thu sản phẩm và kết quả rèn luyện kỹ năng DHPH của SV trong quá trình 

TTSP2 

- Phát phiếu kiểm tra mức độ đạt được và hướng dẫn tự kiểm tra, cung cấp 

các phương tiện kiểm tra, đánh giá cho SV. 

- Tăng cường cho SV tự kiểm tra và kiểm tra, đánh giá lẫn nhau (đánh giá 

đồng đẳng) 

-  Giảng viên đại học, GV phổ thông dựa vào tiêu chí và các biểu hiện kỹ 

năng của SV để đánh giá kết quá rèn luyện kỹ năng DHPH qua TTSP2 

- Phân tích, nhận xét và rút kinh nghiệm cho các hoạt động rèn luyện kỹ 

năng DHPH ở mỗi giai đoạn TTSP2 để điều chỉnh kịp thời. 

Hoạt động 2: Thông báo kết luận đánh giá và lưu thông tin vào hồ sơ TTSP2 
Việc thông báo kết luận đánh giá kỹ năng DHPH đến SV qua học phần TTSP2 

nhằm cung cấp cho họ những thông tin phản hồi để giúp họ tự điều chỉnh quá trình 

rèn luyện kỹ năng DHPH ở từng giai đoạn TTSP2. Đồng thời giúp họ có khả năng 

xác nhận mức độ đạt được của bản thân ở từng kỹ năng cụ thể để biết mình đã đạt và 

chưa đạt những kỹ năng DHPH nào, các kỹ năng DHPH như thế nào là chấp nhận 

được hoặc cần rèn luyện thêm. Nói cách khác, SV có thể tham gia vào quá trình đánh 

giá - tự đánh giá kết quả rèn luyện kỹ năng DHPH của mình. Sau khi đối chiếu biểu 

hiện từng kỹ năng với tiêu chí kỹ năng DHPH và thống nhất kết quả đánh giá. GV 

thông báo các kết luận đánh giá được thực hiện thông qua các phiếu đánh giá. 
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Hoạt động 3: Quản lý hồ sơ đánh giá 
Hồ sơ đánh giá bao gồm: phiếu đánh giá qua quan sát,  kết quả phỏng vấn, tài 

liệu ghi chép, công cụ, bằng chứng và xác nhận mức độ kỹ năng DHPH của SV đạt 

được qua TTSP2. Hồ sơ đánh giá phải được chuyển cho phòng Đào tạo tại trường 

đại học quản lý theo từng khóa học theo quy định lưu trữ thông tin TTSP2 hoặc 

theo mã SV và được cung cấp cho SV. 

v Điều kiện để đánh giá kết quả rèn luyện kỹ năng DHPH của SV 

Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện kỹ năng DHPH của SV qua học phần 

TTSP2 được tiến hành có hiệu quả cần có các điều kiện sau: 

- Quy chế TTSP của các trường đại học cần xác định DHPH là một tiêu chí quan 

trọng để đánh giá kết quả TTSP 2, cần xây dựng thang đánh giá cụ thể, chi tiết và 

phổ biến cho SV trước khi xuống trường THPT thực tập. 

- TTSP 2 tuy triển khai tại trường THPT nhưng là một bộ phận không thể tách rời  

quá trình đào tạo của trường đại học. Do đó các trường đại học cần phải yêu cầu 

giảng viên nghiệp vụ ở các bộ môn tham gia đánh giá kết quả thực tập trong quy 

chế TTSP 2. Ngoài ra trường đại học có thể  kết hợp với trường THPT đưa học 

phần TTSP2 vào trong chương trình đánh giá tốt nghiệp đại học của SV, trong đó 

DHPH là một trong các tiêu chí trọng tâm. 

Như vậy, thông qua kết quả nghiên cứu, chúng tôi đề quy trình rèn luyện kỹ 

năng DHPH cho SV, mỗi một giai đoạn rèn luyện các kỹ năng DHPH đều có ví trí, 

vai trò nhất định, đều có mối liên hệ logic và biện chứng với nhau. Thời gian rèn 

luyện kỹ năng DHPH rất lâu dài, từ học phần RLNVSPTX cho đến TTSP2 thuộc 

khối kiến thức thực hành sư phạm. Tùy theo đặc trưng từng học phần chúng tôi sắp 

xếp các bước và yêu cầu cần đạt mỗi bước khác nhau, trong đó học phần 

RLNVSPTX chủ yếu trang bị lý luận và thực hành các kỹ năng ở mức độ cơ bản 

trong môi trường giả định; học phần TTSP1 (kiến tập) chủ yếu luyện tập một vài kỹ 

năng ở mức độ đơn giản trên đối tượng thực và học phần TTSP2 là giai đoạn rèn 

luyện các kỹ năng ở mức độ thành thạo, nâng cao trong môi trường thực, đa dạng, 

trong điều kiện thay đổi và là thời điểm đánh giá kết quả rèn luyện.  
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3.3. Thực nghiệm sư phạm 

3.3.1. Khái quát chung về thực nghiệm 

v Mục đích thực nghiệm 

TN nhằm mục đích kiểm chứng tính khoa học của giả thuyết và tính khả thi 

của nội dung các hoạt động tác động để rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV ĐHSP 

qua tổ chức thực hành sư phạm. 

v Nội dung thực nghiệm 

• TN tiến hành thực nghiệm trên SV năm 3 (năm học 2014 – 2015) và kéo 

dài sang năm 4 trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh thực tập tại các trường THPT năm 

học 2015 – 2016. 

• TN các quy trình rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV trường ĐHSP TP.HCM 

theo đề xuất trên và đánh giá hiệu quả của các hoạt động rèn luyện trên. 

v Đối tượng thực nghiệm 

Căn cứ vào chương trình TTSP hiện hành, phân phối SV thực tập và thực tế 

tại các trường THPT (số lượng lớp, điểm đầu vào lớp THPT, đặc điểm kinh tế - văn 

hóa – xã hội của vùng…) chúng tôi tiến hành TN trên 96 SV TTSP gồm 48 SV ở 

nhóm TN và 48 SV ở nhóm ĐC đang thực tập tại các trường có những tương đồng 

nhất định như: địa bàn thực tập, trình độ HS từng trường, năng lực SV thực tập. 

v Phương pháp thực nghiệm 

TN được tiến hành trong suốt năm học các học phần thực hành sư phạm và 

đánh giá kết quả ở thời điểm SV năm 4 TTSP tại trường THPT từ ngày 27/01/2016 

đến 09/04/2016. Trong đó, thời gian, chương trình, nội dung, điều kiện môi trường 

DH ở nhóm TN và ĐC tương đương nhau. Nhóm TN được chúng tôi tác động phối 

hợp các hoạt động đã trình bày và thực hiện giảng dạy ở các môn: Lý và Văn. 

Nhóm ĐC tiến hành thực tập giảng dạy bình thường theo hướng dẫn của GV ở hai 

môn Hóa và Địa. Kết thúc đợt TN, chúng tôi tiến hành tổng hợp, phân tích kết quả 

TN ở các nhóm ĐC và TN để đánh giá sự khác biệt về kỹ năng DHPH của SV, cũng 

như hứng thú của HS THPT. 
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v Các giai đoạn thực hiện thực nghiệm sư phạm  

Giai đoạn 1: Tổ chức thăm dò tính khả thi và hiệu quả của các hoạt động 

Trước khi tiến hành TN, chúng tôi tiến hành thăm dò ý kiến của 36 chuyên 

gia, bao gồm những chuyên gia giáo dục, các giảng viên giàu kinh nghiệm giảng 

dạy lý luận dạy học bộ môn và phụ trách công tác TTSP ở trường Đại học sư phạm 

TP. Hồ Chí Minh và Đại học sư phạm Huế. Thăm dò được tiến hành theo các bước: 

Bước 1: Cung cấp cho các chuyên gia tài liệu và trao đổi với các chuyên gia 

về các hoạt động rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua tổ chức THSP do chúng tôi 

đề xuất. 

Bước 2: Phát phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá tính khả thi và hiệu quả cũng 

như những bình luận, góp ý của các chuyên gia về các hoạt động rèn luyện kỹ năng 

DHPH cho SV qua tổ chức THSP do chúng tôi đề xuất tại phụ lục 5. 

Bước 3: Thu thập, xử lý và phân tích số liệu từ ý kiến của chuyên gia 

Kết quả thăm dò ý kiến chuyên gia cho thấy, không có ý kiến chuyên gia nào 

được hỏi cho rằng các hoạt động rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua TTSP được 

đề xuất ở trên không khả thi và không hiệu quả. Trong đó có trên 83,33% ý kiến 

chuyên gia cho rằng các hoạt động rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV là khả thi và 

hiệu quả trong chương trình thực tập theo quy định hiện nay (kết quả cụ thể được 

thể hiện tại phụ lục 15). Dựa vào kết quả này cho thấy các hoạt động chúng tôi đề 

xuất có thể vận dụng được vào thực tiễn rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua 

THSP trong điều kiện hiện nay. Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành các hoạt động 

thực nghiệm tiếp theo để khẳng định tính khả thi và hiệu quả của luận án. 

Giai đoạn 2: Chuẩn bị cho thực nghiệm 

Bước 1: Xây dựng tài liệu bồi dưỡng về lý luận DHPH 

Chúng tôi tiến hành biên soạn tài liệu bồi dưỡng lý luận DHPH để cung cấp 

cho GV hướng dẫn, SV thực tập. Sau khi xây dựng tài liệu bồi dưỡng, chúng tôi tiến 

hành lấy ý kiến GV bộ môn, giảng viên giảng dạy lý luận DH bộ môn để bổ sung, 

điều chỉnh và chuẩn hóa tài liệu theo nội dung (tài liệu đính kèm). 

Bước 2: Xây dựng và chuẩn hóa các công cụ đánh giá kỹ năng DHPH  
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Để đánh giá kết quả TN, chúng tôi xây dựng các tiêu chí để đo các lĩnh vực 

(vùng/miền đo) như: tiêu chí đánh giá kỹ năng DH (cung cấp cho GV đánh giá, SV 

tự đánh giá), đánh giá từ phía HS THPT. Đồng thời xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn 

sâu để thu thập thông tin trong quá trình TN và tiến hành chuẩn hóa công cụ đo.  

Bước 3: Tổ chức quy trình rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua học phần 

RLNVSPTX và học phần TTSP1 cho SV trước khi TTSP2. 

Bước 4: Chọn đối tượng và  trường THPT để tiến hành TN. 

Căn cứ trên danh sách phân phối số lượng, chuyên ngành SV Đại học sư 

phạm TP. Hồ Chí Minh thực tập tại các trường THPT và căn cứ trên thực tế tương 

thích điều kiện giữa các trường THPT có SV thực tập, chúng tôi lựa chọn nhóm SV 

và trường TN và ĐC như trên.  

Bước 5: Lựa chọn giảng viên, GV hướng dẫn và SV thực tập dạy TN 

Căn cứ trên cơ sở làm việc với Ban chỉ đạo thực tập tại trường, chúng tôi tiến hành 

lựa chọn đội ngũ GV hướng dẫn, SV thực tập, đồng thời cung cấp nguồn tư liệu, trao đổi, 

bàn bạc nội dung, hình thức và thống nhất cách thức tiến hành theo ý tưởng TN. 

Bước 6: Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành TN 

Lập kế hoạch TN, chuẩn bị về cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật, đồ dùng DH 

phục vụ cho TN và các định hướng về nguồn học liệu cho SV.  

Giai đoạn 3: Tiến hành thực nghiệm tại trường THPT giai đoạn TTSP2 

Bước 1: Kiểm tra công tác chuẩn bị TN 

Bước 2: Tiến hành TN 

- Tiến hành TN theo nội dung các hoạt động rèn luyện kỹ năng DHPH cho 

SV và đánh giá kết quả qua hoạt động thực tập giảng dạy ở trường THPT đã đề xuất 

cho các nhóm TN.  

- Nhóm SV ĐC tiến hành DHPH bình thường theo yêu cầu của GV hướng dẫn. 

Bước 3: Kiểm tra đánh giá kết quả TN 

Đánh giá kỹ năng DHPH của SV, chúng tôi sử dụng các công cụ đo gồm: sử 

dụng phiếu điều tra, dự giờ quan sát, phỏng vấn sâu từ GV hướng dẫn, SV thực tập 

và HS THPT. 
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3.3.2. Xác định nội dung và cách thức đánh giá thực nghiệm 

3.3.2.1. Xác định nội dung kỹ năng DHPH  

Dựa vào điều kiện, thời gian TN và đặc trưng hoạt động TTSP ở trường 

THPT, chúng tôi xác định tập trung vào TN 2 kỹ năng DHPH là kỹ năng thiết kế kế 

hoạch DH theo hướng phân hóa và kỹ năng tổ chức thực hiện hoạt động DHPH trên 

lớp học, trong đó tạm chia thành 5 nhóm kỹ năng như sau: 

+ Nhóm 1: Kỹ năng thiết kế mục tiêu DH theo phân hóa 

+ Nhóm 2: Kỹ năng thiết kế nội dung DH theo hướng phân hóa 

+ Nhóm 3: Kỹ năng thiết kế phương pháp DH theo hướng phân hóa 

+ Nhóm 4: Kỹ năng thiết kế kỹ thuật và công cụ kiểm tra, đánh giá theo 

hướng DH phân hóa. 

+ Nhóm 5: Kỹ năng tổ chức DH phân hóa trên lớp 

3.3.2.2. Cách thức đánh giá 

Trong mỗi nhóm chúng tôi xác định các tiêu chí (theo phục lục 4) để đánh 

giá từng kỹ năng DHPH cụ thể. 

- Công cụ đo: sử dụng bảng hỏi, phiếu quan sát, phỏng vấn sâu 

Thang đo: Chúng tôi xác định dựa trên 5 tiêu chí chính: mức độ đầy đủ nội 

dung và cấu trúc; tính tuần tự, logic trong thực hiện, mức độ thành thạo, mức độ 

linh hoạt và mức độ hiệu quả của các kỹ năng được nhà nghiên cứu đồng nhất. Trên 

cơ sở chuẩn hóa công cụ đo và yêu cầu về các kỹ năng DHPH, chúng tôi đề xuất 

mỗi kỹ năng được đánh giá theo thang đo 5 mức độ (likert) và căn cứ tiêu chí trên, 

đặc biệt là các tiêu chí phân loại mức độ kỹ năng của tác giả Trần Thị Tuyết Oanh 

[47], chúng tôi điều chỉnh và bổ sung các tiêu chí, biểu hiện để áp dụng trong đánh 

giá mức độ kỹ năng DHPH như sau:  

Mức độ Tiêu chí đánh giá 

1. Rất 

thấp 

- SV biết chưa rõ về nội dung và cấu trúc của kĩ năng DHPH. 

- Thực hiện thao tác rất lung túng, lộn xộn, thiếu gắn kết. 

- Thực hiện các thao tác còn rời rạc. 

- Còn gặp nhiều va vấp, thao tác rất chậm chạp. 
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- Thực hiện kĩ năng đó với sự sai sót lớn, đạt chưa tới 30% hiệu quả 

so với yêu cầu của kĩ năng đó. 

2. Mức 

độ thấp 

- SV biết về nội dung và cấu trúc của kĩ năng DHPH.  

- Thực hiện các thao tác còn rời rạc, nhiều thao tác thừa. 

- Thực hiện thao tác vẫn còn lộn xộn, thiếu gắn kết, thực hiện chỉ 

1/3 các thao tác, hành động của kĩ năng so với yêu cầu. 

- Còn gặp va vấp, thao tác vẫn còn chậm. 

- Thực hiện với mức độ sai sót còn lớn, đạt hiệu quả từ 30 % đến 

khoảng 50% so với yêu cầu của kĩ năng trên. 

3. Trung 

bình 

- SV nắm vững nội dung và cấu trúc kĩ năng DHPH 

- Tuần tự thực hiện các thao tác có hợp lý nhưng tính phù hợp với nội 

dung chưa cao, phân bố thời gian tương đối hợp lý. 

-  Các thao tác sai, không đúng chuẩn không nhiều, thực hiện được 

1/2 các thao tác, hành động của kĩ năng đó, vẫn còn thao tác thừa 

song không ảnh hưởng lớn đến nội dung kỹ năng. 

- Thỉnh thoảng một số thao tác vẫn còn vấp váp, tuy nhiên đã biết 

thực hiện linh hoạt nhiều phương án.  

- Kết quả đáp ứng được mục tiêu, hiệu quả đạt từ 50 % đến khoảng 

70% so với yêu cầu của kĩ năng đó. 

4. Cao - SV hiểu, nắm vững và phân tích được nội dung và cấu trúc kĩ 

năng. 

- Sắp xếp các thao tác, phân bố thời gian tương đối hợp lý, tính ổn 

định trong từng thao tác cao. 

- Mức độ các tác thao theo mẫu chiếm gần như hoàn toàn, các thao 

tác sai chuẩn ít. 

- Thực hiện nội dung linh hoạt theo nhiều phương án khác nhau, 

chuyển biến thao tác nhanh và tương đối hiệu quả. 

- Kết quả đáp ứng được mục tiêu, hiệu quả đạt từ 70% đến khoảng 

85% so với yêu cầu của kĩ năng đó. 
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5. Rất 

cao 

- SV hiểu, nắm vững và phân tích được nội dung kĩ năng và cấu trúc 

DHPH đó. 

- Sắp xếp các thao tác, phân bố thời gian rất hợp lý, tính ổn định 

trong từng thao tác cao. 

- Mức độ thực hiện các thao tác đúng chuẩn  gần như hoàn toàn. 

-  Thực hiện các thao tác, hành động của kĩ năng đó một cách linh 

hoạt, nhiều phương án và sáng tạo. 

- Kết quả đáp ứng được mục tiêu, hiệu quả đạt từ 85 % trở lên so 

với yêu cầu của kĩ năng đó. 

2. Hình thức thu thập thông tin về công tác thực nghiệm 

+ Dựa trên điều kiện thực tiễn, chúng tôi tiến hành TN các hoạt động bồi 

dưỡng lý luận qua hai học phần RLNVSPTX và TTSP1 (kiến tập) và các hoạt động 

tác động phát triển kỹ năng DHPH đã chọn trong giai đoạn SV TTSP tại trường 

THPT. 

+ GV dự giờ đánh giá giờ dạy của SV dựa trên thang tiêu chí về kỹ năng 

DHPH đã được chuẩn hóa (mỗi nhóm TN và ĐC gồm 24 GV). 

+ SV thực tập tự đánh giá dựa trên thang tiêu chí về kỹ năng DHPH đã được 

chuẩn hóa (mỗi nhóm TN và ĐC gồm 48 SV). 

+ Lấy ý kiến của HS THPT sau khi học xong giờ dạy của SV thực tập 

+ Sử dụng phương pháp quan sát: dự giờ và đánh giá giờ dạy của SV. 

+ Phỏng vấn sâu: GV, SV thực tập, HS THPT. 

3. Phương pháp xử lý số liệu về mặt định lượng: được xử lí theo phương 

pháp thống kê, trong đó chủ yếu sử dụng các thông số sau:  

+ Tỉ lệ phần trăm (%): Để phân biệt kỹ năng DHPH của SV làm cơ sở so 

sánh kết quả giữa nhóm TN và ĐC trong quá trình TN.  

+ Giá trị trung bình X  : Đặc trưng cho sự tập trung của số liệu nhằm so sánh 

mức học trung bình về kỹ năng DHPH của SV hai nhóm TN và ĐC. Giá trị X được 

tính theo công thức:  
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    Trong đó:  n là số HS  

                        X  là trung bình cộng  

                      fi   là tần số của giá trị i    

+  Độ lệch chuẩn, phương sai và hệ số biến thiên: Độ lệch chuẩn phản ánh sự 

sai lệch hay độ giao động của các số liệu xung quanh giá trị trung bình. Độ lệch 

càng nhỏ thì kỹ năng DHPH của SV phân tán quanh X   càng ít và ngược lại. 

Phương sai được tính theo công thức:  
2

2 ( )
1

if X X
n

δ
−

=
−∑   

         Trong đó:  2δ : phương sai của nhóm TN 

                           iX: giá trị i 

                           X  : giá trị trung bình 

                           if   : tần số 

+ Hệ số biến thiên Cv: Là tham số so sánh mức độ phân tán của các số liệu 

Cv càng nhỏ chứng tỏ số liệu khá tập trung và ngược lại. 

%100×=
X

CV
δ

 
Các tham số δ và Cv nhằm đánh giá độ lệch tiêu chuẩn và độ phân tán của kỹ 

năng DHPH của SV quanh giá trị trung bình. Trên cơ sở đó, khẳng định độ tin cậy 

và tính khả thi của phương án TN. 

+ Giá trị p của phép kiểm chứng T-test:   

+  Đánh giá chênh lệch giữa các thang đo kỹ năng:  

o Mức độ 1: Có kỹ năng ở mức độ rất thấp (1,0≤ ĐTB < 1,8) 

o Mức độ 2: Có kỹ năng ở mức độ tương đối thấp (1,8≤ ĐTB < 2,6) 

o Mức độ 3: Có kỹ năng ở mức độ trung bình (2,6≤ ĐTB < 3,4)  

o Mức độ 4: Có kỹ năng ở mức độ cao (3,4≤ ĐTB < 4,2)  

o Mức độ 5: Có kỹ năng ở mức độ rất cao (4,2≤ ĐTB ≤ 5)  
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+ Hệ số tương quan Pearson-product moment: để phân tích so sánh tương 

quan giữa kết quả rèn luyện kỹ năng DHPH của SV thu được sau TN, được tính 

bằng công thức:  

xy
x y

XY
X Y

NR
σ σ

−
=

∑
 

 Trong đó: ∑XY : tổng của từng điểm X nhân với điểm Y 

N: tổng số các cặp điểm 

X : điểm trung bình của phân bố điểm X 

Y : điểm trung bình của phân bố điểm Y 

xσ : độ lệch chuẩn của phân bố điểm x 

yσ : độ lệch chuẩn của phân bố điểm y. 

Hệ số này có giá trị từ -1 đến +1 cho biết độ mạnh và hướng của mối liên hệ 

đó. Giá trị dương (r > 0) cho biết mối liên hệ thuận giữa hai biến số. Giá trị âm (r < 0) 

cho biết mối liên hệ nghịch giữa hai biến số. Khi r = 0 thì hai biến số đó không có 

mối liên hệ. Dựa vào hệ số xác suất (p) ta có thể biết mức độ có nghĩa của mối liên 

hệ. Ở đây, chúng tôi chọn α = 0,05 là cấp độ có nghĩa. Khi p < 0,05 thì giá trị r được 

chấp nhận là có ý nghĩa cho phân tích về mối tương quan giữa hai biến số.  

- Phương pháp xử lý số liệu về mặt định lượng về mặt định tính: Bên cạnh 

đánh giá về định lượng, chúng tôi sử dụng quan sát, phỏng vấn sâu và phân tích sản 

phẩm sư phạm để làm sáng tỏ thêm vấn đề nghiên cứu. 

3.3.3. Phân tích kết quả thực nghiệm 

3.3.3.1. Phân tích kết quả quan sát 

Quan sát các hoạt động DHPH của SV TN chúng tôi nhận thấy các SV đều 

thực hiện tuần tự các khâu trong tiến trình DHPH. 

- Tùy theo mục đích phân hóa trong bài mà SV lựa chọn cách tìm hiểu HS và 

cách chia nhóm khác nhau. Ví dụ: đối với phân hóa theo năng lực học tập, SV đã 

biết trao đổi với GV bộ môn, biết nghiên cứu sổ điểm và tổ chức các bài kiểm tra 
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ngắn để phân loại năng lực HS nhằm làm căn cứ trong thiết kế giáo án phân hóa. 

Còn đối cách phân loại về hứng thú học tập, SV đã tổ chức được cho HS tiến hành 

lựa chọn các gói nội dung hay gói hình thức làm việc nhóm, trên cơ sở đó phân 

nhóm theo lựa chọn của các em.  

-  Quan sát các giáo án DHPH được SV soạn và điều chỉnh và căn cứ vào 

phiếu đánh giá trong quan sát của GV, chúng tôi phân tích một số điểm chính về kết 

quả quan sát 24 tiết dạy của ở mỗi nhóm SV thực tập TN và ĐC như sau: phần lớn 

SV đã biết thiết kế đa dạng mục tiêu theo tiêu chí phân hóa rõ ràng (87,5% mức 

cao). Nội dung DH gắn liền với quy định của chương trình giảng dạy đồng thời biết 

bổ sung, điều chỉnh để thực hiện ý đồ phân hóa (79,16 % mức cao). Đặc biệt, SV 

khá thành thục trong việc lựa chọn thiết kế các phương pháp DHPH trong giáo án. 

Phiếu quan sát của GV cho thấy có tới 83,33 % GV nhận định mức độ thiết kế 

phương pháp DHPH cao. Các công cụ được SV biên soạn để kiểm tra, đánh giá gắn 

với bài dạy theo hướng phân hóa cũng được đánh giá ở mức cao (75 %). 

-  Cùng với GV hướng dẫn, chúng tôi tiến hành dự giờ, quan sát trong quá 

trình tổ chức DHPH trên lớp học, chúng tôi nhận thấy: 

Cách thức tổ chức lớp học và nhóm phân hóa của SV có nhiều tiến bộ rõ rệt, 

các bước chia nhóm nhanh chóng ổn định, sự phân chia nhóm hợp phù hợp với tiêu 

chí phân hóa. Điều này có tới 95,83 % GV cho rằng cách thức thực hiện ở mức cao. 

Tuy nhiên, kỹ năng quản lý thời gian trên lớp mặc dù có được cải thiện, nhưng ở 

một vài tiết dạy, SV vẫn khá lúng túng trong tổ chức DH theo dự kiến thời gian ban 

đầu, chỉ có 62,5 % GV đánh giá ở mức cao trong khâu này. Vấn đề này theo chúng 

tôi có thể do yếu tố thiếu kinh nghiệm giảng dạy và nhiều SV mất bình tĩnh khi có 

GV dự giờ nên ảnh hưởng đến sự phân phối thời gian trong tiết dạy. 

So với nhóm ĐC, kỹ năng hướng dẫn, điều khiển, điều chỉnh hoạt động 

DHPH của SV TN có nhiều tiến bộ rõ rệt. Các SV này đã nhanh nhẹn, linh hoạt và 

hỗ trợ HS kịp thời giúp đỡ họ thực hiện công việc nhanh chóng hơn. Có tới 75 % 

GV đánh giá ở mức cao, còn lại 25 % đánh giá ở mức bình thường. Đặc biệt, ở một 

số tiết dạy SV đã biết huy động sự giúp đỡ của SV thực tập cùng chuyên ngành 
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trong quản lý, hướng dẫn, điều chỉnh, điều khiển hoạt động DH theo nhóm phân 

hóa. Những SV này đóng vai trò như là những trợ giảng tích cực để hỗ trợ SV dạy 

chính, những tiết học như vậy có mức độ thành công cao hơn. 

Cùng với GV hướng dẫn, chúng tôi tiến hành quan sát mức độ thực hiện các 

hình thức, phương pháp DHPH trên lớp học cho thấy: có 95,83 % GV cùng đánh giá 

SV thực hiện ở mức cao kỹ năng này, bản thân SV đã vận dụng rất đa dạng, linh hoạt 

và hiệu quả quy trình tổ chức DHPH. Các phương pháp DHPH được SV thực hiện 

nghiêm túc và rất được HS THPT tích cực, ủng hộ và thích thú trong tham gia tiết học. 

Do đặc thù của DHPH, trong các tiết dạy có nhiều tình huống phát sinh, đặc 

biệt cùng một thời gian nhưng các nhóm HS có thể thực hiện nhiệm vụ học tập khác 

nhau. Vì vậy, xử lý hiệu quả các tình huống này đối với SV sư phạm tương đối vất 

vả. Quan sát ở các tiết DHPH, chúng tôi nhận thấy bản thân một vài SV vẫn còn khá 

lúng túng trong xử lý, có trường hợp do lớp đông nên quá cứng nhắc trong quản lý, 

có trường hợp SV quá nhẹ nhàng, thiếu quyết đoán nên xử lý chưa tốt. Tuy vậy, so 

với nhóm ĐC, SV nhóm TN thực xử lý tình huống hiệu quả hơn. Có 70,83 % GV 

quan sát cho rằng kỹ năng xử lý tình huống sư phạm trong DHPH của SV thực tập 

đạt mức cao. Nhiều GV cũng nhận xét SV TN có sự phát triển nổi bật ở kỹ năng 

này so với các SV thực tập khác. 

Như vậy, thông qua quá trình dự giờ quan sát, các kỹ năng DHPH ở trên lớp 

của nhóm SV thực nghiệm đều được đánh giá có sự phát triển tích cực, trong đó 

phần lớn GV đều đánh giá các kỹ năng ở mức độ tốt. Nhóm SV ĐC các kỹ năng 

DHPH ít có sự tiến bộ, các đánh giá của GV hướng dẫn chỉ đạt ở mức thấp và trung 

bình, được thể hiện trong phần phụ lục 17. 

3.3.3.2. Phân tích kết quả thực nghiệm từ bảng hỏi  

Để tiến hành đánh giá kết quả TN từ thang đo bảng hỏi tại phu lục 4, bảng 

hỏi này được thực hiện ngay sau khi SV kết thúc xong hoạt động thực tập DHPH. 

Số lượng bảng hỏi ĐC và nhóm TN đều là 72 gồm 24 GV và 48 SV thực tập, chúng 

tôi gộp bảng hỏi của GV và SV và tiến hành xử lý thống kê. 



 

 

141 

o Kỹ năng DHPH của SV nhóm ĐC và nhóm thực nghiệm trước tác động 

thực nghiệm. 

Sau khi tìm hiểu và xác định số lượng, trường thực tập của SV cả nhóm TN 

và nhóm ĐC. Chúng tôi tiến hành khảo sát GV và SV về đầu vào kỹ năng DHPH 

của bản thân cả hai nhóm TN và ĐC, kế quả như sau: 

Bảng 3.1. So sánh kỹ năng DHPH giữa nhóm đối chứng và 

thực nghiệm trước tác động 

TT Nhóm kỹ năng DHPH 
Nhóm 

TN( X ) 

Nhóm 

ĐC( X ) 

1 Nhóm 1:  Kỹ năng thiết kế mục tiêu DH theo 
hướng phân hóa 

2,63 2,58 

2 Nhóm 2:  Kỹ năng thiết kế kế nội dung DH theo 

hướng phân hóa 

2,73 2,73 

3 Nhóm 3: Kỹ năng thiết kế phương pháp DH theo 
hướng phân hóa 

2,32 2,35 

4 Nhóm 4:  Kỹ năng thiết kế kỹ thuật và công cụ 

kiểm tra, đánh giá theo hướng DH phân hóa. 

2,29 2,32 

5 Nhóm 5: Kỹ năng tổ chức DH phân hóa trên lớp 2,41 2,41 

2.58

2.73

2.35
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2.41

2.63
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2.29

2.41

2

2.1
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Nhóm KN 1 Nhóm KN 2 Nhóm KN 3 Nhóm KN 4 Nhóm KN 5

Nhóm đối chứng

Nhóm thực nghiệm

 
Biểu đồ 3.1: So sánh kỹ năng DHPH giữa nhóm đối chứng và thực nghiệm  
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trước tác động 

Như vậy, qua bảng thống kê số liệu và biểu đồ mô tả kỹ năng DHPH của 

nhóm TN và nhóm ĐC chúng ta nhận thấy về cơ bản cả nhóm ĐC và nhóm TN khi 

chưa tác động có mức độ các nhóm kỹ năng như nhau, ở các kỹ năng cụ thể cũng 

không có nhiều khác biệt (phụ lục 18, nội dung 1). Đánh giá chung kỹ năng DHPH 

của cả hai nhóm đều ở mức thấp và trung bình, trong đó nhóm kỹ năng thiết kế kế 

hoạch DHPH được đánh giá cao nhất nhưng vẫn ở mức trung bình ( X  = 2.73). Kết 

quả khảo sát cho thấy giữa nhóm TN và nhóm ĐC tương đồng với nhau về mức độ 

ở hầu hết các kỹ năng. 

o Kỹ năng DHPH của SV nhóm ĐC trước và sau hoạt động thực tập 

Nhóm ĐC chúng tôi không đưa các giải pháp tác động mà thực hiện theo 

hình thức DH bình thường của đợt thực tập như yêu cầu của GV. Nhằm kiểm tra 

mức độ kỹ năng DHPH của nhóm ĐC, chúng tôi thiết lập bảng so sánh và kết quả 

thể hiện như sau: 

Bảng 3.2. Kỹ năng DHPH của SV nhóm đối chứng trước và sau thực tập 

TT Nhóm kỹ năng DHPH 
Trước 

TN 
( X ) 

Sau 
TN 
( X ) 

1 Nhóm 1:  Kỹ năng thiết kế mục tiêu DH theo hướng phân 
hóa 

2,58 2,61 

2 Nhóm 2:  Kỹ năng thiết kế kế nội dung DH theo hướng 

phân hóa 

2,73 2,77 

3 Nhóm 3: Kỹ năng thiết kế phương pháp DH theo hướng 
phân hóa 

2,35 2,45 

4 Nhóm 4:  Kỹ năng thiết kế kỹ thuật và công cụ kiểm tra, 

đánh giá theo hướng DH phân hóa. 

2,32 2,4 

5 Nhóm 5: Kỹ năng tổ chức DH phân hóa trên lớp 2,41 2,51 

  Từ số liệu ở bảng trên cho thấy, mặc dù ở một số kỹ năng cụ thể và nhóm kỹ 

năng dạy phân hóa sau quá trình thực tập của SV ĐC có tăng nhưng không đáng kể. 

Sự phát triển trên có thể lý giải do thời gian thực tập dài, một số kỹ năng DHPH 

thuộc trong kỹ năng DH chung cần rèn luyện nên được đánh giá có sự chuyển biến 
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tăng lên. Mặc dù vậy, không có một nhóm kỹ năng nào tăng về mức độ, vẫn chỉ đạt 

ở mức thấp và trung bình. 

o Kỹ năng DHPH của nhóm SV thực nghiệm trước và sau tác động thực nghiệm 

Bảng 3.3. Kỹ năng DHPH của nhóm SV thực nghiệm trước và  

sau tác động thực nghiệm 

TT Nhóm kỹ năng DHPH Trước 
TN 
( X ) 

Sau 
TN 
( X ) 

1 Nhóm 1:  Kỹ năng thiết kế mục tiêu DH theo hướng phân hóa 2,63 3,27 

2 Nhóm 2:  Kỹ năng thiết kế kế nội dung DH theo hướng phân hóa 2,73 3,41 

3 Nhóm 3: Kỹ năng thiết kế phương pháp DH theo hướng phân hóa 2,32 3,13 

4 Nhóm 4:  Kỹ năng thiết kế kỹ thuật và công cụ kiểm tra, đánh giá 

theo hướng DH phân hóa. 

2,29 2,88 

5 Nhóm 5: Kỹ năng tổ chức DH phân hóa trên lớp 2,41 3,07 

Kỹ năng DHPH của SV nhóm TN trước và sau tác động TN được thể hiện 

qua bảng 3.3. Như vậy, sau khi áp dụng các hoạt động, kỹ năng DHPH của SV đều 

phát triển cao hơn so với trước tác động. Trong đó các nhóm kỹ năng có mức độ 

tăng từ trung bình lên mức độ cao, mức độ thấp lên mức trung bình. Điều đó thể 

hiện cùng trên một nhóm đối tượng TN, kết quả sử dụng các hoạt động tác động đã 

mang lại sự phát triển trong kỹ năng DHPH cho SV. Kết quả đó được minh chứng 

qua phụ lục 18,nội dung 3 và biểu đồ sau: 
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Biểu đồ 3.2. Kết quả phát triển kỹ năng DHPH của nhóm đối chứng và nhóm 

thực nghiệm sau tác động các hoạt động. 
 

Để đánh giá và khẳng định tính khoa học của TN tác động vào sự chuyển 

biến các kỹ năng DHPH của SV TTSP, chúng tôi tiến hành so sánh kết quả phát 

triển kỹ năng DHPH của SV ở 2 nhóm TN và ĐC trước và sau khi TN. Kết quả 

được chúng tôi thống kê trong bảng 3.4 như sau. 
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Bảng 3.4.  Chỉ số thống kê về kết quả thực nghiệm 

Trước TN Sau TN 
Nhóm KN 

Các tham 

số TB ĐLC TB ĐLC 
Giá trị P 

TN 2,63 0,23 3,27 0,26 0,00 

ĐC 2,58 0,21 2,61 0,23 0,495 

Giá trị P 0,064 0,00 

Nhóm 1:  Kỹ năng 
thiết kế mục tiêu dạy 
học theo hướng phân 
hóa 
 

Chênh lệch giá trị TB chuẩn 2,87 
 

TN 2,73 0,27 3,41 0,35 0,00 

ĐC 2,73 0,25 2,77 0,26 0,229 

Giá trị P 0,82 0,00 

Nhóm 2:  Kỹ năng 

thiết kế kế nội dung 

dạy học theo hướng 

phân hóa 

 
Chênh lệch giá trị TB chuẩn 2,46 

 

TN 2,32 0,25 3,13 0,29 0,00 

ĐC 2,35 0,31 2,45 0,34 0,057 

Giá trị P 0,101 0,00 

Nhóm 3: Kỹ năng 

thiết kế phương pháp 

dạy học theo hướng 

phân hóa 

 
Chênh lệch giá trị TB chuẩn 2 

 

TN 2,29 0,22 2,88 0,3 0,00 

ĐC 2,32 0,21 2,4 0,29 0,079 

Giá trị P 0,064 0,00 

Nhóm 4:  Kỹ năng 

thiết kế kỹ thuật và 

công cụ kiểm tra, 

đánh giá theo hướng 

dạy học phân hóa. 
Chênh lệch giá trị TB chuẩn 1,66 

 

TN 2,41 0,33 3,07 0,28 0,00 

ĐC 2,41 0,34 2,51 0,37 0,087 

Giá trị P 0,838 0,00 

Nhóm 5: Kỹ năng tổ 

chức dạy học phân 

hóa trên lớp 
Chênh lệch giá trị TB chuẩn 1,51 
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Biểu đồ 3.3. So sánh kỹ năng DHPH nhóm thực nghiệm và  

đối chứng sau tác động 

Thông qua các tham số thống kê bảng 3.4. và biểu đồ 3.3 kết hợp các so sánh ở 

phần trên chúng tôi nhận thấy các nhóm kỹ năng DHPH của SV TN đều phát triển 

tăng lên so với trước TN và so với nhóm ĐC. Trong đó: 

- Nhóm kỹ năng thiết kế mục tiêu DH theo hướng phân hóa HS: sau khi tác 

động TN nhóm TN có điểm trung bình của kỹ năng DHPH cao hơn nhiều so với 

nhóm ĐC (cụ thể: XTN = 3,27; X ĐC= 2,61). Đặc biệt giá trị p của nhóm TN tác động 

< 0,05 (P = 0,00); trong khi đó giá trị P của nhóm ĐC > 0,05 (P = 0,495) . Ngoài ra 

giá trị độ lệch chuẩn trung bình là SMD = 2,87, áp dụng tiêu chí đánh giá trong 

thống kê cho thấy mức độ ảnh hưởng là rất lớn. Như vậy, sự phát triển của kỹ năng 

DHPH này là có ý nghĩa về mặt thống kế, do tác động của hoạt động TN mang lại, 

còn mức độ trung bình kỹ năng DHPH này của nhóm ĐC là do ngẫu nhiên trong 

quá trình TTSP mang lại mà không có ý nghĩa về mặt thống kế. 

- Nhóm kỹ năng thiết kế nội dung DH theo hướng phân hóa: ở nhóm kỹ năng 

này, kết quả trung bình mức độ của nhóm TN đạt mức cao ( X  TN= 3.41), trong khi 

đó kỹ năng này ở nhóm ĐC chỉ đạt ở mức trung bình ( X  = 2.77). Giá trị P của 
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nhóm TN là 0.00 (P (TN) <0,05), còn nhóm ĐC có PĐC >0,05, độ lệch chuẩn trung 

bình SMD = 2,46 chứng tỏ các hoạt động tác động có ý nghĩa và giúp các kỹ năng 

thiết kế nội dung DHPH ở nhóm TN sau tác động tăng lên rõ rệt.  

- Nhóm kỹ năng thiết kế phương pháp DH theo hướng phân hóa: cũng tương 

tự như 2 nhóm kỹ năng trên, kỹ năng thiết kế phương pháp DH theo hướng phân 

hóa của SV thực nhiệm đạt ở mức trung bình ( X  TN= 3.13) sau tác động cao hơn 

hẳn nhóm ĐC ( X  ĐC = 2,45) đạt ở mức thấp. Từ các giá trị thống kê kết quả của 

hai nhóm thực nhiệm và ĐC như: giá trị P (TN) < 0,05, P(ĐC) > 0,05, độ lệch 

chuẩn trung bình SMD = 2 cho thấy hoạt động tác động có ý nghĩa và mang lại hiệu 

quả đối với sự phát triển của kỹ năng DHPH của SV nhóm TN, còn sự phát triển kỹ 

năng của nhóm ĐC không đáng kể và do yếu tố ngẫu nhiên mang lại. 

- Nhóm kỹ năng thiết kế kỹ thuật và công cụ kiểm tra, đánh giá theo hướng 

DH phân hóa: ở kỹ năng này đối với nhóm TN các giá trị thống kê cho thấy có sự 

phát triển, tăng bậc từ mức thấp ( X  TTN= 2,29) lên mức trung bình ( X  STN= 

2,88), trong khi đó kỹ năng này ở nhóm ĐC tuy có tăng lên nhưng không đáng kể 

và vẫn ở mức độ thấp. Các giá trị thống kê P (TN) < 0,05, P(ĐC) > 0,05, SMD = 

1,66 cho thấy sự phát triển kỹ năng thiết kế kỹ thuật và công cụ kiểm tra, đánh giá 

theo hướng DH phân hóa của ở nhóm SV TN do tác động từ các hoạt động TN. 

- Nhóm kỹ năng tổ chức DH phân hóa trên lớp: kết quả thống kê cho thấy kỹ 

năng tổ chức DH phân hóa trên lớp ở SV TN tăng lên từ thấp ( X  TTN= 2,41) lên 

mức trung bình ( X  STN= 3,07), còn nhóm ĐC chỉ đạt mức thấp ( X  ĐC = 2,51), 

các giá trí P(TN) < 0,05, P(ĐC) > 0,05, SMD = 1,51 chứng tỏ các hoạt động tác 

động có ý nghĩa và mang lại hiệu quả tốt, còn kỹ năng DHPH này ở nhóm ĐC tuy 

có tăng lên nhưng không đáng kể, không tăng mức độ và đó là do yếu tố ngẫu nhiên 

từ hoạt động thực tập mang lại. 

- Đánh giá chung kết quả nhóm TN và ĐC trước và sau TN  

Để phân tích rõ hơn sự phát triển của các nhóm kỹ năng DHPH sau tác động 

các hoạt động, kết quả chúng tôi tổng hợp như sau: 



 

 

148 

Bảng 3.5. Đánh giá chung về kết quả TN 

Trước TN Sau TN 
 TB 

(5 nhóm) ĐLC TB 
(5 nhóm) ĐLC Giá trị p 

Nhóm TN 2,48 0,23 3,15 0,24 0,00 

Nhóm ĐC 2,48 0,21 2,55 0,25 0,085 

Giá trị P của t-test 0,761 0,00  

Chênh lệch giá trị TB chuẩn (SMD) 2,4  

 

 
Biểu đồ 3.4. Đánh giá chung về kết quả thực nghiệm 

Để phân tích sự phát triển 2 nhóm kỹ năng DHPH ở SV qua hoạt động TN, 

chúng tôi tính điểm trung bình của cả 5 nhóm kỹ năng DHPH của các SV TN và 

ĐC trước và sau TN, kiểm định một lần nữa bằng phép kiểm chứng T – Test độc lập 

nhằm xem xét sự khác biệt giá trị trung bình của hai nhóm khác nhau có ý nghĩa 

hay không và độ lệch chuẩn trung bình chuẩn kết quả cho thấy: điểm trung bình kỹ 

năng DHPH của SV nhóm ĐC sau thời gian TN có sự chênh lệch không đáng kể từ 

2,48 lên 2,55 đạt ở mức thấp. Điểm trung bình kỹ năng DHPH của SV TN tăng lên 

từ mức thấp lên mức trung bình so với trước TN (từ 2,48 tăng lên 3,15). Đặc biệt, 
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độ lệch trung bình chuẩn sau TN đo được là SMD = 2,4 áp dụng tiêu chí của Cohen 

cho thấy kết mức độ ảnh hưởng của TN tác động tới kết quả tiến bộ của kỹ năng 

DH sau TN là rất lớn. 

Căn cứ vào sự biến thiên của giá trị trung bình và giá trị trung bình chuẩn 

cũng như giá trị p của đại lượng kiểm định T-test trong quá trình TN cho phép rút ra 

kết luận: sau quá trình tác động hai nhóm kỹ năng DHPH của SV tiến bộ rất tích cực 

và rõ rệt, sự phát triển này hoàn toàn không phải do ngẫu nhiên mà có được là nhờ tác 

động của TN sư phạm do chúng tôi đã tiến hành. Kết luận này góp phần khẳng định 

tính đúng đắn của giả thuyết khoa học mà chúng tôi đề ra từ đầu. 

3.3.3.3. Phân tích kết quả thăm dò ý kiến của HS ở trường THPT sau các tiết DHPH 

Để tiến hành lấy thêm thông tin của HS các lớp THPT, chúng tôi tiến hành 

khảo sát 480 (mỗi lớp 20 HS) ý kiến HS đại diện sau mỗi tiết DH phân hóa của SV 

TN và SV ĐC, kết quả như sau: 

Bảng 3.6. Kết quả thăm dò ý kiến HS THPT 

1. Hứng thú học tập của HS trong tiết dạy của SV TTSP 
Lớp/ Hứng thú Thích Bình thường Chán 
Lớp đối chứng  47.9 % 15.2% 36.9% 
Lớp thực nghiệm  83.1% 9.2% 7.7% 

2. Mức độ phù hợp trong phân chia nhóm HS 
Lớp / cách chia nhóm Phù hợp Bình thường Không phù hợp 
Lớp đối chứng 46.9% 16.1% 37% 
Lớp thực nghiệm 86.9% 9.4% 3.7% 

3. Thời gian dành cho hoạt động học tập của nhóm 
Lớp/thời gian Vừa đủ Quá ít Quá nhiều 
Lớp đối chứng 32.3% 41.7% 26% 
Lớp thực nghiệm 87.5% 7.3% 5.2% 

4. Các nội dung học tập 
Lớp/ nội dung học tập Vừa sức Phân vân Không vừa sức 
Lớp đối chứng 21.7% 42.5% 35.8% 
Lớp thực nghiệm 69.8% 22.7% 7.5% 



 

 

150 

Thông qua bảng kết quả thăm dò ý kiến của HS THPT sau khi tham gia học 

tập các tiết DHPH của SV TTSP giảng dạy ở cả lớp ĐC và lớp TN cho thấy: 

- Hứng thú học tập của HS trong tiết dạy của SV TTSP 

Khi SV TTSP tổ chức DH theo hình thức phân hóa, nhìn chung cả lớp HS 

ĐC và TN đều rất hứng thú học tập. Tuy nhiên, với cách tổ chức học tập của nhóm 

SV thực ngiệm, số lượng học sinh đánh giá ở mức “thích” là tiết học là (83.1%) cao 

hơn lớp ĐC (47.9 %). Tỷ lệ HS lớp học ĐC đánh giá mức “bình thường” và “chán” 

lần lượt là 9.2% và 7.7%, rất ít so với nhóm ĐC, chiếm tới 15.2% và 36.9%. Như 

vậy, chúng ta nhận thấy, lớp học của SV TN có mức độ hứng thú trong học tập ở 

các tiết dạy TN cao hơn hẳn so với lớp ĐC.  

- Mức độ phù hợp trong phân chia nhóm HS  

Để thu thập hiệu quả của DHPH của hai nhóm sinh viên TN và ĐC, chúng 

tôi tiến hành xin ý kiến của HS THPT về cách phân chia nhóm HS, một trong 

những tiêu chí quan trọng của DHPH, kết quả HS lớp TN đánh giá “phù hợp” là 

(86.9%) cao hơn rất nhiều so với lớp ĐC (46.9%). Tỷ lệ HS lớp ĐC đánh giá cách 

chia nhóm của SV TTSP trong DHPH ở mức “không phù hợp” và “bình thường” rất 

cao. Tỷ lệ này đối với lớp TN chỉ 3.7% và 9.4%. Kết hợp với quá trình quan sát, dự 

giờ chúng tôi nhận thấy, cách chia nhóm lớp ĐC đang khá lộn xộn, các SV hầu như 

chỉ chia nhóm theo ý chí chủ quan của họ hoặc cho HS tự ý chia nhóm không kiểm 

soát cách chia nhóm theo tiêu chí cụ thể. 

- Thời gian dành cho hoạt động học tập của nhóm 

Phân chia và quản lý thời gian trong hoạt động nhóm là một kỹ năng đặc biệt 

quan trọng của GV trong DHPH. Đối với lớp TN, cách phân chia thời gian của SV 

TTSP cho hoạt động nhóm của HS được đánh giá “vừa đủ” rất cao (có 87.5% HS 

đồng ý). Trong khi đó, có 67.7% HS đánh giá cách tính toán và phân chia thời gian 

của lớp ĐC “quá ít” và “quá nhiều”, tức là không hợp lý.   

- Đánh giá về nội dung học tập 

Thiết kế nội dung học tập của SV TTSP nhóm ĐC được HS đánh giá là “vừa 

sức” rất thấp, chỉ có 21.7%, trong khi đó nhóm SV TN có tới 69.8 % HS cho rằng 

nội dung học tập là “vừa sức” với họ. 
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Như vậy, qua thống kê ý kiến của HS THPT sau khi tham gia học tập các tiết 

theo DHPH chúng ta nhận thấy, cách thức tổ chức DH của nhóm SV TN có những 

tác động tích cực đối với HS. Những SV ĐC tuy cũng có những tác động tích cực 

đến HS nhưng mức độ ảnh hưởng vẫn còn ít, có thể do ngẫu nhiên từ cách thực hiện 

phương pháp DHPH mang lại. 

3.3.3.4. Phân tích kết quả phỏng vấn sâu SV, GV hướng dẫn và HS ở trường THPT 

Chúng tôi tiến hành phỏng vấn ý kiến của GV hướng dẫn, SV thực tập về kết 

quả của quá trình TN sư phạm. Hầu hết GV và SV đều cho rằng sau khi thực hiện 

yêu cầu các hoạt động TN HS ở THPT có hứng thú, tích cực học tập tốt hơn và kỹ 

năng DHPH của SV phát triển ở một mức độ cao hơn, tiêu biểu có các ý kiến. 

 SV TKV khoaVăn sau khi tham gia TN nhận xét “Ban đầu bản thân 

em chưa rõ về bản chất cũng như cách thức DHPH trên lớp như thế nào, giảng dạy 

truyền thống vẫn là ưu tiên đầu tiên khi lên phương án thực tập giảng dạy. Tuy 

nhiên, sau khi thực hiện TN, nhận thức và kỹ năng thực hiện DHPH của bản thân 

em tốt hơn rất nhiều, có thể tự tin để thiết kế các giáo án theo hướng phân hóa một 

cách dễ dàng. Bên cạnh đó, kỹ năng thực hiện các thao tác giảng dạy phân hóa trên 

lớp cũng nâng lên đáng kể”. 

SV KV khoa Toán nhận xét: “So với các tiết DH truyền thống, các tiết 

DHPH phát triển được hứng thú học tập của HS THPT hơn hẳn, các HS cảm thấy 

vừa sức và khá hài lòng với cách thức tiến hành. Các hoạt động tìm hiểu HS, thiết 

kế bài dạy và DH theo hướng phân hóa của bản thân em được phát triển tăng lên rõ 

rệt, em hoàn toàn thích thú với cách thức DHPH theo hướng TN”.  

SV NTML khoa Văn cho rằng: “Trước đây mặc dù cũng đã được nghe qua 

về quan điểm DHPH nhưng em chưa thực sự am hiểu về lý luận cũng như cách thức 

thực hiện. Sau khi tiếp nhận lý luận và tiến hành giảng dạy theo DHPH như yêu cầu 

đề ra, bản thân rất hứng thú với cách thức tổ chức DH này, các kỹ năng như phân 

loại HS, thiết kế các loại giáo án và tổ chức thực hiện giảng dạy phân hóa trên lớp 

học của bản thân đã phát triển rất tốt và đến bây giờ em khá yên tâm để thực hiện 

các hoạt động DHPH. Đặc biệt, qua quá trình TN, em biết thêm nhiều phương án 
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thiết kế công cụ để đánh giá và em cho rằng những công cụ này thực sự tạo được 

công bằng cho HS”. 

Đồng quan điểm với các SV TN, đội ngũ GV hướng dẫn ở trường THPT 

cũng cho rằng hoạt động tác động trong TN mang lại hiệu quả trong việc phát triển 

kỹ năng DHPH cho SV. Chẳng hạn như các nhận xét: 

Thầy VCT GV Văn cho biết: “Giai đoạn đầu khi mới tiếp nhận lý luận 

DHPH SV thực tập khá bỡ ngỡ và khó khăn trong việc chuẩn bị giáo án giảng dạy. 

Tuy nhiên được chúng tôi hướng dẫn về quy trình TN, chỉ đạo các em tập giảng và 

góp ý về cách thức soạn giáo án phân hóa cho phù hợp với đặc điểm của lớp, SV đã 

tuân thủ và thực hiện rất tốt các kỹ năng DHPH. Đặc biệt, hứng thú học tập của HS 

THPT tăng lên, ý thức và cơ hội tham gia vào quá trình học tập của HS cao hơn rất 

nhiều. Nhiều HS mong muốn được thực hiện học tập theo hướng phân hóa và khá 

hài lòng với cách thức đánh giá của SV thực tập”. Tuy nhiên, thầy VCT cũng cho 

rằng khi yêu cầu SV phải tổ chức DHPH như yêu cầu TN bản thân GV hướng dẫn 

và SV cũng mất rất nhiều thời gian và công sức mới thực hiện được thành công. 

Trên cương vị quản lý, với vai trò trưởng ban chỉ đạo thực tập tại trường 

THPT, thầy LTS cho rằng “Các hoạt động TN chúng tôi đề xuất rất được GV hướng 

dẫn đồng tình ủng hộ, đặc biệt hoạt động TN không gây nên sự xáo trộn kế hoạch 

thực tập của SV và GV hướng dẫn mà đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong quy chế thực 

tập, vì bản thân các tác động TN được tiến hành lồng ghép theo kế hoạch chung”.  

Tìm hiểu hứng thú học tập của HS THPT khi tham gia học tập các tiết 

DHPH do SV TN tổ chức, phần lớn các em đều rất thích thú khi được tham gia học 

theo cách thức này. Em LNTT lớp 11 sau khi học xong tiết Vật lý nhận xét “học tập 

theo hướng DHPH chúng em có cơ hội để thể hiện bản thân nhiều hơn so với các 

tiết dạy thuyết trình, hỏi đáp đơn thuần. Chúng em được tự do lựa chọn nội dung và 

hình thức làm việc, hứng thú học tập tăng lên, thái độ và trách nhiệm đối với nhiệm 

vụ học tập của chúng em cũng phát triển cao hơn so với cách thức DH cũ”. Nhiều 

HS cho rằng cách thức tổ chức của SV thực tập trong DHPH khá tốt, các SV thực 

tập đã tìm hiểu và tổ chức cho HS được thực hiện quyền lựa chọn nhóm theo hứng 
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thú, sở thích và năng lực học tập, HS học tập trong không khí rất thích thú và tích 

cực. Qua quan sát dự giờ, chúng tôi cũng nhận thấy tiết học TN hoạt động học tập 

của HS rất tích cực hoàn thiện yêu cầu bài và thực hiện công việc trên tinh thần tự 

nguyện cao. 

Hầu hết các GV, SV thực tập và HS được học trong các tiết DHPH đều đánh 

giá cao hiệu quả hoạt động DH của SV. Các khâu của quá trình DHPH được SV 

thực hiện khá cẩn thận và hiệu quả. Điều này cho thấy hiệu quả mang lại từ các hoạt 

động tác động là rất lớn. Trong khi đó, các tiết học của SV ĐC các hoạt động DH 

vẫn thiên về tổ chức theo cách dạy phân hóa còn hạn chế, các kỹ năng DHPH không 

được thể hiện nhiều, các tiết học ít sôi nổi và hào hứng. Kỹ năng thiết kế và tổ chức 

hoạt động DH DHPH của SV ĐC không có nhiều thay đổi. 
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Kết luận chương 3 

1) Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn của DHPH và kỹ năng DHPH 

cũng như công tác rèn luyện kỹ năng này cho SV qua tổ chức THSP, chúng tôi đề 

xuất các hoạt động để rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV theo trình tự các giai đoạn 

thực tập cũng như thực tiễn ở các trường.  

2) Các hoạt động được đề xuất có sự kế thừa có chọn lọc các tư tưởng của các 

nhà nghiên cứu trước DHPH, về quy trình rèn luyện kỹ năng sư phạm, về quan điểm 

trong tổ chứcTHSP cho SV…đồng thời chúng tôi đề xuất những điểm mới trong từng 

hoạt động để rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV sư phạm qua tổ chức THSP. 

3) Hoạt động được đề xuất có mối quan hệ biện chứng rất chặt chẽ, để áp 

dụng các hoạt động rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua thực tập có hiệu quả, 

trường đại học, trường THPT và đội ngũ GV phải sử dụng đồng bộ, linh hoạt các 

hoạt động. Không xem nhẹ hay quá chú trọng vào một hoạt động cụ thể bởi lẽ kỹ 

năng DHPH bao gồm nhiều kỹ năng bộ phận. 

4) Tuy nhiên, để các hoạt động đề xuất được thực hiện có hiệu quả phải cần 

nhiều điều kiện như: giảng viên nghiệp vụ, GV hướng dẫn phải có năng lực DHPH 

tốt; ban chỉ đạo thực tập cho phép, điều kiện phòng học rộng rãi, phương tiện, thiết 

bị DH phải đa dạng và phong phú, đặc biệt phải được sự đón nhận hưởng ứng tích 

cực của HS các lớp ở trường THPT. 

5) Qua quá trình tổ chức TN các hoạt động rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV 

qua TTSP, chúng tôi rút ra một số kết luận sau: 

- Hoạt động rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV được thực hiện qua tổ chức 

THSP có rất nhiều thuận lợi, đây là điều kiện để SV tập dượt thực hiện các cách thức 

DH mới vào thực tiễn DH ở trường THPT. Các hoạt động để rèn luyện kỹ năng DHPH 

cho SV dễ áp dụng và không gây ảnh hưởng đến kế hoạch các học  phần theo quy chế 

hiện hành. 

- Thông qua thực hiện các hoạt động, nhận thức về DHPH của SV tăng cao. 

Thái độ và ý thức áp dụng các phương pháp DH mới theo định hướng phân hóa 
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cũng nâng lên. Giúp SV thực tập tổ chức quá trình DH bám sát đối tượng hơn, tăng 

cường được sự hiểu biết lẫn nhau giữa SV thực tập và HS THPT. 

- Các hoạt động tác động được đề xuất giúp phát triển được các kỹ năng 

DHPH cho SV qua THSP một cách đồng đều, tất cả các kỹ năng DH này ở nhóm 

SV TN đều tăng lên rõ rệt. Bên cạnh đó, SV thực hiện theo DHPH còn tác động tích 

cực đến sở thích, hứng thú và thái độ học tập của HS THPT, được GV và HS nhiệt 

tình ủng hộ. 

- Kết quả TN các hoạt động tác động đều có ý nghĩa và cho kết quả khả 

quan. Kỹ năng DHPH của SV sau khi tác động đều tăng lên về mức độ. Qua quan 

sát, phỏng vấn sâu đối với GV, SV TN và HS cho thấy kỹ năng DHPH được nâng 

cao, phát triển được ý thức, hứng thú học tập của HS THPT. Đặc biệt HS được phát 

huy năng lực và thế mạnh của bản thân trong quá trình học tập, sự dân chủ trong 

học tập được đảm bảo hơn. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Qua kết quả nghiên cứu của đề tài, chúng tôi đưa ra các kết luận như sau: 

1) DHPH là quan điểm DH đã được đề xuất từ lâu trong các tư tưởng giáo 

dục. Tuy nhiên, đến những năm 1970 của thế kỷ trước, quan điểm DHPH mới thực 

sự được nghiên cứu và áp dụng vào quá trình DH các bộ môn. Từ đó đến nay có rất 

nhiều nghiên cứu về DHPH, tuy nhiên những nghiên cứu về hướng rèn luyện kỹ 

năng DH này cho SV chưa được nghiên cứu. 

2) Rèn luyện kỹ năng DH cho SV là một yêu cầu tất yếu trong giai đoạn hiện 

nay, bởi lẻ quan điểm DH này hướng đến sự phát triển tối đa đặc điểm học tập của 

cá nhân HS như: năng lực, phong cách, nhịp độ, sở trường, hứng thú…học tập của 

HS, là xu hướng đổi mới DH trong giai đoạn hiện nay.  

3) Nhận thức của giảng viên, GV và SV sư phạm về DHPH tương đối tốt và 

hợp lý. Các nguồn cung cấp thông tin về DHPH cho GV và SV khá đa dạng. Tuy 

nhiên, tính hệ thống và logic của lý luận DHPH chưa cao, cần phải được nghiên cứu 

và hoàn thiện. 

4) Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, chúng tôi xây dựng 5 nhóm kỹ 

năng DHPH với 23 kỹ năng bộ phận. Những kỹ năng này được xây dựng dựa trên 

logic của quá trình DH và đặc trưng của DHPH. Các kỹ năng này có mối quan hệ 

thống nhất và biện chứng chặt chẽ với nhau. 

5) Khảo sát thực trạng kỹ năng DHPH cho thấy phần lớn các kỹ năng này của 

SV sư phạm đều thấp, chỉ một vài kỹ năng đạt ở mức trung bình, với mức độ này SV 

sư phạm rất khó để thực hiện yêu cầu DHPH theo xu thế đổi mới sau khi ra trường. 

6) Thực trạng rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua tổ chức THSP cũng còn 

nhiều hạn chế, các hoạt động có thế mạnh để rèn luyện kỹ năng DH này cũng ít 

được các cá nhân và đơn vị liên quan thực hiện. 

7) Qua đề xuất các hoạt động rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua thực tập 

và tiến hành TN các hoạt động đề xuất, chúng tôi đã khẳng định được tính đúng đắn 

và khả thi của các hoạt động đề xuất.   
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2. Kiến nghị 

2.1. Với Bộ giáo dục và Đào tạo 

- Trên cơ sở tính tự chủ trong xây dựng chương trình đào tạo, Bộ cần chỉ đạo 

các trường thống nhất quan điểm về các học phần nghiệp vụ sư phạm theo hướng phát 

triển kỹ năng DHPH cho SV theo yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. 

- Dành nhiều thời gian hơn cho hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho 

SV, nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện mô hình hoạt động của các trung tâm rèn 

luyện nghiệp vụ sư phạm để nhanh chóng tập huấn các kỹ năng DH mới (trong đó 

có kỹ năng DHPH) cho SV. 

2.2. Với các trường đại học sư phạm 

- Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, phòng học và nguồn 

học liệu cho SV nghiên cứu lý luận và thực hành triển khai DHPH có hiệu quả. 

- Tổ chức tốt công tác chuẩn bị thực tập, trong đó xác định việc chuẩn bị cho 

SV nghiên cứu lý luận và tổ chức DHPH là một yêu cầu bắt buộc đối với SV trước 

khi xuống trường THPT thực tập. 

- Các cấp quản lý và phòng đào tạo cần xác định DHPH là một yêu cầu bắt buộc 

SV phải thực hiện trong quy chế thực tập. Phối hợp với trường THPT để chỉ đạo cho 

GV hướng dẫn để yêu cầu SV phải thực hiện các tiết DHPH trong quá trình TTSP. 

- Cần tổ chức các hội thảo, các buổi tập huấn về DHPH cho giảng viên và 

SV được tham dự để nâng cao nhận thức và năng lực DHPH cho họ. 

2.3. Với các trường THPT 

- Đảm bảo tốt các cơ sở vật chất cho phòng học, bàn ghế, thiết bị DH và 

nguồn học liệu đa dạng cho SV thực tập dễ dàng thực hiện hoạt động DHPH. 

- Tổ chức cho các tổ chuyên môn triển khai DHPH trong đơn vị, đồng thời 

tạo điều kiện để cho SV thực tập có cơ hội được sinh hoạt các buổi chuyên môn và 

hỗ trợ tối đa để SV được dạy các tiết DHPH trong đợt thực tập.  

- Cần khuyến khích cho SV thực tập nghiên cứu lý luận, tập giảng và giảng 

thực theo DHPH. Đồng thời tạo điều kiện để họ áp dụng các công cụ đánh giá theo 

hướng phân hóa trong DH. 
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2.4. Với SV sư phạm 

- SV phải chủ động nghiên cứu lý luận về DHPH ở các nguồn thông tin đa 

dạng trên tạp chí chuyên ngành, các sách chuyên khảo về phương pháp DH, trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

- SV cần xây dựng các giáo án DHPH, trao đổi và xin ý kiến từ GV các môn 

nghiệp vụ sư phạm, GV hướng dẫn để hoàn thiện giáo án. 

- Các nhóm SV chuyên môn cần thống nhất để đẩy mạnh thời gian tập giảng 

DHPH cùng nhau. Đồng thời, cùng nhau xây dựng giáo án, tự làm thêm các đồ 

dùng DH để phục vụ tốt cho DHPH. 

- SV phải xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với HS THPT để nhận sự hỗ trợ, 

giúp đỡ từ họ và phối hợp cùng nhau để thực hiện tiết DHPH được thành công. 
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PHẦN PHỤ LỤC 
 

PHỤ LỤC 1 
Nội dung 1:  Đánh giá về vai trò của dạy học phân hóa ở trường trung học phổ thông 

(phiếu dành cho GV và SV TTSP). 

Vai trò của dạy học phân hóa Lựa chọn 

Rất quan trọng  
Ít quan trọng  
Không quan trọng  

Nội dung 2: Đánh giá về sự cần thiết của công tác rèn luyện kỹ năng dạy học 
phân hóa cho sinh viên qua TTSP  

(phiếu dành cho GV và SV TTSP). 
Mức độ cần thiết  Lựa chọn 

1. Rất cần thiết  
2. Cần thiết  
3. Bình thường  
4. Ít cần thiết  
5. Không cần thiết  

 
PHỤ LỤC 2 

Nội dung 1: Đánh giá thực trạng kỹ năng dạy học phân hóa của sinh viên TTSP 
(phiếu dành cho GV và SV TTSP). 

Mức độ 
TT Các kỹ năng dạy học phân hóa 

Rất 
cao 

Cao 
 

Bình 
thường 

Thấp 
 

Rất 
thấp 

I. Nhóm kỹ năng nghiên cứu và phân loại học 
sinh 5 4 3 2 1 
1  Kỹ năng sử dụng các phương pháp như: quan 

sát, phỏng vấn, bảng hỏi…để xác định đặc 
điểm học sinh và hành vi học tập của học sinh. 

     

2 Kỹ năng phân loại năng lực học tập của học 
sinh. 

     

3 Kỹ năng phân loại về phong cách học tập của 
học sinh.  

     



 

 

4 Kỹ năng phân loại về nhịp độ, sở thích, hứng 
thú học tập của học sinh.  

     

I. Nhóm kỹ năng thiết kế kế hoạch dạy học 
phân hóa 

     

1 Kỹ năng thiết kế mục tiêu dạy học theo hướng 
phân hóa 

     

2 Kỹ năng thiết kế kế nội dung dạy học theo 
hướng phân hóa 

     

3 Kỹ năng thiết kế phương pháp dạy học theo 
hướng phân hóa 

     

4 Kỹ năng thiết kế kỹ thuật và công cụ kiểm tra, 
đánh giá theo hướng dạy học phân hóa. 

     

II. Nhóm kỹ năng tổ chức thực hiện kế 
hoạch dạy học phân hóa 

     

1  Kỹ năng tổ chức lớp và nhóm học tập theo 
từng nhóm đặc điểm của học sinh phân hóa.  

     

2 Kỹ năng quản lí thời gian hoạt động dạy học 
phân hóa 

     

3 Kỹ năng hướng dẫn, điều khiển, điều chỉnh 
hoạt động học tập theo từng nhóm đặc điểm 
của học sinh phân hóa.  

     

4 Kỹ năng thực hiện các hình thức, phương pháp 
và kỹ thuật dạy học đa dạng theo từng nhóm 
đặc điểm của học sinh phân hóa.  

     

5 Kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm trong 
hoạt động dạy học phân hóa. 

     

IV. Nhóm kỹ năng kiểm tra, đánh giá học sinh 
dạy học phân hóa 

     

1 Kỹ năng đánh giá tâm thế học tập của học 
sinh. 

     

2 Kỹ năng đánh giá năng lực học hiện có của 
học sinh. 

     

3 Kỹ năng đánh giá phân loại học sinh theo 
những đặc điểm nhất định (tính cách, sở thích, 
hứng thú, năng khiếu…) có liên quan đến mục 
tiêu dạy học. 

     

4 Kỹ năng sử dụng đa dạng các công cụ, kỹ      



 

 

thuật, phương pháp kiểm tra đánh giá theo dạy 
học phân hóa.  

5 Kỹ năng đánh giá mục tiêu đạt được của từng 
nhóm đối tượng học sinh 

     

V.  Nhóm kỹ năng điều chỉnh và hoàn thiện quá 
trình dạy học phân hóa. 

     

1 Kỹ năng điều chỉnh và hoàn thiện các mục 
tiêu, nội dung dạy học theo từng nhóm đối 
tượng học sinh. 

     

2 Kỹ năng điều chỉnh và hoàn thiện hình thức, 
phương pháp và kỹ thuật dạy học theo từng 
nhóm đối tượng học sinh. 

     

3 Kỹ năng điều chỉnh và hoàn thiện cơ sở vật 
chất, phương tiện và công nghệ dạy học. 

     

4 Kỹ năng điều chỉnh thái độ và hành vi của học 
sinh phù hợp với đặc điểm từng nhóm phân 
hóa. 

     

5 Kỹ năng điều chỉnh và hoàn thiện các bộ công 
cụ, kỹ thuật kiểm tra đánh giá kết quả học tập 
theo dạy học phân hóa. 

     

Nội dung 2: Đánh giá về thực trạng rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho 
sinh viên tại trường đại học sư phạm qua RLNVSPTX (phiếu dành cho SV). 

Mức độ thực hiện 

Rất 

thường 

xuyên 

Thường 

xuyên 

Bình 

thường 

Ít 

khi 

Không 

thực 

hiện 

Hoạt động rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV 

qua học phần RLNVSPTX 

5 4 3 2 1 

1 SV được tập huấn chuyên đề về DHPH.      

2 SV được hướng dẫn soạn giáo án và tập 

giảng theo hướng DHPH. 

     

3 Giảng viên phương pháp bộ môn trang bị 

lý thuyết và dạy mẫu về DHPH  

     

4 Trường Đại học sư phạm mời GV phổ      



 

 

thông trang bị lý thuyết, hướng dẫn soạn 

giáo án và dạy mẫu về DHPH. 

5 SV tự nghiên cứu tư liệu về DHPH      

Nội dung 3: Đánh giá về thực trạng rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho 
sinh viên tại trường đại học sư phạm qua TTSP 1 (kiến tập) 
TT Nội dung  Lựa chọn  

1 Tổ chức cho SV dự giờ, quan sát GV phổ thông dạy mẫu về DHPH  

2 Tổ chức cho SV triển khai hoạt động nghiên cứu và phân loại học sinh   

3 Tổ chức cho SV nghiên cứu nội dung chương trình và xác định bài 

dạy có thể thực hiện theo xu hướng dạy học phân hóa 

 

4 Tổ chức cho SV thiết kế giáo án dạy học theo xu hướng phân hóa  

5 Tổ chức cho SV thiết kế công cụ đánh giá dạy học phân hóa  

6 SV tham gia trao đổi, thảo luận với GV phổ thông về dạy học phân 

hóa 

 

7 Tổ chức cho SV nghiên cứu điều kiện, môi trường phục vụ cho DHPH  

8 Tổ chức cho SV giảng dạy các tiết DHPH trên lớp   

Nội dung 4: Đánh giá về thực trạng công tác rèn luyện kỹ năng dạy học phân 
hóa cho sinh viên qua TTSP tại trường trung học phổ thông (phiếu dành GV 
và SV TTSP). 

Mức độ thực hiện 
Rất 

thường 
xuyên 

Thường 
xuyên 

Bình 
thường 

Ít 
khi 

Không 
thực 
hiện 

TT 
Hoạt động rèn luyện kỹ năng 

DHPH cho SV qua TTSP 

 tại trường THPT 
5 4 3 2 1 

1 Trường THPT tập huấn chung 
về dạy học phân hóa theo yêu 
cầu đổi mới giáo dục. 

     

2 Trường THPT phát tài liệu cho 
sinh viên thực tập về yêu cầu 
dạy học phân hóa. 

     



 

 

3 Trường THPT yêu cầu sinh 
viên thực tập phải có các tiết 
dạy học phân hóa. 

     

4 Sinh viên dự giờ giáo viên bộ 
môn ở THPT dạy mẫu về dạy 
học phân hóa. 

     

5 Giáo viên hướng dẫn trao đổi 
với sinh viên thực tập về đặc 
điểm riêng của từng học sinh, 
nhóm học sinh. 

     

6 Giáo viên hướng dẫn bộ môn 
yêu cầu thiết kế mục tiêu, nội 
dung để dạy học phân hóa  

     

7 Giáo viên hướng dẫn yêu cầu 
thiết kế các hình thức, phương 
pháp và kỹ thuật, sử dụng các 
công cụ để thực hiện dạy học 
phân hóa 

     

8 Giáo viên hướng dẫn yêu cầu 
thiết kế các công cụ và kỹ 
thuật đánh giá học sinh theo 
hướng phân hóa. 

     

9 Giáo viên hướng dẫn tổ chức 
rút kinh nghiệm sau các tiết 
dạy học phân hóa đối tượng  

     

10 Đưa nội dung dạy học phân 
hóa vào một trong các tiêu chí 
đánh giá kết quả thực tập 
giảng dạy  

     

11 Các hoạt động rèn luyện kỹ 
năng dạy học phân hóa 
khác…. 

     

 



 

 

Nội dung 5: Khảo sát ý kiến của GV và SVTT về những thuận lợi và khó khăn 

trong công tác rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho sinh viên qua hoạt 

động TTSP. 

Thuận lợi: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Khó khăn: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

PHỤ LỤC 3 
(Khảo sát ý kiến của HS THPT sau khi tham gia tiết học của SV TTSP phần TN) 

Nội dung 1: Hứng thú của học sinh sau khi tham gia tiết học của SV TTSP 

TT Hứng thú Lựa chọn 

1 Thích  

2 Bình thường  

3 Chán  

Nội dung 2: Mức độ phù hợp trong phân chia nhóm HS 

TT Mức độ Lựa chọn 

1 Phù hợp  

2 Bình thường  

3 Không phù hợp  

Nội dung 3: Thời gian dành cho hoạt động học tập của nhóm 

TT Mức độ Lựa chọn 

1 Vừa đủ  

2 Quá ít  

3 Quá nhiều  

Nội dung 4: Các nội dung học tập 

TT Mức độ Lựa chọn 

1 Vừa sức  

2 Bình thường  

3 Không vừa sức  

 

 

 

 



 

 

 
PHỤ LỤC 4 

(Khảo sát ý kiến GV và SV về kỹ năng DHPH phần thực nghiệm) 
 

Mức độ thực hiện 

Rất 
cao 

Cao 

 

Bình 
thường 

Thấp 

 

Rất 
thấp 

TT Tiêu chí 

5 4 3 2 1 
Nhóm 1:  Kỹ năng thiết kế mục tiêu dạy học theo hướng phân hóa 
1 Xác định mục tiêu đúng chuẩn học vấn quy định 

trong chương trình, bài học 
     

2 Xác định đúng mục tiêu chung của HS cả lớp.      
3 Xác định các mức độ cần đạt đối với mỗi nhóm 

HS phân hóa trong từng lĩnh vực nhận thức, kỹ 
năng và thái độ 

     

4 Sử dụng ngôn ngữ diễn đạt rõ ràng từng mức độ 
của mục tiêu DHPH 

     

Nhóm 2:  Kỹ năng thiết kế kế nội dung dạy học theo hướng phân hóa 
1 Nội dung thiết kế phù hợp với mục tiêu chung, 

mục tiêu từng nhóm 
     

2 Nội dung thiết kế phù hợp với căn cứ chia nhóm 
nhóm đặc điểm của học sinh theo tiêu chí phân 
hóa (năng lực học tập, phong cách, hứng thú) 

     

3 Nội dung thiết kế vừa sức với từng nhóm HS 
phân hóa 

     

4 Nội dung thiết kế có sự phân hóa mức độ (phải 
biết, nên biết, có thể biết) đối với từng nhóm 
DHPH 

     

Nhóm 3: Kỹ năng thiết kế phương pháp dạy học theo hướng phân hóa 
1 Thiết kế, lựa chọn PPDH phân hóa phù hợp với 

mục tiêu chung và mục tiêu từng nhóm phân hóa 
     

2 Thiết kế PPDH phân hóa phù hợp nội dung yêu      



 

 

cầu chung và  từng nhóm phân hóa 
3 Thiết kế PPDH phù hợp với thời gian quy định      
4 Thiết kế PPDH phù hợp đặc điểm HS của lớp, 

nhóm phân hóa. 
     

5 Thiết kế PPDH phù hợp điều kiện cơ sở vật chất, 
điều kiện, phương tiện dạy học nhà trường 
THPT 

     

Nhóm 4:  Kỹ năng thiết kế kỹ thuật và công cụ kiểm tra, đánh giá theo hướng dạy 
học phân hóa. 
1 Thiết kế kỹ thuật và công cụ đánh giá đầu vào để 

phân hóa HS 
     

2 Thiết kế kỹ thuật và công cụ đánh giá phù hợp 
mục tiêu, nhiệm vụ học tập từng nhóm phân hóa 

     

3 Thiết kế kỹ thuật và công cụ đánh giá phù hợp 
với nội dung học tập từng nhóm phân hóa 

     

4 Thiết kế kỹ thuật và công cụ đánh giá phù hợp 
với phương pháp DHPH đã thiết kế 

     

5 Thiết kế các kỹ thuật và công cụ đánh giá để 
phối hợp đánh giá đa dạng (tự đánh giá, đánh giá 
đồng đẳng, đánh giá GV) trong DHPH 

     

Nhóm 5: Kỹ năng tổ chức dạy học phân hóa trên lớp  
1 Tổ chức lớp và nhóm học tập theo từng nhóm 

đặc điểm của học sinh HS phân hóa 
     

2 Quản lí thời gian hoạt động dạy học phân hóa      
3 Hướng dẫn, điều khiển, điều chỉnh hoạt động 

học tập theo từng nhóm đặc điểm của học sinh 
phân hóa 

     

4 Thực hiện các hình thức, phương pháp và kỹ 
thuật dạy học đa dạng theo từng nhóm đặc điểm 
của học sinh phân hóa 

     

5 Xử lý các tình huống sư phạm trong hoạt động 
dạy học phân hóa. 

     

 



 

 

PHỤ LỤC 5 
PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN 

(dành cho các chuyên gia) 
 

Kính thưa quý thầy cô! Nhằm tìm hiểu về tính hiệu quả và khả thi của 
các hoạt động rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho sinh viên các trường 
đại học sư phạm qua thực tập sư phạm do chúng tôi đề xuất. Sau khi nghiên 
cứu các thông tin trên, kính xin các thầy cô cho ý kiến của mình về các vấn 
đề sau và đánh dấu “X” vào phương án đánh giá của quý thầy cô! 

Tính khả thi Tính hiệu quả TT Các hoạt động 
Khả 
thi 

Ít khả 
thi 

Không 
khả thi 

Bình 
luận 
thêm 

Hiệu 
quả 

Ít 
hiệu 
quả 

Không 
hiệu qua 

Bình 
luận 
thêm 

1 Tổ chức bồi dưỡng lý 
luận về DHPH cho 
SV trước khi thực tập 
giảng dạy 
 

        

2 Tổ chức cho SV dự 
giờ các bài giảng mẫu 
về DHPH 
 

        

3 Tổ chức cho SV thiết 
kế kế hoạch bài dạy 
theo hướng DHPH 
theo chương trình DH 
ở THPT. 
 

        

4 Hình thức tổ chức 
hoạt động thực hành 
kỹ năng dạy học phân 
hóa dựa trên quan 
điểm dạy học vi mô 

        

5 Tổ chức cho SV thực         



 

 

hành luyện tập kỹ 
năng DHPH  

6 Tổ chức cho SV thực 
hành xây dựng và áp 
dụng các bài kiểm tra 
theo hướng DHPH  

        

 
Xin trân trọng cảm ơn quý thấy cô! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PHỤ LỤC 6 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ QUA QUAN SÁT 

(Dành cho GV dự giờ tiết SV TTSP giảng dạy) 
 
Họ và tên giáo viên dự giờ:………………………………………………. 
Họ và tên sinh viên thực tập …………………………………………….. 
Lớp giảng dạy……………………trường THPT……………………….. 
Môn học:…………………..Tiết……………Ngày……………………… 

 
Mức độ 

Cao 
Trung 
bình 

Thấp 
Đối tượng 
quan sát 

Nội dung kỹ năng 

3 2 1 

 

Bình 
luận 

Thiết kế giáo án có sự phân hóa mục 
tiêu đa dạng và rõ ràng 

    

Thiết kế nội dung DH gắn liền với quy 
định của chương trình giảng dạy đồng 
thời biết bổ sung, điều chỉnh để thực 
hiện ý đồ phân hóa  

    

Lựa chọn và vận dụng các phương pháp 
DHPH hợp lý so với mục tiêu, nội dung, 
đặc điểm HS và điều kiện thực tế của 
nhà trường 

    

 

 

Quan sát bản 
thiết kế giáo án 
giảng dạy 

Thiết kế công cụ để kiểm tra, đánh giá 
gắn với hạy học theo hướng phân hóa  

    

Quan sát giảng 
dạy trên lớp 
của sinh viên 

Cách thức tổ chức lớp học và nhóm 
phân hóa của SV phù hợp với DHPH  

    



 

 

Kỹ năng quản lý thời gian trên lớp 
DHPH 

    

Kỹ năng hướng dẫn, điều khiển, điều 
chỉnh hoạt động DHPH trên lớp 

    

Kỹ năng thực hiện các phương pháp 
DHPH trên lớp học. 

    

Kỹ năng xử lý tình huống sư phạm 
trong DHPH 

    

 
Người quan sát 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PHỤ LỤC 7 
PHIẾU PHỎNG VẤN 

(Dành cho các giảng viên, giáo viên hướng dẫn thực tập sư phạm) 
 
 Sau khi nghiên cứu các kỹ năng DHPH cùng với kinh nghiệm của mình, 

xin các Thầy/Côvui lòng cho biết ý kiến của mình về một số vấn đề có liên quan 

đến kỹ năng DHPH và công tác rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua TTSP. 

1. Xin Thầy /Cô cho biết đánh giá của mình về sự quan tâm của GV và SV 

TTSP đến DHPH như thế nào? DHPH được thực hiện trong quá trình DH của quý 

thầy / cô ra sao? 

2. Xin Thầy/Cô cho biết đánh giá của mình về các hoạt động sau của SV 

TTSP trong quá trình DHPH: 

- Hoạt động nghiên cứu, phân loại HS để DHPH: 

- Hoạt động thiết kế kế hoạch DHPH: 

- Hoạt động tổ chức thực hiện kế hoạch DHPH: 

- Hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS theo DHPH 

- Hoạt động điều chỉnh, hoàn thiện quá trình DHPH 

3. Theo thầy ( cô), trong giảng dạy sinh viên TTSP thường yếu kỹ năng 

DHPH nào nhất ? Biểu hiện? 

4. Xin Thầy/Cô cho biết đánh giá của mình về những thuận lợi và khó khăn 

của SV TTSP trong dạy học theo hướng phân hóa 

5. Xin Thầy/ cô cho biết sự chuẩn bị cho SV TTSP về DHPH như thế nào? 

Quá trình chuẩn bị này có những thuận lợi và khó khăn ra sao? 

6. Xin Thầy/ Cô cho biết hoạt động rèn luyện kỹ năng DHPH cho SVTTSP 

tại trường THPH được thực hiện ra sao? Hiệu quả như thế nào? 

Xin chân thành cảm ơn ý kiến của Thầy (Cô)! 



 

 

PHỤ LỤC 8 
PHIẾU PHỎNG VẤN 

(Dành cho sinh viên thực tập sư phạm) 

 

 Sau khi nghiên cứu các kỹ năng DHPH cùng với hiểu biết của mình, xin 

các bạn vui lòng cho biết ý kiến của mình về một số vấn đề có liên quan đến kỹ 

năng DHPH và công tác rèn luyện kỹ năng DHPH cho SV qua TTSP. 

1. Xin bạn cho biết đánh giá của mình về sự quan tâm của GV và bản thân 

mình đến DHPH như thế nào? DHPH được thực hiện trong quá trình DH của bạn ra 

sao? 

2. Xin bạn cho biết đánh giá của mình về các hoạt động sau của bản thân 

trong quá trình DHPH đợt TTSP: 

- Hoạt động nghiên cứu, phân loại HS để DHPH: 

- Hoạt động thiết kế kế hoạch DHPH: 

- Hoạt động tổ chức thực hiện kế hoạch DHPH: 

- Hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS theo DHPH 

- Hoạt động điều chỉnh, hoàn thiện quá trình DHPH 

3. Theo bạn, trong giảng dạy bản thân mình thường yếu kỹ năng DHPH nào 

nhất ? Biểu hiện? 

4. Xin bạn cho biết đánh giá của mình về những thuận lợi và khó khăn của 

bản thân trong dạy học theo hướng phân hóa đợt TTSP 

5. Xin bạn cho biết sự chuẩn bị cho mình về DHPH như thế nào? Quá trình 

chuẩn bị này có những thuận lợi và khó khăn ra sao? 

6. Xin bạn cho biết hoạt động rèn luyện kỹ năng DHPH cho SVTTSP tại 

trường THPH được thực hiện ra sao? Hiệu quả như thế nào? 

Xin chân thành cảm ơn ý kiến của bạn! 

 

 
 



 

 

PHỤ LỤC 9 
(các thông số thống kế cho kiểm định thang đo phụ lục 2, nội dung 1) 

HỆ SỐ ALPHACRONBACH THANG ĐO GIÁO VIÊN N = 152 
1. NHÓM KỸ NĂNG 1 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.765 4 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation Trung bình 

KNGV11 2.1513 1.04698  
KNGV12 2.4671 .72713 2.4753 
KNGV13 2.6776 .96702  
KNGV14 2.6053 1.03679  

 

Nhóm kỹ năng nghiên cứu và phân loại học sinh

2.1513

2.4671
2.6776 2.6053

0.0000

0.5000

1.0000

1.5000

2.0000

2.5000

3.0000

KN sử dụng các phương pháp 

KN phân loại năng lực học tập 
của HS
KN phân loại về phong cách
học tập của HS
KN phân loại về nhịp độ, sở
thích, hứng thú học tập của HS

 
 



 

 

 

2. NHÓM KỸ NĂNG 2 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.693 4 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation TB 

KNGV21 2.6382 1.53782  
KNGV22 1.9737 .77158 2.5773 
KNGV23 2.9276 1.12822  
KNGV24 2.7697 1.08249  

 

Nhóm kỹ năng thiết kế kế hoạch dạy học phân hóa

2.6382

1.9737

2.9276
2.7697

0.0000

0.5000

1.0000

1.5000

2.0000

2.5000

3.0000

3.5000

KN thiết kế mục tiêu theo từng nhóm
đặc điểm  của HS
KN thiết kế nội dung dạy học theo
từng nhóm đặc điểm của HS
KN thiết kế phương pháp, kỹ thuật và
hình thức dạy học đa dạng
KN thiết kế các hình thức, kỹ thuật và
công cụ kiểm tra đánh giá 

 
 



 

 

 
3. NHÓM KỸ NĂNG 3 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.824 5 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation TB 

KNGV31 2.4737 1.27610  
KNGV32 2.7039 .96178  
KNGV33 2.4868 1.26589 2.5289 
KNGV34 2.1250 .95121  
KNGV35 2.8553 .96569  

 

 
 



 

 

 
4. NHÓM KỸ NĂNG 4 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.628 5 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation TB 

KNGV41 1.6908 .70225  
KNGV42 2.1974 .92098  
KNGV43 2.2500 .63298 2.2342 
KNGV44 2.3684 .54814  
KNGV45 2.6645 1.34678  

 



 

 

 

5. NHÓM KỸ NĂNG 5 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.858 5 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation TB 

KNGV51 3.0658 1.23240  
KNGV52 2.7434 1.29950  
KNGV53 2.5921 .87159 2.7947 
KNGV54 2.6776 .85817  
KNGV55 2.8947 1.07443  

 

 



 

 

SO SÁNH 5 NHÓM KỸ NĂNG CỦA GV 

 
 



 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN 
HỆ SỐ ALPHACRONBACH CHO THANG ĐO SINH VIÊN N = 420 

1. NHÓM KỸ NĂNG 1 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

.870 4 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation TB 

KNI1 2.0738 .73882  

KNI2 3.1214 1.09327 2.6178 
KNI3 2.3595 .64203  
KNI4 2.9167 .97227  

 

 
 
 
 
 



 

 

 

2. NHÓM KỸ NĂNG 2 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.871 4 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation TB 

KNII1 2.3000 1.02731  
KNII2 2.9738 1.06888 2.5672 
KNII3 3.1381 1.05910  
KNII4 1.8571 1.03337  

 

 
 
 



 

 

 

3. NHÓM KỸ NĂNG 3 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.792 5 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation TB 

KNIII1 2.5548 .71756  
KNIII2 2.4619 1.02753  
KNIII3 2.5762 1.57741 2.3704 
KNIII4 2.1571 .87341  
KNIII5 2.1024 .83566  

 

 



 

 

 

4. NHÓM KỸ NĂNG 4 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.762 5 

 
 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation TB 

KNIV1 1.9524 .74579  
KNIV2 2.4952 1.04435  
KNIV3 1.9548 .70481 2.2728 
KNIV4 2.2619 1.33718  
KNIV5 2.7000 1.27599  

 



 

 

 

5. NHÓM KỸ NĂNG 5 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.691 5 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation TB 

KNV1 2.4833 .73909  
KNV2 2.2976 .69399  
KNV3 2.4976 .78317 2.3809 
KNV4 2.0905 1.17101  
KNV5 2.5357 .77623  

 
 

Nhóm kỹ năng điều chỉnh và hoàn thiện quá trình 
dạy học phân hóa

2.4833
2.2976

2.4976

2.0905

2.5357

0.0000

0.5000

1.0000

1.5000

2.0000

2.5000

3.0000

KN điều chỉnh và hoàn thiện các mục tiêu, nội
dung dạy học 

KN điều chỉnh và hoàn thiện hình thức,
phương pháp và kỹ thuật dạy học

KN điều chỉnh và hoàn thiện cơ sở vật chất,
phương tiện và công nghệ dạy học.

KN điều chỉnh thái độ và hành vi của HS

KN điều chỉnh và hoàn thiện các bộ công cụ,
kỹ thuật kiểm tra đánh giá kết quả học tập điều
chỉnh và hoàn thiện các bộ công cụ, kỹ thuật
KT-ĐG

 



 

 

SO SÁNH 5 NHÓM KỸ NĂNG CỦA SINH VIÊN 

 
 

 
 
 
 



 

 

PHỤ LỤC 10 

(đánh giá của GV về mức độ đạt được về kỹ năng DHPH của SV thực tập) 

Mức độ TT Các kỹ năng dạy học phân hóa 

Rất 
cao 

Cao 

 

Bình 
thường 

Thấp 

 

Rất 
thấp 

I. Nhóm kỹ năng nghiên cứu và phân loại học 
sinh 

5 4 3 2 1 

1  Kỹ năng sử dụng các phương pháp như: 
quan sát,  phỏng vấn, bảng hỏi…để xác 
định đặc điểm học sinh và hành vi học tập 
của học sinh. 

0 0 31.2 45.0 23.8 

2 Kỹ năng phân loại năng lực học tập  của 
học sinh. 

10.7 34.3 11.4 43.6 0 

3 Kỹ năng phân loại về phong cách học tập 
(khí chất, dạng trí tuệ, tâm thế học tập…) 
của học sinh.  

0 0 45.0 46.0 9.0 

4 Kỹ năng phân loại về nhịp độ, sở thích, 
hứng thú học tập của học sinh.  

0 28.6 49.3 7.4 14.8 

Nhóm kỹ năng thiết kế kế hoạch dạy học phân hóa 

1 Kỹ năng thiết kế mục tiêu theo từng nhóm 
đặc điểm  của học sinh (năng lực học tập, 
phong cách, hứng thú, nhịp độ học tập)  

0 44.3 22.6 19.5 13.6 

2 Kỹ năng thiết kế nội dung dạy học theo 
từng nhóm đặc điểm của học sinh (năng 
lực học tập, phong cách, hứng thú, nhịp độ 
học tập) 

0 10.2 48.1 25 16.7 

3 Kỹ năng thiết kế phương pháp, kỹ thuật và 
hình thức dạy học đa dạng theo từng nhóm 

16.9 0 53.6 9.0 10.2 



 

 

đặc điểm của học sinh (năng lực học tập, 
phong cách, hứng thú, nhịp độ học tập)  

4 Kỹ năng thiết kế các hình thức, kỹ thuật và 
công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập 
theo từng nhóm đặc điểm của học sinh 
(năng lực học tập, phong cách, hứng thú, 
nhịp độ học tập)  

7.4 13.6 54.0 25  

Nhóm kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học phân hóa 

1  Kỹ năng tổ chức lớp và nhóm học tập theo 
từng nhóm đặc điểm của học sinh (năng 
lực học tập, phong cách, hứng thú, nhịp độ 
học tập).  

 7.4 51.0 35.7 6.0 

2 Kỹ năng quản lí thời gian hoạt động dạy 
học phân hóa 

 18.1 42.1 32.4 7.4 

3 Kỹ năng hướng dẫn, điều khiển, điều chỉnh 
hoạt động học tập theo từng nhóm đặc 
điểm của học sinh (năng lực học tập, phong 
cách, hứng thú, nhịp độ học tập).  

 36.9 21.0 34.7 7.4 

4 Kỹ năng thực hiện các hình thức, phương 
pháp và kỹ thuật dạy học đa dạng theo từng 
nhóm đặc điểm của học sinh (năng lực học 
tập, phong cách, hứng thú, nhịp độ học 
tập).  

 4.5 26.9 35.0 33.6 

5 Kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm 
trong hoạt động dạy học phân hóa. 

 22.6 24.3 

 

47.1 6.0 

IV. Nhóm kỹ năng kiểm tra, đánh giá học sinh dạy học phân hóa 

1 Kỹ năng đánh giá tâm thế học tập của học 
sinh. 

  25.5 44.3 30.2 



 

 

2 Kỹ năng đánh giá năng lực học hiện có của 
học sinh. 

9.0 47.6 28.6 11.9 2.9 

3 Kỹ năng đánh giá phân loại học sinh theo 
những đặc điểm nhất định (tính cách, sở 
thích, hứng thú, năng khiếu…) có liên quan 
đến mục tiêu dạy học. 

  22.6 50.2 27.1 

4 Kỹ năng sử dụng đa dạng các công cụ, kỹ 
thuật, phương pháp kiểm tra đánh giá theo 
dạy học phân hóa.  

 16.4 51.4 19.3 2.9 

5 Kỹ năng đánh giá mục tiêu đạt được của 
từng nhóm đối tượng học sinh 

2.9 9.0 12.6 32.6 

 

32.9 

 

V.  Nhóm kỹ năng điều chỉnh và hoàn thiện quá trình dạy học phân hóa. 

1 Kỹ năng điều chỉnh và hoàn thiện các mục 
tiêu, nội dung dạy học theo từng nhóm đối 
tượng học sinh. 

 14.8 22.1 63.1  

2 Kỹ năng điều chỉnh và hoàn thiện hình 
thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học 
theo từng nhóm đối tượng học sinh. 

 13.6 43.1 43.3  

3 Kỹ năng điều chỉnh và hoàn thiện cơ sở vật 
chất, phương tiện và công nghệ dạy học. 

 45.7 36.2 10.7 7.4 

4 Kỹ năng điều chỉnh thái độ và hành vi của 
học sinh phù hợp với đặc điểm từng nhóm 
phân hóa. 

2.9 7.4 20.5 39.3 30.0 

5 Kỹ năng điều chỉnh và hoàn thiện các bộ 
công cụ, kỹ thuật kiểm tra đánh giá kết quả 
học tập theo dạy học phân hóa. 

7.4 2.9 22.1 43.6 24.0 

 
 
 



 

 

PHỤ LỤC 11 

(đánh giá của SV về mức độ đạt được về kỹ năng DHPH của SV thực tập) 

 

Mức độ TT Các kỹ năng dạy học phân hóa 

Rất 
cao 

Cao 

 

Bình 
thường 

Thấp 

 

Rất 
thấp 

I. I. Nhóm kỹ năng nghiên cứu và phân loại 
học sinh 

5 4 3 2 1 

1  Kỹ năng sử dụng các phương pháp như: quan 
sát,  phỏng vấn, bảng hỏi…để xác định đặc 
điểm học sinh và hành vi học tập của học sinh. 

0 0 31.2 45.0 23.8 

2 Kỹ năng phân loại năng lực học tập  của học 
sinh. 

10.7 34.3 11.4 43.6 0 

3 Kỹ năng phân loại về phong cách học tập (khí 
chất, dạng trí tuệ, tâm thế học tập…) của học 
sinh.  

0 0 45.0 46.0 9.0 

4 Kỹ năng phân loại về nhịp độ, sở thích, hứng 
thú học tập của học sinh.  

0 28.6 49.3 7.4 14.8 

II. Nhóm kỹ năng thiết kế kế hoạch dạy học phân hóa 

1 Kỹ năng thiết kế mục tiêu theo từng nhóm đặc 
điểm  của học sinh (năng lực học tập, phong 
cách, hứng thú, nhịp độ học tập)  

0 19.5 13.6 44.3 22.6 

2 Kỹ năng thiết kế nội dung dạy học theo từng 
nhóm đặc điểm của học sinh (năng lực học tập, 
phong cách, hứng thú, nhịp độ học tập) 

10.2 25 16.7 48.1 0 

3 Kỹ năng thiết kế phương pháp, kỹ thuật và 0 53.6 16.9 0 10.2 



 

 

hình thức dạy học đa dạng theo từng nhóm đặc 
điểm của học sinh (năng lực học tập, phong 
cách, hứng thú, nhịp độ học tập)  

4 Kỹ năng thiết kế các hình thức, kỹ thuật và 
công cụ kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo 
từng nhóm đặc điểm của học sinh (năng lực 
học tập, phong cách, hứng thú, nhịp độ học 
tập)  

0 7.4 25 13.6 54.0 

III. Nhóm kỹ năng tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học phân hóa 

1  Kỹ năng tổ chức lớp và nhóm học tập theo 
từng nhóm đặc điểm của học sinh (năng lực 
học tập, phong cách, hứng thú, nhịp độ học 
tập).  

0 6.0 51.0 35.7 7.4 

2 Kỹ năng quản lí thời gian hoạt động dạy học 
phân hóa 

7.4  42.1 32.4 18.1 

3 Kỹ năng hướng dẫn, điều khiển, điều chỉnh 
hoạt động học tập theo từng nhóm đặc điểm 
của học sinh (năng lực học tập, phong cách, 
hứng thú, nhịp độ học tập).  

21.0 12.1 7.4 22.6 36.9 

4 Kỹ năng thực hiện các hình thức, phương pháp 
và kỹ thuật dạy học đa dạng theo từng nhóm 
đặc điểm của học sinh (năng lực học tập, 
phong cách, hứng thú, nhịp độ học tập).  

0 4.5 33.6 35.0 26.9 

5 Kỹ năng xử lý các tình huống sư phạm trong 
hoạt động dạy học phân hóa. 

0 6.0 22.6 47.1 24.3 

IV. Nhóm kỹ năng kiểm tra, đánh giá học sinh dạy học phân hóa 

1 Kỹ năng đánh giá tâm thế học tập của học 0 0 25.5 44.3 30.2 



 

 

sinh. 

2 Kỹ năng đánh giá năng lực học hiện có của 
học sinh. 

9 2.9 28.6 47.6 11.9 

3 Kỹ năng đánh giá phân loại học sinh theo 
những đặc điểm nhất định (tính cách, sở thích, 
hứng thú, năng khiếu…) có liên quan đến mục 
tiêu dạy học. 

0 0 22.6 50.2 27.1 

4 Kỹ năng sử dụng đa dạng các công cụ, kỹ 
thuật, phương pháp kiểm tra đánh giá theo dạy 
học phân hóa.  

12.6 9.0 2.9 42.9 32.6 

5 Kỹ năng đánh giá mục tiêu đạt được của từng 
nhóm đối tượng học sinh 

19.3 2.9 16.4 51.4 10 

V. Nhóm kỹ năng điều chỉnh và hoàn thiện quá trình dạy học phân hóa 

1 Kỹ năng điều chỉnh và hoàn thiện các mục 
tiêu, nội dung dạy học theo từng nhóm đối 
tượng học sinh. 

0 0 63.1 22.1 14.8 

2 Kỹ năng điều chỉnh và hoàn thiện hình thức, 
phương pháp và kỹ thuật dạy học theo từng 
nhóm đối tượng học sinh. 

0 0 43.3 43.1 13.6 

3 Kỹ năng điều chỉnh và hoàn thiện cơ sở vật 
chất, phương tiện và công nghệ dạy học. 

0 7.4 45.7 36.2 10.7 

4 Kỹ năng điều chỉnh thái độ và hành vi của học 
sinh phù hợp với đặc điểm từng nhóm phân 
hóa. 

7.4 2.9 20.5 30.0 39.3 

5 Kỹ năng điều chỉnh và hoàn thiện các bộ công 
cụ, kỹ thuật kiểm tra đánh giá kết quả học tập 
theo dạy học phân hóa. 

2.9 0 54.0 34.0 9.0 



 

 

PHỤ LỤC 12 
CÁC THÔNG SỐ THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT 
(từ bảng phụ lục 2, nội dung 2 và nội dung 3 theo đánh giá của SV) 

Mức độ thực hiện 

Rất 
thường 
xuyên 

Thường 
xuyên 

Bình 
thường 

Ít khi Không 
thực 
hiện 

Các hoạt động rèn luyện kỹ năng 
dạy học phân hóa qua tổ chức 
thưc hành sư phạm 

5 4 3 2 1 

TB Thứ 
hạng 

I. Qua học phần RLNVSPTX 

1 Sinh viên được tập huấn 
chuyên đề về dạy học phân 
hóa. 

0 0 24.3 35.7 40 1.84 3 

2 Sinh viên được hướng dẫn 
soạn giáo án và tập giảng 
theo hướng dạy học phân 
hóa. 

0 0 19.8 10.2 70 1.50 5 

3 Giảng viên phương pháp bộ 
môn trang bị lý thuyết và dạy 
mẫu về dạy học phân hóa. 

0 4.5 0 56.7 38.8 1.70 4 

4 Trường Đại học sư phạm mời 
giáo viên THPT trang bị lý 
thuyết, hướng dẫn soạn giáo 
án và dạy mẫu về dạy học 
phân hóa. 

15.5 0 21.4 46.7 16.4 2.52 2 

5 Sinh viên tự nghiên cứu tư 
liệu về dạy học phân hóa. 

7.4 12.4 11.4 48.3 20.5 2.38 1 

Trung bình chung 1.99  

II. Rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho sinh viên trong hoạt động thực tập tại 
trường THPT 

1 Trường THPT tập huấn 
chung về dạy học phân hóa 
theo yêu cầu đổi mới giáo 
dục. 

0 5.7 4.5 39 50.7 1.65 10 

2 Trường THPT phát tài liệu 
cho sinh viên thực tập về yêu 
cầu dạy học phân hóa. 

0 0 16.9 25 58.1 1.59 11 



 

 

3 Trường THPT yêu cầu sinh 
viên thực tập phải có các tiết 
dạy học phân hóa. 

0 16.9 40.7 24.5 17.9 2.57 8 

4 Sinh viên dự giờ giáo viên bộ 
môn ở THPT dạy mẫu về dạy 
học phân hóa. 

10.2 18.8 34.5 31.9 4.5 2.98 6 

5 Giáo viên hướng dẫn trao đổi 
với sinh viên thực tập về đặc 
điểm riêng của từng học sinh, 
nhóm học sinh. 

26 37.8 28.8 7.4 
 

0 3.82 2 

6 Giáo viên hướng dẫn bộ môn 
yêu cầu thiết kế mục tiêu, nội 
dung để  dạy học phân hóa  

20.7 53.8 18.1 4.5 2.9 3.85 1 

7 Giáo viên hướng dẫn yêu cầu 
thiết kế các hình thức, 
phương pháp và kỹ thuật, sử 
dụng các công cụ để thực 
hiện dạy học phân hóa 

2.9 54.7 35 7.4 0 3.53 3 

8 Giáo viên hướng dẫn yêu cầu 
thiết kế các công cụ và kỹ 
thuật đánh giá học sinh theo 
hướng phân hóa. 

0 7.4 9 47.6 36 1.88 9 

9 Giáo viên hướng dẫn tổ chức 
rút kinh nghiệm sau các tiết 
dạy học phân hóa đối tượng  

6.2 43.8 34.5 12.6 2.9 3.38 4 

10 Đưa nội dung dạy học phân 
hóa vào một trong các tiêu 
chí đánh giá kết quả thực tập 
giảng dạy  

5.2 25.3 59.3 10.2 0 3.25 5 

11 Các hoạt động rèn luyện kỹ 
năng dạy học phân hóa 
khác…. 

2.9 23.3 38.1 28.3 7.4 2.86 7 

Trung bình chung 
2.76 

 

 
 
 
 



 

 

PHỤ LỤC 13 

KẾT QUẢ THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

(từ bảng phụ lục 2 và nội dung 3 theo đánh giá của GV) 

Mức độ thực hiện 

Rất 
thường 
xuyên 

Thường 
xuyên 

Bình 
thường 

Ít khi Không 
thực hiện 

III. Hoạt động rèn 
luyện kỹ năng DHPH cho 
SV trong TTSP tại 
trường phổ thông 

5 (%) 4 (%) 3 (%) 2 (%) 1 (%) 

TB Thứ 

hạng 

1 Trường phổ thông tập 
huấn chung về dạy 
học phân hóa theo yêu 
cầu đổi mới giáo dục. 

0 0 0 22.4 77.6 1.22 11 

2 Trường phổ thông 
phát tài liệu cho sinh 
viên thực tập về yêu 
cầu dạy học phân hóa. 

0 0 28.3 32.2 39.5 1.89 9 

3 Trường phổ thông yêu 
cầu sinh viên thực tập 
phải có các tiết dạy 
học phân hóa. 

0 13.8 17.1 28.9 40.2 2.05 8 

4 Sinh viên dự giờ giáo 
viên bộ môn ở phổ 
thông dạy mẫu về dạy 
học phân hóa. 

0 5.3 24.3 47.4 23 2.12 7 

5 Giáo viên hướng dẫn 
trao đổi với sinh viên 
thực tập về đặc điểm 
riêng của từng học 
sinh, nhóm học sinh. 

35.5 21.1 33.6 6.6 3.3 3.79 2 

6 Giáo viên hướng dẫn 16.4 7.9 50 25.7 0 3.15 3 



 

 

bộ môn yêu cầu thiết 
kế mục tiêu, nội dung 
để  dạy học phân hóa  

7 Giáo viên hướng dẫn 
yêu cầu thiết kế các 
hình thức, phương 
pháp và kỹ thuật, sử 
dụng các công cụ để 
thực hiện dạy học 
phân hóa 

0 21.1 28.2 33.6 17.1 2.53 4 

8 Giáo viên hướng dẫn 
yêu cầu thiết kế các 
công cụ và kỹ thuật 
đánh giá học sinh theo 
hướng phân hóa. 

0 0 17.1  45.4 37.5 1.80 10 

9 Giáo viên hướng dẫn 
tổ chức rút kinh 
nghiệm sau các tiết 
dạy học phân hóa đối 
tượng  

15.8 61.2 17.1 5.9 0 3.87 1 

10 Đưa nội dung dạy học 
phân hóa vào một 
trong các tiêu chí 
đánh giá kết quả thực 
tập giảng dạy  

0 23 16.4 40.9 19.7 2.43 6 

11 Các hoạt động rèn 
luyện kỹ năng dạy học 
phân hóa khác…. 

0 27.6 22.4 25 25 2.53 4 

Trung bình chung 2.49 

 
 



 

 

PHỤ LỤC  14 
CÁC THÔNG SỐ THỐNG KÊ KẾT QUẢ KHẢO SÁT 

(so sánh đánh giá của SV và GV từ bảng khảo sát phụ lục 2, nội dung 3) 
 

SINH VIÊN 
 
GIÁO VIÊN Rèn luyện kỹ năng dạy học phân hóa cho SV trong 

hoạt động thực tập tại trường THPT 
TB 

Thứ 
hạng 

TB 
Thứ 
hạng 

1 
Trường THPT tập huấn chung về dạy học phân 
hóa theo yêu cầu đổi mới giáo dục. 

1.65 10 1.22 11 

2 
Trường THPT phát tài liệu cho SV thực tập về 
yêu cầu dạy học phân hóa. 

1.59 11 1.89 9 

3 
Trường THPT yêu cầu SV thực tập phải có các 
tiết dạy học phân hóa. 

2.57 8 2.05 8 

4 
SV dự giờ GV bộ môn ở THPT dạy mẫu về dạy 
học phân hóa. 

2.98 6 2.12 7 

5 
GV hướng dẫn trao đổi với SV thực tập về đặc 
điểm riêng của từng học sinh, nhóm học sinh. 

3.82 2 3.79 2 

6 
GV hướng dẫn bộ môn yêu cầu thiết kế mục 
tiêu, nội dung để  dạy học phân hóa 

3.85 1 3.15 3 

7 
GV hướng dẫn yêu cầu thiết kế các hình thức, 
phương pháp và kỹ thuật, sử dụng các công cụ 
để thực hiện dạy học phân hóa 

3.53 3 2.53 4 

8 
GV hướng dẫn yêu cầu thiết kế các công cụ và 
kỹ thuật đánh giá học sinh theo hướng phân hóa. 

1.88 9 1.80 10 

9 
GV hướng dẫn tổ chức rút kinh nghiệm sau các 
tiết dạy học phân hóa đối tượng 

3.38 4 3.87 1 

10 
Đưa nội dung dạy học phân hóa vào một trong 
các tiêu chí đánh giá kết quả thực tập giảng dạy 

3.25 5 2.43 6 

11 
Các hoạt động rèn luyện kỹ năng dạy học phân 
hóa khác…. 

2.86 7 2.53 4 

Trung bình chung 2.76 2.49 



 

 

PHỤ LỤC 15 
KẾT QUẢ TỪ PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN 

(dành cho các chuyên gia) 
 

Tính khả thi Tính hiệu quả 
TT Các hoạt động Khả 

thi 
Ít khả 

thi 
Không 
khả thi 

Hiệu 
quả 

Ít hiệu 
quả 

Không 
hiệu qua 

1 

Tổ chức bồi dưỡng lý luận 
về DHPH cho SV trước 
khi thực tập giảng dạy 
 

83.33 16.67 0.0 88.89 11.11 0.0 

2 

Tổ chức cho SV dự giờ 
các bài giảng mẫu về 
DHPH 
 

86.11 13.89 0.0 97.22 2.78 0.0 

3 

Tổ chức cho SV thiết kế 
kế hoạch bài dạy theo 
hướng DHPH theo 
chương trình DH ở THPT. 
 

94.44 5.56 0.0 91.67 8.33 0.0 

4 

Hình thức tổ chức hoạt 
động thực hành kỹ năng 
dạy học phân hóa dựa trên 
quan điểm dạy học vi mô 

83.33 16.67 0.0 86.11 13.89 0.0 

5 
Tổ chức cho SV thực 
hành luyện tập kỹ năng 
DHPH 

91.67 8.33 0.0 94.44 5.56 0.0 

6 

Tổ chức cho SV thực 
hành xây dựng và áp dụng 
các bài kiểm tra theo 
hướng DHPH 

86.11 13.89 0.0 83.33 16.67 0.0 

 
 
 

 



 

 

PHỤ LỤC 16 
KẾT QUẢ THỐNG KÊ PHIẾU ĐÁNH GIÁ QUA QUAN SÁT 

(NHÓM THỰC NGHIỆM) 
 

Mức độ 

Cao Trung 
bình Thấp Đối tượng quan 

sát Nội dung kỹ năng 

(%) (%) (%) 

Thiết kế giáo án có sự phân hóa mục tiêu 
đa dạng và rõ ràng 87,5 12.5 0.0 

Thiết kế nội dung DH gắn liền với quy 
định của chương trình giảng dạy đồng thời 
biết bổ sung, điều chỉnh để thực hiện ý đồ 
phân hóa  

79,16 20.84 0.0 

Lựa chọn và vận dụng các phương pháp 
DHPH hợp lý so với mục tiêu, nội dung, 
đặc điểm HS và điều kiện thực tế của nhà 
trường 

83,33 12.5 4.17 

 

 

Quan sát bản thiết 
kế giáo án giảng 
dạy 

Thiết kế công cụ để kiểm tra, đánh giá gắn 
với hạy học theo hướng phân hóa  75.0 12.5 12.5 

Cách thức tổ chức lớp học và nhóm phân 
hóa của SV phù hợp với DHPH  95,83 4.17 0.0 

Kỹ năng quản lý thời gian trên lớp DHPH 62,5 25.0 12.5 

Kỹ năng hướng dẫn, điều khiển, điều 
chỉnh hoạt động DHPH trên lớp 75.0 25.0 0.0 

Kỹ năng thực hiện các phương pháp 
DHPH trên lớp học. 95,83 4.17 0.0 

Quan sát  hoạt 
động giảng dạy 
trên lớp của sinh 
viên 

Kỹ năng xử lý tình huống sư phạm trong 
DHPH  70,83 16.67 12.5 

 



 

 

PHỤ LỤC 17 
KẾT QUẢ THỐNG KÊ PHIẾU ĐÁNH GIÁ QUA QUAN SÁT 

(NHÓM ĐỐI CHỨNG) 

Mức độ 

Cao Trung 
bình Thấp Đối tượng quan 

sát Nội dung kỹ năng 

(%) (%) (%) 

Thiết kế giáo án có sự phân hóa mục tiêu 
đa dạng và rõ ràng 41.67 25.0 33.33 

Thiết kế nội dung DH gắn liền với quy 
định của chương trình giảng dạy đồng thời 
biết bổ sung, điều chỉnh để thực hiện ý đồ 
phân hóa  

37.5 20.83 41.67 

Lựa chọn và vận dụng các phương pháp 
DHPH hợp lý so với mục tiêu, nội dung, 
đặc điểm HS và điều kiện thực tế của nhà 
trường 

25.0 16.67 58.33 

 

 

Quan sát bản thiết 
kế giáo án giảng 
dạy 

Thiết kế công cụ để kiểm tra, đánh giá gắn 
với hạy học theo hướng phân hóa  20.83 33.33 45.84 

Cách thức tổ chức lớp học và nhóm phân 
hóa của SV phù hợp với DHPH  33.33 25.00 41.67 

Kỹ năng quản lý thời gian trên lớp DHPH 12.5 37.5 50.0 

Kỹ năng hướng dẫn, điều khiển, điều 
chỉnh hoạt động DHPH trên lớp 16.67 54.17 29.16 

Kỹ năng thực hiện các phương pháp 
DHPH trên lớp học. 25 8.33 66.67 

Quan sát hoạt 
động giảng dạy 
trên lớp của sinh 
viên 

Kỹ năng xử lý tình huống sư phạm trong 
DHPH  29.16 29.16 41.68 

 
 
 



 

 

PHỤ LỤC 18 
PHỤ LỤC THỰC NGHIỆM 

Nội dung 1: So sánh kỹ năng DHPH trước và sau của nhóm đối chứng 
Trước 
TN 

Sau TN TT Tiêu chí 

TB ĐLC TB ĐLC 
Nhóm 1:  Kỹ năng thiết kế mục tiêu dạy học theo hướng phân hóa 
1 Xác định mục tiêu đúng chuẩn học vấn quy định trong 

chương trình, bài học 
2,25 0,44 2,13 0,53 

2 Xác định đúng mục tiêu chung của HS cả lớp. 3 0,41 3 0,5 
3 Xác định các mức độ cần đạt đối với mỗi nhóm HS phân 

hóa trong từng lĩnh vực nhận thức, kỹ năng và thái độ 
2,25 0,44 2,33 0,47 

4 Sử dụng ngôn ngữ diễn đạt rõ ràng từng mức độ của mục 
tiêu DHPH 

2,83 0,47 3 0,77 

Trung bình chung 2,58 0,21 2,61 0,23 
Nhóm 2:  Kỹ năng thiết kế kế nội dung dạy học theo hướng phân hóa 
1 Nội dung thiết kế phù hợp với mục tiêu chung, mục tiêu 

từng nhóm 
2,68 0,53 2,75 0,52 

2 Nội dung thiết kế phù hợp với căn cứ chia nhóm nhóm 
đặc điểm của học sinh theo tiêu chí phân hóa (năng lực 
học tập, phong cách, hứng thú) 

2,63 0,49 2,65 0,48 

3 Nội dung thiết kế vừa sức với từng nhóm HS phân hóa 2,75 0,55 2,78 0,42 
4 Nội dung thiết kế có sự phân hóa mức độ (phải biết, nên 

biết, có thể biết) đối với từng nhóm DHPH 
2,85 0,43 2,92 0,58 

Trung bình chung 2,73 0,25 2,77 0,26 
Nhóm 3: Kỹ năng thiết kế phương pháp dạy học theo hướng phân hóa 
1 Thiết kế, lựa chọn PPDH phân hóa phù hợp với mục tiêu 

chung và mục tiêu từng nhóm phân hóa 
2,57 0,5 2,57 0,5 

2 Thiết kế PPDH phân hóa phù hợp nội dung yêu cầu 
chung và  từng nhóm phân hóa 

2,65 0,51 2,69 0,57 

3 Thiết kế PPDH phù hợp với thời gian quy định 2,82 0,7 2,95 0,39 
4 Thiết kế PPDH phù hợp đặc điểm HS của lớp, nhóm 

phân hóa. 
2,03 0,69 2,03 0,60 



 

 

5 Thiết kế PPDH phù hợp điều kiện cơ sở vật chất, điều 
kiện,  phương tiện dạy học nhà trường THPT 

1,68 0,75 2,01 0,72 

Trung bình chung 2,35 0,31 2,45 0,34 
Nhóm 4:  Kỹ năng thiết kế kỹ thuật và công cụ kiểm tra, đánh giá theo hướng dạy 
học phân hóa. 
1 Thiết kế kỹ thuật và công cụ đánh giá đầu vào để phân 

hóa HS 
1,88 0,47 2,01 0,46 

2 Thiết kế kỹ thuật và công cụ đánh giá phù hợp mục tiêu, 
nhiệm vụ học tập từng nhóm phân hóa 

3,47 0,5 3,57 0,67 

3 Thiết kế kỹ thuật và công cụ đánh giá phù hợp với nội 
dung học tập từng nhóm phân hóa 

1,96 0,58 1,82 0,42 

4 Thiết kế kỹ thuật và công cụ đánh giá phù hợp với 
phương pháp DHPH đã thiết kế 

2,47 0,73 2,51 0,58 

5 Thiết kế các kỹ thuật và công cụ đánh giá để phối hợp 
đánh giá đa dạng (tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng, đánh 
giá GV) trong  DHPH 

1,86 0,66 2,07 0,64 

Trung bình chung 2,32 0,21 2,4 0,29 
Nhóm 5: Kỹ năng tổ chức dạy học phân hóa trên lớp 
1 Tổ chức lớp và nhóm học tập theo từng nhóm đặc điểm 

của học sinh HS phân hóa 
2,51 0,58 2,49 0,75 

2 Quản lí thời gian hoạt động dạy học phân hóa 2,71 0,76 2,82 0,42 
3 Hướng dẫn, điều khiển, điều chỉnh hoạt động học tập 

theo từng nhóm đặc điểm của học sinh phân hóa 
2,69 0,76 2,85 0,88 

4 Thực hiện các hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy 
học đa dạng theo từng nhóm đặc điểm của học sinh phân 
hóa 

1,86 0,51 2 0,63 

5 Xử lý các tình huống sư phạm trong hoạt động dạy học 
phân hóa. 

2,26 0,79 2,38 0,59 

Trung bình chung 2,41 0,34 2,51 0,37 
 



 

 

Nội dung 2: So sánh kỹ năng DHPH trước và sau của nhóm thực nghiệm 
 

Trước 
TN 

Sau TN TT Tiêu chí 

TB ĐLC TB ĐLC 
Nhóm 1:  Kỹ năng thiết kế mục tiêu dạy học theo hướng phân hóa 
1 Xác định mục tiêu đúng chuẩn học vấn quy định trong 

chương trình, bài học 
2,25 0,55 3,21 0,5 

2 Xác định đúng mục tiêu chung của HS cả lớp. 2,96 0,46 3,25 0,47 
3 Xác định các mức độ cần đạt đối với mỗi nhóm HS phân 

hóa trong từng lĩnh vực nhận thức, kỹ năng và thái độ 
2,39 0,49 3,19 0,57 

4 Sử dụng ngôn ngữ diễn đạt rõ ràng từng mức độ của mục 
tiêu DHPH 

2,9 0,51 3,43 0,53 

Trung bình chung 2,63 0,23 3,27 0,26 
Nhóm 2:  Kỹ năng thiết kế kế nội dung dạy học theo hướng phân hóa 
1 Nội dung thiết kế phù hợp với mục tiêu chung, mục tiêu 

từng nhóm 
2,71 0,52 3,46 0,73 

2 Nội dung thiết kế phù hợp với căn cứ chia nhóm nhóm 
đặc điểm của học sinh theo tiêu chí phân hóa (năng lực 
học tập, phong cách, hứng thú) 

2,56 0,5 3,78 0,68 

3 Nội dung thiết kế vừa sức với từng nhóm HS phân hóa 2,75 0,55 3,36 0,7 
4 Nội dung thiết kế có sự phân hóa mức độ (phải biết, nên 

biết, có thể biết) đối với từng nhóm DHPH 
2,9 0,48 3,03 0,58 

Trung bình chung 2,73 0,27 3,41 0,35 
Nhóm 3: Kỹ năng thiết kế phương pháp dạy học theo hướng phân hóa 
1 Thiết kế, lựa chọn PPDH phân hóa phù hợp với mục tiêu 

chung và mục tiêu từng nhóm phân hóa 
2,53 0,5 3,58 0,76 

2 Thiết kế PPDH phân hóa phù hợp nội dung yêu cầu 
chung và  từng nhóm phân hóa 

2,75 0,47 2,96 0,8 

3 Thiết kế PPDH phù hợp với thời gian quy định 2,72 0,65 3,4 0,57 
4 Thiết kế PPDH phù hợp đặc điểm HS của lớp, nhóm 

phân hóa. 
2 0,67 3,21 0,47 

5 Thiết kế PPDH phù hợp điều kiện cơ sở vật chất, điều 1,6 0,6 2,51 0,6 



 

 

kiện,  phương tiện dạy học nhà trường THPT 
Trung bình chung 2,32 0,25 3,13 0,29 
Nhóm 4:  Kỹ năng thiết kế kỹ thuật và công cụ kiểm tra, đánh giá theo hướng dạy 
học phân hóa. 
1 Thiết kế kỹ thuật và công cụ đánh giá đầu vào để phân 

hóa HS 
1,88 0,41 2,6 0,62 

2 Thiết kế kỹ thuật và công cụ đánh giá phù hợp mục tiêu, 
nhiệm vụ học tập từng nhóm phân hóa 

3,42 0,5 3,97 0,73 

3 Thiết kế kỹ thuật và công cụ đánh giá phù hợp với nội 
dung học tập từng nhóm phân hóa 

2,01 0,49 2,49 0,53 

4 Thiết kế kỹ thuật và công cụ đánh giá phù hợp với 
phương pháp DHPH đã thiết kế 

2,43 0,67 3,25 0,62 

5 Thiết kế các kỹ thuật và công cụ đánh giá để phối hợp 
đánh giá đa dạng (tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng, đánh 
giá GV) trong  DHPH 

1,74 0,63 2,07 0,56 

Trung bình chung 2,29 0,22 2,88 0,3 
Nhóm 5: Kỹ năng tổ chức dạy học phân hóa trên lớp 
1 Tổ chức lớp và nhóm học tập theo từng nhóm đặc điểm 

của học sinh HS phân hóa 
2,53 0,58 3,38 0,62 

2 Quản lí thời gian hoạt động dạy học phân hóa 2,69 0,62 3,67 0,69 
3 Hướng dẫn, điều khiển, điều chỉnh hoạt động học tập 

theo từng nhóm đặc điểm của học sinh phân hóa 
2,78 0,7 3,21 0,47 

4 Thực hiện các hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy 
học đa dạng theo từng nhóm đặc điểm của học sinh phân 
hóa 

2,04 0,57 2,58 0,67 

5 Xử lý các tình huống sư phạm trong hoạt động dạy học 
phân hóa. 

2,03 0,63 2,51 0,56 

Trung bình chung 2,41 0,33 3,07 0,28 
 



 

 

Nội dung 3: So sánh kỹ năng DHPH sau  tác động của nhóm đối chứng và nhóm 
thực nghiệm 

 
ĐC  TN  Tiêu chí 
TB ĐLC TB ĐLC 

Nhóm 1:  Kỹ năng thiết kế mục tiêu dạy học theo hướng phân hóa 
1 Xác định mục tiêu đúng chuẩn học vấn quy định trong 

chương trình, bài học 
2,13 0,53 3,21 0,5 

2 Xác định đúng mục tiêu chung của HS cả lớp. 3 0,5 3,25 0,47 
3 Xác định các mức độ cần đạt đối với mỗi nhóm HS phân 

hóa trong từng lĩnh vực nhận thức, kỹ năng và thái độ 
2,33 0,47 3,19 0,57 

4 Sử dụng ngôn ngữ diễn đạt rõ ràng từng mức độ của mục 
tiêu DHPH 

3 0,77 3,43 0,53 

Trung bình chung 2,61 0,23 3,27 0,26 
Nhóm 2:  Kỹ năng thiết kế kế nội dung dạy học theo hướng phân hóa 
1 Nội dung thiết kế phù hợp với mục tiêu chung, mục tiêu 

từng nhóm 
2,75 0,52 3,46 0,73 

2 Nội dung thiết kế phù hợp với căn cứ chia nhóm nhóm đặc 
điểm của học sinh theo tiêu chí phân hóa (năng lực học tập, 
phong cách, hứng thú) 

2,65 0,48 3,78 0,68 

3 Nội dung thiết kế vừa sức với từng nhóm HS phân hóa 2,78 0,42 3,36 0,7 
4 Nội dung thiết kế có sự phân hóa mức độ (phải biết, nên 

biết, có thể biết) đối với từng nhóm DHPH 
2,92 0,58 3,03 0,58 

Trung bình chung 2,77 0,26 3,41 0,35 
Nhóm 3: Kỹ năng thiết kế phương pháp dạy học theo hướng phân hóa 

1 Thiết kế, lựa chọn PPDH phân hóa phù hợp với mục tiêu 
chung và mục tiêu từng nhóm phân hóa 

2,57 0,5 3,58 0,76 

2 Thiết kế PPDH phân hóa phù hợp nội dung yêu cầu chung 
và  từng nhóm phân hóa 

2,69 0,57 2,96 0,8 

3 Thiết kế PPDH phù hợp với thời gian quy định 2,95 0,39 3,4 0,57 
4 Thiết kế PPDH phù hợp đặc điểm HS của lớp, nhóm phân 

hóa. 
2,03 0,6 3,21 0,47 



 

 

5 Thiết kế PPDH phù hợp điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện,  
phương tiện dạy học nhà trường THPT 

2,01 0,72 2,51 0,6 

Trung bình chung 2,45 0,34 3,13 0,29 
Nhóm 4:  Kỹ năng thiết kế kỹ thuật và công cụ kiểm tra, đánh giá theo hướng dạy 
học phân hóa. 
1 Thiết kế kỹ thuật và công cụ đánh giá đầu vào để phân hóa 

HS 
2,01 0,46 2,6 0,62 

2 Thiết kế kỹ thuật và công cụ đánh giá phù hợp mục tiêu, 
nhiệm vụ học tập từng nhóm phân hóa 

3,57 0,67 3,97 0,73 

3 Thiết kế kỹ thuật và công cụ đánh giá phù hợp với nội dung 
học tập từng nhóm phân hóa 

1,82 0,42 2,49 0,53 

4 Thiết kế kỹ thuật và công cụ đánh giá phù hợp với phương 
pháp DHPH đã thiết kế 

2,51 0,58 3,25 0,62 

5 Thiết kế các kỹ thuật và công cụ đánh giá để phối hợp đánh 
giá đa dạng (tự đánh giá, đánh giá đồng đẳng, đánh giá GV) 
trong  DHPH 

2,07 0,64 2,07 0,56 

Trung bình chung 2,4 0,29 2,88 0,3 
Nhóm 5: Kỹ năng tổ chức dạy học phân hóa trên lớp 
1 Tổ chức lớp và nhóm học tập theo từng nhóm đặc điểm của 

học sinh HS phân hóa 
2,49 0,75 3,38 0,62 

2 Quản lí thời gian hoạt động dạy học phân hóa 2,82 0,42 3,67 0,69 
3 Hướng dẫn, điều khiển, điều chỉnh hoạt động học tập theo 

từng nhóm đặc điểm của học sinh phân hóa 
2,85 0,88 3,21 0,47 

4 Thực hiện các hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học 
đa dạng theo từng nhóm đặc điểm của học sinh phân hóa 

2 0,63 2,58 0,67 

5 Xử lý các tình huống sư phạm trong hoạt động dạy học 
phân hóa. 

2,38 0,59 2,51 0,56 

Trung bình chung 2,51 0,37 3,07 0,28 
 
 


