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PHẦN THỨ HAI 

LÝ LUẬN DẠY HỌC 

 

CHƯƠNG VIII 

QUÁ TRÌNH DẠY HỌC 
 

I. Khái niệm về lí luận dạy học  

Lí luận dạy học là một bộ phận cấu thành khoa học giáo dục, nó bao gồm một hệ 
thống những tri thức phản ánh tính quy luật của hoạt động dạy học như quá trình dạy 
học, mục đích dạy học, nội dung dạy học, nguyên tắc dạy học, phương pháp và 
phương tiện dạy học, các hình thức tổ chức dạy học, vai trò giáo dục của quá trình dạy 
học và những điều kiện thuận lợi cho hoạt động học tập, sáng tạo của người học. 

Lí luận dạy học được hình thành và phát triển từ thực tiễn dạy học của các bác 
học, nó kế thừa những quan điểm dạy học tiến bộ của các nền giáo dục trước đây, tổng 
kết thực tiễn để xây dựng các luận điểm khoa học cho quá trình dạy học hiện nay và 
dự báo những xu thế phát triển của dạy học trong tương lai. 

Nghiên cứu lí luận dạy học giúp chúng ta tìm ra những cơ sở khoa học của dạy 
học để từ đó áp dụng vào thực tiễn dạy học, tạo ra những biện pháp có tính khả thi cho 
những hoạt động cụ thể của quá trình dạy học, góp phần nâng cao chất lượng của việc 
dạy học, phát triển nhân cách toàn diện của học sinh. Nghiên cứu lí luận dạy học là 
tiếp cận với một phương tiện trọng yếu nhất, có chức năng trau dồi học vấn, phát triển 
năng lực nhận thức nhờ sự tác động qua lại giữa thầy và trò, giữa truyền thụ và lĩnh hội 
hệ thống tri thức khoa học, kĩ năng, kĩ xảo nhận thức và thực hành. Như vậy có thể 
nói, lí luận dạy học là khoa học về trí dục và dạy học, lấy trí dục và quá trình dạy học 
làm đối tượng nghiên cứu. 

Trong lí luận dạy học, có hai ngành chủ yếu là Lí luận dạy học đại cương và Lí 
luận dạy học bộ môn. Nhiệm vụ chủ yếu của Lí luận dạy học đại cương là nghiên cứu 
quá trình dạy học xét trong toàn bộ, xác định những quy luật chung nhất của quá trình 
này trên tất cả các môn học, bậc học và chỉ ra những điều kiện cần thiết để ứng dụng 
chúng trong thực tiễn dạy học. Chính vì thế, những quy luật chung nhất của sự dạy học 
do lí luận dạy học đại cương đưa ra chưa thể phản ánh hết mọi khía cạnh đặc thù, cụ 
thể của việc dạy và học các bộ môn, với các cấp học tương ứng, bởi vậy cần có những 
ngành khác nhau của lí luận dạy học, gọi là Lí luận dạy học bộ môn (trước đây còn gọi 
là Giáo học pháp), nghiên cứu những biểu hiện cụ thể, những quy luật chung của quá 
trình dạy học vào bộ môn, cụ thể vào bậc học của mình. Chẳng hạn: Lí luận dạy học ở 
trường phổ thông, Lí luận dạy học đại học, Lí luận dạy học sản xuất, Lí luận dạy học 
quân sự, Lí luận dạy học toán, Lí luận dạy học văn v.v... Nhờ có sự tác động giữa Lí 
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luận dạy học đại cương và Lí luận dạy học chuyên ngành (bộ môn), những quy luật 
chung của dạy học dần được khái quát hơn nhờ sự tích tụ những sự kiện, hiện tượng 
xuất hiện trong quá trình dạy học môn học, cấp học và ngược lại, sự sáng tạo, tìm kiếm 
ra những cái mới trong hoạt động thực tiễn luôn có sự định hướng của những quy luật 
chung nhất. Sự phối hợp này không chồng chéo lên nhau mà chỉ là sự tổng hợp, khái 
quát hóa hoặc cụ thể hóa nhờ phương pháp nhận thức và nghệ thuật ứng dụng trong 
thực tiễn. 

II. Khái niệm chung về quá trình dạy học  

1. Dạy học và ý nghĩa của nó 

Trong quá trình sống và tồn tại, con người có thể tiếp nhận kinh nghiệm sống 
một cách tự nhiên nhờ quá trình giao tiếp và hoạt động với cộng đồng. Mỗi cá nhân, 
ngay từ bé đã tiếp nhận được những kĩ năng, kĩ xảo về ngôn ngữ, về lao động sản xuất, 
về cách thức chung sống giữa người với người, giữa người với tự nhiên. Trải qua thời 
gian, cá nhân có sự sàng lọc những gì có lợi cho mình, giúp mình tồn tại trong các mối 
quan hệ xã hội, thiết lập được những kinh nghiệm sống bao gồm một hệ thống tri thức 
và kĩ năng thực hành nhờ chỉ dẫn của người lớn, người có kinh nghiệm, bằng sự bắt 
chước, tập dượt để đạt tới sự đúng - sai, giữ lại hoặc loại bỏ. Năm tháng kế tiếp nhau 
và thế hệ này truyền lại cho thế hệ khác, tri thức được cá nhân nhận biết, lĩnh hội, 
thông hiểu và vận dụng như sức mạnh của bản thể bằng con đường tự nhiên là cả một 
phần có khi nhiều thế hệ. Con người đã tiêu tốn hàng bốn ngìn năm để tích lũy kinh 
nghiệm làm nông nghiệp, ba trăm năm cho kinh nghiệm làm công nghiệp và còn ngắn 
hơn nữa cho những cuộc cách mạng tiếp theo. Cũng chính trong quá trình tìm kiếm 
con đường tồn tại, loài người đã ngày một nhận thức rõ hơn rằng, phải truyền lại cho 
lớp trẻ những kinh nghiệm của mình không chỉ bằng sự tùy tiện, tự phát của mỗi đứa 
trẻ mà công việc này cần phải được tổ chức lại để kinh nghiệm của đời sống được 
nhiều đứa trẻ cùng lĩnh hội trong những không gian và thời gian được ấn định chặt chẽ 
và phải có một đội ngũ những người chuyên làm nhiệm vụ truyền đạt kinh nghiệm đó. 
Nói một cách khác, cùng với sự phát triển của lịch sử xã hội, con người đã biết gìn giữ 
những di sản của quá khứ và hiện tại bằng con đường tự giác, thông qua con đường 
dạy học. Điều đó cũng có nghĩa là việc lĩnh hội tri thức, kĩ năng hoạt động của tuổi trẻ 
có thể thực hiện bằng nhiều hình thức (tự phát hoặc tự giác), song, dạy học là con 
đường tối ưu nhất giúp cho tuổi trẻ tiếp cận, nắm vững kinh nghiệm xã hội được phản 
ánh trong các khái niệm khoa học do loài người tích luỹ với sự tham gia điều chỉnh 
hợp lí về mặt tổ chức trong những khoảng thời gian xác định họ đạt với mục đích do 
nhu cầu xã hội đặt ra với từng trình độ nhận thức tương ứng. Học tập là công việc suốt 
đời, học bằng nhiều cách, nhưng cách tốt nhất, đem lại hiệu quả nhanh chóng nhất cho 
mỗi người là sự học tập đặt ra trong quá trình dạy học dược tổ chức theo một kế hoạch 
chặt chẽ, thực hiện một nội dung bao gồm những tri thức phổ thông cơ bản, những kĩ 
năng - kỹ xảo hoạt động nhờ một hệ thống các tác động sư phạm của đội ngũ giáo 
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viên. Chính nhờ quá trình dạy học mà tuổi trẻ dễ dàng, nhanh chóng có được trong kho 
tàng nhận thức của bản thân một hệ thống những chân lí khoa học và kĩ năng sống 
được tích tụ qua thời gian của nhiều thế hệ và các nhà khoa học. Quá trình dạy học tạo 
điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhận thức của người học, họ vừa lĩnh hội những tri 
thức khoa học đã được loài người tích luỹ, vừa hình thành phương pháp nhận thức thế 
giới khách quan làm cơ sở cho những hoạt động sáng tạo sau này. 

Học tập là một quá trình hoạt động căng thẳng của tư duy 

Muốn đạt tới mục đích học tập, cho dù là rất nhỏ (giải một bài tập, học thuộc một 
công thức v.v...). người học tập phải tập dượt cách suy nghĩ thông qua các thao tác trí 
tuệ. từ nhận biết, so sánh, phân tích, tổng hợp đến cụ thể hóa đến khả năng dự đoán, 
bảo vệ chân lý do mình đề xuất v.v... Tất thảy những gì có được về phương pháp nhận 
thức, về tư duy là kết quả tất yếu của một quá trình học tập lâu dài, bền bỉ. 

 Có thể nói, dạy học là phương tiện đem lại hiệu quả lớn lao trong việc phát triển 
hệ thống năng lực hoạt động trí tuệ của người học. 

Một khi người học đã tích lũy được một khối lượng tri thức cần thiết có được 
một trình độ nhận thức xác định, họ có thể nhận thức thế giới khách quan một cách sâu 
sắc hơn. Tính quy luật của những gì đang tồn tại và vận động quanh họ được dần sáng 
tỏ, sự thích ứng của họ với tự nhiên, với xã hội vừa được định hướng theo những quan 
điểm chính thống của thời đại, vừa mang màu sắc cá nhân. Nói cách khác nhờ sự tăng 
trưởng về lượng và chất thông qua dạy học ở người học, dần dần hình thành những 
quan điểm sống, thế giới quan, nhân sinh quan và những phẩm chất đạo đức phù hợp 
với những gì của môi trường sống đang quy định của họ. Dạy học góp phần vào việc 
nâng cao trình độ học vấn cho người học nhưng cùng với nó là sự hình thành bộ mặt 
nhân cách cho mỗi cá nhân, giúp họ sống có ích cho bản thân họ và cho cộng đồng xã 
hội. Dạy học không đồng nhất với dạy người nhưng là phương tiện cơ bản giúp cho 
mỗi cá nhân trở thành con người xã hội theo đúng nghĩa của nó. 

2. Nhiệm vụ dạy học   

a) Những cơ sở để xác định nhiệm vụ dạy học 

Nhiệm vụ dạy học trong nhà trường phổ thông được xây dựng dựa trên những cơ 
sở sau: 

 - Những quan điểm cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với giáo dục - đào 
tạo trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

 - Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1992). 

 - Luật Giáo dục (1998), Báo cáo chính trị tại Đại hội IX của Đảng (2001) và 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2002 đã chỉ rõ những quan điểm chỉ đạo 
phát triển giáo dục nước ta, đó là:  

+ Giáo dục là quốc sách hàng đầu: Với quan điểm này, Đảng ta đã coi phát triển 
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giáo dục là nền tảng cho quá trình tạo đựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây chính 
là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, là yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. 
Ngày nay, giáo dục đang trở thành một bộ phận của cấu trúc hạ tầng xã hội, là tiên đề 
quan trọng cho sự phát triển của tất cả các lĩnh vực xã hội như chính trị, kinh tế, văn 
hóa, an ninh quốc phòng, v.v...  

Trong một phạm vi xác định, giáo dục cũng cần được coi là một loại dịch vụ, bởi 
nó liên quan tới nhu cầu thị trường lao động, chi phí vốn và lợi nhuận thông qua quá 
trình đào tạo. Giáo dục còn là một hộ phận phúc lợi xã hội mà mọi thành viên trong xã 
hội đều được hưởng thụ tùy thuộc vào trình độ phát triển của sản xuất và khả năng đáp 
ứng của nền kinh tế cũng như vai trò điều tiết của Nhà nước thông qua hệ thống 
trường, lớp, quy mô phổ cập giáo dục, v.v... 

+ Xây dựng nền giáo dục có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại theo định 
hướng XHCN, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng: 

Mục tiêu, lí tưởng chung của đất nước ta là xã hội chủ nghĩa và độc lập dân tộc. 
Đây cũng chính là mục tiêu cơ bản, lâu dài của sự nghiệp giáo dục. Mục tiêu này được 
thể hiện trên hai phương diện:  

Về phương diện xã hội: Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục, tạo cơ hội 
bình đẳng để ai cũng được học hành. Nhà nước có cơ chế, chính sách giúp đỡ người 
nghèo học tập, khuyến khích những người học giỏi phát triển tối đa năng lực của bản 
thân.  

Về phương diện phân cách: Con người Việt Nam trong thời kì CNH, HĐH và 
hội nhập quốc tế phải có lí tưởng xã hội chủ nghĩa và lòng tự tôn dân tộc; có năng lực 
hoạt động xã hội và phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, biết phát huy 
bản sắc của văn hóa dân tộc bên cạnh sự tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại; có ý 
thức và khả năng chung sống trong cộng đồng; có tác phong công nghiệp; có ý thức tổ 
chức, kỉ luật; có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp; có ý thức công dân; có sức khỏe 
để phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

+ Phát triển giáo dục phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tiến bộ 
khoa học, công nghệ, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo sự hợp lí về cơ cấu trình 
độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu vùng miền; mở rộng quy mô trên cơ sở đảm bảo chất 
lượng và hiệu quả kết hợp giữa đào tạo và sử dụng. Thực hiện nguyên lí học đi đôi với 
hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lí luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục 
nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. 

+ Giáo dục là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân theo quan điểm 
nâng cao: Xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho mọi người. Ở mọi lứa tuổi, mọi 
trình độ được học thường xuyên, học suốt đời. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát 
triển sự nghiệp giáo dục đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. 



 6

Những quan điểm nêu trên của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục 
phải được quán triệt trong việc đề ra những nhiệm vụ dạy học nhằm hướng tới mục 
đích đào tạo có chất lượng, có hiệu quả thế hệ trẻ, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp 
CNH, HĐH, chấn hưng đất nước, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, tiến kịp 
các nước trong khu vực và trên thế giới. 

Học thuyết Mác - Lênin về con người phát triển toàn diện và hài hòa mục đích 
giáo dục cộng sản. Từ những điều kiện phát triển của nền kinh tế tư bản cách đây hàng 
thế kỉ, C.Mác đã tiên đoán về mục tiêu đào tạo của nhà trường tương lai, đó là phải 
hình thành những con người có trình đó nọc vấn lý luận tổng hợp và có nhận cách phát 
triển toàn diện. Theo C.Mác, giáo dục bao gồm ba việc: một là trí dục, hai là thể dục, 
ba là kĩ thuật nhằm giới thiệu cho thanh thiếu niên những nguyên lí cơ bản của tất cả 
các quá trình sản xuất, đồng thời làm cho các em quen sử dụng những công cụ đơn 
giản nhất của tất cả các ngành sản xuất"1. Phân tích về các quy luật hình thành con 
người. C.Mác đã chỉ cho chúng ta thấy những quan điểm hết sức cơ bản, rằng bản chất 
con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội; con người là sản phẩm của xã hội, đồng 
thời là chủ thể có ý thức của xã hội; Hoàn cảnh sống tạo ra con người trong chừng 
mực con người tạo ra hoàn cảnh. Những quan điểm của C.Mác làm sáng tỏ những mối 
quan hệ biện chứng giữa đối tượng giáo dục với xã hội cũng như mối quan hệ giữa chủ 
thể (giáo viên) và khách thể (học sinh) trong quá trình đào tạo. Gắn lí luận với thực 
tiễn, học đi đôi với hành, là thực hiện mối quan hệ thứ hai. Rõ ràng quan điểm của chủ 
nghĩa C.Mác còn đầy đủ tính đúng đắn của nó đối với, các mặt của hoạt động giáo dục 
trong hiện tại và lương lai. Tiếp nối những quan điểm của C.Mác, V.I. Lênin khi nói 
tới việc đào tạo thế hệ trẻ, trong những điều kiện mới của cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, Người đã chỉ huấn cho chúng ta: "Đoàn Thanh niên và tất cả thanh niên nói 
chung muốn tiến lên cộng sản chủ nghĩa, phải học tập cộng sản chủ nghĩa v.v... chỉ có 
thể trở thành người cộng sản khi anh làm giàu trí nhớ của mình bằng tất cả các kho 
tàng kiến thức mà loài người đã tích lũy được". Để trả lời cho câu hỏi "Học như thế 
nào?", Lênin đã nhấn mạnh rằng: "không làm việc, không đấu tranh thì những kiến 
thức sách vở về cộng sản chủ nghĩa..., sẽ chẳng đáng giá gì hết... chỉ có trong lao động 
với công nhân và nông dân thì mới có thể trở thành người cộng sản chân chính". Lênin 
kêu gọi thanh niên hãy tự mình học hỏi một cách sáng tạo, nghiêm túc, thường xuyên. 
Người viết: "Người cộng sản sẽ chỉ là một anh chàng khoác lác đơn thuần, nếu tất cả 
những kiến thức thu lượm được không được anh ta xử lí trong ý thức của mình", vì 
cộng sản chủ nghĩa đối với thanh niên không phải những cái mà thanh niên học được, 
mà là cái do thanh niên tự mình nghiền ngẫm ra, là những kết luận tất yếu phải rút ra 
trên quan điểm của nền giáo dục hiện đại"2. Người còn khẳng định rằng: "... nếu thiếu 
một tính tự lực đầy đủ thì thanh niên sẽ không thể nào rèn luyện mình trở thành những 

                                                 
1 C.Mác - Ăngghen . Sđd. Tập VIII. Tr.199 
2  V.I.Lênin, Toàn tập, Tập 41 
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con người xã hội chủ nghĩa tốt và chuẩn bị cho mình đủ trình độ đưa xã hội chủ nghĩa 
tiến lên"1. 

                                                 
1  V.I.Lênin. Sđd. Tập 30 

Phân tích những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và của Đảng ta về mục 
tiêu, phương thức giáo dục đào tạo của thế hệ trẻ, chúng ta hoàn toàn có thể khẳng 
định rằng, muốn đào tạo thế hệ trẻ phục vụ đắc lực cho xã hội, cần có sự kết hợp giữa 
việc làm giàu tri thức của họ với tính năng động, tích cực của mỗi cá nhân thông qua 
hoạt động thực tiễn xây dựng đất nước. Thực hiện mục tiêu giáo dục nói chung và 
trong dạy học nói riêng không thể đi theo phương thức nhồi nhét, dập khuôn theo sự 
áp đặt mà phải giúp cho tuổi trẻ có được năng lực nhận thức về sự cần thiết của tri 
thức, kĩ năng hoạt động và phương pháp tư duy để nâng cao trình độ học vấn, rèn 
luyện nhân cách nhằm thích ứng với những biến đổi nhanh chóng của đời sống xã hội, 
hòa nhập với cộng đồng trên cơ sở giữ được vị thế của chính mình. Ý tưởng giáo dục 
đó của chủ nghĩa Mác - Lênin và của Đảng ta cũng là một đòi hỏi cấp thiết của thực 
tiễn dạy học, giáo dục và quản lí giáo dục hiện nay. 

Quá trình dạy học là phạm trù cơ bản nhất mà lí luận dạy học cần nghiên cứu 
nhằm làm sáng tỏ những phạm trù cơ bản của quá trình này, như mục đích dạy học, 
nội dung, nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá 
hiệu quả bộ phận cũng như tổng thể sự vận động của hoạt động dạy học. Dưới đây 
chúng ta sẽ lần lượt xem xét những vấn đề có liên quan tới quá trình dạy học. 

b. Các nhiệm vụ dạy học cụ thể 

+ Làm cho học sinh nắm vững một hệ thống những tri thức phổ thông, cơ bản, 
hiện đại, phù hợp với thực tiễn của đất nước về tự nhiên, xã hội, tư duy, cập nhật với 
tình hình phát triển của khoa học - kĩ thuật - công nghệ trên thế giới đương đại, đồng 
thời hình thành cho học sinh hệ thống kĩ năng, kĩ xảo vận dụng tri thức vào các dạng 
hoạt động cụ thể trong và ngoài nhà trường. 

+ Tri thức phổ thông, cơ bản là những tri thức tối thiểu, cần thiết cho mọi người, 
giúp ích cho họ có cơ sở để đi vào những lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. 
Những trí thức này cũng là những cơ sở của khoa học và môn học mà học sinh dược 
lĩnh hội trong thời gian học tập ở phổ thông. 

Khoa học bao gồm trong đó những thành phần cơ bản là: đối tượng của nó, mà 
nội dung chứa đựng các học thuyết, định luật, định lí, khái niệm, quy tắc, phương pháp 
(gồm các biện pháp, thủ thuật, thao tác, kĩ năng, kĩ xảo đặc trưng, phương tiện nghiên 
cứu đối tượng, sự kiện, tài liệu rút ra từ thực tế và thực nghiệm). Những thành phần 
nêu trên của khoa học sẽ được lựa chọn, sắp xếp theo một hệ thống phù hợp với mục 
đích dạy học, với đặc điểm tâm sinh lí của người học, chia ra thành các môn học cụ 
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thể, nhóm họp theo một cấu trúc tương ứng với thời gian của năm học, cấp học. 

+ Tri thức hiện đại là những tri thức phản ánh được những thành tựu mới nhất 
của khoa học, kĩ thuật, công nghệ, văn hóa, thẩm mĩ. Chúng bao gồm các quan điểm, lí 
thuyết khái niệm và cả những phương pháp nhận thức mới nhất. 

+ Tri thức hiện đại phải là những tri thức mang tính hệ thống, nghĩa là đảm bảo 
tính lôgic chặt chẽ khi sắp xếp chúng trong từng môn học và sự tương quan giữa các 
môn học với nhau theo từng năm học, từng cấp học.  

+ Việc làm cho học sinh nắm vững hệ thống tri thức nêu trên có nghĩa là giúp 
các em hiểu, nhớ vận dụng hợp lí. A.A. Xminốp và các cộng sự đã từng nêu ra khái 
niệm về sự nắm vững: "Nắm vững khái niệm nghĩa là không những biết những dấu 
hiệu của các vật và hiện tượng mà khái niệm thâu tóm mà còn biết ứng dụng khái niệm 
vào thực tiễn, biết vận dụng chúng. Điều đó còn có nghĩa là sự lĩnh hội khái niệm 
không chỉ bao gồm nhưng con đường từ dưới lên, từ những trường hợp đơn nhất và 
riêng lẻ đến sự khái quát của chúng, mà cà con đường ngược lại, từ trên xuống, từ cái 
chung đến cái riêng và đơn nhất"1. Học sinh chỉ thực sự nắm vững tri thức khi bản thân 
họ có ý thức tự giác, tích cực, tự mình dành lấy hiểu biết để biến tri thức vốn có thành 
giá trị của chính mình. 

Nhiệm vụ thứ nhất của quá trình dạy học là hết sức quan trọng bởi con người chỉ 
có thể nhận thức đúng đắn khách quan khi có vốn hiểu biết. Tri thức là tiền đề cho sự 
phát triển và cho sự hình thành nhân cách nói chung. Tri thức còn là công cụ của tư 
duy, vũ khí của hành động. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ trí dục của quá trình dạy học. 

Làm cho học sinh phát triển năng lực nhận thức và năng lực hành động trên cơ sở 
của quá trình nắm vững tri thức. 

Năng lực nhận thức là những đặc điểm tâm lí bảo đảm cho quá trình nhận thức 
thực hiện đạt hiệu quả (chúng bao gồm: tri giác, biểu tượng, chú ý, trí nhớ, các thao tác 
tư duy, như phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa vv...). 

Trong quá trình học tập, ở học sinh diễn ra quá trình hoạt động trí tuệ với những 
hành động trí tuệ tương ứng như phát triển tính định hướng (xác định được đối tượng, 
mục đích và con đường đạt tới mục đích); Hình thành bệ phóng của hoạt động trí tuệ 
(lĩnh vực hoạt động) và chiều sâu của hoạt động trí tuệ (độ sâu sắc về bản chất của sự 
kiện, hiện tượng khách quan. Tập dượt được tính linh hoạt, hoạt động trí tuệ nhanh 
chóng, giải quyết nhạy bén khi giải quyết tình huống). Hình thành tính mềm dẻo, tính 
độc lập, tính nhất quán, tính phê phán trong quá trình tư duy, trên cơ sở của quá trình 
nắm vững hiểu biết, học sinh còn phải rèn cho mình những năng lực hành động, đó là 
khả năng tự học, tự tìm tòi, tự tu dưỡng. 

Cơ sở của năng lực hành động là văn hóa của hoạt động trí tuệ và hoạt động thề 

                                                 
1 A.A. Xminốp. Tâm lí học. NXB Giáo dục. Máxcova. 1965. tr. 216. (bản tiếng Nga) 
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lực mà nhà trường cần giáo dục cho học sinh ngay trong quá trình dạy học. Nói tới văn 
hóa hoạt động là nói tới những kĩ năng và thói quen tổ chức hoạt động lao động của cá 
nhân, của tập thể có tính mục đích, kế hoạch (biết lựa chọn thứ tự công việc, các con 
đường tối ưu để thực hiện, biết kiểm tra công việc, rút ra kinh nghiệm bổ ích; biết tuân 
thủ nhưng quy tắc đảm bảo an toàn; biết giữ gìn vệ sinh, ngăn nắp và sử dụng, phân 
chia quỹ thời gian, không gian lao động hợp lí và hình thành thế giới quan khoa học, lí 
tưởng và đạo đức cách mạng cho học sinh trên cơ sở của việc nắm vững tri thức. 

Thế giới quan là toàn bộ những quan điểm về thế giới, về những hiện tượng trong 
tự nhiên và xã hội, các quan điểm triết học, xã hội học, chính trị, mà học vv… được cá 
nhân chấp nhận như là cơ sở của hành vi, lối sống, nếp sống cũng như sự suy nghĩ của 
chính họ. Mỗi cá nhân, tùy thuộc vào trình độ nhận thức, trình độ học vấn, có cách nhìn 
nhận thế giới khách quan theo những quan niệm khác nhau và từ đó tạo nên động cơ chủ 
đạo, quy định xu hướng chính trị, đạo đức và các phẩm chất tư tưởng khác của họ. 

Có thể hiểu thế giới quan của mỗi cá nhân là biểu hiện của toàn bộ nhân cách, nó 
chi phối thái độ, hành vi và cách ứng xử của họ đối với xã hội. Bị chi phối bởi các mối 
quan hệ xã hội, thế giới quan cá nhân chịu sự quy định của thế giới quan giai cấp nắm 
quyền điều hành xã hội. Giai cấp công nhân có thế giới quan của riêng mình, song, vì 
nó đem lại cách nhìn nhận thế giới chân thực, khoa học và tiến bộ nhất, do đó nó trở 
thành thế giới quan được nhà trường xã hội chủ nghĩa hình thành cho thế hệ trẻ, giúp 
họ có cách nhìn, cách suy nghĩ đúng, thái độ đúng và hành động đúng, biết gạt bỏ cái 
tiêu cực trong cuộc sống và có sự đánh giá khách quan đối với những hiện tượng tích 
cực trong điều kiện xã hội hiện nay. 

Nhờ có thế giới quan khoa học, học sinh sẽ xây dựng được cho mình một lẽ sống 
đúng đắn, có được những ngưỡng vọng, những biểu tượng cao đẹp cho cuộc sống cá 
nhân và tìm ra cách để đạt tới ước mơ đó. 

Nếu thế giới quan, lí tưởng là sự định hướng vươn tới mục đích thì phẩm chất 
đạo đức là những chuẩn mực quy định hệ thống hành vi ứng xử của mỗi người trong 
quá trình tham gia vào các hoạt động học tập và giao lưu xã hội. Bản thân nội dung 
học tập, phương pháp và hình thức tổ chức quá trình dạy học chứa đựng những yếu tố 
của thế giới quan, lí tưởng và những phẩm chất đạo đức cần có cho mỗi học sinh. 

Những nhiệm vụ nêu trên là sự cụ thể hóa mục đích quá trình dạy học, có liên 
quan chặt chẽ với nhau nhằm đạt tới mục đích tổng thể của công tác giáo dục trong 
nhà trường trong việc hình thành nhân cách người lao động phục vụ cho sự nghiệp 
phát triển đất nước. 

3. Khái niệm về quá trình dạy học 

Theo quan niệm cổ truyền, quá trình dạy học là tập hợp những hành động liên 
tiếp thâm nhập vào nhau của giáo viên và của học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo 
viên, nhằm làm cho học sinh tự giác nắm vững hệ thống những cơ sở khoa học và 
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trong quá trình đó phát triển những năng lực nhận thức và năng lực hành động, hình 
thành thế giới quan và nhân sinh quan. Như vậy quá trình dạy học được hiểu là tập hợp 
những hoạt động của thầy và trò dưới sự hướng dẫn chỉ dạo của thầy, nhằm giúp trò 
phát triển được nhân cách và nhờ đó mà dạt tới mục đích dạy học. 

Khái niệm nêu trên phản ánh được rõ nét sự phối hợp hành động, thống nhất giữa 
thày và trò hướng tới mục đích dạy học. Khái niệm đưa ra được cấu trúc cơ bản của 
quá trình dạy học với các thành tố chủ yếu và các quan hệ giữa chúng: Thầy - Trò - 
Mục đích dạy học, cũng như sự tổ chức bên ngoài của quá trình này: thày chỉ đạo, trò 
lĩnh hội để đạt được mục đích dạy học. Tuy nhiên, với khái niệm trên, chúng ta chưa 
thấy dược mặt trái đọng bên trong và chức năng của yếu tố tạo nên quá trình dạy học. 

Theo quan niệm hiện nay, quá trình dạy học là một quá trình tương tác (hợp tác 
giữa thày và trò, trong đó thày chủ đạo như: hoạt động tổ chức, lãnh đạo, điều chỉnh 
hoạt động nhận thức của học sinh, còn trò tự giác, tích cực, chủ động thông qua việc tự 
tổ chức, tự điều chỉnh hoạt động nhận thức của bản thân nhằm đạt tới mục đích dạy 
học. Khái niệm nêu trên về quá trình dạy học sẽ được phân tích kĩ càng nhờ những 
cách tiếp cận mới để vạch rõ bản chất của khái niệm. 

a) Dạy học là một quá trình 

Dạy học là một hiện tượng xã hội, được diễn ra trong một quá trình và được thực 
hiện chủ yếu trong các trường hợp, và cả trong những tổ chức và thể chế xã hội, được 
tồn tại bên cạnh các quá trình xã hội khác như chính trị - xã hội, hành chính, pháp chế, 
kế hoạch, tài chính, tư tưởng văn hóa giáo dục, đạo đức vv… và cũng được coi như đối 
tượng của công tác quản lí nhà trường. Song, trong thực tiễn của công tác giáo dục, 
dạy học cùng với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức là những quá trình cốt lõi thu 
hút sự quan tâm, nỗ lực của mọi lực lượng tham gia vào công tác giáo dục. 

Khi chúng ta nói, dạy học là quá trình chính bởi những lí do sau: Quá trình dạy 
học được diễn ra ở những không gian xác định (tại học đường, ở nhà, các cơ sở xã hội 
khác), được phân chia theo những khoảng thời gian nào đó (1 tiết học. một buổi học, 
một học kì, một năm học, một khóa học, một bậc học). 

 - Cho dù dạy học diễn ra ở những không gian và thời gian khác nhau, song quá 
trình dạy học bao giờ cũng trải qua những trạng thái khác nhau nhờ sự vận động của 
những nội dung theo kế hoạch, sử dụng các phương pháp, hình thức tổ chức tương ứng 
nhằm hướng tới một mục tiêu thành phần hoặc mục đích toàn bộ. 

 - Quá trình dạy học được thực hiện thông qua những dạng và những loại hoạt 
động của người dạy và của người học. Họ là những chủ thể có ý thức và ở chừng mực 
nhất định những quy luật khách quan đã vận động dựa trên những hiểu biết đó. 

Có thể tóm gọn lại rằng, với tư cách là một hiện tượng xã hội, một quá trình xã 
hội, quá trình dạy học luôn mang trong nó tính định hướng, tính mục đích lâu dài, trải 
qua các trạng thái khác nhau, vận động nhờ tác động của những điều kiện bên trong và 
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bên ngoài, tuân theo những quy luật khách quan và biểu hiện thông qua những hoạt 
động các chủ thể tham gia vào hoạt động dạy học. 

b. Dạy học với tư cách là một hoạt động giáo dục 

Theo quan điểm triết học, hoạt động của con người là hình thái xã nội của vận 
động vật chất, là phương thức tồn tại và phát triển của xã hội và của con người. Hoạt 
động là quá trình nhiều mặt trong đó chủ thể có tính xã hội tạo lập các điều kiện cho sự 
tồn tại và phát triển của mình. Điều cốt lõi nhất trong khái niệm hoạt động là quá trình 
cải biến nhiều mặt hiện thực tự nhiên và xã hội, bao gồm cả bản thân con người cho 
phù hợp với những nhu cầu, mục đích là nhiệm vụ của con người. 

Trong tất cả các dạng hoạt động khác nhau của con người, bản chất của hoạt 
động được thể hiện bởi những thuộc tính cơ bản sau: 

 - Tính đối tượng của hoạt động: 

Bất kỳ hoạt động nào đều luôn có sự định hướng vào đối tượng vật chất hoặc tinh 
thần - nằm trong thế giới khách quan. Sự lựa chọn để tìm ra đối tượng cho mình trong 
hoạt động tạo cho con người có được vị trí xác định. 

 - Tính mục đích và ý thức của hoạt động: 

Cùng với sự xuất hiện của đối tượng, trong ý thức con người cũng đồng thời nảy 
sinh một hiện tượng tâm lí được coi là mô hình lý tưởng - kết quả cuối cùng của hoạt 
động. Mô hình lí tưởng của đối tượng khách quan có khả năng thoả mãn nhu cầu của 
chủ thể sẽ được chủ thể lựa chọn và biến đổi và được coi là mục đích của hoạt động. 
Quá trình đối tượng hiện thực khách quan được chuyển vào ý thức con người là biến 
thành đối tượng của hoạt động tâm lí bên trong của chủ thể với tư cách là mục đích của 
hoạt động khiến lao động của con người khác với lao động của con vật. 

Tính cải biến (cải tạo) của hoạt động: Hoạt động của con người không chỉ hay 
dừng lại ở mức độ chiêm ngưỡng hoặc cướp giật của tự nhiên (và ngay ở những mức 
độ này cũng đòi hòi con người phải nhận biết chúng để có phương thức chiếm đoạt 
phù hợp), mà luôn luôn là một hoạt động cải biến không ngừng trong môi trường vật 
chất khách thể và nhờ có quá trình này, bản thân chủ thể - con người cũng theo đó mà 
có sự biến đổi tương ứng. A.P. Ogurốp và E.G. Giuđin đã từng viết: "Hoạt động là 
hình thái quan hệ tích cực, mang tính chuyên biệt của người với thế giới xung quanh 
và nội dung là biến đổi và cải tạo một cách hợp lí thế giới đó. Hoạt động của người giả 
định sự đối lập nhất định giữa chủ thể và đối tượng. Con người đối lập bản thân với 
đối tượng với tư cách là vật liệu, làm cho vật liệu có được hình thái là thuộc tính mới 
và hiện vật liệu thành sản phẩm của hoạt động"1 . 

Những thuộc tính bản chất nếu trên trong hoạt động cửa con người là sự gắn bó 
hữu cơ giữa ý thức của con người với thế giới khách quan mà trong đó con người đang 
                                                 
1 Từ điển Bách khoa Triết học, 1983 
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tồn tại như một bộ phận tinh túy nhất. Hoạt động chính là con đường phản ánh hiện 
thực khách quan qua đó, con người thể hiện năng lực cải tạo tự nhiên xã hội và bản 
thân. Phải chăng, chính nhờ hoạt động mà đứa trẻ hình thành được nhân cách. E.V. 
Iliencop đã chỉ ra rằng: "Trẻ em chỉ trở thành nhân cách -  đơn vị xã hội chủ thể, người 
mang hoạt động xã hội loài người chỉ khi nào và ở đâu mà trẻ em bắt đầu thực hiện 
hoạt động đó. Phụ thuộc vào những cách thức xác định, theo những bình diện khác 
nhau, cấu trúc của hoạt động có thể được tạo thành bởi những yếu tố tương ứng. Nếu 
dựa trên bình diện tổ chức, cấu trúc của hoạt động sẽ là: hoạt động, hành động và tác 
động và tương ứng với chúng sẽ là các yếu tố động cơ, mục đích và phương tiện. Nếu 
xác định cấu trúc hoạt động theo các yếu tố tạo thành, cấu trúc của nó sẽ là: mục đích, 
phương tiện và kết quả. Đối với hoạt động sư phạm nói chung và dạy học nói riêng, 
khi xét tới cấu trúc của hoạt động này, cần lưu ý lớn các yếu tố: chủ thể, đối tượng và 
điều kiện tham gia vận hành quá trình dạy học. 

Vận dụng những quan điểm nêu trên về hoạt động vào quá trình dạy học chúng ta 
thấy hoạt động dạy học là hoạt động chung bao gồm các hoạt động thành phần và hoạt 
động dạy và hoạt động học, mà tương ứng với chúng là hai chủ thể: thày - trò. Hoạt 
động hai chủ thể hay sự tồn tại của quá trình dạy học là hai hoạt động quy định lẫn nhau. 

Hoạt động dạy - học đều có những nét chung mang theo tính bản chất và đều có 
các yếu tố cấu trúc của mọi hoạt động. Tuy nhiên, hai hoạt động đó lại có những điểm 
khác biệt về chủ thể, đối tượng, mục đích, phương tiện và kết quả hoạt động như sau: 
Chủ thể của hoạt động dạy là giáo viên và tập thể sư phạm, chủ thể của hoạt động học 
là trò, là tập thể những người được giáo dục. Đối tượng của hoạt động dạy là hoạt 
động của học sinh, là các quan hệ giao lưu giữa chúng; đối tượng của hoạt động học là 
hoạt động của loài người trong việc nhận thức và cải tạo hiện thực khách quan, trong 
các quan hệ xã hội đa dạng. 

Mục đích của hoạt động dạy là cải biến và hoàn thiện hoạt động nhận thức, kĩ 
năng thực hành của học sinh, là hình thành và phát triển nhân cách của các em phù hợp 
với nhu cầu đòi hỏi của xã hội: mục đích của hoạt động học là nhằm chiếm lĩnh kinh 
nghiệm xã hội giá trị văn hóa của loài người để lại, trên cơ sở đó mà hình thành năng 
lực sáng tạo trong việc cải tạo tự nhiên và xã hội, biết chung sống với những gì quy 
định sự tồn tại của các em. 

Phương tiện của hoạt động dạy bao gồm những công cụ vật chất, phương pháp, 
hình thức tổ chức tác động sư phạm, tổ chức quản lí, trong đó phải kể tới cả những 
phẩm chất nhân cách và năng lực sư phạm của giáo viên; phương tiện của hoạt động 
học bao gồm những công cụ vật chất, những phương pháp và hình thức tổ chức các 
loại hoạt động nhận thức, khoa học định hướng giá trị, hoạt động sản xuất, chính trị xã 
hội, văn hóa - thẩm mĩ, thể dục thể thao mà học sinh được tổ chức tham gia. 

Kết quả hoạt động của dạy là chất lượng và trình độ mới của hoạt động và giao 
lưu của học sinh dã được hình thành, kể cả chất lượng và trình độ mới. Về sự phát 
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triển nhân cách của học sinh. Kết quả của hoạt động dạy còn thể hiện ở sự hoàn thiện 
trình độ tri thức và kĩ năng giáo dục, sự thoả mãn những nhu cầu chính trị, đạo đức, 
nghiệp vụ của giáo viên: Kết quả của hoạt động học là những khả năng mới của học 
sinh trong việc nhận thức, cải biến hiện thực, là sự phát triển những thuộc tính của 
nhân cách học sinh phù hợp với nhu cầu xã hội. 

Hai hoạt động dạy và học tồn tại, thống nhất với nhau trong sự khác biệt chức 
năng hoạt động, vì thế nó là một hoạt động riêng biệt, song sự tích hợp những kết quả 
của một hoạt động do các chủ thể mang lại sẽ tạo nên kết quả của sự phát triển nhân 
cách cho đối tượng giáo dục. 

c. Quá trình dạy học rút ra chính là một hệ thống 

Quá trình dạy học là một dạng hoạt động chuyên biệt, là quá trình xã hội. Sự tồn 
tại, phát triển của quá trình dạy học, luận các mặt những thành tố bộ phận cùng tham 
gia. Trong quá trình vận động, các thành tố tạo nên quá trình dạy học có sự liên hệ mật 
thiết với nhau theo những quy luật xác định để tạo nên tính ổn định, bền vững và riêng 
biệt của quá trình dạy học cơ sở; những quá trình xã hội khác. Đặc điểm này của quá 
trình dạy học được xem xét với tư cách như là một hệ thống. 

Trước hết, cần phải thấy rằng, việc xác định các yếu tố hợp thành quá trình dạy 
học cho tới nay vẫn chưa có sự đóng góp ngay cả về số lượng các yếu tố. Chẳng hạn, 
Viện sĩ Iu.K. Babanxk cho rằng, giáo viên và trò chỉ là những yếu tố vật chất của quá 
trình dạy học chứ không thuộc thành tố của quá trình đó. Ông viết: "Mặc dù không có 
chúng thì quá trình không thể diễn ra hoặc diễn ra không hoàn tất, song không thể đưa 
vào thành phần của quá trình dạy học được".1 Tuy nhiên, từ ý kiến của nhiều tác giả 
trong và ngoài nước, xuất phát từ những đặc điểm hoạt động của quá trình dạy học, 
chúng ta có thể đưa ra một cấu trúc gồm các thành tố cơ bản sau tồn tại trong quá trình 
dạy học: 

- Mục đích dạy học là mục đích thành phần nhằm thực hiện mục đích giáo dục 
tổng thể trong việc hình thành một kiểu nhân cách cho người học phù hợp với những 
nhu cầu đòi hỏi của phát triển xã hội, nhu cầu về phát triển nhân cách của mỗi cá nhân. 

 - Mục đích dạy học được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ dạy học ứng với từng 
bài học, từng môn học, từng cấp học, từng năm học và phải được chủ thể và đối tượng 
dạy học, ý thức trở thành động cơ của hoạt động dạy và hoạt động học. 

 - Chủ thể dạy học: là giáo viên và tập thể giáo viên trong hoạt động dạy; là học 
sinh và tập thể học sinh trong hoạt động học. 

 - Đối tượng dạy học: là học sinh và tập thể học sinh với tư cách vừa là những cá 
nhân, vừa là những nhân cách với những đặc điểm phát triển, trình độ phát triển tâm 
sinh lí, trình độ nhận thức rất đa dạng và phức tạp. Trong quá trình dạy học, đối tượng 

                                                 
1 Iu.K. Babanxki (Chủ biên). Giáo dục học. tr. 133 - 196 (bản tiếng Nga) 
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dạy học cũng đồng thời thực hiện chức năng là một chủ thể của sự học tập.  

 - Nội dung dạy học: là nội dung các học vấn bao gồm những giá trị văn hóa và 
kinh nghiệm của loài người đã được chọn lọc, phù hợp với mục đích từng cấp học, 
từng môn học. 

 - Phương pháp dạy học: là các con đường, là cách thức vận động của nội dung 
dạy học phù hợp với quy luật phát triển tâm lí, sinh lí và trình độ nhận thức của người 
học, là các biện pháp tổ chức hợp tác giữa giáo viên và trò nhằm giúp cho trò chiếm 
lĩnh được nội dung dạy học một cách vững chắc. 

 - Hình thức tổ chức dạy học: là các hình thức tổ chức hoạt động dạy và hoạt 
động học của giáo viên và học sinh nhằm thực hiện phương pháp giáo dục và chiếm 
lĩnh nội dung dạy học. 

 - Phương tiện dạy học: là những vật thể mang nội dung và phương pháp dạy học, 
là phương tiện tác động tới hoạt động dạy và hoạt động học. 

 - Điều kiện dạy học: bao gồm những điều kiện bên trong nhà trường (về cơ sở hạ 
tầng, vật chất kĩ thuật, vệ sinh học đường, đạo đức thẩm mĩ v.v...) và những điều kiện 
bên ngoài nhà trường (môi trường kinh tế - xã hội, địa phương và đất nước). 

+ Kết quả dạy học: là kết quả của hoạt động dạy và hoạt động học thông qua kiểm 
tra, đánh giá, trở thành yếu tố kích thích, điều chỉnh hoạt động dạy, hoạt động học. 

Tất cả những yếu tố nêu trên có một liên quan mật thiết với nhau, quy định lẫn 
nhau tạo thành một hệ thống của quá trình dạy học. Nhờ có sự liên hệ và tác động lẫn 
nhau giữa các thành tố mà quá trình dạy học đã làm cho hệ thống dạy học hoàn thành 
và phát triển. Sự thiếu vắng một thành tố nào đó, hoặc do tính chất và trình độ không 
phù hợp với các thành tố khác và do vậy không phù hợp với quá trình tổng thể sẽ gây 
trở ngại cho quá trình hoạt động của các yếu tố khác, ảnh hưởng tới chất lượng và hiệu 
quả của quá trình dạy học. Trong nhưng yếu tố nêu trên, mục đích dạy học có vai trò 
đặc biệt quan trọng, quy định tính chất và nội dung của tất cả những yếu tố khác. Nội 
dung dạy học là đối tượng chiếm lĩnh của trò, là mục đích dạy học đã được đối tượng 
hóa trong hoạt động dạy học, có tác dụng trực tiếp dẫn dắt sự phát triển nhận thức của 
học sinh thông qua phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Việc làm cho nội dung 
học vấn thực sự trở thành đối tượng hoạt động của người học, việc tổ chức hoạt động 
tích cực và tự giác của người học để chiếm lĩnh nội dung học vấn chỉ có thể thực hiện 
được bởi các phương pháp giảng dạy và học tập, đó là mặt thao tác - hoạt động của 
qúa trình dạy học. Chất lượng của phương pháp và hình thức tổ chức dạy học quy định 
hiệu quả tác dụng của nội dung giáo dục. 

Nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học chỉ được thực hiện bằng 
những phương tiện và trong những điều kiện nhất định. Hơn nữa, phương tiện và điều 
kiện dạy học cũng mang những đặc điểm của nội dung và phương pháp dạy học, do đó 
cũng tác động tới chất lượng và hiệu quả của quá trình dạy học. Có thể nói, trong quá 
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trình dạy học, hoạt động dạy của giáo viên, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, 
phương tiện và điều kiện dạy học, kết quả đánh giá vv... phải nhằm tới việc giúp cho 
học sinh tích cực, tự giác học tập. Mối liên hệ giữa dạy và học, việc trao đổi, phối hợp 
giữa hoạt động của giáo viên và hoạt động của học sinh, các mối quan hệ nhiều mặt 
giữa giáo viên và học sinh đã thành một loạt thành tố vận hành như một quy luật của 
quá trình dạy học mà ở những phần sau sẽ được lí giải kĩ càng hơn. 

4. Quy luật cơ bản của quá trình dạy học 

a) Đặc điểm của tính quy luật trong Giáo dục học 

Trong Giáo dục học, việc nhận thức quy luật còn ở giai đoạn đầu các quy luật 
chưa được diễn đạt một cách chặt chẽ về một định tính và định lượng, và trên thực tế, 
chúng ta chỉ có thể đề cập tới những mối quan hệ có tính quy luật. Song, đó lại là 
nhưng mối quan hệ khách quan mang tính bản chất, tất yếu, lặp lại, phổ biến bền vững 
trong những điều kiện xác định, phản ánh thứ bậc, sự sắp xếp về tổ chức, sự biến đổi 
và phát triển của chúng. 

Cho tới nay, có thể tồn tại quan điểm cho rằng, tính quy luật được hiểu như là 
một phạm trù rộng hơn so với khái niệm quy luật. Còn quan điểm khác lại coi tính quy 
luật như là quy luật được nhận thức chưa đầy đủ. Ở đây, chúng ta nhận những mối 
quan hệ bản chất trong quá trình giáo dục chỉ thể hiện như là tính quy luật bởi tính chất 
thống kê của nó, nghĩa là những mối quan hệ này thường chỉ xuất hiện trong phần lớn 
các đối tượng như nhau và không thể dập khuôn ứng dụng cho mọi đối tượng riêng 
biệt. Hiện tượng này khi nghiên cứu quy luật của tự nhiên và xã hội được gọi là quy 
luật của một số lớn các hiện tượng ngẫu nhiên, nó chỉ biểu thị những cái gì chung, đặc 
trưng cho toàn bộ hệ thống trong đó các mối quan hệ đang tồn tại mà không chú ý tới 
những đặc điểm riêng của mỗi yếu tố thuộc hệ thống. Những đặc điểm riêng của từng 
yếu tố sẽ được dự đoán với một tỉ trọng xác định về sự phù hợp của quy luật. 

Mặt khác, trong quá trình giáo dục, những yếu tố tạo thành nó liên quan tới con 
người (thầy, trò, gia đình, đoàn thể v.v...) với sự biến đổi không ngừng về nhu cầu, 
động cơ, mục đích. Vì thế, mỗi biện pháp tác động tới đối tượng giáo dục cũng cần có 
sự cải biến để phù hợp với đối tượng theo từng thời gian, từng hoàn cảnh (điều này 
khác với các quy luật tồn tại trong một số khoa học chính xác như Toán học, Vật lí 
học, Hóa học, vv...) trong đó các đối tượng cùng loại khi chịu sự tác động như nhau tại 
bất kì một thời điểm nào đó, thì khi vận động, nếu biết được trạng thái ban đầu của đối 
tượng, ta có thể xác định được trạng thái của nó ở một thời điểm bất kì tiếp theo. 
(Chẳng hạn, quy luật về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, trong trường số thực, hoặc 
qui luật về sự kết hợp các nguyên tố hóa học trong những môi trường xác định, quy 
luật về sự tác động của lực trong trường hấp dẫn của trái đất khi học Vật lí). 

Với cách hiểu như vậy về tính quy luật, trong Giáo dục học mặc dù những yếu tố 
bản chất được rút ra từ cần sự kiện và hiện tượng giáo dục thì cũng có nghĩa là biểu 
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hiện những tính chất cơ bản của quy luật, song đối với sự vận động xã hội những yếu 
tố bản chất này được coi như là những quy luật trong hoạt động xã hội, bởi giáo dục 
học là một bộ phận của khoa học xã hội và khái niệm về tính quy luật trong khoa học 
xã hội cũng chỉ biểu thị những mối liên hệ bản chất, lặp đi lặp lại và tồn tại khách quan 
của các hiện tượng của đời sống xã hội hay các giai đoạn của quá trình lịch sử. 

Với tư cách là một hiện tượng xã hội, một quá trình xã hội, tính quy luật của quá 
trình giáo dục cũng mang những đặc trưng cơ bản của các tính quy luật xã hội đó là: 
những quy luật hoạt động của con người (nghĩa là những quy luật đó được thực hiện 
thông qua hoạt động tích cực, tự giác của những con người đã có sự nhận thức nào đó 
đối với quy luật; những quy luật đó được biểu hiện như là cái trung bình, đại diện; các 
quy luật đó mang tính lịch sử, có thể được phát triển. hoàn thiện và thay đổi tương ứng 
với dòng thời gian của lịch sử. Tuy nhiên, với đặc trưng riêng của mình so với những 
hiện tượng xã hội khác, tính quy luật trong giáo dục còn biểu hiện trong sự gắn bó chặt 
chẽ giữa chúng với các tính quy luật phát triển xã hội và các tính quy luật phát triển cá 
nhân. Do đó, xác định các tính quy luật chi phối quá trình dạy học, cần chú ý đến 
những quy luật riêng biệt của Giáo dục học, bên cạnh việc xem xét những tính quy luật 
xã hội học, những tính quy luật tâm lí học. Cho tới nay, không ít các tác giả đã đề cập 
tới tính quy luật (hoặc quy luật của quá trình dạy học). Từ những năm 1975, các nhà 
sư phạm Xô Viết M.A. Đanhilốp và M.N. Scátkin đã chú ý đến những mối quan hệ cơ 
bản sau đây trong quá trình dạy học: tính quy luật về sự phù hợp của học vấn phổ 
thông nói chung với mức độ phát triển khoa học của nhân loại ở tất cả các lĩnh vực tri 
thức; sự thống nhất của dạy học và giáo dục; tính tích cực của học sinh trong dạy học 
và giáo dục; tạo ra sự phát triển chung của học sinh bằng cách thức dạy học; sự phụ 
thuộc của học sinh vào tính chất của hoạt động dạy học và các hoạt động khác. 

Năm 1982, trong cuốn Lí luận dạy học trường trung học, I.ra. Lécne đã trình bày 
một số quy luật dạy học và chia chúng thành hai nhóm: nhóm quy luật khách quan 
phản ánh bản chất của quá trình dạy học trong một dạng nào đấy, độc lập với cách 
thức hoạt động của người dạy và nội dung học vấn; nhóm quy luật xuất hiện trong sự 
phụ thuộc vào hoạt động của người dạy, người học và phương tiện v.v... những quy 
luật này mang tính chủ quan, phụ thuộc vào thầy, trò và hoạt động của họ. 

Vào năm 1983, trong cuốn Giáo dục học do Iu.K. Babanxki (Chủ biên) đã trình 
bày một hệ thống các quy luật dạy học bao gồm: Quá trình dạy học (cũng như quá 
trình giáo dục tổng thể) được tạo ra một cách có quy luật bởi một quá trình xã hội rộng 
lớn hơn và theo những yêu cầu của xã hội, đặc biệt là yêu cầu hình thành nhân cách 
phát triển toàn diện và hài hòa, có khả năng tham gia tích cực vào quá trình sàn xuất, 
khoa học, xã hội và văn hóa; Quá trình dạy học liên hệ một cách có quy luật với quá 
trình giáo dưỡng, giáo dục và phát triển, tham gia vào quá trình giáo dục tổng thể; Quá 
trình dạy học phụ thuộc một cách có quy luật vào khả năng học tập thực tế của học 
sinh; Quá trình dạy học phụ thuộc vào những điều kiện bên ngoài mà nó tồn tại: Các 
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quá trình dạy học bộ phận liên hệ tương hỗ với nhau trong một quá trình dạy học hoàn 
chỉnh, nội dung dạy học phụ thuộc vào nhiệm vụ dạy học, phản ánh nhu cầu xã hội, 
mức độ phát triển khoa học khả năng học tập thực tế và những điều kiện bên ngoài của 
dạy học; phương pháp và phương tiện kích thích, tổ chức và kiểm tra hoạt động học 
tập phụ thuộc vào nội dung và nhiệm vụ học tập; Các hình thức tổ chức dạy học phụ 
thuộc vào nhiệm vụ, nội dung và phương pháp dạy học. 

b. Quy luật cơ bản của quá trình dạy học  

Quan điểm duy vật biện chứng đã chỉ ra cho chúng ta thấy sự vận động của mỗi 
sự vật, hiện tượng đều dựa trên thực tế, giải quyết những mâu thuẫn vốn có của nó, 
đồng thời, còn chịu sự tác động của những yếu tố khách quan nằm ngoài hệ thống tạo 
nên sự vật và hiện tượng. Mỗi yếu tố tồn tại trong các sự vật và hiện tượng một mặt 
vận hành theo các chức năng riêng của mình, song, là sự vận hành luôn luôn được thực 
hiện trong khuôn khổ ràng buộc bởi nhưng yếu tố để tạo ra sự nhất quán, đồng bộ 
nhằm đạt tới mục tiêu đã định. Có thể lấy mỗi cá nhân trong hệ thống xã hội làm thí 
dụ: Mỗi Cá nhân là một thực thể sinh học - xã hội có đời sống tâm lí riêng biệt so với 
người khác, chiếm giữ những vị trí, vị thế xã hội khác nhau, song mỗi cá nhân đó luôn 
chịu sư ràng buộc bởi những yếu tố lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa, đạo đức, truyền 
thống v.v... Chính bởi thế, trong sự phát triển của một thời đại có cái chung nhất mà 
thời đó đạt tới, nhưng vẫn có cái riêng của mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi cộng 
đồng dân tộc. 

Quá trình dạy học là một hiện tượng xã hội, tồn tại như một hệ thống: chứa đựng 
các thành tố và những mối quan hệ giữa chúng. Việc xác định những mối quan hệ này, 
sắp đặt chúng theo thứ bậc là nhiệm vụ của lí luận dạy học. Dựa trên những thành quả 
nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước, cho tới nay, người ta nêu ra 
một số những nối quan hệ tồn tại trong quá trình dạy học mà sự vận động của chúng 
mang tính chất như là những quy luật của quá trình dạy học. Trong số những quy luật 
đó có thể kể tới: 

 - Quy luật về tính quy định của xã hội đối với quá trình dạy học; 

 - Quy luật về sự thống nhất biện chứng giữa dạy và học;  

 - Quy luật về sự thống nhất biện chứng giữa dạy học và phát triển trí tuệ; 

 - Quy luật về sự thống nhất biện chứng giữa dạy học và giáo dục tư tưởng chính 
trị, đạo đức; 

 - Quy luật về sự thống nhất biện chứng giữa nội dung dạy học với phương pháp 
và phương tiện dạy học; 

 - Quy luật về sự thống nhất biện chứng giữa việc xây dựng kế hoạch, việc tổ 
chức, việc điều chỉnh và việc kiểm tra hoạt động của học sinh trong tiến trình thực 
hiện; 
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 - Quy luật về sự thống nhất biện chứng giữa nội dung, phương pháp, hình thức 
tổ chức dạy học với mục đích dạy học; 

 - Quy luật về sự thống nhất biện chứng giữa phương pháp dạy học với phương 
pháp khoa học. v.v... 

Trong các quy luật nêu trên, lí luận dạy học coi quy luật về sự thống nhất biện 
chứng giữa dạy và học là quy luật cơ bản của quá trình dạy học, bởi sự có mặt những 
yếu tố dạy và học quy định sự tồn tại, phát triển của quá trình dạy học. Ở đâu nói tới 
sự dạy thì ở đó theo nó là sự học. 

Trước hết đối với hoạt động dạy: trong nhà trường, chủ thể của hoạt động dạy là 
người thầy giáo. Đây là bộ phận người được đào tạo chuyên biệt, họ không chỉ nắm 
vững hệ thống tri thức chuyên ngành mà còn được trang bị một hệ thống kĩ năng, kĩ 
xảo thực hành nghề dạy học. Cùng với sự thay đổi của nhu cầu xã hội, những yêu cầu 
đặt ra đối với người giáo viên cũng thường xuyên biến động, dẫn tới sự cần thiết phải 
đổi mới cả về phương thức, nội dung và quá trình đào tạo ở các trường sư phạm qua 
từng giai đoạn phát triển lịch sử. 

Đối tượng hoạt động của người giáo viên là nhân cách của một bộ phận người 
trong xã hội, chủ yếu là thế hệ trẻ. Dưới tác động của hoạt động dạy, nhờ phương pháp 
chuyển tải nội dung, cách thức tổ chức quản lí việc lĩnh hội tri thức, kĩ năng, kĩ xảo 
của đối tượng, bộ mặt nhân cách của học sinh được hình thành và phát triển có định 
hướng. Một mặt, họ tiếp nhận những kinh nghiệm sống của nhân loại đã được mã hóa 
nhờ hệ thống tri thức khoa học nằm trong nội dung, chương trình học tập mặt khác, ở 
họ dần hình thành các phương pháp nhận thức để có khả năng tiếp tục tìm kiếm, phát 
hiện tri thức mới, đóng góp vào quá trình duy trì và phát triển đời sống xã hội. 

Nếu như con người là sản phẩm vật chất cao nhất của sự tiến hóa và nhân cách 
con người là sản phẩm của các mối quan hệ xã hội, thì hoạt động của người giáo viên 
cũng là một trong những hoạt động phức tạp nhất do xã hội phân công. Sự phức tạp 
này mang tính khách quan, do chính đối tượng hoạt động của người giáo viên quy 
định. Mỗi đối tượng giảng dạy luôn luôn là một thế giới bí ẩn về sinh học, về tâm lí, về 
trình độ nhận thức v.v... Do đó, hoạt động của người giáo viên là quá trình nhận biết 
đối tượng. 

Nhờ nắm bắt nhu cầu, hứng thú, động cơ và những đặc điểm hoạt động học tập 
của họ để từ đó có được cách thức, thủ thuật tác động hợp lí. Nói cách khác, chính nhu 
cầu của xã hội đặt ra đối với việc hình thành một lớp người lao động mới được phản 
ánh trong mục đích hoạt động học tập của tuổi trẻ là những đòi hỏi mà chủ thể giảng 
dạy phải nhận biết để điều chỉnh hoạt động của mình cho phù hợp. Như vậy sự chiếm 
lĩnh đối tượng trong hoạt động dạy của giáo viên phải được hiểu là sự dẫn dắt, điều 
chỉnh hoạt động học của người học để họ đạt tới nhưng mức độ phát triển khác nhau 
của sự hoàn thiện nhân cách chứ không phải là sự bắt buộc họ phải tuân thủ những gì 



 19

do người giáo viên - chủ thể giảng dạy định sẵn. Từ quan niệm trên đây về hoạt động 
đối tượng của người giáo viên, nếu coi mô hình học tập của học sinh với sự tham gia 
của các yếu tố: giáo viên, hệ thống tri thức, kĩ năng, kĩ xảo hoạt động thì trên thực tế, 
hoạt động đối tượng của giáo viên có thể là: giáo viên lĩnh hội, xử lí thông tin, căn cứ 
vào trình độ nhận thức của trò để xử lí thông tin từ khoa học tương ứng, căn cứ vào 
trình độ nhận thức của trò để xử lí thông tin đó rồi chuyển tải trực tiếp tới người học. 
Trong trường hợp này, giáo viên đóng vai trò trung gian giữa tri thức và người học, 
được coi như "màn ảnh" phản ánh kinh nghiệm sống nhờ kĩ thuật phản ánh của bản 
thân. Độ chuẩn xác, tốc độ, nhịp điệu phản ánh phụ thuộc vào khả năng thu nhận, xử lí 
và năng lực chuyển tải thông tin của giáo viên. Mọi thành viên trong lớp học được trừu 
tượng hóa và đồng nhất về khả năng tiếp nhận (cho dù muốn hay không muốn và giữa 
họ là có sự khác biệt về trình độ nhận thức). Kết quả là người học đóng vai trò thụ 
động, lĩnh hội theo khuôn mẫu định sẵn, tính cá biệt trong hoạt động học tập của họ 
chỉ là thứ yếu và khi tất cả các thành viên trong lớp đều nhất loạt tuân thủ theo một 
chiều hướng tiếp nhận, họ mất đi cơ hội được trao đổi, bàn bạc, tính xã hội không 
được đặt ra như một nhân tố tạo nên kết quả của sự lĩnh hội tri thức. Chiếm lĩnh đối 
tượng theo cách này luôn đảm bảo thời gian, kế hoạch, nội dung theo dự kiến, nhưng 
hiệu quả về phía người học sẽ được tái tạo theo một chuẩn mực chung nhất, vai trò chủ 
động, tích cực, sáng tạo bị bỏ qua. Những gì người học tiếp thu được là nhờ vào chất 
lượng của "màn ảnh", do đó, một khi chất lượng "màn ảnh" không đạt chuẩn thì tất 
yếu kéo theo sự lĩnh hội cũng theo đó mờ nhạt. Khi đó người giáo viên trở thành vật 
cản, tạo dựng "màn che" giữa tri thức và người học. 

Hoạt động đối tượng của người giáo viên có thể đi theo chiều hướng thứ hai, khi 
đối tượng cần chiếm lĩnh - người học được tiếp xúc trực tiếp với tri thức đã được kiến 
tạo theo những tình huống giả định. Khi đó mô hình của hoạt động học sẽ là người học 
- tình huống - nhân cách. Ở đây, hệ thống tri thức đã được thiết kế theo một hệ thống 
tình huống tương ứng, vừa kích thích nhu cầu nhận thức, vừa tạo dựng động cơ học tập 
cho người học. Mỗi tình huống là một vật cản thành phần vừa sức để khi người học có 
sự nỗ lực thì sẽ vượt qua. Mỗi lần đứng trước vật cản, người học được giả định như 
một người đi tìm kiếm, phát hiện chân lí, mặc dù sự phát triển đó chỉ mang tính chất 
như một quá trình "tìm kiếm lại" kinh nghiệm sống, song, nó chứa đựng vai trò của 
một chủ thể trong hoạt động tìm kiếm bên cạnh sự giúp sức của tập thể (bè bạn trong 
lớp) và sự dìu dắt khi vấp ngã của giáo viên. Kết quả đạt tới của quá trình tìm kiếm tri 
thức, kinh nghiệm sẽ là: người học thật sự tham gia tích cực, tự giác vào quá trình lĩnh 
hội tri thức, vừa tăng cường được những xúc cảm đối với nhu cầu học tập. Con đường 
đi tới mục đích hoạt động trong quá trình học tập của người học trong trường hợp này 
sẽ hình thành cho họ thói quen giải quyết những nhiệm vụ đặt ra trong thực tiễn bằng 
chính sự cố gắng của bản thân bên cạnh sự giúp đỡ của cộng đồng (giáo viên và bè 
bạn). Với mô hình này của sự học tập, giáo viên đóng vai trò là tác nhân tổ chức, điều 
chỉnh và dẫn dắt hoạt động nhận thức của người học vượt qua các chướng ngại (vật 
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cản) để đạt tới mục đích dạy học. Công việc này của người giáo viên dường như vất vả 
hơn, tiêu tốn thời gian hơn, đòi hỏi sự tỉ mỉ, nhẫn nại chờ đợi và một thái độ ứng xử 
hợp lí với từng người cụ thể. Một lớp học diễn ra trong hoạt động đối tượng của người 
giáo viên không còn là một tập thể trừu tượng mà gồm những thành viên có trình độ 
nhận thức khác nhau, có những quan điểm và cá tính riêng biệt, có những mối quan hệ 
xã hồi cần thiết. Tổ chức một tập thể như vậy trong hoạt động giảng dạy của người 
giáo viên trở nên sinh động, song cũng không kém phần phức tạp, bởi phải tạo ra một 
trục chính về tri thức để tập hợp và chỉnh lí những lệch lạc nếu có của mỗi thành viên 
trong tập thể lớp học, phải chỉ ra những kiến giải đúng và nguyên do của nó và ngược 
lại đối với những giải pháp sai để thuyết phục họ trên đường đi tới chân lí. 

Từ sự phân tích cụ thể trên đây của hoạt động dạy và hoạt động học cũng như 
mối quan hệ phụ thuộc giữa chúng, có thể nhận thấy rằng, trong quá trình dạy học, 
giáo viên với hoạt động giữ vai trò tổ chức, điều chỉnh, chỉ đạo và học sinh với hoạt 
động học tập, giữ vai trò chủ động, tự tổ chức, tự điều khiển quá trình nhận thức của 
bản thân nhằm đạt tới mục đích dạy học. 

5. Bản chất của quá trình dạy học 

Sự hiểu biết của con người chỉ có thể trở nên sâu sắc và có hiệu quả khi sự hiểu 
biết đó thông chỉ dừng lại ở những dấu hiệu mang tính hình thức, bên ngoài của sự vật, 
hiện tượng khiến ai cũng có thể cảm nhận được bằng trực giác, và cái khó hơn chính là 
nhận ra, phát hiện được tính chất bên trong những gì cấu thành sự vật có hiện tượng 
đó, quy định sự tồn tại phát triển và tiêu vong của chúng. Do vậy, để có thể nhìn thấy 
bản chất của quá trình dạy học, chúng ta cũng xuất phát từ quan điểm nêu trên, có 
nghĩa là xem xét cả bề mặt hình thức đó được tạo thành bởi những thành tố nào, sự sắp 
xếp bề mặt cấu trúc của chúng ra sao. Có thể tạm gọi những yếu tố này như là những 
yếu tố vật chất của quá trình dạy học mà bằng tri giác thông thường ta có thể thấy 
được và một nội dung các mối quan hệ giữa các yếu tố, những gì tạo nên sự vận động 
của quá trình dạy học, kết quả đạt tới của quá trình dạy học - có thể gọi chúng là 
những yếu tố phi vật chất có tác dụng gắn kết vào tạo dựng một mặt thật của quá trình 
dạy học). Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét bản chất quá trình dạy học thông qua những 
vấn đề đó:  

a. Những căn cứ để xác định bản chất quá trình dạy học  

Để xác định bản chất quá trình dạy học, cần căn cứ vào mối quan hệ giữa hoạt 
động nhận thức của loài người với hoạt động học tập của học sinh là mối quan hệ giữa 
hoạt động dạy với hoạt động học trong quá trình dạy học. 

Trong quá trình phát triển của lịch sử xã hội loài người, con người muốn tồn tại 
và phát triển thì phải không ngừng nhận thức và cải tạo hiện thực khách quan, không 
ngừng tích lũy, hệ thống hóa, khái quát hóa những kinh nghiệm, những tri thức và 
truyền đạt lại cho các thế hệ kế tiếp sau. Quá trình truyền thụ và lĩnh hội đó chính là 
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quá trình dạy học. Như vậy, trong xã hội diễn ra hoạt động nhận thức của loài người và 
hoạt động dạy học cho thế hệ trẻ, trong đó hoạt động nhận thức của loài người đi trước 
theo con đường vòng nhằm tìm tòi, phát hiện những cái mới khách quan; còn hoạt 
động học tập của học sinh cũng là quá trình nhận thức nhằm lĩnh hội những cái mới 
chủ quan nhưng được diễn ra trong môi trường sư phạm có sự hướng dẫn, có vai trò 
chủ đạp của giáo viên. 

Mặt khác, khi xác định bản chất của quá trình dạy học, cần xem xét mối quan hệ 
giữa hoạt động dạy và hoạt động học. Dạy và học phản ánh tính hai mặt của quá trình 
dạy học, chúng thống nhất biện chứng với nhau. Dưới vai trò chủ đạo của giáo viên, 
học sinh tự giác, tích cực, chủ động lĩnh hội tri thức, kĩ năng và tự làm phong phú vốn 
hiểu biết của mình. Xét cho cùng, mọi sự đầu tư cho việc tổ chức, điều khiển quá trình 
dạy học của người giáo viên đều nhằm thúc đẩy hoạt động nhận thức của học sinh, với 
tư cách là chủ thể tích cực, độc lập, sáng tạo chiếm lĩnh nội dung học tập được quy 
định trong chương trình. 

Như vậy trong quá trình học tập, người học sinh phải không ngừng lĩnh hội 
những kiến thức do giáo viên cung cấp, mà quan trọng hơn, các em còn phải tự tìm ra 
tri thức mới, kĩ năng mới từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Tuy nhiên, sự tìm kiếm 
cái mới của học sinh trong quá trình dạy học không giống như hoạt động hoàn toàn 
độc lập, sáng tạo của các nhà khoa học khi thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học 
để phát hiện ra những cái mới khách quan vì hoạt động học tập của học sinh được thực 
hiện với vai trò chủ đạo vai trò cố vấn, tổ chức, điều khiển thường xuyên của người 
giáo viên. Cho nên, chỉ có thể tìm bản chất quá trình dạy học trong mối quan hệ giữa 
hoạt động dạy với hoạt động học; giữa hoạt động nhận thức, tìm tòi, sáng tạo của học 
sinh đối với những tài liệu học tập, đó là quá trình nhận thức độc đáo. 

b. Những đặc điểm cơ bản của quá trình dạy học hiện nay 

Thời đại ngày nay có nhiều biến đổi sâu sắc và toàn diện trên mọi lĩnh vực đời 
sống xã hội nói chung, giáo dục - đào tạo nói riêng. Thực tiễn đó dẫn tới một số đặc 
điểm cơ bản sau đây của quá trình dạy học trong các loại bình trường. 

Hoạt động học tập của học sinh được tích cực hóa trên cơ sở nội dung dạy học 
ngày càng hiện đại hóa. 

Một trong những đặc điểm cơ bản của thời đại ngày nay là cuộc cách mạng khoa 
học - công nghệ phát triển như vũ bão, với sự bùng nổ thông tin đi đôi với sự lão hóa 
tri thức trong mọi lĩnh vực khoa học. Điều đó đòi hỏi phải không ngừng đổi mới nội 
dung dạy học theo hướng hiện đại hóa, nhằm cung cấp cho người học những kiến thức 
cần phải thích ứng với yêu cầu của nền kinh tế tri thức.  

Thực tiễn quá trình dạy học đang tồn tại một mâu thuẫn khá phổ biến giữa một 
bên là nội dung dạy học không ngừng đổi mới theo hướng hiện đại hóa, nội dung thì 
quá tải, ngày càng nhiều và khó hơn, mà thời gian học tập thì có hạn, phương pháp, 
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phương tiện dạy học tại lạc hậu, lỗi thời, và để giải quyết mâu thuẫn và khắc phục tình 
trạng quá tải về nội dung dạy học như hiện nay, không thể tăng thời gian, tăng cường 
độ học tập bằng cách nhồi nhét quá nhiều kiến thức cho học sinh mà cần được cải tiến, 
đổi mới, cần tiến hành "cuộc cách mạng" về phương pháp dạy học theo hướng tích cực 
hóa hoạt động nhận thức của học sinh. Bản chất của vấn đề tích cực hóa là phải "thiết 
kế và thi công" các bài giảng theo các phương pháp tích cực với hệ thống những tình 
huống nhằm khơi dậy, phát huy cao trình độ năng lực, tìm tòi, độc lập, sáng tạo của 
người học thông qua việc phát hiện và giải quyết các tình huống có vấn đề. Vì vậy, dạy 
học phải hướng vào hoạt động tự nhận thức của học sinh còn vị thế của giáo viên sẽ là 
người hỗ trợ, người hướng dẫn, là cố vấn và trọng tài khoa học như T. Makiguchi, nhà 
giáo dục Nhật Bản đã nhấn mạnh trong tác phẩm Giáo dục vì cuộc sống sáng tạo: "... 
nhà giáo, trước hết không phải là người cung cấp thông tin mà là người hướng dẫn đắc 
lực cho học sinh tự mình học tập tích cực. Họ nên nhường quyền cung cấp tri thức cho 
sách vở, tài liệu và cuộc sống, thay vào đó, họ phải đóng vai trò người hỗ trợ kinh 
nghiệm học tập của bản thân người học...". 

Trong quá trình dạy học hiện nay, học sinh có vốn sống và năng lực nhận thức 
phát triển cao hơn so với trẻ cùng độ tuổi. Trong cuộc cách mạng xã hội và sự phát 
triển mạnh mẽ của khoa học - kĩ thuật hiện nay, được sống trong môi trường tri thức 
ngày càng phong phú, người học sinh thường xuyên tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin 
rất đa dạng từ các phương tiện truyền thông khác nhau và luôn luôn chịu tác động từ 
nhiều phía: gia đình, nhà trường, xã hội.... Trong cuộc sống, học tập và tham gia tích 
cực các loại hình hoạt động và giao lưu, bản thân các em đã tích lũy ngày càng nhiều 
vốn sống và kinh nghiệm hoạt động cho bản thân, và sự hiểu biết, năng lực tư duy của 
các em cũng ngày càng phát triển. Kết quả nghiên cứu của các nhà tâm lí học và giáo 
dục học cũng đã khẳng định điều đó: nhìn chung, so với trẻ có cùng độ tuổi ở các thế 
hệ trước, người học sinh ngày nay có năng lực nhận thức và vốn sống phát triển hơn, 
thông minh, năng động, khôn hơn... Chính vì vậy hoạt động dạy học phải có tác dụng 
thúc đẩy sự phát triển năng lực và phẩm chất trí tuệ, phải tạo nên sự biến đổi về chất 
trong hoạt động nhận thức, phải động viên, khuyến khích tính tích cực tham gia các 
lĩnh vực hoạt động và cần quan tâm khai thác vốn sống, phát huy tiềm năng trí tuệ của 
các em, v.v... 

Trong quá trình học tập, học sinh có xu hướng vượt ra khỏi nội dung tri thức, kĩ 
năng do chương trình đã quy định. 

Xu hướng này là đặc điểm khá phổ biến trong quá trình dạy học hiện nay; nhìn 
chung, số đông học sinh không thỏa mãn với nội dung những gì các em được học 
chính trong chương trình, trong sách giáo khoa, thậm chí cả trong bài giảng của giáo 
viên. Các em luôn nhạy cảm với những cái mới, muốn được học thêm, tự tìm tòi, phát 
hiện cái mới, muốn liên hệ lí luận với thực tiễn, muốn phát hiện và giải quyết vấn đề 
bằng nhiều con đường, cách thức, phương án khác nhau, muốn được học thêm những 
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môn tự chọn, tùy chọn v.v... 

Xu hướng này xuất hiện do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan ảnh 
hưởng tới từng học sinh trong cuộc sống, trong học tập, lao động và sinh hoạt ở nhà 
trường, gia đình và xã hội. Một mặt, là do năng lực nhận thức của học sinh ngày càng 
nâng cao, nhu cầu nhận thức ngày càng phát triển nên, các em không thỏa mãn với nội 
dung học tập do chương trình quy định. Mặt khác, do điều kiện khách quan tác động từ 
môi trường xã hội, từ xu hướng chọn nghề trong tương lai, từ nguyện vọng chuẩn bị 
hành trang để lập thân, lập nghiệp, v.v... 

Để thỏa mãn nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của học sinh, các cấp quản lí, 
giáo viên cần tạo điều kiện, động viên, khuyến khích các em bằng nhiều hình thức 
như: đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy, bổ sung kịp thời cái mới vào bài 
giảng, tăng cường các môn học tự chọn, các báo cáo ngoại khóa, các chuyên đề, tổ 
chức các câu lạc bộ khoa học, có buổi tham quan, gặp gỡ những người đương thời, nổi 
tiếng, vv…  

Quá trình dạy học hiện nay được tiến hành trong điều kiện cơ sở vật chất và các 
phương tiện kĩ thuật dạy học ngày càng hiện đại. Cùng với sự đổi mới nội dung và 
phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh, các nhà 
trường hiện nay cũng đã được trang bị khá đầy đủ các phương tiện dạy học, đặc biệt là 
một số phương tiện kĩ thuật dạy học hiện đại như: các phương tiện nghe nhìn, các máy 
móc chuyền tải thông tin.... Nhờ vậy mà gây hứng thú học tập của học sinh, giúp họ 
lĩnh hội nhanh, dễ dàng hơn những tri thức và vận dụng linh hoạt, sáng tạo tri thức đó 
vào thực tiễn cuộc sống. Đồng thời, các phương tiện dạy học mới còn giúp học sinh 
thu lượm nhanh, nhiều những thông tin mới, giảm cường độ lao động của giáo viên về 
mặt truyền đạt thông tin trong những bài diễn giảng, thuyết trình để tập trung thời gian 
suy nghĩ, tổ chức, hướng dẫn hoạt động tự học của học sinh. 

Việc tăng cường trang bị các phương tiện dạy học, đặc biệt là các phương tiện kĩ 
thuật hiện đại không hề hạ thấp hoặc thay thế vai trò và trình độ nghiệp vụ của giáo 
viên. Ngược lại, các phương tiện càng hiện đại, càng đòi hỏi ở người giáo viên trình độ 
chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm ngày càng cao hơn. Thực tiễn dạy học ở một số 
trường cho thấy rằng, với việc trang bị các phương tiện dạy học hiện đại nhưng trình 
độ nghiệp vụ của giáo viên thấp kém, không biết sử dụng, phát huy những tác dụng 
của phương tiện hiện đại thì hiệu quả dạy học chẳng những không tăng mà còn giảm 
nghiêm trọng. 

Từ sự phân tích các cơ sở trên, chúng ta nhận thấy, hoạt động học tập của học 
sinh được tiến hành trong những điều kiện sư phạm nhất định có sự tổ chức, điều 
khiển, hướng dẫn cụ hể của giáo viên thông qua việc lựa chọn nội dung, việc vận dụng 
phối hợp các phương pháp, phương tiện và các hình thức tổ chức dạy học. Quá trình 
nhận thức của học sinh trong học tập không phải diễn ra theo đường vòng, những thử 
nghiệm sai lầm, những thất bại tất yếu thường xảy ra như trong nhận thức khoa học... 
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Vậy quá trình dạy học, về bản chất là quá trình nhận thức đặc biệt của học sinh 
do giáo viên tổ chức, điều khiển nhằm chiếm lĩnh nội dung học vấn phổ thông. Nói 
cách khác, dạy học là quá trình nhận thức độc đáo của học sinh dưới vai trò chủ đạo 
của giáo viên nhằm thực hiện tới mục đích, nhiệm vụ dạy học. 

6. Các yếu tố tạo nên quá trình dạy học và mối quan hệ giữa chúng 

Như đã nêu ở trên, quá trình dạy học với tư cách là một hệ thống bao gồm những 
yếu tố cơ bản sau: 

 - Mục đích dạy học: nhu cầu xã hội được cụ thể hóa trong những bài học, môn 
học, cấp học khác nhau; 

 - Giáo viên, học sinh và những người làm công tác quản lí và phục vụ quá trình 
dạy học; 

 - Nội dung dạy học: hệ thống các sự kiện, hiện tượng, khái niệm, quy tắc, định 
lí, những kĩ năng, kĩ xảo thực hành, vận dụng, sáng tạo; 

 - Phương pháp dạy và phương pháp học; 

 - Hình thức tổ chức, quản lí hoạt động dạy và hoạt động học;  

 - Kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học; 

 - Phương tiện vật chất, kĩ thuật trợ giúp cho hoạt động dạy và hoạt động học; 

 - Những tác động ngẫu nhiên ảnh hường tới quá trình dạy học. 

Những thành phần nêu trên được sắp xếp theo một cấu trúc dược phản ánh trên 
hình 2. 

 
 Hình 2. Quá trình dạy học. 
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Theo sơ đồ trên, nhu cầu xã hội là cái có trước tiên, là cơ sở xuất phát cho việc xác 
định mục đích dạy học, cơ chế quản lí giáo dục và dạy học. Những yếu tố ngẫu nhiên 
tồn tại trong xã hội tác động vào tất cả các yếu tố nằm trong hệ thống dạy học. Điều đó 
có nghĩa là nhu cầu xã hội tác động lên quá trình dạy học thông qua các yếu tố trung 
gian đã được chọn lọc phù hợp với từng điều kiện lịch sử, từng cấp học, từng giai đoạn 
dạy học và trọng các yếu tố đó yếu tố mục đích dạy học là quan trọng nhất. Nói cách 
khác, mục đích dạy học là sự phản ánh nhu cầu xã hội đối với quá trình dạy học. 

Giáo viên căn cứ vào mục đích dạy học, tổ chức nội dung dạy học, sử dụng các 
phương pháp dạy học, tận dụng những cơ sở vật chất, phương tiện kĩ thuật dạy học để 
truyền đạt nội dung đến học sinh. Học sinh tự tổ chức việc tiếp nhận nội dung đó thông 
qua phương pháp học nhằm đạt tới kết quả dạy học. Mối quan hệ này được gọi là mối 
quan hệ thuận. 

Kết quả học tập mà học sinh đạt được sẽ được kiểm tra, đánh giá, so sánh với 
mục đích dạy học. Nhờ việc kiểm tra, giáo viên có được những thông tin về sự học của 
học sinh để trên cơ sở đó điều chỉnh cách thức truyền đạt, hoàn chỉnh nội dung, hoàn 
thiện hình thức tổ chức dạy học. Mối liên hệ này được coi là mối liên hệ ngược bên 
ngoài (hay còn gọi là mối liên hệ nghịch). Cũng chính nhờ có sự kiểm tra này, bản 
thân học sinh cũng rút ra dược cho mình những mặt mạnh, mặt yếu trong việc lĩnh hội 
nội dung, sử dụng phương pháp, tổ chức học tập để trên cơ sở đó tự điều chỉnh mình. 
Đây là mối liên hệ ngược bên trong của quá trình dạy học. 

Vận dụng quan điểm điều khiển học (Xibecnêtíc) để xem xét các mối quan hệ 
trong cấu trúc của hệ dạy học, chúng ta thấy, hệ dạy học bao gồm quá trình điều chỉnh 
hoạt động dạy và quá trình điều chỉnh hoạt động học. Học sinh trong quá trình dạy học 
vừa là khách thể, vừa là chủ thể của quá trình này và liên hệ nghịch được coi là nền 
tảng của sự điều chỉnh. 

7. Động lực của quá trình dạy học 

Theo lí thuyết hoạt động mà đại diện là các nhà tâm lí học Xô Viết như L.X. 
Vưgốtxki, X.L. Rubinstéin, A.N. Lêônchiép đặt nền móng, hoạt động là sự tương tác 
tích cực của con người vào ngoại giới, nhằm nhận biết nó, để đạt tới một mục đích mà 
họ tự đặt ra do bản thân có một nhu cầu nhất định. Ngay khi chủ thể xác định được 
mục đích của hoạt động thì cùng với nó là sự xuất hiện động cơ hoạt động. Như động 
cơ hoạt động là nhu cầu đã được chủ thể ý thức một cách sâu sắc, để từ đó trở thành 
nhân tố thúc đẩy ban đầu đối với hoạt động. Hiện tượng mà chúng ta thường gọi là 
động lực cho một quá trình hoạt động tạo nên "cú hích" ban đầu và nếu như duy trì 
được lực tác động này thường xuyên, hoạt động sẽ không ngừng phát triển. 

Nói tóm gọn, nhu cầu là nhân tố thúc đẩy ban đầu đối với hoạt động, còn động cơ 
là động lực chủ yếu duy trì sự tồn tại của hoạt động. 

Vận dụng quan điểm trên vào quá trình dạy học chúng ta thấy trong quá trình dạy 
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học những nhiệm vụ đặt ra cho học sinh gồm hệ thống tri thức, kĩ năng mà học sinh 
cần nắm vững là đối tượng khách quan của hoạt động học tập. Một khi học sinh tự ý 
thức được mình cần lĩnh hội cái gì? (tức là xác định được đối tượng cần chiếm lĩnh 
dựa trên thực lực của bản thân về kinh nghiệm và trình độ nhận thức), lĩnh hội để làm 
gì? (tức là mục đích cần đạt tới để thỏa mãn những nhu cầu về nhận thức). Nói cách 
khác, chỉ khi học sinh ý thức được nhiệm vụ học tập như một mục đích tự giác của bản 
thân, thì động cơ học tập mới xuất hiện. Sự tồn tại của động cơ này thúc đẩy sự vận 
động của quá trình đại học, giúp cho người học vượt qua những chướng ngại về mặt 
nhận thức và kinh nghiệm vốn có thông qua quá trình giải quyết các nhiệm vụ học tập 
để đạt tới một trình độ nhận thức mới. 

Việc giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình dạy học sẽ tạo ra động 
lực cho sự phát triển. Có hai loại mâu thuẫn: 

Mâu thuẫn bên trong bao gồm các loại mâu thuẫn giữa các nhân tố cấu trúc của 
quá trình dạy học và các loại mâu thuẫn giữa các yếu tố trong từng nhân tố đó. Với 
loại mâu thuẫn bên trong chúng ta có thể kể tới: 

+ Mâu thuẫn giữa mục đích, nhiệm vụ dạy học đã được hoàn thiện bởi quá trình 
sư phạm với nội dung chưa thường xuyên cặp nhật cũng như sự thay đổi của kinh 
nghiệm xã hội. 

+ Mâu thuẫn giữa yêu cầu, nhiệm vụ học tập mới với trình độ có hạn ở học sinh 
về kinh nghiệm sống và trữ lượng tri thức, kĩ năng. 

+ Mâu thuẫn giữa sự thay đổi của nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học 
với sự thiếu hụt tri thức, kĩ năng sư phạm tương ứng của giáo viên. 

+ Mâu thuẫn giữa trình độ tư duy của thầy và trò v.v... 

Những mẫu thuẫn bên trong nêu trên là nguồn gốc thực sự làm cho quá trình dạy 
học phát triển. 

Những mâu thuẫn bên ngoài được coi là những điều kiện của sự phát triển có thể 
được kể tới là: 

+ Mâu thuẫn giữa yêu cầu cao đối với việc nắm tri thức, kĩ năng, kĩ xảo và yêu 
cầu chưa tương ứng về giáo dục v.v... xuất hiện trong nội dung dạy học. 

+ Mâu thuẫn giữa trình độ chuyên môn với trình độ về tay nghề sư phạm của 
giáo viên. 

+ Mâu thuẫn về sự phát triển chưa hài hòa giữa tư duy cụ thể với phát triển của 
tư duy trừu tượng diễn ra ở học sinh. 

Xem xét các mâu thuẫn bên trong và bên ngoài hiện diện trong quá trình dạy học, 
chúng ta nhận thấy mâu thuẫn giữa một bên là nhiệm vụ học tập do tiến trình dạy học 
đặt ra và một bên là trình độ phát triển trí tuệ hiện có của học sinh luôn luôn có một 
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trong suốt quá trình dạy học. Sự xuất hiện ban đầu của mâu thuẫn được học sinh giải 
quyết dưới sự dẫn dắt, chỉ đạo của giáo viên, nhờ đó mà trình độ nhận thức của các em 
được nâng lên một bước, đáp ứng nhiệm vụ học tập đã đề ra, song những nhiệm vụ 
học tập mới lại xuất hiện ở mức độ cao hơn ban đầu và dễ giải quyết nó, trình độ nhận 
thức đạt được của học sinh chưa đủ sức, nghĩa là mâu thuẫn mới lại xuất hiện, đòi hòi 
phải giải quyết. Hiện tượng này diễn ra liên tục trong quá trình dạy học, mâu thuẫn 
không ngừng được xuất hiện, không ngừng được giải quyết và kết qủa là cùng với việc 
giải quyết không ngừng, các mâu thuẫn hoạt động nhận thức của học sinh cũng hết sức 
được phát triển. 

Việc giải quyết mâu thuẫn này có ảnh hưởng sâu sắc đến sự vận động và phát 
triển của học sinh và hoạt động học, còn việc giải quyết các mâu thuẫn khác chỉ nhằm 
phục vụ cho việc giải quyết nó. Vì thế chúng ta có thể khẳng định rằng, mâu thuẫn 
giữa một bên là nhiệm vụ học tập do tiến trình dạy học đề ra và một bên là trình độ 
phát triển trí tuệ hiện có của học sinh được coi là mâu thuẫn cơ bản của quá trình dạy 
học. Việc giải quyết mâu thuẫn cơ bản này có ảnh hưởng trực tiếp tới sự vận động và 
phát triển của học sinh và hoạt động học, nơi thể hiện tập trung nhất kết quả vận động 
và phát triển từ quá trình dạy học. Với một vai trò quyết định thường xuyên mang lại 
sự phát triển cho quá trình dạy học, chúng tôi cho rằng chính việc giải quyết mâu 
thuẫn cơ bản tạo nên động lực chủ yếu cho quá trình dạy học. 

Cần phải nói thêm rằng, quá trình dạy học vận động và phát triển không phải chỉ 
dựa vào động lực của nó, cho dù động lực này mang tính quyết định, mà nó còn chịu 
sự tác động của các nhân là tác dụng của quá trình và các nhân tố vĩ mô; các mặt xã 
hội, chính trị, môi trường khoa học - kĩ thuật - công nghệ. Đôi khi, trong những điều 
kiện nhất định, một số mâu thuẫn bên ngoài của quá trình dạy học lại được coi là có ý 
nghĩa quyết định đối với sự vận động và phát triển của quá trình dạy học. 

Mâu thuẫn trở thành động lực trong quá trình dạy học trong những điều kiện sau: 

 - Học sinh phải ý thức được trình độ phát triển trí tuệ hiện có của bản thân, cảm 
thấy những khó khăn vật cản trong nhận thức, và điều đó dẫn tới nhu cầu xuất hiện 
vượt vật cản, giải quyết các khó khăn này để thực hiện các nhiệm vụ học tập. 

 - Mâu thuẫn phải vừa sức với học sinh, nghĩa là nội dung mâu thuẫn một mặt 
phải chứa đựng những yếu tố hoàn hảo chưa cần thiết cho quá trình vượt cạn, nhưng 
mặt khác nó cũng phải thuộc vùng tiềm năng của hoạt động, để nhờ tiềm năng này mà 
khi có được một kích thích nào đó mà học sinh có thể giải quyết được mâu thuẫn. Nói 
cách khác, mâu thuẫn vừa sức phải là mâu thuẫn trong đó, các nhiệm vụ học tập mới 
được đề ra có mức độ, tương ứng với mục tiêu và trình độ nhận thức của học sinh. 

 - Biện pháp tốt nhất để làm cho mâu thuẫn trở thành động lực của sự dạy học là 
mâu thuẫn phải có nội dung chứa đựng những khó khăn về nhận thức với mức độ tăng 
dần để tạo ra những điều kiện luyện tập, thích ứng trong quá trình giải quyết những 
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nhiệm vụ dạy học. 

8. Lôgic của quá trình dạy học 

Quá trình dạy học như đã phân tích, lí giải được phát động nhờ mâu thuẫn nhận 
thức chủ yếu xuất hiện trong ý thức của học sinh, song quá trình vận động của nó được 
diễn ra như thế nào để dẫn dắt học sinh từ trạng thái hiểu biết ban đầu đến khi kết thúc 
sự dạy học sẽ trả lời câu hỏi nêu trên. Đây là nội dung chính của lôgic dạy học. 

"Lôgic của quá trình dạy học là trình tự vận động hợp quy luật của nó, đảm bảo 
cho học sinh để từ trình độ tri thức, kĩ năng, kĩ xảo, và phát triển năng lực hoạt động trí 
tuệ tương ứng với lúc bắt đầu nghiên cứu môn học, đề mục nào đó đến trình độ tri 
thức, kĩ năng, kĩ xảo và phát triển năng lực hoạt động của trí tuệ tương ứng với lúc kết 
thúc môn học (hay đề mục nào đó)"1. 

Trong thực tiễn dạy học, trình tự vận động của quá trình dạy học được thể hiện ở 
trình tự sắp xếp và phối hợp thành một hệ thống hoàn chỉnh các yếu tố sau: 

 - Mục đích dạy học cụ thể, bộ phận dưới dạng một nhiệm vụ nhận thức nào đó, 
hay một trình độ lĩnh hội cần đạt tới. 

 - Nội dung dạy học ứng với mục đích dạy học nêu trên, bao gồm những kiến 
thức, kĩ năng, kĩ xảo liên quan tới dạy học. Hệ thống phương pháp dạy học, bao gồm 
những thủ thuật, thao tác trí tuệ và thực hành của giáo viên và học sinh thích hợp với 
những nội dung tương ứng nhằm đạt tới những nhiệm vụ nhận thức xác định. 

Quá trình dạy học vận động và phát triển theo thời gian, tại một thời điểm, giáo 
viên truyền đạt một nội dung dạy học và trò lĩnh hội nó. Tương ứng với nội dung kiến 
thức này, giáo viên phải đề ra một nhiệm vụ nhận thức cụ thể mà học sinh có thể đạt 
tới nhờ phương pháp dạy và phương pháp học tương ứng. Trong điều kiện mà nội 
dung dạy học được coi là một đơn vị kiến thức, chúng ta có được một tình huống dạy 
học. "Tình huống dạy học là đơn vị nhỏ nhất, sơ đẳng nhất của lôgic của quá trình dạy 
học, chứa đựng mối liên hệ mục đích - nội dung - phương pháp"23. Nếu xét trong tổng 
thể của quá trình dạy học, khi ta đi từ thời điểm này sang thời điểm tiếp theo, cho tới 
lúc kết thúc quá trình dạy học, mỗi yếu tố (mục đích, nội dung, phương pháp) cho dù 
có sự vận động và phát triển tương đối riêng biệt, song giữa chúng vẫn có sự đan kết 
qua lại theo một trình tự lôgic chung của quá trình dạy học. 

Như vậy, xét về bản chất lôgic của quá trình dạy học là sự thống nhất hữu cơ 
giữa mục đích, nội dung, phương pháp dạy học hoặc quá trình vận động theo thời gian 
nhằm giúp học sinh giải quyết những tình huống chứa dựng trong nội dung dạy học. 
Rõ ràng ở đây nổi là hai yếu tố rất cơ bản có liên quan chặt chẽ với nhau trong lôgic 
vận động của quá trình dạy học đó là: học sinh và tài liệu học tập (môn học), hay đúng 
                                                 
1 Hà Thế Ngữ (chủ biên), Giáo dục đại học đại cương NXB Giáo dục, Hà Nội. 1998, tr.166 
2 Nguyễn Ngọc  Quang, Lí luận dạy học đại cương, Hà Nội, 1989, tr.27 
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hơn là lôgic nhận thức của học sinh và lôgic môn học. 

 - Lôgic khoa học của môn học: 

Muốn xây dựng được lôgic môn học, chúng ta phải xuất phát từ việc tìm ra lôgic 
khoa học ẩn chứa trong nội dung lôgic của môn học, để từ đó tìm ra lôgic của mỗi bài 
học, môn học cụ thể. 

Lôgic khoa học của tài liệu học tập là trình tự vận động và phát triển hợp quy luật 
của nhận thức, đặc trưng cho ngành khoa học tương ứng với tài liệu học tập của đối 
tượng khoa học (bao gồm trong đó những sự kiện, hiện tượng, khái niệm, định luật, 
quy tắc) đi từ đơn giản đến phức tạp, từ hiện tượng đến bản chất từ bản chất cấp thấp 
đến bản chất cấp cao. 

Ta coi lôgic khoa học là điểm xuất phát, là hạt nhân tạo thành lôgic chung của 
quá trình dạy học, nó giữ vai trò chỉ đạo. 

Lôgic khoa học mặc dù giữ vai trò chỉ đạo, quyết định sự tồn tại và chất lượng 
của lôgic dạy học, nhưng bản thân nội dung khoa học đó chưa phải là tài liệu trực tiếp 
đem ra giảng dạy, bởi nó chưa phù hợp với trình độ lĩnh hội của học sinh. 

Nội dung khoa học chỉ trở thành tài liệu học tập khi nó được các nhà sư phạm gia 
công, xử lý lựa chọn, sắp xếp lại, phối hợp, liên kết chúng, kết hợp với thí nghiệm, đồ 
dùng trực quan tương ứng với những khoảng thời gian xác định cho từng tiết học, từng 
chương, từng môn học. Mục đích của công việc nhào nặn này đối với tài liệu khoa học 
chính là biến nó và lôgic khoa học của nó thành tài liệu học tập (và lôgic dạy học của 
tài liệu học tập tương ứng) sao cho phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh bao 
gồm những đặc điểm tâm lí vốn có cùng những điều kiện tổ chức dạy học. 

Khi thực hiện việc cải biến nội dung khoa học và lôgic của nó thành nội dung 
dạy học (hay tài liệu dạy học) và lôgic dạy học tương ứng, chúng ta cần lưu ý tới 
những đòi hỏi sau đây của quá trình dạy học: 

 - Mục đích dạy học quy định tài liệu sẽ được thiết lập (tức trình độ lĩnh hội cần 
đạt tới sau quá trình học). 

 - Nội dung tài liệu học tập (tri thức lí thuyết hay kĩ năng, kĩ xảo thực hành v.v...) 
sẽ được thiết lập theo kiểu nào. Tính chất đặc thù của các giai đoạn diễn ra trong quá 
trình dạy học. 

- Những đặc điểm riêng của học sinh về mặt tâm lí, đặc biệt là trình độ nhận thức 
của các em. 

Bốn đòi hỏi nêu trên như là bốn yếu tố tạo thành mặt tâm lí, đặc biệt là trình độ 
nhận thức tài liệu học tập của học sinh. Chỉ khi đáp ứng đầy đủ những đòi hỏi nêu trên, 
khi đó tài liệu khoa học đã được cải biến thành tài liệu học tập tương ứng và theo đó 
lôgic khoa học cũng sẽ được cải biến thành lôgic dạy học. Nói một cách khác, lôgic 
dạy học là hình ảnh độc đáo của lôgic khoa học thông qua lăng kính tâm lí học của sự 
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lĩnh hội. Nhà sư phạm Nguyễn Ngọc Quang đã viết: "Lôgic của quá trình dạy học là 
hợp kim, là sự thống nhất hữu cơ của lôgic khoa học của tài, liệu giáo khoa và lôgic 
tâm lí học của sự lĩnh hội của học sinh"1. 

Quy trình xây dựng lôgic của quá trình dạy học trong thực tiễn bài lên lớp. 

Quá trình xây dựng lôgic của quá trình dạy học cho một bài lên lớp sẽ trải qua 
những bước cơ bản sau: 

• Trên cơ sở lôgic khoa học của đề tài bài giảng, kết hợp với lôgic là học của sự 
lĩnh hội của một đối tượng chung về trừu tượng (cho lớp học trong môi trường học: 
chẳng hạn là 10, lớp 11, lớp 12 trường PTTH, người ta xây dựng thành nhiều loại của 
tài liệu học tập thể hiện trong sách giáo khoa). 

• Từ lôgic của tài liệu học tập, kết hợp với lôgic tâm lí học lĩnh hội của mọi đối 
tượng học sinh rất cụ thể tại thời điểm và nơi dạy học xác định, giáo viên thiết lập giáo 
án về đồng thời với nó là tạo ra lôgic của bài lên lớp. 

• Trên cơ sở của bài lên lớp, giáo viên thực hiện nó trong những tình huống dạy 
học cụ thể và khi đó ta mới có được lôgic dạy học thực thụ. 

Sự kết hợp đa chiều bài học sẽ tạo thành môn học. Môn học cũng có lôgic riêng 
của nó, gọi là lôgic môn học. Lôgic môn học là trình tự vận động và phát triển tối ưu 
của hệ thống những kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo của môn học tuân theo lôgic khoa học 
tương ứng với môn học và phù hợp với lôgic nhận thức của học sinh trong quá trình 
lĩnh hội tri thức. 

- Quá trình dạy học có sự phát triển đạt hiệu quả trước tiên là nhờ có sự tuân thủ 
theo lôgic vận động được thể hiện qua từng bước. Bước của quá trình dạy học là một 
giai đoạn phát triển nhất định của nó, từ lúc bắt đầu tới lúc hoàn thành một chu trình 
hoạt động và thực hiện được một nhiệm vụ dạy học nhất định (chẳng hạn, để thực hiện 
một chương trình trong một môn học cần trải qua nhiều bước, trong đó chứa đựng 
những kiến thức mở đầu của chương, hệ thống các bài giảng lí thuyết, hệ thống các bài 
thực hành, các bài củng cố nhận thức, kiểm tra đánh giá trình độ nhận thức, mỗi bài 
học nêu trên có thể được coi là một bước và tập hợp các bước ta thực hiện được một 
chương, một môn học). Một bước, đến lượt mình lại diễn ra theo một số khâu kế tiếp 
nhau, mỗi khâu thực hiện ít nhiệm vụ dạy học rất cụ thể để đạt tới mục đích dạy học 
của bài học. Dưới đây chúng ta sẽ xem xét các khâu tạo nên một bước của quá trình 
dạy học. 

+ Một số khâu của quá trình dạy học. 

Quá trình dạy học có thể được hiểu là một bài, một chương, một môn học. Bởi 
vậy khi xem xét các khâu của quá trình dạy học cũng có thể được coi như xem xét các 
khâu tạo thành một bước của quá trình dạy học. Trong thực tế, mỗi bước dạy học được 
                                                 
1 Nguyễn Ngọc Quang. Sđd. Tr. 28 
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tạo bởi các khâu cơ bản sau: 

 - Kích thích thái độ học tập tích cực của học sinh. 

 - Để giúp học sinh ngay từ khi bắt đầu hoạt động học tập có thể tập trung sự chú 
ý có chủ định của bản thân vào nội dung bài học, hình thành tâm thế sẵn sàng tiếp thu 
tri thức và nhu cầu nhận thức cái mới, giáo viên cần triển khai một số các biện pháp 
như: ổn định tổ chức lớp, tạo không khí giao tiếp chân tình, cởi mở, ngăn ngừa, chấn 
chỉnh những nhân tố gây nhiễu trong tập thể học sinh hoặc từ bên ngoài ảnh hưởng tới 
giờ dạy; khéo léo dẫn dắt học sinh vào chủ đề chính của bài học thông qua các tình 
huống có vấn để được xây dựng từ nội dung chương trình học tập và từ thực tế quen 
biết với học sinh. Những nội dung trong các tình huống có vấn đề trong thời gian đầu 
của giờ học thường cuốn hút học sinh vào hoạt động học tập huy động được các chức 
năng tư duy nhằm giải quyết nhu cầu hiểu biết cái mới lạ của học sinh. Các tình huống 
nêu ra phải rất ngăn gọn, súc tích, tránh sự nhàm chán và đặc biệt không được biến 
chúng thành những câu chuyện dông dài, tiêu tốn thời gian quý báu của một giờ học. 
Tình huống có vấn đề được nêu ra cần được duy trì trong suốt quá trình học tập. Việc 
đề xuất và giải quyết những tình huống khác có mặt trong giờ học đều quy tụ vào tình 
huống ban đầu, do đó việc lựa chọn nội dung tạo ra tình huống ban đầu có ý nghĩa 
chiến lược đối với cả giờ học. 

- Tổ chức, điều khiển học sinh nắm tri thức mới. 

 - Tùy thuộc vào tính chất của bài học và đặc trưng môn học, việc nắm vững tri 
thức mới của học sinh có thể diễn ra theo hai con đường chính: 

 - Con đường thứ nhất: Hình thành các khái niệm khoa học từ những tài liệu do 
quá trình nhận thức cảm tính mang lại. Đây là con đường thường gặp nhất trong dạy 
học, đặc biệt là đối với học sinh ở các cấp học phổ thông. Các hiện tượng, sự kiện có 
liên quan tới nội dung bài học được giáo viên trình bày bằng ngôn ngữ, hình ảnh. Học 
sinh sử dụng các cơ quan cảm giác tiếp nhận những thông tin này và hình thành những 
biểu tượng về các đối tượng đó. Chính những hiện tượng này đặc trưng cho tài liệu 
cảm tính mà học sinh đã lĩnh hội được. 

- Mà dĩ nhiên là, nếu cảm tính chỉ mới phản ánh được những dấu hiệu bên ngoài 
của đối tượng, song, nó giữ vai trò như là cơ sở cho nhận thức lí tính, vì thế để giúp 
học sinh có được hiệu quả cao khi tiếp thu các tài liệu cảm tính, giáo viên cần lưu ý 
thực hiện một số biện pháp như: soạn thảo nội dung bài giảng phong phú, hấp dẫn, 
trình bày sinh động, gợi cảm, dễ hiểu, kết hợp ngôn ngữ nói với phương tiện dạy và 
trực quan; hướng dẫn học sinh quan sát đúng tương pháp, phản ánh những quy luật của 
cảm giác và tri giác, biết khai thác những kinh nghiệm, vốn sống của học sinh. 

- Dựa trên những tài liệu cảm tính, sau quá trình phân tích tổng hợp, so sánh trừu 
tượng hóa, khái quát hóa, những khái niệm khoa học được hình thành và cũng nhờ vào 
quá trình này dược lặp đi lặp lại nhiều lần, khả năng hoạt động trí tuệ của học sinh 
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được dần hoàn thiện và phát triển. 

 - Con đường thứ hai: Trong việc nắm vững tri thức khoa học của học sinh được 
thực hiện bởi xuất phát ban đầu của bài giảng, bằng những khái niệm trừu tượng (định 
nghĩa, định luật, định lí, nguyên tắc vv…). Nội dung tiếp theo của bài học sẽ bao gồm 
những lí giải có liên quan tới khái niệm đã nếu thông qua các minh chứng cụ thể trong 
thực tiễn. Đây là cách thức tiến hành bài học theo lôgic ngược lại với con đường thứ nhất. 

- Khái niệm khoa học được hình thành nhờ quá trình khái quát hóa sự vận động 
và biến đổi của các hiện tượng, sự kiện trong thế giới khách quan, nó chứa đựng phần 
nội hàm (được coi là nhân lõi của khái niệm, thường trả lời câu hỏi, nó là cái gì?) và 
phần ngoại biên (mô tả thuộc tính cơ bản của nhân lõi), vì thế, nhiệm vụ của người 
giáo viên khi giải thích khái niệm chính là cụ thể hóa cái trừu tượng nằm trong khái 
niệm và chỉ ra con đường hiệu quả vận dụng khái niệm đó vào thực tiễn. Để giúp cho 
việc diễn giải các khái niệm được rõ ràng, dễ hiểu, người giáo viên cần sử dụng một số 
biện pháp như: trình bày khái niệm phải xuất phát từ những cơ sở lí thuyết và thực tiễn 
mà học sinh đã nắm được ở phần học trước. Ở đây cần hiểu rằng, khái niệm là một 
phạm trù trừu tượng, song nó sẽ được học sinh chấp nhận, trở thành nhu cầu tìm hiểu 
thực sự khi nó chứa đựng những gì gần gũi với họ, ít nhiều tồn tại trong kinh nghiệm 
của họ ở mức độ này hay mức độ khác. 

Giáo viên cần nêu rõ tính phổ quát của khái niệm trong phạm vi nội dung kiến 
thức học sinh lĩnh hội nhờ nêu ra được những ví dụ cụ thể, sinh động minh chứng cho 
tính phổ quát đó. Cũng như những ứng dụng của khái niệm trong hoạt động thực tiễn. 

Trong thực tiễn dạy học, chúng ta có thể áp dụng thuần túy con đường thứ nhất 
hoặc con đường thứ hai, song ở nhiều trường hợp, sự kết hợp giữa hai con đường tùy 
dựa trên yêu cầu nắm vững nội dung học tập lại là con đường dẫn tới hiệu quả lĩnh hội 
tri thức của học sinh. Do đó, việc tổ chức thực hiện một bài giảng cần hết sức linh 
hoạt, mềm dẻo, không nên máy móc dập khuôn cho mọi bài học. 

 - Tổ chức, điều khiển học sinh củng cố tri thức: 

Những tri thức mà học sinh lĩnh hội trong giờ lên lớp rất có thể bị rơi rụng theo 
thời gian và điều đó sẽ làm mất đi tính hệ thống, liên tục và vững chắc trong quá trình 
lĩnh hội tiếp theo. Do đó, củng cố tri thức sẽ được coi là một yêu cầu cần thiết giúp cho 
học sinh hình thành được khả năng lưu trữ trong trí nhớ của mình một hệ thống kiến 
thức đầy đủ, chính xác để khi cần có thể tái hiện được nhanh chóng, kịp thời. Củng cố 
tri thức cho học sinh là thực hiện thiết lập những mối liên hệ thần kinh tạm thời trên vỏ 
não của các em, vì thế các kiến thức phải được học sinh sử dụng nhiều lần một cách tự 
giác, tích cực. Giáo viên cần giúp học sinh có cách học tập khoa học, tăng cường việc 
ghi nhớ có chủ định, sử dụng các sơ đồ (Gráp hóa quá trình học tập để nhớ lâu, hiểu 
mau và áp dụng được). 

 - Tổ chức, điều khiển học sinh rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo:  
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Trong quá trình học tập, muốn cho học sinh có được khả năng vận dụng tri thức 
đủ cần tạo lập cho các em thói quen di chuyển tri thức thành hệ thống kĩ năng, kĩ xảo. 
Nhiệm vụ này xuất phát từ mối quan hệ rất khăng khít giữa nội dung và dạy học, nắm 
vững tri thức là cơ sở để hình thành kĩ năng, kĩ xảo; nhưng chỉ cần nắm vững lí thuyết 
vậy không thôi sẽ rơi vào tình trạng học suông, khi gặp phải những vấn đề do thực tiễn 
đề ra, học sinh sẽ gặp rất nhiều lúng túng. Mặt khác, nếu chỉ lưu tâm tới việc hình 
thành kĩ năng, kĩ xảo mà không có cơ sở lí luận dẫn đường, học sinh sẽ rơi vào tình thế 
kinh nghiệm chủ nghĩa, mất đi tính sáng tạo và linh hoạt. Do vậy hoặc trong quá trình 
dạy học giáo viên cần kết hợp cả hai nhiệm vụ này, tổ chức, hướng dẫn cho nọc sính 
luyện tập kĩ năng, kĩ xảo một cách có hệ thống, chỉ rõ nguồn gốc tạo thành kĩ năng, kĩ 
xảo đó, đảm bảo tính tuần tự từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp trong rèn luyện 
kĩ năng, kĩ xảo, giúp học sinh hình thành được tự lực di chuyển những kĩ năng, kĩ xảo 
từ những tình huống quen thuộc sang những tình huống mới. 

Kiểm tra, đánh giá việc nắm tri thức, kĩ năng, kĩ xảo của học sinh và tổ chức, 
điều khiển các em tự kiểm tra, tự đánh giá: 

Trong quá trình dạy học, việc kiểm tra đánh giá của cả thày và trò đối với hoạt 
động của riêng mình là rất quan trọng, bởi nó đảm bảo các mối liên hệ ngược ngoài 
(đối với hoạt động giảng dạy của thầy) để từ đó, luôn có điều kiện điều chỉnh, hoàn 
thiện hoạt động giảng dạy của mình và hoạt động nhận thức của học sinh, đồng thời 
cũng nhờ kết quả kiểm tra đánh giá, học sinh nhận biết dược trình độ nhận thức của 
mình, (mối liên hệ ngược bên trong đối với hoạt động học tập), có ý thức và nâng cao 
tinh thần trách nhiệm trong học tập. Ngoài ra những kết quả thu được thông qua kiểm 
tra, đánh giá, những người làm công tác quản lí quá trình đào tạo sẽ có cơ sở để tìm 
kiếm những con đường quản lí, góp phần thường xuyên nâng cao hiệu quả cho dạy và 
học của thầy và trò. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, giáo viên cần thường xuyên tổ chức kiểm tra, 
đánh giá tri thức, kĩ năng, kĩ xảo của học sinh theo một kế hoạch và hệ thống chặt chẽ. 
Cần áp dụng nhiều hình thức kiểm tra và sự phối hợp giữa chúng, phải thực hiện đúng 
các chức năng của kiểm tra đánh giá (phát hiện, điều chỉnh, củng cố, phát triển, giáo 
dục) trên cơ sở những nguyên tắc trong hoạt động này (khách quan, toàn diện, hệ 
thống, phát triển) bồi dưỡng cho học sinh ý thức thường trực đối với hoạt động tự 
kiểm tra, tự đánh giá kết quả học tập của bản thân; Phân tích kết quả của một bước 
(giai đoạn, chu trình) nhất định của quá trình dạy học. 

Sau khi hoàn thành một bước của quá trình dạy học, thầy và trò cần nhìn lại toàn 
bộ tiến trình diễn ra bước dạy học đó nhằm thu lượm và khẳng định những thông báo 
về các kết quả tác động qua lại giữa thầy và trò trong bước hoạt động; đối chiếu các 
kết quả đã đạt được với mục đích và nhiệm vụ đã đề ra để phát hiện những nhiệm vụ 
chưa hoàn thành, những nguyên nhân yếu, kém của học sinh; qua đó cũng khẳng định 
nhưng ưu, nhược điểm, những tồn tại và những nguyên nhân về phía người giáo viên 
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để kịp thời điều chỉnh khi thực hiện một chu trình tương tự trong một quá trình dạy 
học khác. Đó chính là những thông tin do việc thực hiện mối liên hệ ngược cuối cùng 
của bước học mang lại, sẽ trở thành những tín hiệu tích cực, giúp ích cho sự vận động 
các bước tiếp theo của quá trình dạy học. 

Từ toàn bộ những vấn đề nêu ra khi xem xét lôgic của quá trình dạy học, chúng 
ta có thể rút ra một số điểm sau đây: 

Lôgic của quá trình dạy học là "hợp kim" là sự thống nhất hữu cơ của lôgic khoa 
học của tài liệu học tập và lôgic nhận thức (lôgic tâm lí học của sự lĩnh hội) của học 
sinh. Lôgic đó là cơ sở để xây dựng các khâu của quá trình dạy học. Các khâu của quá 
trình dạy học hợp lại tạo thành một thể hoàn chỉnh tương ứng với một bước (mỗi giai 
đoạn, một chu trình) vận động của quá trình đó. Bước này có tính chất tương đối vì nó 
có thể tương ứng với sự hoàn thành những nhiệm vụ dạy học nhất định của một môn, 
một phần, một chương hay một đề tài của môn học. Quá trình dạy học vận động theo 
từng bước liên tục, phát triển theo thời gian, đạt tới những trình độ nhận thức ngày 
càng cao ở người học. Trong phạm vi một bước, các khâu trừ khâu cuối có thể được 
lặp đi lặp lại, xen kẽ nhau, thâm nhập vào nhau và đôi khi xảy ra tình trạng thiếu vắng 
khâu này hay khâu kia tương ứng với nhiệm vụ dạy học. Chính vì thế, chúng ta không 
nên máy móc thực hiện các khâu cả về mặt trình tự sắp xếp và số lượng của chúng 
trong quá trình dạy học. 

 
CÂU HỎI ÔN TẬP 

 

1. Hãy phân tích khái niệm và những đặc điểm của qui trình dạy học. Các thí dụ 
thực tiễn để minh hoạ cho các đặc điểm đó. 

2. Hãy phân tích cấu trúc của quá trình dạy học theo quan điểm tiếp cận hệ thống 
và rút ra kết luận sư phạm cần thiết. 

3. Hãy phân tích bản chất quá trình dạy học. So sánh quá trình dạy học truyền 
thống với quá trình dạy học hiện đại và nêu lên những bài học kinh nghiệm, vị thế của 
người dạy và người học. 

4. Hãy phân tích các nhiệm vụ dạy học và mối quan hệ giữa các nhiệm vụ đó. 
Liên hệ với thực tiễn việc thể hiện các nhiệm vụ dạy học thông qua một bài học cụ thể. 

5. Hãy phân tích mối quan hệ biện chứng giữa dạy học, sự phát triển trí tuệ của 
học sinh và nêu rõ điều kiện cần thiết bảo đảm cho sự phát triển đó. Cho ví dụ. 

6. Hãy làm sáng tỏ mối quan hệ giữa dạy học và giáo dục trong nhà trường, từ đó 
rút ra kết luận sư phạm cần thiết. 

7. Hãy trình bày động lực của quá trình dạy học. Cho ví dụ thực tiễn về việc xây 
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dựng động lực của quá trình dạy học thông qua một bài giảng (hoặc tự học) cụ thể. 

8. Hãy phân tích các khâu của quá trình dạy học và mối quan hệ giữa các khâu 
đó. Cho ví dụ thực tiễn về việc thực hiện các khâu của quá trình dạy học thông qua 
một bài dạy cụ thể. 

9. Bằng lí luận và thực tiễn hoạt động dạy học, hãy phân tích và làm sáng tỏ luận 
điểm cho rằng: Dạy học là một quá trình phát triển biện chứng. Liên hệ với thực tiễn 
và rút ra những kết luận sư phạm cần thiết. 

10. Khái niệm quy luật và tính quy luật trong dạy học là gì? Cho ví dụ minh hoạ. 

11. Hãy phân tích mối quan hệ tương tác giữa hoạt động dạy và hoạt động học 
với tư cách là quy luật cơ bản của quá trình dạy học, từ đó rút ra kết luận sư phạm cần 
thiết. 
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CHƯƠNG IX 

NGUYÊN TẮC DẠY HỌC 
 

I. Khái niệm về nguyên tắc dạy học 

1. Khái niệm  

Quá trình dạy học với tư cách là một hệ thống, một quá trình hoạt động, luôn 
luôn vận động và phát triển trong những mối quan hệ khách quan giữa các yếu tố tạo 
thành nó. Nhận biết và phát hiện ra những quy luật vận động này là khâu đột phá để 
trên cơ sở đó chúng ta có thể tác động vào chúng, điều chỉnh chúng vận động theo 
hướng có lợi cho quá trình giáo dục nhằm đạt tới mục đích đã định. Song, sự tác động 
và điều chỉnh này không diễn ra một cách hỗn độn, tự phát, theo con đường kinh 
nghiệm chủ nghĩa, mà nó phải tuân thủ những quy định chặt chẽ, được định hướng bởi 
những quan điểm khoa học xác định thông qua những cái chung nhất được gọi là 
nguyên tắc dạy học. Như vậy, nguyên tắc dạy học được hiểu là những luận điểm cơ 
bản có tính quy luật của lí luận dạy học, có tác dụng chỉ đạo toàn bộ tiến trình giảng 
dạy và học tập phù hợp với mục đích dạy học nhằm thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ 
dạy học đã đề ra.1 

Nguyên tắc dạy học là tên gọi vắn tắt của nguyên tắc lí luận dạy học, nó được 
diễn tả bằng lời những quy luật tác động vào sự dạy học. Nguyên tắc dạy học là những 
nguyên lí chung của sự tổ chức dạy học về mặt nội dung, phương pháp, hình thức tổ 
chức, nhằm thực hiện mục đích dạy và phù hợp với những quy luật khách quan tác 
động vào sự dạy học. 

Với cách nhìn nhận như vậy về nguyên tắc dạy học, chúng ta có được một nhận 
xét chung nhất là: Nguyên tắc dạy học với tư cách là các luận điểm cơ bản chỉ đạo việc 
tổ chức, điều chỉnh quá trình dạy học phải phản ánh được một cách cơ bản những qui 
luật nằm trong các yếu tố tạo thành quá trình dạy học, và do đó, các nguyên tắc dạy 
học có vai trò như là những quy luật tác động rất lớn vào việc tố chức, điều chỉnh quá 
trình dạy học. 

2. Cơ sở xây dựng nguyên tắc dạy học  

Các nguyên tắc dạy học được xây dựng dựa trên những cơ sở sau: Mục đích dạy 
học với tư cách là cơ sở chung của toàn bộ quá trình dạy học, trong đó có các nguyên 
tắc dạy học. 

Nguyên tắc dạy học phải phản ánh được bản chất nhận thức của quá trình dạy 
học. Nói cách khác: nguyên tắc dạy học phải đảm bảo chỉ đạo quá trình dạy học nói 
chung, quá trình nhận thức của học sinh nói riêng thu được kết quả cao nhất. 

                                                 
1 Hà Thế Ngữ, Sđd. tr.178, 



 37

Nguyên tắc dạy học phải kết hợp được những đặc điểm nhận thức của loài người 
với những đặc điểm nhận thức độc đáo của học sinh để quá trình dạy học có thể vận 
động đạt tới kết quả. 

 - Khi xây dựng hệ thống các nguyên tắc dạy học chúng ta phải lưu ý tới sự kế 
thừa có chọn lọc hệ thống các nguyên tắc dạy học trước đây để làm cho hệ thống các 
nguyên tắc phản ánh được đầy đủ các quy luật dạy học mà chúng ta đã phát hiện được. 

3. Đặc điểm của nguyên tắc dạy học 

Nguyên tắc dạy học mang trong nó những đặc điểm sau: Nó là nguyên lí của sự 
chỉ đạo quá trình dạy học và mặt khác nó là sự vận dụng những quy luật tác động 
khách quan vào việc dạy học. 

 - Chúng có giá trị chung cho các môn học, các cấp học trong nhà trường.  

 - Chúng ảnh hưởng đến quá trình dạy học toàn bộ, về mọi mặt, trong mọi khâu. 

 - Chúng là sự ràng buộc nhất định đối với giáo viên, được coi là những định 
hướng cơ bản cho hoạt động dạy của giáo viên. 

II. Hệ thống các nguyên tắc dạy học cụ thể 

1. Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa tính khoa học và tính giáo dục 
trong dạy học 

Nguyên tắc dạy học này đòi hỏi trong quá trình dạy học phải võ trang cho học 
sinh những tri thức khoa học chân chính, chính xác, phản ánh những thành tựu hiện đại 
của khoa học, kĩ thuật và văn hóa, phải dần dần giúp cho học sinh tiếp xúc với một số 
phương pháp nghiên cứu, có thói quen suy nghĩ và làm việc một cách khoa học để 
thông qua đó, dần dần hình thành cho các em cơ sở thế giới thuần khoa học, những 
phẩm chất và tình cảm cao quý của con người lao động. Điều đó cũng có nghĩa là, 
bằng bản thân những tri thức khoa học chân chính, chính xác, bằng phương pháp và tổ 
chức nắm vững tri thức đó, chúng ta bồi dưỡng cho học sinh một cách có hệ thống 
những quan điểm đối với tự nhiên, xã hội và tư duy, những phẩm chất đạo đức, ý thức 
lao động, lòng yêu nước XHCN, những tình cảm trong sáng. Ngược lại, chính những 
quan điểm, phẩm chất, tình cảm này một khi đã đi vào học sinh thì chúng sẽ có tác 
dụng thúc đẩy các em hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, làm chủ được tri thức khoa 
học. Nói một cách ngắn gọn là: phải thông qua dạy chữ mà dạy người. Đó cũng chính 
là sự thống nhất giữa tính khoa học và tính giáo dục trong quá trình dạy học. Để có thể 
thực hiện tốt nguyên tắc này chúng ta có thể áp dụng một số biện pháp sau:  

 - Võ trang cho học sinh những chân lí đã được khẳng định vững chắc trong các 
khoa học hiện đại, qua đó giúp cho các em giảm được những quy luật phát triển của tự 
nhiên, xã hội, tư duy, dần dần có cách nhìn, thái độ và hành động đúng đắn, sâu sắc 
đối với hiện thực. 

 - Làm cho học sinh hiểu được thiên nhiên, xã hội, con người Việt Nam, những 
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truyền thống đấu tranh bất khuất cũng như truyền thống xây dựng đất nước của dân 
tộc ta và tương lai của Tổ quốc, từ đó xây dựng tình cảm đối với quê hương, đất 
nước, với Đảng, hình thành tinh thần, thái độ trách nhiệm của các em đối với học tập, 
vươn tới những đỉnh cao của khoa học góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh 
bảo vệ Tổ quốc. 

 - Bồi dưỡng nâng cao học sinh về nghị lực phát hiện, phân tích, phê phán những 
hiện tượng mê tín, dị đoan, những quan điểm và lí thuyết duy tâm, phản động, phản 
khoa học: có thói quen bảo vệ chân lí, chống lại những luận điểm bóp méo, xuyên tạc 
sự thật khách quan. 

 - Việc trình bày những tri thức khoa học phải theo một hệ thống lôgic chặt chẽ, 
đảm bảo cho những điều học được làm cơ sở cho những điều học sau, làm phong phú 
thêm những điều học trước. Ngôn ngữ và thuật ngữ khoa học phải được sử dựng một 
cách chính xác. 

 - Giúp cho học sinh tiếp xúc và làm quen với một số phương pháp tìm tòi khoa 
học ở mức độ đơn giản nhằm tạo điều kiện cho các em nâng cao hiệu suất học tập và 
rèn luyện một số phẩm chất cần có của người làm khoa học. 

 - Vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo bướng phát triển 
ở học sinh năng lực tư duy, thói quen làm việc khoa học, ngăn ngừa tình trạng học gạo, 
học vẹt nhồi sọ và giáo điều. 

2. Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa lí luận về thực tiễn trong dạy học 

Nguyên tắc này đòi hỏi trong quá trình dạy học phải làm cho học sinh nắm vững 
những tri thức lí thuyết, tác dụng của những tri thức này đối với đời sống, đối với thực 
tiễn và những kĩ năng vận dụng chúng, nhằm góp phần cải tạo hiện thực, bản thân. 

Nhà trường phổ thông có nhiệm vụ đào tạo những con người với đầy đủ năng lực 
thực tế, sẵn sàng tham gia lao động xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc. Đó 
không phải là những con người lí luận suông, tách rời cuộc sống, nói nhiều, làm ít 
hoặc những con người lao động sống và hoạt động một cách mù quáng, kinh nghiệm 
chủ nghĩa và thực dụng chủ nghĩa. 

Để thực hiện được nguyên tắc này, chúng ta có thể thực hiện một số biện pháp 
sau đây: 

 - Khi xây dựng kế hoạch và chương trình dạy học, cần lựa chọn nhưng môn học 
và những tri thức phổ thông cơ bản, phù hợp với những điều kiện thiên nhiên, với tình 
hình thực tiễn xây dựng và bảo vệ CNXH, chuẩn bị cho học sinh tham gia cuộc sống. 
Khi tiến, hành giảng dạy, mở rộng bổ sung những tri thức cần thiết. 

 - Về nội dung dạy học, cần làm cho học sinh thấy nguồn gốc thực tiễn của các 
khoa học, thấy rõ các khoa học nảy sinh là do nhu cầu của thực tiễn và cũng lại phục vụ 
cho thực tiễn; cần phản ánh tình hình thực tiễn vào nội dung dạy học và vạch ra những 
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phương hướng ứng dụng những tri thức vào hoàn cảnh cụ thể của đất nước: của địa 
phương; cần khai thác vốn sống của học sinh nhằm minh họa cho những điều đã học, 
giải thích những hiện tượng mới và ứng dụng những tri thức mới vào thực tiễn v.v… 

 - Về phương pháp dạy học, cần vận dụng những phương pháp như thí nghiệm, 
thực nghiệm, nghiên cứu các tài liệu thực tế, luyện lập nhằm hướng dẫn học sinh tập 
vận dụng những tri thức đã học vào nhiều loại tình huống khác nhau: cách giải thích 
các hiện tượng thực tế, giải các loại bài tập thực tế, tổng kết kinh nghiệm thực tế. 

 - Về hình thức tổ chức dạy học, cần tận dụng các hình thức dạy học ở vườn 
trường, xưởng trường. Ở các cơ sở sản xuất công nông nghiệp. Những hình thức này 
giúp cho học sinh biết kết hợp một cách sinh động việc nghe giảng lí thuyết với việc 
quan sát trực tiếp, đồng thời lại vận dụng được những điều để học vào cuộc sống. 

3. Đảm bảo sự thống nhất giữa cái cụ thể và các trừu tượng trong dạy học 

Nguyên tắc này đòi hỏi, trong quá trình dạy học mới, làm cho học sinh có điều 
kiện tiếp xúc trực tiếp với những sự kiện, hiện tượng hay những hình tượng của chúng 
từ đó đi đến chỗ nắm được những khái niệm, những quy luật, những lí thuyết khái 
quát; và ngược lại có thể cho học sinh nắm được những cái trừu tượng khái quát, rồi 
xem xét những hiện tượng, sự vật cụ thể nhằm chứng minh cho tính trừu tượng của nội 
dung dạy học. 

Dưới ánh sáng của nhận thức luận Mác xít - Lênin và những thành tựu tâm lí học, 
người ta cho rằng, nếu quan niệm con người nói chung hay học sinh nói riêng chỉ nhận 
thức theo con đường từ cụ thể đến trừu tượng thì đó là quan niệm phiến diện. Trái lại, 
cần quan niệm rằng, con người nói chung và học sinh nói riêng còn nhận thức bằng 
con đường thứ hai ngược với con đường thứ nhất: từ trừu tượng đến cụ thể. Hai con 
đường đó có mối liên hệ nội tại với nhau. Theo con đường thứ nhất, thì cái cụ thể là 
đến xuất phát của trực quan sinh động và của biểu tượng; đi theo con đường thứ hai, 
những cái trừu tượng phải được minh chứng bằng cái cụ thể nhờ quá trình tái hiện lại 
biểu tượng thông qua vật thể. 

Để thực hiện nguyên tắc này chúng ta có thể áp dụng một số biện pháp sau: 

 - Sử dụng phối hợp phương tiện trực quan khác nhau với tư cách là các phương 
tiện, nhận thức và các nguồn nhận thức. Có thể sử dụng chúng khi giảng tri thức mới, 
khi rèn luyện kĩ năng, khi củng cố tri thức, khi kiểm tra tri thức, kĩ năng, kĩ xảo. 

 - Kết hợp việc trình bày các phương tiện trực quan với lời nói, nghĩa là có sự đan 
xen hai hệ thống tín hiệu. 

 - Rèn luyện cho học sinh óc quan sát và năng lực rút ra những kết luận có tính 
khái quát. 

 - Sử dụng lời nói giàu hình ảnh để giúp học sinh vận dụng những biểu tượng đã 
có nhằm hình thành những biểu tượng mới. 
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 - Trong những trường hợp cần thiết, cung cấp cho học sinh nắm những khái 
niệm trừu tượng, khái quát trước, để từ đó tổ chức hoạt động nhận thức của các em đi 
đến, những cái cụ thể, riêng biệt. 

 - Đặt ra cho học sinh giải quyết những bài tập nhận thức trong đó đòi hỏi phải 
thiết lập được mối quan hệ giữa tư duy cụ thể và tư duy trừu tượng. 

4. Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa tính vững chắc của tri thức, kĩ 
năng, kĩ xảo và tính mềm dẻo của tư duy  

Nguyên tắc dạy học này đòi hỏi trong quá trình dạy học, phải làm cho học sinh 
nắm được vững chắc những tri thức, kĩ năng, kĩ xảo và khi cần có thể nhớ lại và vận 
dụng vào các tình huống nhận thức hay hoạt động thực tiễn khác nhau. Điều đó có 
nghĩa là phải làm cho học sinh nắm được bản chất của vấn đề, bổ sung được những 
kinh nghiệm của loài người vào vốn kinh nghiệm riêng của mình theo lôgic nhất định: 
nhớ nhiều, nhớ nhanh, nhớ chính xác và nhớ lâu những điều đã học, phù hợp với yêu 
cầu của hoạt động và đặc điểm cá nhân. Quá trình nắm vững tri thức, kĩ năng, kĩ xảo 
này có liên quan mật thiết với tất cả các chức năng tâm lí, đặc biệt là chức năng tư duy. 

Một trong những yêu cầu được đặt ra trong quá trình nắm vững tri thức, kĩ năng, 
kĩ xảo là phải làm sao rèn luyện được ở học sinh các phẩm chất của tư duy nói chung 
và phẩm chất mềm dẻo nói riêng. Cùng với các phẩm chất khác, phẩm chất mềm dẻo 
đảm bảo cho học sinh có thể có khả năng cơ động trong việc lĩnh hội và đặc biệt là 
trong việc vận dụng những điều đã học không những vào tình huống quen biết mà còn 
vào những tình huống mới. 

Để thực hiện nguyên tắc này, chúng la có thể áp dụng một số biện pháp sau: 

 - Trong quá trình dạy học cần làm nổi bật những cái cơ bản của từng đề mục, 
từng chương để học sinh tập trung sức lực và trí tuệ vào đó không bị phân tán sự chú ý 
và khả năng của mình vào những cái không cơ bản. 

- Trong quá trình tự học học sinh phải biết sử dụng, phải học ghi nhớ chủ định và 
ghi nhớ không chủ định, ghi nhớ máy móc và ghi nhớ có ý nghĩa. Ở đây, ghi nhớ chủ 
định mang tầm quan trọng đặc biệt, vì nó là cơ sở khoa học cho sự học thuộc. Khi học 
bài có những cái phải học thuộc lòng, song, có những cái chỉ cần thuộc và nhớ đại ý. 
Vì vậy giáo viên cần: quy định rõ những cái phải học thuộc lòng, những cái cần thuộc 
và nhớ những điều cơ bản chủ yếu; quy định rõ những cái phải nhớ lâu và bền để học 
sinh có thể giữ được chúng trong trí nhớ theo yêu cầu dạy học nào đó; khi kiểm tra, 
không được buộc học sinh nhận lại, nhớ lại tất cả những điều đã học một cách máy 
móc mà cần có sự kết hợp đúng mức giữa những nội dung cần thuộc và những suy 
luận sáng tạo của các em. 

 - Bên cạnh việc hướng dẫn cách thức sử dụng sách giáo khoa, cần hướng dẫn 
cho học sinh cả cách thức sử dụng tài liệu tham khảo. 
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 - Trong quá trình dạy học, cần hướng dẫn học sinh ôn tập theo kế hoạch, có hệ 
thống. Điều đó không những đảm bảo cho các em nắm chắc nhược điều đã học mà còn 
giúp các em có điều kiện phát hiện thêm được những cái mới về nội dung và phương 
pháp học tập, góp phần làm giàu thêm vốn hiểu biết và đặc biệt là làm cho khả năng hệ 
thống hóa và khái quát hóa của học sinh được phát triển, học sinh tập vận dụng vốn 
hiểu biết của mình để giải quyết một số nhiệm vụ thực tế dưới nhiều hình thức như tập 
giải thích các hiện tượng thực tế, tham gia thí nghiệm, tham gia lao động sản xuất, nhờ 
đó mà các em có điều kiện tập di chuyển tri thức, kinh nghiệm, kĩ năng, kĩ xảo vào 
những tình huống khác nhau, hình thành dần năng lực thích ứng với những biến đổi 
của hoàn cảnh nhận thức cũng như hoàn cảnh hoạt động thực tiễn. 

5. Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa tính vừa sức chung với tính vừa 
sức riêng trong dạy học 

Nguyên tắc này đòi hỏi trong quá trình dạy học, việc cung cấp nội dung, sử dụng 
phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phải phù hợp với trình độ phát triển nhận 
thức chung của học sinh, đồng thời đặt ra được những nhiệm vụ phù hợp với trình độ 
nhận thức của từng loại đối tượng học sinh, đôi khi đến từng em một để tạo điều kiện 
cho mỗi học sinh có thể phát triển tối đa hoạt động nhận thức của mình. 

Dạy học vừa sức có nghĩa là những yêu cầu, nhiệm vụ học tập đề ra phải phù hợp 
với giới hạn cao nhất của vùng phát triển trí tuệ để học sinh có thể thực hiện được với 
sự nỗ lực cao nhất về trí tuệ và thể lực. 

Trong những điều kiện phát triển của khoa học - kĩ thuật - công nghệ hiện nay, sự 
phát triển trí tuệ của học sinh có điều kiện gia tăng cả về bề sâu và chiều rộng so với 
những thế hệ trước. Chính đây là một trong những đặc điểm cơ bản của quá trình dạy, 
dạy học hiện đại đặt ra cho hoạt động dạy học hiện nay là cần phải căn cứ vào trình độ 
phát triển nhận thức của thế hệ trẻ đương đại để thiết lập được nội dung chương trình. 
sử dụng các phương pháp giảng dạy hợp lí, phù hợp với trình độ nhận thức và kinh 
nghiệm sống của học sinh trong thời đại hiện nay. 

Quá trình dạy học đảm bảo được tính vừa sức sẽ thúc đẩy sự phát triển cả về trí 
tuệ và nhân cách của học sinh, các em sẽ hứng thú học tập hơn, có được niềm tin vào 
năng lực của bản thân. Ngược lại một sự dạy học vượt quá giới hạn cho phép của trình 
độ nhận thức, sẽ khiến học sinh chán nản, bi quan khi nhìn nhận khả năng của mình. 
Đó là những dấu hiệu kìm hãm sự phát triển trí tuệ.  

Sự phân tích trên cho thấy, trong quá trình dạy học, chúng ta phải quan tâm tiến 
trình độ nhận thức chung của cả lớp, đồng thời phải lưu ý tới trình độ phát triển nhận 
thức riêng của từng loại đối tượng, thậm chí tới từng học sinh trong lớp. Sự quan tâm 
này có nguồn gốc từ sự phân hóa trình độ ở học sinh, biểu hiện ở sự khác biệt giữa các 
em về xu hướng, tính cách, điều kiện sống, điều kiện học tập, tình hình sức khoẻ và 
đặc biệt là sự khác nhau về trình độ nhận thức. Vì vậy, trong quá trình dạy học cần có 
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sự cá biệt hóa theo năng lực nhận thức để học sinh khá, giỏi tiếp tục phát triển lên trình 
đó cao hơn, còn học sinh kém sẽ vươn lên đạt được trình độ chung do yêu cầu của 
chương trình quá định.  

Thực tiễn dạy học cho thấy sự quan tâm đầy đủ đúng mức kịp thời đến trình độ 
riêng của học sinh sẽ tạo ra những cơ sở thuận lợi cho việc thực hiện theo trình độ 
nhận thức chung của lớp, và nếu quan tâm đầy đủ đúng mức, kịp thời tới trình độ nhận 
thức chung của cả lớp học thì chúng ta lại có điều hiện tốt hơn để quan tâm đến trình 
độ của từng loại đối tượng và của thực học sinh. 

Nhằm thực hiện có hiệu quả nguyên tắc này trong quá trình dạy học chúng ta có 
thể áp dụng mọi biện pháp sau: 

 - Khi tiến hành dạy học, cần nắm vững đặc điểm riêng của học sinh cũng như 
đặc điểm chung của các em để nhận thức động cơ, tinh thần, thái độ học tập. Những 
thông tin này cần được thu nhận ngay từ đầu năm học để dần được bổ sung đầy đủ, 
chính xác, độc đáo là cơ sở khoa nọc cho việc xác định nội dung, vận dụng phương 
pháp và hình thức tổ thức dạy học, phù hợp với trình độ học sinh. 

 - Trong dạy học phải đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ gần đến xa, 
từ nắm tri thức đến rèn kĩ năng, kĩ xảo, từ vận dụng tri thức vào tình huống quen thuộc 
đến vận dụng tri thức vào những tình huống mới. 

 - Giáo viên khi lên lớp, phải thường xuyên theo dõi tình hình phát triển nhận thức 
của học sinh để kịp thời điều chỉnh hoạt động dạy bản thân, cũng như của học sinh. 

 - Cần cá biệt hóa việc dạy học nhằm giúp đỡ riêng từng loại đối tượng hoặc đến 
từng học sinh. Đối với học sinh khá giỏi có thể giao các nhiệm vụ học tập ở mức đó 
khó, để khi thực hiện chúng, các em vận dụng được hoạt động trí tuệ ở mức cao, tổ 
chức cho các em tham gia vào các câu lạc bộ, các hội thảo khoa học, tham gia các hoạt 
động ngoại khóa môn học v.v...  

Những hình thức này sẽ giúp những học sinh khá gỏi phát huy hết năng lực, sở 
trường của mình, đi sâu tìm hiểu nội dung học tập, hình thành năng lực tìm tòi, sáng 
tạo (cho mình là chủ yếu) đối với nhiệm vụ học tập đặt ra. 

Đối với học sinh yếu kém cần xác định rõ những nguyên nhân khách quan và chủ 
quan tạo nên sự yếu kém đó. Các loạt nguyên nhân chủ quan có thể kể tới như: có 
những lỗ hổng trong phát triển tư duy hoặc bị thiếu hụt kiến thức do những năm trước 
để lại; kĩ năng và kĩ xảo học tập còn ở trình độ thấp; có thái độ tiêu cực đối với học 
tập; ý thức kỉ luật và ý chí vươn lên kém; sức khỏe yếu v.v...  những nguyên nhân 
khách quan có thể kể tới là: ảnh hưởng của hoàn cảnh yếu kém về kinh tế, gia đình, 
các mối quan hệ tiêu cực giữa các thành viên trong gia đình, định kiến của giáo viên, 
của tập thể lớp học v.v... 

Tùy theo đặc điểm của từng loại học sinh, chúng ta cần có những biện pháp giáo 
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dục thích hợp: đối với loại học sinh yếu kém do năng lực hạn chế, chúng ta có thể gia 
tăng hoạt động bồi dưỡng, bổ sung tri thức, hướng dẫn chi tiết hơn việc hoàn thành các 
loại bài tập nhận thức; đối với loại học sinh yếu về tư tưởng, đạo đức ta cần tăng 
cường các hoạt động liên quan tới mặt giáo dục tư tưởng, đạo đức động viên tinh thần, 
thái độ; còn đối với loại học sinh yếu kém toàn diện (cả về năng lực, tư tưởng, đạo 
đức), chúng ta phải kết hợp đồng bộ, hợp lí những biện pháp đối với cả 2 loại trên. 

 - Động viên học sinh giúp đỡ lẫn nhau, em giỏi giúp em kém, tạo ra môi trường 
tập thể chan hòa, thương yêu, đùm bọc để cùng tiến bộ tránh tình trạng cô lập hóa 
những phần tử yếu kém trong tập thể đồng thời có những biện pháp động viên kịp thời 
dù là rất nhỏ để chứng tỏ sự trân trọng thành quả hoạt động học tập của các em, giúp 
các em có niềm tin vào mình, vào tập thể. 

6. Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất giữa tính hệ thống, và tính tuần tự trong 
dạy học 

Quá trình dạy học phải đảm bào cho học sinh lĩnh hội tri thức, kĩ năng, kĩ xảo 
một cách có hệ thống trong mối liên hệ lôgic biện chứng của các khoa học. Mỗi khoa 
học đều bao gồm một hệ thống những khái niệm, nhưng luận điểm, những học thuyết 
được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển vốn văn hóa của nhân loại kết hợp với 
những thành tựu hiện đại thuộc các lĩnh vực khoa học đó. Trong quá trình phát triển 
của lịch sử xã hội, con người muốn tồn lại và phát triển phải không ngừng nhận thức 
và cải tạo thế giới khách quan. Đó là các dạng nhận thức thông thường, nhận thức triết 
học và nhận thức chọn lọc. Nhận thức khoa học được thực hiện với hệ thống các 
phương pháp chuẩn, các phương pháp nghiên cứu khoa học. Kết quả là những tư duy, 
những kĩ năng, những phương pháp mới được tích lũy trong nền tảng tri thức của nhân 
loại. Vốn tri thức của nhân loại đó được lựa chọn theo một hệ thống cấu trúc khoa học 
hợp lí với một trình tự nhất định và phản ánh vào nội dung dạy học sao cho phù hợp 
với trình độ phát triển của học sinh. Vì thế, tính hệ thống không thể tách rời mà thống 
nhất biện chứng với tính tuần tự của nội dung dạy học. Trong quá trình giảng dạy, giáo 
viên phải tổ chức, điều khiển học sinh lĩnh hội tri thức và rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo 
theo hệ thống tuần tự lôgic của nội dung học tập đó. 

Để thực hiện nguyên tắc dạy học này, việc xây dựng nội dung dạy học cần được 
thiết kế theo một hệ thống các môn học với những chủ để nhất định phù hợp với mục 
đích, nhiệm vụ dạy học. Một môn học cần được sắp xếp các chương: các mục, các vấn 
đề theo hệ thống tuần tự lôgic khoa học đảm bảo các mối liên hệ phức hợp giữa các 
thành phần của nội dung môn học và mối quan hệ giữa các môn học với nhau và về 
phương pháp và hình thức tổ chức dạy học cần được cải tiến và đối mới nhằm giúp 
học sinh học trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể lĩnh hội được khối lượng tri thức, 
kĩ năng theo yêu cầu của bài học một cách có hệ thống theo một trình tự lôgic khoa 
học chặt chẽ. 
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7. Nguyên tắt đảm bảo sự thống nhất giữa vai trò tự giác, tích cực, độc lập của 
học sinh và vai trò chủ đạo của giáo viên trong dạy học  

Nguyên tắc này đòi hỏi trong mọi khâu của quá trình dạy học phải phát huy tính 
tích cực, tính tự giác, tính độc lập của học sinh dưới tác dụng chủ đạo của giáo viên. 

Trong trường học, giáo viên và học sinh là những lực lượng chính, thực hiện mục 
đích giáo dục, giáo viên có trách nhiệm hình thành nhân cách cho học sinh, còn học 
sinh có nhiệm vụ học tập, rèn luyện mình để trở thành những con người biết làm chủ 
bản thân mình, làm chủ tự nhiên và là những thành viên tích cực trong mỗi cộng đồng. 
Ở đây, người học với tư cách là chủ thể phản ánh thế giới khách quan vào nhận thức 
của mình, nhận biết và nắm được sự vận động của các quy luật, để từ đó biết cách vận 
dụng nó, cải tạo nó trong những điều kiện nhất định. Quá trình nhận thức của học sinh 
trên cơ sở nắm vững những kiến thức, có những bước nhảy vọt từ nhận thức cảm tính 
sang nhận thức lí tính, hoặc ngược lại; song, quá trình đó chỉ có thể hoàn thành nhờ sự 
tác động qua lại giữa giáo viên và trò, giữa hoạt động dạy và học, trong đó yếu tố cơ 
bản phải là tính năng động, độc lập, tự giác tích cực của học sinh. 

Nguyên tắc này phản ánh sâu sắc, toàn diện các quy luật của hoạt động nhận thức 
về sự thống nhất biện chứng giữa dạy học và phát triển trí tuệ cùng với mâu thuẫn cơ 
bản của quá trình dạy học. Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét những biểu hiện cụ thể của 
nguyên tắc: 

 - Việc dạy học tự trước hết nhằm giác ngộ cho học sinh mục đích học tập, có động 
cơ, thái độ học tập nghiêm túc, để từ đó các em sợ tự giác đi vào hoạt động học tập. 

 - Học sinh trong hoạt động học tập của mình phải xác định được: Học để làm gì? 
Học cho ai? Vì ai mà học tập? Đây chính là ý thức giác ngộ về mục đích học tập, tạo 
thành động cơ học tập, nó sẽ thôi thúc, động viên học sinh mang hết năng lực của mình 
để đạt tới kết quả mong muốn. Nóí cách khác một khi học sinh ý thức được đầy đủ 
mục đích, nhiệm vụ học tập, có ý thức trong việc lĩnh hội tri thức rèn luyện kĩ năng, kĩ 
xảo, có ý thức trong việc lưu trữ, gìn giữ những thông tin đã lĩnh hội được, có ý thức 
trong việc vận dụng nhưng điều đã học, có ý thức tự kiểm tra và tự đánh giá quá trình 
học táp của mình, khi đó tính tự giác nhận thức của bản thân đã được thiết lập. 

Người giáo viên trong quá trình dạy học phải luôn quan niệm rằng học sinh có 
thể làm được những gì mà chính loài người đã đạt tới và các em sẽ còn đi xa hơn nữa 
so với các thế hệ trước đây. Quan điểm này sẽ giúp các giáo viên tôn trọng và phát huy 
được tối đa năng lực tích cực nhận thức của học sinh. 

Trên bình diện Triết học, tính tích cực nhận thức của con người biểu hiện thái độ 
cải tạo cửa chủ thể nhận thức đối với đối tượng nhận thức. Nghĩa là những gì có trong 
đối tượng nhận thức sẽ được nhào nặn lại trong não của chủ thể, hòa vào vốn kinh 
nghiệm đã có của chủ thể và được vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào các tình huống 
khác nhau nhằm cải tạo hiện thực và cải tạo bản thân mình. Dưới góc độ Tâm lí học. 
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hoạt động nhận thức của con người được tiến hành trên cơ sở huy động các chức năng 
nhận thức, tình cảm và ý chí, trong đó chức năng nhận thức đóng vai trò hỗ trợ. Những 
yếu tố này trong sự kết hợp, gắn bó chặt chẽ với nhau tạo nên mô hình tâm lí của hoạt 
động nhận thức. Mô hình này luôn biến động dưới nhiều dạng khác nhau, tương ứng 
với những nhiệm vụ nhận thức mà cá nhân phải thực hiện. Chính sự biến đổi liên tục 
bên trong của mô hình tâm lí của hoạt động nhận thức đặc trưng cho tính tích cực nhận 
thức của cá nhân. Mức độ thể hiện của tính tích cực nhận thức phụ thuộc vào mức độ 
về sự biến đổi của tính linh hoạt, năng động trong mỗi cá nhân. 

Vận dụng những quan điểm nêu trên vào việc xem xét tính tích cực trong học tập 
của học sinh, có thể hiểu đó là sự hoàn thành một cách chủ động, tự giác, có nghị lực, có 
định hướng rõ rệt, có sáng kiến và đầy hứng khởi đối với những nhiệm vụ học tập nhằm 
nâng cao kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo, vận dụng chúng vào trong học tập và hoạt động thực 
tiễn. Tính tích cực cần thiết cho học sinh trong mọi khâu của quá trình dạy học. 

Đi liền với tính tích cực là tính độc lập nhận thức của học sinh đôi khi còn gọi là 
tính tự lập, tự lực trong học tập. Bản chất của tính độc lập nhận thức là ở chỗ, học sinh 
tự phát hiện được vấn đề, tự lật ngược vấn đề và tự giải quyết được vấn đề. Hình thành 
tính độc lập nhận thức ở học sinh chính là hình thành năng lực tổ chức, tự điều khiển 
hoạt động trong nhận thức của các em. 

Tính độc lập trong học tập là một khái niệm hẹp hơn tính tích cực. Nó được hiểu 
là những kĩ năng thiết lập các nhiệm vụ nhận thức và hoạt động thực tiễn, xác lập mối 
quan hệ của mình với tập thể, với tri thức sẵn có cả vè nội dung và phương pháp; biết 
dựa vào sức mình là chính, dựa vào sự giúp đỡ của bên ngoài là tối thiểu. 

Tính tự giác, tích cực, độc lập là những biểu hiện ý chí của con người. người học 
sinh độc lập trong học tập là người học sinh tự giác nhận lấy nhiệm vụ học tập, hoàn 
thành nhiệm vụ đó bằng chính sự say mê, tích cực hoạt động của bản thân. Những học 
sinh này thường có sự phấn khởi trong công việc, có được hoài bão vươn lên trong kết 
quả học tập và tu dưỡng. 

Tính tự giác, tích cực, độc lập nhận thức của học sinh luôn gắn bó với vai trò chủ 
đạo của giáo viên. Giáo viên có giữ được vai trò chủ đạo của mình, luôn tạo điều kiện 
thuận lợi cho sự hình thành và phát triển tính tích cực tự giác độc lập nhận thức. 
Ngược lai, học sinh càng tự giác, tích cực chủ động trong học tập, thì giáo viên càng 
có điều kiện phát huy được tác dụng chủ đạo hoặc có tổ chức điều chỉnh hoạt động 
nhận thức của học sinh. 

Để thực hiện nguyên tắc này chúng ta có thể sử dụng một số biện pháp sau: 

 - Quan tâm tới cách giáo dục cho họ sinh ý thức xây dựng đầy đủ, sâu sắc mục 
đích, nhiệm vụ học tập để từ đó các em có được động cơ, thái độ học tập đúng đắn.  

 - Áp dụng những phương pháp dạy học tích cực (dạy học nêu vấn đề, dạy học 
chương trình hóa, dạy học Gráp hóa vv…) nhằm rèn luyện phương pháp nhận thức là 
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những kĩ năng hoạt động tự lập lích cực trong cạc tìm kiếm tri thức. 

 - Phải đảm bảo thu được những tín hiệu ngược trong và ngược ngoài trong suốt 
quá trình dạy học, để trên cơ sở đó, hoạt động của giáo viên là hoạt động của học sinh 
được điều chỉnh, hoàn thiện kịp thời, giữ được vai trò tích cực của học sinh và vai trò 
chủ đạo của giáo viên. 

8. Kết luận về các nguyên tắc dạy học 

Nguyên tắc dạy học là những luận điểm cơ bản mang tính quy luật của lí luận 
dạy học có tác dụng chỉ đạo tiến trình dạy học nhằm đạt kết quả dạy học tối ưu. Các 
nguyên tắc của quá trình dạy học không tách biệt mà có mối quan hệ mật thiết với 
nhau. Nội dung của từng nguyên tắc dẫn kết, bổ sung, hỗ trợ với nhau trong một chỉnh 
thể thống nhất đảm bảo cho quá trình dạy học luôn vận động, phát triển không ngừng 
theo những quy luật vốn có cửa nó. Vì vậy, để thực hiện tốt mục đích, nhiệm vụ dạy 
học, trong mỗi giờ lên lớp, các giáo viên và học sinh cần thực hiện nghiêm túc các 
nguyên tắc dạy học. Tuy nhiên, trong quá trình dạy học, với nội dung và những điều 
kiện dạy học nhất định, với nghệ thuật sư phạm của người giáo viên, một số nguyên 
tắc nào đó có thể được coi trọng hơn. Song, nói một cách khái quát là các nguyên tắc 
dạy học phải thực sự chi phối việc xác định nội dung, lựa chọn, tận dụng phối hợp các 
phương pháp, phương tiện và các hình thức tổ chức dạy học nhằm thực hiện tốt mục 
đích và các nhiệm vụ dạy học đã đề ra. 

 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 
 

1. Hãy trình bày khái niệm nguyên tắc dạy học. Vì sao trong quá trình dạy học 
giáo viên phải thực hiện đầy đủ các nguyên tắc dạy học? 

2. Hãy phân tích nội dung và phương hướng thực hiện từng nguyên tắc dạy học. 
Cho thí dụ minh họa. 
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CHƯƠNG X 

NỘI DUNG DẠY HỌC 
 

I. Cấu trúc của nội dung dạy học 

Nội dung dạy học là một trong những nhân tố tạo nên cấu trúc của quá trình dạy 
học. Nội dung dạy học là cơ sở tạo nên nội dung của những hoạt động cơ bản, đó là 
hoạt động dạy và hoạt động học, nó quy định một cách có hệ thống những tri thức, kĩ 
năng, kĩ xảo mà học sinh phải lĩnh hội, để tạo điều kiện cho sự hình thành thế giới 
quan và những phẩm chất đạo đức của con người lao động.  

Hệ thống tri thức, kĩ năng, kĩ xảo mà học sinh lĩnh hội là một phần trong kho 
tàng kinh nghiệm do xã hội loài người tích lũy được dưới dạng các khái niệm khoa 
học, kĩ thuật và công nghệ. Nhờ sự tiếp tục những kinh nghiệm này, thế hệ trẻ có thể 
đạt tới những đỉnh cao mới về văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần thông qua hoạt động 
sáng tạo của họ trong lao động cải tạo tự nhiên và cải tạo xã hội. 

Nền văn hóa vật chất và tinh thần do loài người tạo ra được coi là coi nguồn của 
nội dung dạy học, nó chứa dựng các yếu tố cơ bản sau: 

 - Hệ thống tri thức về tự nhiên xã hội và tư duy, về kỹ thuật và về các cách thức 
hoạt động mà loài người đã thu lượm được. Hệ thống tri thức này giúp cho học sinh có 
được bức tranh chân thực của thế giới, hiểu được cách tiếp cận đối với hoạt động nhận 
thức và hoạt động thực tiễn. 

 - Hệ thống vật liệu, cách thức, quá trình cải biến tự nhiên, xã hội, tư duy (hệ 
thống kĩ năng, kĩ xảo và công nghệ). Sự lĩnh hội yếu tố này sẽ giúp cho học sinh có 
được sự tái tạo và bảo tồn di sản văn hóa. 

 - Hệ thống các con đường, cách thức nhận biết, tận dụng và cải biến tự nhiên, xã 
hội và tư duy (phương pháp sáng tạo khoa học). Yếu tố này giúp cho học sinh có năng 
lực giải quyết những vẩn đề mới nhằm góp phần phát triển di sản văn hóa. 

 - Hệ thống kinh nghiệm về thái độ cảm xúc - thiết lập giá trị đối với hiện thực 
(đối tượng hoặc phương tiện hoạt động) để nhờ đó mà cá nhân có thể điều chỉnh hoạt 
động phù hợp với nhu cầu bản thân, mở rộng phạm vi các nhu cầu. Nói cách khác, hệ 
thống tri thức thứ tư này bao gồm một biểu hiện của thái độ cảm xúc - đánh giá đối với 
hoạt động, đối với sản phẩm hoạt động và đối với con người. Các yếu tố văn hóa nêu 
trên có mặt trong tất cả những hoạt động đa dạng, phong phú của con người, thực hiện 
những chức năng riêng đối với sự hình thành nhân cách tương ứng với ngành nghề và 
lĩnh vực hoạt động. Do đó, trong giới hạn về thời gian và trình độ nhận thức của học 
sinh ứng với mỗi cấp học, học sinh không thể có khả năng nắm được mọi tri thức văn 
hóa do con người tạo nên. Tuy nhiên, nếu chúng ta chọn ra được những yếu tố chung 
nhất cho mọi dạng hoạt động mà học sinh cần hiểu biết trong những công việc cụ thể 
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mà tương lai họ sẽ đảm nhận, thì khi đó chúng ta sẽ có được nội dung dạy học. Vì thế, 
có thể coi nội dung dạy học là hệ thống tri thức bao gồm kĩ năng. kĩ xảo hoạt động trí 
óc và hoạt động chân tay. Những kinh nghiệm hoạt động sáng tạo này được lựa chọn 
trong hệ thống văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của xã hội với sự định hướng về 
đường lối chính trị và những quy luật giáo dục, chúng là những nhân tố chung nhất 
cho mọi dạng hoạt động mà học sinh sẽ vận dụng vào hoạt động nghề nghiệp sau này. 
Có thể nói, nội dung dạy học là bộ phận văn hóa của nhân loại đã được xử lí về mặt sư 
phạm, mang tính lịch sử và giai cấp rõ rệt. Nội dung day học luôn được hoàn thiện, bổ 
sung theo dòng chảy của lịch sử xã hội. 

Với cách nhìn nhận nêu trên, chúng ta có thể xác nhận nội dung dạy học gồm 
những thành phần cơ bản sau: 

 - Tri thức khoa học: Đây là những thành phần cơ bản của nội dung dạy học; nó 
bao gồm nhiều dạng khác nhau đặc trưng cho các khoa học cơ bản: đó là các sự kiện 
thông thường và các sự kiện khoa học (sự kiện thông thường là tất cả những sự vật, hiện 
tượng vật chất và tinh thần diễn ra xung quanh ta; còn sự kiện khoa học là những sự kiện 
thông thường có chứa đựng những vấn đề liên quan đến nhu cầu nhận thức về tính quy 
luật trong sự vận động của chúng); Những tri thức có tính chất kinh nghiệm bao gồm 
những biểu tượng cụ thể, cảm tính của sự vật và hiện tượng về dấu hiệu, tính chất, tiến 
trình vận động của chúng. Những tri thức này được phản ánh trực tiếp, là cơ sở cho sự 
hình thành khái niệm khoa học; Tri thức lí thuyết (bao gồm các khái niệm, các quy luật, 
định luật, học thuyết và các thuật ngữ khoa học); Những tri thức về cách thức hoạt động, 
về các phương nhận thức, và lịch sử hình thành tri thức, lịch sử khoa học (bao gồm 
những kĩ năng và kĩ xảo, tìm tòi, vận dụng và sáng tạo; Tri thức về phương pháp luận 
trong nhận thức thế giới khách quan, các phương pháp cụ thể khoa học; Tri thức về các 
chuẩn mực, thái độ đối với hiện thực cuộc sống, giúp cho học sinh xác lập được một hệ 
thống giá trị đúng đắn khi xem xét, đánh giá hiện thực khách quan. 

 - Hệ thống những kĩ năng, kĩ xảo hoạt động trí óc và lao động thể lực: Đây chính 
là hệ thống tri thức về cách thức hoạt động dựa nên sự hiểu biết và nắm vững tri thức 
khoa học. Trong sự tồn tại của mình, loài người đã tích lũy được một tổng số những kĩ 
năng, kĩ xảo vô cùng lớn, đa dạng về chủng loại, ứng với từng lĩnh vực hoạt động, 
từng ngành nghề. Vì thế, để nắm được hệ thống này, chúng ta phải biết giới hạn và tìm 
kiếm những kĩ năng, kĩ xảo cần thiết mà học sinh buộc phải nắm vững trong quá trình 
học tập. Những kĩ năng và kĩ xảo này vừa bao gọn cái riêng ứng với từng môn học cụ 
thể, vừa là những kĩ năng và xảo có tính chất sử dụng chung cho nhiều môn học, nhiều 
hoạt động. Hệ thống kĩ năng, kĩ xảo được lựa chọn để đưa vào nội dung, chương trình 
dạy học như vậy sẽ giúp học sinh mau chóng thích ứng với hoạt động thực tiễn. 

 - Hệ thống kinh nghiệm hoạt động sáng tạo: Hệ thống tri thức này giúp cho học 
sinh có năng lực tiếp tục phát triển nền văn hóa xã hội. Hoạt động sáng tạo với đặc 
trưng riêng biệt của mình (xem xét chức năng mới của đối tượng quen biết; tự lực di 
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chuyển cách thức hoạt động quen biết sang cách thức hoạt động mới lạ, thấy được cấu 
trúc của đối tượng; lựa chọn được những giải pháp phù hợp với hoàn cảnh vận động và 
phát triển của đối tượng theo cách của riêng mình: sẽ hình thành cho học sinh năng lực 
tích cực, độc lập và phẩm chất cần thiết của người lao động sáng tạo. 

Kinh nghiệm về thái độ đối với thế giới khách quan và đối với con người. Đây 
chính là nội dung tri thức giúp cho học sinh có thái độ đúng đắn khi đánh giá tri thức 
khoa học, các chuẩn mực đạo đức xã hội là những cảm xúc thẩm mĩ của hiện thực, đối 
với mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa của toàn xã hội nói chung và của những tổ 
chức đoàn thể nói riêng. 

Những hệ thống tri thức nêu trên trong nội dung dạy học được cấu trúc thành một 
tổng thể, liên hệ chặt chẽ và bổ sung lẫn cho nhau. Tri thức khoa học là cơ sở nền tảng 
cho việc hình thành kĩ năng, kĩ xảo, thế giới quan, phẩm chất đạo đức, là tiềm năng tạo 
nên chất liệu cho hoạt động sáng tạo. Còn hoạt động sáng tạo mãi mãi dựa trên khối 
lượng tri thức đã lĩnh hội, mặt khác còn được thể hiện ở kinh nghiệm và năng lực vận 
dụng tri thức vào điều kiện thực tiễn và bởi vậy, chính hoạt động sáng tạo sẽ hình 
thành khả năng tư duy sâu sắc, vững vàng hơn, nhưng kĩ năng kĩ xảo sẽ được di 
chuyển linh hoạt và mềm dẻo. Một khi đã đầy đủ tri thức và có kinh nghiệm hoạt động 
thực tiễn, có năng lực độc lập tích cực trong tiếp nhận tri thức thì học sinh sẽ có được 
thái độ đánh giá đối với hiện thực khách quan phù hợp với những chuẩn mực đạo đức, 
thẩm mĩ của xã hội. 

Nội dung dạy học tổng thể sau khi được xác lập sẽ được phân chia thành các môn 
học, mỗi môn học lại được chia nhỏ thành các chương, các bài học cụ thể, tương ứng 
với từng cấp học từng năm học, từng học kì và từng tiết học, người ta còn xây dựng 
sao cho phù hợp với trình độ phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh và thời gian 
cho phép. 

Với sự phát triển của kinh tế, văn hoá, xã hội, sự tăng giảm và hoàn thiện tri thức 
trong nội dung dạy học là nơi thường xuyên diễn ra, và sự thay đổi này đi theo chiều 
hướng phát triển của sự phát triển tiến bộ xã hội, làm cho nội dung dạy học ngày càng 
phong phú hơn, phản ánh ngày càng đúng đắn hơn bản chất của hiện thực khách quan, 
làm cho thế hệ trẻ có được khả năng nhanh nhạy hơn trong việc thích ứng hoàn cảnh. 

Nội dung học vấn phổ thông, học vấn kĩ thuật tổng hợp và học vấn nghề nghiệp. 
Ứng với những mục đích xác định, trong từng giai đoạn của quá trình dạy học tổng thể, 
nội dung dạy học được phân ra thành học vấn phổ thông, học vấn kĩ thuật tổng hợp và 
học vấn nghề nghiệp. Dưới đây chúng ta sẽ xem xét những loại học vấn này: 

 - Học vấn phổ thông:  

Học vấn phổ thông có mục đích nhằm trang bị cho học sinh những cơ sở khoa 
học cần thiết cho sự hình thành thế giới quan khoa học và những phẩm chất quan trọng 
nhất của nhân cách con người, chuẩn bị cho các em tham gia vào hoạt động xã hội và 
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lao động cũng như tiếp thu học vấn nghề nghiệp trong các trường nghề. Học vấn phổ 
thông được thiết lập dựa trên cơ sở khoa học, có hệ thống tiếp cận với tiến bộ khoa 
học, kĩ thuật, công nghệ, văn hóa. Tính chất khoa học của học vấn phổ thông được thể 
hiện ở phương pháp biện chứng khi tiếp cận với việc nghiên cứu sự vật hiện tượng, 
luôn ở trạng thái vận động, phát triển và những mối quan hệ qua lại với nhau. Từ 
phương pháp nghiên cứu này, học sinh sẽ nhìn nhận sự vận động của thế giới hiện thực 
sâu sắc, toàn diện hơn, hiểu được những quy luật cơ bản nhất về sự phát triển của tự 
nhiên, xã hội hiện nay. 

Học vấn phổ thông mang tính chất toàn diện bởi nó đề cập tới những nhóm đối 
tượng tiêu biểu nhất về sự vận động và phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy thông 
qua các môn học cụ thể, được cấu trúc đồng bộ, cân đối. 

 - Học vấn kĩ thuật tổng hợp: 

Như ta đã phân tích, nhân loại đã tích lũy được một khối lượng tri thức khoa học, 
kĩ thuật, công nghệ, văn hóa khổng lồ mà thế hệ trẻ cho dù cố gắng tới mấy cũng 
không thể lĩnh hội hết. Song, cùng với sự ra đời của những môn học, hệ thống kĩ thuật, 
công nghệ mới giữa chúng ta đã và đang tồn tại những cốt lõi chung nhất, được coi là 
những nguyên lí khoa học, kĩ thuật, những kĩ năng thực hành chung nhất, cơ bản nhất 
của nhiều loại hình hoạt động sản xuất. Trong những điều kiện phát triển khoa học, kĩ 
thuật, công nghệ đương thời, C.Mác đã cho rằng, việc cung cấp cho tuổi trẻ những 
nguyên tắc cơ bản của mọi quá trình sản xuất đồng thời rèn luyện cho các em những kĩ 
năng sử dụng công cụ sản xuất phổ thông nhất. Về bản chất được gọi là giáo dục kĩ 
thuật tổng hợp. V.I. Lênin và tiếp theo là N.K. Crúpxkaia đã cụ thể hóa những quan 
điểm của Các Mác cho rằng, học sinh cần tìm hiểu các ngành sản xuất tiêu biểu như 
điện, cơ khí, hóa học, cơ sở trồng trọt và chương trình điện khí hóa đất nước. Tất cả 
những kiến thức này cần được thâm nhập vào mọi môn học có trong chương trình và 
phải được phản ánh trong khi lựa chọn tài liệu cho các môn khoa học tự nhiên và của 
các môn khoa học xã hội. 

Với cách nhìn nhận như vậy về nội dung học vấn kĩ thuật tổng hợp, chúng ta có 
thể chỉ ra những nội dung cơ bản là: những tri thức có liên quan tới yêu cầu và phương 
hướng phát triển của những ngành sản xuất trọng yếu từ nguồn kinh tế quốc dân. 
Những nguyên lí cơ bản về công nghệ và tổ chức quản lí sản xuất của các quá trình sản 
xuất chủ yếu; những kĩ năng, kĩ xảo vận dụng tri thức vào đời sống, vào sản xuất cũng 
như kĩ năng, kĩ xảo sử dụng công cụ lao động phổ thông, tạo điều kiện để học sinh 
được bồi dưỡng ý thức, thái độ tự giác, tích cực, sáng tạo, tình cảm gắn bó đối với lao 
động và người lao động, tác phong lao động có tổ chức, có kỉ luật.  

Học vấn kĩ thuật tổng hợp là cơ sở cho sự kết hợp giữa học và hành, giữa lí luận 
và thực tiễn trong quá trình học tập của học sinh, nó tạo ra những điều kiện hữu hiệu 
cho việc phát triển năng lực tư duy kĩ thuật, hình thành văn hóa lao động và là cơ sở 
chuẩn bị cho học sinh đi vào các lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể trong lương lai.  
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 - Học vấn nghề nghiệp:   

Học vấn nghề nghiệp được hình thành trong quá trình đào tạo tại các trường dạy 
nghề, trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng và đại học. 

Học vấn nghề nghiệp có cơ sở là học vấn phổ thông và học vấn kĩ thuật tổng hợp, 
mặt khác hoặc quá trình đào tạo nghề, học vấn nghề lại giúp cho học vấn phổ thông 
thông, học vấn kĩ thuật tổng hợp thêm phong phú và hoàn thiện. 

Mỗi loại trường nghề có chức năng đào tạo những chuyên ngành khác nhau, cung 
cấp nguồn nhân lực có tay nghề cao xã hội, các trường dạy nghề có nhiệm vụ đào tạo 
công nhân và nhân viên kĩ thuật, nghiệp vụ; các trường trung học chuyên nghiệp có 
nhiệm vụ đào tạo những cán bộ thực hành có trình độ trung học và kĩ thuật, nghiệp vụ, 
kinh tế, văn hóa, giáo dục, nghệ thuật, y tế...; các trường cao đẳng, đại học có nhiệm 
vụ đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học, kĩ thuật, nghiệp vụ, đội ngũ cán bộ 
quản lí, những cán bộ làm công tác nghiên cứu, giảng dạy có trình độ cao đẳng, đại 
học và sau đại học. 

Có thể nói, học vấn nghề nghiệp là bước chuyển những tiểm năng tích luỹ tri 
thức, kinh nghiệm của những kinh nghiệm trước nó, về mặt chất lượng cho mỗi cá 
nhân từ chỗ chủ yếu là thừa hưởng nền học vấn xã hội sang giai đoạn đóng góp, hoàn 
thiện và bổ sung cho sự phát triển của nền học vấn đó. 

Sự sắp xếp những nội dung học vấn này vừa có tính chất kế thừa: phổ thông - kĩ 
thuật tổng hợp - nghề nghiệp, song với sự đòi hỏi của nhu cầu xã hội hiện nay đối với 
sự phát triển của nguồn nhân lực cho đất nước, trong chừng mực nhất định, ngay trong 
quá trình tiếp thu học vấn phổ thông, học vấn kĩ thuật tổng hợp đã cần đến những hiểu 
biết về nghề nghiệp và làm được điều này chính là chuẩn bị tốt cho thế hệ trẻ không 
chỉ có sự hiểu biết mà còn biết làm hiểu biết trở thành một nhân cách và thích ứng với 
sự thay đổi nhanh chóng hiện nay của sự phát triển xã hội. 

II. Các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo việc xây dựng nội dung dạy học 

1. Nội dung dạy học trong nhà trường  

Phải phù hợp với mục đích, mục tiêu giáo dục nói chung, các nhiệm vụ dạy học ở 
các bậc học nói riêng. 

Để góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nội dung dạy 
học phải đảm bảo tính toàn diện, cân đối, đảm bảo tính hệ thống, tính liên tục giữa các 
môn học. Trong chương trình và sách giáo khoa phải phản ánh được những thành phần 
cơ bản của nội dung dạy học, đảm bảo cân đối giữa tri thức lí thuyết và thực hành, sự 
thống nhất giữa tính khoa học và tính giáo dục, phải thực hiện giáo dục kĩ thuật tổng 
hợp, v.v... trong nội dung dạy học. 

2. Việc xây dựng nội dung dạy học  

Phải đảm bảo tính toàn diện và cân đối, coi trọng việc giáo dục tư tưởng, chính 
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trị, đạo đức thông qua hệ thống kiến thức khoa học cơ bản và hệ thống kiến thức giáo 
dục chuyên ngành (giáo dục công dân). 

Tính toàn diện của nội dung thể hiện trong cấu trúc chương trình giảng dạy ở các 
cấp học phải bao gồm các mặt: đức dục, trí dục, thể dục, mĩ dục, lao động kĩ thuật. Sự 
có mặt của những nội dung đó và sự kết hợp giữa chúng sẽ góp phần tạo nên sức mạnh 
phát huy được những tiềm năng trong một học sinh về hoạt động trí lực, thể lực, khả 
năng lao động và năng khiếu thẩm mĩ. 

Mỗi môn học, tùy theo đặc thù riêng của mình sẽ thực hiện những chức năng 
riêng: môn Giáo dục công dân cùng với các môn thuộc khoa học xã hội - nhân văn như 
Lịch sử, Văn học góp phần giáo dục hệ thống tư tưởng, đường lối chính trị của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước, truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc; xây dựng tình 
cảm, đạo đức của người lao động trong điều kiện xây dựng chủ nghĩa xã hội theo cơ 
chế thị trường; bồi dưỡng năng lực thẩm mĩ lành mạnh, phong phú. Các bộ môn khoa 
học tự nhiên, kĩ thuật sẽ cung cấp cho học sinh những hiểu biết về quy luật vận động 
của tự nhiên, tạo điều kiện cho các em có được những phương tiện, cách thức hiểu biết 
một cách biện chứng, khoa học đối với các sự vật và hiện tượng của thế giới khách 
quan, giúp các em phát triển phương pháp nhận thức, năng lực tư duy để không chỉ 
dừng lại ở sự hiểu biết, mà còn có thể vận dụng sáng tạo trong những điều kiện cần 
thiết. Các bộ môn giáo dục thể chất, quốc phòng sẽ góp phần làm cho học sinh ý thức 
được sự cần thiết phải bảo vệ và củng cố sức khỏe, xây dựng thói quen giữ gìn vệ sinh 
cá nhân và môi trường sống trong cộng đồng, có ý thức sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, đẩy 
mạnh các hoạt động thể dục thể thao. 

Tính cân đối trong cấu trúc nội dung dạy học được - thể hiện ở sự thiết lập tỉ 
trọng khối lượng giữa các môn học trong chương trình, giữa lí thuyết và thực hành, 
giữa nội khóa và ngoại khóa, giữa hoạt động dạy học trên lớp và tự học ở nhà của học 
sinh. Để đảm bảo tính cân đối trong xây dựng nội dung dạy học trong xu hướng toàn 
cầu hóa của sự phát triển kinh tế, khoa học kĩ thuật, văn hóa hiện nay, chúng ta cần 
quan tâm tới việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc bên cạnh việc cập nhật những thành 
tựu khoa học tiên tiến của thế giới. 

3. Nội dung dạy học  

Phải đảm bảo cung cấp cho học sinh hệ thống những tri thức khoa học phổ thông, 
cơ bản, hiện đại, phù hợp với sự tiến bộ của khoa học hiện nay trên thế giới và thực tế 
của đất nước về tự nhiên, xã hội, đảm bảo cho học sinh nắm được một hệ thống kĩ 
năng, kĩ xảo thực hành, lao động kĩ thuật; qua đó mà hình thành thế giới quan khoa 
học, phát triển trí tuệ, nâng sức hoạt động và trí thông minh, sáng tạo cho các em.  

 - Để tái tạo và phát triển nền văn hóa của nhân loại và của dân tộc chúng ta cần 
đưa vào nội dung dạy học hệ thống những tri thức tạo nên các yếu tố cơ bản của nền 
văn hóa (kiến thức về tự nhiên, xã hội, tư duy, kĩ thuật và cách thức hoạt động; kinh 
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nghiệm thực hiện những cách thức hoạt động đã biết dưới dạng kĩ năng, kĩ xảo của 
người lĩnh hội kinh nghiệm; kinh nghiệm hoạt động tìm tòi, sáng tạo nhằm giải quyết 
những vấn đề mới mẻ, đặt ra trước xã hội những quy phạm của mối quan hệ đối với 
thế giới, người đối với người, hay còn gọi là hệ thống nhưng phẩm chất về ý chí, đạo 
đức, thẩm mĩ và tình cảm). 

Tính chất phổ thông cơ bản của tri thức trong nội dung dạy học dược hiểu là 
những tri thức tối thiểu, chung nhất, cần thiết nhất cho tuổi trẻ, để họ có điều kiện trở 
thành những người lao động có văn hóa, có khả năng thích ứng được với những bước 
tiếp theo của cuộc sống. 

Tính hiện đại của tri thức trong nội dung dạy học được hiểu là những tri thức mà 
học sinh lĩnh hội được trong quá trình học tập, phải phản ánh trình độ phát triển khoa 
học - kĩ thuật - công nghệ của thời đại phù hợp với năng lực nhận thức của các em. Để 
làm được điều đó có thể thực hiện những biện pháp như: sử dụng các cơ sở lí thuyết 
hiện đại của khoa học để giải thích, minh hoạ những tri thức phổ thông, đưa vào bài 
giảng những ví dụ, số liệu minh họa và hiệu quả của khoa học công nghệ; giảm bớt 
tính chất mô tả, tăng cường sử dụng hệ thống lí thuyết chuẩn của giới khoa học tương 
ứng với môn học. 

Tính thực tiễn của tri thức trong nội dung dạy học được hiểu là những tri thức 
giúp cho học sinh có được những khái niệm vật thể tương ứng với khái niệm lí thuyết. 
Để cho những thực tế này trong nội dung dạy học mang lại hiệu quả giáo dục thiết 
thực, chúng ta có thể sử dụng một biện pháp như: đưa vào nội dung những tri thức 
phản ánh tình hình phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa - con người của đất nước và 
khu vực; Những tri thức tạo ra cách nhìn và đánh giá khách quan đối với nhưng sự 
kiện, hiện tượng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội Việt Nam. Trong nội dung dạy 
học, bên cạnh những khối lượng chung và bắt buộc, cần có phần mềm dẻo, tính tới đặc 
thù khu vực kinh tế - xã hội - văn hóa. Tuy nhiên, cần hiểu rằng, trong điều kiện hiện 
nay, khi tính chất hội nhập giữa các nền kinh tế, văn hóa xã hội đang trở thành xu thế 
cho mọi quốc gia trên thế giới thì cần thiết phải đưa vào nội dung dạy học một - tỉ lệ 
thích đáng những thành tựu của xã hội loài người, tạo ra cho học sinh cách nhìn nhận 
khách quan hơn, toàn cục hơn khi chính họ đã và đang phải thích ứng với sự phát triển 
đó của nhân loại. 

4. Nội dung dạy học phải đảm bảo tính hệ thống liên thông giữa các môn học  

Thế giới khách quan tồn tại trong sự liên kết chặt chẽ với nhau, và theo đó, các 
khoa học cũng tồn tại trong nhưng mối quan hệ mật thiết.  

Nội dung các môn học được xây dựng dựa trên cơ sở của nội dung khoa học tương 
ứng có tính đến hoạt động nhận thức của học sinh, vì thế giữa chúng có mối tương quan 
rất chặt chẽ. Do tính chất của khoa học và đặc điểm của hoạt động nhận thức của học 
sinh, có những môn học, nội dung được xây dựng theo tính hệ thống, tuần tự của những 
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phạm trù khoa học tạo thành nó, song cũng có những môn học mà nội dung được xây 
dựng dựa trên sự tích hợp những tri thức của một số ngành khoa học có liên quan. Tuy 
nhiên, có thể nói, cho dù nội dung môn học được xây dựng theo cách thức nào thì giữa 
chúng vẫn cần có sợi dây ràng buộc để bổ sung lẫn cho nhau nhằm cung cấp cho học 
sinh hệ thống tri thức hoàn chỉnh, chặt chẽ. Mối liên hệ giữa nội dung các môn học còn 
loại bỏ được sự trùng lặp không cần thiết trong kết cấu nội đung, tiết kiệm thời gian và 
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhận thức của người học. 

5. Phải kết hợp chặt chẽ giáo dục phổ thông, đào tạo kĩ thuật tổng hợp, hướng 
nghiệp và dạy nghề  

Nguyên tắc này trong xây dựng nội dung các môn học phải quan tâm tới việc giải 
quyết mối quan hệ giữa hệ thống tri thức phổ thông, cơ bản với đời sống, với lao động 
sản xuất, với thực tiễn xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện giáo 
dục lao động và kĩ thuật tổng hợp trên cơ sở tính đến nhu cầu xã hội, năng lực và 
nguyện vọng của học sinh. 

Nhà trường của chúng ta hiện nay vừa thực hiện nhiệm vụ trang bị một nền học 
vấn chung nhất cho thế hệ trẻ, đủ để cho họ có điều kiện học lên và đồng thời còn có 
nhiệm vụ hình thành ở họ năng lực tham gia hoạt động thực tế sau khi tốt nghiệp. Cả 
hai nhiệm vụ này, nếu nội dung các môn học chỉ bao gồm hệ thống tri thức lí thuyết 
thôi là chưa đủ mà cần phải làm cho nội dung dạy học thực hiện tốt phương châm kết 
hợp giáo dục với lao động sản xuất, nhà trường gắn với xã hội. Đây vừa là yêu cầu của 
việc kế thừa các nguyên tắc xây dựng nền giáo dục cách mạng, vừa là đòi hỏi của việc 
nâng cao hiệu quả dạy học phục vụ sản xuất, đời sống. Nội dung dạy học thông qua 
việc cung cấp kiến thức khoa học - kĩ thuật - công nghệ để giáo dục ý thức, khả năng 
lao động, thực hành cho học sinh, vừa làm cho những điều học sinh học được trong nội 
dung môn học gắn với nghề nghiệp tương lai của họ ở những mức độ cần thiết. Đây 
chính là việc làm cho nội dung dạy học thích ứng với nhu cầu xã hội và đòi hỏi của sự 
phát triển kinh tế - xã hội đất nước. 

Để thực hiện những vấn đề nêu trên, nội dung dạy học ngoài những kiến thức cơ 
bản, lí luận, cần tăng cường tỉ trọng cho nhưng tri thức, kĩ năng phổ thông về kĩ thuật, 
về quản lí kinh tế, chú trọng giáo dục môi trường và giáo đục dân số, tổ chức thực 
hành tại trường và tại các cơ sở sản xuất, v.v... để bước đầu hình thành kĩ năng sử dụng 
các công cụ sản xuất phổ biến theo yêu cầu của sản xuất trong từng thời kì, của cả 
nước và của từng địa phương. 

6. Nội dung dạy học phải phù hợp với đặc điểm khu vực địa lí, dân cư, lứa tuổi 
và giới tính của học sinh  

Chú ý phát huy sở trường và năng khiếu cá nhân, thích hợp với điều kiện dạy và 
học của nhà trường. Trình độ nhận thức của học sinh ở mỗi cấp học có những đặc 
điểm riêng, vì thế đôi khi ngay cả một hệ thống tri thức nào đó được đề cập ở các cấp 
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học thì mức độ đi sâu, mở rộng và phương pháp tiếp cận cũng phải khác nhau. Khi kết 
cấu nội dung môn học, chúng ta cũng cần chú ý tới khối lượng kiến thức đưa vào từng 
bài, từng chương, số lượng các môn học ứng với một lớp; mỗi bậc học là bao nhiêu 
cho thỏa đáng, tránh tình trạng quá tải trong nội dung dạy học. 

Trong khi xây dựng nội dung, cần kết hợp giữa phổ cập và nâng cao, giữa phần 
bắt buộc và phần mềm dẻo, nhằm đáp ứng trình độ nhận thức và đặc điểm phát triển 
kinh tế - xã hội của mỗi vùng dân cư địa lí. 

Nội dung dạy học phải xây dựng phù hợp theo giới tính trong một số bộ môn đặc 
thù như lao động, thể dục, ngoại khóa v.v... Nội dung dạy học phải xây dựng thích hợp 
với điều kiện môi trường xã hội của nước ta, về cơ sở vật chất, về trình độ tổ chức 
quản lí và năng lực thực tế của đội ngũ giáo viên. 

III. Kế hoạch dạy học, chương trình dạy học, sách học, sách giáo khoa và các tài 
liệu dạy học khác 

1. Kế họach dạy học 

Kế hoạch dạy học là văn bản pháp quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, 
trong đó quy định một hệ thống các môn học tương ứng với từng bậc học, từng cấp 
học, từng năm học, đồng thời nó còn chỉ rõ trình tự giảng dạy của các môn học, số giờ 
dành cho mỗi buổi (cho một buổi học, một tuần, một học kì và cả năm học); việc tổ 
chức năm học (số tuần thực học, số tuần lao động, số tuần nghỉ học và chế độ học tập 
hàng tuần, hàng ngày). 

2. Chương trình dạy học 

Chương trình dạy học là văn bản do bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, trong đó 
quy định cụ thể mục đích, các nhiệm vụ của mỗi môn học, phạm vi và hệ thống nội 
dung môn học: số tiết dành cho môn học nói chung cũng như dành cho từng phần, 
từng chương, từng bài nói riêng. 

Về mặt cấu trúc, chương trình thường gồm các phần như: vị trí, mục đích, nhiệm 
vụ môn học, nội dung môn học, trong đó chỉ rõ các phần, các chương, các mục, các 
tiểu mục; phân phối thời gian cho từng phần, từng chương, từng bài… kể cả số tiết ôn 
tập, kiểm tra, giải thích chương trình và hướng dẫn thực hiện chương trình. 

Chương trình dạy học là căn cứ để Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc chỉ 
đạo, giám sát và thanh tra hoạt động dạy học của nhà trường, nó cũng là căn cứ đổi 
mới cơ sở trường học, giáo viên, triển khai hoạt động giảng dạy và học sinh tiến hành 
học tập. Vì vậy, để nắm vững chương trình dạy học là nhiệm vụ của tất cả các bộ phận 
quản lí nhà trường, của cả giáo viên và học sinh. 

3. Sách giáo khoa và các tài liệu dạy học khác 

Nội dung chương trình mỗi môn học đều được thể hiện cụ thể, chi tiết có lôgic, 
có hệ thống, liên tục trong sách giáo khoa. Sách giáo khoa phải đạt dược những yêu 
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cầu cơ bản như: nội dung phải phù hợp với chương trình, đảm bảo tính định hướng do 
các nguyên tắc dạy học đã đặt ra đối với từng phần, từng chương, từng bài có sự khái 
quát; những bài luyện tập, những câu hỏi ôn tập; ngôn ngữ sử dụng viết sách giáo khoa 
phải trong sáng, dễ hiểu, đúng chính tả, đúng ngữ pháp, giấy in, khổ chữ, mực in, hình 
vẽ ... phải tuân thủ những yêu cầu vể vệ sinh và thẩm mĩ, đảm bảo cho học sinh dễ đọc 
có hứng thú, dễ bảo quản. Cùng với sách giáo khoa, để thực hiện chương trình, kế 
hoạch dạy học, cần thiết phải có sách hướng dẫn giảng dạy, các tài liệu tham khảo, 
sách bài tập, sách hướng dẫn thí nghiệm, sách tra cứu, bản đồ, hình vẽ, từ điển, mô 
hình, v.v... 

Toàn bộ những vấn đề đã được đề cập tới của chương X cho chúng ta thấy: Với 
tư cách là một trong những nhân tố quan trọng của quá trình dạy học, nội dung dạy 
học; vận động động không ngừng nhờ phương pháp và tổ chức dạy và học, đảm bảo 
cho sự phát triển hoạt động nhận thức của học sinh. Nội dung dạy học luôn được hoàn 
thiện, bổ sung cho phù hợp với sự phát triển của kinh tế - xã hội. Nó luôn được sắp đặt 
theo một chương trình, kế hoạch cụ thể, đó là những quy định mang tính pháp quy của 
Nhà nước mà mỗi nhà trường, mỗi giáo viên và học sinh phải tuân thủ, song cũng cần 
thiết phải thường xuyên xem xét điều kiện thực tế để điều chỉnh cho phù hợp trong 
khuôn khổ cho phép của các cấp quản lí giáo dục. 

 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

 

1. Hãy phân tích khái niệm nội dung dạy học, nêu rõ mối quan hệ biện chứng 
giữa mục đích, nhiệm vụ dạy học với nội dung và phương pháp, phương tiện dạy học; 
cho ví dụ minh hoạ. 

2. Hãy phân tích các thành phần của nội dung dạy học và mối quan hệ giữa các 
thành phần đó, cho ví dụ minh họa.  
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CHƯƠNG XI 

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 
 

I. Khái niệm về phương pháp 

1. Khái niệm 

Để hiểu về phương pháp dạy học ta cần hiểu về bản chất của phương pháp nhận 
thức khoa học, bởi nó là nguồn gốc, là xuất phát điểm của phương pháp dạy học. 

Phương pháp theo tiếng Hy Lạp (method - có nghĩa là theo con đường, nhằm đạt 
tới một mục đích nào đó). 

Phương pháp cũng có thể được hiểu là cách thức của hành vi nhằm đạt tới mục 
đích nhất định1; phương pháp còn được coi là những quy tắc, một hệ thống thao tác 
xác định mà nhờ nó chúng ta đạt tới một mục đích xác định.*  

Hêghen nói: Phương pháp là "ý thức của sự tự vận động bên trong của nội dung". 

Chúng ta có thề tổng hợp những quan niệm nêu trên về phương pháp để có được 
cách hiểu về phương pháp như sau: 

Phương pháp là cách thức, là con đường, là phương tiện nhằm giúp con người đạt 
tới những mục đích nhất định trong nhận thức và trong thực tiễn**. 

2. Đặc điểm của phương pháp  

a) Mặt khách quan và mặt chủ quan của phương pháp  

Phương pháp bảo gồm trong nó hai mặt: Về mặt khách quan, hoạt động của con 
người luôn luôn là một hoạt động đối tượng. Đối tượng hoạt động tồn tại ngoài ý muốn 
của con người, bao gồm trong nó những quy luật vận động cụ thể. Muốn tác động vào 
đối tượng, nhận biết, hoặc thay đổi đối tượng, con người phải nắm bắt được những yếu 
tố tồn tại trong mỗi đối tượng để từ đó có được cách thức phù hợp, nhằm đạt tới mục 
đích hoạt động. Cách thức tác động này bị quy định bởi chính những yếu tố tạo nên 
đối tượng nó mang tính khách quan đối với chủ thể hoạt động. Nói cách khác phương 
pháp hoạt động là quy định bởi những quy luật vận động khách, quan của đối tượng 

Tuy nhiên, cần thấy rằng, bản thân quy luật khách quan không tạo nên trực tiếp 
phương pháp, nhưng nó là tất yếu, không thể thiếu được đối với phương pháp của chủ 
thể, vì nó chỉ ra cho chủ thể biết được cần dùng những thủ thuật, thao tác đó trong 
trường hợp này hay trường hợp khác; cần hành động như thế nào để đạt tới mục đích 
đã định, cần cư xử như thế nào để vừa phù hợp với những quy luật khách quan đó, vừa 

                                                 
1 Bern. Lexikon der paragogik. 1951. Tr. 260 
* G. Khaus - M. Bulin. Philosphisches Woterbuch. Bdz. Leipzig. 1969. Tr.77. 
**V.L Lênin. Toàn tập. T29. NXB Tiến bộ. Mátxcơva. 1961. Tr. 105 
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tìm ra được sự phát triển trong nhận thức và trong thực tiễn. 

Về mặt chủ quan: Trên cơ sở cái vốn có về các quy luật khách quan tồn tại trong 
đối tượng, tạo nên phương pháp một cách trực tiếp là những thủ thuật, thao tác của chủ 
thể được sử dụng để nhận biết và biến đổi đối tượng (chính mặt chủ quan này của 
phương pháp khiến một số người lầm tưởng rằng, phương pháp chỉ là hệ thống những 
cách thức, thủ thuật hành động của riêng chủ thể, không bận gì với thế giới khách quan). 

Có thể nhận xét rằng, những quy luật khách quan đã được biến đổi thông qua 
hoạt động nhận thức của chủ thể là cơ sở tạo ra phương pháp hành động của chủ thể.  

Páplốp, nhà sinh lí học người Nga đã nhận xét: "Phương pháp khoa học - đó là 
quy luật bên trong của sự vận động của tư duy con người, xem như sự phản ánh chủ 
quan của thế giới khách quan, hay cùng một nghĩa như thế, xem như quy luật khách 
quan đã 'cài lại' và 'chuyển hóa' vào trong ý thức con người và được sử dụng một cách 
tự giác, có kế hoạch như công cụ để giải thích và biến đổi thế giới"1. 

b) Sự chân thực và đúng đắn của phương pháp  

Để có được hành động đúng, con người phải có được bức tranh chân thực về 
những tồn tại, trong đối tượng, những quy luật khách quan nào quy định sự tồn tại của 
nó. Sự méo mó và phiến diện khi nhận thức đối tượng sẽ làm biến dạng những biểu 
tượng về nó và kết quả tất yếu sẽ làm xuất hiện cách thức tác động vào đối tượng 
không phù hợp, khiến con người không thể đạt được mục đích mong muốn. Vì thế, sự 
chân thực của kiến thức về đối tượng mà chủ thể có được, là một trong những tiếu 
chuẩn đảm bảo cho chủ thể đạt tới mục đích. 

Trên cơ sở những hiểu biết chân thực về đối tượng, chủ thể sẽ tìm ra những cách 
thức thủ thuật hành động phù nợp với quy luật khách quan chi phối đối tượng; tức là 
tìm ra phương pháp hoạt động đúng đắn. Sự đúng đắn của hành động nảy sinh trên sự 
chân thực của đối tượng cũng được coi là tiêu chuẩn quy định sự thành công của 
phương pháp hành động. 

Phân tích sự gắn bó giữa tính chân thực và tính đúng đắn của phương pháp cho ta 
thấy muốn có phương pháp hoạt động đạt hiệu quả thì chúng ta phải hiểu quy luật 
khách quan chi phối đối tượng rồi tìm ra cách thức, thủ thuật tác động vào đối tượng 
phù hợp với những quy luật vốn có của nó. Điều đó cũng có nghĩa là: Hiểu chân thực 
bản chất của động lực thì mới hành động đúng và ngược lại, hoạt động nhận thức càng 
đúng thì hiểu bản chất của đối tượng càng chân thực hơn. 

c) Tính cải biện của chủ thể là khách thể trong phương pháp  

Hoạt động của con người luôn luôn là sự gặp gỡ giữa chủ thể và khách thể, đối 
tượng của hoạt động. Chủ thể chỉ có thể đạt tới mục đích bằng những phương pháp xác 
định, tác động vào đối tượng (nhằm chiếm lĩnh nó nheo cách hiểu là sự nhận biết nó, 
                                                 
1 Páplốp. Thuyết phản ánh. Mátxcova. 1948. Tr. 401 (bản tiếng Nga) 
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cải biến nó theo mục đích hoạt động). Chính trong quá trình hoạt động trên đối tượng, 
nhờ sử dụng những phương pháp mà bản thân chủ thể cũng vận động và biến đổi. Sự 
cải biến này của chủ thể trong hoạt động nhiều hay ít, nhanh hay chậm còn tùy thuộc 
vào cách thức hoạt động của chủ thể. Với những con đường nhận thức thế giới khác 
nhau; hoặc nhờ phương pháp kinh nghiệm của tài liệu, bắt chước người khác, hoặc 
bằng con đường tìm tòi, sáng tạo, mà mỗi người đạt tới trình độ nhận thức khác biệt. 

II. Phân loại các phương pháp khoa học 

Trong lịch sử phát triển khoa học, người ta đã tìm ra cách phân loại khoa học nhờ 
dựa trên các dấu hiệu chung giữa một số phương pháp khoa học, chẳng hạn nhờ dựa 
trên dấu hiệu về phạm vi ứng dụng, hoặc dựa trên đặc điểm của những quy luật chi 
phối chúng v.v... Theo cách phân loại của B.M. Kêđrốp, các phương pháp khoa học 
dựa trên phạm vi ứng dụng có thể được chia thành ba loại sau:  

 - Phương pháp khoa học chung: Đó là phương pháp được áp dụng phổ biến, 
chung cho mọi khoa học. Chẳng hạn phương pháp triết học (bao gồm phép biện chứng 
duy vật, nhận thức luận và lôgic biện chứng) được coi là phương pháp khoa học 
chung, bởi nó là sự khái quát cao độ của những phương pháp riêng của các khoa học, 
nó không đồng nhất với bất cứ phương pháp nào, song nó là sự phản ánh mang tính 
tổng hợp mọi sự đa dạng và phong phú các phương pháp còn lại. 

 - Phương pháp riêng rộng: Đó là những phương pháp áp dụng cho nhiều môn 
khoa học, nhưng không phải là toàn bộ. Chúng không vạch ra con đường chung, phổ 
biến của sự vận động của nhận thức đến chân lí mà chỉ là công cụ để nghiên cứu một 
số thuộc tính, quan hệ của thế giới khách quan. Các phương pháp như thực nghiệm, 
phương pháp lịch sử, phương pháp mô hình hóa, các Phương pháp toán học như 
Algôrít, thống kê, toán học, thuộc loại phương pháp riêng rộng. 

 - Phương pháp riêng hẹp: Bao gồm các phương pháp chỉ được vận dụng cho một 
khoa học. Chẳng hạn, phương pháp dạy học chỉ áp dụng trong hoạt động dạy học, 
phương pháp trồng trọt chỉ sử dụng trong lĩnh vực trồng trọt của nông nghiệp.  

Các loại phương pháp nêu trên có quan hệ qua lại với nhau rất mật thiết, chúng 
bao trùm lên nhau, xen kẽ vào nhau, bổ sung cho nhau. Mối quan hệ này phản ánh sự 
tác động qua lại giữa các phạm trù triết học, cái chung, cái riêng là cái đặc thù. 

Cùng với sự phát triển của hoạt động nhận thức là quá trình chuyển biến từng 
bước của phương pháp khoa học. Đó có thể là sự chuyển biến từ các phương pháp 
riêng hẹp thành phương pháp riêng rộng (chẳng hạn, sự biến đổi của phương pháp toán 
học, nếu như trước đây nó chỉ dừng lại trong lĩnh vực toán, thì ngày nay, hàng loạt các 
phương pháp toán học như Algôrít hóa, xibecbitíc... đã dược ứng dụng vào nhiều lĩnh 
vực khác, kể cả các ngành trong khoa học xã hội). Ngược lại. ngay cả những phương 
pháp chung nhất như triết học cũng ngày một thâm nhập sâu vào tất cả các lĩnh vực 
khác, trở thành hạt nhân, là điểm xuất phát của nhiều phương pháp riêng hẹp. 
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Có thể nói, sự chuyển hóa lẫn nhau của các phương pháp khoa học từ cấp độ này 
sang cấp độ khác là xu thế chung có tính quy luật của sự vận động và phát triển của 
các phương pháp nhận thức thế giới khách quan. 

* Các bộ phận hợp thành của phương pháp 

Nếu hiểu phương pháp là rõ hơn những hành động tự giác và liên tiếp của con 
người, nhằm đạt tới những kết quả phù hợp với mục đích, thì phương pháp có thể được 
tạo thành bởi những yếu tố sau: Mục đích dự kiến của chủ thể (tức là kết quả cần đạt 
được của phươnc pháp, được hình dung trước bằng tư duy và hi vọng sẽ đạt được): 

 - Hoạt động của chủ thể 

 - Sự vận động của khách thể tới mục đích 

 - Phương tiện hoạt động của khách thể và của thủ thể 

 - Kết quả đạt được (mục đích đã được hiện thực hóa)  

Các yếu tố nêu trên diễn tả cả mặt khách quan và chủ quan của phương pháp. Bởi 
để có được mục đích chính xác thì chủ thể phải nắm được quy luật khách quan chi 
phối khách thể, và dựa trên cơ sở đó, chủ thể mới lựa chọn đúng cách thức và phương 
hướng hoạt động, những phương tiện này có thể là nhưng công cụ vật chất hoặc cũng 
có thể là những thao tác trí tuệ và ngôn ngữ, hoặc. cũng có thể là cả hai kết hợp với 
nhau, nhờ phương pháp mà chủ thể có thể hướng vào đối tượng, để biến đổi nó theo 
mục tiêu dự kiến. Kết thúc sự biến đổi của đối tượng, ta thu được một kết quả và nếu 
kết quả phản ánh những nét cơ bản nhất của mục đích dự kiến, khi đó phương pháp tác 
động tới chủ thể vận dụng được coi là hiệu nghiệm.  

Spinôda đã viết: "Phương pháp tốt là phương pháp vạch ra cho người ta thấy phải 
định hướng trí tuệ như thế nào cho phù hợp với chuẩn mực của một tư tưởng chân thực 
cho trước". 

* Mối quan hệ cơ bản chi phối việc sử dụng phương pháp bản chất của phương 
pháp phản ánh mối liên hệ mang tính quy luật giữa ba yếu tố có mặt trong mọi hoạt 
động của con người. Đó là mục đích, nội dung và phương pháp. 

Theo lí thuyết hoạt động, mục đích là kết quả dự kiến của hành động, nhờ nó mà 
con người mong muốn thỏa mãn một nhu cầu nào đó. Mục đích chứa đựng cái khách 
quan và cái tâm lí chủ quan được hình dung trong não của chủ thể và nó gắn chặt với 
nhu cầu. 

Mục đích mà chủ thể dự tính cho hoạt động sẽ quyết định việc vạch ra phương 
pháp cho chính hoạt động đó. Mục đích quyết định cách thức hoạt động, tức là quyết 
định việc tìm ra phương pháp cho chính hoạt động đó. Mục đích quyết định hệ thống 
những thao tác liên tiếp cần phải thực hiện để đạt tới và kết thúc ở chính nó (mục 
đích). Tính mục đích của phương pháp là nét đặc trưng cơ bản nổi bật nhất của nó. 
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Có thể nói mục đích quyết định phương pháp. Mục đích nào, phương pháp đó. 
Muốn cho hoạt động thành công thì nhất thiết phải đảm bảo sự thống nhất giữa mục 
đích và phương pháp. V.I. Lênnin đã nói rõ: "... phương pháp là ý thức về hình thức 
của sự tự vận động bên trong của nội dung"1 Theo Hêghen: "Như vậy phương pháp 
không phải là hình thức bên ngoài mà chính là linh hồn và khái niệm của nội dung"** 
sự thống nhất biện chứng giữa nội dung và phương pháp thể hiện ở lôgic phát triển của 
khoa học. Một khoa học với các thành phần cấu trúc của nó, đến độ trưởng thành sẽ có 
khả năng trở thành công cụ để giành được những hiểu biết mới tức là nó có khả năng 
tác động như một phương pháp. M.B. Turốpxki viết: "Tiêu chuẩn về tính khoa học của 
một lí thuyết là trình độ trưởng thành của nó đến mức nó tác động với tư cách là 
phương pháp"***. 

Lịch sử khoa học cho ta thấy rằng, hệ thống khoa học (nội dung) tạo ra cơ sở 
khách quan cho phương pháp của nó và đến lượt mình, phương pháp lại giúp cho hệ 
thống khoa học đạt tới những đỉnh điểm cao hơn. 

Như vậy, nói tới sự thống nhất giữa nội dung và phương pháp cũng chính là nói 
tới lôgic vận động của khoa học, trong đó khoa học (nội dung) là cái xuất phát, còn 
phương pháp là cái lệ thuộc. 

Phương pháp bao gồm một tổ hợp những thao tác liên tiếp, chúng được dàn xếp 
theo một trình tự hợp lí, hợp quy luật khách quan mà chủ thể tác động lên đối tượng để 
nhằm nhận biết và cải biến nó. Đó là sự phát triển không liên tục mà gián đoạn theo 
thời gian. Vì thế phương pháp có một cấu trúc nhất định, một chương trình, các hành 
động, một trình tự nhất định. Phương pháp thuộc một phạm trù tư duy khoa học. Nói 
tới một hoạt động có phương pháp là nói tới tính tổ chức, tính kế hoạch, tính hợp lí của 
hoạt động. 

Những phân tích trên đây về phương pháp nói chung có thể giúp chúng ta có 
những nhận định sau: 

 - Phương pháp là cách thức hoạt động của con người, trong đó có sự kết hợp 
giữa những quy luật khách quan đã được con người nhận thức với tính mục đích của 
con người, nhằm biến đổi đối tượng.  

 - Cơ sở khách quan của phương pháp khoa học là hệ thống kiến thức khoa học, 
phản ánh quy luật vận động của đối tượng nghiên cứu. Ngược lại, phương pháp tác 
động như là công cụ để giành những kiến thức mới; ngoài ra, đổi mới giúp cho sự phát 
triển khoa học. 

 - Một khoa học khi phát triển tới trình độ cao, có khả năng trở thành phương 
pháp của chính nó và của những khoa học khác nhau. Nói cách khác, một lí thuyết sẽ 
                                                 
1 V.L.Lênin. Sđd. Tr.105 
* V.L.Lênin. Sđd. Tr.258  
**M.B. Turốpxki. Những vấn đề Triết học. 1965. Tr. 51.(bản tiếng Nga).  
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được xem là có tính khoa học cao vì nó làm được vai trò của phương pháp. 

 - Phương pháp chỉ hiệu nghiệm khi ta đảm bảo được mối liên hệ có tính quy luật 
giữa mục đích - nội dung - phương pháp trong các hoạt động mà nó tham gia.  

III. Khái niệm phương pháp dạy học  

1. Phương pháp dạy học là gì? 

Có thể có nhiều định nghĩa về phương pháp dạy học dựa trên cách quan niệm về 
quá trình dạy học. Ở đây chỉ xin nêu ra một định nghĩa đáng chú ý. 

Theo tác giả Nguyễn Ngọc Quang, "Phương pháp dạy học là cách thức làm việc 
của thày và trò trong sự phối hợp thống nhất và dưới sự chỉ đạo của thày, nhằm thực 
hiện tốt nhiệm vụ dạy học". 

Theo Iu - K.Babanxki: " Phương pháp dạy học là cách thức tương tác giữa thầy 
và trò nhằm giải quyết các nhiệm vụ giáo dưỡng, giáo dục và phát triển trong quá trình 
dạy học". 

Theo I.Ia. Lécne: "Phương pháp dạy học là một hệ thống những hành động có 
mục đích của giáo viên, nhằm tổ chức hoạt động nhận thức và thực hành của học sinh, 
đảm bảo cho học sinh lĩnh hội nội dung học vấn". 

Ngoài ra, còn có nhiều định nghĩa khác và cùng với những định nghĩa nêu trên, 
các tác giả đã nêu lên một cách rất khái quát về phương pháp dạy học, trong đó nổi bật 
các nội hàm cơ bản sau: phương pháp là cách thức tổ chức hoạt động nhận thức của 
học sinh và sự điều khiển nó; phương pháp là những thủ thuật lôgic được sử dụng để 
giúp học sinh nắm kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo một cách tự giác; phương pháp là sự vận 
động theo nội dung dạy học.  

Nhìn chung, lí luận về phương pháp dạy học đã được hình thành, phát triển và 
hoàn thiện trên cơ sở kế thừa có phân tích, phê phán và chọn lọc nhưng thành tựu về 
tâm lí học sư phạm và giáo dục học đại cương, lí luận dạy học nói riêng. Đặc biệt là 
những quan điểm hiện đại có liên quan với xu hướng tối ưu hóa quá trình dạy học như 
tích cực hóa, cá biệt hóa, công nghệ hóa và tương ứng với các xu hướng đó là một hệ 
thống các phương pháp dạy học tích cực như dạy học tình huống, dạy học Algôrít, dạy 
học theo nhóm, phương pháp sư phạm tương tác, v.v... 

Dạy học là quá trình nhận thức độc đáo của học sinh nhằm chiếm lĩnh nội dung 
học vấn; phương pháp dạy học chính là những con đường, những cách thức hoạt động 
là phương tiện nhằm lĩnh hội nội dung dạy học. Mối quan hệ giữa phương pháp và nội 
dung trong quá trình dạy học là mối quan hệ tương tác giữa cái được phản ánh và là 
phương thức phản ánh mà cái được phản ánh cần được chuyển tải tới người học một 
cách đầy đủ, chính xác, khách quan bằng những phương pháp sư phạm có hiệu quả. 
Nhưng việc chiếm lĩnh nội dung đó như thế nào lại phụ thuộc rất nhiều vào bản thân 
người học, vào phương pháp và kĩ năng tự học của học sinh. Bởi lẽ, trong dạy học 
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cũng như trong hoạt động nhận thức của con người, mọi phản ánh đều khách quan về 
nội dung và chủ quan về hình thức. Vì vậy, nghiên cứu phương pháp dạy học không 
thể tách rời việc nghiên cứu các phương pháp và kĩ năng tự học. 

Như vậy, phương pháp dạy học có tác dụng trong thực hiện mục tiêu, nâng cao 
dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; nó là phương tiện, là con đường, là cách 
thức hoạt động chung của cả người dạy và người học, nhằm trang bị tri thức, kĩ năng, 
kĩ xảo và phát triển trí tuệ cho học sinh. Trên cơ sở đó hình thành thế giới quan và các 
phẩm chất nhân cách cho các em.  

Từ sự, phân tích trên đây, có thể nêu lên khái niệm phương pháp dạy học như 
sau: Phương pháp dạy học là cách thức hoạt động phối hợp, thống nhất của giáo viên 
và học sinh do giáo viên tổ chức, điều khiển và học sinh tự tổ chức, tự điều khiển 
nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ dạy học. 

* Phương pháp dạy học có các đặc điểm cơ bản sau: 

 - Phương pháp dạy học có tính mục đích. Phương pháp dạy học do mục đích 
định hướng, bị quy định và chi phối bởi mục đích, mục tiêu giáo dục - đào tạo nói 
chung, các nhiệm vụ dạy học nói riêng. Ngược lại, phương pháp dạy học lại là cách 
thức, phương tiện, con đường nhằm thực hiện mục đích, nhiệm vụ giáo dục, dạy học. 
Cho nên, có thể nói: mối quan hệ giữa mục đích, nhiệm vụ dạy học với phương pháp 
dạy học là mối quan hệ giữa phương tiện và mục đích.  

 - Phương pháp dạy học có tính nội dung. Phương pháp dạy học "là hình thức về 
cách thức vận động bên trong của nội dung", là phương thức chuyển tải nội dung từ 
người dạy, từ sách và các nguồn tài liệu tới người học cũng như là phương thức chiếm 
lĩnh các nguồn tài liệu đó của người học. Nó bị qui định và chi phối bởi nội dung dạy 
học; mỗi môn học đều có các phương pháp dạy học tương ứng. Vì vậy khi lựa chọn và 
vận dụng các phương pháp dạy học cần căn cứ vào đặc điểm, tính chất của các môn 
học, vào nội dung các bài học mà sử dụng các phương pháp dạy học sao cho phù hợp. 

 - Phương pháp dạy học có tính hiệu quả. Dạy học đòi hỏi tính khoa học và tính 
nghệ thuật rất cao. Mục đích cuối cùng của dạy học là phải mang lại chất lượng và 
hiệu quả tối ưu trong những điều kiện nhất định. Cho nên trong quá trình vận dụng các 
phương pháp dạy và học, giáo viên và trò phải tính đến cải cách dạy và cách học như 
thế nào để mang lại hiệu quả cao nhất. 

 - Phương pháp dạy học có tính hệ thống. Các phương pháp dạy học không tồn 
tại biệt lập mà luôn hợp thành một hệ thống hoàn chỉnh có quan hệ mật thiết, bổ sung, 
hỗ trợ cho nhau. Trong lịch sử phát triển của giáo dục học, các nhà giáo dục đã đưa ra 
nhiều hệ thống phương pháp dạy học khác nhau kể cả tên gọi và nội dung các phương 
pháp nhưng đều hướng tới việc thực hiện mục đích và các nhiệm vụ dạy học. 

Dưới đây, chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu bản chất của phương pháp dạy học thông 
qua việc xem xét một số mối quan hệ giữa các thành phần tạo nên phương pháp. 
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2. Quan hệ giữa dạy và học trong phương pháp dạy học  

Phương pháp dạy học bao gồm phương pháp dạy và phương pháp học. Hai hoạt 
động này tuy có khác nhau về đối tượng tác động, song lại thống nhất với nhau về mục 
đích, chúng là hai mặt của quá trình dạy học, trong đó phương pháp dạy giữ vai trò chỉ 
đạo còn phương pháp học chịu sự chi phối của phương pháp dạy nhưng vẫn có tính 
độc lập tương đối và có ảnh hưởng trở lại đối với phương pháp dạy.  

I.Ia. Lécne đã mô tả mối quan hệ giữa phương pháp dạy và phương pháp học 
theo hình 3: 

 

Phương pháp học có hai chức năng là truyền đạt và chỉ đạo. Các phương pháp 
học cũng có hai chức năng là lĩnh hội và tự chỉ đạo. 

Trong quá trình dạy học có chức năng của mình, giáo viên truyền đạt nội dung 
khoa học cho học sinh và thông qua lôgic của chính nội dung đó. Giáo viên hướng 
dẫn, tổ chức, kiểm tra, đánh giá hoạt động học của học sinh, vì thế mà phương pháp 
dạy trở thành yếu tố định hướng cho sự vận động của phương pháp học. 

Về phía học sinh, các em vừa tiếp thu nội dung dạy học và cũng thông qua toàn 
bộ lôgic bài giảng của giáo viên, vừa tự lực cải tạo sự học tập của bản thân. 

* Mối quan hệ giữa phương pháp học và các giai đoạn của sự học tập: 

Hoạt động học tập ban đầu nội dung học tập. Trong giai đoạn này, bằng các hoạt 
động nghe, nhìn, hiểu, ghi chép, nhớ nội dung bài giảng. 

+ Xử lí thông tin khi tự học, tự nghiên cứu: Nhiệm vụ của giai đoạn này là biến 
những tri thức được giáo viên truyền đạt trở thành những kiến thức của riêng mình nhờ 
hoạt động tích cực của các thao tác tư duy. 

+ Học sinh vận dụng tri thức đã học vào việc giải quyết các tình huống cụ thể: 
Nhiệm vụ chính trong giai đoạn này của các em là vận dụng kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo 
đã học vào việc giải quyết các nhiệm vụ nhận thức quen biết hoặc mới lạ. 
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Phương pháp dạy học bao gồm phương pháp dạy và tổ hợp ba phương pháp học 
ứng với ba giai đoạn học tập nêu trên của học sinh. Phương pháp dạy trong trường hợp 
này vẫn giữ vai trò chỉ đạo cho cả ba giai đoạn học tập. 

 - Mối quan hệ giữa phương pháp dạy học với nội dung dạy học và trình độ lĩnh 
hội: Nội dung dạy học được học sinh lĩnh hội theo ba kiểu đặc trưng, phản ánh ba tổ 
hợp phương pháp dạy học tương ứng nhằm giúp cho học sinh đạt tới một trình độ lĩnh 
hội nhất định. Những tổ hợp phương pháp đó là: 

+ Tổ hợp các phương pháp thông báo - tái hiện. 

+ Tổ hợp các phương pháp làm mẫu - bắt chước. 

+ Tổ hợp các phương pháp nêu vấn đế - tìm tòi sáng tạo. 

Lí luận dạy học, qua thực tiễn đã khẳng định rằng, mỗi phương pháp dạy học dẫn 
tới một trình độ lĩnh hội nhất định và ứng với mỗi loại nội dung dạy học cần có một 
phương pháp dạy học thích hợp, không có phương pháp dạy học vạn năng. Các 
phương pháp dạy học cụ thể đều thuộc vào một trong ba kiểu nói trên. Nếu coi mục 
đích dạy học là nhằm dẫn dắt học sinh đạt tới một trình độ nhận thức xác định thì khi 
xây dựng nội dung dạy học, người ta sẽ dự kiến trước một trình độ lĩnh hội của học 
sinh để từ đó xác định những nội dung dạy học nhằm giúp học sinh đạt tới trình độ 
lĩnh hội dự kiến. Kết quả của quá trình dạy học phụ thuộc rất lớn vào phương pháp dẫn 
dắt người học; và nếu như đạt tới trình độ lĩnh hội dự kiến thì điều đó chứng tỏ rằng 
nội dung và phương pháp dạy học là hiệu nghiệm. Mối quan hệ nêu trên được phản 
ảnh qua hình 4: 

Loại nội 
dung dạy 

học 
Phương pháp dạy Trình độ, lĩnh hội theo dự kiến (K) 

Thông báo Tái hiện KA 
A 

Đưa ra tình huống quen biết Áp dụng thành thạo KA2 

B Lên kế hoạch  Bắt chước KB 

C 
Đưa ra tình huống mới có vấn 

đề hoặc bài toán 
Tìm tòi,  

giải quyết sáng tạo 
KC 

Hình 4. Mối liên hệ giữa phương pháp dạy học và nội dung dạy học. 

3. Mối liên hệ giữa phương pháp khoa học và phương pháp dạy học 

Trong cùng một bộ phận của một lĩnh vực khoa học, phương pháp khoa học và 
phương pháp dạy học đều có chung một đối tượng nhận thức. Cả hai loại phương pháp 
đều bao gồm những thao tác và thủ thuật tương đồng để tác động vào đối tượng. Song 



 66

phương pháp khoa học bao giờ cũng là cái có trước, là xuất phát điểm cho phương 
pháp dạy học - cái có sau. Người ta coi phương pháp khoa học bộ môn là hạt nhân của 
phương pháp dạy học bộ môn đó. 

Xuất phát từ trình độ nhận thức của chủ thể trong nhận thức khoa học và chủ thể 
trong nhận thức học tập là có một khoảng cách xa với nhà khoa học lý tính tự lực và 
sáng tạo cao trong quá trình tìm ra chân lí mới từ hiện thực khách quan; còn với học 
sinh là sự tự giác, tích cực trong khuôn khổ chỉ đạo của giáo viên để phát hiện lại chân 
lí cho riêng mình; phương pháp khoa học và phương pháp dạy học cho dù đều thuộc 
cùng một bộ phận của khoa học xuất xứ, song chúng không đồng nhất với nhau, chúng 
có tính độc lập riêng. Vì thế, chúng ta có thể cho rằng, phương pháp dạy học là sự 
thống nhất hữu cơ giữa phương pháp khoa học xuất xứ với tổ hợp những thủ thuật, 
cách thức sư phạm phù hợp với điều kiện của chủ thể nhận thức và đối tượng nhận 
thức. Từ quan điểm này, khi xem xét mối quan hệ giữa phương pháp khoa học và 
phương pháp dạy học, đã cho chúng ta thấy rằng, sự chuyển hóa của phương pháp 
khoa học thành phương pháp dạy học là con đường được biểu hiện khá phổ biến trong 
quá trình vận dụng các phương pháp dạy học cụ thể. Bảng so sánh của GS. Nguyễn 
Ngọc Quang dưới đây đã mô tả điều đó. 

Phương pháp dạy học xuất xứ Phương pháp dạy học tương ứng 

 - Quan Sát 

 - Thực nghiệm khoa học  

 - Hội thảo, Xêmina 

 - Báo cáo khoa học, bảo vệ luận án

 - Quan sát 

 - Thí nghiệm, thực hành, thực nghiệm

 - Đàm thoại 

 - Thuyết trình diễn giải ... 

Những phương pháp khoa học khi đã đủ điều kiện chín muồi để chuyển hóa 
thành phương pháp sư phạm tương ứng, chúng sẽ vận động và phát triển với tư cách là 
một phạm trù của khoa học giáo dục nói chung là lí luận dạy học nói riêng. 

Trong quá trình dạy học, tùy thuộc vào trình độ nhận thức của học sinh, tỉ trọng 
tham gia của các phương pháp khoa học và phương pháp sư phạm có sự khác biệt. Sự 
khác biệt ấy biểu hiện ở chỗ: trình độ nhận thức của học sinh càng thấp thì sự can thiệp 
của phương pháp sư phạm càng nhiều, còn khi trình độ nhận thức của học sinh càng 
cao thì tỉ lệ tham gia của các phương pháp khoa học càng lớn. Quy luật trên có thể 
được diễn tả (theo hình 5)1. 

                                                 
1 Nguyễn Ngọc Quang, Lí luận dạy học, 1989. Tr.110 
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Hình 5. Mối quan hệ giữa phương pháp sư phạm và phương pháp khoa học. 

Nhìn vào hình 5, tại điểm A trên đường parabol cho ta thấy, khi trình độ nhận 
thức của học sinh ở mức độ thấp thì tỉ lệ tham gia của phương pháp sư phạm là 6, của 
phương pháp khoa học là 0.5 và ngược lại, tại điểm B trên đường parabol, khi trình độ 
nhận thức của học sinh ở mức độ cao thì tỉ lệ tham gia của phương pháp khoa học là 6, 
còn của phương pháp sư phạm là 0.5. 

IV. Phân loại các phương pháp dạy học 

Phân loại các phương pháp dạy học là một trong những vấn đề được quan tâm 
trong lí luận dạy học, bởi thông qua, phân loại, các phương pháp sẽ được sắp xếp theo 
những dấu hiệu bản chất trên nhiều bình diện, giúp cho việc nhìn nhận, đánh giá các 
phương pháp được chính xác hơn là điều đó có tác dụng nâng cao hiệu quả thực tế khi 
vận dụng các phương pháp phù hợp với mục đích hoạt động dạy học. Sự phân loại hợp 
lí các phương pháp sẽ giúp cho bản thân phương pháp và cả khoa học tương ứng có 
điều kiện phát triển thêm những bước mới về chất. 

Cho tới nay, có tới hàng trăm phương pháp giảng dạy và hàng chục cách phân 
loại khác nhau. Chẳng hạn, các nhà giáo dục học Liên Xô (cũ) đã phân loại phương 
pháp dạy học dựa trên một số dấu hiệu cơ bản sau: 

 - Phân loại theo nguồn kiến thức và đặc điểm tri giác thông tin (các phương pháp 
dùng lời, trực quan, thực hành) của S.I. Pêtrốpxki, E.ia. Golan. 

 - Phân loại theo các nhiệm vụ cơ bản lí luận dạy học (các phương pháp truyền 
thụ kiến thức, hình thành kĩ năng, kĩ xảo, ứng dụng tri thức, hoạt động sáng tạo, củng 
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cố, kiểm tra) của M.A.Đanhilốp, B.P.Esipốp. 

 - Phân loại theo đặc điểm hoạt động dạy học: các phương pháp thông báo và lĩnh 
hội, giải thích và tái hiện, thiết kế thực hành và bắt chước, giải thích, kích thích và tìm 
kiếm từng phần, của MI. Macmutốp.  

 - Phân loại theo nguồn kiến thức và lôgic từ sự lĩnh hội, do N.M.Vedilin đề xuất.  

 - Phân loại theo nguồn kiến thức và mức độ độc lập của học sinh trong hoạt 
động học tập theo đề xuất của A.N. Aleksúc, I.D. Dverép. 

 - Phân loại theo các yếu tố tạo thành phương pháp: lôgic, nội dung, nguồn kiến 
thức, quá trình và tổ chức hoạt động dạy học của S G. Sapôvalencô. 

Sự phong phú trong việc phân loại phương pháp dạy học như chúng ta thấy chứng 
tỏ tính chất phức tạp của hoạt động dạy học và cho dù nó đã dược cày xới từ lâu, song 
trước nó vẫn còn một khoảng trống về sự thống nhất trong quan niệm của nhiều học giả 
sư phạm, đặc biệt là đối với những người trực tiếp làm công tác giảng dạy. 

Để có cơ sở trong việc phân loại phương pháp giảng dạy, chúng ta sẽ tìm hiểu 
những quan điểm định hướng cho sự phân loại: 

Phân loại các phương pháp không phải là sự sắp xếp chúng một cách hỗn độn, 
mà đó là sự liên kết chúng với nhau, theo một hệ thống hợp lí dựa trên những quy luật 
chi phối chúng. Đối với phương pháp dạy học, những quy luật về mối quan hệ giữa 
mục đích - nội đung - phương pháp - trình độ lĩnh hội của học sinh v.v... là những quy 
luật khách quan giúp ta có khả năng xác định được tiêu chuẩn để phân loại chúng. 

Theo quy luật chung, sự vận động của vật chất và tinh thần thường phát triển 
theo chiều hướng kế thừa, cái sau vừa chứa dựng những yếu tố cơ bản của cái có 
trước, song ở nó lại tồn tại những yếu tố mà cái trước chưa có được. Điều đó cũng có 
nghĩa là các hình thái phát triển cao vừa xuất phát từ các hình thái phát triển kém hơn, 
vừa chứa đựng những yếu tố không tồn tại trong hình thái có trước. Viện sĩ B. Keđrốp 
đã từng kết: cái đơn giản là cái khởi đầu trong quá trình đang xét của sự phát triển, là 
cái kém phát triển, đại diện cho trình độ thấp hơn của sự phát triển so với cái phức tạp. 

Cái phức tạp là kết quả cùng quá trình phát triển đó, là cái phát triển hơn, là hình 
đó cao hơn của sự phát triển"1. Dựa trên những định hướng đã nêu, việc phân loại các 
phương pháp dạy học được đi từ những dấu hiệu đơn giản, chung nhất, có thể cảm 
nhận được bằng trực giác của phương pháp, rồi từ đó, căn cứ trên những dấu hiệu bên 
trong, phản ánh thuộc tính bản chất của phương pháp để phân loại tiếp theo. Những 
phương pháp dạy học được sắp xếp theo những dấu hiệu bên ngoài hay cấu trúc bên 
trong của phương pháp tạo thành một hệ thống, có mối liên kết chặt chẽ, vừa đảm bảo 
lôgic của sự phát triển phù hợp với trình độ nhận thức của từng cấp học khi vận dụng 
chúng, vừa đảm bảo sự phát triển tiếp theo của hệ thống.  
                                                 
1 B.Kêđrốp. La. Classification des sciences. Edittion du Progres. Moscon. 1977. Tập I. Tr. 26 (bản tiếng Pháp) 
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Nhờ những định hướng nêu trên, chúng ta sẽ có dược tiêu chuẩn cơ sở bản sau 
khi thực hiện phân loại phương pháp dạy học. 

- Tiêu chuẩn dựa vào dấu hiệu cấu trúc bên ngoài của phương pháp dạy học. Cấu 
trúc bên ngoài của phương pháp dạy học là những cách thức hoạt động của thầy và trò 
mà chúng ta có khả năng nhận biết dược nhờ những cảm nhận trực giác về dấu hiệu 
không gian, thời gian và thông tin. 

+ Dựa trên dấu hiệu đề mục, đích dạy học ứng với từng khâu của quá trình dạy 
học, các phương pháp dạy học ứng với chúng dược nhóm họp thành năm tập hợp sau: 

 - Tập hợp những phương pháp dạy khi nghiên cứu tài liệu mới (A). 

- Tập hợp những phương pháp dạy học khi củng cố kiến thức (B). 

- Tập hợp những phương pháp dạy học khi vận dụng phức hợp kiến thức, kĩ 
năng, kĩ xảo (C). 

- Tập hợp các phương pháp khái quát hoá (D). 

- Tập hợp các phương pháp kiểm tra, đánh giá kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo (E) 

+ Dựa trên nguồn phát thông tin trong quá trình dạy học, mỗi tập hợp nêu trên 
lại được phân thành ba nhóm phương pháp dạy học sau:  

- Nhóm phương pháp dạy học có sử dụng lời nói (a). 

- Nhóm phương pháp dạy học có sử dụng phương tiện trực quan (b). 

- Nhóm phương pháp dạy học bao gồm các công tác tự lực của học sinh (c). 

+ Dựa trên các công việc cụ thể của giáo viên và của học sinh, mỗi nhóm 
phương pháp nêu trên lại bao gồm nhiều phương pháp mang những tên gọi khác nhau 
ứng với cách thức hoạt động dạy hoặc cách thức hoạt động học, tên các phương pháp 
dạy học là không hạn chế. 

Tiêu chuẩn dựa vào dấu hiệu phản ánh cấu trúc bên trong của phương pháp dạy 
học. Cấu trúc bên trong của phương pháp dạy học phản ánh cách thức chỉ đạo, tổ chức 
lôgic vận động của hoạt động - dạy và cách thức tự tổ chức, tự chỉ đạo lôgic vận động 
của hoạt động học. 

Với những dấu hiệu này chúng ta khó có thể quan sát trực tiếp mà chỉ có thể 
nhận biết thông qua các biểu tượng phản ánh hoạt động nhận thức của thày và trò. 

Dựa trên cấu trúc bên trong của phương pháp dạy học: mỗi phương pháp dạy học 
cụ thể được thực hiện hoặc theo một trong các loại thao tác trí tuệ (như phân tích, tổng 
hợp, so sánh, đối chiếu, quy nạp, diễn dịch, loại suy vv…) hoặc theo một trong các 
kiểu lôgic tổ chức hoạt động dạy học (như: thông báo, tái hiện, làm mẫu, bắt chước, 
nêu vấn đề, tìm tòi, sáng tạo). 

Tổng hợp việc phân loại phương pháp dạy học như đã nêu trên, được phản ánh 
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trên hình 6. 

 

Hình 6. Tổng hợp cách phân loại phương pháp dạy học. 
Thời gian gần đây, chúng ta thấy xuất hiện nhiều phương pháp dạy học mới như 

dạy học trên mạng Internet, dạy học giáo hóa, dạy học chương trình hóa, v.v... Sự có 
mặt của những phương pháp dạy học này đem lại những chuyển biến mới về chất so 
với những phương pháp dạy học truyền thống bởi chúng đem lại khả năng tăng cường 
hoạt động tự lực, tích cực cho học sinh, điều rất cần thiết trong thời đại bùng nổ thông 
tin hiện nay, đáp ứng tốt hơn việc đào tạo những công dân tương lai. 

Thích ứng được với sự phát triển như vũ bão của đời sống kinh tế chính trị, xã 
hội. Tuy nhiên, cần phải hiểu rằng, mỗi phương pháp nêu trên được coi như một xu 
hướng dạy học hiện đại, nó không phải là một phương pháp cụ thể mà thường là một 
tích hợp những yếu tố tích cực của nhiều phương pháp hợp lại nhằm giải quyết một 
mục đích sư phạm chuyên biệt. Song, để thực hiện mục đích chuyên biệt này, mỗi xu 
hướng dạy học hiện đại tồn tại một nhân tố trung tâm, có tác dụng quyết định, có khả 
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năng liên kết những yếu tố còn lại tạo thành một hệ toàn diện phương pháp. Người ta 
lấy tên của nhân tố trung tâm này đặt tên cho hệ phương pháp tương ứng với xu hướng 
dạy học hiện đại mà nó thực hiện. Tập hợp những phương pháp dạy học như vậy được 
gọi là phân hệ phương pháp dạy học chuyên biệt hóa. Nói cách khác, phân hệ phương 
pháp dạy học chuyên biệt hóa được coi như một tổ hợp các phương pháp dạy học, 
chúng liên kết và tương tác chặt chẽ tới nhau; trong đó có một phương pháp giữ vai trò 
trung tâm, liên kết những phương pháp khác và có tác dụng quyết định tới hiệu quả 
trong việc thực hiện mục đích sư phạm. 

Sự hình thành phân hệ phương pháp chuyên biệt hóa làm xuất hiện những 
phương pháp mới trong dạy học như dạy học nêu vấn đề Ơrixtic; dạy học Algôrít hóa 
(bài toán); dạy học Gráp hóa; dạy học chương trình hóa; dạy học theo mạng Internet. 
Đây thực sự là một bước cải tiến mới về chất trong quá trình tìm tòi, phát triển về lí 
luận và thực tiễn của phương pháp dạy học. 

Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét và phân tích hệ thống các phương pháp dạy học 
đang được sử dụng rộng rãi trong nhà trường phổ thông và một vài phương pháp 
chuyên biệt khác. 

V. Một số phương pháp dạy học truyền thống 

1. Phương pháp dạy học dùng lời:  

Dựa trên nguồn phát thông tin là lời nói (Ngôn ngữ nói) và chữ viết (ngôn ngữ 
viết), chúng ta có thể kể tới các phương pháp cụ thể như: phương pháp thuyết trình; 
phương pháp sử dụng sách giáo khoa và các tài liệu học tập khác; phương pháp hỏi 
đáp; phương pháp dạy học nêu vấn đề - tìm tòi - sáng tạo. 

a. Phương pháp thuyết trình: 

Bản chất của phương pháp: Đặc điểm cơ bản nôi bật của phương pháp thuyết 
trình là tính chất thông báo qua lời giảng của giáo viên và tính chất tái hiện sau khi 
lĩnh hội tri thức của học sinh, mục đích của phương pháp: trình bày tài liệu mới một 
cách có hệ thống trong một khoảng thời gian xác định, kết hợp trong bài giảng với bổ 
sung những vấn đề phức tạp mà tự học sinh khó có thể nắm được, hoặc trình bày, giới 
thiệu những vấn đề thực tế, hệ thống hóa những tri thức mà học sinh đã lĩnh hội được. 

Mô hình của phương pháp, được phản ánh trên hình 7. 

 

 

Giáo viên 

 
Đối tượng Học sinh 

Hình 7: Phương pháp thuyết trình 
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Nhìn vào hình 7, chúng ta có thể thấy: giáo viên tác động vào đối tượng - bài 
giảng thông qua phương pháp nhận thức khoa học và bằng phương pháp sư phạm để 
chuyển tải kiến thức tới học sinh. Giáo viên là người trực tiếp điều khiển quá trình 
chuyển tải thông tin, còn học sinh đóng vai trò là người liếp thu tri thức. Như vậy, 
phương pháp này chỉ cho phép học sinh tái hiện lại tri thức, hoạt động nhận thức của 
các em mang tính thụ động. 

* Cấu trúc lôgic của phương pháp: 

+ Đặt vấn đề: Dựa trên cơ sở của đề bài, giáo viên thông báo những vấn đề 
chung nhất mà bài học phải thực hiện nhằm tạo tâm thế và nhu cầu tiếp thu những kiến 
thức mới. 

+ Phát biểu vấn đề: Giáo viên trình bày những vấn đề bộ phận nằm trong vấn đề 
chung mà bài học sẽ đề cập tới. 

+ Giải quyết vần đề: Là luận giải, chứng minh tìm hiểu bản chất của những vấn 
đề cụ thể đã nêu ra trong giai đoạn trước. Công việc giải quyết vấn đề được thực hiện 
theo các lôgic phổ biến là quy nạp - diễn dịch. 

Nếu đi theo con đường quy nạp, giáo viên có thể áp dụng một số cách trình bày 
bài giảng như sau: 

 - Quy nạp từng phần: Phân chia nội dung bài học thành những phần độc lập 
tương đối, rồi phân tích từng phần của bộ phận để rút ra kết luận sơ bộ. Kết luận 
này là cơ sở để phân tích vấn đề thứ hai mà cứ như vậy cho tới khi giải quyết hết 
các vấn đề đã đặt ra. Kết luận của bộ phận cuối cùng sẽ được coi là kết luận của 
bài học. 

 - Quy nạp song song: Nếu nội dung của bài học bao gồm nhưng vấn đề tương 
phản, giáo viên có thể áp dụng lối phân tích song song đặt nhưng vấn đề này bên 
cạnh nhau trong cùng một hoàn cảnh để so sánh, đối chiếu những thuộc tính hoặc 
quan hệ tương phản giữa chúng, từ đó rút ra kết luận cho từng thuộc tính đã đem 
ra so sánh (cả về mặt giống nhau và khác nhau của những vấn đề thuộc nội dung 
bài học). 

 - Bài học cũng có thể được tiến hành theo con đường diễn dịch 

Đi theo cách này giáo viên trình bày những kết luận dự kiến, sơ bộ của toàn bài 
hai từng phần của nội dung bài học, sau đó tiến hành giải quyết vấn đề theo những 
cách mà con đường quy nạp vẫn thực hiện, nghĩa là khi đó ta sẽ có các kiểu: diễn dịch 
từng phần, diễn dịch phát triển theo điểm tựa và diễn dịch song song. Những kết luận 
rút ra theo ba cách diễn địch sẽ giữ vai trò khẳng định cho kết luận dự kiến ban đầu. 

+ Kết luận vấn đề: Nội dung của kết luận là sự kết tinh cô đọng, chính xác, đầy 
đủ và khái quát nhát bản chất của nội dung bài học. 



 73

 - Những ưu điểm và nhược điểm của phương pháp thuyết trình:  

+Về ưu điểm: Phương pháp này tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tác động 
mạnh nó đến tư tưởng, tình cảm học sinh thông qua hoạt động giao tiếp trực diện bằng 
giọng nói, cử chỉ thích hợp. Chúng giúp cho học sinh nắm được tri thức có hệ thống, 
hoàn chỉnh, tạo điều kiện cho học sinh phát triển nhưng phẩm chất tâm lí cần thiết như 
có chủ định, nhạy cảm. 

+ Về nhược điểm: Học sinh dễ bị mệt mỏi do phải thụ động lĩnh hội; Hạn chế từ 
việc chú ý đầy đủ của giáo viên tới trình độ nhận thức chung và cá biệt hóa quá trình dạy 
học. 

 - Những yêu cầu cơ bản khi sư dụng phương pháp thuyết trình: 

+ Đảm bảo tính chính xác, rõ ràng biểu hiện của sự kiện, ý nghĩa giáo dục của 
nội dung trình bày. 

+ Đảm bảo tính hệ thống, lôgic trong trình bày nội đung. 

+ Đảm bảo sử dụng ngôn ngữ mang tính diễn cảm, hình tượng, khúc triết. Việc 
trình bày nội dung nhờ ngôn ngữ phải tạo sức truyền cảm, gây được hứng thú cho việc 
lĩnh hội của học sinh, tránh cho các em sự nhàm chán và mệt mỏi. 

+ Đảm bảo cho học sinh biết cách ghi chép theo cách hiểu của bản thân cũng như 
tính chính xác đối với những khái niệm cơ bản của bài học. Giúp cho học sinh biết ghi 
nhanh, đầy đủ những ý cơ bản, chủ yếu nhất trên cơ sở tích cực tư duy; vừa ghi vừa 
phát hiện những vấn đề cần tìm hiểu thêm, chưa rõ để có biện pháp khắc phục sau đó. 
Giáo viên có sự kiểm tra việc ghi chép của học sinh trên lớp để kịp thời chỉ ra cho các 
em những sai sót cụ thể. 

b. Phương pháp dùng sách giáo khoa và các tài liệu học tập  

Sách nói chung là một trong những nguồn thông tin bổ ích mà ở mọi thời đại nó 
đều tồn tại và được mọi người sử dụng. Một xã hội văn minh càng cần đến sách, bởi 
trong nó phản ánh những kinh nghiệm đã được hệ thống hóa là khái quát hóa mà nhân 
loại đã tích lũy được về quá khứ, hiện tại và cả những dự báo cho tương lai. 

Trong học đường,học sinh ở mọi cấp học đều phải sử dụng các loại sách như: 
sách giáo khoa. sách tham khảo, tư liệu có liên quan tới nội dung môn học và cả những 
sách đáp ứng nhu cầu giải trí của tuổi trẻ. Việc sử dụng sách như là nguồn tri thức nếu 
có sự quan tâm đúng mức của giáo viên, sách sẽ góp phần mở rộng, đào sâu vốn hiểu 
biết, rèn luyện ngôn ngữ, tăng cường năng lực thụ cảm, óc nhận xét, phê phán, bồi 
dưỡng hứng thú học tập, tình cảm và tư tưởng trong sáng. 

Sách giáo khoa là nguồn chứa đựng những tri thức chủ yếu mà học sinh phải lĩnh 
hội trong quá trình học tập ở trường phổ thông, nó đã được tập thể nhà sư phạm gia 
công, sắp xếp theo một hệ thông lôgic phù hợp với trình độ nhận thức của lứa tuổi, của 
những nhóm và của cá nhân. Tuy nhiên, với nội dung cho phép phù hợp với thời gian 
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lên lớp của mỗi bài học, một chương trình, nội dung sách giáo khoa chỉ hàm chứa 
những kiến thức, kĩ năng cơ bản, cốt lõi nhất của môn học. Vì thế, cùng với sách giáo 
khoa, nội dung bài giảng của giáo viên khi lên lớp và những tài liệu học tập có liên 
quan sẽ bổ sung và làm phong phú, hoàn chỉnh hơn những gì mà nội dung sách giáo 
khoa đã đề cập tới. Chính vì thế trong nhà trường, cần thiết phải có sự hướng dẫn, giúp 
đỡ học sinh làm quen với việc sử dụng sách giáo khoa kết hợp với việc sử dụng nguồn 
sách và tài liệu học tập khác (từ điển, báo chí, sách văn học, nghệ thuật, các sách khoa 
học, kĩ thuật) của giáo viên. 

Công việc hướng dẫn này của giáo viên được phân chia thành những nội dung sau: 

+ Hướng dẫn sử dụng sách ở trên lớp. 

+ Đưa ra vị trí của bài học trong sách (số trang cụ thể). 

+ Giải thích sự tương ứng giữa mục lục trình bày trong giáo khoa (đã được ghi 
lên bảng, với trình tự trong sách giáo khoa) 

+ Tiến hành giải thích những danh từ mới, thuật ngữ khoa học mới, làm rõ biểu 
đồ, hình vẽ in trong sách. 

+ Hướng dẫn học sinh ghi nhớ những nội dung quan trọng của bài học theo cách 
riêng của mỗi người (gạch chân, dùng bút màu). 

+ Chỉ ra cho học sinh thấy những nội dung nào trong sách cần phải kèm thêm tài 
liệu bổ trợ (có thể nêu ra tên những sách và tài hiệu đó) 

+ Hướng dẫn sử dụng sách ở nhà: . 

Học sinh càng lên lớp trên, việc sử dụng sách ở nhà càng được đặc biệt chú ý bởi 
nhu cầu đi sâu, mở rộng sự hiểu biết của các em càng trở lên cấp thiết. Đọc sách ở nhà 
được diễn ra chủ yếu trong thời gian tự học của học sinh và theo thứ tự: đọc sách giáo 
khoa trước (để tái hiện lại tri thức và bổ sung cho phần ghi trong vở), đọc tài liệu tham 
khảo sau.  

Có thể có hai cách sử dụng cơ bản đối với sách, đó là: đọc lướt để tóm lược và để 
nhận biết; đọc nghiên cứu để đi sâu, tìm tòi và minh chứng. Trong cách sử dụng sách 
theo kiểu nghiên cứu, kèm theo sự nhận ra kiến thức, học sinh cần ghi lại những tri 
thức hữu dụng cho việc ghi nhớ bài học, hoặc mang ý nghĩa như là sự tích lũy vốn 
hiểu biết cho bản thân. Nếu thấy cần thiết, học sinh cần ghi lại nguyên văn những công 
thức, những đoạn văn hay để minh họa cho bài học, cho suy nghĩ của mình trước mắt 
và lâu dài. 

Đối với những tài liệu theo yêu cầu của chương trình môn học đặt ra (chẳng hạn, 
các tác phẩm văn học, những sự kiện lịch sử ...), khi đọc xong, học sinh cần lập được 
dàn ý của tư liệu đó, bao gồm chương, mục lớn, nội dung chính trong chương mục 
phản ánh ý tưởng cơ bản của tài liệu dưới dạng cô đọng, ngắn gọn. Thực hiện công 
việc này sẽ giúp cho học sinh phát triển được năng lực khái quát hóa, hệ thống hóa, 
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đồng thời khi cần, học sinh có thể biểu đạt được bằng ngôn ngữ của mình một cách 
nhanh chóng. 

Để thực hiện có hiệu quả phương pháp này, hoạt động dạy học cần đảm bảo một 
số yêu cầu sau: 

 - Đối với giáo viên: trước khi lên lớp phải nghiên cứu kĩ sách giáo khoa để xác 
định được mức độ khó, dễ của từng phần nội dung, trên cơ sở đó mà tự mình bổ sung 
chi tiết hoặc giao nhiệm vụ đó cho học sinh tìm tòi trong sách tham khảo khác. Cần 
tránh các khuynh hướng như chỉ dập khuôn máy móc theo sách giáo khoa, hoặc thoát 
ly hẳn sách giáo khoa đều không phù hợp với yêu cầu dạy học. Việc sử dụng sách giáo 
khoa của giáo viên trên lớp phái hết sức mềm dẻo, vừa không được bỏ sót những nội 
dung cơ bản chủ yếu, vừa phải thêm vào những gì đáng được bổ sung để giờ học luôn 
mang tính sống động và phát triển. 

 - Đối với học sinh: trước khi lên lớp cần đọc bài sẽ học để sơ bộ nắm được cấu 
trúc, nội dung của bài mới, thấy được những chỗ nào còn vướng mắc, cần sự giúp đỡ 
của giáo viên trên lớp, nhờ đó mà khi nghe giảng các em có thể chủ động hơn, phân 
phối chú ý đúng lúc hơn. 

Trong quá trình đọc sách ở nhà, mỗi học sinh cần tập trung chú ý nỗ lực suy nghĩ 
để ghi chép và liên kết được những tri thức trong sách với những thông tin đã lĩnh hội 
trên lớp, tạo ra một hệ thống tri thức vững chắc giúp cho sự ghi nhớ kiến thức được 
vững vàng hơn. 

c) Phương pháp hỏi - đáp 

Phương pháp hỏi - đáp thực chất là phương pháp mà trong đó giáo viên đặt ra 
một hệ thống câu hỏi để học sinh lần lượt trả lời, đồng thời có thể trao đổi qua lại dưới 
sự định hướng của giáo viên nhằm làm sáng tỏ những vấn đề mới, rút ra những kết 
luận cần thiết từ những tài liệu đã học cũng như từ những kinh nghiệm đã tích lũy 
được trong hoạt động thực tế, nhờ đó mà học sinh được củng cố, mở rộng và đào sâu 
những tri thức đã học, kiểm tra được việc nắm vững tri thức của học sinh. Có thể nói 
trong phương pháp này, hệ thống hỏi - đáp là nguồn kiến thức chủ yếu cung cấp cho 
học sinh trong giờ học. 

Tương ứng nói những chức năng nêu trên, căn cứ vào tính chất nhận thúc của 
người học: hoặc thực tiễn dạy học ở nhà trường phổ thông hiện nay đang tồn tại một số 
phương pháp hỏi - đáp cơ bản sau: 

 - Hỏi - đáp tái hiện: bản chất của phương pháp này là giáo viên đặt ra những câu 
hỏi, học sinh phải nhớ lại những gì đã học để trả lời, ở phương pháp này học sinh 
không cần đến sự suy luận mà thường chỉ sử dụng tới ghi nhớ máy móc. 

 - Hỏi - đáp giải thích - minh hoạ: phương pháp này có mục đích nhằm giải thích 
làm sáng tỏ một vấn đề nào đó, có kèm theo những ví dụ minh họa cho lập luận của 
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mình. Nội dung giải thích được kiến tạo thành một hệ thống câu hỏi - lời đáp. 

 - Hỏi - đáp tìm tòi - phát hiện (hay còn gọi là hỏi - đáp Ơrixtíc). Phương pháp 
này là phương pháp mà trong đó giáo viên tổ chức sự trao đổi, kể cả tranh luận giữa 
giáo viên với học sinh; giữa học sinh với nhau, thông qua đó mà học sinh đạt tới mục 
đích học tập; Hệ thống câu hỏi do giáo viên đưa ra thường mang tính chất nêu vấn đề, 
buộc học sinh ở vào trạng thái có vấn đề, căng thẳng trí tuệ và tự tìm lời giải đáp; Hệ 
thống câu hỏi - lời đáp trở thành nguồn tri thức chủ yếu mà học sinh phải lĩnh hội bên 
cạnh sự đạt tới phương pháp nhận thức cho mỗi học sinh. Hệ thống câu hỏi của giáo 
viên giữ vai trò chỉ đạo, dẫn dắt học sinh từng bước đạt tới chân lí theo một lôgic chặt 
chẽ, có dự kiến trước của thầy; Hoạt động của học sinh là hoạt động của người đi tìm 
chân lí một cách chủ động, có hứng khởi và quyết tâm cao. 

 - Phương pháp hỏi - đáp tìm tòi sáng tạo có ý nghĩa lớn lao trong việc đào tạo 
những con người tự lực, sáng tạo cho xã hội. Nó tạo điều kiện cho học sinh phát huy 
được tính tích cực, độc lập nhận thức, phát triển được hứng thú học tập và khát vọng 
tìm kiếm chân lí mới. Song cũng nên khắc phục tình trạng hiện nay trong khi sử dụng 
phương pháp này của một số giáo viên là người ta buộc học sinh trả lời máy móc 
những điều đã bày sẵn nên không phát huy được tính tích cực của học sinh, hoặc đặt ra 
những câu hỏi vượt quá trình độ nhận thức và kinh nghiệm sống của học sinh, khiến 
các em trở nên mệt mỏi và chán nản, giảm sút hứng thú học tập. 

Để thực hiện phương pháp này, về phương diện tổ chức hoạt động của học sinh. 
chúng ta có thể nêu lên một số phương án sau đây: 

+ Phương án thứ nhất: Giáo viên đặt ra một hệ thống gồm nhiều câu hỏi riêng rẽ, 
một câu hỏi sẽ được một học sinh trả lời. Tổ hợp các câu hỏi và các câu trả lời tương 
ứng sẽ tạo ra nguồn thông tin cho cả lớp.  

+ Phương án thứ hai: Giáo viên đặt ra cho học sinh cả lớp một câu hỏi chính 
(thường kèm theo những gợi ý hướng dẫn gợi mở). Học sinh trong lớp sẽ lần lượt trả 
lời theo ý của mình. ý kiến sau bổ sung cho ý kiến trước cho tới khi giáo viên thấy 
rằng, tổ hợp các câu trả lời của học sinh đã bao gồm đủ ý lời giải tổng quát của câu hỏi 
ban đầu thì mới thôi. 

+ Phương án thứ ba: Giáo viên nêu ra câu hỏi chính có chứa đựng những yếu tố 
kích thích tranh luận và kèm theo một số gợi ý dưới dạng các câu hỏi phụ. Yếu tố kích 
thích hoạt động nhận thức của học sinh thường chứa đựng mâu thuẫn hoặc nêu ra một 
số hướng giải quyết vấn đề đòi hỏi học sinh phải có, sự chọn lựa. Chính những mâu 
thuẫn và các phương án giải quyết khác nhau này khiến học sinh phải tích cực suy 
nghĩ, áp dụng các kiến thức đã học và kinh nghiệm tích lũy được để biện hộ cho quan 
điểm của mình. Để có thể đi tới kết luận đúng, sau giáo viên cần đưa ra những gợi ý hỗ 
trợ để học sinh thống nhất được ý kiến, đó chính là lời giải đáp cuối cùng. Kết thúc 
cuộc đàm thoại, giáo viên sẽ phát biểu lại câu trả lời tổng kết, nêu rõ ưu điểm và nhược 
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điểm đối với những ý kiến được học sinh đưa ra tranh luận, ở đây nguồn thông tin mà 
học sinh lĩnh hội sẽ là câu hỏi chính và hệ thống những câu hỏi hỗ trợ, nội dung các ý 
kiến tranh luận và lời giải đáp tổng kết. 

Việc tổ chức phương pháp hỏi - đáp theo cách thức này thường được sử dụng 
trong hình thức tổ chức dạy học thảo luận - Xêmina. 

d. Phương pháp dạy học nêu vấn đề - tìm tòi - sáng tạo 

Trong sự phân loại các phương pháp dạy học, hoạt động dạy học có thể dược 
thực hiện các kiến thông báo - tái hiện; kiểu làm mẫu - bắt chước và kiểu nêu vấn đề - 
Ơrixtíc. Ở hai kiểu đầu tiên thường chỉ đưa học sinh đạt tới trình độ tái hiện và vận 
dụng thành thạo những kiến thức, kĩ năng dã học vào những tình huống quen thuộc. 
Để đạt tới trình độ sáng tạo của sự lĩnh hội, tức là khả năng vận dụng sự hiểu biết vào 
những tình huống mới, cần sử dụng kiểu dạy học nêu vấn đề - Ơrixtíc mà trong đó, 
giáo viên là người nếu vấn đề, tổ chức còn cho học sinh thì tự tìm tòi, phát hiện khi 
hoạt động trên đối tượng (vấn đề được đặt ra). 

Phương pháp dạy học nêu vấn đề - Ơrixtíc không phải là một phương pháp dạy 
học cụ thể đơn nhất, mà nó là một phân hệ dạy học chuyên biệt hóa bao gồm một tập 
hợp nhiều phương pháp dạy học liên kết với nhau chặt chẽ và tương tác với nhau, 
trong đó phương pháp xây dựng bài toán Ơrixtíc giữ vai trò trung tâm, chủ đạo. 

Như vậy, ngoài phương pháp xây dựng bài toán Ơrixtíc, còn có sự tham gia của 
những phương pháp quen thuộc khác như thuyết trình, thí nghiệm, đàm thoại v.v... Các 
phương pháp có trong tập hợp này đều nhằm làm cho hoạt động dạy học đi theo con 
đường nêu vấn đề nhận thức - hoạt động dạy và Ơrixtíc của hoạt động học (Ơrixtíc 
nghĩa là tìm tòi, phát hiện. Tiếng Hy Lạp "EURÊKA - Tôi tự tìm thấy"). 

Đặc trưng cơ bản của phương pháp dạy học nêu vấn đề - Ơrixtíc. 

+ Giáo viên đặt ra trước học sinh những bài toán nhận thức có chứa đựng mâu 
thuẫn giữa cái đã biết và cái phải tìm, song chúng được cấu trúc lại một cách sư phạm 
và được gọi là những bài toán nêu vấn đề - Ơrixtíc. 

+ Học sinh tiếp nhận mâu thuẫn của bài toán Ơrixtíc như mâu thuẫn của nội tâm 
mình, được đặt vào tình huống có vấn đề, làm xuất hiện động cơ giải quyết bằng được 
mâu thuẫn đó - tức bài toán. 

+ Thông qua quá trình giải bài toán, học sinh hoạt động một cách tự giác, tích 
cực và luôn xuất họ những xúc cảm tích cực của nội tâm đi kèm theo hoạt động là 
nhận thức. 

 - Tình huống có vấn đề: 

Theo M.I. Macmutốp: "Tình huống có vấn đề đó là trở ngại về trí tuệ con người, 
xuất hiện khi họ chưa biết cách giải thích hiện tượng, sự kiện, quá trình của thực tế, 
khi chưa thể đạt tới mục đó bằng cách thức hành động quen thuộc. Tình huống này 
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kích thích con người tìm tòi cách giải thích hay hành động mới, tình huống có vấn đề 
là quỵ luật của hoạt động nhận thức, sáng tạo có hiệu quả. Tình huống có vấn đề quy 
định sự khởi đầu của tư duy, hành động tư duy tích cực sẽ diễn ra trong suốt quá trình 
nếu và giải quyết các vấn đề.1 

Hiểu như vậy thì tình huống có vấn đề là trạng thái tâm lí độc đáo của người gặp 
chướng ngại nhận thức, xuất hiện mâu thuẫn nội tâm, có nhu cầu giải quyết mâu thuẫn 
đó không phải bằng tái hiện hay bắt chước mà bằng sự tích cực tìm tòi sáng tạo trong 
trạng thái tâm lí hưng phấn và đạt tới đích bằng cả sự lĩnh hội kiến thức và phương 
pháp nhận thức trong niềm vui của sự phát hiện cái mới cho tản thân. Tình huống có 
vấn đề chỉ xuất hiện và tồn lại trong ý thức học sinh chừng nào đang diễn ra sự chuyển 
hóa của mâu thuẫn khách quan bên ngoài của bài toán Ơrixtíc thành mâu thuẫn chủ 
quan bên trong của học sinh. Trong quá trình này, học sinh là chủ thể và bài toán là đối 
tượng của hoạt động nhận thức, chúng liên hệ tương tác và thống nhất với nhau. 

Tình huống có vấn đề tồn tại ba đặc trưng cơ bản sau:  

+ Tạo ra thế năng tâm lí cho nhu cầu nhận thức, là động lực cho hoạt động nhận 
thức.  

+ Tạo ra sự tích cực nhận thức, tìm tòi, sáng tạo và hưng phấn cho chủ thể trong 
quá trình vượt vật cản để đạt tới lời giải. 

+ Tạo ra niềm vui cho chủ thể khi đạt tới đích và hưởng thụ kết quả hoạt động. 

 - Bài toán nêu vấn đề Ơrtxtíc 

Bài toán nêu vấn đề Ơrixtíc là bài toán tìm tòi (về mặt khách quan) và đồng thời 
là bài toán Ơrixtíc đối với chủ quan của người giải. Việc xây dựng bài toán nêu vấn đề 
Ơrixtíc phải thoả mãn nhưng điều kiện sau: 

+ Bài toán phải xuất phát từ cái quen thuộc, cái đã biết, vừa sức với học sinh. 

+ Bài toán chưa có đáp số chuẩn bị sẵn và để tìm ra nó, đòi hỏi học sinh phải 
vượt chướng ngại nhận thức, phải tìm tòi, phải phát hiện. Để giải quyết mâu thuẫn 
giữa hai yêu cầu nêu trên. người giáo viên phải biết cấu tạo lại nội dung bài học một 
cách đặc biệt, vừa dựa trên cái đã có, vừa tìm ra những gì chứa đựng những mâu thuẫn 
trong nội dung đó để đòi hỏi học sinh phải tích cực suy nghĩ và tìm cách thức giải 
quyết, nghĩa là biết đặt học sinh vào tình huống có vấn đề. 

 - Một số cách thức xây dựng bài toán nêu vấn đề Ơrixtíc (tình huống có vấn đề): 

+ Tình huống nghịch lí và bế tắc. 

Vấn đề được đưa ra, thoạt nhìn dường như có lí, không phù hợp với những 
nguyên lí khoa học đã được công nhận. Trước tình huống này sẽ luôn xuất hiện ở học 
sinh suy nghĩ đó là không thể tìm được. 
                                                 
1 M.I. Macmutốp. Tổ chức dạy học, nêu vấn đề ở nhà trường. NXB Giáo dục Mátxcơva 1977. Tr. 30 (bản tiếng Nga). 
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+ Tình huống lựa chọn. 

 - Mâu thuẫn có thể xuất hiện khi học sinh đứng trước một sự lựa chọn giữa một 
số phương án giải quyết. Mỗi phương án có những ưu và nhược điểm riêng, chủ thể 
chỉ có thể lựa chọn một trong chúng, do đó phải có sự suy nghĩ kĩ lưỡng, thận trọng để 
tìm ra phương án giải quyết mâu thuẫn tối ưu. 

+ Tình huống tại sao? 

Là những tình huống đòi hỏi học sinh phải tìm kiếm nguyên nhân của một kết 
quả, nguồn gốc của một hiện tượng, động cơ của một hành động, nói cách khác là phải 
tìm lời giải cho câu hỏi "Tại sao nó lại là như vậy". 

 - Các bước giải bài toán nêu vấn đề - Ơrixtíc: 

Bước1: Giáo viên nếu vấn đề cần nghiên cứu, tạo tình huống có vấn đề. 

Bước 2: Học sinh phải phát biểu vấn đề, nêu lên những mâu thuẫn cần giải quyết 
mà bản thân họ đã ý thức được qua đó học sinh định hướng được hoạt động tìm kiếm 
dưới sự chỉ đạo, tổ chức của giáo viên. 

Bước 3: Học sinh huy động vốn tri thức, kinh nghiệm của bản thân đã tích luỹ 
được trước đây để từ đó lựa chọn những gì cần thiết có liên quan đến việc giải quyết 
các vấn đề đã đặt ra. 

Bước 4: Học sinh tự lực nêu lên giả thuyết giải quyết vấn đề. 

Bước 5: Học sinh tự lực xây dựng kế hoạch thực hiện bao gồm việc lập luận cho 
vấn đề đặt ra, tìm tòi chỗ đúng, sai, phi lí, vạch ra cách thức thực hiện nhiệm vụ cụ thể. 

Bước 6: Dưới sự tổ chức, theo dõi, uốn nắn của giáo viên, học sinh tự lực thực 
hiện kế hoạch giải bài toán. 

Bước 7: Học sinh tự lực đánh giá việc thực hiện kế hoạch bằng cách đổi chiều, so 
sánh, nguồn thu được và giả thuyết dự kiến. Nếu kết quả tìm tòi phù hợp với giả thuyết 
thì chuyển sang kết luận, nếu thấy không phù hợp, cần xem lại giả thuyết. 

Bước 8: Học sinh phát biểu ý kiến, giáo viên như nhân vật trọng tài góp ý, phê 
phán, bổ sung. 

Bước 9: Giáo viên đưa ra đánh giá và tổng kết bài học. 

* Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp dạy học nêu vấn đề Ơrixtíc 

 - Về ưu điểm: Phương pháp dạy học nêu vấn đề - Ơrixtíc giúp học sinh nắm 
được tri thức và hành động trí tuệ sâu sắc, vững chắc; tạo điều kiện cho học sinh phát 
huy tính sáng tạo, nâng cao hứng thú nhận thức, hình thành nhu cầu hoạt động tìm 
kiếm, phát hiện vấn đề; giúp học sinh bồi dưỡng được những phẩm chất, tác phong của 
người làm khoa học, dần hình thành cho học sinh năng lực thu thập, phân tích, xử lí 
thông tin truyền bá ý tưởng thông tin, công tác tổ chức, hoạt động học tập. Vận dụng 
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phương pháp dạy học này, đòi hỏi giáo viên phai phấn đấu nâng cao trình độ chuyên 
môn, có kiến thức chuyên sâu về môn học và liên ngành, có phương pháp ứng xử sư 
phạm. 

- Nhược điểm: Dễ xảy ra tình trạng không đảm bảo cho mọi học sinh cùng vươn 
lên trong học tập; áp dụng phương pháp này đòi hòi nhiều thời gian học của học sinh 
và tăng cường độ lao động của người giáo viên.  

2. Phương pháp dạy học trực quan 

Phương pháp giảng dạy trực quan bao gồm phương pháp quan sát và phương 
pháp trình bày trực quan. Giữa hai phương pháp này luôn tồn tại sự gắn bó và quan hệ 
mật thiết với nhau. Quan sát là hành động của học sinh đối với các phương tiện dạy 
học thông qua các cơ quan cảm giác trực tiếp của các em, còn trình bày trực quan là 
hoạt động của giáo viên trong giảng dạy nhờ vào các vật thật, sơ đồ, biểu mẫu v.v... có 
liên quan và phục vụ nội dung bài học. 

a) Quan sát: 

Quan sát là một hoạt động được thực hiệp nhờ pnương pháp cảm tính tích cực 
nhằm giúp học sinh rút ra được những nhận xét, những kết luận phản ánh những gì đã 
tri giác được trên đối tượng (nhờ các cơ quan cảm giác). Quan sát trong giờ học luôn 
luôn là một hoạt động có chủ định (quan sát cái gì, bằng cách thức gì mà để làm gì) 
của học sinh dưới sự tổ chức sư phạm của giáo viên. 

Dựa trên cánh thức, phạm vi, tính chất và mức độ quan sát, người ta chia nó ra 
làm nhiều loại như quan sát trực tiếp và gián tiếp (cách thức quan sát); quan sát bộ 
phận và quan sát toàn diện (phạm vi quan sát); quan sát theo giai đoạn và quan sát lâu 
dài (tính chất quan sát); quan sát tự nhiên và quan sát có bố trí; quan sát bước đầu và 
quan sát kiểm nghiệm; quan sát số lượng và quan sát chất lượng (mức độ quan sát). 

Quan sát được thực hiện trong nhiều bài học, nhiều môn học. Tùy thuộc vào tính 
chất môn học mà có đối tượng quan sát tương ứng, chúng rất phong phú và đa dạng. 
Chẳng hạn, đối với các bộ môn Lí, Hóa, Sinh, Lao động - Kĩ thuật, đối tượng quan sát 
có thể là những vật thể, vật chất thực sự như máy móc, thiết bị kĩ thuật. Đối với các bộ 
môn khoa, học xã hội, đối tượng quan sát thường là tranh ảnh, phim, video v.v...  

Trước khi quan sát, giáo viên cần nêu rõ mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ quan sát và 
hướng dẫn cách quan sát. Khi tiến hành quan sát học sinh cần tự mình quan sát kết hợp 
với ghi chép và tự rút ra những kết luận có tính khái quát và sau buổi quan sát học sinh 
phải viết bản tường trình các kết quả thu được.  

b. Trình bày trực quan 

Trình bày trực quan là phương pháp sử dụng các phương tiện trực quan trước 
khi, trong khi và sau khi nắm tài liệu mới. Phương pháp này, còn được sử dụng trong 
quy trình ôn tập, củng cố và thậm chí cả khi thi kiểm tra tri thức, kĩ năng, kĩ xảo. 
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Trong thực tiễn dạy học, người ta thường sử dụng các dạng phương tiện trực 
quan sau đây: Các vật thật, các vật tượng trưng và các vật tạo hình. Tương ứng với 
những dạng trực quan này là cách thực hiện đối với chúng. 

Trình bày trực quan dưới dạng các vật thật: 

Các vật thật như cây cối, động vật, khoáng vật, các chất hóa học,... sẽ được giáo 
viên mang tới lớp hoặc được sắp đặt sẵn trong những lớp học chuyên ngành mà học 
sinh sẽ tới học theo thời khóa biểu. 

Việc giới thiệu các vật thật có thể tiến hành tại bàn làm việc của giáo viên khi các 
đối tượng này khó có thể luân chuyển cho từng học sinh quan sát, hoặc số lượng ít 
không đủ phân chia cho mỗi em. Để việc quan sát của học sinh được rõ ràng, đối vớí 
một số đối tượng, giáo viên có thể thiết kế sao cho đối tượng có thể tháo lắp được hoặc 
những thiết bị có hỗ trợ, giá đỡ trên bàn làm việc của mình, để dễ dàng thay đổi vị trí 
đối tượng, giúp cho việc quan sát của học sinh được toàn diện và cụ thể hơn (đặc biệt 
là đối với các chi tiết kĩ thuật trong giờ vật lí, sinh vật, lao động kĩ thuật v.v...)  

Trình bày trực quan dưới dạng các vật tượng trưng: 

Các vật tượng trưng như bản đồ, sơ đồ, biểu mẫu, tranh ảnh. Việc giới thiệu này 
được trình bày dưới dạng đã có sẵn, hoặc kết hợp với lời giảng của giáo viên dùng 
phấn vẽ lên bảng để minh họa. Những vật tượng trưng đó giúp học sinh thấy được một 
cách trực quan các sự vật, hiện tượng thể hiện dưới dạng khái quát và giản đơn. 

Tùy theo công dụng, tất cả những phương tiện mang tính tượng trưng đưa vào sử 
dụng trong phương pháp này nhằm thực hiện các nhiệm vụ cơ bản là: minh họa, hướng 
dẫn trực quan và tổng hợp hai nhiệm vụ trên. 

Nhóm các phương tiện minh họa được giáo viên sử dụng khi trình bày tài liệu mới, 
mô tả đối tượng dưới dạng hình ảnh nhờ gia tăng hoặc rút bớt kích thước, làm nổi bật 
những chi tiết với màu sắc thích hợp. Cùng với lời bình bày của giáo viên, các phương 
tiện này tạo ra cho học sinh những khái niệm đúng đắn về đối tượng nghiên cứu. 

Nhóm các phương tiện dùng để hướng dẫn trực quan thường là những tranh ảnh, 
sơ đồ mô tả quy trình phát triển, vận hành của đối tượng (chu kì sinh trưởng của động, 
thực vật, quy trình công nghệ trong sản xuất). 

Nhóm có tính chất tổng hợp để minh họa và hướng dẫn trực quan thường thấy 
trong dạy học là sự kết hợp giữa lời giảng, các hình vẽ mô tả đối tượng trên bảng của 
giáo viên. Sử dụng những phương tiện loại này có khả năng thu hút sự chú ý của học 
sinh vào đối tượng nghiên cứu, giảm nhẹ sự căng thẳng khi tìm hiểu và nắm vững tri 
thức. Ưu điểm cơ bản của những phương tiện này là học sinh được tuần tự xem xét sự 
hình thành đối tượng, các quá trình hoạt đóng một cách linh hoạt và phong phú, điều 
mà bất cứ sự chi tiết hóa tới mức đó nào của tranh ảnh cũng không thể đạt tới. Ngày 
nay nhờ có máy vi tính, giáo viên có thể dùng các phần mềm được lập trình sẵn để 
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cung cấp kịp thời, rõ nét những hình ảnh cụ thể tương ứng với tri thức lí thuyết. 

Do tác dụng lớn lao của việc mô tả đối tượng thông qua hình vẽ trực tiếp trên 
bảng hoặc trên màn vi tính của giáo viên, chúng ta cần lưu ý tới tính chính xác, tính rõ 
ràng về đường nét, tỉ lệ, màu sắc. Hình vẽ do giáo viên tạo ra ngay trong từng giờ lên 
lớp mang tính linh hoạt và tạm thời, do đó sự minh họa phải tập trung vào vấn đề nổi 
bật, đơn giản và đặc trưng của tài liệu nghiên cứu. 

 - Những yêu cầu khi sử dụng phương pháp dạy học trực quan. Do tính đa dạng, 
phong phú của thực tiễn và khả năng nhận thức phong phú của học sinh, khi sử dụng 
phương pháp này, giáo viên cần lưu ý thực hiện một số yêu cầu sau: 

+ Thận trọng trong khi lựa chọn các phương tiện trực quan sao cho phù hợp,với 
mục đích và nhiệm vụ dạy học của bài học, chuẩn bị đầy đủ về chủng loại và số lượng, 
kiểm tra về hiện trạng của đối tượng để tránh gây hỏng hóc, độc hại, tiếng ồn,... trong 
khi tiến hành bài học.  

+ Cần nêu rõ mục đích trình bày trực quan; đảm bảo quy trình trình bày trực 
quan dựa trên nội dung bài giảng; sử dụng có điều tiết, dùng đến đâu sử dụng đến đó, 
dùng xong nên sắp xếp nhanh gọn để tránh sự phân tán chú ý của học sinh. 

+ Đảm bảo tính đồng đều, rõ ràng, đầy đủ, cho học sinh khi quan sát đối tượng; 
chú ý tới những quy luật của cảm giác, tri giác, như quy luật tương phản, quy luật 
tương ứng giữa vật và nền v.v...  

+ Đảm bảo phát triển năng lực, kĩ năng quan sát cho học sinh; quan sát nhanh, 
định hướng chính xác; biết di chuyển tập trung chú ý từ toàn bộ đối tượng đến chi tiết, 
bộ phận chủ yếu, tăng cường ở học sinh tích cực sử dụng các thao tác tư duy để phân 
tích những tư liệu quan sát được nhằm đi tới khái quát nhanh và đầy đủ. 

+ Đảm bảo kết hợp giữa lời nói với việc trình các phương tiện trực quan thông 
qua các hình thức: sử dụng lời nói, tổ chức, hướng dẫn học sinh quan sát để học sinh 
tự rút ra những thuộc tính và các mối quan hệ giữa các yếu tố tạo nên đối tượng do 
nhiệm vụ dạy học đặt ra, từ đó có thể thiết lập nên ở học sinh những biểu tượng do kết 
quả của quá trình tư duy trong và sau khi quan sát. 

Ngoài việc sử dụng một số phương tiện trực quan thông thường như ta vẫn thấy 
(mẫu vật thật, mô hình mẫu, phương tiện đồ họa, thiết bị thí nghiệm), trong điều kiện 
phát triển khoa học kĩ thuật hiện nay, việc dạy học trực quan còn được sử dụng nhiêu 
phương - tiện kĩ thuật dạy học hiện đại như: máy chiếu hình, phim đèn chiếu, rađio - 
catsét; điện ảnh học tập; vô tuyến truyền hình. 

 - Về ưu điểm: Các phương tiện trực quan nếu được sử dụng hợp lí nó sẽ giúp 
học sinh thu lượm cược một lượng thông tin đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về đối tượng 
nghiên cứu, giúp làm thoả mãn và phát triển hứng thú học tập cũng như tăng cường 
hoạt động lao động của người học nhờ có sự thay đổi trạng thái hoạt động, điều đó cho 
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phép nâng cao nhịp điệu học tập, tăng cường khối lượng tri thức lĩnh hội nhiều cơ 
quan nhận thức của học sinh mang lại là trong rất nhiều trường hợp, nó góp phần giải 
phóng người giáo viên khỏi tính đơn điệu nặng nhọc trong hoạt động sư phạm. 

 - Về nhược điểm: Những phương tiện trực quan nếu không được sử dụng đúng 
mức và bị lạm dụng sẽ dẫn tới sự phân tán chú ý của học sinh, gây khó khăn cho việc 
tổ chức lớp học, tổn hại bề mặt kinh tế và đôi khi gặp cả những tác hại về an toàn kĩ 
thuật, sức khỏe cho giáo viên là học sinh.  

3. Phương pháp dạy học thực tiễn 

Dựa trên những hoạt động thực tiễn của học sinh với tư cách là một nguồn tri 
thức, chúng ta có một số phương pháp cụ thể như phương pháp làm thí nghiệm, 
phương pháp ôn tập, phương pháp luyện tập. Sau đây chúng ta sẽ xem xét những 
phương pháp cụ thể đó. 

a) Phương pháp làm thí nghiệm 

Phương pháp làm thí nghiệm được sử dụng rộng rãi trong quá trình dạy học ở 
trường phổ thông, đặc biệt đối với những môn khoa học tự nhiên như Toán, Lí, Hóa, 
Sinh vật. Thông qua hoạt động trên những đối tượng thực được tạo ra trong phòng thí 
nghiệm, việc nắm tri thức của học sinh trở nên có độ tin cậy cao, tạo nên những cơ hội 
làm xuất hiện tò mò khoa học trong học tập, giúp các em nắm được một sĩ kĩ năng, kĩ 
xảo quan sát sử dụng các phương tiện, thiết bị kĩ thuật đơn giản; bồi dưỡng cho học 
sinh một số phẩm chất của người lao động, như tính thận trọng tính tổ chức, kỉ luật, 
tính chuẩn xác và một số thói quen hoạt động công nghiệp như bảo quản, giữ gìn công 
cụ, máy móc: ngăn nắp, gọn gàng. 

 Có thể nói, thí nghiệm là cầu nối giữa lí thuyết và thực tiễn, là tiêu chuẩn đánh 
giá tính chân thực về kiến thức, hỗ trợ đắc lực cho tư duy sáng tạo và là một trong 
những phương tiện giúp ích đắc lực cho sự hình thành ở học sinh kĩ năng, kĩ xảo thực 
hành và tư duy kĩ thuật. 

Trong nhà trường thí nghiệm thường được phân thành các loại giáo viên biểu 
diễn thí nghiệm: 

Trong trường hợp cần phải giải thích cho một quan niệm, một khái niệm lí thuyết 
hoặc chứng minh cho sự tồn tại, phát triển và tác động của nó đối với thực tiễn, hoặc 
cũng có thể là để xem xét những mối quan hệ nội tại xảy ra giữa các yếu tố trong đối 
tượng nghiên cứu, giáo viên thường biểu diễn thí nghiệm và kèm theo nó có sử dụng 
lời nói để giải thích và minh họa. Trong phương pháp này, thí nghiệm là nguồn thông 
tin đối với học sinh, còn lời nói của giáo viên giữ vai trò hướng dẫn sự quan sát của 
học sinh, chỉ đạo sự suy nghĩ của các em đề đi tới kết luận, qua đó mà lĩnh hội được 
kiến thức. 

 - Trong quá trình giáo viên biểu diễn, thí nghiệm kết hợp với lời nói, sự chỉ đạo 
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của giáo viên và hoạt động của học sinh được diễn ra nhờ những biện pháp sau: 

+ Quan sát trực tiếp: Để tìm hiểu những đối tượng, hiện tượng đơn giản. Lời nói 
của giáo viên có nhiệm vụ chủ yếu là hướng dẫn học sinh quan sát hoạt động thí 
nghiệm của mình để tự các em tìm ra kết luận. 

+ Biện pháp giải thích minh họa: Khi tiến hành những thí nghiệm đơn giản, giáo 
viên có thể dùng lời nói thông báo những kết luận trước rồi sau đó mới làm thí nghiệm 
để minh họa cho những kết luận đó. Ở đây, lời nói của giáo viên là nguồn thông tin 
chủ yếu, còn thí nghiệm là nguồn thông tin minh họa. Hoạt động nhận thức của trò 
mang tính thụ động, ngược lại với biện pháp trực tiếp quan sát, khi tính chất nhận thức 
của biện pháp này mang tính tích cực, chủ động. 

+ Biện pháp quy nạp: Khi gặp những hiện tượng phức tạp, sự quan sát trực tiếp 
của học sinh không sử dụng cùng biện luận, giải thích cho những mối quan hệ tiềm ẩn 
giữa các nhân tố của thí nghiệm; kết luận của thí nghiệm do học sinh tự quan sát, tự 
minh chứng để rút ra. 

+ Biện pháp diễn dịch: Cũng trong những trường hợp khi gặp các hiện tượng 
phức tạp, giáo viên sử dụng đến hình tượng và cần thiết để giải thích nó, giải thích cơ 
chế bản chất của hiện tượng kết luận. Sau đó, giáo viên tiến hành làm thí nghiệm nhằm 
xác minh cho lời giảng. Học sinh nghe và lĩnh hội kiến thức. Ở đây, hoạt động nhận 
thức của học sinh mang tính thụ động, ngược lại với hoạt động nhận thức chủ động, 
tích cực của biện pháp quy nạp. 

 - Học sinh làm thí nghiệm dưới sự hướng dẫn của giáo viên: Đối với loại thí 
nghiệm này, việc tổ chức thực hiện được phân chia thành thí nghiệm đại trà và thí 
nghiệm cá nhân. 

+ Tổ chức làm thí nghiệm đại trà: Giáo viên trình bày ngắn gọn lí thuyết và cách 
thức tiến hành thí nghiệm, kĩ năng sử dụng thiết bị thí nghiệm cho toàn thể học sinh 
trong lớp, tùy theo số lượng thiết bị có được hoặc là tất cả học sinh tiến hành cùng một 
thí nghiệm trên những thiết bị riêng lẻ, hoặc là thiết lập các nhóm (từ 2 - 3 học sinh) 
thực hiện thí nghiệm đó (trong trường hợp làm theo nhóm, học sinh sẽ được thay phiên 
nhau làm các phần công việc tương tự). 

+ Tổ chức làm thí nghiệm cá nhân: Giáo viên có thể phân cho mỗi học sinh hoặc 
những nhóm học sinh tiến hành những thí nghiệm với nhiệm vụ khác nhau do nội dung 
bài học đòi hỏi. Việc tổ chức thí nghiệm cho học sinh theo cách thức nào là hoàn toàn 
phụ thuộc vào tính chất công việc, trình độ của học sinh, tình trạng thiết bị dùng cho 
công việc thí nghiệm nói chung hoặc cho những phần riêng biệt của bài học. 

Tuy nhiên, cho dù phương pháp trình bày thí nghiệm được tiến hành theo loại 
nào cũng cần lưu ý một số điểm sau khi thực hiện các tổ chức cụ thể: 

 - Giáo viên phải xác định rõ mục đích, yêu cầu, quá trình tiến hành thí nghiệm, 
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kĩ năng sử dụng các công cụ, thiết bị cần thiết; thí nghiệm phải đơn giản, vừa sức đối 
với học sinh. 

 - Bố trí thiết bị, ánh sáng hợp lí để cả lớp quan sát và tiến hành thí nghiệm được 
thuận lợi. 

 - Dặn dò học sinh có ý thức đảo bảo an toàn vệ sinh, giữ gìn dụng cụ thí nghiệm, 
tiết kiệm nguyên vật liệu sử dụng trong thí nghiệm. 

 - Chỉ dẫn cuốn ghi chép, vẽ hình cho học sinh và uốn nắn kịp thời những sai sót, 
lệch lạc của các em khi cần thiết. 

 - Chỉ dẫn cách viết bản thu hoạch, báo cáo kết quả thí nghiệm, đánh giá và thảo 
luận trong lớp. 

 - Tổng kết, khái quát hóa và đánh giá các mặt trong giờ thí nghiệm. 

b. Phương pháp luyện tập: 

Với tư cách là một phương pháp dạy học, luyện tập là quá trình lặp đi lặp lại 
nhiều lần những hành động nhất định một cách có ý thức, có sáng tạo trong những 
hoàn cảnh khác nhau, nhằm hình thành và củng cố các kĩ năng, kĩ xảo cần thiết. Luyện 
tập cần được tiến hành một cách có tổ chức và có kế hoạch. Luyện tập mang tính đa 
dạng, tùy thuộc vào đặc thù môn học, song ở tất cả các môn học, chúng ta thấy có 
những kì năng, kĩ xảo chung về tư duy loại như quan sát; lựa chọn, sắp xếp sự kiện, số 
liệu theo những dấu hiệu nào đó, ghi chép, vẽ, phân tích, so sánh, tổ hợp, hệ thống hóa, 
khái quát hóa và rút ra kết luận. Vì thế, luyện tập luôn mang ý nghĩa của sự phát triển 
trí tuệ trong dạy học. 

 - Mục đích của luyện tập là: 

+ Củng cố kiến thức nhờ tái hiện, cụ thể hóa và mở rộng tài liệu học tập.  

+ Phát triển năng lực sử dụng độc lập những kiến thức đã tích lũy để thực hiện 
những hoạt động nhất định và nhờ đó mà tiếp nhận thêm những kiến thức, kĩ năng, kĩ 
xảo mới. 

+ Xác định mối liên hệ có tính quy luật giữa các nội dung tri thức có trong mỗi 
phần, mỗi chương, trong môn học và liên môn.  

+ Hình thành một số kĩ năng, kĩ xảo giải quyết độc lập những vấn đề khoa học và 
thực tiễn. 

+ Giáo dục tinh thần kỉ luật, tự giác và tinh trách nhiệm đối với lao động học lập. 

 - Các dạng luyện tập: Căn cứ trên các dấu hiệu đặc trưng của hoạt động luyện 
tập, người ta phân luyện tập theo các dạng sau:  

+ Theo các dạng thể hiện của luyện tập (tập nói, đọc, đếm, viết, vẽ hình, vẽ sơ 
đồ, đồ thị, bản đồ v.v...) ta có luyện tập miệng hoặc luyện tập viết. 
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+ Luyện tập miệng được thể hiện trong những công việc của học sinh như tự 
mình giải các bài tập; tự mình đọc các bài thơ - văn: tự mình phát biểu các vấn đề có 
trong nội dung hoặc liên quan tới bài học v.v... Luyện tập dạng này thường liên quan 
nhiều tới các môn khoa học xã hội (Văn, Sử, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân). 

+ Luyện tập viết thích hợp với một số môn học như Toán, Lí, Hóa, Kĩ thuật ... 

 - Đối với luyện tập dạng này, có thể sử dụng ba mức độ sau:  

+ Luyện tập trên cơ sở tái hiện tài liệu, nhằm củng cố hệ thống tri thức, kĩ năng, 
nó không đòi hỏi tiêu tốn nhiều công sức.  

+ Luyện tập nhằm vận dụng tri thức, kĩ năng, kĩ xảo vào những điều kiện mới. 
Nó đòi hỏi phải biết luyện những tri thức, kĩ năng, kĩ xảo của phần này sang phần kia, 
từ bộ môn này sang bộ môn khác: Luyện - tập có tính sáng tạo, đòi hỏi phải biết vận 
dụng toàn diện những tri thức đã có vào hoàn cảnh mới, phải biết tổ chức và thực hiện 
hoạt động trí tuệ một cách có hệ thống và có tính năng động. 

Luyện tập sáng tạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển tính tích 
cực, độc lập của học sinh. 

+ Nếu căn cứ mục đích lí luận dạy học của khâu lên lớp chúng ta cũng có thể 
phân chia luyện tập theo các dạng tương tự như: 

• Luyện tập nhằm tiếp thu tri thức mới. 

• Luyện tập hình thành kĩ năng, kĩ xảo. 

• Luyện tập nhằm vận dụng tri thức. 

• Luyện tập nhằm ôn luyện, củng cố tri thức, kĩ năng, kĩ xảo. 

+ Căn cứ trên đặc điểm của các thao tác trong quá trình tư duy tham gia vào quá 
trình luyện tập, chúng ta có thể có các dạng luyện 

• Luyện tập quan sát các sự vật, hiện tượng. 

• Luyện tập đối chiếu, so sánh, nhầm thiết láp các mối liên hệ giữa các sự 
vật và hiện tượng. 

• Luyện tập lựa chọn lấy những sự vật điển hình, hoặc những yếu tố chủ 
yếu quan trọng nhất trong một sự vật và hiện tượng. 

 - Một số yêu cầu cơ bản trong quá trình sử dụng phương pháp luyện tập: 

+ Luyện tập phải có mục đích, yêu cầu rõ ràng và làm cho người học ý thức được 
mục đích, yêu cầu đó. 

+ Phải nằm chắc lí thuyết rồi mới tiến hành luyện tập. 

+ Phải vận hành tuyển tập một cách có hệ thống, liên tục từ ít đến nhiều, từ dễ 
đến khó, từ luyện tập tái hiện đến luyện tập vận dụng sáng tạo; từ quá trình luyện tập 
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diễn ra với sự hướng dẫn của giáo viên đến khi có sự độc lập hoạt động của học sinh. 

+ Cần luyện tập dưới nhiều cách khác nhau, dưới nhiều dạng khác nhau tùy theo 
môn học và đặc điểm nhận thức cá nhân nhằm rèn luyện năng lực vận dụng tri thức 
vào những hoàn cảnh thực tiễn và giữ được nhu cầu, hứng thú đối với luyện tập. 

+ Phải luyện tập kiên trì, có kế hoạch tỉ mỉ, khoa học, có ý thức vượt khó. Có thể 
nói, muốn luyện tập tốt cần phải đảm bảo các yếu tố: đúng, chính xác, nhanh, nhiều 
cách, mọi nơi, mọi lúc. 

 - Một số điều kiện đảm bảo hiệu quả cho các giờ luyện tập:  

+ Kế hoạch luyện tập phải được dựa trên cơ sở lí luận dạy học xuất phát từ 
nhiệm vụ của môn học. 

+ Cần xác định rõ tình trạng tri thức của học sinh, tình hình chuẩn bị của các em 
cho giờ lên lớp. 

+ Cần chuẩn bị tốt các bài tập, có chỉ dẫn về các phương pháp cho các bài tập ấy. 

+ Có sự hướng dẫn cụ thể tài liệu tham khảo giúp cho sự luyện tập tiến hành tốt. 

+ Cần có tổ chức và mức độ tiến hành luyện tập. 

+ Cần tổ chức kiểm tra công tác luyện tập của học sinh. 

c) Phương pháp ôn tập 

Ôn tập là phương pháp dạy học giúp cho học sinh có điều kiện tái hiện, mở rộng, 
đào sâu, hệ thống hóa và khái quát hóa những tri thức đã học, nắm vững những kĩ 
năng, kĩ xảo đã được hình thành, phát triển trí nhớ, tư duy tự thấy được trình độ nhận 
thức và khả năng nắm vững kĩ năng thực hành của chính mình. Quá trình này giáo viên 
có thể sửa chữa những gì làm, thiếu sót trong tri thức của học sinh. 

 - Phân loại ôn tập: 

+ Nếu dựa trên chức năng của ôn tập, người ta phân chia ôn tập thành các dạng: 

• Ôn tập củng cố mở đầu (được áp dụng ngay sau khi lĩnh hội tri thức trong); 

• Ôn tập - luyện tập: áp dụng nhằm hoàn thiện nhưng kĩ năng, kĩ xảo cần thiết; 

• Ôn tập sửa chữa: được áp dụng khi phát hiện thấy những lỗ hổng trong việc 
nắm kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo của học sinh. 

• Ôn tập đào sâu: ôn tập khái quát hóa - hệ thống hóa được tận dụng sau khi học 
xong một chương, một phần, một môn học.  

+ Nếu dựa trên lịch trình tiến hành kế hoạch học tập, ta có thể phân chia việc ôn 
tập thành các dạng như: ôn tập đầu năm học; ôn tập thường xuyên; ôn tập tổng kết; ôn 
tập kết thúc. 

 - Những yêu cầu sử dụng phương pháp ôn tập. 
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Để ôn thực tập tốt, hoạt động của thầy và trò phải đáp ứng những yêu cầu sau:  

+ Kế hoạch ôn tập phải được thiết lập theo một hệ thống lôgic, phù hợp với kế 
hoạch năm học và nhiệm vụ học tập không được gò ép vào những thời điểm dồn đập 
(cuối học kỳ, cuối năm học), làm mất ổn định kế hoạch học tập nói chung và tạo nên 
trạng thái căng thẳng trong việc học tập của học sinh v.v...  

+ Ôn tập phải được thiết kế có sự xen kẽ đồng đều ở mỗi giai đoạn học tập, giữa 
các môn học để điều phối hợp lí, trạng thái tâm lí trong lĩnh hội tri thức của học sinh. 

+ Ôn tập phải được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng nhằm tạo hứng thú cho 
học sinh trong học tập v.v...  

+ Phải đảm bảo yếu tố tích cực của hoạt động nhận thức trong ôn tập thông qua 
việc tự ý thức của học sinh đối với nhu cầu ôn tập; đưa ra được những hướng ôn tập 
buộc học sinh phải có sự đầu tư suy nghĩ, có sáng tạo trong việc sắp xếp, hệ thống hóa 
tri thức dưới nhiều dạng (sơ đồ, bảng biểu, kí hiệu cho riêng mình v.v... ) 

4. Các phương pháp kiểm tra và đánh giá tri thức, kĩ năng, kĩ xảo 

a) Ý nghĩa và các chức năng cơ bản của kiểm tra đánh giá tri thức, kĩ năng, kĩ 
xảo của học sinh 

Quá trình dạy học được tạo bởi nhiều bước, mỗi bước thực hiện những mục đích 
lí luận dạy học xác định, trong đó, kiểm tra đánh giá thực hiện mục đích riêng của 
mình để cùng với những mục đích bộ phận khác đạt tới mục đích chung của quá trình 
dạy học. 

Kiểm tra, đánh giá là hai hoạt động trong cùng một khâu dạy học, được thực hiện 
tuần tự hoặc xen kẽ nhau và bởi những chủ thể kép; trong kiểm tra và đánh giá vừa có 
chủ thể là thày và trò (kiểm tra: thầy; tự kiểm tra: trò; đánh giá: thầy và tự đánh giá: 
trò). Nhờ kiểm tra và đánh giá, những kết quả định tính và định lượng về trình độ nhận 
thức của học sinh được phản hồi trở lại người giáo viên, giúp cho họ thấy được những 
gì cần bổ sung, điều chỉnh nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức) cho phù hợp với 
đối tượng giảng dạy và tình hình thực tiễn diễn ra quá trình dạy học. Cũng nhờ những 
kết quả thu được qua kiểm tra, đánh giá, nhà trường nhận rõ trách nhiệm chuyên môn 
của mình trong việc đảm bảo kế hoạch chương trình, nội dung, bồi dưỡng giáo viên và 
tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động dạy và học và đó cũng là cơ sở giúp 
nhà trường tạo dựng mối liên hệ với các lực lượng giáo dục khác nhau ngoài xã hội. 

Về phía cá nhân học sinh, thông qua kiểm tra, các em có điều kiện ôn tập; củng 
cố kiến thức, hoàn thiện học vấn, bổ sung những gì mình còn thiếu hoặc yếu, đồng thời 
nhờ đánh giá mà các em có điều kiện tự kiểm tra lại mình về mức độ lĩnh hội tri thức, 
trình độ kĩ năng, phương pháp học tập, từ đó hình thành thái độ và trách nhiệm đối với 
hoạt động học tập của bản thân, có thêm ý chí và nghị lực đạt tới kết quả cao hơn, rèn 
luyện tính tự chủ, tự giác và tránh xa những biểu hiện thiếu trung thực trong làm bài, 
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thi cử. Về phía tập thể học sinh, trong kiểm tra, đánh giá, tạo ra những dư luận lành 
mạnh, đấu tranh với những biểu hiện sai trái, tăng cường mối quan hệ gắn bó về 
chuyên môn và tình cảm giữa thày và trò. Như vậy nếu xét về mãi chức năng hoạt 
động, kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học sẽ thực hiện được những chức năng 
phát hiện và điều chỉnh, chức năng củng cố và phát triển trí tuệ của học sinh bồi dưỡng 
tay nghề cho giáo viên và chức năng giáo dục đối với học sinh và tập thể học sinh. 

Ngoài ra với kết quả do kiểm tra, đánh giá mang lại, hoạt động này còn có chức 
năng thông tin tư vấn cho cha mẹ học sinh và tổ chức đoàn thể xã hội, tạo ra sự hiểu 
biết lẫn nhau để tạo dựng sức mạnh giáo dục học sinh. 

b. Một số yêu cầu sư phạm đối với việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của 
học sinh: 

 - Đảm bảo tính khách quan trong quá trình kiểm tra, đánh giá  

Tính khách quan của việc kiểm tra, đánh giá tri thức, kĩ năng, kĩ xảo là sự phản 
ánh đúng đắn trung thực kết quả đạt được về trình độ nhận thức của học sinh so với 
yêu cầu do chương trình, nội dung quy định. Sự khách quan của hoạt động kiểm tra 
được biểu hiện ở nội dung yêu cầu kiến thức, kĩ năng phải xuất phát từ nội dung đã có 
trong chương trình hoặc có thể suy ra từ sự nắm vững nội dung đó tương ứng với trình 
độ nhận thức của học sinh; khi kiểm tra phải tuân theo những quy định của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về bí mật đề thi, nghiêm túc trong coi thi và kiểm tra để đảm bảo sự 
bình đẳng của mọi học sinh trước nhiệm vụ nhận thức. 

Tính khách quan của đánh giá được thể hiện trong việc đặt ra thang điểm phải 
bao gồm cả chất lượng tiếp thu những vấn đề có trong câu hỏi và hình thức trình bày 
đánh giá phải rõ ràng, công minh; tổ chức chấm bài phải theo quy định tổ chức chặt 
chẽ; nhận xét phải đúng đắn. Cần tránh tình trạng thiên vị hoặc định kiến mang tính 
chủ quan hoặc vụ lợi trong kiểm tra đánh giá vẫn tồn tại riêng thực tế của nhà trường 
hiện nay. 

Trong xu thế đổi mới phương pháp dạy học, việc xuất hiện những phương pháp, 
phương tiện kiểm tra, đánh giá tri thức, kĩ năng, kĩ xảo của học sinh đã góp phần làm 
cho tính khách quan ngày càng được đảm bảo. Tuy nhiên, khi vận dụng một phương 
pháp kiểm tra, đánh giá mới như tự luận, trắc nghiệm khách quan, đánh giá theo quá 
trình dạy học... cần phải tùy thuộc vào đặc điểm môn học và điều quan trọng hơn là cho 
dù vận dụng loại hình kiểm tra nào cũng phải lượng hóa được nội dung bài học, môn 
học theo đơn vị tri thức để có cơ sở đánh giá chính xác và đảm bảo tính khách quan. 

 - Yêu cầu đảm bảo tính toàn diện: 

Tính toàn diện trong kiểm tra, đánh giá được biểu hiện là việc kiểm tra, đánh giá 
kết quả học tập của học sinh phải được xét tới trên các bình diện về khối lượng tri thức, 
kĩ năng, kĩ xảo của các môn học, các phần của môn học; về trình độ nắm vững tri thức, 
về năng lực vận dụng tri thức và khả năng sáng tạo; về tinh thần thái độ học tập và sự nỗ 
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lực của học sinh. Muốn vậy, hệ thống các bài kiểm tra phải phù kín được nội dung học 
tập; khi soạn câu hỏi phải có sự cân nhắc giữa phần tái hiện và phán suy luận để kiểm tra 
được năng lực hoạt động tư duy: Việc trông coi kiểm tra phải duy trì dược không khí 
nghiêm túc; khi cho điểm phải tính với những chuẩn chung về các mặt, đồng thời có 
chiếu cố tới sự nỗ lực và tính sáng tạo của mỗi cá nhân; nhận xét bài kiểm tra phải cụ 
thể, rõ ràng, đúng và vạch ra được hướng hoàn thiện cho một học sinh. 

Yêu cầu đảm bảo tính thường xuyên liên tục và hệ thống: Đảm bảo tính chất này 
trong kiểm tra và đánh giá chính là thực hiện nguyên tắc liên tục, hệ thống trong dạy 
học. Nó cho phép cung cấp cho giáo viên và học sinh kịp thời, đầy đủ những thông tin 
ngược giúp cho sự điều chỉnh hoạt động dạy và hoạt động học được liên tục, tạo điều 
kiện duy trì tính tích cực trong học tập, khắc phục tư tưởng bê trễ, lười biếng trong thái 
độ học tập của học sinh. 

Để đảm bảo yêu cầu này, công tác kiểm tra, thi cử được đặt ra đối với tất cả các 
môn học, từng tiết học, từng chương, từng học kì và kiểm tra tổng kết môn học, thi lên 
lớp, thi tốt nghiệp, thi chuyển cấp, và những hoạt động kiểm tra, thi cử này tạo cho học 
sinh ý thức thường trực và tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nghĩa vụ học tập 
của bản thân. 

Yêu cầu đảm bảo tính phát triển trong tương lai của người học: mỗi học sinh 
trong quá trình học tập có trình độ năng lực nhận thức riêng, kết quả của trình độ và 
năng lực này thường được biểu hiện rất rõ qua điểm số của các bài kiểm tra, mỗi bài 
kiểm tra, mỗi điểm đánh giá chỉ phản ánh một thời điểm của hoạt động nhận thức, do 
đó để có thể có một nhận định đề sự phát triển trong hệ thống đối với mỗi học sinh, 
cần theo dõi kết quả của một quá trình. Trong kiểm tra đánh giá, chúng ta thường thấy 
nói lên xu hướng đối với hai loại học sinh: với loại học sinh khá, giỏi chúng ta thường 
bỏ qua những thiếu sót của các em, ít chỉ ra những gì giúp các em cố gắng tới kết quả 
cao hơn; còn đối với những học sinh nếu, kém chúng ta thường có những thành kiến 
theo chiều hướng tiêu cực, thường bỏ qua những nỗ lực của bản thân các em, cho dù 
đó là điều bình thường đối với những học sinh khác. Thái độ cư xử này khiến các em 
trở nên bi quan, chán nản. Vì thế, ở mỗi loại học sinh, cách ứng xử trong kiểm tra đánh 
giá của giáo viên cũng phải hết sức tinh tế và mềm dẻo, nhằm tạo nên tính tích cực cho 
mọi loại đối tượng học sinh. Tuy nhiên, tính mềm dẻo trong kiểm tra, đánh giá không 
có nghĩa là bỏ qua những chuẩn chung nhất về chất lượng lĩnh hội bài học mà là sự 
nhượng bộ tạm thời trong những thời điểm cho phép của quá trình học tập để cổ vũ 
động viên, tạo dựng động lực cho sự học tập của học sinh. Đó chính là sự vận dụng 
linh hoạt mang tính phát triển trong kiểm tra và đánh giá. 

c) Một số phương pháp kiểm tra 

Trong thực tiễn dạy học ở trường phổ thông, những phương pháp kiểm tra sau 
thường được áp dụng:  
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 - Kiểm tra vấn đáp: Phương pháp kiểm tra này được tận dụng vào tất cả các thời 
điểm diễn ra quá trình dạy học (trước khi, trong khi và sau khi học bài mới, thi cuối 
năm học, cuối học kỳ, cuối khoá học). Nhờ phương pháp này giáo viên tiếp nhận được 
các thông tin ngược một cách kịp thời ở nhiều loại học sinh và đồng thời cùng với nó, 
những học sinh được kiểm tra cũng nhận biết được trình độ nhận thức và kĩ năng biểu 
đạt suy nghĩ của mình bằng lời nói. Nhờ hệ thống câu hỏi chứa đựng nhiều nội dung 
của môn học và diễn ra ở nhiều thời điểm khác nhau học sinh ít có cơ hội học tủ. Điều 
đó làm cho việc đánh giá trở nên khách quan và đáng tin cậy hơn. 

Để đảm bảo tính hiệu quả của phương pháp kiểm tra vấn đáp, giáo viên cần lưu ý 
một số điểm sau: 

+ Cuốn hút được sự chú ý của học sinh trong lớp vào câu hỏi. 

+ Khi học sinh trình bày, giáo viên cần bình tĩnh lắng nghe tường tận nội dung 
và phương pháp thực hiện cách trả lời của học sinh, tránh tình trạng nôn nóng. Nói và 
phê phán hoặc cắt ngang câu trả lời, khiến các em lúng túng, sợ hãi. Khi thấy cần thiết, 
để tháo gỡ những khó khăn cho học sinh, giáo viên có thể gợi ý cho các em. 

 - Kiểm tra viết: Phương pháp kiểm tra này được sử dụng sau khi hoàn thành một 
phần của nội dung môn học hoặc toàn bộ môn học. Nhờ kiểm tra viết, giáo viên có 
điều kiện thấy được khả năng ghi nhớ nắm vững nội dung chương trình dưới dạng khái 
quát tổng hợp của học sinh trong cả lớp bằng ngôn ngữ của chính các em. Tuy nhiên, 
bên cạnh thế mạnh của kiểm tra viết, nó còn bộc lộ một sự hạn chế như nội dung kiểm 
tra không thể bao hàm nhiều vấn đề có trong nội dung môn học, tạo điều kiện cho học 
sinh có thói quen học tủ; thông tin phản hồi ít và không tức thời...  

Khi tiến hành kiểm tra viết, giáo viên cần lưu ý một số điểm sau: 

+ Câu hỏi cần sát với trình độ nhận thức chung của cả lớp, phù hợp với thời gian 
làm bài cho phép. 

+ Đảm bảo được không khí nghiêm túc trong làm bài của học sinh, hạn chế các 
biểu hiện tiêu cực về thái độ học tập như giở tài liệu nhìn bài của bạn... 

+ Đảm bảo những điều kiện cho học sinh tập trung tư tưởng, bình tĩnh làm bài. 

+ Khống chế đúng thời gian làm bài chung cho cả lớp. 

 - Phương pháp kiểm tra (thi) thực hành: Phương pháp này thường được sử dụng 
nhằm kiểu tra kĩ năng, kĩ xảo vận dụng tri thức vào hoạt động thực tiễn có liên quan 
tới nội dung các môn học. Các hình thức kiểm tra và thi thực hình môn học rất đa 
dạng: có thể thực hành trong phòng thí nghiệm, ở vườn trường, xưởng trường hoặc ở 
các cơ sở sản xuất,... Có thể kiểm tra thực hành theo lớp, theo nhóm hoặc kiểm tra đối 
với kĩ năng thực hành của từng cá nhân. Khi thi hoặc kiểm tra, giáo viên cần theo dõi, 
kiểm tra trình tự tiến hành, độ chính xác của từng thao tác, trình độ thành thạo của các 
kĩ nặng, kĩ xảo. Đặc biệt phải kiểm tra cả việc kết hợp lí thuyết với thực hành và thông 
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qua thực hành để củng cố, khẳng định tri thức lí thuyết một cách vững chắc. 

Trong quá trình dạy học, do tính đa dạng của nội dung các môn học và đặc điểm 
lứa tuổi, nên khi tiến hành kiểm tra, việc lựa chọn các phương pháp kiểm tra, phương 
tiện kiểm tra của giáo viên là rất cần thiết, nó đảm bảo tính vừa sức, phát huy được 
năng lực học tập là sự khách quan trong khâu đánh giá. 

Ngày nay, trong xu thế đổi mới và hoàn thiện các phương pháp kiểm tra, việc kết 
hợp các phương pháp kiểm tra nêu trên với các phương pháp kiểm tra, thi tự luận với 
cách kiểm tra bằng trắc nghiệm khách quan (trắc nghiệm đúng - sai; trắc nghiệm có 
nhiều phương án lựa chọn; trắc nghiệm điền - thế; trắc nghiệm câu hỏi và trả lời ngắn; 
trắc nghiệm đối chiếu cặp đôi...) là rất cần thiết. Tuy nhiên việc vận dụng những 
phương pháp kiểm tra mới trong quá trình dạy học cũng đòi hỏi nâng cao năng lực 
chuyên môn sư phạm cho giáo viên để giúp cho việc soạn thảo hệ thống câu hỏi kiểm 
tra vừa đảm bảo đầy đủ nội dung môn học, vừa có tác dụng phát triển trí tuệ, bồi 
dưỡng và rèn luyện phương pháp học tập, phương pháp tư duy độc lập sáng tạo cho 
học sinh. 

d. Việc đánh giá tri thức, kĩ năng, kĩ xảo  

Đánh giá được coi như sự xác định chất lượng, nắm vững tri thức, kĩ năng, kĩ xảo 
của học sinh theo những chuẩn xác định (được quy ra thang điểm 10). 

Kiểm tra và đánh giá có quan hệ khăng khít với nhau. Đánh giá được coi như một 
khâu của công tác kiểm tra đánh giá, nó là kết quả thu được thơm qua kiểm tra thành 
tích học tập của học sinh. 

Cơ sở chung của việc đánh giá được dựa trên số lượng và chất lượng nắm vững 
tri thức; kĩ năng áp dụng tri thức và kĩ năng sử dụng phương tiện dạy học; chất lượng 
trình bày; số lượng và mức độ thiếu sót; thời gian hoàn thành nhiệm vụ; ý thức thái độ 
làm bài. 

Để đảm bảo các chức năng điều chỉnh, giáo dục và phát triển của đánh giá, giáo 
viên cần thực hiện một số yêu cầu sau:  

 - Phải thiết lập được chuẩn đánh giá phù hợp với đặc thù của từng môn học, từng 
nội dung tri thức. Đây là công việc rất khó khăn và phức tạp đòi hỏi phải xem xét cả về 
số lượng và chất lượng tri thức kĩ năng, kĩ xảo có trong nội dung, trình độ nhận thức của 
học sinh là mối tương quan giữa chúng. Chỉ trên cơ sở của những chuẩn chung, mang 
tính khoa học thì việc đánh giá mới có giá trị cao về độ tin cậy mang tính khách quan. 

Việc đánh giá phải được tiến hành công minh, tránh thiên vị, thành kiến, quá dễ 
dãi hoặc quá khắt khe. 

 - Kèm theo đánh giá bằng điểm số, giáo viên cần có lời nhận xét những ưu, 
nhược điểm của cả lớp cũng như đối với từng bài làm của học sinh, chỉ ra hướng khắc 
phục và vươn tới kết quả cao hơn. 
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VI. Một số phương pháp dạy học mới trong quá trình dạy học hiện nay 

Quá trình dạy học hiện đại về bản chất là quá trình tổ chức, điều khiển và tự tổ 
chức, tự điều khiển, quá trình thiết kế, thi công và tự thiết kế, tự thi công của người 
dạy và người học nhằm chiếm lĩnh tối ưu nội dung học vấn. Dạy học hiện đại không 
phủ định quá trình dạy học truyền thống, nó kế thừa và phát huy những yếu tố tích cực 
của dạy học truyền thống và hạn chế, khắc phục những mặt yếu kém, những nhược 
điểm của dạy học truyền thống.  

Ví dụ: Trong nhà trường hiện đại vẫn duy trì hệ thống trường, lớp, vẫn có giáo 
viên là học sinh, có truyền thụ, cung cấp tri thức, có lĩnh hội, tiếp thu, có kiểm tra, 
đánh giá, tuyển sinh và tốt nghiệp, ... nhưng khác về lối thể hiện và cách tiến hành, hay 
nói cách khác, về phương pháp có sự đổi mới, cải tiến về cơ bản. 

Nếu như dạy học truyền thống, mục tiêu là chuyển tải nội dung tri thức từ vốn 
học vấn của giáo viên, từ sách và tài liệu học tập tới học sinh, đòi hỏi các em phải học 
thuộc, phải nhớ và vận dụng một khối lượng tri thức đã sắp sẵn, thì trong quá trình dạy 
học hiện đại, với phương pháp tổ chức điều khiển của giáo viên hướng vào hoạt động 
của học sinh các em phải tự mình tìm tòi, phát hiện, chiếm lĩnh nội dung học vấn một 
cách thông minh, tích cực chủ động, sáng tạo bằng các thao tác tư duy, các hành động 
trí tuệ của chính bản thân các em.  

Vì thế, trên thế giới hiện nay là thực tiễn giáo dục - đào tạo của nước ta trong 
mấy thập niên vừa qua đã và đang diễn ra một cuộc cách mạng về phương pháp dạy 
học mà bản chất của cuộc cách mạng về phương pháp dạy học này là phải thay đổi về 
chất cách dạy, cách học theo các xu hướng chính nhằm tích cực hóa, cá biệt hóa và 
công nghệ hóa hoạt động học tập của học sinh. Tương ứng với các xu hướng đổi mới 
đó là các phương pháp sư phạm tương tác, dạy học tình huống - dạy học nêu vấn đề, 
dạy học chương trình hóa, dạy học Algôrít hóa, dạy học theo nhóm.... 

1. Phương pháp nghiên cứu  

Phương pháp nghiên cứu là phương pháp dạy học mà trong đó giáo nên tổ chức 
hoạt động nhận thức tìm tòi sáng tạo cho học sinh trước một vấn đề do nội dung hoặc 
hoạt động thực tiễn đặt ra đối với các em. 

 - Chức năng cơ bản của phương pháp: Hình thành khả năng tận dụng tri thức đã 
học để giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn; tạo điều kiện giúp học sinh làm quen với 
phương pháp nhận thức khoa học; hình thành năng lực hoạt động sáng tạo; bồi dưỡng. 
nâng cao hứng thú, nhu cầu với hoạt động tìm tòi khoa học. 

 - Nội dung của phương pháp: Giáo viên đưa ra vấn đề nghiên cứu, nêu rõ mục 
đích, yêu cầu cần giải quyết, chỉ ra những nét cơ bản mang tính định hướng cho hoạt 
động nghiên cứu, tổ chức cho học sinh tự lực nghiên cứu theo từng bước. Ở đây học 
sinh là người tác động trực tiếp vào đối tượng nghiên cứu tìm tòi là khám phá đối 
tượng, còn giáo nên là người chỉ đạo, tổ chức hoạt động nhận thức của học sinh. 
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 - Cấu trúc lôgic của phương pháp nghiên cứu: Khi tiến hành phương pháp 
nghiên cứu trên một vấn đề nào đó, hoạt động dạy học phải trải qua 3 giai đoạn và 8 
bước: 

+ Giai đoạn I: Giai đoạn định hướng 

Bước 1: Nêu vấn đề hình thành động cơ ban đầu (thông báo đề tài nghiên cứu, 
nêu rõ mục đích chung của việc nghiên cứu). 

Bước 2: Phát triển vấn đề, kích thích nhu cầu nhận thức (giáo viên lên nêu rõ 
những câu hỏi thành phần đề cập tới những vấn đề cụ thể mà đề tài cần giải quyết).  

+ Giai đoạn II: Giai đoạn thiết lập kế hoạch thực hiện đề tài  

Bước 3: Đề xuất giả thuyết và dự kiến những phương án giải quyết có thể đối với 
việc thực hiện đề tài. 

Bước 4: Lập kế hoạch ứng với giả thuyết và những phương án dự kiến. 

+ Giai đoạn III: Thực hiện kế hoạch 

Bước 5: Triển khai kế hoạch theo từng phương án. 

Bước 6: Đánh giá sơ bộ hiệu quả của việc triển khai từng phương án và tìm ra 
phương án dạt hiệu quả cao nhất có thể thỏa mãn giả thuyết khoa học. Nếu xác nhận 
giả thuyết là đúng thì chuyển sang bước tiếp theo, nếu phủ nhận giả thuyết thì bắt đầu 
trở lại bước 3 (đề xuất giả thuyết mới). 

Bước 7: Phát biểu kết luận về cách giải quyết vấn đề. 

+ Giai đoạn IV: Kiểm tra và đánh giá cuối cùng 

Bước 8: Đánh giá lần cuối kết quả của lời giải, đề xuất những vấn đề cần giải 
quyết tiếp được phát hiện trong quá trình nghiên cứu và lại tiếp tục quay trở về bước 
một nhằm thực thi một đề tài mới. 

Phương pháp nghiên cứu có giá trị lớn trong việc thực hiện các nhiệm vụ dạy 
học, nó không chỉ giúp học sinh nắm vững tri thức, kĩ năng đã học mà còn bồi dưỡng 
cho các em những thao tác, kĩ năng, kĩ xảo nhận thức khoa học, hình thành những nét 
tâm lí của một người lao động sáng tạo. Phương pháp này thường được áp dụng ở từng 
phần trong các giờ thực hành thí nghiệm, tham quan, đi thực địa, thực tế học tập v.v... 

2. Dạy học chương trình hóa 

a) Bản chất và đặc trưng của dạy học chương trình hóa:  

Dạy học chương trình hóa là sự dạy học được thực hiện dưới sự chỉ đạo sư phạm 
của một chương trình dạy đã được soạn thảo thành một Algôrít dạy học nhằm xác định 
chặt chẽ sự hoạt động của từng học sinh riêng lẻ. 

Trong dạy học chương trình hóa, những chức năng của hệ dạy học được khách 
quan hóa và sự hoạt động của hệ học được chương trình hóa. 
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Theo quan điểm của điều khiển học, hoạt động dạy học bao gồm hệ dạy và hệ 
học gắn bó chặt chẽ với nhau. Trong dạy học cổ truyền, hệ dạy là giáo viên, còn hệ 
học là học sinh. Trong dạy học chương trình hóa, nhiều chức năng đã được trao cho 
một chương trình dạy, chẳng hạn như nêu vấn đề, truyền thụ kiến thức, kiểm tra, củng 
cố, ôn tập v.v... Những chức năng này thường được ghi thành những ý, những câu hỏi, 
những lời giải thích và được sắp xếp vào trong chương trình dạy. Giáo viên sẽ không 
can thiệp trực tiếp vào hoạt động học tập của học sinh, mà chính học sinh tự lực làm 
việc theo sự hướng dẫn của chương trình dạy đó. Ở đây, hệ dạy học được gọi là 
chương trình dạy. 

b. Đặc điểm của chương trình dạy học hóa: 

 - Sự khách quan hóa, một số chức năng của hoạt động dạy học được giao cho 
chương trình dạy đảm nhiệm, không có sự thực hiện trực tiếp của giáo viên với ý định 
chủ quan của họ. 

 - Sự điều khiển: quá trình lĩnh hội của học sinh được diễn ra theo đúng Algôrít 
(trình tự sắp xếp hợp lí, nghiêm ngặt, đơn trị) được ghi trong chương trình dạy và do 
chương trình dạy điều khiển. 

 - Liên hệ nghịch: trong chương trình dạy, ứng với mỗi động tác cơ bản đều có 
ghi lời đánh giá (đúng, sai). Mỗi học sinh, sau khi thực hiện động tác, có thể thường 
xuyên và tức thời tự kiểm tra sự đúng sai của mình trước khi bước sang một động tác 
tiếp theo (kết quả của công việc tự kiểm tra này chính là mối quan hệ nghịch bên 
trong). 

 - Sự cá thể hóa việc dạy học: chương trình dạy được biên soạn sao cho phù hợp 
với trình độ nhận thức của từng loại học sinh và với cả trình độ học nhanh, chậm của 
từng người. 

 - Dạy học chương trình hóa còn cho phép người ta tận dụng được tiến bộ của kĩ 
thuật hiện đại như máy ghi âm, phim đèn chiếu, máy vi tính v.v...  

Những đặc điểm trên đây của dạy học chương trình hóa được thể hiện rất yếu 
trong dạy học truyền thống với sự chỉ đạo trực tiếp quá trình lĩnh hội của giáo viên - 
chương trình dạy mang tính chủ quan). Chương trình dạy chủ quan theo cách dạy 
truyền thống thường dễ bị những điều kiện của hoàn cảnh làm thay đổi: năng lực 
chuyên môn, nghệ thuật chuyển tải tri thức, trạng thái tâm lí khi lên lớp của giáo viên. 
Tuy nhiên, chính những đặc điểm này của cách dạy truyền thống, xét dưới một góc độ 
nào đó lại có những mặt ưu thế, chẳng hạn như sự thay đổi uyển chuyển chương trình 
dạy sao cho nó thích ứng với những điều kiện khách quan trên cơ sở theo dõi, kiểm tra 
tiến trình học tập của học sinh; tạo ra được những xúc cảm trong lời nói, trong quan hệ 
giao tiếp giữa con người với con người, điều mà không một chương trình khách quan 
nào làm được. 

Với nhận xét đó, chúng ta có thể thấy rằng, cho dù dạy học chương trình hóa có 
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những ưu thế nổi trội so với dạy học truyền thống, song ngay trong hình thức dạy học 
mới mẻ và đấy triển vọng này, người giáo viên vẫn giữ vai trò chủ đạo không thể thay 
thế được. Chương trình dạy và các phương tiện kĩ thuật dạy học chỉ làm giảm nhẹ lao 
động sư phạm của người giáo viên và nâng cao hiệu quả dạy học. 

c. Chương trình dạy  

 - Cấu trúc của chương trình dạy:  

Sự phân chia của chương trình: chương trình dạy được chia theo những đơn vị nhỏ 
nhất là ô, nhiều ô được sắp xếp thành một bước; nhiều bước hợp thành một mục của 
chương trình; nhiều mục tạo nên một chương và nhiều chương hợp thành một môn học. 

Trong việc phân chia này, bước được coi là đơn vị cơ sở, phục vụ cho một mục 
đích nhận thức bộ phận tương đối hoàn chỉnh. Mỗi bước đầy đủ của chương trình có 
những loại ô cơ bản sau:  

+ Ô thông báo (kí hiệu là I), bao gồm nội dung thông báo về những khái niệm cơ 
bản, hiện tượng, quy tắc, định luật, học thuyết. Thực chất, đó là những mẫu kiến thức 
hoặc những kĩ năng mới cần truyền thụ cho học sinh. Trong một bước đầy đủ, có thể 
có một hoặc một số ô thông báo. 

+ Ô thao tác (kí hiệu là O), chứa đựng những bài luyện tập nhằm giúp cho học 
sinh gia công tài liệu mới được đưa ra ở các ô thông báo trước đó, tức là vận dụng, 
phân tích tài liệu, rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo trí tuệ và thao tác thực hành, nhờ đó mà 
học sinh nắm vững được tài liệu học tập. Trong một bước đầy đủ có thể có một hoặc 
nhiều ô tháo tác. 

+ Ô liên hệ nghịch (kí hiệu là OC) bao giờ cũng đi kèm với ô thao tác, nó bao 
gồm những lời giải thích, chỉ dẫn, đánh giá những thao tác mà học sinh đã tiến hành ở 
trên, chỉ rõ cho mỗi em phải làm thế nào là đúng đắn nhất. Nó có liên hệ nghịch bên 
trong (từ trò trở lại trò), tức là làm cho người học sinh có khả năng tự đánh giá thao tác 
học tập của mình và tự sửa chữa những thao tác thực hiện sai.  

+ Ô kiểm tra (kí hiệu là K) ở cuối mỗi bước, nó bao gồm những bài kiểm tra. 
Giáo viên cần kiểm tra kết quả học tập của học sinh qua kết quả đạt được của ô này để 
đảm bảo thiết lập được mối quan hệ nghịch bên ngoài (từ trò trở lại thầy). 

Trong mỗi bước đầy đủ, người ta có thể sắp xếp các ô thuộc các loại trên theo sơ 
đổ cấu trúc lôgic khác nhau. Sau đây là những kiểu phổ biến: 

1.  I + O + OC + K 

2.  I + O + K + OC 

3.  O + OC + IK  

4.  K + I + C + OC  

Người ta cũng có thể xây dựng những bước không đầy đủ, tức là thiếu một số ô 
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thuộc loại nào đó, song vẫn đảm bảo về mất giá trị lí luận dạy học. Chẳng hạn như: 

1.  I + K + OC 

2.  O + OC + K 

3.  I + O + OC 

4.  O + OC + I .  

 - Những kiểu khác nhau của chương trình dạy: 

Trong thực tế dạy học chương trình hóa, có rất nhiều kiểu chương trình dạy học 
đang được sử dụng. Nếu dựa trên cách thức hướng học sinh đạt tới mục đích dạy học, 
chương trình dạy có thể được cấu tạo theo ba kiểu cơ bản sau: 

+ Chương trình dạy tuyến tính:  

Cấu tạo chương trình theo kiểu này, tất cả các bước và các ô trong mỗi bước nối 
tiếp nhau liên tục, kể cả các ô liên hệ nghịch. Khi thực hiện kiểu chương trình này, học 
sinh sẽ nghiên cứu nội dung chứa đựng trong từng ô một, song ô trước mới chuyển sang 
ô sau. Học sinh phải tự xây dựng lấy các câu trả lời cho các câu hỏi của chương trình. 

Trong tài liệu giáo khoa dạy học chương trình hóa theo kiểu đường thẳng, các ô 
có thể xếp liên tiếp trang nọ sang trang kia, các liên hệ nghịch được sắp xếp lệch khi ô 
tương ứng, hoặc ô tiếp sau ô có câu hỏi, hoặc ở mặt sau của trang có câu hỏi và cũng 
có khi tập trung ở cuối cuốn sách. 

Khi soạn kiểu chương trình này, tác giả phải hiểu thật rõ khả năng nhận thức của 
các đối tượng sẽ sử dụng chương trình, nếu không, họ buộc phải căn cứ vào trình độ 
của người học sinh có trình độ nhận thức kém nhất mà xây dựng chương trình, sao cho 
khi học, không cần hoặc hầu như không cần đến sự giúp dỡ từ bên ngoài. Tuy nhiên, 
trong thực tế, không phải tất cả học sinh đều cần dùng một số lượng ô thao tác (O) như 
nhau, để có thể lĩnh hội thao tác (O). Nhược điểm của chương trình kiểu đường thẳng 
là đối với một bộ phận học sinh, nó quá dài (thừa, lặp lại), còn đối với một số khác thì 
lại quá phức tạp. 

+ Chương trình dạy phân nhánh: 

Chương trình phân nhánh trù tính những con đường khác nhau dẫn tới mục đích 
đã dự định sao cho phù hợp với khả năng, nhận thức khác nhau của học sinh, do đó kỹ 
thuật biên soạn chương trình này phức tạp hơn kiểu chương trình đường thẳng. Sau 
mỗi ô thông báo, trong chương trình phân nhánh nhất thiết phải có một ô thông báo 
hay kiểm tra, trong lúc đó, ở chương trình đường thẳng, sau ô thông báo, có thể có một 
số thao tác hay kiểm tra. 

Lời giải đáp cho các câu hỏi hoặc bài tập trong chương trình phân nhánh không 
phải do học sinh tự soạn lấy mà đã được soạn thành nhiều phương án, trong đó có một 
kiểu trả lời đúng hoàn toàn, kèm theo nhiều phương án khác không đầy đủ, thiếu chính 
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xác. Người học phải tự tìm lấy một kiểu trả lời trong số nhiều phương án đề nghị. Nếu 
hiểu đúng tài liệu giáo khoa, học sinh sẽ chọn phương án trả lời đúng, trái lại nếu chưa 
hiểu tốt, học sinh có thể chọn phải phương án trả lời không đúng. 

Sau đó, con đường chuyển sang ô tiếp theo hoàn toàn phụ thuộc vào kiểu trả lời 
đã chọn. Sự phân nhánh của chương trình dạy diễn ra chính là ở đây. Nếu chọn câu trả 
lời đúng, học sinh sẽ được sang ô liên hệ nghịch tiếp theo, trong đó khẳng định sự 
đúng đắn của câu trả lời đã chọn và có thể có sự phân tích ngắn gọn nhưng sai lầm của 
các các kiểu tự lời khác. Tiếp đó học sinh chuyển sang các ô của bước sau. Đây là con 
đường ngắn nhất trong chương trình phân nhánh. 

Đối với một số kiểu trả lời sai, lại có một ô tương ứng, trong đó giải thích rõ 
nguyên nhân đến những sai lầm và buộc học sinh phải qua trở lại những ô trước đó để 
đọc lại, ôn lại tài liệu cần thiết, để rồi chọn lại phương án trả lời. Chỉ sau khi chọn câu 
trả lời đúng, học sinh mới được chuyển sang bước kế cận. 

Chương trình phân nhánh có một ưu điểm nổi bật là tính phân hóa của nó. 
Chương trình cho phép soạn ra những con đường học tập khác nhau phù hợp với khả 
năng nhận thức của nhiều loại học sinh. 

Tuy nhiên, không nên nghĩ rằng, giá trị sư phạm của kiểu chương trình phân 
nhánh cao hơn kiểu đường thẳng. Thực nghiệm đã chứng tỏ rằng, khi cần hình thành ở 
học sinh những khái niệm hay quy tắc cơ bản ở trình độ kĩ năng, kĩ xảo, khi vốn hiểu 
biết của các em tương đối cao và có sự đồng nhất, thì nên dùng chương trình đường 
thẳng, còn đối với những phần phức tạp trong tài liệu giáo khoa mà chỉ cần hình thành 
ở mức tái hiện và trong ý thức học sinh dễ nảy sinh những biểu tượng rất khác nhau 
đối với kiến thức đó (tức là trình độ nhận thức của học sinh không đồng nhất) thì nên 
dùng chương trình kiểu phân nhánh. 

+ Chương trình dạy hỗn hợp: 

Để có thể sử dụng ưu thế của cả hai kiểu chương trình nói trên, người ta thực 
hiện việc kết hợp chúng với nhau để xây dựng kiểu "Chương trình dạy hỗn hợp". Đó là 
chương trình, trong đó có đoạn xây dựng theo kiểu đường thẳng, kết hợp với những 
đoạn theo kiểu phân nhánh; Loại chương trình dạy hỗn hợp này chiều có đầy đủ hơn 
và thích ứng một cách linh hoạt hơn với những trình độ rất khác nhau của học sinh tùy 
thuộc vào nội dung của tài liệu giáo khoa. 

Kết luận: 

+ Về cấu trúc nội dung tài liệu dạy học chương trình hóa rất chặt chẽ. 

+ Dạy học theo chương trình hóa, công việc kiểm tra học sinh diễn ra kịp thời, 
qua đó có thể điều chỉnh được các sai sót trong dạy và học. 

+ Có tác dụng tốt trong việc kích thích tính tích cực nhận thức của học sinh. 

+ Chương trình dạy học có sự thích ứng với từng học sinh. 
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Dạy học chương trình hóa có những ưu điểm và nhược điểm sau:  

 - Ưu điểm: 

+ Đảm bảo thường xuyên các mối liên hệ nhược trong và ngược ngoài nhằm điều 
chính quá trình dạy học. 

+ Có tác dụng tăng cường, kích thích tính tích cực hoạt động nhận thức học sinh. 

+ Tăng cường khả năng cá biệt hóa trong dạy học, tạo điều kiện cho giáo viên sử 
dụng các phương tiện dạy học hiện đại. 

- Nhược điểm: 

+ Vận dụng dạy học chương trình hóa đòi hỏi sự phức tạp hóa của hoạt động dạy 
học (soạn thảo chương trình dạy, hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình v.v...) 

+ Có điều kiện dạy cho học sinh hoàn thành các thao tác một cách máy móc. 

+ Dạy học chương trình hóa dễ hạ thấp vai trò chủ đạo của giáo viên, hạn chế 
tính tập thể của học sinh, cũng như mối quan hệ thầy trò trong quá trình dạy học. 

3. Phương pháp Algôrít trong dạy học 

Phương pháp Algôrít dược mang tên nhà toán học người Ảrập thời Trung cổ là 
Algôríthm, người đầu tiên sáng chế ra một công trình thuật toán trên bàn tính trong đó 
phân đoạn sự tính toán thành từng khâu, từng bước hợp lí theo một hệ thống lôgic chặt 
chẽ mà sau này gọi là những quy trình v.v...  

Công trình đó chìm lắng dần theo thời gian, mãi đến đầu thế kỉ XX khi khoa học - 
công nghệ có sự phát triển mạnh mẽ; Algôrít được coi là một phương pháp tư duy và đã 
thâm nhập vào mọi lĩnh vực khoa học, đặc biệt là công nghệ tin học (Algôrít là công cụ 
chủ yếu để phân đoạn, chia nhánh lập trình trong các phần mềm của máy vi tính). 

Đến giữa thế kỉ XX, một số nhà giáo dục ở các nước tiên tiến đã vận dụng 
Algôrít như là một phương pháp có hiệu quả nhằm thu thập thông tin, xử lí thông tin 
để giải quyết các vấn đề phức tạp trong dạy học. 

Như vậy, phương pháp Algôrít trong dạy học là tổng hợp cách thức thiết kế và thi 
công một hệ thống các thao tác hợp lí theo một trình tự lôgic chặt chẽ nhằm đạt kết 
quả tối ưu các nhiệm vụ dạy học. 

Đặc điểm của phương pháp Algôrít là tiến trình bài học được chia nhỏ thành các 
giai đoạn, các bước, các công đoạn giúp người học có thể dễ dàng thực hiện các nhiệm 
vụ dạy học. 

Để giải quyết một nhiệm vụ học tập, người học phải thiết kế và thi công một quy 
trình hợp lí; nghĩa là phải "Algôrít hóa" nội dung và các thao tác hoạt động trí tuệ. 
Nghệ thuật dạy học là phải thiết kế được các Algôrít tối ưu (không phức tạp, ít thao 
tác, có bước đi hợp lí, vừa sức nhưng phát triển tối đa trí tuệ của người học ...). 
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Trong quá trình giáo dục - đào tạo, phương pháp Algôrít được ứng dụng phổ biến 
trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, trong dạy học, trong tự học và cả trong cuộc 
sống đời thường. Trong dạy học, để phát triển ở mức độ cao năng lực và phẩm chất trí 
tuệ cho người học, vấn đề quan trọng là phải có phương pháp tư duy, tư duy có sắc 
sảo, năng động, sáng tạo thì tài năng mới bộc lộ và phát triển. Vì thế, nghệ thuật dạy 
học là phải biết cách dạy phương pháp tư duy, tự duy một cách thông minh, độc lập, 
sáng tạo. Phương pháp Algôrít góp phần quan trọng nhằm thực hiện nhiệm vụ đó. 

Tuy nhiên, để thiết kế và thi công, để có thể "Algôrít hóa" một bài học theo quy 
trình hợp lí, có hiệu quả, đòi hỏi giáo viên phải có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ 
sư phạm cao để tổ chức và thiết kế Algôrít bài giảng hợp lí và học sinh phải học tập 
tích cực để có thể thi công nhanh, đúng như quy trình và ờ mức độ cao hơn là có thể tự 
thiết kế và thi công quy trình tự học, tự làm việc có hiệu quả của cá nhân. 

VII. Kết luận về phương pháp dạy học 

Trong những thập niên cuối cùng của thế kỉ XX, cùng với vấn đề đổi mới nội 
dung dạy học theo hướng hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng 
xã hội và sự phát triển như vũ bão của khoa học - công nghệ; trong giáo dục - đào tạo 
cũng đang diễn ra cuộc cách mạng về phương pháp dạy học. Cuộc cách mạng về 
phương pháp dạy học diễn ra theo ba xu hướng chính: Tích cực hóa, cá biệt hóa và 
công nghệ hóa nhằm không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học nói riêng, 
giáo dục - đào tạo nói chung. 

Phương pháp dạy học là tổng hợp cách thức hoạt động của thầy và trò nhằm thực 
hiện tối ưu mục đích, nhiệm vụ dạy học. Trong thực tiễn dạy học không có phương 
pháp nào là vạn năng, mỗi phương pháp đều có những ưu điểm và những hạn chế nhất 
định. Nghệ thuật sư phạm của người giáo viên là phải biết vận dụng kết hợp một cách 
khoa học và hợp lí các phương pháp dạy học sao cho phát huy hết mức những ưu điểm 
và hạn chế, khắc phục những nhược điểm của từng phương pháp dạy học nhằm đạt 
hiệu quả dạy học tối ưu. 

Để có thể lựa chọn và vận dụng phối hợp tốt nhất các phương pháp dạy học, cần 
căn cứ vào mục đích, yêu cầu; nội dung và đặc trưng của các môn học; căn cứ vào đặc 
điểm nhận thức, đặc điểm lứa tuổi của người học; căn cứ vào thực tiễn các điều hiện 
và phương tiện dạy học v.v... Trên cơ sở đó, giáo viên tổ chức, điều khiển, học sinh tự 
tổ chức, tự điều khiển hoạt động dạy và học nhằm giúp người học chiếm lĩnh nội dung 
học vấn và vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong thực tiễn. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Hãy phân tích khái niệm và những đặc điểm của phương pháp dạy học, cho thí 
dụ để minh họa cho các đặc điểm đó. 
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2. Hãy phân tích khái niệm, ưu điểm, nhược điểm của các phương pháp thuyết 
trình, phương pháp hỏi - đáp, cho một ví dụ thực tiễn. 

3. Anh (Chị) hiểu như thế nào về dạy học nêu vấn đề? Hãy thử thiết kế một bài 
dạy thuộc chuyên môn của mình theo kiểu phương pháp dạy học nêu vấn đề. 

4. Tại sao trong quá trình dạy học phải sử dụng phối hợp các phương pháp dạy 
học? Khi lựa chọn và vận dụng các phương pháp dạy học cần dựa trên những cơ sở 
nào? Cho một ví dụ thực tiễn. 

5. Hãy nêu khái quát các xu hướng đổi mới phương pháp dạy học: cho một ví dụ 
thực tiễn để đổi mới phương pháp dạy học theo quan điểm sư phạm tương tác mà anh 
chị đã thực hiện đối với môn học của mình. 
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CHƯƠNG XII 

PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
 

I. Ý nghĩa của phương tiện dạy học 

Phương tiện dạy học là đối tượng vật chất giúp cho giáo viên và học sinh tổ chức 
có hiệu quả quá trình dạy học nhằm đạt dược mục đích dạy học. Nhờ những đối tượng 
vật chất này, giáo viên tiến hành tổ chức, điều khiển quá trình dạy học giúp học sinh tự 
tổ chức hoạt động nhận thức của mình một cách có hiệu quả. 

Trong hoạt động dạy học, mục đích, nội dung, phương pháp và phương tiện dạy 
học luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Thông qua các chủ thể tương ứng đó là xã 
hội (mục đích và nội dung dạy học; giáo viên - phương pháp dạy; học sinh - phương 
pháp học; giáo viên, học sinh - phương tiện dạy học). Trong các thành phân nêu trên, 
giáo viên giữ vai trò chủ đạo. Căn cứ vào nội dung dạy học, tình hình học sinh, các 
phương tiện hiện có, giáo viên lựa chọn phương pháp tác động vào học sinh nhằm đạt 
mục đích dạy học. Thực tế dạy học đã chứng minh rằng, quá trình nhận thức của con 
người đều có xuất phát thêm từ thực tiễn, từ những hình tượng trực quan mà làm tri 
giác được trong cuộc sống. Trực quan đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu của 
quá trình hình thành khái niệm. Nó là phương tiện giúp cho sự phát triển tư duy lôgic 
của học sinh. Vì thế, trong quá trình dạy học, việc vận dụng các phương pháp dạy học 
không thể tách rời việc sử dụng những phương tiện dạy học. Nó được sử dụng nhằm 
mục đích khắc phục những khoảng cách giữa việc tiếp thu lí thuyết và thực tiễn, làm 
cho hoạt động nhận thức của học sinh trở nên dễ dàng, cụ thể. 

Ngày nay, với những thành tựu do khoa học kỹ thuật công nghệ mang lại, 
phương tiện dạy học ngày càng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng 
dạy học ở nhà trường, nó cho phép đưa vào bài học những nội dung diễn cảm và hứng 
thú, làm thay đổi phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, làm thay đổi phương 
pháp và hình thức tổ chức dạy học, tạo ra cho quá trình dạy học một nhịp độ, phong 
cách và trạng thái tâm lí mới. Đây chính là một trong những đặc điểm của nhà trường 
hiện đại. 

Tuy nhiên, cần phải luôn luôn thấy rằng, phương tiện dạy học cho dù có hiện đại 
đến đâu, chúng vẫn chỉ đóng vai trò là những công cụ trong sự điều khiển của giáo viên, 
không bao giờ chúng có thể thay thế được người giáo viên trong quá trình dạy học. 

Nhận thức là phản ánh thực tiễn trong bộ não con người. Quá trình nhận thức bao 
gồm cả học tập và nghiên cứu. Ở cả hai mức độ này, các hình ảnh trực quan đều đóng 
vai trò đặc biệt. Các hình ảnh trực quan vừa thực hiện chức năng nhận thức (thông tin) 
và thực hiện chức năng điều khiển hoạt động của con người. Vai trò của trực quan 
nhận thức không chỉ là thuộc tính của sự phản ánh hiện thực khách quan trong hình 
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thức cảm tính cụ thể mà còn là sự tái tạo hình tượng các đối tượng hoặc hiện tượng 
được kiến tạo từ những nhân tố trực quan sinh động, trên cơ sở những tri thức đã tích 
lũy được về đối tượng hoặc hiện tượng ấy. Hoạt động trí tuệ được bắt đầu từ cảm giác, 
tri giác và sau đó dẫn đến tư duy. Những sự phát triển của tư duy ở mức độ nào cũng 
luôn chứa đựng mối liên hệ với nhận thức cảm tính. Nhờ mối liên hệ này mà tư duy 
trực tiếp với thế giới bên ngoài như là sự phản ánh của nó. 

Học sinh khi nghiên cứu một môn học, ở mỗi em đã có sự tích lũy ban đầu về 
một số biểu tượng có liên quan tới đối tượng nghiên cứu, song những biểu tượng này 
không đồng đều ở tất cả học sinh về mức độ chính xác và số lượng của biểu tượng. Vì 
thế, trong nhiều trường hợp, người ra đã xây dựng các khái niệm từ sự quan sát trực 
tiếp những đối tượng, hiện tượng có sẵn trong thực tế vật thật hoặc tái tạo lại chúng 
bằng phương pháp nhân tạo thông qua hình ảnh hoặc các mô hình, mẫu biểu v.v... hay 
như ta vẫn gọi là sử dụng các phương tiện trực quan., 

Có thể nói các phương tiện dạy học là công cụ nhận thức thế giới của học sinh. 
Mỗi loại phương tiện đều có thể phục vụ cho việc hình thành nhưng tự tri thức kinh 
nghiệm và những tri thức lí thuyết, những kĩ năng, kĩ xảo thực hành và kĩ năng kĩ xảo 
trí tuệ. 

Các vật thật và các phương tiện để tái tạo lại các hình tượng dành cho việc hình 
thành các biểu tượng cảm tính, trực tiếp về đối tượng, hiện tượng nghiên cứu, về các 
thuộc tính, các mối liên hệ giữa chúng, tức là hình thành những tri thức kinh nghiệm 
về các đối tượng, hiện tượng. 

Các thí nghiệm thực hành nhằm tái tạo ra các hiện tượng tự nhiên, là nguồn kiến 
thức, là chiếc cầu nối giữa các hiện tượng tự nhiên và khả năng nhận thức của con 
người, có khả năng làm bộc lộ các mối liên hệ bên trong phát sinh giữa các sự vật, hiện 
tượng. Các mô hình, biểu bảng, sơ đồ, các phương tiện kỹ thuật và một số phương tiện 
nghe - nhìn được dùng để tạo thành các biểu tượng về bản chất và cấu trúc của các đối 
tượng, hình thành hệ thống tri thức lí thuyết. Mô hình cho phép mô tả các hiện tượng 
thực trên dưới dạng không gian, dễ dàng tháo lắp và vận hành, giúp học sinh tìm hiểu 
cấu trúc, hoạt động và tính chất của đối tượng; các phương tiện nghe - nhìn như: phim 
đèn chiếu, phim điện ảnh, băng ghi âm, vô tuyên truyền hình.... cho phép truyền thụ 
cho học sinh những kiến thức dưới dạng động, mang nhiều diễn cảm và chính xác. Vì 
thế nó không chỉ mang lại tri thức mà còn khơi dậy ở học sinh những cảm xúc tâm 
hồn, giúp các em có niềm tin vào tính chân thực của sự kiện. 

Trong quá trình nhận thức thế giới vi mô và vĩ mô, vai trò trò của các phương 
tiện dạy học lại tỏ ra rất có hiệu lực. Với các cơ quan cảm giác thông thường, con 
người khó có thể quan sát được thế giới rộng lớn, bao la và cực kì bé nhỏ. Nhờ có các 
công cụ có kỹ năng kỹ thuật cao, con người có thể rút ngắn khoảng cách, thu nhỏ khối 
lượng hoặc kích thước, làm chậm lại quá trình phát triển của đối tượng nghiên cứu 
v.v... có thể nói, việc nhận thức thế giới vi mô và vĩ mô luôn gắn liền với sự phát triển 
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của kĩ thuật công nghệ chế tạo công cụ hiện đại. Cũng theo đó, những thành quả của 
những loại kỹ thuật này được vận dụng vào việc dạy học, làm xuất hiện những phương 
tiện dạy học tương ứng, tạo ra những điều kiện thuận lợi, nhằm thúc đẩy quá trình 
nhận thức của học sinh. 

Hiệu quả sử dụng phương tiện dạy học phụ thuộc rất nhiều vào năng lực và 
phương pháp sử dụng của người giáo viên. Cùng một phương tiện dạy học, nhưng ở 
những người giáo viên khác nhau, tùy thuộc vào việc khai thác nội dung, kĩ năng sử 
dụng phương tiện, phương pháp tổ chức hoạt động nhận thức của mỗi chủ thể giáo 
viên mà kết quả của giờ học có sự sử dụng những phương tiện đó có sự khác biệt. Bản 
thân phương tiện dạy học chưa phải là phương pháp, chỉ khi nào nó được sử dụng 
trong giờ học, nó mới trở thành phương pháp và khi đó, phương tiện trở thành một 
hình thức biểu hiện của phương pháp thúc đẩy quá trình nhận thức, rèn luyện kĩ năng, 
kĩ xảo của học sinh trong quá trình học tập. 

II. Các phương tiện dạy học phổ biến được sử dụng trong các nhà trường phổ 
thông hiện nay. 

1. Mẫu vật: 

Mẫu vật có thể ở dưới dạng vật thật, vật nhồi, tiêu bản. Tùy theo môn học, mẫu 
vật được tạo dựng theo những chủng loại khác nhau, chẳng hạn như môn Sinh vật, 
mẫu vật có thể là những cây con sống, mẫu nhồi, mẫu ngâm, tiêu bản ép khô, tiêu bản 
hiển vi, các bộ sưu tập về nông sản, về các chủng loại gỗ v.v...; môn Địa lí có thể tạo 
dựng những bộ sưu tập các loại khoáng sản, đất đá; môn Hóa có thể có các mẫu đơn 
chất, hợp chất về chất vô cơ, hữu cơ v.v...  

Để có được mẫu vật, dựa trên danh mục các loại mẫu vật mà mỗi trường phổ 
thông được Nhà nước trang bị, tùy theo yêu cầu của nội dung bài học, môn học, giáo 
viên có thể tự tạo mẫu vật, huy động học sinh tìm tòi hoặc dựa vào sự giúp đỡ của các 
cơ sở sản xuất ngoài xã hội. 

2. Mô hình và hình mẫu  

Đây là những sản phẩm dược chế tạo phản ánh trung thực, khái quát vật thật, nó 
giúp cho người quan sát có thể hình dung được cấu trúc không gian của toàn thể cũng 
như của những bộ phận cơ bản nhất của vật thật với kích thước được phóng to, thu nhỏ 
so với vật thật. 

Những mô hình thường thấy trong các môn học như các lò luyện gang thép; mô 
hình nhà máy nước, nhà máy thủy điện; mô hình các máy móc, thiết bị kĩ thuật và 
công cụ lao động; các mô hình cấu tạo gien, cấu tạo nguyên tử; mô hình toán học như 
hình vẽ và hình thể toán học v.v... 

Các mô hình có thể được thiết kế theo nguyên dạng toàn thể; mô hình tháo lắp 
được; mô hình ảnh; mô hình động ... 
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Hình mẫu khác với mô hình ở chỗ nó không cho phép mô tả sơ lược mà phải 
đúng như vật thật về cấu trúc không gian, có hình dạng bên ngoài các trúc bên trong 
kích thước và màu sắc tự nhiên như nó có. Vì thế, khi thiết kế hình mẫu phải có sự lựa 
chọn tùy theo điều kiện cho phép về chủng loại vật, về khả năng kĩ thuật tạo hình. 

3. Phương tiện đồ họa hình vẽ, tranh ảnh, bảng vẽ, sơ đồ, bản đồ: 

 - Hình vẽ của giáo viên trên bảng: đây là loại phương tiện được tạo ra bởi giáo 
viên, nhằm tập trung sự chú ý của học sinh vào những mặt chủ yếu của đối tượng 
nghiên cứu trong những thời điểm thích hợp, kết hợp với lời giảng. Đối với những 
hình vẽ phức tạp lượng thời gian trên lớp không cho phép, giáo viên nên chuẩn bị sẵn 
ở nhà. 

 - Bản đồ: được sử dụng dưới dạng in sẵn như bản đồ địa lí, bản đồ lịch sử dùng 
trong các môn Địa, Lịch sử. Ngoài ra, ngay trong quá trình lên lớp, giáo viên cũng có 
thể vẽ bản đồ lên bảng, học sinh dựa vào đó và vẽ theo. 

 - Sơ đồ: dùng để miêu tả đối tượng trong sự vận động, liên hệ giữa các yếu tố 
trong việc hình thành đối tượng cũng như giữa đối tượng nghiên cứu với những đối 
tượng khác. Sơ đồ khác với tranh ảnh, đồ thị ở chỗ nó không phản ánh kích thước, quy 
mô và những chỉ số về mặt định lượng của đối tượng. 

4. Thiết bị thí nghiệm:  

Đây là những dụng cụ được chế tạo đặc chủng, phục vụ cho các môn học tương 
ứng như hóa học, vật lí, kỹ thuật v.v...  

5. Các phương tiện kỹ thuật dạy học 
 (phương tiện nghe - nhìn, máy kiểm tra, máy vi tính vv...) 
 - Hệ thống các phương tiện dạy học phải bao gồm các phương tiện có tính đồng 

bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ dạy học, đó là: 

+ Những phương tiện giúp học sinh lĩnh hội và vận dụng hiệu quả tri thức cơ bản. 

+ Những thiết bị biểu diễn trên lớp và những thiết bị giúp cho việc thực hành 
theo cá nhân và theo nhóm. 

+ Những phương tiện giúp cho học sinh làm quen với các phương pháp khoa học 
ở chừng mực nhất định. 

+ Những thiết bị phục vụ cho các thí nghiệm. 

+ Những phương tiện phục vụ cho các mối liên hệ ngược. 

 - Khi sử dụng những phương tiện dạy học, chúng ta phải sử dụng một số phương 
pháp sau: 

+ Đúng lúc: sử dụng đúng lúc các phương tiện dạy học có nghĩa là đưa phương 
tiện vào những thời điểm cần thiết, khi học sinh có nhu cầu phù hợp với tiến trình bài 
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học. 

+ Đúng chỗ: nghĩa là tìm vị trí thích hợp để giới thiệu, trình bày phương tiện trên 
lớp một cách hợp lí nhất, tạo điều kiện để học sinh đồng thời có thề sử dụng nhiều giác 
quan để tiếp cận. 

+ Đủ cường độ: nghĩa là nội dung và phương pháp khai thác các phương tiện 
phải phù hợp với trình độ đặc điểm nhận thức mỗi học sinh và đặc điểm vốn có của 
bản thân mỗi loại phương tiện. 

 - Khi sử dụng những phương tiện dạy học, đặc biệt là những phương tiện kĩ 
thuật dạy học, đòi hòi trình độ tay nghề của người giáo viên về mặt sư phạm và về 
cách thức vận hành phương tiện có liên quan tới vấn đề này, có thể đề cập tới những 
yếu tố sư phạm sau:  

+ Những nội dung bài học cần có sự hỗ trợ của phương tiện dạy học. Mục đích 
và kết quả trong việc sử dụng phương tiện. 

+ Hiểu biết tính năng của các phương tiện dạy học sẽ được sử dụng trong bài học 
để khi cần thiết có thể phối hợp chúng một cách linh hoạt. 

+ Dự kiến được thời gian sử dụng phương tiện dạy học tương ứng với khối lượng 
tri thức cần truyền đạt. 

+ Xác định được những biện pháp cụ thể, hợp lí giúp học sinh quan sát phương 
tiện, có thời gian ghi chép, trao đổi cần thiết.  

 - Việc sử dụng các phương tiện dạy học đạt hiệu quả tới mức độ nào còn phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố như: điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng và loại hình các 
phương tiện, năng lực ccủa giáo viên và trình độ của học sinh... Trong những yếu tố 
này, yếu tố quyết định nhất là phương pháp của giáo viên trong việc tổ chức quá trình 
nhận thức cho học sinh, tích cực hóa hoạt động tự lực của các em, để bằng chính hoạt 
động của mình, học sinh có thể tiếp cận, khai thác nội dung thông tin của phương tiện, 
tìm ra các mối quan hệ có tính quy luật và bản chất của đối tượng nghiên cứu. 
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CHƯƠNG XIII 

HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC 
 

I. Khái niệm về hình thức tổ chức dạy học 

1. Khái niệm 

Hình thức tổ chức dạy học là cách thức sắp xếp và tiến hành quá trình dạy học. 
Hình thức tổ chức còn được coi là cách sắp xếp tổ chức các biện pháp sư phạm thích 
hợp, nó tương đói phụ thuộc mục đích, nhiệm vụ dạy học: mối quan hệ giữa giáo viên 
và học sinh; quan hệ giữa học sinh với nhau: theo số lượng người học; theo không gian 
diễn ra quá trình dạy học; theo cơ sở vật chất, thiết bị kĩ thuật phục vụ cho quá trình 
dạy học. 

Trong hình thức tổ chức dạy học, yếu tố tổ chức là cực kì quan trọng, bởi nó 
phản ánh trình tự sắp xếp tương hỗ và sự liên hệ qua lại giữa các yếu tố tồn tại trong 
một bài học hay quá trình dạy học nói chung. Tổ chức dạy học cũng được hiểu như là 
một trình tự xác định cả về mặt ý nghĩa, chức năng trong quy trình dạy học, cũng như 
ý nghĩa cấu trúc tạo ra sự khác nhau giữa các loại bài học., 

2. Một số hình thức tổ chức bài học  

Tiến hành một bài học chính là hoạt động nhận thức với những diễn biến tâm lí, 
trong suốt quá trình lĩnh hội tri thức cũng như hình thành kỹ năng của học sinh. Vì thế, 
khi xây dựng mô hình tổ chức bài học, người ta dựa chủ yếu trên các thuyết của tâm lí 
học. N.V. Mechenxki trong tác phẩm những cơ sở tâm lí giáo dục của lí luận dạy học 
toán học, đã thiết lập những mô hình tổ chức bài học theo các kiểu sau: 

a. Mô hình tổ chức bài học theo thuyết liên tưởng: 

Theo mô hình này, bài học được xem như là sự điều khiển quá trình tích lũy và 
làm lại các kinh nghiệm. Bài học được bắt đầu bằng trực quan, thực tế sinh động, sử 
dụng các thí nghiệm trên các đối tượng và cho học sinh quan sát. Giáo viên chỉ dẫn 
cho học sinh tìm ra mối liên hệ giữa kiến thức đã học với kiến thức mới (quá trình liên 
tưởng) nhờ việc phân chia thông tin thành các đơn vị có khối lượng và mức độ khó 
khăn phù hợp với trình độ của học sinh, giúp các em tái hiện lại kiến thức cũ có liên 
quan tới kiến thức mới và hoạt động này được nhắc lại nhiều lần cho tới khi học sinh 
thuộc bài, vận dụng được vào những tình huống tương tự. 

Tổ chức bài học theo mô hình này giúp giáo viên chủ động truyền thụ hệ thống 
tri thức đầy đủ, áp dụng cho số đông tránh được hiện tượng thử đúng - sai. Vì phù hợp 
với quy luật nhận thức: từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, rồi trở về thực 
tiễn, nên mô hình tổ chức bài học theo kiểu liên tưởng này được duy trì và không 
ngừng cải tiến ngày một hoàn thiện và tồn tại cho đến ngày nay. Hình thức lớp - bài 
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như chúng ta vẫn thường thấy vẫn được coi như một hình thức tổ chức dạy học cơ bản 
ở nhà trường phổ thông nước ta là một minh chứng cho sự tồn tại lâu dài của tổ chức 
bài học theo mô hình liên tưởng. 

Nhược điểm cơ bản của mô hình tổ chức bài học theo thuyết liên tưởng là không 
phân hóa được trình độ học sinh, quá trình lĩnh hội tri thức của học sinh mang tính thụ 
động, chưa cuốn hút các em vào hoạt động tự tìm kiếm tri thức. Việc phát huy tính tích 
cực của học sinh được định hướng theo việc học thuộc lòng những câu trả lời đã được 
chuẩn bị sẵn, tích cực tái hiện tìm câu trả lời đúng. 

b. Mô hình tổ chức bài học theo thuyết phản xạ có điều kiện: 

Hulơ Tônman đã dựa theo thuyết phản xạ có điều kiện của Paplốp để xây dựng 
mô hình dạy học kích thích - phản ứng - phần thưởng (Stimulus - Reponse - Prize - 
tương ứng với việc thông báo kiến thức - học sinh giải quyết vấn đề, giáo viên đánh 
giá). 

Theo mô hình này, bài học được bắt đầu bằng việc đặt ra cho học sinh ý nghĩa, 
mục đích của bài học, sau đó giáo viên giới thiệu các nguồn thông tin cần thiết, các 
phương tiện, học sinh thảo luận, xác định các hành động thực hành, học sinh hoàn 
thành các bài tập do giáo viên đặt ra, tiến hành quan sát, thực nghiệm, thảo luận, viết 
báo cáo tổng hợp, giáo viên giới thiệu các thông tin cần thiết để học sinh tự đánh giá 
kết quả hành động của mình. giáo viên giúp học sinh phân tích kết quả, khái quát bổ 
sung, rút ra những kết luận đúng đắn về các tri thức mới và sau đó đánh giá, bằng 
khen, chê cụ thể. 

Thực hiện theo mô hình này, người ta chia chương trình dạy học thành các vấn 
đề nhằm giải quyết trọn vẹn một nội dung học tập nào đó. Khi nội dung dạy học không 
chia thành các môn học mà chia thành các vấn đề, người ta đã đưa ra cách tổ chức bài 
học theo các phương án khác nhau (như phương án Đantơn. phương án Lécre, phương 
án phát minh lại v.v... mà hiện nay chúng được gọi là kiểu dạy học hợp tác). 

Tổ chức bài học theo mô hình này đã phá vỡ cấu trúc hệ thống liên tục, lôgic của 
các môn học theo mô hình thuyết liên tưởng. Nó giúp cho học sinh tích cực tham gia 
thực hiện các hành động, thao tác tìm kiếm tri thức mới, nhờ đó mà hoàn thiện được kĩ 
năng hoạt động nhận thức khi tiếp xúc với các nguồn tri thức khác nhau. Tuy nhiên, 
với mô hình này, nó đòi hỏi một quỹ thời gian lớn, cần thiết cho việc tổ chức hoạt 
động của học sinh. 

c. Mô hình tổ chức bài học theo thuyết hành vi thao tác của Skinơ: 

Dựa trên nguyên tắc "Lồng Skinơ", người ta đưa ra mô hình dạy học "Test - 
Opera - Test - Exit" (thử - thao tác - thử - cách giải quyết). Nguyên tắc tìm cách hoạt 
động chủ yếu trong bài học sẽ làm tác động vào đối tượng (kích thích), thử (nếu đúng 
thì tiếp tục hành động lại và củng cố, nếu sai sẽ quay trở lại tác động vào đối tượng): 
rút ra kết luận và đánh giá. Các phương pháp "Thử và sai", "Chiếc hộp đen" v.v... sẽ ra 
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đời cùng với mô hình tổ chức bài học này. 

Trong mô hình Skinơ, bài học có thể phân ra thành các bước sau:  

 - Đưa ra khái niệm, mục đích, nhiệm vụ nhận thức. 

 - Phân chia khái niệm thành các đơn vị nhỏ gắn liền các hành động, thao tác bên 
ngoài với các thao tác tư duy. 

 - Hình thành hệ thống hành động trí tuệ bằng cách thực hiện các loạt bài tập 
nhận thức khác nhau. 

 - Thông báo các định hướng để học sinh xác định kiểu hành động. 

 - Áp dụng các hành động, thao tác trí tuệ phù hợp (chuyển từ thao tác đối tượng 
thành thao tác ngôn ngữ - thao tác tư duy.  

 - Tự kiểm tra, điều chỉnh kết quả. 

Bài học tổ chức theo mô hình này có khả năng cá biệt hóa cao độ, phát huy được 
năng lực trí tuệ của mỗi cá nhân, hình thành cho học sinh các kĩ năng sáng tạo. Mô hình 
tổ chức bài học theo thuyết hành vi sáng thao tác Skinơ là cở sở làm nảy sinh kiểu dạy 
học chương trình hóa. Tuy nhiên, tổ chức bài học theo mô hình này đòi hỏi sự đầu tư rất 
nhiều vào việc soạn thảo chương trình, nội dung và phương tiện kĩ thuật dạy học. 

d. Mô hình tổ chức bài học theo thuyết Dấu hiệu: 

Bài học theo mô hình này bắt đầu từ sự hình thành các khái niệm khái quát và 
cách thức hoạt động trí tuệ. Thoạt đầu người ta trang bị cho học sinh những cái chung, 
tổng thể để dẫn tới việc suy diễn, giải quyết các vấn đề riêng, bộ phận. Nói cách khác, 
bài học đi từ cái trừu tượng, chung nhất đến cái cụ thể, đơn lẻ và riêng biệt. Việc xây 
dựng bài học đi theo con đường phát triển lôgic nhờ phương pháp diễn dịch trên cơ sở 
nắm vững khái niệm, quy luật, quy tắc để vận dụng, giải quyết các vấn đề cụ thể và 
cùng với nó để nắm vững cái trừu tượng, cái quy luật, học sinh phải nắm được hệ 
thống các dấu hiệu phù hợp với chung (đó là lời nói, sơ đồ, công thức, kí hiệu v.v... ) 
thông qua việc giải quyết những loại bài tập nhất định. 

Bài học thực hiện theo mô hình này phản ánh một trong các hướng ưu tiên trong 
dạy học nhằm phát triển tư duy lôgic của học sinh theo hướng diễn dịch. Song hạn chế 
của nó chính là sự tách biệt giữa hai phương pháp tư duy khoa học là tư duy lôgic diễn 
dịch và lôgic khoa học mà chúng ta thường thấy trong quá trình nhận thức thế giới 
khách quan của các nhà khoa học. Để khắc phục nhược điểm này, cần thiết phải bổ 
sung cho mô hình những yếu tố của tư duy lôgic quy nạp, trên cơ sở những bài học cụ 
thể có khả năng khai thác được kiểu tư duy lôgic đó. 

e. Mô hình tổ chức bài học theo quan niệm của lí thuyết hoạt động: 

Phát triển mô hình tổ chức bài học theo thuyết liên tưởng, G.A. Cômenxki - nhà 
giáo dục học người Nga vào thế kỉ XVII, đã bổ sung cho mô hình này một chất lượng 
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mới thông qua hình thức tổ chức dạy học lớp - bài mà sau này, nhiều nhà lí luận dạy 
học trên thế giới vẫn coi nó như hình thức tổ chức cơ bản của dạy học. Quan điểm 
chung nhất khi nhìn nhận bài học của các nhà giáo dục học là ở chỗ, họ coi bài học là 
một đơn vị tri thức hoàn chỉnh, chúng được lựa chọn theo các nguyên tắc sư phạm và 
sắp xếp theo một lôgic khoa học của môn học.Vì vậy, mỗi bài học đều có mục tiêu, nội 
dung, phương pháp và phương tiện dạy học tương ứng. Tổ chức dạy học mỗi bài được 
diễn ra trong nhưng khoảng không gian và thời gian xác định, được phân bố trong một 
hoặc một số tiết học.  

Với cách nhìn nhận như vậy, bài học dược xem như một quá trình dạy học xét từ 
góc độ tổ chức; bao gồm các giai đoạn: Chuẩn bị kế hoạch hoạt động của giáo viên và 
học sinh (trong đó giáo viên thực hiện việc soạn giáo án và học sinh nắm vững kiến 
thức cũ để chuẩn bị cho việc tiếp thu tri thức mới); phối hợp hoạt động của giáo viên 
với hoạt động của học sinh diễn ra trên lớp để thực hiện mục tiêu bài học, giáo viên 
hướng dẫn, hiệu chỉnh hoạt động nhận thức của học sinh; còn học sinh thì tự giác, tích 
cực hoạt động để tìm được nhưng tri mới, hoàn thành kĩ năng hoạt động nhận thức và 
hoạt động thực tiễn: học sinh vận dụng, luyện tập, ghi nhớ và tái hiện những thông tin 
đã lĩnh hội. Chỉ khi nào học sinh đã nắm vững hoặc diễn đạt lại cho mình hoặc cho 
người khác những tri thức nhờ ngôn ngữ của mình thì khi đó quy trình dạy học đối với 
một bài học khi đó mới được coi là hoàn thành. 

II. Những hình thức tổ chức dạy học trong nhà trường phổ thông: 

1. Hình thức bài học  

Bài học là hình thứ tổ chức cơ bản của quá trình dạy học: nó diễn ra trong một 
khoảng thời gian xác định tạt một địa điểm dành riêng (lớp học), giáo viên tổ chức 
hoạt động nhận thức của một tập thể học sinh có số lượng ổn định, có trình độ phát 
triển nhận thức tương đối đồng đều (lớp học sinh), chú ý tới đặc điểm của mỗi học 
sinh, nhằm làm cho mọi hành thành viên trong lớp nắm vững nội dung bài học, qua đó 
mà phát triển năng tự nhận thức và giáo dục đạo đức cho các em. 

Khái niệm nêu trên phản ánh những đặc điểm cơ bản sau đây hình thức bài học: 

 - Hoạt động được tiến hành chung cho lớp gồm một số học sinh nhất định phù 
hợp với khả năng bao quát của giáo viên. Những học sinh này thuộc cùng một lứa tuổi, 
có trình độ nhận thức gần như nhau, đảm bảo cho hoạt động giảng dạy được tiến hành 
phù hợp với năng lực chung của cả lớp. 

 - Hoạt động dạy học được tiến hành trong những khoảng thời gian xác định, 
được gọi là tiết học; thời gian của mỗi tiết học được thay đổi từ ít tới nhiều, tương ứng 
từ lớp bé, lớp trên. Các lớp học được sắp xếp theo một trình tự lôgic phù hợp với khả 
năng tiếp thu về thể lực và nhận thức cũng như sự thích ứng sinh học của học sinh, 
được gọi là thời khóa biểu. 

- Giáo viên trực tiếp tổ chức, điều chỉnh hoạt động nhận thức của học sinh của cả 
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lớp đồng, thời chú ý tới đặc điểm riêng của một hoặc một số đối tượng học sinh. 

Những đặc điểm trên đây có thể được coi là những dấu hiệu đặc trưng cho hình 
thức bài học. Nếu thiếu một trong ba dấu hiệu đó thì không còn hình thức bài học. 

Ngoài những dấu hiệu đặc trưng nêu trên, cần tính tới một dấu hiệu quan trọng 
khác, đó là địa điểm diễn ra bài học; trong đó có bố trí đầy đủ bàn ghế cho học sinh và 
giáo viên, bảng viết và những trang bị khác đáp ứng yêu cầu dạy học cũng như những 
yêu cầu về giáo dục, về thẩm mĩ và vệ sinh học đường. Trong điều kiện hiện nay, địa 
điểm diễn ra bài học có thể diễn ra trên lớp cố định, cũng có thể diễn ra ở những phòng 
học chuyên môn, ở vườn trường, nơi tham quan và nhiều khi ở một địa điểm nào đó 
thuận lợi cho việc học tập qua Internet và các phương tiện truyền thông đại chúng. 

2. Những ưu điểm, nhược điểm của hình thức bài học  

a. Ưu điểm 

 - Tạo điều kiện đào tạo hàng loạt học sinh đáp ứng yêu cầu của phổ cập giáo dục 
- đào tạo nhân lực với quy mô lớn trong điều kiện phát triển kinh tế đất nước. 

 - Đảm bảo cho học sinh lĩnh hội tri thức và rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo một cách 
có kế hoạch, có hệ thống phù hợp với những yêu cầu của Tâm tí học, Giáo dục học, Vệ 
sinh học đường. 

 - Đảm bảo được sự thống nhất trong phạm vi toàn quốc hoặc khu vực về các mặt 
kế hoạch và nội dung dạy học. 

 - Tạo điều kiện thuận lợi cho việc bồi dưỡng tính tập thể và những phẩm chất 
đạo đức khác cho mỗi cá nhân hoạt động trong tập thể. 

b. Nhược điểm 

 - Thời gian trên lớp chưa đủ để học sinh nắm vững ngay tri thức và rèn luyện kĩ 
năng, kĩ xảo. 

 - Không có điều kiện để chú ý đầy đủ đến đặc điểm nhận thức riêng của từng 
học sinh. 

 - Không có điều kiện để thoả mãn nhu cầu nhận thức rộng rãi sâu sắc những tri 
thức vượt ra ngoài phạm vi quy định của chương trình. 

Với những ưu điểm và nhược điểm nêu trên, mặc dù hình chức bài học là hình 
thức tổ chức dạy học cơ bản, song không bao giờ được coi là hình thức dạy học duy 
nhất. Nhưng nhược điểm của nó cần thiết phải được khắc phục bởi những hình thức tổ 
chức dạy học khác hiện đang được sử dụng đồng thời với hình thức bài học. 

3. Phân loại bài học 

Quan niệm bài học như hình chức cơ bản của tổ chức dạy học, nhiều tác giả đã 
phân loại bài học theo các cách khác nhau: Phân loại theo phương pháp dạy học của I.I. 
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Bôrixốp, phân loại theo phương tiện tổ chức dạy học của Đ.N. Karinxki, phân loại theo 
nội dung và phương tiện tiến hành bài học của I.N. Kadansép. v.v... Tuy nhiên, cốt lõi 
của nhiều cách phân loại bài học là nhằm đạt tới mục đích dạy học, bởi mục đích dạy 
học của bài học có tác dụng quy định không những đối với loại bài học mà còn đối với 
cấu trúc của bài học đó nữa (do đó chúng ta có thể dựa trên cơ sở mục đích dạy học để 
phân loại các bài học và nhờ đó chúng ta có được những loại bài học sau đây: 

 - Lĩnh hội tri thức mới.  

 - Bài luyện tập kĩ năng, kĩ xảo. 

 - Bài khái quát hóa, hệ thống hóa. 

 - Bài kiểm tra tri thức kĩ năng, kĩ xảo. 

 - Bài hỗn hợp. 

Cấu trúc của bài học 

Cấu trúc của bài học là tổ chức bên trong của quá trình dạy học, được diễn ra 
trong bài học, được phản ánh thông qua sự liên kết qua lại và tương tác lẫn nhau giữa 
các thành tố mục đích, nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học và thời gian diễn 
ra các mối tương tác đó, để đạt tới tính toàn diện của bài học. 

Mỗi loại bài học có cấu trúc riêng, song, cấu trúc của các loại bài học đều có 
những dấu hiệu cơ bản sau đây: có những yếu tố nhất định, những yếu tố đó được sắp 
xếp theo một trình tự nhất định; giữa những yếu tố có mối quan hệ với - nhau. 

Theo lí luận dạy học hiện đại, bài học là đơn vị cấu trúc, nguyên tố cơ bản và 
trọn vẹn của quy trình dạy học, được khống chế về thời gian. 

Trong bài học, tồn tại cấu trúc vi mô và cấu trúc vi mô. Cấu trúc vĩ mô là cấu 
trúc, bao gồm những yếu tố cơ bản của bài học, chẳng hạn như các yếu tố: tổ chức lớp; 
tích cực hóa nhận thức; giảng bài mới; luyện tập; tổng kết tiết học; ra nhiệm vụ về 
nhà.v.v... trình tự sắp xếp và những mối liên hệ giữa các yếu tố vĩ mô được quỵ định 
trên cơ sở mục đích của bài học, lôgic và tính quy luật của quy trình dạy học được vận 
dụng vào bài học. 

Cấu trúc vi mô là cấu trúc, trong đó đề cập tới những yếu tố góp phần thực hiện 
các yếu tố vĩ mô. Những yếu tố vi mô bao gồm các phương pháp, phương tiện dạy 
học. Các phương pháp, phương tiện dạy học và mối liên hệ giữa chúng được quy định 
trên cơ sở mục đích của bài học, đặc điểm của bài học, tính chất của nội dung bài học, 
lôgic và tính quy luật của quá trình dạy học được vận dụng vào bài học, đặc điểm lứa 
tuổi và đặc điểm nhận thức của học sinh cũng như vốn sống thực tế của chúng; hoàn 
cảnh và điều kiện thực tế. Từ kinh nghiệm dạy học ở trường phổ thông, chúng ta có thể 
nêu lên danh mục các yếu tố vi mô và vĩ mô có thể có trong khi tiến hành một bài học 
như sau: tổ chức lớp, kiểm tra bài làm ở nhà, chuẩn bị hoạt động nhận thức - học tập 
tích cực; lĩnh hội; kiểm tra sơ bộ sự thông hiểu tài liệu mới của học sinh, củng cố kiến 
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thức, khái quát hóa và hệ thống kiến thức; kiểm tra và tự kiểm tra kiến thức; tổng kết 
bài học; giao nhiệm vụ ở nhà. 

Cấu trúc vĩ mô và cấu trúc vi mô của bài học cũng có thể được xem như các bước 
cơ bản và các bước hỗ trợ diễn ra trong quy trình dạy học tương ứng. Mỗi bước thực 
hiện những mục đích thành phần (đôi khi còn được gọi là mục đích lí luận dạy học cơ 
bản và mục đích lí luận dạy học hỗ trợ). Ứng với mỗi bài học luôn tồn tại một mục 
đích dạy học - bộ phận nổi trội nhất, chi phối toàn bộ bài học. Nhiệm vụ nổi trội đó 
được xác định các bước lí luận dạy học cơ bản của bài học. 

Nhiều người cho rằng, cấu trúc của bài học là có tính chất nghiêm ngặt, không 
được biến đổi, cần được thực hiện theo như đã có. Song, phải thấy rằng, mỗi bài học 
diễn ra trong bối cảnh cụ thể về thày - trò - cơ sở vật chất - không gian và thời gian. Vì 
thế, cấu trúc của toàn bộ bài học được xây dựng chỉ có tính chất tương đối, là chỗ dựa 
cho chúng ta khi tiến hành những bài học có hoàn cảnh tương tự chứ không phải là cho 
mọi hoàn cảnh. Do vậy, cấu trúc của bài học còn được coi là cấu trúc động, được biến 
đổi một cách linh hoạt trong những tình huống cụ thể. Sự biến đổi linh hoạt này được 
thể hiện ở chỗ có thể thay đổi được các trình tự hoạt động của các yếu tố vĩ mô hoặc 
có thể thực hiện các yếu tố vĩ mô xen kẽ lẫn nhau và đặc biệt là xâm nhập vào nhau; có 
thể xác định và vận dụng những phương pháp và phương tiện dạy học (yếu tố vĩ mô) 
không giống nhau trong từng tình huống khác nhau. Sự biến đổi linh hoạt trong cấu 
trúc vĩ mô cũng như trong cấu trúc vi mô của bài học được thực hiện khi thiết kế bài 
học và ngay cả trong khi tiến hành bài học. 

Sau đây, chúng ta sẽ xem xét chi tiết các nội dung cơ bản của từng yếu tố tạo 
thành cấu trúc bài học: 

a. Tổ chức lớp 

 - Mục đích: chuẩn bị và định hướng cho học sinh bước vào bài học. 

 - Nội dung hoạt động của giáo viên: vào, kiểm điểm sĩ số học sinh, kiểm tra sự 
sẵn sàng bước vào bài học của học sinh, rà soát các đồ dùng dạy học v.v..., nêu mục 
đích chung của bài học. 

 - Điều kiện đảm bảo kết quả: nghiêm túc, yêu cầu cao nhưng có thiện chí của 
giáo viên ngắn gọn, khúc triết v.v... làm nổi bật quyền uy của giáo viên. 

b. Kiểm tra công việc học tập ở nhà 

 - Mục đích: nhận biết tình trạng thực sự của trình độ nắm vững kiến thức của 
học sinh thông qua chất lượng và số lượng hoàn thành các nhiệm vụ được giao xác 
định những thiếu sót điển hình của học sinh về tri thức và kĩ năng, nguyên nhân của 
chúng, cách khắc phục. 

 - Nội dung: kiểm tra miệng hoặc kiểm tra viết (thời gian và số lượng học sinh 
tùy thuộc vào mục đích kiểm tra; rà soát kết quả của những công việc được giao ở tiết 
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học trước đối với học sinh. 

 - Điều kiện đảm bảo kết quả: giáo viên phải xác định thật rõ mục đích của kiểm 
tra, áp dụng hệ thống những biện pháp cho phần kiểm tra được việc làm ở nhà của 
càng nhiều học sinh càng tốt không phải tốn thời gian. 

 - Chỉ số đánh giá việc hoàn thành mục đích: thời gian ngắn, phát triển nhanh và 
chính xác tình trạng kiến thức của học sinh (trình độ nắm vững tri thức cơ bản, thiếu 
sót điển hình, tinh thần trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ đã giao); tính phát triển 
trong khi kiểm tra. 

c. Chuẩn bị hoạt động nhận thức - học tập tích cực 

 - Mục đích: chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho học sinh; hình thành động cơ học tập, 
tái hiện những kiến thức và kĩ năng là điểm tựa cho việc nghiên cứu bài học mới. 

 - Nội dung: nêu lên mục đích của bài học, tổ chức cho học sinh tiếp nhận mục 
đích đó. 

 - Điều kiện đảm bảo kết quả: kỹ năng nêu vấn đề của giáo viên, biết xác định và 
tạo tình huống (vật cản) trong hoạt động nhận thức. 

 - Chỉ số đánh giá việc hoàn thành mục đích: hình thành tính tích cực tiếp nhận 
nội dung bài học, tạo tâm thế sẵn sàng, hồ hởi bước vào hoạt động nhận thức. 

d. Lĩnh hội kiến thức, hình thành kĩ năng, kĩ xảo mới 

 - Mục đích: hình thành ở học sinh những biểu tượng cụ thể về đối tượng nghiên 
cứu, về bản chất và các mối liên hệ của nó, nêu bật được những kiến thức cơ bản, cốt 
lõi của nội dung bài học; cùng học sinh tiến hành khái quát hóa sơ bộ tri thức đã lĩnh 
hội, trên cơ sở vận dụng tri thức để hình thành một số kỹ năng tương ứng. 

 - Điều kiện để đảm bảo kết quả: truyền đạt hệ thống tri thức đúng, hệ thống lôgic 
đảm bảo vận dụng mềm dẻo các nguyên tắc và phương pháp dạy học, biết dựa vào 
kinh nghiệm sống của học sinh; đảm bảo tính vừa sức chung và tính cá biệt. 

 - Chỉ số đánh giá việc hình thành mục đích: mức độ học sinh được thu hút vào 
hoạt động tích cực; khả năng vận dụng tri thức vào việc giải quyết những nhiệm vụ 
đề ra. 

đ. Kiểm tra sơ bộ sự thông hiểu tài liệu mới của học sinh 

 - Mục đích: đánh giá trình độ thông hiểu tài liệu của học sinh, để có cơ sở 
chuyển sang bước sau của quá trình dạy học. 

 - Nội dung: kiểm tra về sự thông hiểu về bài học, về mức độ đầy đủ và chiều sâu 
của những kiến thức mới vừa lĩnh hội. 

 - Điều kiện đảm bảo kết quả: soạn hệ thống câu hỏi, bài tập thích hợp, buộc học 
sinh phải sử dụng các thao tác tư duy, vận dụng tri thức vừa học và kinh nghiệm để 
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giải quyết, nhận biết được trình độ chung và trình độ riêng về nhận thức đối với bài 
học của học sinh. 

 - Chỉ số đánh giá việc hoàn thành mục đích: căn cứ vào câu trả lời và bài làm của 
học sinh mà đánh giá sự thông hiểu nội dung cơ bản của tài liệu mới; mức độ tham gia 
của cả lớp vào việc bổ sung và đánh giá câu trả lời của các thành viên trong lớp; mức độ 
khắc phục các sai sót và khả năng đặt ra những nhu cầu nhận thức của học sinh. 

e. Củng cố kiến thức 

- Mục đích: tổ chức cho học sinh ứng dụng kiến thức đã học vào việc giải quyết 
những tình huống tương tự hoặc biến thể của chúng cả về mặt lí thuyết và thực hành. 

 - Nội dung: tổ chức hoạt động tái hiện, nêu các dấu hiệu bản chất, cụ thể hóa.  

 - Điều kiện đảm bảo kết quả: huy động được học sinh vào các hoạt đội vừa tái 
hiện, vừa vận dụng, liên hệ kiến thức mới với những kiến thức đã lĩnh hội trước đó. 

 - Chỉ số đánh giá việc hoàn thành mục đích: kĩ năng của học sinh nhận biết và 
tái hiện nội dung mới; vận dụng nó vào việc giải thích hiện tượng và giải các bài toán, 
phát hiện và khắc phục những thiếu sót trong kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo. 

g. Khái quát hóa và hệ thống hóa kiến thức 

 - Mục đích: lĩnh hội hệ thống kiến thức cốt lõi của môn học có trong bài học 
hoặc một chương, một phần. 

 - Nội dung: tổ chức cho học sinh sắp xếp những kiến thức riêng rẽ thành một hệ 
thống hoàn chỉnh trong một môn học, một chương, một phần và sự liên hệ hữu cơ của 
hệ thống tri thức này với hệ thống tri thức các môn lân cận. 

 - Điều kiện đảm bảo kết quả: giáo viên có sự chuẩn bị hệ thống, sơ đồ mẫu 
chuẩn xác và định ra được những câu hỏi, tình huống học sinh vào các việc đạt tới hệ 
thống sơ đồ khái quát đó.  

 - Chỉ số đánh giá việc hoàn thành mục đích: mức độ liên kết các sự kiện, quy 
tắc, hiện tượng và quá trình với các học thuyết, định luật trong sự nhận thức của học 
sinh mức độ hình thành bức tranh toàn vẹn về thế giới. 

h. Kiểm tra và tự kiểm tra kiến thức 

 - Mục đích: kiểm tra sát và toàn diện một số học sinh về trình độ nắm vững kiến 
thức, kĩ năng, kĩ xảo, phát hiện thiếu sót và nguyên nhân của chúng; động viên học 
sinh tự giác trao đổi hiểu biết với bè bạn và với giáo viên. 

 - Nội dung: kiểm tra đầy đủ trình độ thông hiểu, độ bền vững và tính hiệu quả 
của kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo, kiểm tra kết quả tự học; phát hiện ra chỗ mạnh, chỗ yếu 
trong tiến thức, hướng dẫn học sinh tự học để khắc phục cho thiếu sót trong kiến thức. 

 - Điều kiện đảm bảo kết quả: soạn được hệ thống câu hỏi vừa đảm bảo trình độ 
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chung, vừa đảm bảo tính phân hóa; biết chọn lọc những tình huống tương tự hoặc khác 
mẫu để phát hiện trình độ tư duy một cách lôgic; tổ chức tranh luận, đảm bảo tính tự 
chủ trong lĩnh hội tri thức. 

 - Chỉ số đánh giá việc hoàn thành mục đích: tức độ toàn diện của việc kiểm tra 
tri thức, kĩ năng, kĩ xảo; đánh giá đúng thực chất kết quả thông hiểu tri thức của học 
sinh; chỉ ra được cụ thể cách thức khắc phục sai sót cho học sinh; động viên, khích lệ 
và kích thích được nhu cầu học tập của học sinh đối với môn học. 

i. Tổng kết môn học  

 - Mục đích: phân tích sâu sắc sự tiến bộ trong việc nắm vững nội dung bài học 
và trong cách thức hoạt động nhận thức của học sinh; chỉ rõ những thiếu sót điển hình, 
phổ biến và nguyên nhân của chúng. 

 - Nội dung: nêu lên đặc điểm chung về công việc của cả lớp; phân tích sự tiến bộ 
trong việc lĩnh hội nội dung bài học; chỉ ra những thiếu sót và nguyên nhân của chúng 
trong lĩnh hội, vận dụng tri thức; nêu rõ con đường khắc phục, thiếu sót và yếu kém. 

 - Điều kiện đảm bảo kết quả: có được kĩ năng nắm bắt nhanh chóng những nét 
điển hình về sự tiến bộ của học sinh trong lĩnh hội, cũng như những thiếu sót có được 
kĩ năng đánh giá việc hoàn thành mục đích; phân tích ngắn gọn, súc tích và có nêu bật 
điển hình tốt, kém; phân loại được học sinh về trình độ nhận thức, chỉ ra được những 
học sinh, sẽ cần có sự giúp đỡ, kèm cặp thêm hoặc phải bổ sung những kiến thức hỗ 
trợ chung cho cả lớp. 

k. Giao nhiệm vụ về nhà và hướng dẫn cách thực hiện: 

 - Mục đích: hoàn thành những nhiệm vụ cần thiết để đảm bảo tính liên tục trong 
quá trình lĩnh hội tri thức; chuẩn bị để tiếp thu kiến thức bài tiếp theo. 

 - Nội dung: thông báo bài làm và những nhiệm vụ ở nhà, hướng dẫn cách tự học. 

 - Điều kiện đảm bảo kết quả: xác định được những công việc chủ yếu và những 
phần việc cần làm của học sinh trong việc hoàn thành nhiệm vụ học tập bài học và 
chuẩn bị cho bài nối tiếp. 

 - Chỉ số đánh giá việc hoàn thành mục đích: trình độ sẽ đạt tới của các nhiệm vụ 
được giao, trình độ hướng dẫn.  

Tất cả các yếu tố nêu trên trong cấu trúc của bài học về cơ bản có thể bao quát 
được toàn bộ lôgic của hoạt động nhận thức của học sinh trong quá trình dạy học. Mỗi 
bài học là một hệ thống toàn vẹn do giáo viên tạo nên nhằm đạt tới một mục đích tổng 
thể nào đó. Do đó, giáo viên có thể tạo ra nhiều cách phối hợp rất khác nhau các yếu tố 
vào trong một bài học cụ thể. Trong thực tế dạy học, có thể xảy ra trường hợp một số 
yếu tố có thể gộp lại làm một, đồng thời lại có những yếu tố thường xuất hiện tương 
đối ổn định ở bất cứ bài học kiểu nào (như yếu tố tổ chức lớp; yếu tố kích thích hoạt 
động nhận thức; yêu tố tổng kết bài học). 
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5. Cấu trúc của các loại bài học, các phương án kết hợp các vật tố tạo nên bài học 

Sau đó chúng ta sẽ xem xét cấu trúc của các loại bài học với những phương án 
kết hợp các yếu tố trong khi thực hiện bài học đó. 

a. Bài lĩnh hội tri thức mới 

Đây là loại bài nhằm mục đích tổ chức, điều chỉnh học sinh lĩnh hội tri thức mới. 
Cấu trúc vĩ mô của nó được thể hiện như sau:  

 - Tổ chức lớp: Nắm số học sinh có mặt và lí do vắng mặt, ổn định trật tự, chuẩn 
bị làm việc. Tích cực hóa tri thức làm chỗ dựa cho việc nắm tri thức mới nhờ các 
phương pháp đàm thoại, kiểm tra miệng, ra bài tập v.v... giúp cho học sinh tái hiện 
những tri thức làm chỗ dựa cho việc tiếp thu tri thức mới. 

 - Thông báo đề tài, mục đích và nhiệm vụ của bài học: Trên cơ sở những tri thức 
đã học, nhất là những tri thức vừa được huy động, bằng nhiều hình thức sinh động, kể 
cả hình thức đưa học sinh vào tình huống có vấn đề, nhằm thu hút học sinh vào bài 
mới một cách tự nhiên. 

 - Giảng bài mới: Vận dụng các phương pháp, phương tiện dạy học thích hợp để 
tổ chức, điều chỉnh học,sinh tích cực, độc lập nắm tri thức mới. 

 - Củng cố tri thức mới: Bằng đàm thoại, ra bài tập, giáo viên trình bày... giúp 
cho học sinh củng cố tri thức vừa học, gắn tri thức này với vốn kinh nghiệm đã có của 
học sinh. 

 - Tổng kết bài học: Giáo viên thông báo ngắn gọn, súc tích nhưng vấn đề vừa 
học mà học sinh cần khắc sâu vào kí ức, nhận xét tinh thần, thái độ học tập. 

 - Ra bài về nhà: Ra các bài tập và câu hỏi, đồng thời hướng dẫn học sinh tự học. 

Cũng có thể có một số phương án cấu trúc khác được phản ánh theo hình 8, trong 
đó các yếu tố tham gia vào cấu trúc của bài học được đánh số thứ tự như trong mục 4 
phần II. 

 
Hình 8: Các phương án phối hợp và các yếu tố trong bài học lĩnh hội tri thức mới 

b. Bài luyện kĩ năng, kĩ xảo  
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 - Mục đích của loại bài nàv là khắc sâu những kiến thức đã học thông qua ứng 
dụng (tập viết, tập vẽ, giải toán, tập làm thí nghiệm v.v...) cấu trúc vĩ mô của bài học 
sẽ như sau: 

 - Tổ chức lớp: thông báo đề tài, mục đích và nhiệm vụ của bài học cho học sinh 
biết cần phải rèn luyện những kĩ năng, kĩ xảo gì và yêu cầu đến mức độ nào. 

 - Tích cực hóa tri thức đã học và kinh nghiệm thực hành của học sinh: tài liệu, 
những kiến thức điểm tựa và uốn nắn những sai lệch. 

 - Giới thiệu lí thuyết, luyện tập những kĩ năng, kĩ xảo; xác định giới hạn ứng 
dụng những ktu đó. 

 - Luyện tập theo mẫu theo những điều kiện quen thuộc, nhằm mục đích rèn 
luyện kỹ năng, ứng dụng kiến thức một cách đúng đắn, rồi luyện tập kiến thức vào 
những tình huống mới. 

 - Tổng kết bài học: nhận xét, đánh giá kết quả luyện tập cũng như tinh thần, thái 
độ làm việc của học sinh. 

c. Bài vận dụng tri thức, kĩ năng, kĩ xảo  

Mục đích của loại bài học này nhằm tổ chức cho học sinh rèn luyện kĩ năng tự 
học ứng dụng kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo đã học vào thực tiễn. 

Lôgic của quá trình ứng dụng kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo được thể hiện:  

 - Tái hiện kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo cần thiết cho việc ứng dụng vào thực tiễn. 

 - Khái quát hóa và hệ thống hóa kiến thức và cách thức hoạt động. 

 - Lĩnh hội mẫu ứng dụng kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo. 

 - Ứng dụng chúng ở dạng khái quát hóa vào những tình huống mới. 

d. Bài kiểm tra và tự kiểm tra kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo  

Cấu trúc vi mô của bài học này bao gồm các yếu tố:  

 - Tổ chức lớp 

 - Tích cực hóa tri thức, kĩ năng, kĩ xảo hiện có của học sinh thông qua gợi ý của 
giáo viên, đàm thoại trong lớp, giúp học sinh tái hiện những tri thức, kĩ năng, kĩ xảo 
cần thiết cho việc vận dụng phù hợp với mục đích và nhiệm vụ của bài học. 

 - Thông báo cho học sinh về đề tài, mục đích và nhiệm vụ của bài học nhằm làm 
cho học sinh hiểu rõ nội dung và những yêu cầu của bài tập. 

 - Tổ chức cho học sinh độc lập giải bài tập trên cơ sở huy động vốn hiểu biết của 
mình, giáo viên theo dõi, giúp đỡ các em khác phục những khó khăn phát sinh trong 
quá trình học tập. 

 - Tổ chức cho học sinh viết báo cáo dựa trên những kết quả thu được thông qua 
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phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa. 

 - Tổng kết bài học, trong đó giáo viên đánh giá kết quả sơ bộ, nhận xét tinh thần, 
thái độ học tập. 

 - Giao bài tập về nhà cho học sinh. 

đ. Bài hệ thống hóa, khái quát hóa tri thức, kĩ năng, kĩ xảo  

Mục đích của loại bài này nhằm tổ chức cho học sinh tiến hành hệ thống hóa và 
khái quát hóa tri thức, kĩ năng, kĩ xảo sau khi học xong một chương, một phần hay 
toàn bộ chương trình môn học. Nó mang tính chất của hoạt động ôn tập, củng cố tri 
thức, kĩ năng, kĩ xảo. 

Lôgic của quá trình khái quát hóa và hệ thống hóa biểu hiện thông qua các con 
đường thực hiện, hoặc theo lôgic quy nạp (từ sự kiện đơn nhất đến nguyên lí lí thuyết) 
hoặc ngược lại theo con đường diễn dịch. Song, cho dù đi theo con đường nào thì điều 
quan trọng nhất của loại bài này về mặt hiệu quả là phải đưa được những tri thức kĩ 
năng bộ phận về cái toàn vẹn. 

Cấu trúc vĩ mô của loại bài này như sau: 

 - Tổ chức lớp 

 - Thông báo đề tài, mục đích, nhiệm vụ của bài học. 

 - Tổ chức cho học sinh hệ thống hóa khái quát hóa trên cơ sở đã được chuẩnbị ở 
nhà theo sự hướng dẫn của giáo viên. Giáo viên trao đổi với học sinh, giúp các em xây 
dựng những bảng tổng kết, thiết tập sơ đồ, biểu đồ. 

 - Tổng kết bài học: giáo viên đánh giá kết quả và nhận xét tinh thần, thái độ học 
tập của học sinh. 

 - Giao bài tập về nhà cho học sinh  

e. Bài kiểm tra tri thức, kĩ năng, kĩ xảo  

 - Mục đích của loại bài này nhằm xác định trình độ lĩnh hội tri thức, mức độ 
hình thành kĩ năng, kĩ xảo và ứng dụng chúng trong thực tiễn sửa chữa; uốn nắn kĩ 
năng, kĩ xảo cần thiết. 

 - Lôgic của quá trình kiểm tra tri thức, kĩ năn, kĩ xảo được thể hiện thông qua 
việc giải hệ thống những bài tập có mức độ khó khăn và tính phức tạp tăng dần, rèn 
luyện cho học sinh nắm được cách ứng dụng tri thức, kĩ năng, kĩ xảo ở những trình độ 
khác nhau (trình độ tái hiện, trình độ vận dụng thành thạo, trình độ sáng tạo), để trên 
cơ sở đó mà đánh giá kiến thức của học sinh. 

Cấu trúc vĩ mô của loại bài này gồm: 

 - Tổ chức lớp. 

 - Thông báo đề bài, mục đích, nhiệm vụ của bài học, giáo viên cho học sinh biết 
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phạm vi, yêu cầu kiểm tra. 

 - Tổ chức học sinh độc lập hoàn thành nội dung kiểm tra. Khi kiểm tra có thể sử 
dụng nhiều hình thức như kiểm tra miệng, kiểm tra viết, kiểm tra thực hành v.v... tùy 
thuộc vào yêu cầu và đặc điểm việc nắm bắt vững nội dung bài học. 

 - Thu bài. 

 - Tổng kết bài học: Giáo viên nhận xét, đánh giá tinh thần thái độ của học sinh. 
công bố kết quả khi cần thiết. 

 - Giao bài tập về nhà cho học sinh. 

g. Bài hỗn hợp 

Loại bài này nhằm nhiều mục đích bộ phận, mỗi mục đích giải quyết một số 
nhiệm vụ đặt ra từ nội dung bài học, do đó cấu trúc vĩ mô của nó là sự tổ hợp từ các 
yếu tố tạo thành bài học. Do giới hạn về thời gian của bài học mà nội dung bài học là 
rất phong phú, vì thế ở một bài hỗn hợp, cấu trúc của nó thường chỉ tương ứng với một 
số giới hạn các yếu tố chứ không phải là toàn bộ. 

Dưới đây là ví dụ cấu trúc của một số loại bài hỗn hợp:  

 - Bài kiểm tra việc lĩnh hội tri thức mới, bao gồm các yếu tố:  

+ Tổ chức lớp. 

+ Kiểm tra bài làm ờ nhà và những tri thức đã học. 

+ Thông báo về bài, mục đích, nhiệm vụ bài học. 

+ Giảng bài mới và tổ chức học sinh lĩnh hội tri thức mới. 

+ Củng cố tri thức mới. 

+ Tổng kết bài học. 

+ Giao bài tập về nhà cho học sinh. 

 - Bài lĩnh hội tri thức mới luyện tập kĩ năng, kĩ xảo bao gồm các yếu tố: 

+ Tổ chức lớp. 

+ Tích cực hóa tri thức đã học. 

+ Thông báo đề bài mục đích, nhiệm vụ bài học. 

+ Giảng bài mới và tổ chức học sinh lĩnh hội tri thức mới. 

+ Củng cố tri thức mới. 

+ Tổ chức luyện tập 

+ Tổng kết bài học. 

+ Giao bài tập về nhà cho học sinh. 
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Tùy thực tiễn, tùy thuộc vào mục đích dạy học, điều kiện về thời gian và phương 
tiện, chúng ta có thể triển khai quá trình dạy học theo nhiều kiểu bài hỗn hợp. 

6. Những yêu cầu đối với bài học  

a. Yêu cầu về mặt giáo dục 

Dạy học là một trong những nhiệm vụ giáo dục tổng thể, nhằm hình thành nhân 
cách con người, vì thế mỗi bài học phải coi là một xích đạo, nên tính cách và phẩm 
chất đạo đức của con người thông qua nội dung bài học. Một bài học mới đặc thù của 
mình, nó có sức mạnh riêng trong quá trình giáo dục học sinh và việc thực hiện nhiệm 
vụ học tập đối với tất cả các môn học; là điều kiện để hình thành ở học sinh những đức 
tính cần thiết của một người lao động trong xã hội văn minh, hiện đại. Nhân sinh quan, 
ý thức đạo đức, động cơ hoạt động, lối sống v.v... được hình thành qua từng bài học, 
kế tiếp nhau như một hệ thống tác động tới học sinh, giúp họ trưởng thành về nhận 
thức, về hành vi, về đạo đức về giá trị bên cạnh sự tăng trưởng về khối lượng tri thức 
khoa học, kĩ năng nhận thức và hoạt động thực tiễn. Do vậy, khi tiến hành bài học, 
chúng ta cần có ý thức thường trực, gần một cách tự nhiên tác dụng giáo dục tư tưởng 
với nội dung trí dục thông qua thời gian khối lượng tri thức, phương pháp nhận thức để 
dần tạo nên bộ mặt nhân cách của học sinh. 

b. Yêu cầu rề mặt lí luận dạy học 

Dựa vào chương trình, sách giáo khoa, cần xây dựng một hệ thống bài học thuộc 
nhiều loại khác nhau phù hợp với mỗi môn học, cũng như từng bài học cụ thể. 

Đối với mỗi bài học, cần xây dựng và thực hiện linh hoạt cấu trúc vĩ mô và cấu 
trúc vi mô một cách hợp lí, đáp ứng yêu cầu của mục đích và nhiệm vụ bài học. Tránh 
tình trạng áp dụng máy móc một kiểu cấu trúc cho tất cả các loại bài học, hoặc ngược 
lại, bài học tiến hành một cách tùy tiện bỏ qua tính quy luật của hoạt động dạy học 

Trong quá trình lên lớp, giáo viên cần vận dụng linh hoạt các nguyên tắc, phương 
pháp, phương tiện dạy học nhằm hướng tới người học, phát huy được năng lực độc lập 
sáng tạo của học sinh dưới tác động chủ đạo của mình. 

Các dạng tổ chức dạy học hiện đang được sử dụng trong quá trình dạy học ở 
trường phổ thông như dạy học cá nhân, dạy học theo nhóm, dạy học lớp - bài cần được 
vận dụng phối hợp mềm dẻo, đáp ứng trình độ nhận thức chung của cả lớp cũng như 
đối với từng nhóm. từng học sinh. 

Việc củng cố ôn tập, kiểm tra cần được tổ chức hợp lí, hoặc là một bài riêng biệt 
hoặc xen kẽ, hoặc trải ra trong một số bài, tạo điều kiện cho học sinh nhận biết mình 
về trình độ nhận thức, khắc sâu tri thức một cách thường xuyên, đúng chỗ, đúng lúc. 

Bài học ở trên lớp vừa là cơ sở cho hoạt động tiếp theo trong ngoại khóa và nội 
khóa, tự học của học sinh, đồng thời nó còn có vai trò định hướng cho học sinh về mặt 
tâm thế và nội dung hoạt động nhận thức của học sinh. 
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Những nhiệm vụ trao cho học sinh ở khâu tự học, cần đảm bảo tính vừa sức, 
nâng cao về mặt trí tuệ cũng như tính cá biệt đối với một số em. 

c. Yêu cầu về mặt tâm lí 

Để chuẩn bị cho bài học cũng như khi tiến hành bài học, giáo viên phải hiểu một 
trong những đối tượng của mình là đặc điểm tâm lí chung của cả lớp và của riêng từng 
học sinh để có thái độ ứng xử đúng mực và hiệu quả. 

Phải quan tâm bồi dưỡng cho học sinh thái độ tích cực, có hứng thú đối với hoạt 
động học tập nói chung và bài học nói riêng. Chỉ có trên cơ sở đó học sinh mới tự giác, 
chủ động lưu tâm tới quá trình rèn luyện kỹ năng, tập trung tư tưởng và say mê học 
tập. Để đạt tới những yêu cầu này trong dạy học, giáo viên một vận dụng linh hoạt tới 
nội dung và phương pháp dạy học, tổ chức hợp lí nhịp điệu làm việc, mặt khác cần có 
thái độ đúng mức đối với học sinh, tạo ra bầu không khí thân mật nhưng nghiêm túc, 
chan hòa nhưng không suồng sã, vui vẻ nhưng không đùa cợt v.v... và trong suốt quá 
trình diễn ra bài học, người giáo viên phải luôn luôn có thái độ, tác phong sư phạm 
mẫu mực. 

d. Yêu cầu về mặt vệ sinh học đường 

Đó là sự đảm bảo về địa điểm lớp học, ánh sáng, nhiệt độ, sự hợp lí trong tổ chức 
điều phối giữa các tiết học, giữa hoạt động chân tay và trí óc v.v... để thày và trò có sự 
thoải mái trong hoạt động dạy và học, nâng cao hiệu suất của bài học. 

7. Chuẩn bị lên lớp 

Công việc chuẩn bị lên lớp của giáo viên được thực hiện ngay từ đầu năm học, 
nhằm xây dựng kế hoạch lên lớp chung cho toàn năm học, cho mỗi học kì và cho từng 
bài học. Nhờ có bản kế hoạch này mà người giáo viên có thể chủ động thực hiện kế 
hoạch năm học đã được phân công và những phần việc riêng mà bản thân phải giải 
quyết. Việc xây dựng kế hoạch lên lớp bao gồm: 

a. Kế hoạch lên lớp dài hạn  

Đây là những phần việc chung nhất, phục vụ cho hoạt động lên lớp về thời gian, 
về nội dung chương trình, về phương pháp, phương tiện dạy học, về các hình thức tổ 
chức dạy học tương ứng với từng phần của nội dung, các tài liệu tham khảo. 

Để xây dựng được kế hoạch dài hạn, giáo viên phải có sự đầu tư nghiên cứu kĩ 
chương trình, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo; nắm tình hình học sinh về đặc điểm 
chung và đặc điểm nhận thức của học sinh (nguồn xuất xứ về dân cư và thành phần 
xã hội, kết quả học tập môn học trước đây); đặc điểm về thái độ, tác phong, đạo đức; 
điều kiện xã hội ảnh hưởng đến học tập (tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, thói 
quen, tập tục). 

Sau khi đã có được tư liệu về tình hình chung, căn cứ vào các mốc thời gian lớn 
do Nhà nước quy định, những quy chuẩn chung về chuyên môn do Bộ Giáo dục và 
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Đào tạo ban hành (ngày khai giảng, ngày kết thúc năm học, học kì, các ngày lễ, Tết, số 
thời gian phân cho từng môn, từng phần, từng chương, từng bài, sách giáo khoa, các 
sách tham khảo, phần nội dung bắt buộc và nội dung tự chọn của địa phương ...), giáo 
viên thiết lập kế hoạch, được thông qua tổ chuyên môn và chỉ khi nào được Hiệu 
trưởng duyệt thì khi đó bản kế hoạch mới có tính pháp lí. 

b. Chuẩn bị cho từng tiết học 

Dựa vào kế hoạch dài hạn, giáo viên phải chuẩn bị cho từng tiết lên lớp dưới hình 
thức soạn giáo án. Giáo án khác kế hoạch bởi nó là một bản thiết kế chi tiết, cụ thể cho 
một tiết lên lớp. Tính chi tiết được thể hiện ở chỗ, nó không chỉ ghi rõ nội dung khoa 
học mà học sinh cần nắm vững mà theo đó, còn được chỉ ra các hoạt động với cách 
thức và phương tiện cụ thể, thời gian cần thiết cho mỗi phần việc trong tiết học. 

Mẫu soạn giáo án tùy thuộc vào mỗi môn học, vào đặc thù của nội dung hoạt 
động trong tiết học, chúng có thể khác nhau, song về đại thể cho đến nay, từ thực tiễn 
giảng dạy ở phổ thông, những vấn đề của một giáo án có thể đề cập tới bao gồm một 
số nội dung sau: 

- Thời gian diễn ra lớp học  

- Lớp 

- Số thứ tự bài học 

- Tên bài học 

- Mục đích bài học (về tri thức, kỹ năng, giáo dục) 

- Loại bài 

- Phương pháp dạy học chủ đạo 

- Các phương tiện dạy học cần thiết cho tiết học 

- Phân bổ nội dung, thời gian, các phương tiện cần thiết cho giáo viên và học 
sinh, tương ứng với mỗi cấu trúc vi mô tạo nên cấu trúc của tiết học. 

Để có thể thực hiện việc soạn giáo án đạt kết quả tốt, giáo viên cần thực hiện một 
số công việc sau: 

 - Nghiên cứu kĩ sách giáo khoa và các tài liệu có liên quan tới bài soạn để củng 
cố kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo cơ bản cần cung cấp cho học sinh. Từ tổng số lượng tri 
thức và kỹ năng này, giáo viên tiến hành dự kiến những gì cần trình bày trên lớp và 
những gì để học sinh tự nghiên cứu. 

 - Xác định rõ những mục tiêu cần đạt tới của nội dung bài học, vị trí của bài 
trong chương mục và chương trình để đảm bảo tính liên tục, hệ thống và tránh được 
những trùng lặp không cần thiết. 

 - Nắm được tình hình nhận thức của học sinh (gồm trình độ nhận thức nói 



 124

chung, thực trạng nhận thức của những bài học trước đó, để có thể phát huy những mặt 
mạnh và bổ sung cho những yếu kém của học sinh. Giáo viên cũng cần tìm hiểu những 
đặc điểm về lứa tuổi, năng lực, nhu cầu và hứng thú của học sinh. 

 - Xác định được cấu trúc nội dung bài học phù hợp với trình độ nhận thức của 
học sinh và mục đích của bài học. 

 - Hình dung được các dạng tổ chức bài học, các phương pháp và phương tiện 
tiến hành tương ứng với từng phần của nội dung. 

 - Dự đoán trước những tình huống có thể xảy ra trong khi triển khai bài học để 
có phương án xử lí một cách chủ động. 

 - Dự kiến phân bố thời gian cho từng phần của nội dung bài học. 

8. Quy trình các bước lên lớp 

a) Bước chuẩn bị 

Xuất phát từ mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của bài học, giáo viên thực hiện những 
công việc như: 

 - Đọc tài liệu dạy học (gồm sách giáo khoa môn học, sách hướng dẫn dạy môn 
học tương ứng và những tài liệu có liên quan, cần tham khảo). Thực hiện công việc 
này sẽ giúp cho giáo viên phát hiện được mức độ khó, dễ của những kiến thức, kĩ năng 
sẽ chuyển tải tới học sinh. mối quan hệ của những kiến thức và kĩ năng này đối với 
những bài học trước đó và tiếp theo, đồng thời phát hiện những kiến thức và kĩ năng 
nào cần tập trung làm rõ, khắc sâu để học sinh có thể học tốt những bài học sau đó. 

 - Suy nghĩ và phân tích trình độ nhận thức của học sinh. Công việc này thực chất 
là phân loại trình độ học sinh trên cơ sở xác định những kiến thức, kĩ năng thích hợp 
với từng loại học sinh khá, trung bình yếu kém để lựa chọn những kiến thức kĩ năng 
vừa sức cho cả lớp và cho từng bộ phận hoặc cá biệt tới từng học sinh, đồng thời suy 
nghĩ về những thuận lợi và khó khăn mà học sinh sẽ gặp phải, khi tiếp thu tri thức và 
hình thành kỹ năng. 

 - Giáo viên tự đánh giá về kỹ năng của mình, về nắm vững kiến thức chuyên 
môn và nghệ thuật chuyển tải; bài học sẽ được tiến hành thuận lợi nhờ những phương 
tiện nào và khả năng của bản thân khi sử dụng những phương tiện đó. 

 - Lựa chọn phương án tổ chức bài học, nhằm xác định bài học sẽ được tiến hành 
dưới các hình thức dạy học nào, đâu là hình thức chủ đạo và những hình thức dạy học 
hỗ trợ khác. 

 - Lựa chọn phương pháp dạy học: gồm những phương thức chủ yếu đáp ứng 
mục tiêu bài học và những phương thức hỗ trợ; sự tương ứng của từng phần nội dung 
và những phương pháp dạy học cụ thể. 

Có thể nói, việc soạn giáo án được chuẩn bị kỹ, cẩn trọng sẽ chi phối rất lớn đến 
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kết quả bài học. Song, tùy thuộc vào trình độ tay nghề và khả năng chuyên môn của 
mỗi giáo viên, tính chất hoạt động này có thể có những mức độ khác biệt. Những giáo 
viên do đã lâu năm trong nghề, do nắm vững phương pháp, nội dung giảng dạy, có khả 
năng điều tiết hợp lí giữa khối lượng tri thức truyền đạt với hiểu biết tốt năng lực nhận 
thức của đối tượng dạy; vì thế giáo án của họ thường mang tính chất đại cương. Còn 
đối với những giáo viên mới vào nghề thì việc soạn giáo án càng chi tiết bao nhiêu, thì 
càng tạo điều kiện thuận lợi cho bài giảng bấy nhiêu. Nhiều khi, để đi tới một giáo án 
chính thức dùng khi lên lớp, không ít giáo viên đã phải dự giờ giảng, tham khảo những 
giáo án mẫu của các giáo viên dạy giỏi, lâu năm, để chắt lọc lấy những gì cần thiết cho 
bản thân trong khi soạn giáo án. 

Cũng cần phải thấy rằng, giáo án là chỗ dựa cho mỗi giáo viên; thực tế chứng tỏ 
rằng, trong quá trình dạy sẽ có rất nhiều tình huống xảy ra, vì thế sau mỗi giờ dạy, giáo 
viên cần ghi nhận, bổ sung ngay những gì chưa lường hết, để giúp cho chất lượng của 
giáo án ngày càng đáp ứng với hoàn cảnh của thực tiễn về tính phức tạp, đa dạng của 
bài học. 

b. Lên lớp và sau khi lên lớp 

Khi lên lớp, nhiệm vụ cơ bản của giáo viên là thực hiện đầy đủ linh hoạt sáng tạo 
giáo án do mình soạn giảng. Cụ thể là:  

+ Truyền tải đủ lượng thông tin cơ bản đã ghi trong giáo án.  

+ Duy trì được bầu không khí làm việc trong suốt tiết học, giữ được nề nếp tổ 
chức, kỉ luật. 

+ Đảm bảo được tiến trình dự kiến, không thừa và cũng không để thiếu thời gian 
trình bày bài giảng. 

+ Phân phối và sử dụng thời gian hợp lí trong khi thực hiện từng yếu tố vi mô 
của bài học (tránh tiêu tốn thời gian vào những công việc bổ trợ như tổ chức lớp học, 
chuẩn bị đồ dùng dạy học v.v...) 

+ Bao quát được tình hình lớp học, ứng xử kịp thời, chuẩn xác những tình huống 
xảy ra trong giờ học. 

+ Sử dụng đúng lúc uy quyền của người giáo viên, chan hòa, cởi mở và lắng 
nghe ý kiến của học sinh, giải đáp kịp thời, khen chê đúng mức. 

+ Kết thúc tiết học trong bầu không khí phấn khởi. 

Sau khi lên lớp, căn cứ vào giáo án và thực tế giảng dạy, giáo viên tự đánh giá và 
rút kinh nghiệm đối với kết quả tiết học về các mặt: trình độ nhận thức, tác động giáo 
dục đối với học sinh (những hạn chế và nguyên nhân); những trường hợp cá biệt cần 
lưu tâm (về năng lực nhận thức, về thái độ học tập); những ưu điểm, nhược điểm khi 
vận dụng các nguyên tắc, phương pháp và phương tiện dạy học (hạn chế nếu có và 
nguyên nhân); những ưu điểm về thái độ, tác phong, tư thế của bản thân khi lên lớp 
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cũng như những hạn chế và nguyên nhân; sự hợp lí về mặt sử dụng và phân bố thời 
gian cũng như những bất cập nếu có và nguyên nhân, cách khắc phục; đánh giá chung 
và những kinh nghiệm cần rút ra để tiến hành tốt bài lên lớp ở những tiết sau. 

1. Hình thức học ở nhà (tự học) 

Hoạt động học ở nhà, hay còn gọi là hoạt động tự học, diễn ra dưới sự điều khiển 
gián tiếp của giáo viên, học sinh tự mình sắp xếp kế hoạch, sử dụng điều kiện sẵn có 
trong gia đình, tài liệu, củng cố, đào sâu, mở rộng và hoàn chỉnh tri thức, hoàn thành 
các nhiệm vụ học tập đã được giáo viên giao và hướng dẫn sơ bộ cách thức thực hiện. 

Mục đích của hình thức tổ chức dạy học này gồm: 

 - Mở rộng, đào sâu, hệ thống hóa và khái quát hóa những điều đã tiếp thu trên 
làm cho vốn kiến thức được hoàn thiện. 

 - Rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo, sử dụng những tri thức của mình vào các tình huống 
quen thuộc và những tình huống nảy sinh từ thực tiễn. 

 - Chuẩn bị lĩnh hội tri thức mới bằng cách đọc trước bài trong sách giáo khoa, 
học làm thí nghiệm, thực nghiệm đơn giản theo hướng dẫn của giáo viên. 

 - Tự bồi dưỡng tinh thần trách nhiệm, trình tự giác, độc lập, tính kỉ luật, tính tổ 
chức, tính kế hoạch trong học tập. 

Hình thức học tập ở nhà chỉ có thể đạt kết quả khi thực hiện một số yêu cầu sau: 

 - Làm cho học sinh thất rõ tầm quan trọng và trách nhiệm cơ bản về môn học ở 
nhà, có nhu cầu với hoạt động đó.  

 - Đảm bảo cho học sinh có đủ thời gian tối thiểu để học ở nhà bằng việc dự tính 
hợp lí những nhiệm vụ được giao và thời gian có thể có được của học sinh. 

 - Đảm bảo những điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất như bàn, ghế, ánh sáng, vị 
trí góc học tập v.v...  

 - Cá biệt hóa các bài tập về nhà trên cơ sở những bài tập cho cả lớp. 

 - Đảm bảo cho các bài tập có tính đa dạng (quen biết hoặc mới lạ, dễ hay khó) 

 - Bồi dưỡng học sinh một số phương học tập có liên quan tới việc học ở nhà như 
phương pháp đọc sách, phương pháp giải bài tập, phương pháp ôn tập. 

 - Tăng cường kiểm tra hoạt động học tập ở nhà của học sinh dưới nhiều hình 
thức như giao bài tập tương tự với bài đã làm ở nhà, kiểm tra các bài tập đã giao về 
nhà thông qua việc gọi lên bảng, kiểm tra bài vở của học sinh v.v...  

Như vậy hình thức tổ chức hoạt động học ở nhà của học sinh phải được hiểu là sự 
phối hợp chặt chẽ vai trò tổ chức, điều khiển của giáo viên bằng các tác động sư phạm 
với vai trò chủ thể hoạt động nhận thác của học sinh thông qua việc rèn luyện kỹ năng 
tự tổ chức, tự điều chỉnh trong hoạt động tự học. 
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2. Hình thức tham quan 

Tham quan là một hình thức tổ chức dạy học trong thục tế nhờ quan sát trực tập 
của học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên là cơ sở tham quan nhằm nghiên cứu sự 
vật, hiện tượng cần thông hiểu trong nội dung dạy học. 

Mục đích của hình thức tổ chức dạy học này là: 

 - Mở rộng, đào sâu tầm hiểu biết xung quanh vấn đề do chương trình quy định. 

 - Nâng cao hứng thú học tập, phát triển óc quan sát, tính tò mò khoa học 

 - Bồi dưỡng phương pháp nhận thức như quan sát, phân tích, tổng hợp những tư 
liệu cụ thể đã thu thập được trong quá trình tham quan.  

 - Bồi dưỡng lòng yêu quê hương, đất nước, thị hiếu thẩm mĩ và định hướng giá 
trị đối với hiện thực khách quan. 

 - Hình thức tổ chức: hình thức tham quan có thể được tổ chức trước, trong và sau 
khi học một đề mục nào đó. 

 - Nếu tiến hành tham quan trước khi học một bài mới, ta gọi là tham quan chuẩn 
bị. Mục đích của tham quan chuẩn bị là nhằm giúp học sinh tích lũy được những hiểu 
biết cần thiết phục vụ cho việc lĩnh hội những tri thức mới được dễ dàng và hứng thú. 

 - Nếu tiến hành tham quan trong quá trình học, được gọi là tham quan bổ sung. 
Mục đích của nó là nhằm minh họa, làm rõ những tiêu đề riêng rẽ, cung cấp vật liệu 
cho tư duy khoa học và có thể làm chỗ dựa cho sự trao đổi nội dung bài học sau này. 

 - Nếu tiến hành tham quan sau khi học một bài nào đó thì được gọi là tham quan 
tổng kết, nó có mục đích củng cố và đào sâu những điều đã học.  

Tham quan được tổ chức theo các bước sau đây: 

 - Bước chuẩn bị: 

+ Giáo viên chỉ rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, địa điểm tham quan. 

+ Vạch kế hoạch tham quan (đối tượng quan sát, phương tiện cần sử dụng, 
những tài liệu cần thu thập; cách thức tổ chức học sinh về nhân sự, về quản lí; phân 
phối thời gian đi, thời gian tham quan; thời gian về v.v... ). 

+ Phổ biến kế hoạch cho học sinh trong lớp để các em ý thức được đầy đủ mục 
đích, yêu cầu, nội dung, cách tiến hành và nội quy tham quan. 

 - Bước tiến hành tham quan: 

+ Hoạt động trong bước này được tiến hành theo kế hoạch đã định dưới sự chỉ 
đạo của giáo viên hoặc cán bộ phụ trách cơ sở tham quan. 

+ Nội dung công việc tiến hành khi tham quan bao gồm: Quan sát những sự vật, 
hiện tượng đã được dự kiến; ghi chép những nội dung cần thiết; vẽ sơ đồ; thu thập 
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những hiện vật cẩn thiết chú ý tới tính tổ chức, kỉ luật, đảm bảo an toàn khi tiếp xúc 
với những môi trường và động vật độc hại theo sự hướng dẫn của cơ sở. 

 - Bước tổng kết: 

+ Sau khi tham quan, học sinh phải xem xét, chỉnh lí lại các tài liệu đã thu thập 
được, trao đổi ý kiến trong tập thể lớp để chính xác hóa nhận định và số liệu, để trên cơ 
sở đó viết báo cáo thu hoạch, làm mô hình, xây dựng tư liệu sự kiện hoặc hiện vật v.v...  

+ Nhiệm vụ của giáo viên là hướng dẫn học sinh cách sàng lọc tư liệu, viết thu 
hoạch; rút kinh nghiệm về tổ chức về ý thức thái độ của học sinh trước và trong quá 
trình tham quan. 

3. Hình thức thảo luận và hình thức xêmina 

Đây là hai hình thức tổ chức dạy học đòi hỏi học sinh phải chuẩn bị ý kiến về 
một vấn đề nhất định có liên quan tới nội dung học tập, tiến hành báo cáo để trao đổi, 
tranh luận. Hình thức thảo luận có thể được áp dụng cho học sinh trung học cơ sở, còn 
hình thức Xêmina thì được áp dụng cho học sinh trung học phổ thông hoàn chỉnh. 

Hai hình thức này giống nhau ở chỗ, chúng đều yêu cầu học sinh phải chuẩn bị ý 
kiến rồi tiến hành báo cáo để trình bày, thảo luận, tranh luận trước tập thể. Song sự 
khác biệt của chúng là ở chỗ, với hình thức Xêmina thì phạm vi và mức độ vấn đề nêu 
ra rộng hơn và sâu hơn, đồng thời khi tiến hành bắt buộc phải có giáo viên trực tiếp 
điều khiển; còn ở hình thức thảo luận thì phạm vi mức độ vấn đề nêu ra hẹp hơn và 
nông hơn, người điều khiển có thể là một học sinh có uy tín về trình độ học lực hoặc 
giáo viên. 

Cả hai hình thức thảo luận và Xêmina đều có ý nghĩa nhận thức, giáo dục và 
kiểm tra rất lớn, chúng tạo điều kiện củng cố, mở rộng và đào sâu tri thức cho học 
sinh. Tri thức nắm được qua những hình thức tổ chức dạy học này do đã trải qua một 
trình tự nghiên cứu, thử nghiệm, thảo luận, phân tích kĩ càng, do đó dễ trở thành cơ sở 
xây dựng niềm tin khoa học cho học sinh. 

Nội dung, cách thức tổ chức tốt các hình thức dạy học này sẽ kích thích được nhu 
cầu nhận thức, hứng thú tìm tòi, trí thông minh, sáng tạo của học sinh và cùng với nó, 
sẽ là điều kiện tốt để hình thành cho các em những phẩm chất của người làm khoa học 
như tính kế hoạch, trung thực, khiêm tốn. 

Thông qua những hình thức tổ chức dạy học này, giáo viên có thể kiểm tra bọc 
sinh về nhiều mặt: trình độ tiếp thu, khả năng làm việc độc lập, tính hệ thống của việc 
tự học, mặt mạnh và yếu của học sinh trong sự chuẩn bị. Nói cách khác, là nhờ chúng, 
giáo viên có thể đảm bảo thực hiện tốt các mối liên hệ ngược ngoài để từ đó có thể 
thay đổi, bổ sung bài giảng của mình cho hợp lí hơn. 

Để tiến hành thảo luận và Xêmina, giáo viên tổ chức, điều khiển các bước sau: 

 - Bước chuẩn bị: 
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Về phía giáo viên  

+ Công bố cho học sinh biết ngay từ khi bắt đầu một chương hay môn học số 
lượng các buổi và tên đề tài thảo luận hay Xêmina: mục đích yêu cầu chung của 
chúng. 

+ Giới thiệu các tài liệu cần phải đọc, công việc cụ thể trong quá trình chuẩn bị. 

+ Công bố kế hoạch, thời gian tiến hành; lấy ý kiến của toàn thể học sinh, là: bổ 
sung hoàn chỉnh kế hoạch, trao nhiệm vụ chung cho cả lớp; chỉ định một số học sinh 
chuẩn bị sâu thêm một số khía cạnh của vấn đề đưa ra thảo luận: chỉ định trước một số 
học sinh phát biểu, nhận xét (người nhận xét có quyền đọc trước tham luận để nắm 
chắc nội dung). 

Những vấn đề được đưa ra thảo luận và xênima thường là những vấn đề cơ bản 
nhất, quan trọng nhất của bài giảng, trong sách giáo khoa, nó chứa đựng những câu hỏi 
cần tranh luận, có tính thời sự mà muốn trả lời chúng, đòi hỏi học sinh vừa nắm được 
kiến thức lí thuyết vừa có thực tế và phải có sự chuẩn bị chu đáo. 

Về phía học sinh  

+ Trước buổi thảo luận, mỗi học sinh phải có một bản đề cương phát biểu ý kiến, 
giáo viên có thể đọc trước để bổ sung. 

+ Học sinh phải tự xây dựng kế hoạch, những vấn đề tiêu biểu như những công 
việc cần thực hiện, những tài liệu cần đọc, thời gian hoàn thành v.v...  

+ Trong quá trình chuẩn bị, học sinh cần tranh thủ sự giúp đỡ của giáo viên, đặc 
biệt là những học sinh có bài chuẩn bị để tham luận. 

 - Tiến hành thảo luận và Xêmina 

Khi thảo luận, người hướng dẫn có thể là một học sinh nào đó theo sự chỉ định 
của giáo viên (thường đó là những học sinh có học lực khá, và ở một số trường hợp 
khác, có thể áp dụng biện pháp luân phiên, song dù ở biện pháp nào, thì số học sinh 
cần hướng dẫn vẫn rất cần sự bồi dưỡng của giáo viên). 

Ở hình thức Xêmina bắt buộc phải được giáo viên trực tiếp điều khiển: 

+ Bắt đầu buổi trao đổi, giáo viên kiểm tra tình hình chuẩn bị của lớp, sau đó 
nhắc lại một số mục đích, yêu cầu của buổi thảo luận, Xêmina dưới dạng nêu vấn đề, 
nhằm tạo tâm thế cho học sinh. 

+ Công bố, tiến hành thảo luận Xêmina danh sách và thứ tự học sinh sẽ lần lượt 
đọc báo cáo và người nhận xét. 

+ Giáo viên lần lượt chỉ định người báo cáo và người nhận xét, điều khiển về mặt 
thời gian, nêu bật những vấn đề quan trọng và nhấn mạnh điểm cần tập trung, thảo luận. 

+ Học sinh tham gia trao đổi, tranh luận. 
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Trong quá trình thảo luận, người hướng dẫn phải theo dõi sát sao, nhạy bén để 
phát hiện những mâu thuẫn thể hiện trong các ý kiến phát biểu, nhằm tập trung các ý 
kiến của học sinh cho phù hợp với mục đích, yêu cầu đã dự kiến, tránh được tình trạng 
thảo luận, tranh luận miên man, đi chệch hướng. 

 - Kết thúc buổi thảo luận và Xêmina 

Người hướng dẫn phải thực hiện một số công việc như: nhận xét và đánh giá các 
bản báo cáo và các bản nhận xét; tổng kết những ý kiến phát biểu, nêu lên nói cách súc 
tích và có hệ thống những ý kiến thống nhất và những ý kiến bất đồng; tham gia ý kiến 
về những vấn đề chưa thống nhất và bổ sung thêm những ý kiến cần thiết; đánh giá các 
báo cáo và những những ý kiến phát biểu, nhận xét tinh thần, thái độ làm việc chung 
của tập thể và riêng của các cá nhân; cho điểm; tổng kết và nêu lên một số vấn đề cho 
học sinh về nhà tiếp tục suy nghĩ. 

4. Hình thức dạy học theo nhóm 

Dạy học theo nhóm là hình thức dạy học có sự kết hợp giữa tập thể và cá nhân, là 
bước chuyển đổi từ dạy học tập thể sang cá thể hay từ độc thoại sang đối thoại, từ việc 
truyền thụ, áp đặt tri thức sắp sẵn của giáo viên sang hoạt động tự tìm kiếm, được 
khích lệ của mỗi cá nhân trong các nhóm nhỏ. 

Đặc trưng của hình thức học tập theo nhóm là mỗi lớp được phân chia thành các 
nhóm nhỏ, tùy theo yêu cầu, nội dung học tập, điều kiện, phương tiện và tính chất của 
vấn đề học tập, nghiên cứu mà số lượng các thành viên trong nhóm có thể từ 5 đến 10 
người hoặc cũng có thể từ 10 đến 20 người. Ví dụ: Cùng nghiên cứu, thảo luận một 
vấn đề thì chỉ cần nhóm nhỏ còn nếu tổ chức trò chơi đóng vai, biểu diễn hay kịch 
ngắn, diễn đàn, ... thì lại phải tổ chức học tập theo các nhóm lớn. 

Trong lịch sử phát triển của giáo dục và nhà trường, dạy học theo nhóm đã có từ 
khá lâu: ở Đức và Pháp vào thế kỉ XVIII; ở Anh là nhiều nước phương Tây khác vào 
cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX... Cho đến nay, ở hầu khắp các nước có nền giáo dục 
được phát triển cũng như ở Việt Nam chúng ta, hình thức dạy học theo nhóm được sử 
dụng rất phổ biến dưới nhiều hình thức khác nhau. 

Hình thức dạy học theo nhóm có ưu điểm cơ bản là: 

 - Tạo nên môi trường học tập mà trong đó có sự trao đổi, hợp tác giúp đỡ giữa 
các thành viên trong nhóm với nhau. 

 - Hình thành không khí học tập tích cực trong nhóm: khuyến khích, động viên 
các thành viên trong nhóm có ý thức sưu tầm tài liệu, tìm giải pháp mới để giải quyết 
vấn đề, tích cực tư duy sáng tạo để chuẩn bị phát biểu, tranh luận, bồi dưỡng kỹ năng 
trình bày vấn đề bằng ngôn ngữ nói. 

 - Hình thành và phát triển thói quen làm việc tự giác, tích cực, độc lập và ý thức 
trách nhiệm đối với tập thể nhóm cũng như sự quan tâm giúp đỡ bạn bè trong nhóm. 
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 - Hình thành và phát triển một số kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, tự kiểm tra, tự 
đánh giá kết quả hoạt động học tập của bản thân cũng như của nhóm v.v... 

Tuy nhiên, nếu tổ chức không tốt, hình thức học tập theo dễ mất thời gian mà 
hiệu quả lại thấp, không phát huy đồng đều tính tích cực của mỗi cá nhân, dễ tạo nên 
sự ỉ lại, dựa dẫm vào bạn bè… 

Để hình thức tổ chức dạy học theo nhóm có hiệu quả cao, cần chú ý thực hiện 
một số yêu cầu sau: 

 - Cần xác định rõ mục đích, yêu cầu, đặc biệt là nội dung học nhóm phải được 
xác định cụ thể, chi tiết. 

 - Phải hình thành các nhóm học tập sao cho có sự phù hợp, tương đồng về năng 
lực học tập, về hứng thú đối với môn học, về tình cảm và tính cách v.v...  

 - Mỗi nhóm phải có số thành viên phù hợp với yêu cầu cùng học tập, cùng 
nghiên cứu các vấn đề. Các nhóm phải được tổ chức chặt chẽ, có nhóm trưởng điều 
khiển, nếu cần có thể có thư kí để ghi chép. 

 - Việc học nhóm ở trên lớp, ở nhà hay trên giảng đường cũng cần có địa điểm, 
cần có các phương tiện học tập tối thiểu (tài liệu học tập, bảng, phấn và các phương 
tiện nghe nhìn khác nếu có v.v... ) để phục vụ cho cả nhóm cùng học. 

 - Yêu cầu cuối cùng là vai trò của giáo viên trong việc tổ chức, điều khiển nhóm 
học tập. Để phát huy cao độ tính tích cực, chủ động của học sinh, giáo viên nên đóng 
vai trò người hướng dẫn, động viên khuyến khích hoạt động của mỗi thành viên và của 
các nhóm trong việc xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các phương tiện, tổ chức tiến trình 
học tập, v.v... 

5. Hình thức giúp đỡ riêng (phụ đạo) 

Sự phân hóa trong quá trình dạy học tất yếu dẫn tới sự khác nhau về trình độ 
nhận thức giữa học sinh khá - giỏi và học sinh yếu kém; Từ đó dẫn tới cách ứng xử với 
hai loại học sinh này. 

Đối với học sinh yếu - kém cần tập trung bồi dưỡng về phương pháp học tập; 
cung cấp thêm tri thức vào những thời gian cần thiết, giao nhiệm vụ vừa sức một cách 
có hệ thống, liên tục; đặt ra những yêu cầu cụ thể buộc học sinh phải có ý thức thường 
trực đối với nhiệm vụ học tập, hướng vào những kiến thức trọng tâm, trọng điểm; hình 
thành ý chí tự tin cho các em, tránh sự mặc cảm về phía học sinh và sự định kiến về 
phía giáo viên; động viên đúng lúc, đúng cho để tạo dựng động cơ và hứng thú học tập 
cho học sinh. 

Đối với những học sinh khá - giỏi phải tạo điều kiện để các em có điều kiện phát 
triển hết năng lực học tắp của mình, trao những nhiệm vụ có mức độ khó khăn lớn so 
với những học sinh khác; khen chê đúng mức; yêu cầu các em học tập toàn diện, tránh 
tình trạng học tủ, học lệch; động viên các em có ý thức giúp đỡ các bạn học yếu - kém 
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để tạo nên niềm tin và tinh thần trách nhiệm đối với bè bạn và tập thể. 

6. Hình thức hoạt động ngoại khóa trong dạy học 

Do sự hạn chế của thời gian lên lớp trong chương trình chính khóa, đồng thời với 
sự gia tăng không ngừng của tri thức đã làm xuất hiện mâu thuẫn giữa nhu cầu nhận 
thức của học sinh với tính kế hoạch của chương trình. Vì thế, để giải quyết mâu thuẫn 
này, người ta tổ chức những hoạt động ngoại khóa nhằm tạo điều kiện cho mỗi học 
sinh có thể mở rộng, đào sâu kiến thức, phát triển những hứng thú, năng lực cá nhân. 
Hoạt động ngoại khóa thường không mang tính bắt buộc mà tùy thuộc vào hứng thú, 
sở thích, nguyện vọng của mỗi học sinh trong khuôn khổ khả năng và điều kiện tổ 
chức có được của nhà trường. 

Hoạt động ngoại khóa có thể được tổ chức dưới nhiều dạng: dạng tập thể cả lớp, 
dạng nhóm theo năng khiếu, dạng học tập, dạng vui chơi, dạng thường kì và dạng đột 
xuất nhân những dịp kỉ niệm hay lễ hội. Hoạt động ngoại khóa có thể được tổ chức 
theo những hình thức như: tổ ngoại khóa, câu lạc bộ khoa học, dạ hội khoa học, dạ hội 
nghệ thuật v.v... 

Để tiến hành các hoạt động ngoại khóa đạt được hiệu quả giáo dục và giáo 
dưỡng, phải có sự tổ chức chặt chẽ: chu đáo, tỉ mỉ của giáo viên, sự giúp đỡ của nhà 
trường, của Hội cha mẹ học sinh và những tổ chức đỡ đầu, kết nghĩa. Bên cạnh đó giáo 
viên phải động viên được sự tham gia nhiệt tình của tập thể học sinh, của một cá nhân, 
phải tạo dựng được những hạt nhân nòng cốt trong mỗi đang hoạt động ngoại khóa.  

Ngoài các hình thức tổ chức dạy học đã nêu ở trên, tùy theo đặc trưng của môn 
học, tùy theo đặc điểm nhận thức của học sinh, giáo viên còn có thể tiến hành một số 
hình thức tổ chức dạy học bổ sung khác như thực hành, ngoại khóa, câu lạc bộ khoa 
học, v.v... 

Trong các hình thức tổ chức dạy tiệc đã trình bày ở trên, hình thức lên lớp (lớp - 
bài) là hình thức tổ chức dạy học cơ bản, vì nó có nhiều ưu điểm nhưng vẫn còn bộc lộ 
những nhược điểm, hạn chế nhất định. Vì vậy, cần phải két hợp hình thức lên lớp với 
các hình thức dạy học bổ sung khác. 

Các hình thức tổ chức dạy học nói chung, hình thức lên lớp nói riêng muốn đạt 
kết quả tối ưu về giáo dưỡng, giáo dục và phát triển trí tuệ cho học sinh, giáo viên cần 
chuẩn bị thật chu đáo kế hoạch bài dạy (giáo án) và thực hiện thật tốt giáo án đó. 
Trong giáo án cần thể hiện đậm nét các khâu của quá trình dạy học. Cụ thể là, phải xác 
định rõ mục đích, yêu cầu; phản ánh đầy đủ nội dung cơ bản của bài học về tri thức và 
kĩ năng; chi tiết hóa hoạt động của giáo viên và học sinh trên lớp, hoặc các hình thức 
dạy học khác; chuẩn bị cụ thể chi tiết việc ôn tập, củng cố, luyện tập, thực hành, kiểm 
tra, đánh giá; hướng dẫn học tập ở nhà, v.v... 

Tóm lại, trong thực tiễn dạy học, mô hình thức tổ chức dậy học đều có những ưu 
điểm và hạn chế nhất định. Nghệ thuật sư phạm của người giáo viên là phải biết vận 
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đụng phối hợp các hình thức tổ chức dạy học một cách khoa học, hợp lí phù hợp với 
đặc trưng của môn học và đặc điểm nhận thức của học sinh. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

 

1. Hãy trình bày khái niệm hình thức tổ chức dạy học? Trong quá trình dạy học ở 
trường, nơi anh (chị) công tác, giáo viên thường sử dụng những hình thức tổ chức dạy 
học nào, hình thức nào là chủ, yếu? 

2. Hãy trình bày khái niệm hình thức lên lớp (hình thức lớp - bài) và những dấu 
hiệu đặc trưng của nó? Hình thức lên lớp có những ưu điểm và hạn chế như thế nào? 
Cho ví dụ minh hoạ. 

3. Trình bày khái niệm tự học. Anh (chị) thử thiết kế quy trình tự học của bản 
thân khi không có sự hướng dẫn trực tiếp của giáo viên và tự nhận xét, đánh giá kết 
quả thực hiện. 

4. Tại sao tên lớp là hình thức tổ chức dạy học cơ bản, chủ yếu nhưng không phái 
là duy nhất trong quá trình dạy học? Cho ví dụ để minh họa. 
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