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1.1. Dạy học giải quyết vấn đề  

1.1.1  Đặc trưng của dạy học giải quyết vấn đề? 

Nét đặc trưng chủ yếu của dạy học giải quyết vấn đề là sự lĩnh hội tri thức diễn ra thông 

qua  việc tổ chức cho HS hoạt động giải quyết các vấn đề. Sau khi giải quyết vấn đề HS sẽ 

thu nhận được một kiến thức mới, một kĩ năng mới hoặc một thái độ tích cực. 

Các hoạt động chủ yếu thực hiện theo phương pháp dạy học giải quyết vấn đề 

thường diễn ra như sau: 

- Phát hiện vấn đề: Phát hiện nhận dạng vấn đề,  nêu vấn đề cần giải quyết. 

 Tình huống có vấn đề thường xuất hiện khi: nảy sinh mâu thuãn giữa điều HS đã biết và 

điều đang gặp phải, tình huống bế tắc trước nội dung mới, tình huống xuát phát từ nhu 

cầu nhận thức tại sao… 

- Giải quyết vấn đề: Đề xuất cách giải quyết vấn đề khác nhau (nêu giả thuyết khác 

nhau), thực hiện cách giải quyết đã đề ra (kiểm tra giả thuyết).  

- Kết luận vấn đề: Phân tích để chọn cách giải quyết đúng (lựa chọn giả thuyết đúng 

và loại bỏ giải thuyết sai). 

Nêu kiến thức hoặc kĩ năng, thái độ thu nhận được từ giải quyết vấn đề trên. 

Các mức độ HS tham gia các hoạt động phát hiện và giải quyết vấn đề: Trong dạy học giải 

quyết vấn đề có  thể có các mức độ tham gia của GV và HS như sau: 

Mức 1: GV đặt vấn đề, nêu cách giải quyết vấn đề, GV giải quyết vấn đề. HS chỉ là 

người quan sát và tiếp nhậnkết luận do GV thực hiện. 

Ví dụ: GV trình bày một nội dung theo các bước nêu vấn đề, giải quyết vấn đề và kết 

luận vấn đề . 

Mức 2: GV nêu vấn đề, nêu cách giải quyết vấn đề, HS giải quyết vấn đề dưới sự 

hướng dẫn của GV, GV đánh giá kết quả học tập của HS. 

HS chỉ tham gia thực hiện giải quyết vấn đề dưới sự hướng dẫn của GV. 

Ví dụ: GV nêu vấn đề cần tìm hiểu về sự cần thiết của nước đối với cây trồng, GV 

hướng dẫn HS làm thí nghiệm đối chứng để biết được cây được cung cấp đủ nước và cây 

không được tưới nước sau một tuần, HS thực hiện thí nghiệm để giải quyết vấn đề và kết luận 

về vai trò của nước đối với cây trồng như thế nào. 

Mức 3: GV gợi ý để HS phát hiện vấn đề, hướng dẫn HS tìm cách giải quyết vấn đề, 

HS tiến hành giải quyết vấn đề, GV và HS cùng đánh giá kết quả học tập của HS. 

HS tích cực tham gia phát hiện vấn đề, tìm cách giải quyết vấn đề, tự giải quyết vấn 

đề, đánh giá kết quả học tập dưới sự hướng dẫn của GV. 

Ví dụ : Khi hướng dẫn HS thực hiện dự án tìm hiểu về ô nhiễm không khí, GV gợi ý 

để HS phát hiện các vấn đề cần tìm hiểu về ô nhiễm không khí, GV gợi mở để HS tìm cách 

giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí. HS thảo luận để xác định vấn đề cần giải quyết như : Ô 

nhiễm không khí thể hiện như thế nào ? Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí là gì ? Một số 

biện pháp cần thực hiện để chống ô nhiễm không khí là gì ? 



HS thảo luận nhóm và phân công cá nhân hoặc cặp giải quyết các vấn đề đặt ra. Trên cơ sở 

kết quả thu được, HS kết luận về các vấn đề đã giải quyết và rút ra kiến thức đã học được. 

Mức 4: HS tự phát hiện vấn đề cần nghiên cứu trong học tập và thực tiễn, nêu cách 

thực hiện giải quyết vấn đề, HS tiến hành giải quyết vấn đề, đánh giá kết quả chất lượng, hiệu 

quả có sự hỗ trợ  của GV (nếu cần) trong quá trình thực hiện. 

HS chủ động tích cực độc lập phát hiện vấn đề, tìm cách giải quyết vấn đề, tiến hành 

giải quyết vấn đề và đánh giá kết quả học tập  với sự hỗ trợ của GV khi cần. 

Ví dụ: Khi dạy học phần lịch sử, địa lý địa phương, GV giao nhiệm vụ cho HS tìm hiểu về 

một di tích lịch sử văn hóa của địa phương. HS có thể độc lập phát hiện vấn đề cần tìm hiểu 

là một ngôi chùa, đền, đình hoặc một di tích lịch sử ở địa phương đang sinh sống. HS thảo 

luận nhóm để rút ra được các vấn đề cần giải quyết, phân công nhau thực hiện các nhiệm vụ 

để giải quyết vấn đề đặt ra và kết luận.  

1.1.2. Qui trình dạy học giải quyết vấn đề 

Để thực hiện phương pháp dạy học giải quyết vấn đề cần thực hiện theo quy trình sau đây: 

Bước 1. Chọn nội dung phù hợp 

Trong thực tế dạy học, không phải nội dung nào cũng có thể làm nảy sinh tình huống có vấn 

đề và giải quyết vấn đề đặt ra. Do đó GV cần căn cứ vào đặc điểm của phương pháp, dựa vào 

nội dung cụ thể để áp dụng phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề cho phù hợp và linh 

hoạt. Điều này thường phải do GV nghiên cứu và áp dụng vì thực tế trong nhiều tài liệu trong 

đó có sách GV còn ít có những thí dụ cụ thể vận dụng phương pháp giải quyết vấn đề. 

Trong thực tế, khó có thể có cả một bài học đều thực hiện chỉ thực hiện theo một phương 

pháp phát hiện và giải quyết vấn đề mà cần thực hiện phối hợp với một số phương pháp khác 

một cách linh hoạt. 

Tùy theo nội dung cụ thể thuộc bài lí thuyết, thực hành, vận dụng kién thức, kĩ năng mà có 

thể chọn nội dung và mức độ thực hiện phương pháp này. 

Với mức độ 3,4 thì có thể áp dụng với loại nội dung trong đó thực hiện dạy học theo dự án 

hoặc dạy học theo hợp đồng. Thí dụ như dự án tìm hiểu về ô nhiễm môi trưởng nước, môi 

trường không khí, môi trường đất, sử dụng năng lượng điện, sử dụng nhiệt năng, sử dụng năng 

lượng nước v.v… thì HS có thể chủ động, tích cực trong lựa chọn vấn đề, đề xuất cách thực 

hiện và chủ động thực hiện giải quyết vấn đề, đánh giá kết quả có sự hỗ trợ của GV khi cần. 

Bước 2: Thiết kế  kế hoạch bài học 

Sau khi chọn được nội dung phù hợp, GV thiết kế kế hoạch bài học trong đó chú ý quán triệt 

phương pháp giải quyết vấn đề từ mục tiêu, nội dung và đặc biệt phương pháp dạy học chủ 

yếu và thiết kế được các hoạt động của GV và HS. 

Trong đó chú ý hoạt động của GV và HS trong việc: Phát hiện vấn đề, chọn  vấn đề và giải 

quyết vấn đề phù hợp với trình độ, năng lực và thời gian. 

Xác định mục tiêu bài học: 

Ngoài mục tiêu chung về kiến thức, kĩ năng, thái độ của bài học, cần chú ý kĩ năng phát hiện 

và giải quyết vấn đề cần được hình thành ở bài học dạy theo phương pháp giải quyết vấn đề. 



Phương pháp dạy học chủ yếu:  Cần nêu rõ phương pháp giải quyết vấn đề kết hợp với một 

số phương pháp và kĩ thuật dạy học khác thí dụ như phương pháp học tập hợp tác, sơ đồ tư 

duy, phương pháp thí nghiệm… 

Thiết bị và đồ dùng dạy học: Cần chú ý thiết bị và đồ dùng giúp GV và HS phát hiện vấn đề, 

giải quyết vấn đề thí dụ như dụng cụ, thiết bị tiến hành thí nghiệm, phiếu học tập, hệ thống 

câu hỏi và bài tập… 

Các hoạt động dạy học: Cần thiết kế rõ họat động tương tác giữa GV và HS trong khâu phát 

hiện vấn đề, giải quyết vấn đề và kết luận vấn đề nhằm đạt được mục tiêu của bài học tùy 

theo mức độ độc lập và chủ động của HS. 

Bước 3. Tổ chức dạy học giải quyết vấn đề 

a. Phát hiện vấn đề 

Tùy theo nội dung, GV có thể tạo cơ hội đề HS tham gia phát hiện tình huống có vấn đề 

(xây dựng bài toán nhận thức), phát biểu và nhận dạng vấn đề nẩy sinh và  nêu  vấn đề 

cần giải quyết ở mức từ 1 đến 4 cho phù hợp. 

Một số điều kiện nhằm đảm bảo tạo tình huống có vấn đề:  

 - Điều quan trọng nhất  là HS phải vạch ra được những điều chưa biết, chỉ ra được cái 

mới trong mối quan hệ với cái đã biết với vốn cũ. Trong đó, điều chưa biết, cái mới là yếu tố 

trung tâm của tình huống có vấn đề, sẽ được khám phá ra trong giai đoạn giải quyết vấn đề 

(đặt giả thiết, lập kế hoạch giải quyết và thực hiện kế hoạch giải quyết vấn đề đó). 

 - Tình huống có vấn đề phải kích thích, gây được hứng thú nhận thức đối với HS, tạo cho 

HS tự giác và tích cực trong hoạt động nhận thức. 

 - Tình huống có vấn đề phải phù hợp với khả năng của HS, HS có thể tự phát hiện và giải 

quyết được dựa vào vốn kiến thức liên quan đến vấn đề đó bằng hoạt động tư duy, tiến hành 

thí nghiệm, thu thập và xử lí thông tin. 

   Vấn đề đặt ra cần được phát biểu dưới dạng câu hỏi nêu vấn đề.  

Câu hỏi nêu vấn đề cần phải chứa đựng các yếu tốsau: 

- Chứa đựng mâu thuẫn nhận thức: có một hay vài khó khăn, đòi hỏi HS phải tư duy, huy 

động và vận dụng các kiến thức đã có (nghĩa là câu hỏi phản ánh được mối liên hệ bên trong 

giữa điều đã biết và điều chưa biết). 

- Phải chứa đựng phương hướng giải quyết vấn đề, thu hẹp phạm vi tìm kiếm câu trả lời, tạo 

điều kiện làm xuất hiện giả thiết, tạo điều kiện tìm ra được con đường giải quyết 

- Gây được cảm xúc mạnh đối với HS khi nhận ra mâu thuẫn nhận thức liên quan tới vấn đề 

b. Giải quyết vấn đề 

Sau khi phát hiện và nêu vấn đề cần giải quyết, cần tổ chức hướng dẫn để HS giải quyết vấn 

đề như sau: 

- Lập kế hoạch giải quyết vấn đề:  

Tùy thuộc vào vấn đề cụ thể và mức độ phù hợp với năng lực, điều kiện cơ sở vật chất thiết 

bị và thời lượng dạy học, có thể xây dựng các giả thuyết về vấn đề đặt ra theo các hướng 

khác nhau và đề xuất cách kiểm tra giải thuyết đó. 



Có thể tìm cách thu thập các thông tin để trả lời cho vấn đề cần nghiên cứu bằng cách làm thí 

nghiệm, điều tra, phỏng vấn, tìm thông tin trên mạng hay các tài liệu sách báo có nội dung 

liên quan. 

- Thực hiện kế hoạch giải quyết vấn đề 

HS tiến hành thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề xuất có sự hỗ trợ của GV. Thí dụ:  

Thực hiện kiểm tra các giả thuyết bằng các phương pháp khác nhau trong điều kiện có thể 

như tiến hành thí nghiệm, thông tin trong tài liệu, thông tin từ thực tiễn sản xuất, thông tin từ 

mạng… 

Có thể tìm cách thu thập các thông tin và sử lí thông theo nhiều nguồn khác nhau để trả lời 

cho vấn đề cần nghiên cứu hoặc làm cơ sở để kiểm tra các giả thuyết đã nêu ra. 

c. Kết luận vấn đề 

Từ kết quả kiểm  chứng các giả thuyết đã nêu, HS thảo luận: 

-  Phân tích, đánh giá các kết quả thu được, khẳng định hay bác bỏ giả thuyết đã nêu, tìm 

được giả thuyết đúng trong các giả thuyết. 

- Phát biểu kết luận rút ra vấn đề mới về kiến thức, kĩ năng, thái độ. 

1.1.3. Ví dụ minh họa 

Ít có bài học nào mà cả bài đều chỉ thực hiện theo một phương pháp duy nhất giải quyết vấn 

đề mà thường phối hợp với các phương pháp khác như sử dụng thí nghiệm, sử dụng phương 

tiện trực quan… một cách phù hợp và hiệu quả. 

Ngoài ra còn có thể sử dụng phương pháp này lồng vào các phương pháp khác như dạy học 

dự án, dạy học hợp đồng, dạy học theo góc, dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ… 

Quy trình thực hiện phương pháp cũng không phải lúc nào cũng đầy đủ các bước  mà nhiều 

khi cần vận dụng linh hoạt. 

 Sau đây giói thiệu một số thí dụ áp dụng phương pháp này ở một số môn học. 

Ví dụ1 : Dạy học giải quyết vấn đề  trong môn khoa học ở tiểu học. 

Trong môn khoa học ở tiểu học có rất nhiều bài học có thể thực hiện theo phương pháp giải 

quyết vấn đề. 

Ở bài «Nước bị ô nhiểm » ở lớp 4, GV có thể  thực hiện như sau: 

GV nêu vấn đề: Thế nào là nước bị ô nhiễm và biện pháp chống ô nhiễm nước như thế nào?   

GV hướng dẫn HS giải quyết vấn đề  bằng cách hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm theo 

nhóm: Quan sát một số mẫu nước (ao, sông, mưa…), lọc nước qua bông và quan sát miếng 

bông trước và sau thí nghiệm… rút ra nhận xét. 

GV hướng dẫn HS phân tích kết quả thí nghiệm và kết luận vấn đề : Đặc điểm của nước sạch, 

nước bị ô nhiễm. 

Vídụ 2: Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học dự án 

Trong quá trình xây dựng chủ đề của dự án, thực hiện dự án và xây dựng sản phẩm của dự án 

có rất nhiều vấn đề cần đặt ra để giải quyết. Ví dụ như HS cần phải trả lời câu hỏi  cần tìm 

hiểu về nước ô nhiễm là những vấn đề gì ? 

Vần đề đặt ra cần giải quyết là: Thế nào là nước bị ô nhiễm? Nước ô nhiễm có ở đâu? Vì sao 

nước bị ô nhiễm? Chống ô nhiễm nguồn nước bằng cách nào? 



Để giải quyết các vấn đề trên, HS cần phải thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Để thu thập 

thông tin, HS cũng gặp phải vấn đề đặt ra. Ví dụ như ở đâu? bằng cách nào? phương tiện gì? 

Chọn cách nào là phù hợp và hiệu quả, đảm bảo thời gian phù hợp… 

Vấn đề đặt ra khi trình bày sản phẩm dự án và trình bày báo cáo là: Chọn cách nào cho phù 

hợp và thể hiện được sự sáng tạo? 

Ví dụ 3:  Trong môn Hóa học, trong những bài nghiên cứu tính chất hóa học của các chất, 

GV có thể giúp HS phát hiện và giải quyết vấn đề đặt ra một cách linh hoạt giúp phát triển 

năng lực giải quyết vấn đề của HS. Thí dụ: Những vấn đề có thể xuất hiện khi nghiên cứu 

tính chất hóa học của sắt: Hóa trị của sắt là II hay III trong hợp chất tạo thành khi sắt tác 

dụng với phi kim (oxi, lưu huỳnh, clo), sắt tác dụng với dung dịch axit (HCl, H2SO4 loãng), 

sắt tác dụng với dung dịch muối của kim loại hoạt động yếu hơn (Cu, Hg, Ag...) ;  

Ví dụ 4: Trong môn lịch sử nên đặt ra những câu hỏi có tính chất vấn đề để HS tìm hiểu. Thí 

dụ như: Nguyên nhân nào khiến cuộc khởi nghĩa Nam Kì thất bại? Nguyên nhân thành công 

của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ là gì? GV hướng dẫn HS phân tích tìm thông tin để giải 

quyết các vấn đề đặt ra. 

Ví dụ 5: Trong môn Địa lí nhiều câu hỏi có tính chất nêu vấn đề có thể thường xuyên được sử 

dụng. Thí dụ như Tại sao ở Miền Bắc nước ta có khí hậu nóng ẩm, 4 mùa rõ rệt? Tại sao có 

hiện tượng trái đất nóng lên toàn cầu?... 

Ví dụ 6:  Môn Toán là môn học thường áp dụng phương pháp giải quyết vấn đề tương đối 

nhiều.  Chẳng hạn như trước khi HS học và biết công thức tính chu vi hình chữ nhật, GV nêu 

vấn đề: Nếu không dùng thước để đo, làm thế nào để tính được chu vi của thửa ruộng hình 

chữ nhật biết chiều rộng là 10m , chiều dài là 50m? 

Hoặc : Mỗi tháng An  được Bố mẹ cho 200.000 đồng  để tiêu vặt và ăn quà sáng. An muốn 

mua một chiếc xe đạp giá 1. 100. 000 đồng. Để sau 10 tháng An có thể mua được chiếc xe 

đạp đó  thì An cần có kế hoạch chi tiêu như thế nào nếu như An không có hỗ trợ nào khác . 

Giả sử trung bình mỗi tháng có 30 ngày. 

1.1. 4. Ưu điểm và hạn chế của phương pháp 

a.Ưu điểm: 

Dạy học giải quyết vấn đề giúp phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo  của HS,  phát triển 

năng lực nhận thức, năng lực giải quyết vấn đề cho HS. 

Đây là một phương pháp dạy học góp phần quan trọng phát triển năng lực  cơ bản của người lao 

động đó là  năng lực giải quyết vấn đề. Trong một xã hội đang phát triển nhanh theo cơ chế thị 

trường, cạnh tranh gay gắt thì phát hiện sớm và giải quyết hợp lí những vấn đề nảy sinh trong 

thực tiễn  là một năng lực bảo đảm sự thành đạt trong cuộc sống nhất là trong kinh doanh. 

Kết quả của dạy học giải quyết vấn đề: Tri thức mới mà HS thu nhận được một cách sâu sắc, 

vững chắc, nhớ lâu. Nhưng quan trọng hơn HS biết cách tiến hành phương pháp chiếm lĩnh 

kiến thức và đánh giá được kết quả của bản thân và của người khác. Thông qua đó các năng 

lực cơ bản đã được hình thành trong đó có năng lực vận dụng tri thức để giải quyết vấn đề 

thực tiễn một cách linh hoạt và sáng tạo. 

b.Hạn chế: 



Mặc dù có nhiều ưu điểm nhưng hiện nay phương pháp giải quyết vấn đề vẫn chưa được 

nhiều GV sử dụng và cũng chưa thường xuyên. Đó là do phương pháp này còn có một số hạn 

chế sau: 

- Trong thực tế, để thực hiện theo đúng quy trình, GV khó thực hiện vì không có điều kiện về 

thời gian. GV phải thiết kế rất công phu và cần có nội dung phù hợp. 

- HS cần có khả năng tự học và học tập tích cực thì mới đạt hiệu quả cao. 

- Trong một số trường hợp cần có thiết bị dạy học cần thiết thì việc giải quyết vấn đề mới 

thành công. 

1.1.5. Điều kiện thực hiện phương pháp  giải quyết vấn đề một cách  hiệu quả  

Chương trình và SGK 

Giải quyết vấn đề là năng lực quan trọng cần phát triển cho HS trong chương  trình giáo dục 

quốc gia và chương trình môn học của nhièu nước trên thế giới đã thực hiện. 

Ở Việt Nam điều này chưa được thể hiện trong chương trình và SGK của nhiều môn học. 

Cần có định hướng hướng dẫn cụ thể để thực hiện phương pháp giải quyết ván đề một cách 

tích cực và thường xuyên ở trường phổ thông. 

Trong chương trình giáo dục phổ thông (chương trình khung) nên đề cập tới năng lực giải 

quyết vấn đề là một trong những năng lực chung cần bồi dưỡng và phát triển cho HS. Điều 

này cần được quán triệt trong mỗi chương trình  của các môn học cụ thể trong mục tiêu và 

phương pháp dạy học cũng như định hướng đánh giá kết quả dạy học thể hiện trong các đề 

thi tốt nghiệp, kì đánh giá toàn quốc, thi tuyển sinh vào đại học. 

Trong sách hướng dẫn GV các môn học cần có nhiều hơn những thí dụ áp dụng phương pháp 

giải quyết vấn đề. 

Năng lực GV:GV  cần được tập huấn để nâng cao năng lực áp dụng phương pháp  giảo quyết 

vấn đề trong dạy học bộ môn đặc biệt việc vận dụng linh hoạt và sáng tạo phương pháp này 

trong mỗi loại nội dung, loại bài, loại hoạt động. Không nhất thiết khi nào và với nội dung 

bất kì cũng vận dụng được tất cả quy trình đầy đủ của phương pháp giải quyết vấn đề.  

GV cần hiểu rõ bản chất của phương pháp, có năng lực thiết kế, tổ chức, điều khiển để thực 

hiện dạy học giải quyết vấn đề, tạo cơ hội cho HS tham gia giải quyết vấn đề . 

 Năng lực HS:  HS biết cách học tập tích cực và được tạo cơ hội để giải quyết vấn đề một 

cách linh hoạt sáng tạo. 

1.2. Phương pháp dạy học hợp tác  

1.2.1.  Thế nào là dạy học hợp tác? 

Ở nhiều môn học khác nhau, phương pháp dạy học hợp tác có một số tên gọi khác nhau là: 

học tập hợp tác, dạy học theo nhóm, thảo luận nhóm… Tùy theo góc độ sử dụng, có một số 

tác giả xếp dạy học hợp tác là phương pháp dạy học hoặc  hình thức tổ chức dạy học hoặc 

phương  thức dạy học theo nghĩa rộng.   

Theo nhiều tài liệu của quốc tế với tên tiếng Anh là cooperative learning thì  nghĩa tiếng Việt 

là học tập hợp tác nhấn mạnh vai trò chủ thể của HS là học tập và được coi là một phương 

pháp dạy học. 



Từ một số quan niệm tương đồng về phương pháp học tập hợp tác hay phương pháp dạy học 

hợp tác, chúng tôi chọn khái niệm sau: 

Trong dạy học hợp tác, GV tổ chức cho  HS thành những nhóm nhỏ để HS cùng nhau thực 

hiện một nhiệm vụ nhất định trong một thời gian nhất định. Trong nhóm, dưới sự chỉ đạo của 

nhóm trưởng, HS kết hợp giữa làm việc cá nhân, làm việc theo cặp, chia sẻ kinh nghiệm và 

hợp tác cùng nhau. 

Những nhiệm vụ học tập giao cho HS cần phải khuyến khích sự phối hợp lẫn nhau và các học 

sinh phải đạt được mức độ thành thạo nhất định khi làm việc cùng nhau.  

Các nhiệm vụ này cũng giúp nâng cao mối quan hệ giữa các học sinh. HS học cách chia sẻ và 

tôn trọng lẫn nhau, sự phối hợp theo nhóm nhỏ giúp tạo cơ hội nhiều hơn cho học tập có sự 

phân hóa.  

Hoạt động hợp tác trong nhóm HS  cần thể hiện được 5 yếu tố sau đây.  

- Có sự phụ thuộc lẫn nhau một cách tích cực: Kết quả của cả nhóm chỉ có được khi có sự 

hợp tác làm việc, chia sẻ của tất cả các thành viên trong nhóm. 

Mỗi thành viên hoặc cặp thành viên được giao một phần nhiệm vụ chung của nhóm. Kết quả 

của nhóm  được tạo ra khi kết hợp tất cả kết quả của các thành viên. 

- Thể hiện trách nhiệm cá nhân: Mỗi cá nhân đều được phân công trách nhiệm thực hiện một 

phần của công việc và tích cực làm việc để đóng góp vào kết quả chung. Tránh tình trạng chỉ 

nhóm trưởng và thư kí làm việc và ý kiến được tôn trọng còn các thành viên khác không làm 

việc hoặc không được sử dụng kết quả.   

- Khuyến khích sự tương tác: Trong quá trình hợp tác cần có sự trao đổi, chia sẻ giữa các 

thành viên trong nhóm để tạo thành ý kiến chung của nhóm. 

- Rèn luyện các kỹ năng xã hội: Tất cả các thành viên đều có cơ hội để rèn kĩ năng như: lắng 

nghe tích cực, đặt câu hỏi, đưa thông tin phản hồi tích cực, thuyết phục, ra quyết định… 

- Kĩ năng đánh giá: Cả nhóm HS thường xuyên rà soát công việc đang làm “Chúng ta đang 

làm như thế nào?” và kết quả ra sao. HS có thể đưa ra ý kiến nhận định đúng hoặc sai, tốt 

hoặc chưa tốt để góp phần hoàn thiện các hoạt động và kết quả của nhóm. 

1.2.2. Quy trình thực hiện dạy học hợp tác  

Bước 1: Chọn nội dung và nhiệm vụ phù hợp 

Trong thực tế dạy học, chỉ một số nhiệm vụ tương đối cần nhiều thời gian, nhiệm vụ có tính 

chất tưong đối khó khăn, cần huy động kinh nghiệm của nhiều HS, cần chia sẻ nhiệm vụ cho 

một số HS hoặc cần có ý kiến tranh luận, thảo luận để thống nhất một vấn đề có nhiều cách 

hiểu khác nhau hoặc có ý kiến đa dạng, phong phú… thì mới phù hợp để tổ chức HS học tập 

hợp tác. 

Với nội dung dơn giản thì tổ chức HS học tập hợp tác sẽ lãng phí thời gian và không có hiệu quả. 

Có những bài học hoặc nhiệm vụ có thể thực hiện hoàn toàn theo nhóm. Tuy nhiên có những 

bài học/ nhiệm vụ thì chỉ có một phần sẽ thực hiện học theo nhóm. 

Do đó người GV cần căn cứ vào đặc điểm dạy học hợp tác để lựa chọn nội dung cho phù hợp. 

Bước 2. Thiết kế kế hoạch bài học để dạy học hợp tác 



Sau khi đã lựa chọn nội dung và nhiệm vụ phù hợp, bước tiếp theo là thiết kế các hoạt động 

của GV và HS  nhằm đạt được mục tiêu của bài học/ nhiệm vụ. 

GV cần xác định cả bài học đều thực hiện theo nhóm hay đến một thời điểm nhất định mới tổ 

chức học nhóm. 

GV cần xác định rõ cách tổ chức nhóm: Theo trình độ HS, theo ngẫu nhiên hoặc một tiêu chí 

xác định nào khác. 

GV cần quán triệt ngay viẹc dạy học hợp tác từ mục tiêu của bài, các phương pháp dạy học 

chủ yếu đến  tiến trình dạy họcvà  tổ chức các hoạt động của HS. 

Mục tiêu của bài học thường bao gồm: Mục tiêu đạt được về kiến thức, kĩ năng cơ bản của 

bài học/ nhiệm vụ cụ thể và thêm vào đó là mục tiêu về kĩ năng xã hội  có thể đạt được cụ thể 

là kĩ năng hợp tác. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng đạt được kĩ năng xã hội mà phụ thuộc 

vào nội dung, thời gian và phạm vi hoạt động cụ thể.  

Xác định phương pháp chủ đạo là dạy học hợp tác  nhưng cần kết hợp với phương pháp 

khác, thí dụ như : phương pháp thí nghiệm, giải quyết vấn đề, sử dụng phương tiện dạy học 

hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin… 

Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ  phù hợp để tạo điều kiện cho mỗi nhóm hoạt động. GV đưa ra 

danh mục các thiết bị , dụng cụ , GV có thể chuẩn bị là chính ngoài ra cần huy động HS 

chuẩn bị hoặc tự làm hoặc khai thác từ các nguồn khác nhau. 

Hoạt động của GV và HS : Cần thiết kế hoạt động nhóm một cách cụ thể. Thí dụ hoạt động 

của GV là: Tạo ra nhiệm vụ phù hợp với khả năng của HS, nêu mục đích, nhiệm vụ của 

nhóm, cách chia nhóm, phân công nhóm trưởng thư kí và nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên 

trong nhóm nếu HS chưa quen với phương pháp học tập này. Sẽ là không cần thiết nếu HS đã 

quen và làm việc có nề nếp rồi.  

Thiết kế các phiếu giao việc tạo điều kiện HS có thể dễ dàng nắm bắt nhiệm vụ và thể hiện rõ 

kết quả hoạt động của cá nhân hoặc của cả nhóm. 

Chú ý xác định thời gian phù hợp cho hoạt động nhóm để nhóm thực hiện có hiệu quả tránh 

hình thức (Giao nhiệm vụ trong thời gian rất ngắn nên không thể hiện rõ hoạt động nhóm). 

Càn thiết kế các hoạt động độc lập, theo cặp theo nhóm của HS và nhiệm vụ hướng dẫn theo 

dõi hỗ trợ tương ứng của GV để tạo ra kết quả nhận thức phù hợp. 

 Thiết kế nhiệm vụ củng cố, đánh giá: GV cần dự kiến cách thức tổ chức đánh giá/ cho điểm 

cho mỗi nhóm và thành viên trong nhóm HS: Tổ chức đánh giá trong một nhóm về sự đóng 

góp của mỗi thành viên, cho đại diện nhóm trình bày kết quả, nhận xét đánh giá giữa các 

nhóm… 

GV  có thể thiết kế thêm một số bài tập củng cố chung hoặc trò chơi theo nhóm giúp HS học 

tích cực và thoải mái nhưng cần phù hợp với thời gian của lớp học. 

GV cần thiết kế phiếu bài tập củng cố, đánh giá phù hợp tạo điều kiện HS nhận thức rõ ràng 

nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Bước 3. Tổ chức dạy học hợp tác 

Các bước chung của việc tổ chức dạy học hợp tác thường như sau: 



Đầu tiên GV nêu nhiệm vụ học tập hoặc nêu vấn đề cần tìm hiểu và nêu phương pháp học tập 

cho toàn lớp. Các hoạt động tiếp theo có thể là : 

- Phân công nhóm học tập và bố trí vị trí nhóm phù hợp theo thiết kế.: Nhóm trưởng, thư kí 

và các thành viên. Tùy theo nhiệm vụ có thể có cách tổ chức khác nhau: cặp hai HS, nhóm  

ba HS hoặc nhóm đông hơn 4-8 HS. 

Với cặp đôi, nhóm ba, bốn HS có thể không cần thay đổi tổ chức vì có thể ngồi cùng bàn 

hoặc 2 bàn quay mặt vào nhau. Tuy nhiên với nhóm 4-8 HS sẽ thuận lợi hơn nếu được bố trí 

thành các nhóm riêng biệt và HS ngồi đối mặt với nhau để tạo ra sự tương tác trong quá trình 

học tập. 

Tránh trường hợp phân 2 dãy bàn một nhóm  mả những HS bàn sau chỉ nhìn vào lưng của HS 

bàn trước. 

Nên chú ý tạo điều kiện cho tất cả HS đều có thể tham gia vai trò là nhóm trưởng và thư kí 

qua các hoạt động để phát triển kĩ năng học tập và kĩ năng xã hội đồng đều cho HS. 

- Giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm HS: Có thể giao cho mỗi nhóm HS một nhiệm vụ riêng biệt 

trong gói nhiệm vụ chung  hoặc tất cả các nhóm đều thực hiện nhiệm vụ như nhau. GV cần 

nêu rõ thời gian thực hiện và yêu cầu rõ sản phẩm của mỗi nhóm. 

- Hướng dẫn hoạt động của nhóm HS : Nhóm trưởng điều khiển hoạt động nhóm:  HS hoạt 

động cá nhân, theo cặp, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận, thống nhất kết quả chung của 

nhóm, thu kí ghi kết quả của nhóm. Nhóm HS phân công đại diện trình bày kết quả trước lớp. 

-  GV theo dõi, điều khiển, hướng dẫn HS hoạt động nếu cần. Khi HS hoạt động nhóm có rất 

nhiều vấn đề có thể xảy ra, nhất là khi HS tiến hành thí nghiệm hoặc quan sát băng hình, giải 

quyết vấn đề… Do đó GV cần quan sát bao quát , đi tới các nhóm để hướng dẫn, hỗ trợ HS 

nếu cần. Nếu thảo luận của nhóm HS không đi vào trọng tâm hoặc tranh luận thiếu hợp tác 

thì GV cũng cần có mặt để định hướng, điều chỉnh hoạt động của nhóm. 

- Tổ chức HS báo cáo két quả và đánh giá:  GV yêu cầu mỗi nhóm sẽ hoàn thiện kết quả của 

nhóm và cử đại diện nhóm báo cáo kết quả chia sẻ kinh nghiệm với nhóm khác. GV yêu cầu 

HS lắng nghe, nhận  xét, bổ sung và hoàn thiện. Nếu GV không quán triệt từ đầu, nhiều HS 

không chú ý lắng nghe kết quả của nhóm bạn gây mất trật tự  thì sẽ mất khả năng chia sẻ kinh 

nghiệm trong học tập hợp tác làm giảm hiệu quả. 

- GV nhận xét đánh giá và chốt lại kiến thức cần lĩnh hội : Sau khi HS báo cáo và tự đánh 

giá, GV có thể nêu vấn đề  cho HS giải quyết để làm sâu sắc kiến thức hoặc củng cố kĩ năng. 

Nếu HS đã làm đúng và đầy đủ thì GV chỉ cần nêu tóm tắt tránh tình trạng GV lại nêu lại 

toàn bộ các vấn đề HS đã trình bày  làm mất thời gian. 

1.2.3.Ví dụ minh họa: Dạy học nhóm khi hình thành kiến thức mới thông qua thí 

nghiệm môn KHTN 

 Tổ chức nghiên cứu thí nghiệm theo nhóm bàn HS 

Trong các môn Khoa học tự nhiên như Hóa học, Sinh học, Vật lí ở THCS hoặc môn Khoa 

học ở lớp 4,5 thường có thí nghiệm thực hiện theo hướng nghiên cứu. 

Có thể nêu một số nhiệm vụ trong nhóm HS như sau: 



Các thành viên Nhiệm vụ 

Nhóm trưởng Nhận nhiệm vụ, phân công, điều khiển, 

kết luận chung. Báo cáo kết quả 

Thư kí Ghi chép kết quả 

Các thành viện Dự đoán: Hiện tượng xảy ra? Phải dùng 

thí nghiệm để kiểm tra dự đoán nào là 

đúng. 

Thành viên 1, 2, 3... Quan sát hiện tượng 

Thành viên 1, 2, 3... Mỗi thành viên thực hiện một thí 

nghiệm 

Các thành viên Quan sát, chi chép  hiện tượng xảy ra 

Giải thích, dự đoán nêu hiện tượng, rút 

ra nhận xét. 

Nhóm trưởng Kết luận vấn đề  

Đại diện nhóm báo cáo kết quả 

Các thành viên   Tham gia thảo luận toàn lớp. 

Hoàn chỉnh kết luận 

 

Tổ chức học theo nhóm khi học theo dự án: Trong dạy học dự án, đa số các trường hợp tổ 

chức hoạt động nhóm có vai trò quan trọng. HS cần thể hiện rõ trách nhiệm cá nhân và sự 

hợp tác chặt chẽ thì mới hoàn thành nhiệm vụ của dự án hoặc tiểu dự án của mỗi nhóm. Mỗi 

nhóm được hình thành do nhu cầu, sở thích và năng lực về mỗi vấn đề đặt ra và có sự hướng 

dẫn điều chỉnh của GV. 

Tổ chức nhóm khi học theo góc 

Trong dạy học theo góc, từ cách chọn góc xuất phát theo phong cách học và theo sở trường 

của mỗi HS sẽ hình thành nhóm ở mỗi góc trên cơ sở mỗi thành viên đều tham gia hợp tác để 

thực hiện nhiệm vụ học tập ở mỗi góc. 

Tổ chức nhóm khi dạy học giải quyết vấn đề 

Một số vấn đề đặt ra khi học tập hoặc nảy sinh trong quá trình học tập cũng cần sự hợp tác 

làm việc theo nhóm. Ví dụ tại sao  Việt Nam có khí hậu nhiệt đới, gió mùa? Tại sao khi rừng 

đầu nguồn bị tàn phá lại gây lũ lụt?.. Với những vấn đề đặt ra cần có sự thảo luận giữa các 

HS trong nhóm để rút ra kết luận. 

1.2.4. Ưu điểm và hạn chế của phương pháp 

a. Ưu điểm 

Thực hiện dạy học hợp tác giúp HS tích cực chủ động trong hoạt động xây dựng kiến thức 

mới và hình thành rèn luyện các kĩ năng mà một HS khó có thể thực hiện được. 

Do có sự hợp tác cùng làm việc và thảo luận nên nhóm HS có thể giải quyết được nhiệm vụ 

học tập có tính chất phức hợp, nhiệm vụ mà nếu cá nhân HS sẽ không thực hiện được trong 

thời gian nhất định ở lớp học hoặc sẽ không đủ khả năng thực hiện cá nhân. 



Giúp hình thành và phát triển năng lực tổ chức, năng lực hợp tác của HS trong hoạt động xã 

hội, đó là năng lực rất quan trọng cần bồi dưỡng và phát triển cho HS. 

Trong học tập hợp tác, HS thay nhau làm nhóm trưởng giúp cho hình thành năng lực quản lí 

lãnh đạo của người lao động. 

 Khuyến khích sự tương tác giữa các HS và rèn luyện các kỹ năng xã hội 

Để thu được kết quả cao nhất từ hình thức học tập hợp tác, các HS phải rèn luyện kỹ năng xã 

hội của mình. Làm việc cùng nhau có nghĩa là các HS sẽ phải học cách hiểu người khác theo 

những cách khác nhau. HS cũng sẽ phải học cách tin tưởng người khác, chấp nhận và hỗ trợ 

lẫn nhau.  HS sẽ phải học cách giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ. Trong trường hợp này, những kỹ năng hợp tác sẽ tạo ra những tình huống thực tế để áp 

dụng các kỹ năng vào thực tiễn. 

 Tăng cường đánh giá đồng đẳng và tự đánh giá trong nhóm. 

Để góp phần làm tăng hiệu quả làm việc của nhóm, HS có thể tiến hành việc đánh giá định 

kỳ và thường xuyên về tiến độ thực hiện nhiệm vụ của mình đồng thời đánh giá đưa thông tin 

phản hồi cho nhóm bạn. Và do đó năng lực đánh giá và tự đánh giá của HS được bồi dưỡng 

và phát triển. 

b. Hạn chế 

Dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ hiện nay ở Việt nam cũng chưa được thực hiện rộng rãi do 

còn có một số hạn chế sau đây: 

Không gian lớp học: Cần có không gian lớp học và sĩ số HS vừa phải từ 20-30 HS thì việc tổ 

chức học tập hợp tác mới hiệu quả. Trong trường hợp số HS trên 39 HS trở lên và không gian 

hạn hẹp thì việc tổ chức học tập hợp tác với nhóm 5- 8 HS có thể gặp khó khăn hơn. 

Đòi hỏi thời gian cho HS hoạt động: Để thực hiện dạy học hợp tác cần thời gian cho mỗi cá 

nhân thực hiện và thời gian thảo luận để đưa ra ý kién chung của nhóm  nên tốn thời gian hơn. 

Phát triển HS không đồng đều 

Việc học tập theo nhóm nhỏ dễ gây ỷ nại cho HS kém, lười học vì đã có một số HS giỏi làm 

việc và báo cáo kết quả. 

Trong khi một số HS nhanh chóng thể hiện năng lực lãnh đạo của mình thì một số HS lười sẽ 

không có cơ hội thể hiện nếu tổ chức không tốt. 

   Hiệu quả không cao nếu tổ chức nhóm chỉ là hình thức: Nếu việc tổ chức học tập hợp tác 

mà GV thiếu khả năng tổ chức, quản lí, HS chưa tự giác tích cực chưa có kĩ năng hợp tác, 

chưa được tạo điều kiện về không gian , thời gian và nhiệm vụ không rõ ràng…thì việc học 

tập hợp tác sẽ chỉ tốn thời gian và hiệu quả thấp. 

1. 2. 5 Điều kiện thực hiện dạy học hợp tác có hiệu quả 

Dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ đạt hiệu quả cao khi có các điều kiện sau: 

Chương trình, SGK  và kế hoạch dạy học 

Trong chương trình  tổng thể cần nêu rõ mục tiêu hình thành năng lực hợp tác cho HS để tất 

cả các môn học đều hướng tới mục tiêu hình thành năng lực quan trọng của người lao động 

đó là năng lực hợp tác. 

Định hướng phương pháp dạy học cũng cần chú ý phương pháp dạy học hợp tác. 



SGV các môn học nên có nhiều hơn các thí dụ dạy học hợp tác trong các bài cụ thể có hiệu quả. 

Phân phối chương trình nên là hướng dẫn mở gồm tổng thời gian cho một chương, phần để 

GV có điều kiện tổ chức dạy học hợp tác linh hoạt khi cần thiết vì dạy học hợp tác cần nhiều 

thời gian hơn. 

 Nhiệm vụ học tập đủ khó để thực hiện học tập hợp tác. 

HS cần tự lực để giải quyết một nhiệm vụ học tập trọng tâm đòi hỏi có sự hợp tác làm việc 

của một nhóm HS. Thí dụ: 

- Nhóm HS nghiên cứu thí nghiệm để rút ra kết luận về tính chất của chất,về một hiện tượng, 

về vai trò của nước của ánh sáng đối với cây trồng. 

- Nghiên cứu thảo luận để  tìm ra lời giải một bài toán khó, một nhận xét, một kết luận đánh 

giá ,  biện pháp bảo vệ môi trường...  

Không nên tổ chức học tập hợp tác với những nhiệm vụ đơn giản, ít khó khăn. 

Năng lực tổ chức và quản lí của GV: GV hiểu và có kĩ năng tổ chức HS làm việc cá nhân và 

hợp tác theo nhóm, đảm bảo HS được tư duy được trình bày được chia sẻ các két quả. 

GV tổ chức để HS làm việc cùng nhau để gia tăng sự tương tác thường đòi hỏi phải thay đổi 

cách bố trí lớp học. HS phải được sắp xếp để có thể nhìn thấy nhau.  GV thiét kế và tạo điều 

kiện đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất để HS thực hiện hoạt động hợp tác. GV tạo được các 

nhiệm vụ hấp dẫn và tạo ra những thử thách để học sinh  có thể chia sẽ ý kiến, phản hồi và hỗ 

trợ lẫn nhau là đieùe hết sức quan trọng tạo ra sự hợp tác có hiệu quả. 

 Năng lực HS: HS  tự giác, tích cực , biết cách làm việc cá nhân và hợp tác thì mới tạo ra kết 

quả chung của nhóm tốt và mỗi cá nhân học được nhiều điều. 

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học: đảm bảo các phương tiện, tài liệu đủ để HS hoạt động hiệu 

quả. Lớp học có thể bố trí cho HS ngồi theo các nhóm mặt đối mặt tạo điều kiện cho sự 

tương tác có hiệu quả. 

 Thời gian hợp lí: Thời gian để HS được làm việc cá nhân, thảo luận chia sẻ và tạo sản phẩm 

chung cũng rất cần thiết để bảo đảm thành công của dạy học hợp tác. 

1.4. Dạy học theo góc  

1.4.1.  Thế nào là dạy học theo góc? 

Một hình thức tổ chức hoạt động học tập thay thế cho dạy học truyền thống theo đó HS thực 

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

tới chiếm lĩnh một nội dung học tập. 

Học theo góc tạo ra một môi trường học tập có tính khuyến khích hoạt động và thúc đẩy việc 

học tập. Các hoạt động có tính đa dạng cao về nội dung và bản chất, hướng tới việc thực 

hành, khám phá và thực nghiệm… 

Quá trình học được chia thành các khu vực (các góc) bằng cách phân chia nhiệm vụ và tư 

liệu học tập nhằm đạt được cùng một kiến thức cụ thể. 

Các tư liệu và nhiệm vụ học tập ở mỗi góc giúp học sinh khám phá xây dựng kiến thức và 

hình thành kĩ năng theo các cách tiếp cận khác nhau. 



Học sinh có thể độc lập lựa chọn cách thức học tập riêng trong nhiệm vụ chung. 

Các hoạt động có tính đa dạng cao về nội dung và bản chất. 

Góc theo phong cách học: 

Tại  các góc sẽ có tư liệu và hướng dẫn nhiệm vụ giúp HS nghiên cứu một nội dung theo các 

phong cách học khác nhau:  Quan sát, trải nghiệm, phân tích, áp dụng. 

Mỗi góc đều thể hiện sự đa dạng về phong cách học, do đó học sinh có sở thích và năng  lực 

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

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

HS hướng tới việc thực hành, khám phá và thực nghiệm tại các góc khác nhau giúp 

học sâu, học thoải mái cùng  một nội dung học tập. 

Thường đối với một số môn KHTN có thể thiết kế góc theo phong cách học. 

Góc theo hình thức hoạt động khác nhau:  

Tại  các góc HS được nghiên cứu cùng một nội dung theo các hình thức khác nhau:  góc mĩ 

thuật, góc trải nghiệm, góc thảo luận, góc đọc… 

Thường các môn KHXH, nghệ thuật có thể thiết kế góc theo cách này. 

Góc hỗn hợp: Tùy nội dung cụ thể có thể thiết kế góc hỗn hợp khi áp dụng học theo góc theo 

các môn học khác nhau thí dụ như: góc mĩ thuật, góc sáng tác, góc quan sát, góc toán học… 

1.4.2. Quy trình học theo góc 

Bước 1. Chọn nội dung và địa điểm và đối tượng HS 

Nội dung: Căn cứ vào đặc điểm học theo góc cần chọn nội dung bài học cho phù hợp: Nghiên 

cứu cùng một nội dung theo các phong cách học khác nhau hoặc theo các  hình thức hoạt 

động khác nhau hoặc theo góc hỗn hợp phối hợp cả phong cách học và hình thức hoạt động. 

Tùy theo đặc điểm của môn học, của loại bài, GV có thể xác định điều này sao cho tổ chức 

học theo góc đạt hiệu quả cao hơn các cách học khác. 

Địa điểm:Không gian lớp học là một điều kiện không thể thiếu để tổ chức học theo góc. 

Cần có không gian lớn và số HS vừa phải có thể dễ dàng bố trí các góc hơn diện tích nhỏ hơn 

và có nhiều học sinh. 

Đối tượng HS: Khả năng tự định hướng của học sinh cũng rất quan trọng để GV chọn thực 

hiện phương pháp học theo góc. Mức độ làm việc độc lập của HS sẽ giúp cho phương pháp 

này thực hiện có hiệu quả hơn. 

Bước 2. Thiết kế kế hoạch bài học theo góc 

Mục tiêu bài học:Ngoài mục tiêu cần đạt đựoc của bài học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng 

cũng có thể thêm mục tiêu về kĩ năng làm việc độc lập, khả năng làm việc chủ động của HS 

khi thực hiện học theo góc. 

Các phương pháp dạy học chủ yếu:Phương pháp học theo góc là chủ yếu nhưng cũng cần có 

thêm một số phương pháp khác phù hợp đã sử dụng như: Phương pháp thí nghiệm, học tập 

hợp tác theo nhóm, giải quyết vấn đề, phương pháp trực quan,  sử dụng đa phương tiện… 

Chuẩn bị  

GV cần chuẩn bị thiết bị, phương tiện và đồ dùng dạy học theo góc. 

Xác định tên mỗi góc và nhiệm vụ phù hợp. 



 Ở mỗi góc:Nhiệm vụ của mỗi góc, sản phảm cần có và tư liệu thiết bị cần cho họat động của 

mỗi góc phù hợp theo phong cách học  hoặc theo nội dung hoạt động khác nhau. Ví dụ đồ 

dùng thí nghiệm, hóa chất cho góc trải nghiệm của môn Vật lí hoặc Sinh học hoặc môn Khoa 

học ở tiểu học. 

Thiết kế các nhiệm vụ và hoạt động ở mỗi góc. 

Căn cứ vào nội dung cụ thể mà HS cần lĩnh hội và cách thức hoạt động để khai thác thông tin  

GV cần: 

- Xác định số góc và tên mỗi góc. 

- Xác định  nhiệm vụ ở mỗi góc và thời gian tối đa dành cho HS ở mỗi góc. 

- Xác định những thiết bị, đồ dùng, phương tiện cần thiết cho HS hoạt động. 

- Hướng dẫn để HS chọn góc và luân chuyển theo vòng tròn nối tiếp. 

GV cần thiết kế các nhiệm vụ học tập để HS hoàn thành theo phiếu học tập giúp HS có thể tự 

đọc và hoàn thành nhiệm vụ của mình. 

Có thể thiết kế góc với nhiệm vụ cụ thể như sau:  

- Góc thực hành nghe có thể gồm một máy nghe nhạc CD, một bộ chia gồm 4 tai nghe và một 

đề bài, có thể là bài tập vẽ hoặc bài tập nghe (môn ngoại ngữ). Cũng giống như các bài tập 

viết khác, giáo viên sẽ góp ý hoàn thiện bài làm của HS. 

- Góc số học là nơi học sinh sẽ thực hiện các bài tập số học và phải tự sửa kết quả của mình 

bằng máy tính và bảng cửu chương. 

- Góc thí nghiệm ( góc trải nghiêm) để học sinh khám phá các vật liệu dẫn điện thông qua 

một thí nghiệm tiến hành từng bước. Đây là ví dụ về nhiệm vụ cả nhóm cùng thực hiện. Các 

vật liệu sẽ được thử nghiệm gồm: đuốc, pin, pin đã hết, dây chão, dây đồng, cặp tài liệu, một 

bình chứa đầy nước và một bình chứa cát vv. 

- Góc sáng tạo có thể là nơi học sinh sẽ hoàn thành các tác phẩm thủ công hoặc vẽ theo cảm 

hứng, vẽ theo đề tài tự do hoặc snág tác thơ, nhạc… 

Chú ý thiết kế hoạt động để HS thực hiện chọn góc xuất phát và luân chuyển theo các góc 

trong bài học theo góc.  

Chúng ta chỉ có thể thiết kế lớp học theo số góc như trên nếu lớp học rất rộng và với nội dung 

làm việc là cả buổi học hoặc cả ngày học. 

Trong thực tế thường thời gian tối thiểu có thể là 45 phút hoặc 90 phút với lượng HS vừa 

phải và với lớp học bình thường thì chỉ nên thiết kế 2,3- 4 góc  là cùng và nội dung chỉ là đối 

với một môn học cho một bài học hoặc một vài nội dung cụ thể. 

Tuy nhiên cần đặc biệt chú ý đảm bảo tính hiệu quả, tránh hình thức mà hiệu quả kém. 

Thiết kế hoạt động HS tự đánh giá và củng cố nội dung bài học. 

Cần chú ý học theo góc chủ yếu là cá nhân và các nhóm hoạt động do đó kết quả này cần 

được xem xét và điều chỉnh. 

Do đó việc cần thiết là HS báo cáo kết quả ở mỗi góc để xem xét đánh giá. HS được tạo cơ 

hội tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau. 

Để thực hiện điều này GV cần thiết kế và chuẩn bị sao cho HS có thể trình bày kết quả một 

cách trực quan rõ ràng cho các HS khác có thể nhìn nhận và đưa ra nhận xét. 



Trên cơ sở đó GV đưa ra ý kiến để trao đổi và hoàn thiện giúp HS hiểu bài sâu sắc và đầy đủ hơn. 

Bước 3. Tổ chức dạy học theo góc 

Trên cơ sở KHBH đã thiết kế GV tổ chức các hoạt động cho phù hợp với đặc điểm học theo góc. 

Bố trí không gian lớp học 

GV cần bố trí không gian lớp họp theo các góc học tập đã thiết kế. 

Mỗi góc có nhiệm vụ cụ thể và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ rõ ràng kèm theo các tư liệu, 

thiết bị học tập cần thiết phục vụ cho phong cách học hoặc hình thức hoạt động khác nhau 

tùy thuộc vào nội dung học tập cụ thể. 

Nêu nhiệm vụ bài học, giới thiệu phương pháp học theo góc và hướng dẫn HS  chọn góc xuất phát 

GV nêu nhiệm vụ hoặc vấn đề cần giải quyết của bài học. 

GV giới thiệu phương pháp học theo góc: 

GV nêu sơ lược về nhiệm vụ ở mỗi góc, thời gian thực hiện. 

GV cũng hướng dẫn HS chọn góc xuất phát theo năng lực theo phong cách theo sở thích. 

GV hướng dẫn HS luân chuyển góc và yêu cầu báo cáo kết quả cuối buổi học. 

Nếu quá nhiều HS chọn cùng góc xuất phát, GV hướng dẫn điều chỉnh để HS  điều chỉnh góc 

xuất phát cho phù hợp. 

GV cũng có thể có gợi ý để HS chọn góc. Thí dụ với HS yếu thì không nên chọn góc áp dụng 

làm góc xuất phát còn với HS khá giỏi thì nên xuất phát từ góc áp dụng sẽ phù hợp hơn. 

Với góc thực nghiệm thì HS có kĩ năng thực hành tốt nên chọn làm góc xuất phát. 

Góc quan sát và góc phân tích có thể dành cho tất cả các đối tượng HS có thể chọn làm góc 

xuất phát. 

Các thỏa thuận HS cần biết là: 

 Mỗi một nhiệm vụ học theo góc phải được hoàn thành trong khoảng thời gian tối 

đa xác định. Có thể có góc dành cho HS có tốc độ học nhanh hơn. 

 Học sinh được quyền lựa chọn góc xuất phát và thứ tự chuyển góc  theo một trật tự 

có thể nhưng cần đảm bảo tránh tình trạng hỗn loạn gây mất thời gian. GV có thể 

đưa ra sơ đồ chuyển góc để nhóm HS lựa chọn. 

Hướng dẫn HS hoạt động theo các góc 

Tiếp theo GV hướng dẫn hoạt động nhóm trong mỗi góc để hoàn thành nhiệm vụ. Ở  mỗi 

góc, mỗi nhóm sẽ có kết quả chung  

Chú ý hoạt động ở mỗi góc, trong mỗi nhóm HS cần tổ chức nhóm có nhóm trưởng, thu kí, 

các nhóm viên và phân công nhiệm vụ phù hợp theo cá nhân, theo cặp và có sự hỗ trợ giữa 

HS khá giỏi với HS yếu để đảm bảo trong thời gian nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ và 

chuyển sang góc mới. 

Theo dõi và hướng dẫn trợ giúp HS tại mỗi góc 

Trong quá trình HS hoạt động GV thường xuyên theo dõi, phát hiện khó khăn của HS để có 

hỗ trợ kịp thời. Thí dụ ở góc HS tiến hành thí nghiệm thường có thể cần được theo dõi hỗ trợ 

về kĩ thuật thực hiện, cách quan sát và ghi thông tin.  Ở góc quan sát băng hình HS cũng cần 

hỗ trợ về cách quan sát và giải thích các hiện tượng. 



Làm việc với các tư liệu và kỹ thuật đặc biệt sẽ thử thách đồng thời tạo cảm hứng cho trí 

tưởng tượng của các em theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ: đồ điện, kỹ thuật sử dụng máy 

ảnh kỹ thuật số, xây gạch, làm vườn, trang điểm, thiết kế đồ họa vi tính, làm phim hoạt hình, 

chơi nhạc, làm mẫu bằng đất sét hoặc giấy bồi… 

Hướng dẫn HS luân chuyển góc 

 Sau một thời gian hoạt động, trước khi hết thời gian tối đa cho mỗi góc, GV hướng dẫn HS 

hoàn thành nhiệm vụ để chuẩn bị luân chuyển góc. 

HS có thể tới góc bất kì còn trống, tránh chen lấn, xô đẩy. 

HS có thể chuyển góc theo chiều nhất định tạo vòng tròn luân chuyển hoặc cũng có thể cho 

HS tùy chọn và trao đổi các góc giữa các nhóm HS. 

HS sẽ lần lượt tới các góc để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của GV. 

GV cần theo dõi và hướng dẫn kịp thời để HS nhanh chóng ổn định và làm việc trong góc mới. 

Hướng dẫn HS hoàn thành nhiệm vụ , báo cáo kết quả và đánh giá 

Tại mỗi góc GV đã nêu nhiệm vụ hoặc có phiếu học tập giúp HS hoàn thành nhiệm vụ đồng 

thời có bản kết quả của nhóm.  

Cuối bài học, mỗi nhóm HS sẽ chọn báo cáo kết quả tại góc cuối cùng hoặc có thể trình bày 

trước lớp chỗ treo bảng. Điều này có thể do GV và HS cùng thỏa thuận. 

Các nhóm HS khác nghe và đưa thông tin phản hồi. GV chốt lại những điểm cần chỉnh sửa. 

Các nhóm khác tự đánh giá kết quả của nhóm mình tại góc tương ứng và chỉnh sửa nếu có. 

GV có thể chốt ngắn gọn và đánh giá cho điểm trên cơ sở đánh giá của HS. 

 GV hướng dẫn HS  cách lưu giữ các thông tin đã thu thập được qua các góc và yêu cầu HS  

ghi nhiệm vụ về nhà.  

1.4.3. Ví dụ về dạy học theo góc 

Vớimột số môn khoa học thực nghiệm thí dụ như vật lí, hóa học, sinh học, môn khoa học ở 

tiểu học có thể xây dựng góc theo phong cách học. 

Góc quan sát: HS có thể quan sát mẫu vật thật hoặc quan sát hình ảnh vật, thí nghiệm, hiện 

tượng…trên màn hình máy tính hoặc tivi, rút ra kiến thức cần lĩnh hội. 

Góc thí nghiệm( Góc trải nghiệm): HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm, quan sát hiện tượng, 

giải thích và rút ra nhận xét cần thiết. 

Góc phân tích: HS đọc tài liệu SGK và tài liệu tham khảo để trả lời câu hỏi và rút ra kiến 

thức mới cần lĩnh hội. 

Góc áp dụng: HS đọc bảng trợ giúp ( chỉ đối với góc xuất phát) sau đó áp dụng để giải bài 

tập hoặc giải quyết một vấn đề có liên quan đến thực tiễn. 

Ví dụ với các bài nội dung tính chất hóa học của oxit, axit, bazơ, muối… ở hóa học 9  có thể 

áp dụng phương pháp học theo góc với 4 góc theo phong cách học: Góc thí nghiệm, góc phân 

tích, góc quan sát và góc áp dụng. 

Với một số môn học khác có thể tổ chức các góc một cách linh hoạt. 

Môn Tiếng Việt: khi học một bài thơ về dòng sông ở tiểu học, GV có thể tổ chức cho HS học 

theo các góc như sau 

Góc đọc: HS có thể luyện đọc rõ ràng, đọc hiểu, đọc diễn cảm và trả lời câu hỏi. 



Góc phân tích: HS sẽ đọc và phân tích bài thơ về nội dung và nghệ thuật. 

Góc mĩ thuật: HS có thể vẽ mô tả dòng sông như lời thơ trong bài để hiểu thêm về dòng sông. 

Môn Địa lí : HS có thể có góc thực hành làm việc với bản đồ, góc phân tích và thảo luận, góc 

quan sát băng hình hoặc hình vẽ, bản đồ cho phù hợp. 

Ví dụ: Dạy học bài “Khí hậu châu Á”,  Địa lí 8 có thể tổ chức theo  góc như sau:  

Góc quan sát: HS quan sát lược đồ khí hậu châu Á , ghi tên các đới, các kiểu khí hậu châu Á, 

rút ra nhận xét về khí hậu lục địa và khí hậu gió mùa. 

Góc phân tích: HS đọc tài liệu SGK và phân tích nguyên nhân dẫn đến sự đa dạng khí hậu và 

tính chất của các kiểu khí hậu ở châu Á. 

Góc vẽ: Vẽ biểu đồ khí hậu trên cơ sở các số liệu đã cho, ghi tên kiểu khí hậu và gắn lên bản 

đồ câm châu Á. 

1.4.4. Ưu điểm và hạn chế của dạy học theo góc 

a.Ưu điểm 

Học theo góc có ưu thế  mà các phương pháp dạy học truyền thống  không thể có được. Đó là: 

Mở rộng sự tham gia, nâng cao hứng thú và cảm giác thoải mái của HS: HS được chọn góc 

theo phong cách học và tương đối độc lập trong việc thực hiện các nhiệm vụ nên tạo được 

hứng thú và sự thoải mái cho HS. 

HS được học sâu và hiệu quả bền vững : HS được tìm hiểu một nội dung theo các cách khác 

nhau: nghiên cứu lí thuyết, thí nghiệm, quan sát và áp dụng do đó HS hiểu sâu nhớ lâu hơn 

nếu chỉ nghe GV giảng bài. 

Nhiều không gian hơn cho những thời điểm HS học tập mang tính tích cực. 

Tương tác cá nhân cao giữa GV và HS: GV luôn theo dõi và trợ giúp hướng dẫn khi HS yêu 

cầu nên tạo ra sự tương tác cao giữa GV và HS đặc biệt là các HS trung bình, yếu. Nhiều khả 

năng để GV hướng dẫn cá nhân hơn khi dạy học mà GV phải giảng bài. 

Cho phép điều chỉnh sao cho thuận lợi phù hợp với trình độ, nhịp độ của HS: Tùy theo năng 

lực HS có thể chọn góc xuất phát phù hợp với phong cách học của mình và có thời gian tối 

đa để thực hiện nhiệm vụ khi luân chuyển các góc. 

Nhiều khả năng lựa chọn hơn cho HS so với dạy học khi GV giảng bài. 

Tạo điều kiện để HS cùng hợp tác học tập theo nhóm tự phát và nhận nhiệm vụ theo năng lực 

của mình. 

b. Hạn chế 

Không gian lớp học là một khó khăn để áp dụng học theo góc: Cần không gian lớp học lớn 

nhưng số HS cần không nhiều nên thực tế việc áp dụng học theo góc sẽ hạn chế. 

Tốn thời gian: Cùng một nội dung nhưng HS khai thác theo các cách khác nhau nên cần thời 

gian nhiều hơn. Ngoài ra cần thời gian hướng dẫn HS chọn góc, hướng dẫn nhóm và HS cần 

thời gian để luân chuyển góc.  

Nội dung phù hợp: Không phải mọi nội dung đều có thể áp dụng học theo góc và đối với tất 

cả các môn học mà chỉ một số nội dung phù hợp. 

Chuẩn bị công phu: GV cần chuẩn bị công phu về kế hoạch bài học, tổ chức dạy học theo 

góc cũng như tổ chức đánh giá sau buổi học. 



1.4.5. Điều kiện tổ chức dạy học theo góc có hiệu quả 

  Dạy học theo góc đạt hiệu quả khi bảo đảm điều kiện sau đây: 

Nội dung phù hợp:   Lựa chọn nội dung bảo đảm cho HS khám phá theo phong cách học và 

cách thức hoạt động khác nhau. Với nội dung khó, nội dung không thể tổ chức khám phá 

theo nhiều cách khác nhau thì không thể phù hợp với dạy học theo góc. 

Không gian lớp học: Phòng học đủ diện tích để bố trí HS học theo góc. 

Thiết bị dạy học và tư liệu: Chuẩn bị đầy đủ các thiết bị tư liệu để cho HS hoạt động chiếm 

lĩnh kiến thức và kĩ năng. 

Năng lực GV  : GV   có  năng lực về chuyên môn , năng lực tổ chức dạy học tích cực và kĩ 

năng thiết kế tổ chức dạy học theo góc. 

 Năng lực HS: HS có khả năng làm việc tích cực, chủ động độc lập và sáng tạo  theo cá nhân 

và hợp tác. Với HS quá nhỏ thì không nên tổ chức học theo góc vì khả năng làm việc tự giác, 

chủ động bị hạn chế. 

1.5. Häc theo dù ¸n 

1.5.1. Thế nào là học theo dự án? 

 Học theo dự án (Project Learning) còn có tên gọi khác là “Học dựa trên môhình dự án” 

(Project based learning). Trong dạy học dự án, học sinh học theo dự án. Có nhiều các định 

nghĩa khác nhau về học theo dự án. Tuy nhiên, chúng đềuthống nhất ở một số nhận định: 

 Học theo dự án là một phương pháp học tập mang tính xây dựng, trong đó họcsinh tự 

đưa ra sáng kiến và thực hiện xây dựng phiếu hỏi, thu thập thông tin, phân tích dữ liệu và đưa 

ra nhận định, kết luận về các vấn đề cụ thể. 

 Học theo dự án (Project Work) là một hoạt động học tập nhằm tạo cơ hội chohọc sinh 

tổng kợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực học tập, và áp dụng một cách sáng tạo 

vào thực tế cuộc sống. 

Dạy học dự án là một mô hình học tập khác với các hoạt động học tập truyềnthống 

với những bài giảng ngắn, tách biệt và lấy giáo viên làm trung tâm.  

Trong dạy học dự án, các hoạt động học tập được thiết kế một cách cẩn thận,mang tính lâu 

dài, liên quan đến nhiều lĩnh vực học thuật, lấy người học làm trung tâm và gắn liền với 

những vấn đề thực tiễn của thế giới thực tại. Xuất phát từ nội dung học, giáo viên đưa ra một 

dự án hấp dẫn, kích thích người học tham gia thực hiện. Dự án là một bài tập tình huống mà 

người học phải giải quyết bằng các kiến thức theo nội dung học. Dạy học dự án đặt người 

học vào tình huống vấn đề nhưng việc giải quyết vấn đề đòi hỏi sự tự lực cao của người học. 

Khi người học nhận được bài tập hoặc những thông tin chi tiết về dự án của mình, họ sẽ 

quyết định cách thức giải quyết vấn đề được đưa ra. Người học trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ được giao phải tự tìm hiểu những nội dung cần học thông qua các nguồn tài liệu và 

thông qua trao đổi một cách có định hướng các nhiệm vụ cần thực hiện.  

Hình thức làm việc chủ yếu trong dạy học dự án là theonhóm, mỗi người học 

cộng tác với các thành viên khác trong nhóm trong một khoảng thời gian nhất định để giải 

quyết những vấn đề và cuối cùng trình bày công việc mình đã làm trước nhóm. Bước cuối 



cùng có thể là một buổi thuyết trình có sử dụng các phương tiện nghe nhìn, một ấn phẩm báo 

chí, một trang Web hoặc một sản phẩm được tạo ra. 

Các loại dự án học tập có thể phân chia theo nội dung, theo thời gian thực 

hiện hoặc theo hình thức tham gia: 

 

Phân theo nội dung 

• Dự án trong một môn học: trọng tâm nội dung nằm trong một môn học. Ví 

dụ: dự án thiết kế mạng điện trong trường học, dự án thiêt kế mô hình các máy điện (môn vật 

lí), dự án tìm hiểu virut cúm gia cầm (môn Sinh), dự án thiết kế mô hình nhà máy hóa chất 

Sunphat (môn Hóa học), ... 

• Dự án liên môn: trọng tâm nội dung nằm ở nhiều môn khác nhau. Ví dụ: dự  

án cải tạo hồ bơi của trường (Môn toán-lí-mỹ thuật-kĩ thuật..)  

• Dự án ngoài môn học: Là các dự án không phụ thuộc trực tiếp vào các môn 

học, ví dụ dự án chuẩn bị cho các lễ hội trong trường, dự án tìm hiểu năng lượng mặt trời, dự 

án quảng bá du lịch địa phương...  

Phân theo sự tham gia của người học: dự án cho nhóm HS, dự án cá nhân. 

Dự án dành cho nhóm HS là hình thức dự án dạy học chủ yếu. Trong trường phổ thông còn 

có dự án toàn trường, dự án dành cho một khối lớp, dự án cho một lớp học. 

Phân loại theo quỹ thời gian: K.Frey đề nghị cách phân chia như sau:  

• Dự án nhỏ: thực hiện trong một số giờ học, có thể từ 2-6 giờ học. 

• Dự án trung bình: dự án trong một hoặc một số ngày (“Ngày dự án”), nhưng 

giới hạn là một tuần hoặc 40 giờ học.  

• Dự án lớn: dự án thực hiện với quỹ thời gian lớn, tối thiểu là một tuần (hay 

40 giờ học), có thể kéo dài nhiều tuần (“Tuần dự án”). 

Đặc điểm của dạy học dự án nhấn mạnh đến các định hướng sau: 

* Định hướng thực tiễn: Chủ đề của dự án gắn với thực tiễn, kết quả dự án 

phải có ý nghĩa thực tiễn xã hội. Dạy học dự án tạo ra kinh nghiệm học tập thu hút 

người học vào những dự án phức tạp trong thực tiễn xã hội và người học sẽ dựa vào đó để 

phát triển và ứng dụng các kĩ năng và kiến thức của mình. 

Ví dụ: Dự án tìm hiểu các nhạc cụ dân tộc (Môn Âm nhạc bậc cao đẳng), dự 



án tìm hiểu về các đồ dùng bằng nhựa (Môn Tự nhiên xã hội bậc tiểu học), dự án tìm hiểu về 

sử dụng năng lượng điện (Môn Vật lí bậc trung học cơ sở)  

* Định hướng hứng thú: Chủ đề và nội dung của dự án phù hợp với hứng 

thú của người học, thúc đẩy mong muốn học tập của người học, tăng cường năng lực hoàn 

thành những công việc quan trọng và mong muốn được đánh giá. Khi người học có cơ hội 

kiểm soát được việc học của chính mình, giá trị của việc học đối với họ cũng tăng lên. Cơ 

hội cộng tác với các bạn cùng lớp cũng làm tăng hứng thú học tập của học sinh. 

* Tính tự lực cao của người học: Người học tham gia tích cực và tự lực vào 

các tất cả các giai đoạn của quá trình dạy học: đề xuất vấn đề, lập kế hoạch giải quyết vấn đề, 

giải quyết vấn đề và trình bày kết quả thực hiện. 

* Định hướng hành động: Khi thực hiện dự án, đòi hỏi học sinh phải kết hợp 

giữa lý thuyết và thực hành, huy động nhiều giác quan. Người học khám phá, giải thích và 

tổng hợp thông tin sao cho có được sản phẩm có ý nghĩa. 

* Định hướng sản phẩm: Đó là những sản phẩm hành động có thể công bố, 

giới thiệu được. Kết quả của dự án có thể là bài báo, bài trình bày, các mô hình vật chất, thí 

nghiệm… 

* Có tính phức hợp: Nội dung dự án có sự kết hợp tri thức của nhiều lĩnh vực 

hoặc các môn học khác nhau. Dạy học dự án yêu cầu người học sử dụng thông tin của nhiều 

môn học khác nhau để giải quyết vấn đề. 

* Cộng tác làm việc: Các dự án học tập thường được thực hiện theo nhóm, 

việc học mang tính xã hội. Dạy học dự án thúc đẩy sự cộng tác giữa người học với giáo viên 

và giữa người học với nhau. Nhiều khi, sự cộng tác được mở rộng đến cộng đồng. Sự làm 

việc mang tính cộng tác của người học có tầm quan trọng làm phong phú và mở rộng sự hiểu 

biết của người học về những điều họ đang học. 

Trong dạy học dự án, vai trò của giáo viên (người dạy) và người học là: 

*Vai trò của giáo viên  

- Thúc đẩy vai trò tự chủ của người học và làm sao để gắn sự chủ động của 

người học trong việc giải quyết vấn đề. 

- Hướng dẫn, tham vấn chứ không phải cầm tay chỉ việc. Không phải dạy kiến 

thức mà tạo ra sự hỗ trợ cần thiết. Năng lực, vai trò của giáo viên thể hiện ở các hỗ trợ đối 

với người học (không chỉ bằng các chỉ dẫn mà bằng các sản phẩm mẫu, các tài liệu, các 

nguồn thông tin, cách chuyển giao công việc, cách xây dựng các phiếu đánh giá...). 

* Vai trò của người học  

- Tham gia tích cực ở cả ba giai đoạn học tập (thu thập thông tin, xử lí thông 

tin, truyền đạt thông tin). Giai đoạn ba là giai đoạn hoạt động quan trọng, thể hiện kết quả 

của hai giai đoạn trước và là giai đoạn người học được phát huy khả năng sáng tạo, khả năng 

giải quyết vấn đề của mình. 

- Người học đóng vai là những “chuyên gia” thuộc những ngành nghề khác 

nhau trong xã hội, hoàn thành vai trò của mình dựa trên những kiến thức, kĩ năng nhất định 

(người học chủ động trong việc tiếp nhận kiến thức). 



- Người học tự quyết định cách tiếp cận vấn đề và các hoạt động. 

- Người học phải hoàn thành dự án và trình bày qua các sản phẩm cụ thể: Bài 

trình diễn, sản phẩm, trang web... 

1.5.2. Quy trình thực hiện của dạy học dự án 

Dựa trên cấu trúc chung của một dự án trong lĩnh vực sản xuất, kinh tế nhiều 

tác giả phân chia cấu trúc của dạy học dự án có thể phân chia thành qua 4 giai đoạn sau: 

Quyết định, lập kế hoạch, thực hiện, kết thúc dự án. Tuy nhiên, dựa trên cấu trúc của tiến 

trình phương pháp, người ta có thể chia cấu trúc của DHDA làm nhiều giai đoạn nhỏ hơn. 

Sau đây trình bày một cách phân chia các giai đoạn của dạy học dự án theo 3 giai đoạn như 

mô tả ở sơđồ sau: 

 

 

Quyết định chủ đề dự án và xây dựng kế hoạch 

Giáo viên tạo điều kiện để học sinh đề xuất chủ đề, xác định mục tiêu dự án. 

Học sinh lập kế hoạch làm việc, phân công lao động. 

 

Thực hiện dự án 

Học sinh làm việc nhóm và cá nhân theo kế hoạch. 

Kết hợp lý thuyết và thực hành, tạo ra sản phẩm. 

 

Tổng hợp kết quả  

Học sinh thu thập sản phẩm, giới thiệu, công bố sản phẩm dự án. 

Giáo viên và học sinh đánh giá kết quả và quá trình. Rút ra kinh nghiệm. 

 

Tacó thểdiễn giải sơ đồ trên như sau: 

•  Quyết định chủ đề và xây dựng kế hoạch 

Trong giai đoạn này bao gồm: 

- Lựa chọn chủ đề dự án 

- Xây dựng các tiểu chủ đề 

- Xác định kế hoạch thực hiện dự án. 

Chủ đề dự án trước hết phải gắn với các bài học cụ thể trong chương trình 

nhằm giải quyết một nhiệm vụ nào đó. Các nhiệm vụ này phải có ý nghĩa với học sinh, gợi 

được sự quan tâm và hứng thú của người học. Nó có thể khởi đầu bằng một ý tưởng mà học 

sinh quan tâm. Ví dụ: ô nhiễm môi trường, sử dụng năng lượng sạch, du lịch địa phương, nhà 

trường, gia đình, ... 

Khi lựa chọn chủ đề và xây dựng các tiểu chủ đề để thiết kế dự án, sơ đồ tư 

duy là công cụ có hiệu quả để xác định, lựa chọn ý tưởng dự án cũng như những vấn đề cần 

giải quyết xung quanh chủ đề dự án, nói cách khác là xác định quy mô nghiên cứu của dự án. 

Khi thiết kế dự án, sơ đồ KWL sẽ hướng dẫn thực hiện việc lựa chọn chủ đề dự án một cách 

Hình 3:Các giai đoạn của tiến trình thực hiện dự án 



đơn giản. Sơ đồ này đặc biệt thích hợp khi sử dụng trong dạy học dự án ở các lớp tiểu học và 

trung học cơ sở.   

Điều đã biết (K) Điều muốn biết (W) Điều đã học được (L) 

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

Khi xây dựng kế hoạch thực hiện dự án, trong giai đoạn này, HS với sự 

hướng dẫn của GV xây dựng đề cương cũng như kế hoạch cho việc thực hiện dự án. Trong 

việc xây dựng kế hoạch cần xác định những công việc cần làm, thời gian dự kiến, vật liệu, 

kinh phí, phương pháp tiến hành và phân công công việc trong nhóm. 

Để thuận lợi khi xây dựng ý tưởng mới xung quanh chủ đề đã lựa chọn nhằmxây dựng 

kế hoạch thực hiện dự án, giáo viên cũng có thể hướng dẫn học sinh sử dụng kĩ thuật đặt câu 

hỏi 5W1H. Trong các câu hỏi này, câu hỏi Tại sao và Như thế nào là quan trọng nhất. 

 

Ví dụ, sau khi đã xác định chủ đề dự án về vấn đề ô nhiễm không khí, để xâydựng ý 

tưởng, từ đó có thể lập kế hoạch cho việc thực hiện dự án, khi sử dụng kĩ thuật đặt câu hỏi 

5W1H, học sinh có thể lập được sơ đồ tư duy sau: 

 

Hoạt động lập kế hoạch các nhiệm vụ học tập nhằm giúp cho các thành 

viên trong nhóm biết được ai sẽ làm nhiệm vụ gì và thời hạn hoàn thành. Đây là hoạt động 

hợp tác giữa các thành viên, đòi hỏi mỗi thành viên phải ý thức phối hợp với nhau, hỗ trợ cho 

nhau để hoàn thành dự án. Việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên có thể mô tả chi tiết 

qua bảng sau: 

 

 
 

5W1H

1. Who 
(Ai)

2. What 
(cái gì)

3. Where 
(ở đâu)

4. When 
(khi nào)

5. Why 
(tại sao)

6. How 
(như thế 

nào)

Ô nhiễm  
khôngkhí 

Hậu quả của 
 ô nhiễm 

Ô nhiễm 
như thế nào? 

Làm thế nào 
giảm ô nhiễm 

Thế nào là 
ô nhiễm? 

Vì sao  
ô nhiễm? 



Tên thành viên Nhiệm vụ Thời hạn hoàn thành 

Nguyễn Thanh Đạt (Trưởng nhóm) … … 

Bùi Thị Thanh Ngân  … … 

… … … 
 

Ngoài các chủ đề dự án phải gắn liền với các bài học cụ thể trong chương 

trình. Khi Bộ giáo dục và đào tạo có quyết định dành quĩ thời gian trong chương trình để tổ 

chức dạy học dự án thì chủ đề dự án có thể được lựa chọn do sự hấp dẫn với một nhóm học 

sinh, với cả lớp, hay với một học sinh nhất định. Khi đó, bằng việc quan sát và thảo luận trên 

lớp, giáo viên sẽ phát hiện ra học sinh quan tâm tới vấn đề gì, vấn đề gì thực sự hấp dẫn đối 

với các em. 

Ngoài ra, cũng còn có các cách làm khác như: hộp thư gợi ý thu thập sáng kiến, đề nghị 

của học sinh, báo tường – sự kiện mang tính thời sự – thảo luận lấy ý kiến. Chủ đề được diễn 

đạt tốt nhất dưới dạng một vấn đề. Nên bắt đầu bằng mộtvấn đề cần phải giải quyết. Kết quả 

cuối cùng của dự án sẽ là lời giải cho vấn đề đó. Điều này kích thích học sinh hoạt động, lên 

kế hoạch và đặt mục tiêu đề ra. 

Có thể dựa vào các ý tưởng sau để không đi chệch hướng khi lựa chọn chủ đề: 

+ Đảm bảo đa số học sinh ủng hộ ý tưởng bằng cách kiểm tra xem các chủ đề nào có 

liên quan tới nhau và tại sao 

+ Xác định một số tiêu chí mà dự án cần đạt được 

Ví dụ: 

- Câu hỏi/nhiệm vụ đặt ra có phải là một vấn đề hay không? 

-Liệu tất cả học sinh đều có thể tham gia được hay không? 

-Có thể đạt được sản phẩm cuối cùng hay không? 

- Có thể dành một khoảng thời gian nhất định cho dự án hay không? 

-Học sinh có thể hoạt động cùng nhau được hay không? 

-Có thể học được điều gì đó từ hoạt động dự án hay không? 

-Có thể áp dụng sau ... tuần được hay không? 

-Vấn đề có mới mẻ và mang tính thách thức hay không? 

-Chi phí như thế nào? 

-… 

+ Học sinh có thể thuyết phục lẫn nhau. Các em đưa ra ý kiến, lí lẽ để bảo vệ kiến 

nghị của mình.  

+ Nếu không đạt được thoả thuận, có thể dùng đến biện pháp bỏ phiếu sao cho dân 

chủ nhất, học sinh có thể bỏ phiếu kín cho 1, 2 hoặc 3 lựa chọn 

• Thực hiện dự án: 

Quá trình thực hiện dự án bao gồm: 

- Thu thập thông tin 

- Thực hiện điều tra 

- Thảo luận với các thành viên khác 



- Tham vấn giáo viên hướng dẫn 

Trong giai đoạn này, dự án được định hình. Người học học bằng cách nghiên 

cứu, biến đổi hoặc tạo ra thông tin mới trong sự hợp tác để đi đến kết quả chung. Họ thu thập 

dữ liệu, tiến hành các thí nghiệm, gặp gỡ các nhân vật cần thiết, phân tích, so sánh, cân, đo, 

tính toán, viết, vẽ, tranh luận... Máy tính cung cấp dữ liệu cập nhật về một số lớn các thông tin 

và các vấn đề thực tế, tạo thuận lợi cho sự hợp tác giữa các thành viên của cùng lớp học hoặc 

với các lớp học khác. Tổng hợp những đóng góp là một hoạt động cần thiết của việc thực hiện 

dự án. Hoạt động này thường thể hiện ở hai mặt: việc giới thiệu cho toàn lớp những đóng góp 

của nhóm nhỏ, đồng thời là dịp để thành viên này hay thành viên khác điều chỉnh bởi chính họ 

để có sản phẩm của tập thể, của cả lớp. Những đóng góp khác nhau sẽ được giới thiệu và mỗi 

đóng góp nhằm theo đuổi một câu hỏi để mang đến những sản phẩm chung. 

Trong quá trình này, giáo viên tôn trọng về kế hoạch đã xây dựng và sự hợp 

tác giữa các cá nhân người học nhằm tạo ra một cộng đồng trong đó trung tâm là việc học 

tập. Giáo viên tạo thuận lợi cho sự trao đổi thường xuyên và cởi mở giữa các thành viên, tạo 

sự tìm kiếm thông tin từ các nguồn tài liệu có sẵn bên cạnh sự chịu trách nhiệm về những 

nhiệm vụ, mời các nhóm thường xuyên đánh giá sự tiến triển của công việc và tận dụng dịp 

này để động viên, kích thích, và chỉnh sửa để nhằm đến đích. Những chiến lược người học sử 

dụng cần phải trở thành đối tượng của sự quan sát liên tục của giáo viên. Tuy nhiên, tác động 

của giáo viên cần mang đến một không khí cởi mở. Những câu hỏi về các hoạt động của 

nhóm, về sự chịu trách nhiệm, về phương pháp nghiên cứu, về sự phân biệt giữa cái đúng và 

cái sai, ... sẽ dẫn đến những đề nghị hấp dẫn đối với các dự án tương lai. 

Khi thực hiện dự án, các thành viên thực hiện công việc theo kế hoạch đã đề 

ra cho nhóm và cá nhân, HS thực hiện các hoạt động trí tuệ và hoạt động thực tiễn, thực 

hành. Những hoạt động này xen kẽ và tác động qua lại lẫn nhau, như: 

- Thu thập các đồ dùng, tài liệu cần thiết 

- Nghiên cứu trong lớp  

- Nghiên cứu trong thư viện 

- Có sự tham gia của phụ huynh học sinh 

- Xin “chuyên gia” tư vấn – viết thư - phỏng vấn - gọi điện thoại xin hẹn 

- Phiếu hỏi – thu thập tạp chí để tìm thông tin – videos – sách trẻ em 

- Thu thập các bài báo, chỉnh sửa và viết lại sao cho dễ hiểu 

Trong quá trình đó sản phẩm của dự án và thông tin mới được tạo ra. 

• Tổng hợp kết quả 

Tổng hợp kết quả bao gồm: 

- Thu thập kết quả và công bố sản phẩm 

- Đánh giá dự án:   

Kết quả thực hiện dự án có thể được công bố dưới dạng bài thu hoạch, báocáo bằng 

văn bản, bài trình diễn powerpoint. Trong nhiều dự án, các sản phẩm vật chất được tạo ra qua 

hoạt động thực hành như: mô hình máy phát điện, mô hình mạng điện,...  Sản phẩm của dự 

án cũng có thể là những hành động phi vật chất, chẳng hạn việc biểu diễn một vở kịch, việc 



tổ chức một buổi tuyên truyền nhằm tạo ra các tác động xã hội, phòng triển lãm trưng bày 

tranh ảnh...  

Sản phẩm của dự án có thể được trình bày giữa các nhóm học sinh trong mộtlớp, có thể 

được giới thiệu trước toàn trường, hay ngoài xã hội. 

Đánh giá dự ándo cảGV và HS thực hiện nhằm đánh giá quá trình thực hiện 

và kết quả cũng như kinh nghiệm đạt được. 

Cần phảitrả lời các câu hỏi: 

- Dự án vừa thực hiện có cho phép một sự học tập tích cực hay không? 

- Trong tương lai dự án có thể thực hiện khác được không? 

- Hướng phát triển tiếp theo của dự án là gì? 

Do đó cần tiến hành hoạt động xem xét lại dự án: trở lại dự án để thực hiện 

việc tổng kết và đưa ra các kết luận rộng hơn. Nó có thể xoay quanh câu hỏi: Mục đích học 

tập đạt được hay chưa? Liệu sản phẩm của dự án có dùng được hay không? Những thiếu sót 

gì đã bỏ qua?  Các yếu tố khác như cảm giác thoải mái của học sinh trong quá trình hoạt 

động nhóm – thời gian thực hiện dự án – các vấn đề gặp phải và sự hỗ trợ,… đều phải được 

đề cập tới và đánh giá một cách chu đáo.  Từ đó rút ra những kinh nghiệm cho việc phát triển 

dự án hoặc thực hiện các dự án tiếp theo khác. 

Có những phương pháp đánh giá khác nhau như: trao đổi bằng thư, đánh giá 

toàn lớp, đánh giá đồng đẳng, tự đánh giá, học sinh nêu câu hỏi, đánh giá các nhóm… 

Việc phân chia các giai đoạn trên đây chỉ mang tính chất tương đối. Trong 

thực tế chúng có thể xen kẽ và thâm nhập lẫn nhau. Việc tự kiểm tra, điều chỉnh cần được 

thực hiện trong tất cả các giai đoạn của dự án. Với những dạng dự án khác nhau có thể xây 

dựng cấu trúc chi tiết riêng phù hợp với nhiệm vụ dự án.  

1.5.3. Ví dụ về dạy học dự án 

Dưới đây là một ví dụ về dạy học dự án có thể được thực hiện khi học cáckiến thức về 

công, công suất điện ở vật lí lớp 9. 

• Quyết định chủ đề và xây dựng kế hoạch thực hiện: 

Để giúp học sinh xác định được chủ đề dự án, giáo viên có thể đề cập đến cácvấn đề mà 

thực tiễn cuộc sống đang phải đối mặt. Một trong các vấn đề đó là tình trạng khan hiếm năng 

lượng điện. Đó là, nhân loại ở thế kỉ XXI đang đối mặt với vấn đề thiếu thốn năng lượng, đặc 

biệt là năng lượng điện. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do chúng ta sử 

dụng điện năng một cách chưa hợp lí, trong đó có việc sử dụng hệ thống điện chiếu sáng 

công cộng. 

Dự án của học sinh đề cập đến vấn đề tiết kiệm điện chiếu sáng ở công viênBT (Hà Nội).  

Mục tiêu dự án là học sinh đóng vai là các nhà tư vấn để tư vấn về tiết kiệmnăng lượng 

điện chiếu sáng trong công viên BT. 

Để xây dựng kế hoạch thực hiện dự án, học sinh sử dụng sơ đồ tư duy nhằmxác định 

mối quan hệ giữa chủ đề với các tiểu chủ đề. Các phương án tiết kiệm điện chiếu sáng trong 

công viên có thể mô tả bằng sơ đồ sau: 



 

Sau khi thảo luận nhóm, học sinh thấy rằng hai phương án đầu chỉ là giảipháp tình thế 

không có hiệu quả lâu dài. Do đó nhóm học sinh lựa chọn phương án thứ ba. Vì vậy, học sinh 

đã chọn tiêu đề cho dự án: Hệ thống chiếu sáng công viên BT: neon hay compact? 

Để biết được nên sử dụng loại đèn nào dùng để chiếu sáng trong công viên, cần tính 

được năng lượng điện sử dụng, số tiền điện có thể tiết kiệm được cũng như chi phí ban đầu 

để lắp đặt bóng đèn. Việc lập kế hoạch có thể được thể hiện qua sơ đồ sau: 

 

 

 

Như vậy, các công việc cần thực hiện là: 

- Tìm hiểu số lượng bóng đèn trong công viên: tiến hành điều tra, chụp ảnh 

thực địa (1 tuần). 

- Tìm hiểu công suất chiếu sáng của mỗi loạibóng đèn: Tìm hiểu loại đèn sử 

dụng và các chỉ số công suất định mức (2 ngày) 

- Tìm hiểu thời gian chiếu sáng trung bình trong một ngày: Phỏng vấn người 

quản lí công viên, theo dõi và ghi chép trong sổ nhật kí (1 tuần) 

- Tìm hiểu tuổi thọ của mỗi loạibóng đèncũng nhưgiá thành của nó: Tiến 

hành phỏng vấn nhà sản xuất, tìm hiểu trên trang web của nhà máy, ...(1 tuần) 

Tiết kiệm điện 
trong công viên: 

Thay đèn 
neonbằng 

đèncompắc? 

 
 

Tìm hiểu công suất 
chiếu sáng của mỗi 

loạibóng đèn 

Tìm hiểu số 
lượngbóng 

đèn 

Chụp ảnh 
(1 tuần) 

Điều tra 
(1 tuần) 

Phỏng vấn 
nhà sản xuất 
bóng đèn 
(1 tuần) 

Tìm hiểu các chỉ số công 
suấtđịnh mức củađèn 
(2 ngày) 

Phỏng vấn 10 người 
quản lí công viên  
(1 tuần) 

Kiểm tra trên  
trang web của nhàsản xuất  

 
 

Tìm hiểu tuổi thọ của 
mỗi loạibóng đèncũng 

nhưgiá thành  

 
 

Tìm hiểu thời gian 
chiếu sáng trung 
bình một ngày 

Theo dõi, ghi chép 
(1 tuần) 

 
 

Tiết kiệm điện 
trong công viên 

Giảm thời gian 
chiếu sáng 

Thay đèn 
neonbằng 

đèncompắc? 

Giảm số 
lượngbóng 

đèn 



 

• Thực hiện dự án: 

Để biết được nên sử dụng loại đèn nào dùng để chiếu sáng trong công viên,dựa trên kế 

hoạch thực hiện dự án đã lập ra, nhóm học sinh đã thu được kết quả: 

- Qua khảo sát, công viên BT hiện có 100 bóng neon loại 200 W. 

- Qua tìm hiểu số liệu công bố của nhà sản xuất, một bóng đèn compact cócông suất 

chiếu sáng gấp 6 lần công suất chiếu sáng của một bóng đèn neon cùng công suất tiêu thụ 

điện năng. Ngoài ra bóng compact có tuổi thọ gấp 6 lần bóng neon. 

- Qua khảo sát thời gian chiếu sáng trung bình trong một ngày: 100% số bóngsử dụng 

liên tục 5 giờ ( từ 18h đến 23h), chỉ 50 % số bóng được sử dụng trong 7 giờ tiếp theo ( từ 23h 

hôm trước đến 6h hôm sau). 

Vì vậy nhóm học sinh dự kiến thay thế loại bóng đèn neon 200 W bằng loạibóng đèn 

compact 45W. Như vậy vừa tiết kiệm được điện năng mà công suất chiếu sáng lại hơn trước. 

Bằng cách sử dụng các kiến thức về công suất điện và năng lượng điện (Vật lílớp 9 

THCS), học sinh đã tính được lượng điện năng tiết kiệm được trong 1 năm và thời gian thu 

hồi vốn cũng như số tiền tiết kiệm điện khi thay đèn nêon bằng đèn compắc. 

• Tổng hợp kết quả 

Thu thập kết quả thu được, học sinh công bố sản phẩm dưới dạng một bàitrình diễn để 

thuyết phục nhà đầu tư và đi đến kết luận: Phương án thay thế bóng đèn neon bằng bóng đèn 

compact tuy tốnkém chi phí đầu tư ban đầu nhưng đem lại nhiều hiệu quả: 

1. Tiết kiệm một lượng lớn điện năng 

2. Tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp 

3. Góp phần bảo vệ môi trường 

4. Làm tăng vẻ đẹp công viên 

Dự án của nhóm học sinh thử nghiệm cho một công viên tuy nhiên vẫn có thểáp dụng 

cho các hệ thống chiếu sáng công cộng, trong các nhà máy và trong các hộ gia đình. 

Đánh giá dự án cho thấy: 

Dự án vừa thực hiện cho phép học sinh vận dụng các kiến thức về công, côngsuất điện 

để đóng vai là nhà tư vấn nhằm giải quyết một vấn đề thực tiễn. 

Trong tương lai dự án có thể thực hiện bằng cách tìm hiểu thêm các loại đèncompăc tiết 

kiệm điện, cách bố trí hệ thống đèn chiếu sáng sao cho có hiệu quả cũng như sử dụng các 

thiết bị tiết kiệm điện tự động để giảm thời gian chiếu sáng… 

1.5.4. Ưu điểm, hạn chế  của dạy học dự án 

Khi áp dụng dạy học dự án, ta có thể thấy những ưu điểm nổi bật như: 

- Kích thích động cơ, hứng thú học tập của người học. 

- Phát huy tính tự lực, tính trách nhiệm, sáng tạo. 

- Phát triển năng lực giải quyết những vấn đề phức hợp. 

- Phát triển năng lực cộng tác làm việc, hỗ trợ kĩ năng giao tiếp. 

- Rèn luyện tính bền bỉ, kiên nhẫn. 

- Phát triển năng lực đánh giá. 



Tuy nhiên,dạy học dự án cũng có những hạn chế và thách thức nhất định: 

- Dạy học dự án đòi hỏi nhiều thời gian, không thích hợp trong việc truyền thụnhững tri 

thức lý thuyết có tính hệ thống. 

- Dự án không khuyến khích thực hiện vào phần kiến thức then chốt được chỉđịnh phải  

truyền đạt chính xác, đầy đủ cho người học. Giáo viên có thể chọn một vài nội dung học có ý 

nghĩa thực tiễn cao để dạy theo mô hình này. 

- Người học không quen với việc chủ động định hướng quá trình học tậpnênsẽ gặp 

nhiều khó khăn trong quá trình học tập. 

- Đòi hỏi phương tiện vật chất và tài chính phù hợp. 

- Dự án cần sự tích hợp công nghệ, đặc biệt là CNTT nên đòi hỏi người họcphải có kiến 

thức nền nhất định về tin học. 

- Dạy học dự án yêu cầu giáo viên phải có trình độ chuyên môn cao và nghiệpvụ vững vàng. 

1.5. 5. Điều kiện thực hiện dạy học dự án có hiệu quả 

Bước đầu tiên trong việc thiết kế dự án là phải xác định những chuẩn kiếnthức mà giáo 

viên muốn học sinh của mình đáp ứng được khi hoàn thành dự án. Sau đó, từ những chuẩn 

kiến thức này phát triển các mục tiêu học tập và những câu hỏi có ý nghĩa. Cả 3 mục tiêu học 

tập cần phải nhằm tới đó là: mục tiêu về kiến thức, mục tiêu về kĩ năng và mục tiêu về thái 

độ. Trong đó chú ý thiết lập những mục tiêu tập trung vào t duy bËc cao chứ không chỉ là 

những kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin. 

Từ nội dung bài học (thường là những bài học có nhiều ứng dụng trong thựctiễn), giáo 

viên hình thành  ý đồ tổ chức bài học thành dự án và suy nghĩ về ý tưởng dự án: 

- Giáo viên luôn cần phải nhìn thấy, phải tìm thấy những vấn đề thực tiễnđang diễn biến 

trong cuộc sống xung quanh có liên quan đến nội dung bài học. 

- Giáo viên phải nhìn thấy những vấn đề lớn mà thế giới đang phải đối mặt (vídụ: khủng 

hoảng năng lượng, «ô nhiễm môi trường, thiên tai..) 

- Biết từ bỏ những nội dung mà chương trình buộc phải dạy theo các phươngpháp 

truyền thống.  

- Lựa chọn các nội dung thích hợp và chỉnh sửa chúng cho phù hợp với mụctiêu của dự 

án đề ra. 

Trong chương trình học phổ thông hiện nay có một số nội dung thích hợp đểtổ chức dạy 

học dự án như: 

+ Các dự án được khởi đầu bằng một ý tưởng mà các emquan tâm. Ví dụnhư:Trường 

học của tôi; Gia đình tôi; Vấn đềthực phẩm; Du lịch; Hoạt động thể thao, ... 

+ Các dự án liên quan đến việc khai thác, sử dụng năng lượng mặt trời, sứcnước, sức gió.. 

+ Các dự án liên quan đến các ứng dụng của nội dung học trong kĩ thuật vàđời sống 

(các sản phẩm kĩ thuật thông dụng như: động cơ, máy phát điện, thiết bị điện gia dụng, các 

máy móc, công cụ lao động, các phương tiện thông tin liên lạc, nghe nhìn..) 

+ Các dự án có tính chất tạo mối quan hệ liên môn như sử dụng vật liệu(hóa, lí, công 

nghệ), các phương tiện kĩ thuật dùng trong ngành y, sinh, môi trường.. 



+ Các dự án có tầm vóc thời đại mang tính liên môn cao có thể thực hiệnchung với các 

môn học khác như: an toàn phóng xạ, chế ngự thiên tai, ngăn ngừa thảm họa, xử lí môi trường.. 

Tóm lại DHDA là một phương pháp dạy học để thực hiện quan điểm dạy họcđịnh 

hướng vào người học, quan điểm dạy học định hướng hoạt động. DHDA góp phần gắn lý 

thuyết với thực hành, tư duy và hành động, nhà trường và xã hội, tham gia tích cực vào việc 

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

tinh thần trách nhiệm và khả năng cộng tác làm việc của người học. 
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