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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN  

Module này gi,i thi/u chung v2 l,p ghép (LG), k; thu<t d=y h>c LG; môi 

trCDng d=y h>c LG và mEt sG k; thu<t xây dJng không gian d=y h>c LG, 

t=o Li2u ki/n cho GV hiNu vai trò LPc bi/t quan tr>ng cSa ngCDi d=y trong 

xây dJng môi trCDng d=y h>c LG có hi/u quU, có LVnh hC,ng nghiên cXu 

và hiNu rõ thZ nào là môi trCDng d=y h>c LG, không gian ho=t LEng cSa 

GV và HS trong phòng h>c c]ng nhC trong môi trCDng xung quanh; GV 

biZt t^ chXc và hC,ng d_n HS xây dJng, t^ chXc không gian phòng h>c ` 

mEt sG giD h>c ca thN. Module này t=o Li2u ki/n cho h>c viên (HV) có 

LVnh hC,ng nghiên cXu dc dàng các module khác. 

Module gem ba nEi dung: Khái ni/m LG và d=y h>c LG; Môi trCDng h>c 

t<p l,p ghép; Vai trò cSa giáo viên trong vi/c xây dJng môi trCDng d=y 

h>c l,p ghép có hi/u quU. Nhing nEi dung này LCjc trình bày thông qua 

các hành LEng cá nhân nhC suy ngh;, so sánh, hei tC`ng, phân tích, L>c, 

ghi chép, trao L^i v,i Leng nghi/p... và các thông tin theo các ho=t LEng 

Láp Xng ba nEi dung nêu trên.  

B. MỤC TIÊU 

I. KIẾN THỨC 

—  HiNu LCjc nhing LPc trCng cn bUn cSa “l,p ghép” so v,i “l,p Lnn”. 

—  HiNu LCjc môi trCDng d=y l,p ghép và mô tU LCjc môi trCDng v<t chqt 

trong d=y h>c LG. 

II. KĨ NĂNG 

  Có thN ssp xZp không gian LG phù hjp v,i hoàn cUnh thJc tZ cSa l,p h>c. 

III. THÁI ĐỘ 

  Có tinh thun chS LEng, linh ho=t, sáng t=o, hjp tác có trách nhi/m trong 

vi/c xây dJng môi trCDng LG. 
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C. NỘI DUNG 

Nội dung 1 

KHÁI NIỆM LỚP GHÉP VÀ DẠY HỌC LỚP GHÉP 

Hoạt động 1. Tìm hiểu khái niệm lớp ghép và dạy học lớp ghép 

NHIỆM VỤ  

1.1. Nghiên cứu cá nhân, trả lời câu hỏi  

—  HV $%c các câu mô t- v/ LG 2 d45i $7 ch%n ý ki<n mà HV cho là phù 

hBp nhCt:  

+  Là l5p h%c $4Bc ghép tH vài l5p cùng trình $K (TN) $7 dPy h%c.  

+  Là l5p h%c ghép HS vài l5p 2 cùng TN $7 dPy h%c mKt sU chuyên $/. 

+  Là l5p h%c gWm HS 2 các l5p có TN khác nhau ghép lPi $7 dPy h%c. 

+  Là l5p h%c ghép HS các l5p có TN khác nhau lPi $7 cùng h%c mKt sU chZ $/. 

—  Ho[c theo HV, LG là   

   

1.2. Đọc thông tin phản hồi dưới đây, đối chiếu và hoàn thiện ý kiến 

của mình 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Th" nào là l(p ghép và d.y h0c l(p ghép? 

D.y h0c l(p ghép (DHLG) là m:t hình th=c t> ch=c d.y h0c mà m:t GV có 

trách nhiDm t> ch=c d.y h0c cho HS F hai hay nhiHu trình J: khác nhau 

J.t J"n nhLng mMc tiêu giáo dMc Jã JPt ra.  

Nh4 v_y, LG là l5p h%c gWm HS 2 các trình $K (TN) khác nhau và trong 

m`i l5p có hai hay vài nhóm trình $K (NTN) khác nhau. Hình thac dPy 

h%c LG khác v5i hình thac tb chac dPy h%c phb bi<n 2 n45c ta hidn 

nay 2 ch`, trong m`i LG có mKt GV, cùng mKt lúc dPy HS 2 các TN 

khác nhau. Nfnh nghga trên chng nhCn mPnh, ng4ii GV cùng mKt lúc 

ph-i tb chac cho HS các NTN h%c t_p, $Wng thii chng làm rõ $[c $i7m 

cZa LG v/ sk $a dPng cZa mlc tiêu giáo dlc HS 2 các NTN khác nhau. 

Do v_y, có rCt nhi/u yêu cnu $[t ra cho ng4ii GV dPy LG trong công 

tác tb chac dPy h%c.  
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D!y h%c LG ) n+,c ta /ã có l3ch s5 t6 khá lâu. Ngày nay, LG ch@ yAu /+Bc 

thCy ) nhDng vùng xa xôi hJo lánh, dân c+ th+a th,t v,i /a sM HS là 

ng+Pi dân tQc thiRu sM. Các LG /+Bc thành lTp ) nhDng thôn xóm, bXn 

làng /R thu hút trJ em trong /Q tu\i /i h%c trong cQng /]ng /An tr+Png 

h%c mà không phXi /i xa nên tránh /+Bc nhDng r@i ro trên quãng /+Png 

/i h%c cho các em. Trong hoàn cXnh thiAu GV, thiAu phòng h%c, t\ chcc 

cho các trJ em ) mQt vài NTd cùng h%c v,i nhau trong mQt l,p do mQt 

GV quXn lí /+Bc coi là hình thcc t\ chcc d!y h%c tiAt kigm và phù hBp 

nhCt. Trong nhDng nhm qua, LG /ã góp phin thjc hign mkc tiêu giáo 

dkc cho m%i ng+Pi clng nh+ mkc tiêu ph\ cTp giáo dkc tiRu h%c cho trJ 

em nhDng vùng khó khhn. 

L,p ghép có thR g]m 2, 3, 4 hay thTm chí 5 NTd cùng h%c v,i nhau, 

nh+ng ph\ biAn là các l,p ghép có 2 NTd. Các LG có thR g]m các NTd 

sát nhau nh+ LG 1 + 2, 1 + 2 + 3, 2 + 3 hotc 3 + 4 + 5; clng có LG g]m các 

NTd không livn nhau, ví dk: 1 + 4, 2 + 5 hotc 1 + 2 + 4. Trong thjc tA, các 

LG g]m các NTd livn nhau ) /iu cCp TiRu h%c chiAm tx lg cao nhCt. 

 

Hoạt động 2. Phân biệt sự khác nhau giữa lớp ghép và lớp đơn 

NHIỆM VỤ  

1.1. Hồi tưởng, so sánh và ghi các ý kiến 

a)  HV xây djng bXng /R chx ra nhDng /iRm khác nhau cz bXn giDa d!y h%c 

) LG và d!y h%c ) l,p /zn. 

Các tiêu chí so sánh L.p 01n L.p ghép 

dtc /iRm vv HS 

 

—  .....................................  

—  .....................................  

—  .....................................  

—  .....................................  

dtc /iRm vv GV 

 

—  .....................................  

—  .....................................  

—  .....................................  

—  .....................................  

b)  T6 nhDng /tc /iRm trên, HV hãy chx ra nhDng nhigm vk /tt ra cho ng+Pi 

GV trong vigc t\ chcc d!y h%c LG:  
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1.2. Đọc thông tin phản hồi dưới đây và hoàn thiện ý kiến của mình 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Trong LG, HS + các NT/ khác nhau nên có 67 tu9i khác nhau và kh= 

n>ng khác nhau. Vì thB, môi trEFng LG có nhGng 6Hc 6iIm cJa m7t xã 

h7i hay m7t gia 6ình: có ngEFi lPn tu9i hQn, có ngEFi ít tu9i hQn, có 

ngEFi có kh= n>ng hQn và có ngEFi kém hQn cùng hoUt 67ng và sinh 

hoUt chung. Chính nhGng 6Hc 6iIm này sX tUo 6iYu kiZn 6I khuyBn 

khích các em quan tâm, giúp 6` và ha trb lcn nhau trong hdc tep và 

trong cu7c sfng. 

g nEPc ta, LG có các nhóm HS + nhGng T/ khác nhau nên các em theo 

hdc nhGng chEQng trình và mhc tiêu riêng, do vey nhiZm vh hdc tep và 

các hoUt 67ng cJa HS trong cùng m7t LG cjng khác nhau. Chính sk 6a 

dUng này 6òi hmi LG ph=i 6Ebc trang bo nhGng ngupn tài liZu và 6p 

dùng dUy hdc hBt sqc phong phú 6I 6áp qng 6Ebc các nhu cru 6a dUng 

cJa HS. 

Trong LG, m7t GV có trách nhiZm chuyên môn 6fi vPi m7t vài NT/ khác 

nhau nên không thI cùng m7t lúc gi=ng dUy trkc tiBp cho tst c= các 

nhóm mà ph=i phfi hbp t9 chqc 6an xen các hoUt 67ng dUy cJa thry vPi 

các hoUt 67ng 67c lep cJa trò; hình thành và rèn luyZn nhGng kv n>ng 

hdc tep tk lep cJa HS trong môi trEFng LG tw rst sPm. 

Hoạt động 3. Cách kết hợp chương trình để dạy học lớp ghép 

NHIỆM VỤ 

1.1. Hồi tưởng, ghi các ý kiến vào bảng 

a)  HV suy nghv vY viZc t9 chqc dUy hdc + LG, 6Ea ra các phEQng án phfi hbp 

hai chEQng trình 6I dUy trong m7t LG.  

—  ........................................................................................................................  

—  ........................................................................................................................  

—  ........................................................................................................................  

—  ........................................................................................................................  

b)  HV dka trên kinh nghiZm chuyên môn cJa mình 6I chz ra nhGng thuen 

lbi và khó kh>n cQ b=n cJa mai cách kBt hbp chEQng trình dUy mà mình 

6ã 6Ea ra. 



12  |  MODULE TH 4  

K!t h%p ch()ng 

trình ./ d1y h3c 

Thu6n l%i Khó kh;n Gi=i pháp 

—  .........................  

—  .........................  

—  .........................  

—  .........................  

—  .........................  

—  .........................  

—  .........................  

—  .........................  

—  .........................  

—  .........................  

—  .........................  

—  .........................  

—  .........................  

—  .........................  

—  .........................  

—  .........................  

—  .........................  

—  .........................  

—  .........................  

—  .........................  

—  .........................  

—  .........................  

—  .........................  

—  .........................  

—  .........................  

—  .........................  

—  .........................  

—  .........................  

—  .........................  

—  .........................  

—  .........................  

—  .........................  

1.2. Đọc thông tin phản hồi dưới đây và hoàn thiện ý kiến của mình 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Hi%n nay ) n*+c ta, hình th1c d3y h4c l+p 78n là tiêu chu<n 7= thi>t k> 

ch*8ng trình, SGK và h% thFng 7ánh giá. GV ) các LG cJng sL dMng 

chung nhNng tài li%u và ph*8ng ti%n, 7O dùng d3y h4c 7*Qc thi>t k> cho 

l+p 78n trong hoàn cSnh LG cTa mình. Trong mWt LG có hai hay nhiYu 

TZ, GV cùng mWt lúc phSi 7Sm bSo th]c hi%n hai hay nhiYu ch*8ng trình 

biên so3n cho t^ng TZ có trong l+p mình. ZiYu 7ó có ngh_a là GV phSi 

chu<n b` bài d3y và ta ch1c các ho3t 7Wng h4c tbp 7= các NTZ khác nhau 

7Yu th]c hi%n 7*Qc nhNng mMc tiêu 7dt ra. Có rft nhiYu cách cfu trúc 

ch*8ng trình và sgp x>p thii khoá bi=u khác nhau 7= d3y trong LG. Có 

mWt sF cách chính sau: 

a)  Cùng mWt ti>t h4c, các NTZ h4c các môn khác nhau, t1c là trong l+p mni 

NTZ h4c mWt bài riêng cTa nhNng môn khác nhau trong ch*8ng trình 

cTa mình.  

b)  Cùng mWt ti>t h4c, các NTZ trong l+p cùng h4c mWt môn nh*ng các bài 

khác nhau trong ch*8ng trình riêng cTa TZ l+p mình. 

c)  MWt bài chung 7*Qc d3y cho các NTZ có trong l+p, t1c là các NTZ trong 

LG sp 7*Qc d3y chung mWt bài hay mWt chT 7Y nh*ng có s] phân hoá 

trình 7W.  
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Cách ph&i h(p ch)*ng trình th0 nh1t s" #$m b$o cho vi,c th.c hi,n các 

m1c tiêu giáo d1c theo T8. Vì th<, HS #ang hAc trong lDp #Fn có thH 

chuyHn sang hAc J LG hoMc ngNOc lPi, HS #ang hAc J LG có thH chuyHn 

sang hAc lDp #Fn mQt cách dR dàng. Tuy nhiên, do các nhóm hAc các bài 

khác nhau nên HS có nhUng nhi,m v1 riêng và khó có thH tV chWc các 

hoPt #Qng chung cXa HS J các NT8 vDi nhau. KiHu tV chWc dPy hAc này 

buQc GV ph$i chu[n b\ bài dPy nhi]u hFn và #i]u khiHn lDp hAc v^t v$ 

hFn, nó còn làm cho các NT8 trong lDp ph$i chia nhau lNOng th`i gian 

làm vi,c vDi GV.  

Ki3u ph&i h(p ch)*ng trình th0 hai s" giúp GV tbp trung #NOc vào nhUng 

nQi dung gcn nhau, nhNng hoPt #Qng cXa GV và HS không có gì khác vDi 

cách phei hOp chNFng trình dPy J kiHu thW nh^t, tWc là các nhóm HS 

không có nhUng hoPt #Qng chung trong gi` hAc mMc dù hAc chung trong 

cùng mQt lDp.  

Ki3u ph&i h(p ch)*ng trình th0 ba s" gi$m nhg #NOc công vi,c chu[n b\ 

và #i]u khiHn gi` hAc cXa GV cho các NT8 trong LG. Quan trAng hFn, 

kiHu dPy phei hOp chNFng trình này s" cho phép tV chWc hAc tbp cXa HS 

trong LG nhN mQt #Fn v\ hAc tbp theng nh^t.  

Trong ba kiHu phei hOp chNFng trình #H dPy trong LG, kiHu thW nh^t 

#NOc sj d1ng khá rQng rãi. Các GV l.a chAn các môn hAc hay các bài hAc 

#òi hmi vi,c gi$ng gi$i và hNDng dnn cMn k" cXa GV #H ghép dPy vDi các 

môn hay các bài “nhg” hFn mà HS có thH t. qu$n lí và gi$i quy<t #NOc. 

KiHu phei hOp chNFng trình thW ba thN`ng #NOc sj d1ng cho môn Ngh, 

thubt, T. nhiên và Xã hQi, hay Khoa hAc.  

PhV bi<n hi,n nay, GV sj d1ng mQt chNFng trình lDp #Fn #H dPy chung 

cho các NT8 khác nhau trong LG. 8ây là kiHu phei hOp #NOc GV xem là 

nhg nhàng nh^t vì các NT8 #NOc dPy nhN mQt #Fn v\ hAc tbp nhNng nó 

không #áp Wng #NOc các m1c tiêu cho twng T8. KiHu dPy này #òi hmi 

ph$i có nhUng hoPt #Qng bV trO khác nhN c^u trúc lPi chNFng trình, xây 

d.ng nhUng h, theng hoPt #Qng và nhi,m v1 phân hoá theo T8 cho các 

HS trong LG.  

Th.c t< cho th^y là các GV thN`ng sxp x<p xen k" các kiHu phei hOp 

chNFng trình #H trong mQt buVi hAc có lúc c$ lDp hAc chung, có lúc twng 

NT8 hAc riêng vDi nhau. 
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Hoạt động 4. Tìm hiểu các hình thức tổ chức dạy học ở lớp ghép 

NHIỆM VỤ 

1.1. Dựa vào hiểu biết của mình, hãy làm các bài tập sau (Đánh dấu + 

vào đầu dòng những ý phù hợp với suy nghĩ của bạn). 

a)  Các hình th*c t+ ch*c h,c t-p cho HS trong LG: 

 M8t HS 9i;u khi>n c? NTB thCc hiDn m8t sG kH nIng nào 9ó;  

 HS cùng h,c t-p và làm nhPng công viDc vRi các bTn trong nhóm nhU. 

 TWng cá nhân HS thCc hiDn nhPng nhiDm vY 9Z[c giao. 

 GV làm viDc vRi tWng HS. 

b)  Các hình th*c t+ ch*c dTy h,c trong LG: 

 T+ ch*c dTy h,c chung c? lRp. 

 T+ ch*c dTy h,c cho tWng nhóm trình 98. 

 DTy h,c trCc ti`p cho cá nhân. 

 DTy h,c theo nhóm nhU. 

 T+ ch*c hoTt 98ng h,c t-p 98c l-p cba h,c sinh. 

 DTy h,c phân hoá. 

c)  Hãy ghi ti`p nhPng 9i;u kiDn 9> GV thCc hiDn dTy h,c trCc ti`p vRi các 

NTB: 

—  GV ph?i di chuy>n liên tYc giPa các nhóm.  

—  f mgi NTB hoTt 98ng tZhng tác giPa GV và HS lin lZ[t chj dikn ra trong 

thli gian ngmn. 

—  GV giao cho HS nhPng nhiDm vY cá nhân hay cba nhóm. 

—  ........................................................................................................................  

—  ........................................................................................................................  

—  ........................................................................................................................  
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d)  HV ghi ti)p nh,ng ý sau theo s3 hi4u bi)t và kinh nghi9m c<a mình: 

Trong dAy hCc theo nhóm,  

—  GV có th4 giao cho tHng HS làm các vi9c nhL:  

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

—  GV có th4 giao cho HS khá trong nhóm làm nh,ng vi9c nhL:  

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

—  GV có th4 giao cho các nhóm nhN HS làm các vi9c nhL:  

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

—  Hai HS ngOi gPn nhau có th4: 

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

—  HS y)u có th4 nhQn RLSc s3 giúp RU tH:  

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

1.2. Đọc thông tin dưới đây và hoàn chỉnh ý kiến của mình 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Trong dAy hCc hi9n RAi, ngLVi ta RW cao vai trò c<a ngLVi GV trong vi9c 

tY chZc, hL[ng d\n hoAt R]ng hCc tQp c<a HS h^n là vi9c cung c_p cho 

HS nh,ng ki)n thZc có s`n trong các sách giáo khoa hay sách hL[ng 

d\n. NgLVi GV giNi là ngLVi bi)t Rbt ra nh,ng câu hNi, nêu ra nh,ng 

v_n RW và RLa ra nh,ng gSi ý hSp lí R4 khuy)n khích HS có nhu cPu và 

t3 giác tìm ki)m tri thZc, suy nghf sáng tAo và th3c hành nh,ng thao tác 

R4 có th4 gigi quy)t nh,ng v_n RW RLSc RLa ra. Hình gnh ngLVi GV trên 

tay cPm cuin sách R4 RCc cho HS nghe rOi chép lAi Rã làm hA th_p giá 

trl c<a ngLVi GV trong dAy hCc. NgLVi GV cPn phgi là ngLVi giúp các em 

chi)m lfnh tri thZc và có nh,ng kf nmng cPn thi)t R4 vL^n t[i nh,ng giá 

trl c<a nhân loAi.  

V[i vai trò c<a ngLVi tY chZc hoAt R]ng trong LG, GV có th4 so dpng r_t 

nhiWu các hình thZc tY chZc dAy hCc khác nhau R4 Ráp Zng nh,ng nhu 

cPu và s3 phát tri4n khác nhau c<a các cá nhân. Bên cAnh hình thZc tr3c 

ti)p gigng bài cho cg l[p, cho tHng NTr, hay cho tHng cá nhân, GV còn 

có th4 tY chZc nh,ng hình thZc hCc tQp khác: m]t HS RiWu khi4n cg NTr 

th3c hi9n m]t si kf nmng nào Ró; HS cùng hCc tQp và làm nh,ng công 

vi9c v[i các bAn trong nh,ng nhóm nhN gOm hai hay m]t vài em; hobc 

tHng cá nhân HS th3c hi9n nh,ng nhi9m vp RLSc giao. Tuv theo n]i 

dung bài hCc và nh,ng mpc Rích giáo dpc Rbt ra, GV sw l3a chCn các hình 
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th"c t% ch"c d'y h)c cho thích h,p. Có m2t s4 hình th"c t% ch"c d'y h)c 

ch7 y8u sau th;<ng >;,c dùng trong LG: 

T! ch%c d'y h)c chung c- l/p 

D'y h)c chung cE lGp là cách th"c có hiKu quE >M chuyMn tEi nhNng ki8n 

th"c, thông tin >8n >;,c m2t s4 l;,ng lGn ng;<i nghe cùng m2t lúc. 

Hình th"c này th;<ng >;,c sU dVng >M giGi thiKu nhNng vXn >Y chung 

trong n2i dung ch;Zng trình hay >M HS cùng thEo lu\n nhNng ch7 >Y có 

liên quan >8n kinh nghiKm, ki8n th"c c7a nhiYu ng;<i. Hình th"c t% 

ch"c này th;<ng >;,c dùng khi m^ >_u và k8t thúc c7a m`i ti8t, m`i 

bu%i h)c hay trong d'y các môn h)c >òi hci phEi trình bày nhNng thông 

tin chung cho HS c7a các NTf, ví dV nh; hát, kM chuyKn, >'o >"c, thM 

dVc và nhNng ho't >2ng vui chZi, tham quan, lao >2ng.  

T% ch"c d'y h)c chung cho cE LG sg giúp GV giEm >;,c s4 l;,ng giáo án 

phEi so'n và có thM t\p trung vào >iYu khiMn các ho't >2ng c7a HS trong 

gi< h)c nh; m2t >Zn vi lGp h)c th4ng nhXt. Tuy nhiên, hình th"c t% ch"c 

d'y h)c này sg khó có thM >áp "ng >;,c các nhu c_u khác nhau c7a các 

cá nhân ^ các Tf khác nhau, nên trong thkc t8, nó >;,c sU dVng rXt h'n 

ch8. C_n l;u ý rmng khi sU dVng hình th"c d'y h)c này, GV phEi chú ý lka 

ch)n và >iYu chnnh n2i dung sao cho phù h,p vGi các >4i t;,ng ^ các 

NTf khác nhau.  

T! ch%c d'y h)c cho t3ng nhóm trình 89 

Khi làm viKc vGi tpng NTf, GV có cZ h2i chuyMn tEi nhNng n2i dung ki8n 

th"c hay h;Gng dqn HS thkc hành làm bài cV thM. GV có thM cung cXp 

nhNng thông tin, trình bày, giEi thích nhNng sk v\t, hiKn t;,ng hay t% 

ch"c trao >%i vGi HS. fM duy trì ho't >2ng h)c t\p c7a các nhóm, GV 

phEi >;a ra nhNng bài t\p hay nhiKm vV >M HS làm viKc cá nhân horc 

cùng vGi các b'n trong nhóm nhc. Chính vì v\y, chXt l;,ng d'y h)c trkc 

ti8p c7a GV có liên quan trkc ti8p vGi chXt l;,ng quEn lí h)c t\p >2c l\p 

c7a HS trong nhNng NTf khác có trong lGp h)c c7a mình. 

D'y h)c trkc ti8p vGi nhóm trình >2 sg có hiKu quE cao khi GV thkc hiKn 

nhNng t;Zng tác trkc ti8p vGi HS trong nhóm cùng Tf. Khi >ó, các em 

th;<ng t\p trung lsng nghe l<i giEng và ti8p thu bài nhanh hZn. fây là 

hình th"c t% ch"c d'y h)c ph% bi8n ^ LG hiKn nay. Trong LG, >M thkc 

hiKn d'y h)c trkc ti8p vGi tXt cE các NTf, GV phEi di chuyMn liên tVc giNa 

các nhóm, >rc biKt trong nhNng LG >_u cXp do các em ch;a quen làm 

viKc >2c l\p và ch;a có khE ntng tk quEn cao. u m`i NTf, ho't >2ng 
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t!"ng tác gi)a GV và HS l2n l!3t ch5 di7n ra trong kho;ng 5—10 phút. 

BiDn pháp EF duy trì hJc tKp ELc lKp cMa HS là giao cho các em nh)ng 

nhiDm vP cá nhân hay cMa nhóm có thF hoàn thành trong kho;ng thSi 

gian GV dT tính c2n EF thTc hiDn dVy hJc trTc tiWp X NT[ khác. Nh)ng 

bài tKp hay nhiDm vP này nên E!3c thiWt kW X các m^c EL khó, d7 khác 

nhau EF Eáp ^ng E!3c các E`i t!3ng HS trong nhóm trình EL. Thêm n)a, 

GV c2n huy ELng mVng l!ai tT qu;n và cán sT trong mdi nhóm EF các 

em có thF giúp GV Eieu hành hJc tKp cMa các HS khác trong nhóm hay 

h!ang dfn các bVn làm bài.  

D!y h%c tr)c ti+p cho cá nhân 

GV thTc hiDn dVy hJc trTc tiWp cho cá nhân HS trong lap là hình th^c tg 

ch^c dVy hJc gi)a th2y và mLt trò, dTa trên yêu c2u cP thF cMa cá nhân 

Eó. DVy hJc cá nhân E!3c coi là mLt cách th^c dVy hJc hiDu qu; cao 

nhjt bXi vì nó Eáp ̂ ng E!3c t`t nhjt m^c EL yêu c2u và phát triFn cMa cá 

nhân. Tuy nhiên, không thF sl dPng dVy hJc cá nhân cho tjt c; HS trong 

LG mà ch5 có thF tiWn hành vai mLt vài em HS Enc biDt, th!Sng là nh)ng 

em tiWp thu chKm h"n các bVn khác honc bo ngpt quãng thSi gian hJc vì 

nh)ng lí do nào Eó. [F có thF thTc hiDn dVy hJc trTc tiWp cho cá nhân 

trong giS hJc, GV c2n có nh)ng biDn pháp Eieu khiFn thích h3p vai hoVt 

ELng hJc tKp cMa các HS và các nhóm HS khác: giao bài cho các em làm 

viDc trong nhóm hay làm viDc cá nhân. C2n l!u ý rung thSi gian dành cho 

viDc dVy hJc trTc tiWp cho cá nhân không thF kéo dài vì nh! vKy sw làm 

;nh h!Xng EWn viDc hJc tKp cMa s` Eông các em trong lap. 

D!y h%c theo nhóm nh4 

DVy hJc theo nhóm nhx là hình th^c tg ch^c dVy hJc mà GV phân chia 

HS trong nhóm cùng T[ hay trong LG thành các nhóm nhx gzm 2 EWn 7 

em EF các em thTc hiDn nh)ng nhiDm vP hJc tKp cP thF. [ây là mLt hình 

th^c tg ch^c hoVt ELng hJc tKp ELc lKp cMa HS. Hình th^c này có ý ngh}a 

rjt quan trJng trong dVy hJc LG, không ch5 vì nó cho phép GV có Eieu 

kiDn làm viDc trTc tiWp vai các NT[ khác hay cá nhân trong lap mà còn 

có kh; n~ng giáo dPc rjt lan E`i vai HS. Chính vì thW, GV ph;i có kW 

hoVch xây dTng d2n cho HS trong lap nh)ng k} n~ng làm viDc trong 

nhóm t� E"n gi;n EWn ph^c tVp EF các em có kh; n~ng sinh hoVt và làm 

viDc t`t trong nhóm. Trong thTc tW, GV c2n chú ý sl dPng hình th^c tg 

ch^c dVy hJc theo nhóm nhx nh!ng tránh xem nó nh! gi;i pháp EF GV 

có thF có thSi gian làm viDc vai NT[ khác mà không chú ý phát huy tác 

dPng cMa hoVt ELng nhóm E`i vai sT phát triFn nhân cách cMa HS.  
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T! ch%c ho't )*ng h-c t.p )*c l.p c1a h-c sinh 

Khai thác vi)c h*c t+p -.c l+p c0a HS là m.t h56ng chính -: thích ;ng 

v6i hoàn c=nh mà GV ph=i phân phAi thBi gian gi=ng dDy c0a mình cho 

các NTI khác nhau trong tMng tiNt h*c. MQt khác, h*c t+p -.c l+p là giai 

-oDn -Qc bi)t quan tr*ng -: HS chuy:n nhUng thông tin, kiNn th;c các 

em vMa h*c vào trong nhUng mAi quan h) bên trong -: trY thành tài s=n 

trí tu) c0a riêng mình. Chính vì thN, t\ ch;c h*c t+p -.c l+p c0a HS có ý 

ngh_a r`t quan tr*ng và can -5bc t\ ch;c m.t cách chu -áo, ccn th+n. 

I: duy trì vi)c h*c t+p -.c l+p c0a HS, GV can thiNt kN nhUng bài t+p, 

nhi)m vd -áp ;ng -5bc các m;c -. kh= neng khác nhau c0a HS. Bên 

cDnh nhUng nhi)m vd vMa s;c và h`p dgn, GV can chú ý -Nn nhUng hình 

th;c -ánh giá, khen th5Yng thích hbp -: -.ng viên, kích thích HS theo 

-u\i nhi)m vd -5bc giao -Nn cùng. GV can xây dkng trong l6p kho trò 

chmi h*c t+p, nhUng câu -A vui, bài t+p h`p dgn -: khuyNn khích HS suy 

ngh_, phát tri:n kiNn th;c cùng v6i nhUng sách, báo, truy)n và các tài li)u 

tham kh=o phong phú -: HS sn ddng khi có thBi gian roi.  

CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG 1 

1.  BDn hãy -5a ra ba d`u hi)u cm b=n -: khrng -snh dDy h*c LG (l6p có nhivu 

NTI) khác v6i dDy h*c Y các l6p h*c ph\ biNn mà các HS có cùng TI.  

2.  BDn hãy k: ra ba cách -: duy trì hoDt -.ng h*c t+p c0a HS các NTI trong 

l6p khi bDn -ang dDy h*c trkc tiNp cho NTI khác. 

3.  Ai có th: tham gia giúp gi=i -áp nhUng khó khen, th{c m{c cho HS trong 

khi GV -ang ph=i làm vi)c v6i NTI khác? 

THÔNG TIN PHẢN HỒI CHO CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ 

Câu 1. I5a ra ba ý chính: 

—  HS có TI và l;a tu\i khác nhau. 

—  M.t GV phd trách dDy -�ng thBi hai hay vài NTI. 

—  Moi NTI h*c theo ch5mng trình c0a TI l6p riêng. 

Câu 2. Nêu 3 cách chính: 

—  HS làm vi)c cá nhân. 

—  HS làm vi)c trong nhóm nh�. 

—  M.t HS h56ng dgn các bDn trong NTI làm vi)c. 

Câu 3. GV có th: huy -.ng HS trong l6p giúp nhau (bDn khá trong NTI hay 

anh/chs l6p trên). 
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Nội dung 2 

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP LỚP GHÉP 

Hoạt động 1. Tìm hiểu về môi trường học tập lớp ghép 

NHIỆM VỤ 1  

1.1. Đọc tài liệu và trả lời câu hỏi sau  

a)  HV %&c tài li,u: 

—  Tài li%u Giáo d+c l-p ghép và song ng5 6 tr9:ng ti;u h<c Vi%t Nam — 

Chuyên %5 1 

—  DBy l-p ghép — Tài li,u tham kh:o cho GV s> ph@m. Hà NCi, 1992. 

b)  Ghi l@i sH hiIu biJt cKa b@n v5 môi tr>Ong h&c tQp LG. 

—  ThJ nào là môi tr>Ong h&c tQp lSp ghép? Môi tr>Ong h&c tQp LG bao gWm 

nhXng yJu tY nào? 

—  B@n có nhQn xét gì v5 sH khác nhau giXa môi tr>Ong h&c tQp cKa LG vSi 

lSp %_n? 

c)  Sau khi h&c xong phan này, b@n có nhQn xét gì v5 sH khác nhau giXa môi 

tr>Ong h&c tQp cKa LG vSi lSp %_n? 

1.2. Đọc thông tin dưới đây, so sánh với ý kiến của mình và hoàn thiện 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

1.  Môi tr>Ong d@y h&c LG bao gWm môi tr>Ong vQt chct và môi tr>Ong 

tinh than. 

—  Môi tr>Ong vQt chct là toàn bC không gian didn ra quá trình d@y — h&c 

lSp ghép, mà f %ó có b:ng, bàn, ghJ, không khí… th>Ong g&i là không 

gian lSp h&c, %>ic bY trí, sjp xJp hip lí %I %:m b:o d@y h&c lSp ghép 

%@t hi,u qu:. 

Vi,c sk dlng không gian lSp h&c f LG mCt cách hip lí là can thiJt bfi vì: 

m lSp ghép, do %nc %iIm trong cùng mCt không gian didn ra ho@t %Cng 

h&c tQp cKa các NTp khác nhau, %Wng thOi trong các giO d@y HS th>Ong 

xuyên %>ic chia thành các nhóm nhq %I h&c %Cc lQp; HS f %C tusi tiIu 

h&c l@i th>Ong >a thích tranh :nh, vQt thHc… sinh %Cng và hcp dtn, nên 
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n!u l%p h(c bài trí nghèo nàn, b4 trí không phù h8p v%i :;c :i<m t> ch?c 

dAy h(c C LG sG Hnh hICng t%i quá trình dAy h(c, t%i hiMu quH cNa tPng 

giQ dAy.  

STp x!p vVt dWng trong l%p cXn :Hm bHo phù h8p v%i viMc t> ch?c dAy 

h(c LG, :Hm bHo sY giao ti!p thân thiMn gi[a GV và HS, gi[a HS và HS. 

Phòng h(c :I8c trang trí :`n giHn, :N ánh sáng, tAo :I8c không khí am 

áp trong quá trình dAy h(c. 

—  Môi trIQng tinh thXn gdm các m4i quan hM gi[a GV, HS, ceng :dng liên 

quan t%i quá trình dAy h(c l%p ghép. TAo :I8c m4i quan hM t4t gi[a GV 

v%i HS, gi[a nhà trIQng v%i ceng :dng sG giúp cho các hoAt :eng dAy h(c 

LG :At hiMu quH.  

2.  ViMc xây dYng và sk dWng không gian l%p h(c trong l%p ghép cXn :Hm bHo: 

—  PhWc vW mWc tiêu giáo dWc nhmm nâng cao chat lI8ng dAy h(c. 

—  Lay phI`ng pháp dAy h(c m%i “thXy chN :Ao, trò chN :eng” làm c` sC. 

—  pHm bHo tính khoa h(c, thqm mr, vM sinh h(c :IQng, linh hoAt và thYc tisn. 

—  Phù h8p v%i tâm lí trt em :e tu>i ti<u h(c nói chung và HS ti<u h(c vùng 

dân tec thi<u s4 nói riêng. GV và HS cùng làm, có sY tham gia cNa phW 

huynh HS. 

NHIỆM VỤ 2 

2.1. Vẽ sơ đồ lớp học và phân tích 

a)  VG lAi s` :d vx cách sTp x!p không gian l%p :`n. 

b)  VG s` :d mô tH không gian phòng h(c LG cNa bAn. 

c)  Ghi lAi sY gi4ng nhau và khác nhau gi[a không gian l%p h(c gi[a l%p :`n 

và l%p ghép. 

2.2. Đọc thông tin phản hồi dưới đây và hoàn thiện ý kiến của mình 
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THÔNG TIN PHẢN HỒI  

—  S# $%: Môi tr,-ng v1t ch4t l6p ghép hai trình $;: 

Hình th&c 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình th&c 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

—  S# $%: Môi tr,-ng v1t ch4t l6p ghép ba trình $;: 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

     

 

                

Bảng đen 

Bàn GV 

NTĐ a) 

Tủ đựng 

tài liệu TK 

 

   

 

  

 

   

 

  

Bàn GV 

Tủ đựng 

ĐDDH 

 

   

 

   

 

  

 

   

 

   

 

  

NTĐ b) 

Bảng đen 

Tủ đựng 

ĐDDH 

 

     

  

 

     

 

                

NTĐ a) 

Tủ đựng 

tài liệu TK 
Bàn GV 

NTĐ b) 

Bảng đen 

 

   

 

   

 

  

 

   

 

   

 

  

Bảng đen 

Tủ đựng 

ĐDDH 

 

     

  

 

     

 

                

Tủ đựng 

tài liệu TK 
Bàn GV 

NTĐ b) 

Bảng đen 

Bảng đen 

NTĐ a) 

 

   

 

  

 

   

 

  

 

   

 

   

 

   

 

  

NTĐ c) 

Bảng đen 
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—   Không gian l*p h,c gi.a l*p /0n và l*p ghép có s6 gi7ng nhau và 

khác nhau.  

Gi7ng nhau = ch>, c@ng có nh.ng /A vBt: bFng, bàn, ghG, tH…. Khác 

nhau: do l*p ghép bao gAm hai hay nhiNu h0n các nhóm trình /Q cùng 

h,c trong mQt không gian l*p h,c nên viTc b7 trí các /A vBt = các vV trí 

thuBn lWi cho viTc sX dYng cHa các nhóm trình /Q.  

NHIỆM VỤ 3 

3.1. Suy nghĩ, phân tích và trả lời câu hỏi sau 

a)  Theo b]n, môi tr^_ng tinh th`n tác /Qng thG nào t*i chat l^Wng d]y h,c 

= l*p ghép? 

b)  C`n làm thG nào /d t]o ra s6 thoFi mái, thân thiTn, g`n g@i trong m7i 

quan hT GV — HS, HS — HS trong môi tr^_ng h,c tBp LG? Ghi l]i nh.ng 

kinh nghiTm cHa bFn thân. 

c)  ViGt ý kiGn cHa b]n vào giay A

4

; Trao /ni v*i /Ang nghiTp khi sinh ho]t 

chuyên môn.   

3.2. Đọc thông tin phản hồi dưới đây và hoàn chỉnh ý kiến của mình 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

Môi tr^_ng tinh th`n trong môi tr^_ng d]y h,c LG bao gAm: các m7i 

quan hT GV, gia /ình, cQng /Ang và HS. 

—  Giáo viên có vai trò quan tr,ng trong quá trình tiGp nhBn kiGn thqc và rèn 

luyTn cHa HS. Tình cFm, thái /Q cHa ng^_i GV /7i v*i HS Fnh h^=ng tr6c 

tiGp t*i HS trong quá trình /ó. Trong môi tr^_ng LG, ng^_i GV c`n t]o m7i 

quan hT mBt thiGt, gsn bó v*i HS /d t]o nên môi tr^_ng h,c tBp thân thiTn. 

—  t vùng dân tQc thidu s7, nhiNu gia /ình ch^a thBt s6 quan tâm t*i viTc h,c 

tBp cHa con cái, còn khoán trsng chat l^Wng cho GV. C`n có m7i quan hT 

t7t gi.a nhà tr^_ng v*i gia /ình trong viTc duy trì su s7, t]o môi tr^_ng h,c 

tBp thuBn lWi thì viTc h,c tBp cHa HS LG m*i có nhiNu c0 hQi tiGn bQ. 

—  CQng /Ang là n0i các em giao tiGp hvng ngày. Nh.ng giá trV truyNn th7ng, 

/Vnh h^*ng kinh tG, /xc /idm xã hQi và tôn giáo /Nu Fnh h^=ng /Gn viTc 

d]y và h,c trong nhà tr^_ng. Nhà tr^_ng, /xc biTt là GV d]y LG c7 gsng 

tBn dYng nh.ng tBp quán t7t cHa cQng /Ang trong giáo dYc tr{. Ph7i hWp 

v*i cQng /Ang trong nh.ng ho]t /Qng giáo dYc cY thd cHa LG, t]o môi 

tr^_ng d]y h,c thuBn lWi cho HS h,c = LG. 
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—  Nhà tr'(ng là n,i tr. em h1c t3p, 6 7ây tr. có c, h;i ti<p xúc v@i bBn bè 

cùng trang lFa, v@i bBn bè thu;c các dân t;c khác nhau. Trong LG, do có 

nhiPu nhóm trình 7; nên tr. thu;c nhiPu 7; tuSi khác nhau. N<u tBo 7'Tc 

mUi quan hW tUt giXa HS — HS trong m;t l@p, thông qua các hoBt 7;ng 6 l@p 

ghép nh' h1c theo nhóm thì ch]t l'Tng h1c t3p c^a HS 7'Tc nâng lên, tinh 

th_n 7oàn k<t 7'Tc thi<t l3p, ý thFc t3p tha 7'Tc xây dbng… Trong tr'(ng 

hTp mUi quan hW 7ó không 7'Tc thi<t l3p thì viWc ti<n hành các kd thu3t LG 

sf không thbc hiWn 7'Tc. Do v3y, 7òi hii phji xây dbng mUi quan hW giXa 

HS — HS trong tr'(ng theo h'@ng 7oàn k<t, giúp 7k nhau cùng ti<n b;.  

Hoạt động 2. Thực hành sắp xếp không gian hoạt động của giáo 

viên và học sinh trong môi trường lớp ghép 

NHIỆM VỤ 1 

1.1. Mô tả, vẽ và phân tích 

a)  Vf lBi cách snp x<p không gian hoBt 7;ng c^a GV và HS trong phòng h1c 

LG c^a bBn 6 7oa ph',ng. 

b)  Phân tích s, 7r 7ã vf và 7'a ra ý ki<n thay 7Si cách snp x<p không gian 

hoBt 7;ng c^a GV hotc HS hTp lí, khoa h1c h,n. 

c)  Dba vào s, 7r c^a bBn, cùng HS snp x<p không gian phòng h1c n,i bBn 

dBy h1c theo các hoBt 7;ng (m;t trong 3 kiau snp x<p). 

d)  Trao 7Si v@i 7rng nghiWp trong khi sinh hoBt chuyên môn vP s, 7r 7'Tc 

coi là tUi 'u c^a bBn. 

1.2. Đọc thông tin dưới đây và đối chiếu với cách sắp xếp của mình về 

môi trường hoạt động trong lớp ghép 

 

NHIỆM VỤ 2 

2.1. Thực hành  

a)  Dba vào s, 7r c^a bBn (trong nhiWm vw 1) cùng HS snp x<p không gian 

phòng h1c n,i bBn dBy h1c theo các hoBt 7;ng (3 kiau snp x<p). 

b)  Vf lBi s, 7r 3 kiau snp x<p thi<t bo yDDH, không gian l@p h1c 7ã  

thbc hành. 

c)  Tr'ng bày bFc vf s, 7r lên t'(ng. 

2.2. Đọc thông tin dưới đây và đối chiếu với cách sắp xếp của mình về 

môi trường hoạt động trong lớp ghép 
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THÔNG TIN PHẢN HỒI  

—  Bàn làm vi)c c+a GV nên 01t 3 v4 trí thích h8p, giúp GV có th> bao quát 

toàn lDp hEc, không b4 các vHt dJng chKn, vLDng. 

—  Vi)c sKp xPp chQ ngRi h8p lí cho HS các NTW có ý nghYa hPt sZc quan 

trEng 0[i vDi vi)c 0\m b\o tr]ng thái hEc tHp t[t, vDi mJc 0ích: T]o 0i_u 

ki)n 0> HS ch+ 0`ng làm vi)c 0`c lHp; GV db quan sát, theo dõi, 0i_u 

khi>n các ho]t 0`ng c+a c\ lDp và c+a teng HS. ChQ làm vi)c c+a HS 

(nhóm, cá nhân) do GV quyPt 04nh ckn cZ vào kh\ nkng tiPp thu và mZc 

0` hiPu 0`ng c+a HS trong lDp. Sl thay 0mi v4 trí, chQ ngRi còn góp phon 

t]o hZng thú hEc tHp cho HS.  

— M`t s[ cách sKp xPp:  

+  Cách sKp xPp chQ ngRi cho HS quay v_ m`t hLDng, HS ngRi 0[i di)n vDi 

GV. Cách b[ trí này thuHn l8i cho ho]t 0`ng trlc tiPp gira GV và HS, có 

th> thlc hi)n 3 nhrng gis d]y chung, nhrng ho]t 0`ng chung khi GV 

làm vi)c chung vDi lDp. Cách sKp xPp này làm h]n chP nhrng ho]t 0`ng 

gira HS vDi HS. 

+  XPp chQ ngRi theo nhóm: MQi nhóm có m`t nhi)m vJ riêng. HS ngRi 

quây quon, cùng thlc hi)n nhi)m vJ c+a nhóm, do trL3ng nhóm 0i_u 

khi>n, ho1c thlc hi)n nhi)m vJ cá nhân do GV trlc tiPp giao vi)c. 

NgRi theo cách này, GV có th> 0Pn làm vi)c trlc tiPp vDi teng nhóm, 

hLDng dvn nhóm trL3ng và teng HS (01c bi)t là HS yPu). Các nhóm làm 

vi)c 0`c lHp không c\n tr3 0Pn ho]t 0`ng c+a nhau. 

+  XPp chQ ngRi theo hình chr U: HS ngRi theo hình chr U 0> cùng làm 

vi)c vDi GV ho1c làm vi)c theo nhóm, mQi nhóm có m`t nhi)m vJ. ChQ 

ngRi c+a HS (nhóm, cá nhân) có th> thay 0mi theo teng ho]t 0`ng, teng 

tiPt hEc ho1c teng kho\ng thsi gian ngKn c+a tiPt hEc nhym 0]t 0L8c 

mJc 0ích c+a tiPt d]y, (nPu phòng hEc 0+ r`ng) sz thuHn ti)n cho sl tác 

0`ng qua l]i gira GV và HS, gira HS vDi nhau. Cách sKp xPp chQ ngRi 

cho HS theo nhóm sz khuyPn khích HS trao 0mi, h8p tác vDi nhau trong 

công vi)c. 

Khi sKp xPp bàn ghP trong phòng hEc, GV con ghi nhD: l[i 0i l]i trong 

phòng, chQ dành cho sl làm vi)c theo nhóm, cho cá nhân,... 

—  M`t s[ s| 0R cách sKp xPp chQ làm vi)c c+a GV và HS: 
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a)  HS ng'i quay v- m/t h23ng 45i di7n v3i GV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  HS ng'i quay v- m/t h23ng theo hình ch? U 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)  HS ng'i h23ng vào nhau theo nhóm nhC 
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Hoạt động 3. Tổ chức sắp xếp thiết bị, đồ dùng trong phòng học 

NHIỆM VỤ 

1.1. Nghiên cứu và thực hành 

a)  Nh%ng thi*t b,, ./ dùng c3n thi*t trong phòng h8c là gì? 

b)  D>a vào ho@t .Ang 2, hCDng dEn HS H lDp h8c cIa b@n sK dLng không 

gian phòng h8c .O trCng bày góc bA môn. 

c)  Th>c hành trCng bày sUn phVm trên tCXng, sYp x*p các góc bA môn, 

trCng bày sUn phVm, sách... 

1.2. Đọc thông tin dưới đây và hoàn chỉnh ý kiến của mình 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

—  ]O .Um bUo cho vi^c d@y h8c H lDp ghép .@t hi^u quU cao, c3n bb trí các 

thi*t b,, ./ dùng d@y h8c c3n thi*t H trong phòng h8c. Ngoài bUng, bàn 

gh* GV, bàn gh* HS còn có: các góc bA môn; tI, giá sách; bàn, giá/tI .O 

thi*t b, d@y — h8c… 

—  Tùy theo hình dáng, kích thCDc cIa phòng h8c, ngCXi sK dLng, sb lCkng 

nhóm HS và nh%ng mLc tiêu c3n .@t, có thO có nh%ng cách sYp x*p khác 

nhau trong các phòng h8c. Có thO trCng bày H nh%ng nmi .Ckc quy .,nh 

nhC sau: 

+  Góc bA môn: .O các mô hình, thi*t b, liên quan tDi môn h8c; ./ dùng t> 

làm cIa GV, HS; sách, tài li^u tham khUo; sm ./, ho@ ./, bài vi*t, tranh 

vo cIa HS; tranh Unh in; mô hình do HS, GV, cha mp HS... sCu t3m hoqc 

t> làm... 

Cách s&p x)p: ]/ dùng nào sK dLng lâu dài treo lên cao, ./ dùng theo 

chI .s treo H nmi thích hkp .O dt tháo gu, thay .vi. Màu sYc c3n .Um bUo 

tính mx thuyt và v^ sinh h8c .CXng. 

Các góc b. môn: 

•  Góc Toán 

•  Góc Ti*ng Vi^t 

•  Góc T> nhiên và Xã hAi 

•  Góc các bA môn khác 
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L!u ý: Góc Toán và góc Ti,ng Vi.t th12ng 314c s6p x,p 9 hai m<ng 

t12ng li>n k> ho@c 3Ai di.n nhau. Góc TE nhiên và Xã hIi giúp HS g6n bó 

thêm vNi cIng 3Ong. S<n phPm tr1ng bày là vSt thSt, mô hình mang 3Sm 

nét vXn hoá truy>n thAng dân tIc. 

+  B<ng lNp: M^i nhóm trình 3I có mIt b<ng riêng 

B<ng 3en 314c 3@t 9 v` trí sao cho: HS db quan sát; GV và HS se dfng tAi 

3a di.n tích cga b<ng. 

+  Tg, giá sách: Tg nên 3@t 9 góc phòng; Giá sách 3@t 9 nii gjn cea sk; lO 

dùng, tài li.u, hO si 3n trong tg và giá cjn 314c s6p x,p gon gàng, ngXn 

n6p, thuSn ti.n cho vi.c se dfng. 

+  Bàn, giá/tg 3n thi,t b` dqy — hoc: 

Nên có mIt sA bàn 3@t 9 góc lNp ho@c cqnh t12ng cga các góc bI môn 

dùng 3n tr1ng bày s<n phPm do HS, GV tE làm dành cho môn hoc 3ó. 

S<n phPm tr1ng bày cjn có nhãn ghi tên ng12i làm ho@c ng12i s1u tjm. 

Có giá/tg 3n 3Eng thi,t b` dqy hoc và các s<n phPm tr1ng bày luân phiên.  

+  Nhung v` trí khác cga phòng hoc: Có thn trang trí quanh các cIt nhà: treo 

lo hoa, treo giá, c6m c2; phía d1Ni trjn nhà có thn treo dây móc xích, hoa 

givy... Nhung m<ng t12ng trAng có thn treo tranh <nh, binu b<ng, 3O 

vSt... theo chg 3>. Khi h,t th2i gian tr1ng bày, db dàng cvt 3i, thay bxng 

hi.n vSt khác. 

Tranh <nh, binu b<ng, 3O vSt.. 314c tr1ng bày ph<i 3<m b<o hài hoà v> 

màu s6c, kích th1Nc, my thuSt và v. sinh hoc 312ng. SA l14ng và chgng 

loqi nhung vSt trang trí này dzng 9 m{c 3I vza ph<i. 

Hoạt động 4. Thực hành xây dựng môi trường dạy học lớp ghép 

ở một số giờ học 

NHIỆM VỤ 1  

1.1. Liệt kê một số giờ học khác môn  

a)  Li%t kê v* cách s/p x2p không gian phòng h7c: 

+  Cho gi< d>y môn Ti2ng Vi%t và môn Toán.  

+  Cho gi< d>y môn Toán và môn Ngh% thuGt. 

+  Cho gi< d>y môn Ti2ng Vi%t, môn TI nhiên và Xã hLi.  
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b)  B$n hãy vi+t vào gi0y m2t cách s6p x+p không gian phòng h=c c>a m2t 

gi? d$y khác môn và Aánh giá k+t quD mà b$n Aã thu AEFc sau khi h=c 

phGn này. 

1.2. Đọc thông tin dưới đây và liên hệ với cách sắp xếp không gian ở 

trên xem đã thật hợp lí chưa. Nếu chưa thì điều chỉnh 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

—  Trong gi? h=c này mLi NTN có nhiPm vQ khác nhau, vì vTy cGn t$o cho 

mLi nhóm m2t khoDng không gian phù hFp vVi các ho$t A2ng sW diXn ra 

cùng m2t th?i gian trong môi trE?ng h=c tTp LG. ViPc s6p x+p không gian 

bao g\m: s6p A^t A\ dùng d$y — h=c, thi+t b_ theo n2i dung môn h=c a 

các góc b2 môn cGn AEFc ti+n hành trEVc gi? d$y và Aúng vVi n2i dung 

bài h=c c>a các NTN. 

—  Gi? d$y này cGn có th?i gian cho ho$t A2ng chung c>a cD lVp. 

—  GV huy A2ng HS tham gia vào viPc trang trí và sg dQng không gian lVp 

h=c, cho phép HS bày ti ý ki+n vk nhlng quy+t A_nh có Dnh hEang A+n 

môi trE?ng h=c tTp c>a các em. Qua viPc làm c>a HS, môi trE?ng tinh 

thGn trong LG AEFc cDi thiPn qua các ho$t A2ng hFp tác gila HS và HS. 

L!u ý: Các sDn phom c>a HS AEFc trEng bày, treo, dán lên tE?ng cGn chú 

ý có AGy A> các thành phGn HS trong lVp.  

NHIỆM VỤ 2 

2.1. Xem băng và ghi chép ý kiến cá nhân 

a)  Xem trích Ao$n gi? h=c chung phân môn Kt chuyPn a LG hai trình A2  

3 + 4. 

b)  Ghi l$i ý ki+n vk cách tx chyc d$y h=c trong trích Ao$n vza xem: 

+  Cách s6p x+p chL ng\i.  

+  V_ trí làm viPc c>a GV. 

+  S6p x+p A\ dùng d$y — h=c, sDn phom t{ làm... 

+  Sg dQng không gian phòng h=c. 

c)  Hãy h\i tEang cách s6p x+p thi+t b_, NDDH, không gian phòng h=c trong 

trích Ao$n b}ng và có tht bx sung cho lVp h=c c>a b$n. 

2.2. Đọc thông tin dưới đây và bổ sung ý kiến cho cá nhân 
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THÔNG TIN PHẢN HỒI  

—  Th$i gian các NT, cùng h.c chung m1t n1i dung ki5n th6c thì s9p 

x5p HS ng>i cùng quay vB m1t hCDng. Th$i gian các NT, h.c n1i 

dung ki5n th6c theo các trình I1 khác nhau thì s9p x5p HS ng>i theo 

tJng NT,... 

—  ViLc s9p IMt các thi5t bO, I> dùng dQy — h.c tùy thu1c vào n1i dung cSa 

gi$ h.c. Các thi5t bO, ,DDH ICVc sW dXng trong tJng không gian h.c tZp 

cSa m[i nhóm. N5u GV th^y c_n có s` hVp tác cSa các nhóm thì c_n tQo 

ra không gian hVp lí cho các nhóm hoQt I1ng. 

NHIỆM VỤ 3  

3.1. Suy nghĩ và trả lời câu hỏi  

+  HoQt I1ng h.c tZp didn ra e sân trC$ng c_n chú ý I5n nhing IiBu kiLn gì? 

+  Môi trC$ng xung quanh trong gi$ h.c này lnh hCeng gì tDi HS? 

+  C_n có nhing biLn pháp nào Im hQn ch5 s` lnh hCeng cSa môi trC$ng 

xung quanh tDi HS trong gi$ h.c này? 

3.2. Viết các biện pháp nhằm hạn chế sự ảnh hưởng của môi trường 

xung quanh tới HS trong giờ học ngoài phòng học vào giấy khổ 

to (A

o

), treo lên tường để ghi nhớ thường xuyên. 

3.3. Đọc thông tin dưới đây và hoàn chỉnh các ý kiến trong nhiệm vụ  

3.1, 3.2 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

—  Sân chni c_n ICVc coi và to ch6c nhC m1t b1 phZn cSa môi trC$ng h.c 

tZp. Sân chni không chp là m1t phCnng tiLn Im giáo dXc thm ch^t mà có 

thm k5t hVp chni trò chni h.c tZp. Khi ti5n hành Io IQc (trong gi$ h.c 

Toán), tìm phCnng hCDng (trong gi$ T` nhiên và Xã h1i) thì sân chni 

ICVc xem nhC m1t không gian h.c tZp. 

—  Khi hoQt I1ng h.c tZp didn ra e sân trC$ng, GV c_n chú ý I5n th$i ti5t, s` 

an toàn, c_n tZn dXng các tán cây xanh, các mái hiên nhà..., c_n tìm m1t 

vO trí thích hVp Im tZp hVp, IiBu hành HS.  

—  Nhing gi$ h.c ngoài phòng h.c c_n tránh s` phân tán cSa các nhóm 

h.c tZp, không Im HS bO lnh hCeng bei môi trC$ng xung quanh, do Ió 

c_n có hiLu lLnh IiBu hành và chia nhx s` quln lí. 
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Nội dung 3 

VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN TRONG VIỆC XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG  

DẠY HỌC LỚP GHÉP CÓ HIỆU QUẢ 

Hoạt động 1. Xác định những yêu cầu đặt ra đối với giáo viên 

dạy lớp ghép 

NHIỆM VỤ  

1.1. Rà soát, suy nghĩ và ghi chép ý kiến cá nhân 

B!n $%ng ý v)i nh,ng ý ki.n nào và ph2n $3i nh,ng ý ki.n nào d5)i $ây? 

(:ánh d<u × vào ô  nh,ng ý phù h@p v)i suy nghB cDa b!n) 

 TrJ em thích GV chQ b2o cRn kS tTng viUc mVt. 

 TrJ em thích làm nh5 ng5Yi l)n $Z t[ qu2n lí viUc h]c t^p cDa mình. 

 TrJ em không thZ t[ qu2n lí viUc h]c t^p cDa chúng $5@c. 

 TrJ em thích h]c v)i nhau. 

 TrJ em thích h]c nh,ng cái có thZ áp dbng $5@c ngay. 

 TrJ em thích $5@c làm nh5 thcy, cô giáo $Z d!y h]c cho ng5Yi khác. 

1.2. Đọc thông tin dưới đây và đối chiếu với ý kiến của mình ở trên 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Tâm lí l&a tu*i và ./c .i1m h3c t4p c6a h3c sinh ti1u h3c 

TrJ em không ti.p thu ki.n thec mVt cách thb $Vng và mfi HS $iu có 

kho ki.n thec riêng trên ck sl nh,ng kinh nghiUm s3ng và h]c t^p 

tr5)c $ó. D!y h]c sS có hiUu qu2 n.u HS thi.t l^p $5@c m3i liên hU gi,a 

nh,ng cái m)i h]c v)i kho ki.n thec mà các em $ã có. Quan tr]ng hkn, 

trJ em không nh,ng ccn $5@c h]c ch,, bi.t tính toán $Z có thZ th[c 

hành trong cuVc s3ng hpng ngày mà còn ccn $5@c h]c nh,ng hành vi, 

cr chQ, nh,ng lYi nói và cách suy nghB, l^p lu^n $Z hoà nh^p vào cuVc 

s3ng xung quanh. 
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Vi"c h&c t(p c*a HS ti.u h&c s1 23t hi"u qu5 cao trong nh:ng ho3t 2;ng 

th<c hành và trong các ho3t 2;ng mà trA thBy thích thú. 

MHi 2Ia trA có nh:ng kinh nghi"m và kh5 nLng khác nhau 2Mi vNi nh:ng 

d3ng ho3t 2;ng khác nhau và các lQnh v<c khác nhau. Do 2ó, mHi 2Ia trA 

có mIc 2; tiTp thu kiTn thIc riêng.  

Quá trình h&c t(p c*a trA diXn ra Y m&i nZi, m&i lúc và m&i tình huMng, 

không ch\ Y tr]^ng h&c mà c5 Y nhà và Y nh:ng chH chúng vui chZi. TrA 

không ch\ h&c t` trong sách, báo, mà quan tr&ng hZn chúng có th. h&c 

t` trong nh:ng ho3t 2;ng, trong các tình huMng trong cu;c sMng. TrA 

không ch\ h&c t` thby giáo hay ng]^i lNn mà chúng có th. h&c 2]cc rBt 

nhidu t` b3n bè trong nh:ng bufi trò chuy"n, tranh lu(n hay cùng h&c 

vNi nhau. GV cbn sj dkng nh:ng nguln thông tin, t] li"u phong phú 

trong sách, báo và c5 nh:ng hi"n t]cng, tình huMng trong cu;c sMng 

th<c, 2mc bi"t là kinh nghi"m và th<c tT c*a chính các em 2. kích thích 

HS suy nghQ, 2]a ra nh:ng nh(n xét, gi5i thích và 2ánh giá theo ý kiTn, 

quan 2i.m riêng c*a các em.  

Ho"t %&ng c*a giáo viên l1p ghép 

LG bao glm nh:ng HS Y các lIa tufi và trình 2; khác nhau, có nh:ng 

kinh nghi"m và nhi"m vk h&c t(p khác nhau. Vì thT, môi tr]^ng LG có 

tính 2a d3ng nh] m;t xã h;i thu nht. Nh:ng mMi quan h" trong h&c t(p 

và giao tiTp trên cZ sY trách nhi"m và s< tin c(y lvn nhau s1 làm các em 

t< tin hZn và h&c 2]cc Y nhau nh:ng kinh nghi"m sMng cbn thiTt. GV cbn 

chú ý:  

— Tf chIc lNp h&c c*a mình thành m;t môi tr]^ng mà mHi HS có cZ h;i 

th. hi"n và phát tri.n kh5 nLng cyng nh] trách nhi"m cá nhân c*a mình, 

2mc bi"t 2Mi vNi các em thiTu m3nh d3n và ch]a có thành tích rõ r"t.  

— Tf chIc lNp h&c c*a mình thành m;t môi tr]^ng mà các HS có quan h" 

thân thiTt vNi nhau và luôn có nhu cbu 2]cc chia sA, h&c hti lvn nhau và 

giúp 2| nhau. 

D3y h&c LG 2òi hti GV ph5i xây d<ng kT ho3ch bài d3y m;t cách công 

phu 2. thu hút tBt c5 HS trong lNp ho3t 2;ng tích c<c 2. 23t 2Tn nh:ng 

mkc tiêu 2ã 2mt ra cho các nhóm T} khác nhau. GV d3y LG không th. 

2mt s< quan tâm c*a mình 2Tn nhóm này hay bài này hZn nhóm khác 

hay bài khác. Có 3 câu hti GV cbn tr5 l^i trong lúc so3n giáo án: 
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• HS các NT' c(n ph,i n.m 012c cái gì trong bài này? (m=c tiêu) 

• Làm thB nào 0C HS hDc nhEng kiBn thGc hay kI nJng này tKt hLn? (Cách 

tN chGc và ph1Lng pháp)  

• HS c(n bao lâu 0C hoàn thành hoRt 0Sng này? 

'C 0iTu khiCn mSt giU hDc V LG, GV ph,i tN chGc các hình thGc dRy hDc 

khác nhau nh1 dRy tr[c tiBp cho c, l\p hay cho t]ng NT' ho^c cho HS 

các nhóm khác hDc t`p 0Sc l`p khi GV không có m^t. Tuy nhiên, GV dRy 

LG nên chú ý reng hDc t`p theo nhóm nhg có ý nghIa giáo d=c rht l\n bVi 

vì trong nhóm các em có thC cùng nhau gi,i quyBt nhEng nhikm v= phGc 

tRp hLn và hLn nEa, các em có thC hDc 012c rht nhiTu các kI nJng c(n 

thiBt t] trong các hoRt 0Sng chung cla nhóm. GV nên chú ý sn d=ng các 

hình thGc tN chGc dRy hDc khác nhau 0C HS hDc 012c nhEng kinh 

nghikm làm vikc khác nhau. 

DRy hDc LG là mSt công vikc không dp dàng nh1ng GV có thC tìm thhy s[ 

tr2 giúp trong môi tr1Ung hoRt 0Sng cla mình: các bRn 0rng nghikp, cha 

ms HS và chính các em HS. GV hãy tìm cách lôi cuKn các l[c l12ng cùng 

tham gia vào quá trình dRy hDc 0C mvi ng1Ui 0Tu có trách nhikm và 012c 

phát huy kh, nJng cla mình trong s[ nghikp giáo d=c trw em.  

Cho 0Bn nay, dRy hDc LG vxn 0ang sn d=ng chung hk thKng ch1Lng 

trình và sách giáo khoa 012c biên soRn theo t]ng l\p. 'iTu 0ó v]a 0^t 

ra yêu c(u cao 0Ki v\i GV dRy LG, v]a kích thích tính sáng tRo và linh 

hoRt trong th[c tB tN chGc dRy hDc LG cla GV. Trách nhikm tN chGc dRy 

hDc 0C giúp 0y các HS cla mình 0Rt 0Bn nhEng m=c tiêu giáo d=c 0ã 

012c 0^t ra là mSt 0òi hgi có tính pháp lí và chính vì thB, GV buSc ph,i 

n.m vEng Ch1Lng trình tiCu hDc và 0^c bikt là ch1Lng trình cla các 

NT' trong l\p mình dRy. Tuy nhiên, Ch1Lng trình tiCu hDc và chính 

sách, quy 0{nh cla BS Giáo d=c và 'ào tRo luôn khuyBn khích các GV 

nói chung, GV dRy LG nói riêng có nhEng sáng kiBn 0C c,i tiBn và nâng 

cao chht l12ng dRy hDc. BRn 0ã có nhEng hiCu biBt ban 0(u vT dRy hDc 

LG, bRn hãy chia sw v\i chúng tôi và các bRn 0rng nghikp nhEng suy 

nghI, ý kiBn cla mình 0C chúng ta cùng hv tr2 và h2p tác v\i nhau 

trong vikc tN chGc dRy hDc LG.  
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Hoạt động 2. Giáo viên với việc xây dựng môi trường dạy học 

lớp ghép có hiệu quả 

NHIỆM VỤ 1 

1.1. Rà soát, suy nghĩ và ghi chép lại ý kiến cá nhân 

a)  HV t& ki)m tra xem mình 1ã hi)u v5 môi tr78ng h:c t<p LG ch7a? BBn 

1Cng ý vEi nhFng ý kiGn nào d7Ei 1ây? Hãy 1ánh dNu × vào ô . 

 GV cPn linh hoBt, chS 1Tng, sáng tBo khi sVp xGp thiGt bX YDDH. 

 T\ ch]c mTt gi8 h:c ^ LG theo các b7Ec nh7 ^ lEp 1_n. 

 GV cùng HS sVp xGp không gian phòng h:c phù hcp vEi gi8 h:c. 

 Các góc bT môn chf cPn tr7ng bày mTt lPn ngay 1Pu ngm h:c. 

 Chh ngCi cSa GV và HS giing ^ lEp 1_n. 

 Ý kiGn khác:   

  

b)  Hãy lilt kê nhFng công vilc mà bBn cho rnng 1oc bilt quan tr:ng 1ii vEi 

GV khi xây d&ng môi tr78ng h:c t<p LG: 

  

  

  

 

  

  

  

1.2. Đọc thông tin dưới đây và hoàn chỉnh ý kiến của mình 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

GV dBy LG có vai trò quan tr:ng trong vilc tBo d&ng môi tr78ng h:c t<p 

LG trong mTt phòng h:c cq th). Không gian phòng h:c LG 17cc ss dqng, 

sVp xGp linh hoBt và phù hcp vEi các nhóm HS khác nhau, 1Cng th8i giúp 

GV t\ ch]c các hoBt 1Tng 1a dBng mTt cách du dàng. 
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Vi"c xây d)ng không gian phòng h2c ph3 thu6c vào hoàn c:nh c3 th; 

c<a t=ng >?a ph@Ang, c<a t=ng phòng h2c. Trong quá trình xây d)ng và 

sJ d3ng không gian phòng h2c, GV cLn quan tâm: 

+  Giáo d3c HS giR gìn, b:o qu:n các vTt li"u trong phòng h2c, coi >ó là 

nhRng tài s:n quý c<a lXp. 

+  Y6ng viên, khuy[n khích HS, cha m] HS, cán b6 và nhân dân trong c6ng 

>^ng cùng tham gia s@u tLm t@ li"u làm phong phú thêm cho lXp h2c. 

+  Th@ang xuyên >bi mXi cách tr@ng bày và trang trí phòng h2c cho hcp 

ddn >; HS thêm yêu lXp, ham mê h2c tTp. 

+  Phfi hgp vXi >?a ph@Ang giR gìn phòng h2c, làm cho phòng h2c th)c s) là 

nAi hcp ddn chhng nhRng vXi tri em mà còn vXi c: c6ng >^ng. VXi phòng 

h2c tranh tre nka lá, ch@a có >< các hình thkc b:o v" thì vi"c phfi hgp vXi 

c6ng >^ng trong vi"c giR gìn, b:o v" phòng h2c lli càng quan tr2ng. 

NHIỆM VỤ 2 

2.1. Tổ chức, vận động cộng đồng tham gia xây dựng môi trường dạy 

học lớp ghép 

—  Tli sao ph:i vTn >6ng c6ng >^ng tham gia? 

—  Làm th[ nào >; vTn >6ng c6ng >^ng tham gia? 

—  NhRng n6i dung tham gia c<a c6ng >^ng vXi vi"c xây d)ng môi tr@ang 

dly h2c lXp ghép. 

2.2. Đọc thông tin dưới đây và hoàn chỉnh ý kiến của mình 

THÔNG TIN PHẢN HỒI  

—  LXp ghép th@ang >óng r các >i;m tr@ang li, cA sr vTt chct thi[u thfn, ý 

thkc tham gia giáo d3c c<a m6t sf cha m] HS ch@a cao. Do vTy, vi"c 

vTn >6ng, tb chkc c6ng >^ng tham gia xây d)ng môi tr@ang lXp ghép là 

quan tr2ng. 

—  M6t sf nguyên tuc trong công tác tb chkc, vTn >6ng c6ng >^ng: 

+  CLn huy >6ng tct c: các dân t6c có trong c6ng >^ng nAi >wt lXp ghép 

tham gia công tác giáo d3c, >:m b:o s) >oàn k[t, bình >hng giRa các dân 

t6c cxng nh@ >:m b:o cho vi"c phát huy và giR gìn nét vyn hoá >wc tr@ng 

c<a t=ng dân t6c >fi vXi các holt >6ng dly h2c c<a lXp ghép. 
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+  C#n %&m b&o tính hi.u qu& c2a t4ng ho6t %7ng ph9i h:p. Hi.u qu& c= 

th> c2a các ho6t %7ng sA %em l6i sD hào hFng, phHn khJi cho các bên 

tham gia, t6o nên niLm tin, sD hi vNng và ý mu9n tiPp t=c tham gia vào 

các công vi.c khác. 

+  C#n cRn cF vào chFc nRng, nhi.m v= c2a các tS chFc trong xã; biPt dDa 

vào các thiPt chP xã h7i J vùng dân t7c thi>u s9 nh[: tr[Jng hN, già 

làng… %> tS chFc, v^n %7ng c7ng %_ng tham gia giáo d=c. 

—  M7t s9 n7i dung c= th>: 

+  Tham m[u vci cHp ud, chính quyLn, %oàn th> và các tS chFc xã h7i J 

%fa ph[gng %> bàn b6c và quyPt %fnh các ho6t %7ng: v^n %7ng HS %i 

hNc, hi tr: tài lDc v^t lDc cho phòng hNc lcp ghép: làm hàng rào, tr_ng 

cây xanh… Huy %7ng c7ng %_ng cùng tham gia b&o v., gil gìn lcp hNc 

hnng ngày.  

+  Moi già làng, tr[Jng b&n… gici thi.u vL t^p quán, phong t=c, kp thu^t 

canh tác cho GV, HS… H[cng dsn CB, GV nói tiPng dân t7c. 

+  V^n %7ng ph= huynh cùng HS trang trí lcp hNc; cung cHp cho lcp ghép 

nhlng v^t d=ng liên quan tci vRn hoá các dân t7c %> tr[ng bày… 

—  v> làm t9t c7ng tác v^n %7ng c7ng %_ng, ban giám hi.u c#n có kP ho6ch 

c= th> hàng nRm. Cán b7, GV c#n ch2 %7ng tìm hi>u phong t=c t^p quán 

các dân t7c J %fa ph[gng, tD hNc tiPng dân t7c… 

D. CÂU HỎI TỰ ĐÁNH GIÁ 

B!n hãy tr) l+i các câu h1i sau: 

1.  Suy nghp c2a b6n vL môi tr[ong hNc t^p LG khác gì so vci tr[cc %ây? 

   

   

   

   

   

2.  B6n hãy mô t& m7t môi tr[ong hNc t^p LG hai Tv (li.t kê các yPu t9 và 

m9i quan h....). 
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3. B$n còn có tr+ ng$i sau khi h3c ti4u module này không? Hãy nêu ABnh 

hCDng vFn dGng vH môi trCIng tinh thJn cho lDp h3c cLa b$n. 

 Không tr+ ng$i    Có tr+ ng$i  

   

   

  

   

   

   

4.  Trong các giI h3c, b$n sTp xVp HS ngXi theo ki4u nào nhiHu nhYt? T$i sao? 

   

  

   

   

   

   

B$n có hài lòng vDi cách sTp xVp Aó không? 

 Có       Không 

5.  B$n Aã s[ dGng các ki4u sTp xVp ch\ ngXi h3c trong nh]ng giI h3c ngoài 

lDp h3c cho môn h3c nào? Nêu thuFn l_i và khó kh`n khi s[ dGng sa AX 

cách sTp xVp ch\ ngXi Aó. 

   

   

  

   

   

   



MÔI TRƯỜNG DẠY HỌC LỚP GHÉP  |  37  

6.  B$n hãy )ánh d,u X vào ô thích h6p v8i b$n theo 3 c=t t> trái sang phCi 

dD8i )ây: 

N!i dung Hài lòng 

Bình 

th01ng 

Ch0a  

hài lòng 

Gã có thêm kinh nghiLm sau khi hMc n=i 

dung này 

   

ChO )=ng trong công viLc, t$o ra môi trDQng 

hMc tRp thân thiLn, thoCi mái, )oàn kSt... 

   

N=i dung )ã tiSp thu U tiVu module này    

Các n=i dung khác    

7.  B$n hãy )ánh d,u × vào ô  )Yu câu mà b$n th,y phù h6p. 

 a) Các góc b= môn không cYn thay )\i n=i dung theo tuYn ho]c chO )^. 

 b) Ch_ ng`i cOa HS thay )\i theo giQ hMc cc thV. 

 c) Ve trí làm viLc cOa GV cYn có khoCng cách gYn nh,t giga các nhóm. 

 d) G` dùng, sCn phhm cOa l8p hMc có thV xSp tuj thích trong phòng hMc. 

 e) G` dùng d$y — hMc, thiSt be không cYn smp xSp theo n=i dung môn hMc. 

Thông tin ph)n h*i cho câu h/i t0 1ánh giá 

Gáp án )úng: b và c. 

8.  LiLt kê các công viLc cYn tiSn hành khi xây dqng môi trDQng hMc tRp LG. 

a)  GV — nhà trDQng   

   

b)  GV — c=ng )`ng   

   

c)  GV — HS   

   

d)  HS — HS   
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