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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

Module T! ch%c h&c t(p cho h&c sinh trong l1p ghép giúp giáo viên hình 

thành cho HS m7t s9 k; n<ng t= ch>c ho?t @7ng hAc tBp và k; n<ng hAc 

tBp. Dây là viGc làm hHt s>c quan trAng @9i vLi cMp TiOu hAc — cMp hAc 

hình thành cách hAc cho HS. Giúp HS biHt cách hAc tBp, k; n<ng hAc tBp 

trong nhóm nhU, @Vc biGt là k; n<ng hAc cá nhân (hAc tBp @7c lBp), t?o 

@iYu kiGn cho ngZ[i GV t= ch>c có hiGu qu] bài hAc trong môi trZ[ng LG. 

Ngoài ra, còn giúp HS hình thành thói quen và kh] n<ng tb hAc su9t @[i. 

DiYu này rMt quan trAng trong xã h7i hiGn @?i. 

B. MỤC TIÊU  

I. MỤC TIÊU CHUNG 

Giúp ngZ[i hAc có thO: 

—  Nêu ra @Zfc nhgng @Vc @iOm hAc tBp cha HS trong LG. 

—  Mô t] m7t s9 cách @O giúp HS biHt @Vt câu hUi trong khi nghiên c>u bài 

hAc và trong khi làm viGc theo nhóm. 

—  Chj ra nhgng cách @O giúp hAc sinh biHt tb @ánh giá. 

—  Thao tác tkng lo?i yêu clu @9i vLi viGc xây dbng nYn nHp hAc tBp cha các 

ho?t @7ng trong LG. 

—  Thbc hành các bZLc giúp HS biHt tb t= ch>c hAc tBp @7c lBp (cá nhân và 

hAc theo nhóm) trong môi trZ[ng LG.  

—  ThO hiGn tính sáng t?o trong viGc t= ch>c hAc tBp linh ho?t, sinh @7ng 

trong LG. 

—  Tích cbc xây dbng cho hAc sinh nhgng n<ng lbc hAc tBp @7c lBp. 

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

Sau khi hAc xong module này, hAc viên có thO:  

1. Kiến thức 

—  Xác @onh @Zfc vai trò hAc tBp theo nhóm trong d?y hAc LG. 

—  Phân tích @Zfc m9i quan hG cha GV và HS trong hình th>c d?y hAc theo 

nhóm nhU. 

—  Nêu @Zfc cách t= ch>c d?y hAc theo nhóm q LG. 
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2. Kĩ năng 

Thi#t k# '()c nh,ng ho/t '0ng h1c t2p theo nhóm 7 LG.  

3. Thái độ 

Ch< '0ng, linh ho/t v2n dAng các hình thDc tE chDc h1c t2p theo nhóm 

trong d/y h1c LG.  

C. NỘI DUNG  

Nội dung 1 

VAI TRÒ CỦA DẠY HỌC LỚP GHÉP, QUAN HỆ GIỮA GIÁO VIÊN 

VÀ HỌC SINH TRONG TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO NHÓM NHỎ 

 

Hoạt động 1: Vai trò của giáo viên trong tổ chức dạy học theo 

nhóm nhỏ 

a)  HV nêu ra m0t sO cách 'P duy trì h1c t2p c<a HS 7 các nhóm trình '0 khi 

GV 'ang b2n làm viTc vUi m0t nhóm trình '0 khác. 

   

   

   

b)  HV lVa ch1n các câu d(Ui 'ây '(a vào hai c0t trong bXng 'P mô tX vZ '[c 

'iPm c<a h1c t2p theo nhóm nh\ và h1c t2p cá nhân:  

—  GiXi quy#t nh,ng nhiTm vA '`n giXn. 

—  GiXi quy#t nh,ng nhiTm vA phDc t/p. 
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—  HS t% làm vi+c. 

—  HS có giao ti2p v4i b6n bè. 

—  HS h:p tác làm vi+c v4i nhau. 

—  HS giúp >? nhau, hAc hBi lCn nhau. 

—  HS theo >uEi nhi+m vF cho mFc >ích cá nhân. 

—  HS theo >uEi nhi+m vF cho mFc >ích chung. 

Bảng. So sánh học tập theo nhóm nhỏ và học tập cá nhân 

 !c $i&m h)c t+p theo nhóm nh1  !c $i&m h)c t+p cá nhân 

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

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

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

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

c)  HV t% kiLm tra xem mình >ã hiLu tâm lí cQa HS tiLu hAc chRa. B6n >Tng 

ý v4i nhVng ý ki2n nào và phWn >Xi nhVng ý ki2n nào dR4i >ây:  

—  Tr] em thích GV ch_ bWo c`n ka tbng vi+c mct? 

—  Tr] em thích làm nhR ngRei l4n >L t% quWn lí vi+c hAc tgp cQa mình? 

—  Tr] em không thL t% quWn lí vi+c hAc tgp cQa chúng >R:c? 

—  Tr] em thích hAc v4i nhau? 

—  Tr] em thích hAc nhVng cái có thL áp dFng >R:c ngay? 

—  Tr] em thích >R:c làm nhR thiy, cô giáo >L d6y hAc cho ngRei khác? 

HV li+t kê nhVng công vi+c mà mình cho rkng >`c bi+t quan trAng >Xi v4i 

ngRei GV d6y LG. 

—  mL xây d%ng LG cQa mình thành mct l4p hAc tXt: 

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

—  mL chunn bo cho mct ngày làm vi+c có k2t quW tXt:  

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

—  mL ti2n hành gie d6y tXt: 

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

—  mL >cng viên, kích thích HS hAc tgp:  

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

Đọc những thông tin dưới đây để hoàn chỉnh ý kiến của mình. 
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THÔNG TIN PHẢN HỒI   

—  Trong LG, GV có nhi/m v2 t4 ch5c h6c t7p cho HS ; các nhóm trình >? 

khác nhau. Vì v7y, ngEFi GV không thH cùng m?t lúc hELng dNn, giOng 

dPy trQc tiRp cho tSt cO các nhóm trình >? có trong lLp. Xây dQng và phát 

huy khO nWng h6c t7p tQ l7p cXa HS là >iYu ki/n thiRt yRu >H bOo >Om cho 

HS ; các nhóm trình >? trong m?t lLp có thH duy trì h6c t7p trong hoàn 

cOnh không có GV trQc tiRp cùng làm vi/c. Chính vì thR, dPy h6c nhóm 

nh] có vai trò >_c bi/t quan tr6ng trong dPy h6c ; LG. 

Th" nh%t, khO nWng làm vi/c cXa nhóm cao han khO nWng thQc hi/n cXa 

tbng HS riêng ld do nó có thH khai thác s5c mPnh và nWng lQc cXa m?t 

nhóm HS. NRu nhóm >Egc lQa ch6n và hình thành m?t cách có chX >ích, 

GV có thH giao cho HS cùng làm nhhng bài t7p, nhhng nhi/m v2 ph5c 

tPp han, lâu han và nhF thR, GV có thH dành thFi gian >H giOi quyRt tr6n 

vin nhhng n?i dung giOng dPy cho nhóm trình >? khác. Han nha, chính 

mji thành viên cXa nhóm sk thSy lLn lên vLi kRt quO chung cXa cO nhóm. 

Th" hai, làm vi/c trong nhóm, HS có >iYu ki/n >H thOo lu7n vLi nhau vY 

nhhng thông tin, chia sd kinh nghi/m cXa mji ngEFi, do >ó kiRn th5c mà 

các em >ã thu nh7n sk >Egc c6 xát và cXng co han; các em h6c >Egc cách 

suy nghq, l7p lu7n và kRt quO là các em sk >Egc trE;ng thành han. 

Th" ba, môi trEFng bPn bè dQa trên nhhng moi quan h/ bình >sng nRu 

HS >Egc giao nhhng nhi/m v2 vba s5c trong nhóm. Môi trEFng này sk là 

bELc t7p dEgt thu7n lgi >H các em mPnh dPn khsng >unh mình, thêm tQ 

tin vào khO nWng cXa bOn thân. 

Th" t+, h6c t7p cùng nhau trong các nhóm nh], mji cá nhân có nhi/m 

v2 >óng góp vào thành tích chung cXa cO nhóm sk thúc >vy tbng em co 

gwng hoàn thành nhi/m v2 cXa mình, >xng thFi các thành viên khác 

trong nhóm cyng theo dõi, quOn lí công vi/c cXa tbng cá nhân >H >Om 

bOo kRt quO chung cXa nhóm. Quan tr6ng han, vì thành tích chung cXa 

nhóm, các em sk quan tâm >Rn công vi/c cXa nhau, giúp >| nhau hoàn 

thành nhi/m v2 chung. Qua nhhng hoPt >?ng nhóm, HS sk có kinh 

nghi/m giao tiRp, khO nWng nh7n th5c, kq nWng tQ >ánh giá >Egc b?c l? và 

phát triHn, các em tr; nên mPnh dPn, hoPt bát, tQ tin han.  

Tóm lPi, trong dPy h6c LG, vi/c t4 ch5c hoPt >?ng nhóm cho HS >Egc 

coi là m?t phEang pháp dPy h6c tích cQc có hi/u quO. Song GV c}n 

tránh s~ d2ng nhóm nh] m?t cách hình th5c ho_c lPm d2ng nó m?t 

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

Tr" em không ti-p thu ki-n th0c m2t cách th4 52ng và m8i HS 5;u có kho 

ki-n th0c riêng trên c? sA nhBng kinh nghiCm sDng và hEc tFp trGHc 5ó. 

DKy hEc sM có hiCu quO n-u HS thi-t lFp 5GQc mDi liên hC giBa nhBng ki-n 

th0c mHi hEc vHi kho ki-n th0c mà các em 5ã có. Quan trEng h?n, tr" em 

không chV cWn 5GQc hEc chB, bi-t tính toán 5Z có thZ dùng chúng trong 

cu2c sDng h^ng ngày mà còn cWn 5GQc hEc nhBng hành vi, c` chV, nhBng 

lai nói và cách suy nghb, lFp luFn 5Z hoà nhFp vào cu2c sDng xung quanh. 

HEc tFp cda HS nhe có hiCu quO cao trong nhBng hoKt 52ng thfc hành 

và trong các hoKt 52ng mà tr" thgy thích thú. 

M8i 50a tr" có nhBng kinh nghiCm và khO ning khác nhau 5Di vHi nhBng 

dKng hoKt 52ng khác nhau và các lbnh vfc khác nhau. Do 5ó, m8i 50a tr" 

có m0c 52 ti-p thu ki-n th0c riêng.  

Quá trình hEc tFp cda tr" dikn ra A mEi n?i, mEi lúc và mEi tình huDng, 

không chV A trGang hEc mà cO A nhà và A nhBng n?i mà các em vui ch?i. 

Tr" không chV hEc tl trong sách, báo, mà quan trEng h?n, các em có thZ 

hEc tl trong nhBng hoKt 52ng, trong các tình huDng trong cu2c sDng. Tr" 

không chV hEc tl thWy giáo hay ngGai lHn mà các em có thZ hEc 5GQc rgt 

nhi;u tl bKn bè trong nhBng buni trò chuyCn, tranh luFn hay cùng hEc 

vHi nhau. GV cWn s` d4ng nhBng nguqn thông tin, tG liCu phong phú 

trong sách, báo và cO nhBng hiCn tGQng, tình huDng trong cu2c sDng 

thfc, 5rc biCt là kinh nghiCm và thfc t- cda chính các em 5Z kích thích 

HS suy nghb, 5Ga ra nhBng nhFn xét, giOi thích và 5ánh giá theo ý ki-n, 

quan 5iZm riêng cda các em.  

Ho"t %&ng c*a giáo viên LG 
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LG bao g'm nh+ng HS . các l2a tu5i và trình ;< khác nhau, có nh+ng 

kinh nghi@m và nhi@m vA hBc tCp khác nhau. Chính vì thH, môi trJKng 

LG có tính ;a dMng nhJ m<t xã h<i thu nhP. Nh+ng mRi quan h@ trong 

công vi@c và giao tiHp trên cU s. trách nhi@m và tin cCy lXn nhau sY làm 

các em t[ tin hUn và hBc ;J\c . nhau nh+ng kinh nghi@m sRng c]n thiHt. 

GV c]n chú ý:  

T5 ch2c lcp hBc cda mình thành m<t môi trJKng mà mei HS có cU h<i 

thf hi@n và phát trifn khg nhng cing nhJ trách nhi@m cá nhân cda mình, 

;kc bi@t ;Ri vci các em thiHu mMnh dMn và chJa có thành tích rõ r@t.  

T5 ch2c lcp hBc cda mình thành m<t môi trJKng mà các em HS có quan 

h@ thân thiHt vci nhau và luôn có nhu c]u ;J\c chia sm, hBc hPi lXn nhau 

và giúp ;n nhau. 

DMy hBc LG ;òi hPi GV phgi xây d[ng kH hoMch bài hBc m<t cách công 

phu ;f thu hút tqt cg HS trong lcp hoMt ;<ng tích c[c ;f ;Mt ;Hn nh+ng 

mAc tiêu ;ã ;kt ra cho các NTr khác nhau. GV dMy LG không thf ;kt s[ 

quan tâm cda mình ;Hn nhóm này hay bài này hUn nhóm khác hay bài 

khác. Có ba câu hPi GV c]n trg lKi trong lúc soMn kH hoMch bài hBc: 

• HS các NTr c]n phgi nsm ;J\c cái gì trong bài này? (mAc tiêu) 

• Làm thH nào ;f HS hBc nh+ng kiHn th2c hay kw nhng này tRt hUn? (Cách 

t5 ch2c và phJUng pháp)  

• HS c]n bao lâu ;f hoàn thành hoMt ;<ng này? 

rf ;ixu khifn m<t giK hBc . LG, GV phgi t5 ch2c các hình th2c dMy hBc 

khác nhau nhJ dMy tr[c tiHp cho cg lcp hay cho tyng NTr hokc cho HS 

các nhóm khác hBc tCp ;<c lCp khi GV không có mkt. Tuy nhiên, GV dMy 

LG nên nhc rzng hBc tCp theo nhóm nhP có ý nghwa giáo dAc rqt lcn b.i 

vì trong nhóm, các em có thf cùng nhau gigi quyHt nh+ng nhi@m vA 

ph2c tMp hUn và hUn n+a các em có thf hBc ;J\c rqt nhixu các kw nhng 

c]n thiHt ty trong các hoMt ;<ng chung cda nhóm. GV nên chú ý s| dAng 

các hình th2c t5 ch2c dMy hBc khác nhau ;f HS hBc ;J\c nh+ng kinh 

nghi@m làm vi@c khác nhau. 

DMy hBc LG là m<t công vi@c không d} dàng nhJng GV có thf tìm thqy s[ 

tr\ giúp trong môi trJKng hoMt ;<ng cda mình: các bMn ;'ng nghi@p, cha 

m~ HS và chính các em HS. GV hãy tìm cách ;f lôi cuRn các l[c lJ\ng 

cùng tham gia vào quá trình dMy hBc ;f mei ngJKi ;xu có trách nhi@m và 

;J\c phát huy khg nhng cda mình trong s[ nghi@p giáo dAc trm em.  
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Cho $%n nay, d+y h,c LG v1n $ang s4 d5ng chung h7 th9ng ch:;ng trình 

và sách giáo khoa $:Bc biên so+n theo tFng lHp. KiLu $ó vFa $Nt ra yêu 

cOu cao $9i vHi GV d+y LG, vFa kích thích tính sáng t+o và linh ho+t trong 

thRc t% tS chTc d+y h,c trong LG cUa ng:Vi GV. Trách nhi7m tS chTc d+y 

h,c $Y giúp $[ các em HS cUa mình $+t $%n nh^ng m5c tiêu giáo d5c $ã 

$:Bc $Nt ra là m`t $òi hbi có tính pháp lí và chính vì th%, GV bu`c phci 

ndm v^ng Ch:;ng trình tiYu h,c và $Nc bi7t là ch:;ng trình cUa các NTK 

trong lHp mình d+y. Tuy nhiên, Ch:;ng trình tiYu h,c và chính sách, quy 

$gnh cUa B` Giáo d5c và Kào t+o luôn khuy%n khích các GV nói chung, 

GV d+y LG nói riêng có nh^ng sáng ki%n $Y cci ti%n và nâng cao chkt 

l:Bng d+y h,c. B+n $ã có nh^ng hiYu bi%t ban $Ou vL d+y h,c LG, b+n 

hãy chia sl vHi chúng tôi và các b+n $mng nghi7p nh^ng suy nghn, ý ki%n 

cUa mình $Y chúng ta cùng hq trB và hBp tác vHi nhau trong vi7c tS chTc 

d+y h,c LG.  

Hoạt động 2: Mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh trong dạy 

học theo nhóm nhỏ 

a)  HV $:a ra ý ki%n cUa mình $Y gici thích cho quan $iYm: GV là ng:Vi tS chTc, 

h:Hng d1n HS h,c ttp theo nhóm (n%u có thY, HV thco lutn vHi nhau). 

GV ...................................................................................................................  

GV ...................................................................................................................  

GV ...................................................................................................................  

b)  HV lRa ch,n các tF có th% hoNc không th% v các câu d:Hi $ây và $:a ra ý 

ki%n cUa mình. 

•  HS có th%/ không th% tR phân công nhi7m v5 cho tFng cá nhân trong nhóm. 

GV ...................................................................................................................  

•  HS có th%/ không th% qucn lí công vi7c cUa nhóm. 

GV ...................................................................................................................  

•  HS có th%/ không th% hBp tác làm vi7c $:Bc vHi nhau.  

GV ...................................................................................................................  

•  HS có th%/ không th% $ôn $9c, nhdc nhv nhau cùng làm vi7c.  

GV ...................................................................................................................  
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•  HS có th%/ không th% nh%n th'y th)i gian -ã trôi -i khi -ang làm vi6c 

trong nhóm.  

GV ...................................................................................................................  

•  HS có th%/ không th% g=p nh?ng b't -Ang gi?a các thành viên trong nhóm.  

GV ...................................................................................................................  

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

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

D!y h%c theo nhóm nh- 

 

DEy hFc theo nhóm nhH là hình thJc tK chJc dEy hFc mà GV phân chia 

HS trong nhóm cùng trình -O hay trong LG thành các nhóm nhH gAm 2 

-Rn 7 em -T các em thUc hi6n nh?ng nhi6m vV hFc t%p. Wây là mOt 

hình thJc tK chJc hoEt -Ong hFc t%p -Oc l%p cXa HS. Hình thJc này có ý 

nghZa r't quan trFng trong dEy hFc LG, không ch^ vì nó cho phép GV có 

-i`u ki6n -T làm vi6c trUc tiRp vai các nhóm trình -O khác hay cá nhân 

trong lap, mà còn có khc ndng giáo dVc r't lan -ei vai HS. Chính vì thR, 

GV phci có kR hoEch xây dUng din cho HS trong lap nh?ng kZ ndng làm 

vi6c trong nhóm tj -kn gicn -Rn phJc tEp -T các em có khc ndng sinh 

hoEt và làm vi6c tet trong nhóm. Trong thUc tR, GV cin chú ý so dVng 

hình thJc tK chJc dEy hFc theo nhóm nhH nhpng tránh xem nó nhp gici 

pháp -T có thT có th)i gian làm vi6c vai nhóm trình -O khác mà không 

chú ý phát huy tác dVng cXa hoEt -Ong nhóm -ei vai sU phát triTn nhân 

cách cXa HS.  
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D!y h%c theo nhóm nh- ./0c xem nh/ m2t ph/4ng pháp d!y h%c tích 

c9c do nó .òi h-i ng/<i d!y ph=i .=m nhi>m vai trò cBa ng/<i thiCt kC và 

tF chGc quá trình h%c tKp chB .2ng, .2c lKp và tích c9c cho ng/<i h%c. 

Có thP hình dung vai trò cBa GV trong vi>c tF chGc h%c tKp theo nhóm 

nh- nh/ ng/<i thiCt kC ngôi nhà, còn HS là nhVng ng/<i xây d9ng toà 

nhà .ó. Tuy nhiên, vai trò .ó còn phZ thu2c r[t nhi\u vào các k] n^ng 

h%c tKp theo nhóm cBa HS. Do .ó, GV c_n có kC ho!ch xây d9ng d_n cho 

HS nhVng k] n^ng làm vi>c t` .4n gi=n .Cn phGc t!p .P các em có kh= 

n^ng làm vi>c trong nhóm ngày m2t tat h4n. Mct khác, GV ph=i th/<ng 

xuyên kiPm nghi>m l!i nhKn thGc cBa mình v\ kh= n^ng cBa HS trong 

các ho!t .2ng nhóm. Th9c tC cho th[y, nhóm h%c tKp chd th9c s9 phát 

huy tác dZng giáo dZc nCu HS ./0c GV giao cho gi=i quyCt .2c lKp nhVng 

nhi>m vZ cBa nhóm v`a vfi sGc các em. 

Vfi vai trò cBa ng/<i tF chGc, h/fng dgn cho các nhóm ho!t .2ng, ng/<i 

GV c_n xác .hnh nhVng mZc .ích c_n .!t tfi, xây d9ng nhi>m vZ cho các 

nhóm; hình thành các nhóm t/4ng Gng vfi các nhi>m vZ, l9a ch%n cách 

tiCn hành tai /u và d9 kiCn th<i gian th9c hi>n cBa các nhóm. GV ./a ra 

cho các nhóm nhVng nhi>m vZ rõ ràng, g0i ý cách tiCn hành và nêu rõ 

cách .ánh giá ho!t .2ng cBa nhóm clng nh/ nhVng tr0 giúp khi các em 

th[y c_n thiCt. GV làm nhi>m vZ quan sát ho!t .2ng dinn ra trong các 

nhóm và có mct o nhóm nào khi c_n thiCt ph=i giúp .p hay .P .2ng viên, 

khuyCn khích các em làm vi>c. 

qP giúp HS .!t ./0c nhVng kCt qu= th=o luKn nhóm, GV c_n t!o ra c4 

h2i .P HS ho!t .2ng .2c lKp, t9 tF chGc, phân công và qu=n lí ho!t .2ng 

trong nhóm cBa mình mà không bh chi phai boi nhVng can thi>p cBa GV 

khi các em ch/a th9c s9 c_n thiCt. Khi giao phiCu h%c tKp cho các nhóm, 

GV có thP g0i ý cho HS phân công nhi>m vZ trong mti nhóm .P ho!t 

.2ng cBa các nhóm ./0c sôi nFi và dinn ra liên tZc. KCt qu= ho!t .2ng 

cBa nhóm và cBa cá nhân c_n ./0c ghi nhKn và .ánh giá .P nâng cao ý 

thGc trách nhi>m cBa HS. 

Vfi vai trò cBa ng/<i thi công, khi làm vi>c theo nhóm, HS ./0c h%c 

h-i lgn nhau. T`ng HS trong nhóm ./0c b2c l2 mình v\ nhVng v[n .\ 

mà nhóm .ang quan tâm. Các thành viên trong nhóm có c4 h2i .P 

lung nghe ý kiCn cBa nhau. Các em ./0c trao .Fi và chia sv kinh 

nghi>m v\ nhVng v[n .\ có liên quan .Cn nhi>m vZ h%c tKp cBa mình 

và cBa b!n. Thông qua ho!t .2ng nhóm, n^ng l9c cBa cá nhân ./0c 

phát triPn tai .a.  
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Hoạt động 3: Tìm hiểu cách giúp học sinh đặt câu hỏi để học 

 

1. Vai trò của việc đặt câu hỏi trong học tập  

a)  HV nh' l)i v, l'p h.c c0a mình và cho bi6t: 

—  HS l'p b)n có hay =>t câu hAi trong giD h.c không? 

  

  

—  Các em thKDng hAi v, nhLng vMn =, gì?  

  

  

—  Các em =>t câu hAi trong nhLng trKDng hNp nào? 

  

  

b)  HV ghi ra nhLng hiOu bi6t c0a mình v, vai trò c0a viQc =>t câu hAi trong 

h.c tRp =Si v'i ngKDi h.c. 

  

  

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

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Chúng ta bi6t rVng =Wa trX ngay tY khi m'i h.c nói =ã là ngKDi luôn =>t 

câu hAi. Chúng thKDng hAi bS m[, nhLng ngKDi xung quanh nhLng câu 

hAi nhK: _ây là cái gì? Kia là con gì? T)i sao th6 này? T)i sao th6 kia? 
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Chúng h&i nhi(u *+n m-c có lúc ng12i l3n ph5i th7t lên: “H&i gì mà h&i 

l>m th+!”. Bi(u *ó ch-ng t& sD tò mò và ti(m nGng nhHn th-c cIa trL. BMt 

câu h&i là cách *P chúng tìm hiPu, khám phá th+ gi3i xung quanh. Nh1 

vHy, gia *ình là nWi trL hXc *1Yc s-c mZnh cIa vi[c *Mt câu h&i.  

Tuy nhiên, khi *+n tr12ng, trL h&i ít hWn. Nguyên nhân là do khi ` nhà 

trL là “*7i tác *7i thoZi”cIa cha ma các em. Còn ` tr12ng, các em th12ng 

*1Yc GV nói cho nghe hWn là nói chuy[n cùng các em. Các em th12ng là 

ng12i tr5 l2i hWn là ng12i *Mt câu h&i do ` tr12ng GV ch1a chú ý tZo cW 

hgi và khuy+n khích trL *Mt câu h&i. 

Bi+t cách *Mt câu h&i và h&i *úng là mgt y+u t7 giúp HS ti+n bg nhanh trong 

hXc tHp. Nhkng ng12i hXc tHp hi[u qu5 th12ng có *Mc *iPm là hay *Mt 

câu h&i cho mình và cho ng12i khác. Khi các em *Mt câu h&i là thP hi[n: 

—  SD khát khao hiPu bi+t, tìm tòi, khám phá cIa các em. 

—  Các em có kh5 nGng phát hi[n vnn *(. 

—  Tính tích cDc t1 duy cIa trL, kh5 nGng *onh h13ng trong hXc tHp và do 

vHy, trL cpng hiPu bi+t sâu s>c và thu nhHn *1Yc nhi(u ki+n th-c hWn. 

Trong hXc tHp, ng12i hXc *Mt câu h&i *P: 

—  Tìm hiPu nhkng *i(u hX ch1a bi+t và mu7n bi+t. 

—  HiPu rõ nhi[m vr ph5i làm. 

—  Gi5i quy+t nhkng th>c m>c csn gi5i *áp. Th>c m>c th12ng n5y sinh khi: 

• HS hiPu ch1a *sy *I hoMc hiPu sai v( mgt vnn *( nào *ó trong bài hXc. 

• HS phát hi[n ra nhkng mâu thutn, có thP là mâu thutn gika ki+n th-c 

này v3i ki+n th-c kia, gika ki+n th-c *ã hXc v3i thDc t+. 

—  Tho5 mãn nhu csu nhHn th-c v1Yt ra ngoài khuôn khw ch1Wng trình. 

2. Khuyến khích học sinh đặt câu hỏi trong học tập 
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a)  HV nh' l)i v, các l'p mình 2ã d)y và ghi tóm t:t nh;ng câu tr? l@i cho 

các câu hBi sau:  

— ThG@ng trong 1 tiIt hJc, có bao nhiêu câu hBi cNa HS 2GPc 2Ga ra?  

  

— HS thG@ng hBi ai trong l'p (GV hay các b)n cùng hJc)? 

  

— Câu hBi cNa HS thG@ng có mVc 2ích gì? 

  

— Cách 2Xt câu hBi cNa HS ra sao? 

  

— HS có ngYn ng)i khi hBi không? 

  

b)  HV 2Ga ra cách gi?i quyIt cho nh;ng tình hu]ng sau: 

Trong gi@ hJc, m^t HS hBi b)n m^t câu hBi có v_ "ng' ngan" làm c? l'p 

cG@i b. B)n xf lí nhG thI nào trG'c tình hu]ng này? 

  

  

Trong gi@ hJc, m^t hJc sinh hBi GV, câu hBi tB rõ là hôm trG'c em 2ã 

không hJc bài. GV này 2ã tB ra bic mình và nói: “Không hJc bài cl à? 

Có thI mà clng ph?i hBi”.  

—  B)n có nhnn xét gì v, thái 2^ cNa GV trên? 

  

  

—  NIu là b)n thì b)n sq xf lí thI nào? 

  

  

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

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Vì sao trong l+p h.c HS th23ng ít nêu câu h8i? Vì các GV không chú ý 

khuyIn khích HS 2Xt câu hBi, các em thG@ng quen là ngG@i tr? l@i htn là 

ngG@i 2Xt câu hBi. 
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GV c$n khuy*n khích và t/o c1 h2i 45 HS t8 49t câu h;i. "i$u này r*t 

quan tr.ng 01 các em m6nh d6n t9 tin nêu câu h<i hay nh=ng th>c m>c 

c?a bAn thân. 

—  Khi giao viFc cho HS, GV cLn gMi ý các em 0Ot câu h<i 01 giúp các em 

hi1u rõ nhiFm vS 0TMc giao. 

—  Khi trình bày xong mWt v*n 0$ nào 0ó, GV có th1 khuyZn khích HS nêu câu 

h<i b\ng cách h<i HS các em 0ã hi1u chTa, còn v*n 0$ gì cLn h<i không. 

 —  KhuyZn khích HS nêu câu h<i b\ng nh=ng lai khích lF. 

+  Hình nhT em có 0i$u gì mucn h<i cô và các b6n? 

+  Cô và các b6n 0ang cha ý kiZn c?a em. 

+  B6n nào sh phát bi1u nào? 

 —  Khi HS nêu câu h<i, câu h<i 0ó có th1 0úng hoOc có th1 không. Thái 0W 

c?a GV là: 

+  TrTkc câu h<i 0úng và hay cLn khen ngMi. 

VD:  Câu h<i c?a em r*t hay. 

Em phát hiFn v*n 0$ r*t 0úng. 

+  TrTkc câu h<i không 0úng hoOc không hay, tuyFt 0ci GV không 0TMc chê 

bai hay dè bou. 

—  "ôi khi có nh=ng câu h<i c?a HS làm GV lúng túng vì chTa trA lai 0TMc. 

Trong trTang hMp này, GV cLn biZt cách “hoãn binh” rri tìm hi1u thêm 

01 trA lai vào mWt dsp khác. Tránh trA lai cho qua chuyFn. 

—  Vki nh=ng câu h<i c?a HS, nZu trA lai ngay sh Anh hTtng 0Zn thai gian 

c?a tiZt h.c, GV có th1 hun HS sh trA lai vào dsp khác khi có 0i$u kiFn. 

3. Giúp HS biết cách đặt câu hỏi 

a)  HV trA lai câu h<i sau: Nh=ng lxi HS c?a b6n thTang m>c khi nêu câu h<i? 

  

  

b)  HV 0Ta ra ba cách có hiFu quA giúp HS phát tri1n ky nzng 0Ot câu h<i. 

—    

—    

—     
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c)  Trao '(i v+i ',ng nghi0p v2 nh3ng v4n '2 nêu trên trong bu(i sinh ho:t 

chuyên môn. 

Thông tin: 

Trong l+p h@c, vi0c nêu câu hCi cDa GV là hình mIu 'J HS h@c cách 'Nt 

câu hCi. Tuy nhiên 'i2u 'ó chPa 'D 'J HS biQt cách 'Nt câu hCi. RJ giúp 

HS biQt cách hCi, GV cTn chú ý: 

—  Giúp các em hiJu rõ câu hCi hCi ai, nZi dung gì. NgP]i h@c có thJ hCi b^n 

thân, hCi b:n và hCi GV. 

H!i b%n thân: HS t_ nêu ra câu hCi và t_ tr^ l]i. B^n thân vi0c biQt t_ nêu ra 

câu hCi và t_ tìm cách tr̂  l]i 'ã là cách r4t tbt cho vi0c rèn luy0n tP duy. NQu 

gi^i 'áp 'Pdc các câu hCi là d4u hi0u ngP]i h@c 'ã hiJu bài. T_ nêu câu hCi, t_ 

tr^ l]i hay gNp e nh3ng HS l+n hfn và thP]ng dign ra trong th]i gian ôn thp. 

H!i b+n: HS hCi b:n khi h@c cùng nhau, 'Nc bi0t là trong nhóm nhC khi 

ngP]i h@c hCi hoNc tr^ l]i nh3ng câu hCi do các thành viên trong nhóm 

'Nt ra. Ri2u 'ó chkng tC nhóm h@c thp r4t tích c_c và hi0u qu^. GV cTn 

lPu ý giúp HS biQt lnng nghe và suy ngho câu tr^ l]i khi có b:n hCi.  

H!i th,y/cô giáo: Câu hCi do HS 'Nt ra cho GV có thJ 'Pdc GV tr^ l]i riêng 

cho HS 'ó hoNc tr^ l]i trP+c l+p, hoNc có thJ 'Pa ra th^o luhn e trên l+p 'J 

các em t_ tìm ra câu tr^ l]i, qua 'ó nâng cao hiJu biQt cDa c^ l+p v2 môn h@c. 

—  Giúp HS biQt cách nêu câu hCi: Rôi khi HS mubn hCi nhPng các em 

không biQt cách dign ':t câu hCi. NZi dung câu hCi l:i không phù hdp v+i 

'i2u các em mubn hCi. GV cTn chú ý giúp HS biQt cách dign ':t câu hCi, 

biQt sq drng nh3ng ts 'J hCi trong tiQng Vi0t nhP: Ai? Cái gì? v 'âu? T:i 

sao? NhP thQ nào? RJ làm gì?...  

M!t s% bi(n pháp phát tri.n k0 n1ng 34t câu h8i cho HS: 

Trò ch7i: 8oán tên con v;t 

Gnn vào lPng HS mZt con vht, yêu cTu HS 'ó 'Nt các câu hCi cho m@i 

ngP]i trong nhóm (l+p) tr^ l]i là “có” hoNc “không”, “'úng” hoNc "sai". 

HS nào có ít câu hCi nh4t mà 'oán 'úng con vht là ngP]i thnng cuZc. 

Chú ý: Trò chfi này c|ng có thJ chuyJn thành trò chfi 'oán các ', vht, 

con sb, con ch3. 

Trò ch7i: 8óng vai  

HS chfi trò chfi 'óng vai, các em 'óng vai ngP]i phCng v4n và ngP]i tr^ 

l]i phCng v4n. NgP]i tr^ l]i phCng v4n có thJ là GV, thTy hi0u trPeng, 
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quan ch'c ()a ph+,ng hay nhân v1t nào (ó do các em ch:n. Sau (ó, các 

em chia s@ vAi nhau và cùng (ánh giá xem ai có câu hDi hay nhEt. 

T!p $%t câu h+i:  

HS t1p (Gt câu hDi tH mIt chJ (K cho tr+Ac hay mIt câu trM lOi cho sPn. 

ChRng hSn: (U v1t, nhân v1t, ()a (iVm, con sW... 

Ví dZ: VAi (U v1t, HS có thV có rEt nhiKu câu hDi: 

+ Nó là gì? 

+ Nó (+_c làm bang gì? 

+ Ai làm ra nó? 

+ Làm nó nh+ thd nào? 

+ Nó (V làm gì?... 

!"t câu h(i v+ nh-ng gì 012c h3c: 

Yêu cgu HS (Gt câu hDi tSi lAp vK câu chuyhn (ang h:c hay (ang nghe. 

Ví dZ: 

+  NIi dung câu chuyhn nói vK cái gì? 

+  Nhân v1t trong chuyhn? 

+  Ý nghja cJa câu chuyhn? 

Giao bài t:p v+ nhà cho HS t:p 0"t câu h(i: 

GV (+a ra mIt bMng, trong (ó mIt bên vidt sPn câu trM lOi. Yêu cgu HS 

vidt câu hDi t+,ng 'ng: 

Câu h%i Câu tr) l+i 

  

  

  

  

  

  

Hoạt động 4: Giúp học sinh biết tự đánh giá 

a)  HV chm ra vai trò cJa vihc to (ánh giá cJa HS trong h:c t1p. 

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

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

—  ........................................................................................................................  
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b)  HV trao )*i v-i ).ng nghi2p v4 v5n )4 sau: 

Vi2c t: )ánh giá c<a HS ph> thu?c vào nhAng yCu tD: 

  

  

   

Các bi2n pháp giúp phát triGn kI nJng t: )ánh giá cho HS:  

  

  

  

   

c)  HV xây d:ng m?t phiCu ghi nhOn xét và m?t thang xCp hQng cho HS t: 

)ánh giá. 

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

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Tác d%ng c(a t+ ,ánh giá 

T: )ánh giá có vai trò r5t quan trWng )Di v-i bXn thân mYi ngZ[i. T: 

)ánh giá giúp mYi ngZ[i nhOn th\c )úng v4 bXn thân, qua )ó giúp hW 

\ng x^ phù h`p trong công vi2c cbng nhZ trong các mDi quan h2. Tuy 

nhiên, công vi2c )ánh giá hi2n nay ch< yCu là do GV th:c hi2n, HS ít có 

cg h?i )Z`c tham gia )ánh giá và t: )ánh giá. Vi2c )*i m-i phZgng pháp 

)ánh giá )òi hhi chúng ta phXi chú trWng hgn )Cn vi2c )ánh giá và t: 

)ánh giá c<a bXn thân HS. Vi2c t: )ánh giá có tác d>ng: 

—  Giúp HS nhOn th\c )Z`c nhAng mjt mQnh, mjt yCu, nhAng tiCn b? c<a 

bXn thân, trên cg sk )ó )i4u chlnh hành vi cho phù h`p v-i các m>c tiêu 

giáo d>c mà nhà trZ[ng mong muDn. 

—  Nâng cao ý th\c trách nhi2m )Di v-i vi2c hWc tOp, lòng t: tin vào bXn thân. 

—  Rèn luy2n thói quen và khX nJng t: )ánh giá. 

Các bi1n pháp giúp HS phát tri7n k9 n:ng t+ ,ánh giá 

Trong th:c tC, có nhi4u ngZ[i )ánh giá không )úng v4 bXn thân, hojc 

quá cao (t: cao t: )Qi) hojc quá th5p (t: ti). T: )ánh giá ph> thu?c vào: 

—  sánh giá c<a ngZ[i khác, c<a GV v4 bXn thân HS. 

—  KI nJng t: )ánh giá. 
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 ! giúp HS phát tri!n k/ n0ng t1 2ánh giá, GV có th! t8o c: h;i cho HS t1 

2ánh giá b=ng các bi>n pháp sau: 

• Xây d1ng thang xHp h8ng 

Dùng thang xHp h8ng 2! HS t1 2ánh giá vL thái 2;, hành vi cNa bOn thân. 

Có th! dùng thang 3 bSc hoTc thang 5 bSc, tuV theo tXng vYn 2L và tuV 

theo yêu c[u. 

Ví d]: HS t1 2ánh giá khO n0ng và nLn nHp h^c tSp 

K! n$ng 1 2 3 4 5 

— Chu`n ba cho h^c bài mci 

— Ghi bài t8i lcp 

—  ^c sách giáo khoa 

—  Tt câu hei 

— TrO lgi câu hei 

— v.v... 

     

Trong 2ó: 1: Kém, 2: YHu, 3: TB, 4: Khá, 5: Giei. 

Phi#u t' (ánh giá kh- n.ng th-o lu1n nhóm 

H^ tên h^c sinh:  ............................................................................................  

To  .............................................  Lcp  .............................................................  

K! n$ng 1 2 3 

— Diqn 28t 

— Nêu câu hei 

— Tranh luSn vci b8n 

— v.v... 

   

Ghi chú: 3: Khá, Giei; 2: Trung bình; 1: YHu kém 

Phi#u t' (ánh giá hành vi tham gia làm vi7c nhà giúp gia (ình 

Công vi/c Th34ng xuyên 9ôi khi Ch3a bao gi4 

— Quét nhà 

— Rwa Ym chén 

— Lau bàn ghH 

— NYu c:m 

— BH em 

v.v... 
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Phi#u t' (ánh giá thái (, tr./c hành vi v/i môi tr.5ng 

Hành vi '(ng ý Không -(ng ý 

— Hút thu'c lá + n-i công c1ng 

— Gi3 s5ch n67c 89u ngu:n 

— Chôn rác 

— Phá r>ng 

— v.v... 

  

• Cho HS chCm bài cGa nhau 

GV 86a 8áp án cho HS chCm bài cGa nhau, hoLc HS l7p trên chCm bài 

cGa HS l7p d67i. 

• HS nhOn xét 8ánh giá lRn nhau 

HS nhOn xét 8ánh giá lRn nhau trong nhóm hoLc l7p vT nh3ng ho5t 81ng 

hay sVn phWm các em 8ã làm. Ví d[: k^t quV bài làm, báo cáo, ti^t m[c 

v`n ngha, k^t quV bubi lao 81ng, sVn phWm thG công, mc thuOt... 

• H67ng dRn HS td xây ddng chuWn 8ánh giá 

Trong m1t s' tr6gng hhp nên 8i HS bàn b5c v7i nhau td xây ddng chuWn 

8ánh giá. Ví d[: K^t quV biiu dikn ti^t m[c trong liên hoan v`n ngha, 

8ánh giá bubi tr6ng bày k^t quV ho5t 81ng ngo5i khoá. 

Nội dung 2 

HỌC TẬP ĐỘC LẬP CỦA HỌC SINH LỚP GHÉP 
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Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm học tập của học sinh trong  

lớp ghép 

a)  HV ch'n nh)ng t, thích h.p trong ngo2c 34n ghép vào ch8 ch9m 3; 

thành câu làm rõ 32c 3i;m môi trBCng h'c tDp trong LG. 

—  HS trong LG có nh)ng trình 3L... (nh" nhau/ khác nhau). 

—  Trong LG, HS có khQ nRng, mSc 3L thành tích h'c tDp... (nh" nhau/ 

khác nhau). 

—  HS LG h'c theo chB4ng trình cUa... (m-t/ hai hay nhi1u trình 4- l6p). 

—  Trong LG HS V các NTY khác nhau tham gia vào nh)ng hoZt 3Lng... (nh" 

nhau/ khác nhau). 

—  Các NTY trong mLt LG có khi GV... (làm vi\c chung/ riêng v_i nhóm 

nào 3ó). 

—  GV... (có th:/ không th:) sa dcng mLt chB4ng trình chung 3; dZy cho t9t 

cQ các nhóm trong l_p. 

—  GV... (có th:/ không th:) dZy trec tifp cho NTY nào 3ó trong sugt giC h'c. 

—  GV... (có th:/ không th:) lúc nào cing 3áp Sng nhu cju h'c tDp khác 

nhau cUa các HS trong l_p. 

—  LG... (có th:/ không th:) thifu nh)ng se h8 tr. cUa các tài li\u cho HS. 

—  LG... (có th:/ không th:) nhDn se tr. giúp t, các HS cUa mình. 

b)  HV xây deng tóm tmt nh)ng 32c 3i;m h'c tDp cUa HS trong LG: 

 !c $i&m R)t nhi-u Nhi-u Không nhi-u 

H'c tDp cá nhân    

H'c tDp v_i bZn cùng NTY    

H'c tDp v_i bZn khác NTY    

H'c tDp trong nhóm nhp các bZn 

cùng trình 3L 

   

H'c tDp trong nhóm nhp các bZn 3a 

trình 3L 

   

Khác n)a là:    
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c)  HV d&a trên nh-ng tóm t1t 23 phân tích yêu c9u c: b<n 2=i v@i HS trong 

hCc tDp E LG: 

—  HS c9n ph<i   

  

   

—  ViJc t& qu<n cLa HS trong hCc tDp E LG c9n ph<i   

  

   

  

—  ViJc hCc tDp và giúp 2O cLa HS trong l@p c9n ph<i   

  

   

  

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

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

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 can -5bc GV t\ ch;c m.t cách 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 nhinu sách, báo, truy)n và các tài li)u 

tham kh=o phong phú -: HS so ddng khi có thBi gian rpi.  

M.t thách th;c r`t l6n -Ai v6i GV dDy LG là vi)c -áp ;ng nhUng nhu cau 

khác nhau c0a tMng cá nhân HS hoQc nhUng cá nhân có kh= neng và kNt 

qu= h*c t+p khác nhau, có sk phát tri:n th: ch`t và nh+n th;c xã h.i 
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khác nhau trong l-p h/c c0a mình. Trong hoàn c6nh 7ó, kh6 n:ng làm 

vi=c 7>c l?p c0a HS sC vDa tEo cho GV có 7iHu ki=n làm vi=c trIc tiJp v-i 

các NTL khác hay nhNng nhóm nhO 7ang thIc hi=n nhNng hoEt 7>ng 

7òi hOi sI hQ-ng dSn chTt chC c0a GV, vDa cho phép các cá nhân có thW 

tI h/c 7W 7áp Xng nhNng nhu cYu c0a b6n thân. Vì v?y, trong LG, vi=c 

7Yu tQ 7W 7ào tEo HS thành ngQ\i có kh6 n:ng h/c t?p 7>c l?p là sI 7Yu 

tQ khôn ngoan và cYn thiJt 7^i v-i ngQ\i GV dEy LG.  

H/c t?p 7>c l?p là d_u hi=u c` b6n vH sI khác bi=t giNa dEy h/c truyHn 

th^ng, hQ-ng vào ngQ\i dEy và dEy h/c hi=n 7Ei, hQ-ng vào ngQ\i h/c. 

Ló không cha là sI 7bi m-i c phQ`ng thXc dEy h/c mà là m>t sI 7bi m-i 

toàn di=n trong quan ni=m vH ngQ\i h/c, vi=c h/c, 7>ng c` h/c t?p và 

môi trQ\ng l-p h/c. Trong dEy h/c hi=n 7Ei, ngQ\i h/c là ngQ\i giN vai 

trò ch0 7>ng, 7>c l?p, 7Qec kích thích bci chính sI ham hiWu biJt c0a 

b6n thân và 7Qec 7gnh hQ-ng theo nhNng v_n 7H hay nhi=m vi 7ã 7Qec 

xác 7gnh và 7Qec sI tre giúp c0a r_t nhiHu các ngumn tài li=u khác nhau. 

H/c t?p 7>c l?p 7òi hOi r_t cao 7^i v-i ngQ\i h/c ngay tD lúc bnt 7Yu và 

trong su^t quá trình thIc hi=n nhi=m vi 7W 7Et 7Qec mic tiêu 7ã 7Tt ra: 

—  NgQ\i h/c có trách nhi=m v-i vi=c h/c t?p c0a mình và tI lIa ch/n con 

7Q\ng h/c t?p phù hep v-i mình.  

—  LW thIc hi=n nhi=m vi, ngQ\i h/c sC quan tâm vào các hoEt 7>ng hay 

các nhi=m vi mà không cYn dIa vào sI khuyJn khích hay cha dSn c0a 

ngQ\i l-n. 

—  NgQ\i h/c có tính ka lu?t, có kh6 n:ng tI kiWm soát và qu6n lí vi=c h/c 

t?p c0a mình. H/ có lòng tI tin, tính sáng tEo, 7>c l?p và kiên trì theo 

7ubi mic 7ích h/c t?p 7ã 7Tt ra. 

Tuy nhiên, kh6 n:ng h/c t?p 7>c l?p là kJt qu6 c0a chính quá trình h/c 

t?p 7Qec tb chXc 7W HS h/c 7Qec nhNng ks n:ng h/c t?p cYn thiJt. Có 

nhNng 7iHu ki=n nh_t 7gnh thúc 7uy HS h/c nhNng ks n:ng h/c t?p cYn 

thiJt cho vi=c tI h/c thành công. Chính vì v?y, GV dEy LG cYn ph6i xây 

dIng nhNng 7iHu ki=n và có chiJn lQec 7W hình thành cho HS nhNng ks 

n:ng h/c t?p 7>c l?p. GV cYn: 

+  Xây dIng môi trQ\ng l-p h/c sao cho HS có thW t?p trung, chú ý vào h/c 

t?p và có thW sy ding các thiJt bg, 7m dùng và nhNng h/c li=u cYn thiJt 

m>t cách dz dàng.  

+  Nuôi dQ{ng lòng ham hiWu biJt c0a HS b|ng cách khuyJn khích tr} 7Tt 

câu hOi và lnng nghe tr} hOi; 7>ng viên tr} tìm tòi, khám phá kiJn thXc. 



TỔ CHỨC HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRONG LỚP GHÉP  |  61  

+  T#p cho tr* nh,ng k/ n0ng t1 qu4n c5n thi7t: xây d1ng và ch?p hành quy 

@Anh cBa lEp, ti7t kiGm và gi, @úng thJi gian @ã @Anh, @ôn @Mc, nhNc nhO 

nhau th1c hiGn nh,ng quy @Anh chung. 

+  Xây d1ng môi trRJng bTn bè thân thiGn trong lEp @V các em cùng nhau 

hZc t#p và tR[ng tr\, giúp @] nhau th1c hiGn tMt các nhiGm v^ hZc t#p. 

Hoạt động 2: Tìm hiểu nền nếp học tập của học sinh trong lớp ghép 

 

a)  HV @Ra ra nh,ng lí do chính @V gi4i thích rcng c5n xây d1ng ndn n7p cBa 

lEp hZc. 

—   

—   

—   

b)  HV ghi mft sM kí hiGu và quy @Anh mà HV @ã dùng trong lEp hZc cBa 

mình trREc @ây @V: 

—  HS có thV nh#n bi7t @R\c nh,ng yêu c5u cBa GV mà GV không c5n nói   
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— HS có th( yêu c,u GV gi1i 2áp nh6ng th7c m7c trong h;c t<p khi GV 

2ang gi1ng bài   

   

   

—  HS có th( yêu c,u giúp 2B khi các em gDp khó khEn trong lúc 2ang  

làm bài   

   

   

—  HS có th( tiGp tHc viJc h;c khi 2ã làm các bài 2LMc giao xong trLOc các 

bPn khác   

   

   

c)  HV 2La ra nh6ng cách 2( gi1i quyGt các tình huTng mà GV LG thLVng 

gDp trong lOp cWa mình: 

Tình hu&ng 1 

Trong khi GV gi1ng bài cho NT[ này và giao cho HS \ các nhóm trình 2] 

khác làm bài t<p trong sách: 

—  GV làm thG nào 2( nh<n ra 2LMc HS các nhóm 2ang gDp khó khEn?   

   

 

—  GV làm gì khi biGt m]t sT HS không th( ta làm bài m]t mình 2LMc:   

   

   

—  GV làm gì khi biGt m]t sT em 2ã hoàn thành bài sOm hbn các bPn  

trong nhóm   

   

Tình hu&ng 2   

Khi GV gi1ng bài cho NT[ này 2dng thVi giao cho các nhóm HS \ các 

NT[ khác cùng thac hiJn các nhiJm vH cWa nhóm: 

—  GV làm thG nào 2( nh<n ra 2LMc các nhóm HS 2ang gDp khó khEn?   
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—  GV s% làm gì n,u . m/t nhóm nào 4ó các HS không ch;u h<p tác  

v?i nhau?   

   

—  GV s% làm gì n,u m/t sC nhóm HS 4ã hoàn thành xong nhiFm vG s?m 

hHn các nhóm khác?   

   

Tình hu&ng 3   

GV tI chJc cho các nhóm trình 4/ l?n cùng làm viFc theo nhóm nhN 4O 

hoàn thành nhPng nhiFm vG giao cho nhóm trong khi các NTS bé làm 

bài cá nhân: 

—  GV s% làm th, nào 4O nhXn ra 4Y<c nhóm nào hay HS nào 4ang g[p  

khó kh\n?   

   

   

—  GV s% làm gì n,u bi,t m/t sC HS nhóm trình 4/ l?n 4ã làm xong bài s?m 

hHn các nhóm khác trong khi m/t sC em NTS bé 4ang g[p khó kh\n?   

 

   

   

—  GV s% làm gì n,u bi,t m/t sC HS NTS bé 4ã làm xong bài s?m hHn các 

nhóm khác trong khi m/t sC HS NTS l?n 4ang g[p khó kh\n?   

 

   

   

d)  HV 4Ya ra các ý ki,n tóm t`t caa mình vb các tình huCng vca nêu 4O xây 

deng m/t sC quy 4;nh chung cho HS trong LG: 

—  SO cho các NTS trong l?p không làm hnh hY.ng 4,n viFc hic tXp  

caa nhau   

   

—  SO nhXn bi,t nhPng HS, nhóm HS 4ang có nhu cku 4Y<c giúp 4m trong 

khi GV không trec ti,p làm viFc . nhóm 4ó   
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—  "# giúp nh*ng HS, nhóm HS 0ang có nhu c4u 056c giúp 07 trong khi GV 

không có m?t @ 0ó   

   

   

—  "# tAo 0iBu kiCn cho nh*ng HS, nhóm HS hoàn thành nhiCm vF sHm 

hIn các bAn hay các nhóm khác có th# tiMp tFc hNc tOp theo nh5 khQ 

nRng cSa mình trong khi GV không có m?t @ 0ó   

   

   

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

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

NBn nMp cSa mVt lHp hNc 056c xây d[ng trên cI s@ nh*ng quy 0^nh riêng 

trong t_ng lHp 0`i vHi nh*ng hoAt 0Vng và nh*ng hành vi cSa mNi thành 

viên trong 0ó, nham tAo cho lHp hNc mVt môi tr5bng vOt chct và tinh th4n 

thuOn l6i cho hNc tOp cdng nh5 nh*ng m`i quan hC gi*a các cá nhân. Trong 

LG, nBn nMp còn phQi 0Qm bQo 0# các nhóm HS có nh*ng hoAt 0Vng khác 

nhau không làm Qnh h5@ng 0Mn nhau và có th# ph`i h6p vHi nhau nh*ng 

khi c4n thiMt. HIn n*a, nBn nMp còn tAo nh*ng 0iBu kiCn 0# cho nh*ng nhu 

c4u cSa các cá nhân trong lHp có th# 056c 0áp ing mVt cách t`t nhct.  

j mki lHp, GV và HS phQi cùng nhau xây d[ng nh*ng quy 0^nh chung 0# 

tAo nên nBn nMp riêng cho lHp hNc cSa mình và khi 0ã 056c th`ng nhct 

thì tct cQ các thành viên c4n tôn trNng và chcp hành nó.  

Tr5Hc hMt, GV và HS c4n th`ng kê nh*ng 0n dùng, sách báo có trong lHp và 

thQo luOn nên 0# chúng @ 0âu, ai dùng và dùng khi nào. MFc 0ích cSa viCc 

sqp xMp này là 0# mNi HS có th# tiMp cOn các 0n dùng hNc tOp mVt cách 

thuOn l6i nhct và không Qnh h5@ng 0Mn nh*ng ng5bi khác trong lHp. 

GV và HS c4n th`ng nhct hC th`ng kí hiCu 0In giQn và dr hi#u 0# chs 

nh*ng viCc làm hay cách thic th[c hiCn hoAt 0Vng nào 0ó th5bng xQy ra 

trong nhóm hay trong cQ lHp. Ví dF: GV th5bng hay dùng ch* B viMt trên 

góc bQng @ lHp 0# nhqc HS dùng bQng con làm bài. 

Trong lHp cdng c4n có quy 0^nh vB nh*ng dcu hiCu 056c dùng 0# trao 0vi 

gi*a HS và GV trong nh*ng tr5bng h6p riêng mà không gây Qnh h5@ng 

0Mn các HS khác. Ví dF, GV quy 0^nh cho HS 0ang c4n 056c giúp 07 hay có 

nh*ng nhu c4u riêng 056c ra hiCu cho GV lúc c4n, ví dF 0# cb vàng @ tr5Hc 

m?t và nh*ng tín hiCu 0áp lAi cSa GV mà không c4n d_ng hoAt 0Vng.  
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Trong LG, GV và HS c/n chú ý xây d7ng nh8ng quy ;<nh ;= ;>m b>o các 

nhu c/u c/n thiDt cho hEc tFp cHa HS ;Ju ;KLc ;áp Mng nhanh nhNt và 

tOt nhNt trong hoàn c>nh cHa mình. GV c/n tính ;Dn nh8ng kh> nTng 

;>m b>o ;= bNt cM HS nào cUng ;Ju duy trì ;KLc liên tXc viYc hEc cHa 

mình dù trong hoàn c>nh có GV hay không. HY thOng hEc liYu và nh8ng 

sách, báo trong l^p cUng nhK nh8ng trò ch`i hEc tFp cho cá nhân và 

nhóm, nh8ng câu ;O vui là nh8ng trL l7c cho GV trong viYc tho> mãn 

nhu c/u hEc tFp cHa nh8ng HS có mMc ;b tiDp thu bài và kc nTng th7c 

hành tOt h`n các bdn cùng trình ;b. HE cUng có th= ;KLc thu hút vào 

nh8ng hodt ;bng trL giúp các bdn chFm h`n e trong nhóm cùng trình ;b 

hay các bdn e nhóm trình ;b thNp h`n. Nh8ng quy ;<nh cX th= vJ cách 

yêu c/u giúp ;g và phân công các HS trong l^p giúp các bdn khác khi c/n 

cUng là mbt bb phFn quan trEng trong viYc xây d7ng nJn nDp trong LG. 

Hoạt động 3: Học tập độc lập của học sinh trong lớp ghép 

a)  HV cho ý kiDn nhFn xét vJ nh8ng viYc GV ph>i làm dK^i ;ây e mMc ;b r!t 

quan tr(ng/ quan tr(ng/ không quan tr(ng l/m ;= duy trì hEc tFp cHa cá 

nhân HS trong LG. 

N!i dung 

R)t quan 

tr.ng 

Quan 

tr.ng 

Không quan 

tr.ng l4m 

HS biDt rõ nhiYm vX cHa mình    

NhiYm vX vka sMc ;Oi v^i HS    

NhiYm vX hNp dln ;Oi v^i các em    

HS nhFn ;KLc s7 trL giúp lúc c/n thiDt    

Có ngKoi nhpc nhe HS chú ý làm bài    

HS ph>i báo cáo công viYc    

HS sq b< phê bình nDu không hoàn 

thành công viYc 

   

Có nh8ng quy ;<nh vJ gi8 gìn trFt t7, 

kr luFt trong l^p 

   

GV ki=m tra công viYc cHa HS sau ;ó    

HS sq ;KLc khen nDu hoàn thành bài 

;KLc giao 

   

Cái khác n8a là    
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b)  HV l&a ch*n nh,ng vi0c 123c 12a ra d26i 1ây, s;p x>p vào các cBt 

t2Dng Eng trong bFng theo thE t& 2u tiên 1J chK ra cho HS nh,ng vi0c 

quan tr*ng các em phFi làm 1J xác 1Onh 123c nhi0m vP cQa bFn thân, 

1J th&c hi0n tRt nhi0m vP 123c giao, 1J kiJm tra và báo cáo k>t quF 1ã 

làm 123c.  

(1) HS cXn so sánh bài làm v6i yêu cXu 1ã 1Yt ra. 

(2) HS cXn v[ch ra k> ho[ch th&c hi0n nhi0m vP cQa mình. 

(3) HS cXn chú ý 1*c, nghe yêu cXu 1J bi>t rõ nhi0m vP cQa mình phFi làm. 

(4) HS cXn t& 1Onh h26ng 1>n 1ích mBt cách 1Xy 1Q và tRt nhct, 1i td de 1>n 

khó, td câu 1Xu 1>n câu cuRi. 

(5) HS cXn 1ánh dcu nh,ng câu khó, xác 1Onh nh,ng khó khhn, v26ng m;c.  

(6) HS cXn bi>t tìm s& hj tr3 bên ngoài: td sách, vl ghi bài 1>n các b[n  

và GV. 

(7) HS cXn tìm mRi quan h0 gi,a các câu hoi v6i nh,ng ki>n thEc các em  

1ã bi>t. 

(8) HS cXn trình bày bài làm mBt cách rõ ràng nhct. 

(9) HS cXn xem l[i nh,ng vi0c mình 1ã làm, sra ch,a và hoàn thi0n bài làm. 

Xác $%nh $()c nhi+m v. 

$()c giao 

T3p trung th8c hi+n 

nhi+m v. $9n cùng 

Ki<m tra và báo cáo  

k9t quA $ã làm $()c 

— ... 

— ... 

— ... 

— Khác n,a là   

  

— ... 

— ... 

— ... 

— Khác n,a là   

  

— ... 

— ... 

— ... 

— Khác n,a là   

  

 

Đọc thông tin dưới đây và hoàn chỉnh ý kiến của mình. 
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THÔNG TIN PHẢN HỒI 

D!y h%c tr)c ti+p cho cá nhân 

 

GV th%c hi(n d+y h-c tr%c ti/p cho cá nhân HS trong l8p là hình th;c t< 

ch;c d+y h-c gi=a th?y và mBt trò, d%a trên yêu c?u cG thH cIa cá nhân 

Jó. D+y h-c cá nhân JNOc coi là mBt cách th;c d+y h-c hi(u quQ cao 

nhRt bTi vì nó Jáp ;ng JNOc tUt nhRt m;c JB yêu c?u và phát triHn cIa cá 

nhân. Tuy nhiên, không thH sZ dGng d+y h-c cá nhân cho tRt cQ HS trong 

LG mà ch\ có thH sZ dGng cho mBt vài em HS J^c bi(t, thN_ng là nh=ng 

em có ti/p thu ch`m han các b+n khác ho^c bb ngct quãng th_i gian h-c 

vì nh=ng lí do nào Jó. fH có thH th%c hi(n d+y h-c tr%c ti/p cho cá nhân 

trong gi_ h-c, GV c?n có nh=ng bi(n pháp Jigu khiHn thích hOp v8i ho+t 

JBng h-c t`p cIa các HS và các nhóm HS khác: giao bài cho các em làm 

vi(c trong nhóm hay làm vi(c cá nhân. C?n lNu ý rkng th_i gian dành cho 

vi(c d+y h-c tr%c ti/p cho cá nhân không thH kéo dài vì nhN v`y sm làm 

Qnh hNTng J/n vi(c h-c t`p cIa sU Jông các em trong l8p và tn Jó hình 

thành ko npng h-c t`p JBc l`p cho HS. 

H-c t`p JBc l`p cIa HS là mBt bB ph`n quan tr-ng hOp thành ho+t JBng 

d+y h-c trong LG, bTi lm không phQi lúc nào HS crng có JNOc ca hBi ti/p 

xúc tr%c ti/p v8i GV do GV có trách nhi(m v8i hai hay nhigu nhóm trình 

JB. M^t khác, ho+t JBng JBc l`p cIa cá nhân HS crng là giai Jo+n rRt 
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quan tr'ng trong quá trình nh-n th.c c0a ng12i h'c, 56 chuy6n hoá 

thông tin, ki:n th.c m<i vào trong h? th@ng ki:n th.c 5ã có c0a chính 

ng12i h'c. Các kF nGng cHn thi:t 56 HS có th6 tK tL ch.c và quMn lí vi?c 

h'c t-p 5Pc l-p c0a mình là rQt 5a dSng và ph.c tSp. TiUu cHn ghi nh< là 

tQt cM các kF nGng 5Uu chV hình thành và phát tri6n 51Wc trong quá trình 

ng12i ta sY dZng chúng. V<i HS ti6u h'c, do m<i làm quen v<i vi?c h'c 

nên các em cHn 51Wc luy?n dHn mPt s@ nh_ng kF nGng c` bMn c0a hoSt 

5Png h'c. 

Tr1<c h:t, GV cHn tSo cho HS có 51Wc h.ng thú h'c t-p và khuy:n 

khích các em có nh_ng m` 1<c, nguy?n v'ng 51Wc bay cao, bay xa v<i 

v@n ki:n th.c c0a mình. GV cHn tL ch.c l<p h'c sao cho nó tre thành 

ngôi nhà th. hai thân th1`ng 5@i v<i các em; cuPc s@ng sinh hoSt và 

h'c t-p v<i các bSn và GV e l<p mang lSi cho các em nhiUu niUm vui và 

hi6u bi:t m<i.  

GV cHn t-p trung vào dSy trh bi:t cách xác 5inh yêu cHu và nhi?m vZ 5jt 

ra cho chúng trong nhiUu tr12ng hWp khác nhau. TiUu 5ó gkn liUn v<i 

nh_ng yêu cHu vU 5'c, nghe và hi6u 51Wc ngôn ng_. Khi trh hi6u 51Wc 

yêu cHu 5jt ra cho mình, trh sm 5inh h1<ng hoSt 5Png nhanh và phù hWp 

h`n. Vì th:, nh_ng câu hoi cho HS cHn 51Wc GV trình bày th-t rõ ràng và 

dq hi6u.  

T@i v<i trh nho, rQt khó 56 duy trì mPt hoSt 5Png cá nhân nào 5ó lâu dài 

vì các em còn rQt hi:u 5Png. Trên l<p có th6 giao cho cá nhân làm nh_ng 

bài t-p thKc hành nho. Vi?c thay 5Li hình thái làm vi?c, lúc làm vi?c cá 

nhân, lúc theo nhóm cjp 5ôi, lúc nhóm nho sm phù hWp v<i các em h`n.  

GV cHn gWi sK chú ý c0a trh vU th2i gian mà trh có th6 dùng cho mPt công 

vi?c nào 5ó và nh_ng ph1`ng ti?n, công cZ hay sK trW giúp nào 5ó mà 

chúng có th6 có khi cHn. 

GV cHn 5Png viên các em t-p trung vào nhi?m vZ 5ang làm và tìm ra 

nh_ng cách giMi quy:t khác nhau cho mPt vQn 5U. GV nên tránh vi?c giao 

cho các em quá nhiUu bài t1`ng tK nhau vta gây nhàm chán vta không 

khuy:n khích các em tìm tòi, sáng tSo nh_ng cách 5i m<i.  

GV nên chú ý sY dZng nh_ng loSi bài, nh_ng câu hoi kích thích sK nghi 

vQn c0a trh, 5òi hoi các em phMi phát hi?n vQn 5U và bi:t 5jt ra nh_ng 

câu hoi 56 h'c. Rèn luy?n cho các em nho bi:t làm vi?c mPt cách cwn 

th-n và bi:t phát hi?n vQn 5U sm là sK chuwn bi tâm lí cho h'c t-p tích cKc 

và sáng tSo. 
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GV c$n chú ý rèn cho HS cách trình bày t45ng minh các công vi;c và bi<t 

cách bi;n lu?n cho công vi;c c@a mình. GV c$n tCo DiEu ki;n DG HS 

chHng minh tính Dúng DJn trong cách thKc hi;n cLng nh4 k<t quN công 

vi;c các em làm.  

Trong hoàn cNnh LG, GV c$n huy DSng các HS vào công vi;c tK quNn 

trong tTng bàn, tTng tU hay nhóm trình DS. Các em không chX nhJc nhY 

nhau giZ gìn tr?t tK trong l[p, mà còn giúp D^ nhau khi c$n. NhZng k` 

nang yêu c$u ng45i khác giúp cLng nh4 giNng giNi cho ng45i khác hiGu 

bài, cách làm bài DEu rct có ldi cho ng45i hec. 

GV c$n giúp HS bi<t D4a ra nhZng nh?n xét và Dánh giá vE thành tích hec 

t?p c@a mình. hiEu quan treng là giúp tri bi<t rút ra nhZng kinh nghi;m 

tT nhZng bài làm c@a mình. GV khuy<n khích tri tìm ra D4dc chj sai và 

thi<u sót c@a bNn thân khi giNi quy<t mSt bài t?p hay nhi;m vm hec t?p 

nào Dó. SK tìm ki<m cho chính mình l5i giNi Dáp cho câu hni tCi sao, vì 

sao so có ý ngh`a rct l[n cho hec t?p lâu dài c@a các em, vì qua Dó các em 

bi<t cách và có thói quen tìm ki<m và giNi thích cho nhZng cách Di c@a 

mình. CLng chính vì th< các em so tìm D4dc con D45ng m[i, kinh 

nghi;m m[i cho hec t?p.  

Nội dung 3 

TỔ CHỨC HỌC THEO NHÓM NHỎ Ở LỚP GHÉP CÓ HIỆU QUẢ 
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Hoạt động 1: Học cùng bạn trong nhóm 

 

a)  HV cho ý ki+n c-a mình v1 2nh h34ng c-a nh6ng m7i quan h: gi6a các 

thành viên trong nhóm A3Bc kC d3Ei Aây A+n hoHt AIng c-a nhóm: 

—  Quan h: kiCm tra lNn nhau   

   

—  Quan h: hBp tác bình AQng   

    

—  Quan h: bHn bè thân thi+t   

   

—  Quan h: ng3Si lãnh AHo và ng3Si bU lãnh AHo   

   

b)  HV lVa chWn mIt trong nh6ng mô hình quan h: có ý nghYa nhZt A7i vEi 

HS tiCu hWc và nêu ra nh6ng cách AC xây dVng và áp d]ng trong lEp hWc 

c-a mình. 

—  Phân công các thành viên trong nhóm:   

   

—  Qu2n lí trong nhóm:   
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—  Nhi%m v( c*a các cá nhân trong nhóm: 

HS 1  ................................................................................................................  

HS 2  ................................................................................................................  

HS 3  ................................................................................................................  

HS 4  ................................................................................................................  

HS 5  ................................................................................................................  

—  =ánh giá k?t quB c*a nhóm và các cá nhân:  

  

  

   

c)  HV Fánh sH thI tJ tK 1 trL Fi cho nhMng yêu cPu chQ ra cho HS khi làm 

vi%c trong nhóm Fã FTUc li%t kê trong bBng FW sXp x?p các mIc F[ quan 

tr\ng nh]t, nhì... 

Trách nhi(m cá nhân Trách nhi(m v,i các b.n, v,i nhóm 

— =` xu]t ý ki?n riêng 

— Nhbn phân công c*a nhóm 

— ThJc hi%n nhi%m v( FTUc giao 

— Yêu cPu bfn giúp khi cPn 

— Trao Fhi thông tin 

— Báo cáo công vi%c 

— Khác nMa là   

— Ti?p nhbn các ý ki?n khác 

— Giúp bfn khi cPn 

— =[ng viên, nhXc nhL bfn 

— Góp ý cho công vi%c c*a bfn 

— LXng nghe ý ki?n c*a ngTni khác 

— ThKa nhbn sJ Fóng góp c*a ngTni khác 

— Khác nMa là   

d)  HV cho ý ki?n nhbn xét v` vi%c triWn khai trong thJc t? c*a mình: 

—  HS c*a bfn Fã Fáp Ing FTUc nhMng yêu cPu nào?  

  

  

   

—  Yêu cPu nào là khó nh]t FHi vri HS c*a bfn?  
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—  B#n có kinh nghi+m gì hay trong vi+c giúp các em có 89:c nh;ng k< n=ng 

trong vi+c h>c cùng các b#n trong nhóm nhA?  

  

  

   

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

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

KhD n=ng làm vi+c vGi ng9Hi khác là mIt nhân tK rLt quan tr>ng trong sP 

phát triQn cRa mSi ng9Hi, bUi lV trong cuIc sKng cRa con ng9Hi, có thQ nói 

hWu hXt các ho#t 8Ing chúng ta 8Yu làm cùng ng9Hi khác. Khi còn nhA, tr\ 

89:c sKng trong môi tr9Hng gia 8ình và chR yXu nh^n sP ch=m sóc cRa 

ng9Hi khác 8Ki vGi mình. Nhà tr9Hng là n`i 8Wu tiên tr\ sKng trong môi 

tr9Hng xã hIi, bdt 8Wu có trách nhi+m cá nhân và có trách nhi+m vGi ng9Hi 

khác, vGi xã hIi. Chính vì thX, tg chhc cuIc sKng trong lGp h>c và nhà tr9Hng 

8Q các em dWn có nh;ng thói quen, k< n=ng làm vi+c và sinh ho#t cùng 

ng9Hi khác là sP chujn bk tích cPc cho cuIc sKng cRa các em chh không chl 

cho h>c t^p trong LG. Ho#t 8Ing cùng các b#n trong nhóm là mIt cách rLt 

tKt 8Q HS h>c 89:c nh;ng cách sKng và làm vi+c cùng ng9Hi khác. 

Trong lGp h>c, GV có thQ tg chhc các hình thhc ho#t 8Ing vGi các yêu cWu 

phhc t#p dWn 8Q các em t^p cách ho#t 8Ing chung cùng ng9Hi khác. 

Nh;ng ho#t 8Ing csp 8ôi vGi 1 b#n khác, cùng nhau h>c hay làm mIt 

vi+c gì 8ó rui trao 8gi vGi nhau là mIt cách 89:c dùng khá phg biXn trong 

các lGp 8Wu tiQu h>c. Trong nh;ng ho#t 8Ing csp 8ôi các em có thQ h>c 

89:c cách thPc hi+n các công vi+c cRa mình và nhdc nhU, 8ôn 8Kc b#n 

cùng thPc hi+n nhi+m vv 89:c giao. Tuy nhiên, trong nh;ng ho#t 8Ing 

csp 8ôi, GV cWn t#o 8iYu ki+n 8Q các em 89:c chia s\, tâm sP vGi nhau, 

khuyXn khích các em quan tâm, 8Ing viên và giúp 8w b#n trong nhóm 

cRa mình. Qua 8ó các em sV m#nh d#n h`n trong giao tiXp vGi nhiYu 

ng9Hi và có khD n=ng hoà h:p vGi ng9Hi khác. 

VGi nh;ng ho#t 8Ing trong nhóm 89:c tg chhc công phu, các em sV 

89:c t^p d9:t nh;ng k< n=ng h:p tác cùng ng9Hi khác: các em biXt phân 

chia nhau công vi+c chung và gánh vác trách nhi+m cRa mình, các em 

biXt quan tâm, giúp 8w nhau, biXt tôn tr>ng czng nh9 th{a nh^n giá trk 

cRa mình czng nh9 cRa b#n trong thành quD chung cRa nhóm. |iYu mà 

GV nên chú ý là tg chhc cho các em h>c t^p theo nhóm h`n hXt phDi 

h9Gng 8Xn nh;ng giá trk giáo dvc 8Ki vGi các em chh không chl nh~m 
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vào gi&i quy*t m-t công vi1c c2 th4 nào 5ó, b9i vì lúc này các em 5ang 

c@n hAc cách hAc và cách sCng mà nhDng tri thFc chúng ta 5ang dHy cho 

trI chJ là phLMng ti1n 54 dHy các em phLMng pháp ti*p cNn và chi*m lOnh 

tri thFc loài ngLPi. 

Hoạt động 2: Tổ chức dạy học theo nhóm ở lớp ghép 

 

BSng kinh nghi1m gi&ng dHy cUa mình, HV hãy 5iYn vào b&ng dLZi 5ây 

các ki4u chia nhóm trong LG. 

Bảng. Các kiểu nhóm được sử dụng trong dạy học LG 

Th"#ng xuyên Th+nh tho.ng Có th1 

Nhóm... 

Nhóm... 

Nhóm... 

Nhóm... 

Nhóm... 

Nhóm... 

Nhóm... 

Nhóm... 

Nhóm... 

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

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Cách thành l)p nhóm - LG 

Có r`t nhiYu cách khác nhau 54 thành lNp các nhóm nha, thông thLPng 

ngLPi ta có ba cách thành lNp nhóm nha:  

Chia nhóm theo cách g1i s4, theo bi6u t89ng và chia theo màu s:c.  



74  |  MODULE TH 5 

*  Chia nhóm theo cách g/i s1: 

Tu5 theo m6c 7ích c9a t:ng ho;t 7<ng, GV dA kiCn s1 ngDEi trong mGi 

nhóm và s1 nhóm trong lKp 7M có cách chia thích hNp. 

Ví d$ 1: LKp có 20 HS, ho;t 7<ng cUn tV chWc 5 nhóm, mGi nhóm 4 ngDEi. 

Cách làm nhD sau: 

—  LUn lDNt cho HS 7Cm t: 1 7Cn 5 và em tiCp theo l;i 7Cm t: 1 7Cn 5... cho 

7Cn hCt. GV thông báo em s1 1 ng^i vKi em s1 1, s1 2 ng^i vKi s1 2... em 

s1 5 ng^i vKi em s1 5. 

NhD v`y, mu1n chia lKp thành bao nhiêu nhóm thì cho HS lUn lDNt 7Cm 

t: 1 7Cn chd s1 nhóm 7enh chia. Sau 7ó cho nhdng HS có cùng s1 ng^i 

vào m<t nhóm, ta sg 7DNc s1 nhóm 7enh chia. 

*  Chia nhóm theo biMu tDNng: Các lo;i hình h/c: (hình vuông, chd nh`t, 

tam giác, hình thoi...) hojc các loài hoa (hoa h^ng, cúc, sen, dâm 

b6t...). S1 lo;i hình, lo;i hoa... ph6 thu<c vào s1 nhóm 7enh chia. Tu5 

theo m6c 7ích c9a t:ng ho;t 7<ng mà chumn be s1 phiCu c9a mGi lo;i 

hình, lo;i hoa... 

Ví d$ 2: LKp có 16 HS, mu1n chia thành 4 nhóm thì chumn be 4 lo;i hình 

(chd nh`t, hình vuông, hình tam giác, hình tròn hojc 4 lo;i hoa nào 7ó).  

*  Chia nhóm theo màu spc: Cqng tDrng tA nhD cách chia trên, s1 gisy màu 

phát ra tu5 thu<c vào s1 nhóm 7enh chia. S1 phiCu mGi màu chính là s1 

ngDEi trong nhóm. Tu5 theo m6c tiêu c9a t:ng ho;t 7<ng 7M có cách 

chia sao cho không mst nhitu thEi gian.  

Ngoài ra, có nri GV còn chia nhóm bung cách cho HS ng^i bàn trên quay 

xu1ng bàn dDKi làm thành m<t nhóm. Khi chia nhóm xong, phyi 7jt tên 

nhóm cho dz g/i nhD nhóm 1, 2, 3 hojc nhóm hoa lan, hoa cúc... 

|itu quan tr/ng là sau khi chia nhóm xong phyi bUu nhóm trD}ng 7M 

7itu hành công vi~c thyo lu`n c9a nhóm, thD kí 7M ghi l;i ý kiCn thyo 

lu`n c9a các b;n trong nhóm, báo cáo viên 7M báo cáo trDKc lKp ý kiCn 

thyo lu`n 7ã 7DNc th1ng nhst c9a nhóm và cu1i cùng là các thành viên, 

nhdng ngDEi tích cAc tham gia thyo lu`n 7óng góp ý kiCn xây dAng thành 

báo cáo chung c9a nhóm. 

Các kiMu nhóm h/c t`p } LG: 

•  Nhóm cùng trình 7< 7DNc thành l`p t: nhdng HS } cùng m<t nhóm 

trình 7<. DAa vào m6c 7ích và 7jc 7iMm c9a t:ng ho;t 7<ng h/c t`p mà 
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GV chia các HS * t,ng nhóm trình 34 thành nh6ng nhóm nh7 t, 2 HS 

tr* lên.  

•  Nhóm nhi=u trình 34 3?@c thành lAp t, nh6ng HS * hai hay nhi=u trình 

34 khác nhau. TuF theo mIc 3ích và tính chLt hoMt 34ng cI thN, ng?Pi ta 

nhóm các HS * nhi=u trình 34 khác nhau vào m4t nhóm nh7 3N hoMt 

34ng cùng nhau. Nhóm nhi=u trình 34 th?Png 3?@c tR chSc nhTm giúp 

cho HS hVc tAp kinh nghiWm cXa nhau trong viWc nghiên cSu và hVc tAp 

m4t lYnh vZc chung nào 3ó ho[c 3N các em l\p l\n có thN giúp các em 

l\p bé. 

•  Nhóm cùng n_ng lZc, s* tr?Png 3?@c thành lAp t, các HS có nh6ng s* 

thích, say mê v= m4t môn hVc hay hoMt 34ng nào 3ó trong cùng nhóm 

trình 34 hay khác nhóm trình 34. Ví dI nh? nhóm toán, vc, nhóm 

sáng tác thd v_n… HoMt 34ng cXa các nhóm này 3?@c tR chSc nh? 

nh6ng câu lMc b4 nh7 trong l\p v,a 3N 3áp Sng hSng thú và phát triNn 

n_ng lZc riêng cXa các em, v,a 3N 3óng góp cho các phong trào hVc 

tAp cXa l\p. 

•  Nhóm hgn h@p là nhóm không phân biWt gi\i tính, trình 34 lSa tuRi (bao 

gim HS các l\p 1, 2, 3, 4, 5) 3?@c thành lAp 3N tR chSc các hoMt 34ng giáo 

dIc cho HS v= “Môi tr?Png an toàn và phòng tránh tai nMn cho HS” ho[c 

v= “Giáo dIc kY n_ng ssng”... 

Trong LG còn có rLt nhi=u các kiNu nhóm nh7 khác nh?: nhóm theo gi\i 

tính, nhóm cùng 34 tuRi v.v... TuF t,ng hoMt 34ng và nh6ng mIc 3ích 3[t 

ra mà GV có thN tMo thành các nhóm khác nhau cho phù h@p. Ví dI, khi 

givng v= m4t ss chX 3= có tính nhMy cvm v= gi\i nh? vW sinh em gái, giáo 

dIc kY n_ng ssng,... GV có thN chia nhóm gim cv HS nam và n6 giúp cho 

HS nam hiNu biwt v= m4t ss 3[c 3iNm tâm, sinh lí cXa các bMn HS n6, HS 

nam sc thông cvm, chia sx và giúp 3y các bMn gái nhi=u hdn. Tuy nhiên, 

3ôi khi czng phvi thành lAp các nhóm HS n6 riêng 3N các em có thN cvm 

thLy thovi mái, c*i m* bày t7 nh6ng suy nghY, kinh nghiWm cXa bvn thân 

và gia 3ình cho nhau. 

Các hình th(c chia nhóm: 

*  Nhóm c[p 3ôi (2 ng?Pi): |ây là hình thSc HS trao 3Ri v\i bMn ngii 3si 

diWn ho[c ngii cMnh nhau 3N givi quywt tình husng do GV 3[t ra ho[c s~ 

dIng khi cho HS chLm, s~a bài cho nhau (bài tAp viwt, chính tv...). Hình 

thSc chia nhóm này th?Png 3?@c s~ dIng * nh6ng l\p 3�u cLp, phù h@p 
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v!i $%c $i'm tâm, sinh lí l1a tu4i c5a các em trong bu4i $<u $=n 

tr>?ng. D<n d<n, GV có th' giao cho HS thHc hiIn nhJng nhiIm vK 

ph1c tMp hNn. 

O' t4 ch1c dMy hQc theo nhóm, tr>!c h=t GV c<n lHa chQn mRt sS nRi 

dung phù hUp $Si v!i nhóm HS làm viIc $Rc lWp. Th>?ng nhJng nRi 

dung $' cho HS làm viIc trong nhóm phYi có tính ph1c tMp nhZt $[nh $' 

tZt cY các em nhWn thZy c<n phYi hUp s1c nhau cùng làm (nhJng nhiIm 

vK $Nn giYn s] không kích thích HS làm viIc tWp th'). Sau $ó, GV dH tính 

sS l>Ung ng>?i c<n thi=t cho công viIc $ó trong mRt khoYng th?i gian 

nhZt $[nh (t>Nng 1ng v!i l>Ung th?i gian GV dành $' làm viIc trHc ti=p 

v!i NTO khác trong LG).  

*  Mei nhóm nhf trong LG nên có th 2 — 5 em. lu $i'm c5a nhJng nhóm 

này là gQn nhm, dn dàng huy $Rng toàn bR thành viên vào giYi quy=t các 

nhiIm vK c5a nhóm. Còn n=u nhóm quá $ông thì s] khó quYn lí $>Uc 

các hoMt $Rng c5a nhóm. NhJng nhóm này th>?ng $>Uc t4 ch1c $' HS 

giYi quy=t các bài tWp tình huSng ho%c bài tWp vWn dKng tri th1c m!i. Khi 

chia nhóm xong, GV nên giao nhiIm vK cK th', rõ ràng cho thng nhóm. 

C<n nêu lên nhJng yêu c<u vv k=t quY cK th' c5a cY nhóm cwng nh> c5a 

thng cá nhân. Oây là khâu $%c biIt quan trQng bxi vì nhiIm vK giao cho 

nhóm và cách $ánh giá k=t quY s] quy=t $[nh m1c $R hUp tác, giúp $z 

giJa các thành viên c5a nhóm trong quá trình hoMt $Rng chung. 

Trong hoMt $Rng nhóm, nhivu khi các thành viên trong nhóm có th' 

$>Uc giao nhiIm vK $' hoàn thành nhJng công viIc giSng nhau, ví dK 

nh> cùng làm nhJng bài tWp rèn luyIn k| n}ng $Nn giYn. Hình th1c giao 

viIc nh> th= khá $Nn giYn. O' s~ dKng hình th1c giao viIc này có hiIu 

quY, GV c<n chú ý tMo ra nhJng t>Nng tác, nhJng mSi quan hI công viIc 

liên $!i giJa các thành viên trong nhóm v!i nhau: các em cùng $Qc trong 

nhóm, các bMn l�ng nghe $' góp ý, nhWn xét và giúp bMn s~a lei phát âm. 

Sau nhJng hoMt $Rng nhóm, GV c<n chú ý ghi nhWn, $ánh giá hoMt $Rng 

c5a nhóm, có th' thông qua ki'm tra mRt cá nhân $' khuy=n khích các 

em có trách nhiIm và quan tâm $=n nhau. 

*  T>Nng tH nh> vWy, ng>?i ta xây dHng “nhóm xuZt phát” và “nhóm 

chuyên sâu” $' áp dKng cho viIc hQc bài m!i hay tìm hi'u vv mRt ch5 

$v m!i.  

“Nhóm xuZt phát” là nhóm khxi $i'm ban $<u $>Uc hình thành $' các 

HS cùng nhau thHc hiIn mRt nhiIm vK chung, cùng tìm hi'u vv mRt ch5 
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 ! nào  ó có tính t+ng th-. Trong nhóm s3 phân công m7i thành viên có 

trách nhi<m  =i v>i m?t khía cBnh hay m?t n?i dung nhFt  Gnh nhH thu 

thIp thông tin, hi-u rõ n?i dung và giLi thích cho các bBn trong nhóm 

cùng hi-u v! n?i dung  ó.  

“Nhóm chuyên sâu” là nhóm các HS có cùng m?t nhi<m vU nhH nhau 

 HVc tIp hVp lBi tW các nhóm xuFt phát  - cùng tìm hi-u nhZng thông 

tin v! m?t khía cBnh hay m?t n?i dung nhFt  Gnh. Các HS này sau khi 

cùng làm vi<c trong nhóm chuyên sâu  - n\m vZng n?i dung  HVc 

phân công, s3 tr] v! nhóm xuFt phát (ban  _u) caa mình  - chia sb v>i 

nhau v! nhZng thông tin hc  ã thu hoBch  HVc ] các nhóm chuyên sâu. 

M7i em vWa có nhi<m vU trình bày lBi nhZng thông tin mà các em  ã 

thu hoBch  HVc tW các nhóm chuyên sâu caa mình cho các bBn trong 

nhóm, vWa l\ng nghe thông tin v! nhZng n?i dung khác mà các bBn 

trong nhóm có trách nhi<m thu thIp  HVc tW các nhóm chuyên sâu 

khác gi>i thi<u lBi trong nhóm. Kht quL là m7i ngHji trong nhóm s3 có 

nhZng hi-u biht  _y  a v! toàn b? cha  ! hay toàn b? các n?i dung caa 

bài hcc. 

Ví d$: L>p hcc có 16 HS chia làm 4 nhóm, m7i nhóm có 4 em. Nhi<m vU 

chung caa nhóm xuFt phát là: Quan sát cFu tBo caa cây  Iu, nhIn xét 

chung v! cFu tBo và sr phát tri-n caa nó. Các thành viên trong nhóm 

xuFt phát  HVc phân công nhH sau: 

M?t HS làm nhi<m vU A: Quan sát b? rt 

M?t HS làm nhi<m vU B: Quan sát thân 

M?t HS làm nhi<m vU C: Quan sát lá 

M?t HS làm nhi<m vU D: Quan sát hoa, quL  

Nhóm chuyên sâu gwm nhZng HS có nhi<m vU n\m vZng thông tin nhIn 

 HVc tW nhóm xuFt phát. Theo ví dU trên s3 có 4 nhóm chuyên sâu. 

+  TFt cL các em có nhi<m vU A caa 4 nhóm xuFt phát hcp lBi và trao  +i v! 

kht quL b? rt caa cây  Iu. 

+  TFt cL HS làm nhi<m vU B caa 4 nhóm xuFt phát hcp lBi và trao  +i v! kht 

quL v! thân cây  Iu. 

Sau  ó 4 thành viên caa 4 nhóm chuyên sâu s3 tr] v! nhóm xuFt phát 

(nhóm ban  _u)  - cùng xây drng m?t báo cáo chung v! kht quL quan 

sát cFu tBo caa cây  Iu. Hình thyc này  HVc mô tL ] sz  w sau: 
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Sơ đồ nhóm xuất phát và nhóm chuyên sâu 

 

 

 

 

 

      Các nhóm xu*t phát       Các nhóm chuyên sâu 

 i"u c&n chú ý khi t- ch.c d0y h2c theo nhóm: 

•  GV ph%i thi(t k( *+,c nh/ng nhi1m v4 phù h,p, sao cho m:i HS *=u có 

trách nhi1m xây dFng k(t qu% chung cHa nhóm. Trong hoKt *Lng, nhóm 

cMn *%m b%o t+Ong tác gi/a các thành viên trong nhóm. 

•  GV cMn chú ý công tác tU chVc qu%n lí hoKt *Lng trong tYng nhóm nhZ *[ 

có th[ giúp *\, can thi1p khi cMn. 

•  GV cMn n]m v/ng nguyên t]c hoKt *Lng nhóm *[ khuy(n khích m^i HS 

tham gia bình *`ng và tôn tr^ng nhau. 

Nguyên t;c t- ch.c ho0t <=ng nhóm: 

a[ hoKt *Lng nhóm mang lKi nh/ng hi1u qu% giáo d4c cao, cMn: 

—  Nhóm *+,c hình thành *[ thFc hi1n mLt nhi1m v4 c4 th[. Các thành viên 

ph%i hi[u rõ nhi1m v4 chung cHa nhóm và nhi1m v4 riêng cHa b%n thân. 

—  Các thành viên trong nhóm ph%i lMn l+,t *%m nhi1m nh/ng vai trò khác 

nhau trong nhóm: th+ kí, nhóm tr+hng, báo cáo viên… và có trách 

nhi1m duy trì các hoKt *Lng trong nhóm. 

—  M^i thành viên ph%i có thói quen ghi chép và tuân theo sF *i=u khi[n 

cHa nhóm tr+hng. 

—  M:i thành viên *=u *+,c trình bày ý ki(n cHa mình và các thành viên 

khác cMn ph%i chú ý l]ng nghe. TYng thành viên *=u ph%i có ý ki(n cHa 

mình tr+mc nhóm nh+ tZ thái *L *nng tình hooc ch+a thpng nhqt. 

—  M^i thành viên *=u bình *`ng tham gia th%o lurn. Tránh tình trKng *[ 

mLt em nói quá nhi=u còn các em khác nói quá ít hooc không nói gì. 

—  Khi th%o lurn, HS ph%i h+mng vào nhau, trp trung trao *Ui và chia st 

kinh nghi1m v= vqn *= *+,c GV nêu ra. 

—  Tôn tr^ng ý ki(n cHa m^i ng+ui, dù ý ki(n *ó là *úng hay sai, cMn trao *Ui 

*[ cùng nhau nhrn ra ý ki(n *úng. 

1  2  

3  4 

1  2  

3  4  

  

1  2  

3  4 

  

1  2  

3  4  

 4  

4  4 

4  4 

3  3 

3  3 

1  1  

1  1  

2  2  

2  2  
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Hoạt động 3: Tổ chức dạy học theo nhóm nhỏ ở lớp ghép có  

hiệu quả 

 

a)  HV l&a ch)n m,t ph/0ng án tr4 l5i  !ng ý/ không  !ng ý phù h8p v:i 

quan =i>m c?a mình vA tBng ý kiEn trong viGc sI dKng hình thLc dMy h)c 

theo nhóm nhQ R LG. Vánh dWu X vào ô thích h8p: 

Các ý ki'n )*ng ý 

Không 

/*ng ý 

Không có   

ý ki'n 

DMy h)c theo nhóm nhQ c^n =/8c sI dKng 

trong m)i gi5 h)c. 

   

DMy h)c theo nhóm nhQ c^n =/8c sI dKng 

trong m)i môn h)c. 

   

Có th> t` chLc => các nhóm nhQ khác 

trình =, và cùng trình =, => dMy. 

   

DMy h)c theo nhóm nhQ có th> tiEt kiGm 

=/8c th5i gian c?a GV. 

   

ThiEt kE viGc làm cho nhóm HS =òi hQi 

nhiAu th5i gian =di v:i GV. 

   

Không nên t` chLc dMy h)c theo nhóm 

nhQ cho HS l:p bé. 
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Các ý ki'n )*ng ý 

Không 

/*ng ý 

Không có   

ý ki'n 

HS nh% nên làm quen v.i nhóm b2ng cách 

h6c cùng nhau. 

   

Các nhóm trình >? @ l.p trên nên thBCng 

xuyên >BFc h6c theo nhóm nh%. 

   

Trong m?t tiIt h6c LG có thL dNy theo 

nhóm nh% @ tOt cP các nhóm trình >?. 

   

DNy h6c theo nhóm nh% có thL gây Pnh 

hB@ng sang nhóm trình >? khác. 

   

Nên sV dWng dNy h6c theo nhóm nh% >L 

thay thI h6c tXp cá nhân. 

   

DNy h6c theo nhóm nh% nên thay thI dYn 

dNy h6c trZc tiIp c[a GV LG. 

   

b) HV ch6n 1 giC ôn tXp Toán mà mình thOy hay nhOt trong chB`ng trình 

l.p mình >ang dNy có h6c tXp theo nhóm nh%. 

c)  HV xây dZng tóm tat các bB.c chính >L tc chdc cho HS h6c theo nhóm 

nh% trong giC h6c >ó. 

—  ThCi gian GV >fnh sV dWng cho HS h6c theo nhóm: .... phút. 

—  Nhóm có nhiim vW ........................................................................................  

—  Nhóm gjm ........................ HS, thu?c >li tBFng. 

—  Nhiim vW c[a các thành viên. 

+   ........................................................................................................................  

+    ........................................................................................................................  

+  ........................................................................................................................  

+  ........................................................................................................................  

—  Cách >L thu hút m6i HS tham gia vào thPo luXn nhóm. 

—  Cách >ánh giá kIt quP hoNt >?ng c[a nhóm nh2m khuyIn khích HS 

trong nhóm cùng giúp nhau h6c và hoàn thành nhiim vW cá nhân. 

d)  HV tZ B.c lBFng thCi gian mình vna thZc hiin các bB.c thiIt kI hoNt 

>?ng h6c theo nhóm: .............................. phút. 
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e)  HV %&a ra nh+ng gi.i pháp cho t4ng vi6c k8 d&:i %ây %8 t= ch>c ti?t d@y 

%ó trong mCt LG hai trình %C. 

—  Cách qu.n lí %8 %.m b.o các nhóm nhO %Pu làm vi6c tích cRc trong khi 

GV làm vi6c v:i nhóm trình %C khác. 

—  Cách t= ch>c giS d@y cho nhóm trình %C mình %ang h&:ng dTn trong 

LG mà vTn có th8 phát hi6n %&Uc nh+ng vVn %P x.y ra trong các nhóm 

nhO khác. 

—  Cách giúp %Y các nhóm nhO trong khi GV %ang làm vi6c v:i nhóm trình 

%C khác. 

g)  Trong %iPu ki6n nhà tr&Sng còn thi?u th\n nhiPu vP c] s_ v`t chVt, li6u 

GV d@y LG có hi6u qu. không? 

Có  ..........................  Lí do  ..............................................................................  

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

Không ....................  Lí do  ..............................................................................  

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

h)  e8 d@y hfc LG có hi6u qu., GV nào cgng có th8 d@y %&Uc ph.i không?  

Vì sao?   

  

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

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Trong bVt kì l:p hfc nào dù là l:p %]n hay LG, ng&Si GV cgng ph.i có 

nhi6m vi %áp >ng nhu cju hfc t`p cho nhiPu HS. Trong LG, do HS _ các 

trình %C khác nhau hfc t`p theo ch&]ng trình riêng cma trình %C mình nên 

cgng có nh+ng nhu cju rVt khác nhau. LG có &u th? rVt l:n do nó có th8 

nhóm HS _ các trình %C, l>a tu=i khác nhau vào trong nh+ng ho@t %Cng 

chung. Chính vì th?, LG luôn có nh+ng hình th>c t= ch>c ho@t %Cng rVt %a 

d@ng, phong phú và sinh %Cng. Moc dù v`y, trong quá trình t= ch>c các 

ho@t %Cng, LG vTn còn có nh+ng h@n ch? nhVt %pnh. Làm th? nào %8 có th8 

phát huy &u th? này cma LG vTn là câu hOi %8 nh+ng ng&Si GV yêu thích 

sáng t@o và %jy lòng nhi6t tình v:i công vi6c tìm ki?m lSi gi.i %áp.  

Có %iPu rVt %]n gi.n là ng&Si GV tr&:c h?t ph.i có lòng nhi6t tình, say 

s&a v:i nghP nghi6p, th&]ng yêu trq thì sr tìm ra nh+ng hình th>c t= 

ch>c d@y hfc LG t\i &u cho mình. Ng&Si GV ph.i ntm %&Uc ku thu`t 

chia nhóm, sv ding nó mCt cách linh ho@t, ntm %&Uc nguyên ttc ho@t 
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 !ng nhóm và các hình th.c t/ ch.c d1y h3c m4m d5o, linh ho1t. Khi 

nào thì t/ ch.c chia nhóm c=p  ôi, cho  @i tABng nào là phù hBp? Khi 

nào thì t/ ch.c nhóm xuGt phát và nhóm chuyên sâu, cho nhóm trình 

 ! nào? Có phMi giN h3c nào GV cQng cRn t/ ch.c cho HS chia nhóm và 

thMo luUn nhóm không? V4 cW sX vUt chGt cYa trANng hiZn nay còn rGt 

nghèo, n]u có  ABc  Ry  Y cW sX vUt chGt thì s^ t1o  i4u kiZn cho GV và 

HS d1y — h3c t@t hWn; còn n]u không thì liZu GV van có thb d1y cho HS 

X LG có hiZu quM?  

Nội dung 4 

THỰC HÀNH TỔ CHỨC HỌC TẬP SINH ĐỘNG Ở LỚP GHÉP 

Hoạt động: 

1.  fAa ra hai lí do chính cho mhi ý sau: 

—  Trong LG, GV phMi t/ ch.c cho HS h3c tUp  !c lUp trong nhóm nhl ho=c 

cá nhân vì h3 không thb cùng m!t lúc giMng giMi trnc ti]p cho các nhóm 

trình  ! trong lop cYa mình. 

—  D1y h3c theo nhóm nhl có ý nghra to lon. 

2.  B1n hãy  i4n tv nên ho#c không nên cho các ý sau: 

—  GV ....................  phân công nhi5m v8 cho t:ng HS trong nhóm. 

—  GV ....................  thi?t k? các nhi5m v8 cho t:ng nhóm. 

—  GV ....................  quBn lí công vi5c cEa t:ng HS trong nhóm. 

—  GV ....................  nhFc nhG các nhóm duy trì hoKt LMng. 

—  GV ....................  hNOng dPn các nhóm tQ chRc công vi5c trong nhóm. 

—  GV ....................  quan sát, theo dõi các nhóm làm vi5c và giúp LX khi cYn. 

—  GV ....................  nhFc nhG các nhóm vZ th[i gian. 

—  GV ....................  tQ chRc quBn lí công vi5c cEa nhóm. 

3.  BKn hãy LNa ra ba lí do chính L` bi5n luan cho vai trò tích ccc cEa HS khi 

hdc tap theo nhóm: 

—  HS LNec khuy?n khích L` hf tre và hep tác vOi nhau trong công vi5c chung. 

—  HS LNec khuy?n khích L` chia sg kinh nghi5m và ý ki?n riêng cùng nhau. 

—  Trách nhi5m cá nhân cEa HS LNec thúc Lky bGi vi5c thcc hi5n m8c tiêu 

chung cEa nhóm. 
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4.  B$n hãy xây d,ng tóm t1t các b56c chính 89 t: ch;c d$y h<c theo nhóm 

nh? trong mAt giC h<c nào 8ó E mAt LG hai TJ. 

—  Nhóm có nhiMm vO: .......................................................................................  

—  Nhóm gQm .......... HS thuAc 8Ui t5Vng  .........................................................  

—  Trong thCi gian:  .............................................................................................  

—  NhiMm vO cWa các thành viên: 

(1)  ...................................................................................................................  

(2)  ...................................................................................................................  

(3)  ...................................................................................................................  

(4)  ...................................................................................................................  

—  T: ch;c qu_n lí nhóm   

—  Báo cáo và 8ánh giá kbt qu_ cWa nhóm   

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

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Câu 1: Lí do chính là:  

—  D$y h<c theo nhóm nh?, GV có nhiMm vO t: ch;c h<c tfp cho HS E các 

nhóm trình 8A khác nhau. 

—  GV không th9 cùng mAt lúc h56ng dln gi_ng d$y tr,c tibp cho các nhóm 

trình 8A. 

—  Ho$t 8Ang nhóm tích c,c có s, trV giúp cWa GV là yêu cnu thibt ybu cho 

d$y h<c LG có hiMu qu_. 

Câu 2: Trong 8 ý có ý 2, 4, 5, 6, 7 th9 hiMn rõ vai trò t: ch;c và h56ng dln 

cWa GV 8Ui v6i HS khi h<c tfp theo nhóm nh?. 

Câu 3: Nhvng lí do chính 89 lí gi_i t$i sao ng5Ci ta l$i cho rwng vai trò cWa 

HS khi h<c tfp theo nhóm sx tích c,c hyn (nbu 85Vc t: ch;c tUt): 

—  Kh_ n{ng làm viMc cWa nhóm cao hyn kh_ n{ng th,c hiMn cWa t|ng HS 

riêng l} do nó có th9 khai thác s;c m$nh và n{ng l,c cWa mAt nhóm HS. 

Nbu nhóm 85Vc l,a ch<n và hình thành mAt cách có chW 8ích, GV có th9 

giao cho HS cùng làm nhvng bài tfp, nhvng nhiMm vO ph;c t$p hyn, lâu 

hyn và nhC thb, GV có th9 dành thCi gian 89 gi_i quybt tr<n v~n nhvng 

nAi dung gi_ng d$y cho nhóm trình 8A khác. Hyn nva, chính m�i thành 

viên cWa nhóm sx th�y tr5Eng thành hyn v6i kbt qu_ chung cWa c_ nhóm. 
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—  Làm vi'c trong nhóm, HS có 3i4u ki'n 37 th8o lu:n v;i nhau v4 nh=ng 

thông tin, chia s@ kinh nghi'm cAa mBi ngCDi, do 3ó kiFn thGc mà các 

em 3ã thu nh:n sK 3CLc cM xát và cAng cO hPn; các em hMc 3CLc cách suy 

nghS, l:p lu:n và kFt qu8 là các em sK 3CLc trCVng thành hPn. 

—  Môi trCDng bZn bè d\a trên nh=ng mOi quan h' bình 3_ng nFu HS 3CLc 

giao nh=ng nhi'm v` vaa sGc trong nhóm. Môi trCDng này sK là bC;c t:p 

dCLt thu:n lLi 37 các em mZnh dZn kh_ng 3bnh mình, thêm t\ tin vào 

kh8 ncng cAa b8n thân. HMc t:p cùng nhau trong các nhóm nhf, mBi cá 

nhân có nhi'm v` 3óng góp vào thành tích chung cAa c8 nhóm sK thúc 

3iy tang em cO gjng hoàn thành nhi'm v` cAa mình, 3kng thDi các 

thành viên khác trong nhóm clng theo dõi, qu8n lí công vi'c cAa tang cá 

nhân 37 38m b8o kFt qu8 chung cAa nhóm. Quan trMng hPn, vì thành 

tích chung cAa nhóm, các em sK quan tâm 3Fn công vi'c cAa nhau, giúp 

3o nhau hoàn thành nhi'm v`. 

Nội dung 5 
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Nh"m tích c(c hoá các ho+t ,-ng h0c t1p c3a ng56i h0c, kích thích óc 

sáng t+o và kh> n?ng gi>i quyCt vDn ,E, t( giám sát và ,ánh giá kCt qu> 

h0c t1p c3a ng56i h0c, cFn chú tr0ng sI dKng tích hLp nhiEu ph5Mng 

tiNn truyEn ,+t khác nhau (tài liNu in, b?ng hình/ b?ng tiCng...) giúp 

ng56i h0c dV h0c, dV hiWu và gây ,5Lc hYng thú h0c t1p. 

Khai thác viNc h0c t1p ,-c l1p c3a HS là m-t h5]ng chính ,W thích Yng 

v]i hoàn c>nh mà GV ph>i phân ph`i th6i gian gi>ng d+y c3a mình cho 

các NTb khác nhau trong tcng tiCt h0c. Met khác, h0c t1p ,-c l1p là giai 

,o+n ,ec biNt quan tr0ng ,W HS chuyWn nhfng thông tin, kiCn thYc các 

em vca h0c vào trong nhfng m`i quan hN bên trong ,W trj thành tài s>n 

trí tuN c3a riêng mình. Chính vì thC, tl chYc h0c t1p ,-c l1p c3a HS có ý 

nghna rDt quan tr0ng cFn ,5Lc tl chYc m-t cách con th1n. 

bW duy trì viNc h0c t1p ,-c l1p c3a HS, GV cFn thiCt kC nhfng bài t1p, 

nhiNm vK ,áp Yng ,5Lc các mYc ,- kh> n?ng khác nhau c3a HS. bpng 

th6i t+o cho HS kn n?ng cFn thiCt ,W có thW t( tl chYc và qu>n lí viNc h0c 

t1p ,-c l1p c3a mình. biEu cFn ghi nh] là tDt c> các kn n?ng ,Eu chq hình 

thành và phát triWn ,5Lc trong quá trình ng56i ta sI dKng chúng. V]i HS 

tiWu h0c, do m]i làm quen v]i viNc h0c nên các em cFn ,5Lc luyNn dFn 

m-t s` nhfng kn n?ng cM b>n c3a ho+t ,-ng h0c. Bên c+nh nhfng nhiNm 

vK vca sYc và hDp dsn, GV cFn chú ý ,Cn nhfng hình thYc ,ánh giá, khen 

th5jng thích hLp ,W ,-ng viên, kích thích HS theo ,uli nhiNm vK ,5Lc 

giao cho ,Cn cùng. GV cFn xây d(ng trong l]p h0c trò chMi h0c t1p, 

nhfng câu ,` vui, bài t1p hDp dsn ,W khuyCn khích HS suy nghn, phát 

triWn kiCn thYc và có nhiEu sách, báo, truyNn, các tài liNu tham kh>o 

phong phú ,W HS sI dKng khi có th6i gian nhàn rwi.  

B5]c ,Fu GV cFn t+o cho HS các b5]c h0c t1p trong m-t bài h0c ,W HS 

ch3 ,-ng, tích c(c trong th6i gian th(c hiNn các ho+t ,-ng và báo cáo 

tiCn ,- các ho+t ,-ng ,ó v]i GV. H5]ng dsn HS gxn liEn các yêu cFu vE 

,0c, nghe và hiWu ,5Lc ngôn ngf v]i các yêu cFu th(c hành các ho+t 

,-ng h0c t1p, giúp HS ,ynh h5]ng ho+t ,-ng nhanh và phù hLp hMn.  

bec biNt trong LG, GV cFn huy ,-ng HS vào công viNc t( qu>n c3a cá 

nhân, trong tcng bàn, tcng tl hay NTb. Các em không chq t( nhxc nhj 

b>n thân, nhxc nhj nhau gif gìn tr1t t( trong l]p, mà cFn ,5Lc thu hút 

vào viNc giúp ,{ nhau khi cFn. Nhfng kn n?ng yêu cFu s( hw trL tc ng56i 

khác c|ng nh5 hw trL cho ng56i khác hiWu bài, cách làm bài ,Eu rDt có lLi 

cho ng56i h0c. 
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