Ch¬ng I:

Kh¸i qu¸t vÒ KN & KNDH

1. Kh¸i niÖm vÒ kü n¨ng vµ kü n¨ng d¹y
häc
 Kü n¨ng: Lµ thùc hiÖn mét c«ng viÖc
an toµn vµ hiÖu qu¶ dùa trªn c¬ së
kiÕn thøc, kü n¨ng ®· cã trong mét
kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh
 Kü n¨ng d¹y häc: Lµ thùc hiÖn c¸c
ho¹t ®éng d¹y häc an toµn vµ hiÖu qu¶
dùa trªn sù lùa chän ph¬ng ph¸p,
c¸ch thøc d¹y häc ®óng ®¾n cho mét
néi dung d¹y häc, trong mét kho¶ng
thêi gian nhÊt ®Þnh
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Kü n¨ng d¹y häc gåm
KT S ph¹m

KT chuyªn m«n

N¨ng khiÕu

KT x· héi

KNDH

Kü x¶o chuyªn
biÖt

Kinh nghiÖm
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Kh¸i qu¸t vÒ KN & KNDH

- Ph©n tÝch nghÒ d¹y häc
+ §èi tượng
+ Môc tiªu
+ KÕt qu¶
+ Phương tiÖn
+ C¸c ho¹t ®éng
+ C¸c nhiÖm vô
+ C¸c c«ng viÖc chñ yÕu
+ N¬i ®µo t¹o
+ N¬i lµm viÖc
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. Kü n¨ng chuÈn bÞ bµi gi¶ng

Ch¬ng II

1.ý nghÜa cña c«ng t¸c chuÈn bÞ

- N©ng cao tÝnh chñ ®éng trong gi¶ng
d¹y
- T¹o ®îc uy tÝn cho gi¸o viªn
- N©ng cao hiÖu qu¶ d¹y häc
- T¹o ®îc høng thó häc tËp cho d¹y
häc
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2. Kü n¨ng nhËn d¹ng c¸c lo¹i bµi d¹y.
2.1 C¸c lÜnh vùc häc tËp
 KiÕn thøc: Th«ng tin chøa trong n·o,
Kh¸i niÖm, nguyªn lý, quy tr×nh, qu¸
tr×nh, cÊu tróc...
 Kü n¨ng: Lµ nh÷ng ho¹t ®éng quan
s¸t ®ược vµ nh÷ng ph¶n øng cña người häc khi thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô
häc tËp
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 Kü n¨ng gåm:
• Kü n¨ng nhËn thøc
 Kü n¨ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
 Ra quyÕt ®Þnh
 T duy l«gÝc, phª ph¸n
 Kü n¨ng s¸ng t¹o
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• Kü n¨ng t©m vËn
 Cô thÓ
 Quan s¸t ®îc
 Cã quy tr×nh riªng
 Cã thÓ chia thµnh 2 hay nhiÒu bíc
 Cã thÓ thùc hiÖn trong mét thêi
gian nhÊt ®Þnh
 Cã ®iÓm b¾t ®Çu vµ kÕt thóc x¸c
®Þnh
 KQ cuèi cïng lµ s¶n phÈm, b¸n
thµnh phÈm hoÆc quyÕt ®Þnh

. Kü n¨ng chuÈn bÞ bµi gi¶ng

Ch¬ng II

Th¸i ®é: Lµ c¶m nhËn vµ c¸ch c xö cña
con ngêi víi mét c«ng viÖc. Cã 02 lo¹i
 Th¸i ®é nh×n thÊy
 Th¸i ®é kh«ng nh×n thÊy
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2.2 NhËn d¹ng bµi d¹y
 Bµi d¹y lý thuyÕt
 Bµi d¹y sù kiÖn thùc tÕ: Lµ th«ng
tin ®éc nhÊt v« nhÞ. Cã 03 lo¹i
• Sù vËt cô thÓ
• Sè liÖu cô thÓ
• C¸c c©u ph¸t biÓu
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 Bµi d¹y lý thuyÕt
 Bµi d¹y kh¸i niÖm:
• Kh¸i niÖm cô thÓ: Cưa, đục, etô
• Kh¸i niÖm trõu tîng: dòng điện...
 Bµi d¹y nguyªn lý: Lµ mèi liªn hÖ b¶n
chÊt, bÊt biÕn gi÷a 2 hay nhiÒu kh¸i niÖm,
®èi tîng
• Nguyªn lý khoa häc
• Nguyªn t¾c x· héi...
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 Bµi d¹y lý thuyÕt
 Bµi d¹y quy tr×nh: Lµ tËp hîp c¸c bước nèi tiÕp
nhau mét c¸ch hîp lý ®Ó hoµn thµnh 1 c«ng
viÖc
• Quy tr×nh tuyÕn tÝnh
• Quy tr×nh ph©n nh¸nh cã vßng lÆp
 Bµi qu¸ tr×nh: Lµ sù m« t¶ sù viÖc diÔn ra nh
thÕ nµo...
• Qu¸ tr×nh tù nhiªn
• Qu¸ tr×nh x· héi
• Qu¸ tr×nh kü thuËt
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 Bài dạy thực hành
 Bài dạy kỹ năng nhận thức: Là bài dạy với mục tiêu rõ
ràng, tường minh về việc vận dụng các kiến thực đó vào
các tình huống thực tiễn như giải quyết vấn đề, ra quyết
định, tư duy lôgic hoặc sáng tạo ra các ý tưởng, giải pháp
mới.
 Bài dạy kỹ năng tâm vận. Loại bài này dựa trên các quy
luật, các giai đoạn và các cấp độ hình thành kỹ năng. Nó
có nguyên tắc riêng.
 Bài dạy lồng ghép thái độ.
• Dạy thái độ không quan sát được (cảm nhận giá trị,
lòng tin)
• Dạy thái độ quan sát được( hành vi, phong cách, thói
quen)
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 Phân tích nội dung bài giảng:
 Xác định các đơn vị kiến thức của bài
dạy
 Kết cấu lôgíc của các phần trong bài
dạy
 Xác định trọng tâm bài dạy
 Những kiến thức và kỹ năng học sinh
cần đạt được
 Từ đó xác định phương tiện, phương
pháp, hình thức tổ chức dạy học phù
hợp
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 Lớp chia thành .....nhóm. (Bài tập)
 Các nhóm tự chọn bài dạy LT hoặc TH thuộc chuyên ngành
thực hiện nhiệm vụ sau:
• Nhận đúng dạng kiến thức của bài dạy.
• Phân tích nội dung bài giảng:
 Xác định các đơn vị kiến thức của bài dạy
 Kết cấu lôgíc của các phần trong bài dạy
 Xác định trọng tâm bài dạy
 Những kiến thức và kỹ năng học sinh cần đạt được
 Từ đó xác định phương tiện, phương pháp, hình thức tổ
chức dạy học phù hợp
 Thời gian nhóm làm việc: 30 phút
 Đại diện nhóm trình bày: 5 phút/nhóm
 Tổng kết: 5 phút
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3. Lập kế hoạch bài dạy lý thuyết:
3.1 Đặc trưng của bài dạy lý thuyết
 Hình thành hệ thống kiến thức lý thuyết: khái niệm,
nguyên lý, định luật, quy trình...nội dung bài lý
thuyết gồm những loại tri thức sau
• Kiến thức sự kiện
• Kiến thức phương pháp
• Kiến thức chuẩn mực (giá trị)
• Kiến thức ứng xử
 Hình thành các kỹ năng hoạt động trí tuệ: phân
tích, đánh giá, ghi nhớ, so sánh vận dụng....

. Kü n¨ng chuÈn bÞ bµi gi¶ng

Ch¬ng II

3.2 Cấu trúc bài dạy lý thuyết

Më bµi
Th©n bµi
KÕt luËn
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Phần mở bài và những yêu cầu
• G (Get attention): Lôi cuốn, khích lệ tâm lý người học
tham gia
• L (Link with experiences): Gắn với kinh nghiệm của
người học
• O (Outcomes): Nêu ra được các kết quả mong muốn
người học đạt được
• S1 (Structure): Nêu ra được cấu trúc của bài dạy.
• S2 (Stimulant): Kích thích động cơ – phá vỡ tảng
băng
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Phần thân bài
• Đây là phần chính với phần lớn là những hoạt
động của GV và HS thực hiện
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Phần kết luận
• Cấu trúc của phần KL
 O (outcomes): Rà soát các kết quả
 F1 (feedback): Khuyến khích đưa nhận
thông tin phản hồi
 F2 (future): Mối liên hệ với bài học sau
(tương lai)
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Phần kết luận
•
•
•
•
•
•

Tóm tắt và cô đọng nội dung cần ghi nhớ
Nêu bật điểm chính
Mời người học nêu quan điểm, những thắc mắc
Cho biết những điểm thành công
Cho phép đưa ra ý kiến phản hồi về bài học
Những gợi ý cho bài dạy sau
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 Một số biện pháp nâng cao sự chú ý của người học khi tham gia
vào bài học lý thuyết.
• Bài dạy LT truyền thống
Sự tập trung chú ý của
người học
Bài dạy lý thuyết truyền thống

10

20

40

Thêi gian häc
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• Dạy học tích cực – DH hiện đại.
Sự tập trung chú ý của
người học

10

20

40

Thêi gian häc
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4. Lập kế hoạch bài dạy thực hành
4.1 Quy luật hình thành kỹ năng/kỹ xảo

KQ
luyuện
tập

Đỉnh
Cao nguyên

giảm sút
tạm thời

Thời gian luyện tập
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4.2. Quá trình hình thành kỹ năng trong dạy
thực hành
gđ1: Thu nhận thông tin
gđ2: Quan sát GV trình diễn kỹ năng
gđ3: Bắt chước - thực hiện từng bước
gđ4: Bắt chước - thực hiện toàn bộ kỹ năng
gđ5: Thực hiện kỹ năng nhiều lần
gđ6: Thực hiện kỹ năng trong các tình huống,
điều kiện khác nhau
gđ7: Vận dụng kỹ năng trong hoạt động nghề
nghiệp
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4.3. Hoạt động dạy thực hành của giáo viên
 Cung cấp kiến và các kiến thức về kỹ năng
 Trình diễn mẫu
 Hướng dẫn thường xuyên
 Thực hành từng bước
 Thực hành có hướng dẫn
 Thực hành độc lập
 Tổ chức thực hành định kỳ
 Tổ chức thực hiện bài tập, dự án, giải quyết các
vấn đề
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4.4. Lập kế hoạch cho bài dạy thực hành
 Những căn cứ để lập KH dạy thực hành
 Chương trình môn học
 Vị trí bài dạy
 Đặc điểm học sinh
 Điều kiện phương tiện, vật chất, các nguồn lực khác
 Lập kế hoạch cho các hoạt động dạy thực hành
 Xác định chính xác tên bài dạy
 XD bản hướng dẫn thực hiện cho kỹ năng
 Xây dựng công cụ đánh giá KQ học tập
 Thiết kế trình tự các hoạt động thực hành
• Thiết kế hoạt động thực hành độc lập
• Thực hành có hướng dẫn
• Thực hành từng bước (nếu thấy cần thiết)
• Thiết kế hoạt động trình diễn mẫu và mở đầu bài dạy
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4.5. Lập hồ sơ cho bài dạy thực hành
 Giáo án thực hành
 Bản hướng dẫn thực hiện
 Các tài liệu kỹ thuật kèm theo
4.6. Những gợi ý khi lập kế hoạch cho bài dạy thực hành
 Khi thiết kế các hoạt động thực hành cho 1 kỹ năng
 Biên soạn bản hướng dẫn thực hiện
 Biên soạn công cụ đánh giá sự thực hiện của học sinh
 Xác định số lượng học sinh, vật tư, thiết bị
 Xác định mức độ thực hành độc lập cần thiết
 Xác định mức độ thực hành có hướng dẫn cần thiết
 Xác định liệu có cần thực hành từng bước không
 Thiết kế hoạt động trình diễn kỹ năng
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 Khi thực hiện các hoạt động thực hành cho một
kỹ năng
 Trình diễn cho đến khi học sinh nắm rõ về kỹ
năng đó
 Cho HS thực hành từng bước cho đến khi
họ thực hiện theo đúng quy trình
 Cho HS thực hành có hướng dẫn cho đến
khi họ thực hiện an toàn
 Cho học sinh thực hành độc lập cho đến khi
thành thạo
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 Định kỳ sau khi dạy xong một kỹ năng
 Bố trí thực hành đối với từng kỹ năng
cho đến khi HS thực hiện như một
thói quen
 Bố trí các bài tập tổng hợp/dự án
hoặc giải quyết vấn đề trong đó có
sử dụng nhiều kỹ năng cho đến khi
HS tự tin
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Tham khảo sơ đồ sau
§Ó t¨ng cêng ph¸t triÓn kü n¨ng

C¸c giai ®o¹n ph¸t
triÓn kü n¨ng

Kh«ng hiÓu

H·y lµm

§Õn khi

Tr×nh diÔn

Râ rµng

Thùc hµnh tõng bíc

§óng

Cè g¾ng hiÓu
HiÓu, cè g¾ng
thùc hiÖn
Thùc hiÖn
được

TH cã híng dÉn
TH ®éc lËp
TH ®Þnh kú
T/hiÖn dù ¸n; Gi¶I
quyÕt vÊn ®Ò

An toµn
Thµnh th¹o
Thµnh thãi quen

Tù tin
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5. Viết mục tiêu thực hiện cho bài giảng
Më ®Çu
Kh¸i niÖm MT bµi d¹y
C¸ch viÕt môc tiªu bµi d¹y LT & TH
Thùc hµnh viÕt môc tiªu cho bµi d¹y LT & TH
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5.1. Më ®Çu

“NÕu

kh«ng biÕt m×nh ®Þnh
®i ®©u, lµm sao b¹n biÕt ®îc m×nh ®· tíi ®Ých?”
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NÕu gi¸o viªn kh«ng cã ý tëng râ rµng vÒ
c¸i ®Ých cña m×nh- (KÕt qu¶ häc tËp thùc
sù mµ ta mong ®îi ngêi häc ®¹t ®îc).
Cuèi buæi häc ngêi d¹y vµ ngêi dù ®Òu
kh«ng thÓ ®¸nh gi¸ ®îc bµi gi¶ng, møc ®é
nhËn thøc cña ngêi häc!
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5.2. Kh¸i niÖm MT
 Môc tiªu bµi d¹y lµ tuyªn bè cuèi cïng vÒ nh÷ng g×
häc sinh ph¶i hiÓu râ, ph¶i n¾m v÷ng, ph¶i lµm ®îc sau
bµi d¹y.
 Môc tiªu d¹y häc viÕt díi gãc ®é ngêi häc ®Ó nhÊn
m¹nh kÕt qu¶ cuèi cïng ë hä chø kh«ng ph¶i ë phÝa gi¸o
viªn.
 Khi so¹n gi¸o ¸n theo mÉu hiÖn nay, nhiÒu gi¸o viªn
lóng tóng khi viÕt “môc ®Ých” vµ “ yªu cÇu” cña bµi d¹y.
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Môc ®Ých - yªu cÇu
hay môc tiªu
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 Th«ng thêng chóng ta hiÓu: “Môc ®Ých” lµ ®iÒu

chóng ta mong muèn vÒ kÕt qu¶ cña bµi d¹y ®èi
víi häc sinh, cßn “ yªu cÇu” lµ ®iÒu mong muèn
häc sinh ph¶i ®¹t ®îc khi kÕt thóc bµi d¹y.
 ViÕt ®óng môc ®Ých, yªu cÇu bµi d¹y thËt kh«ng
dÔ dµng, nh÷ng sai lÇm thêng m¾c ph¶i khi viÕt
môc tiªu nh: Kh«ng cã kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ ®îc khi
kÕt thóc bµi d¹y cho ngêi häc, sau ®ã cho ngêi
d¹y.

. Kü n¨ng chuÈn bÞ bµi gi¶ng

Ch¬ng II

 VÝ dô:
 Môc ®Ých : Cung cÊp cho häc sinh mét c¸ch cã hÖ
thèng nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng vÒ…
 Yªu cÇu:
Häc tËp nghiªm tóc
Thùc hµnh an toµn
NhËn xÐt: §©y lµ hîp ®ång d¹y häc kh«ng chÆt chÏ, lîi thÕ
nghiªng vÒ phÝa gi¸o viªn.
( Häc viªn nghiªn cøu thªm c¸c vÝ dô trong tµi liÖu)
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 Tãm l¹i :
ViÕt môc tiªu theo mÉu gi¸o ¸n nh hiÖn nay th× c¶
gi¸o viªn vµ ngêi dù giê sÏ kh«ng thÓ dùa vµo ®ã
®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ bµi d¹y, viÕt rÊt chung chung
cho nªn còng kh«ng thÓ sö dông nã ®Ó chän néi
dung vµ thiÕt kÕ c¸c ho¹t ®éng d¹y häc trong qu¸
tr×nh lªn líp.
“ NÕu kh«ng biÕt m×nh ®i ®©u th× lµm sao biÕt ®îc
m×nh ®· ®Õn ®Ých?”

. Kü n¨ng chuÈn bÞ bµi gi¶ng

Ch¬ng II

5.3. ViÕt môc tiªu bµi d¹y lý thuyÕt & TH
a. ViÕt môc tiªu cho bµi d¹y lý thuyÕt.
C¸c møc ®é cña môc tiªu ( theo B. Bloom)
§¸nh gi¸
Tæng hîp
Ph©n tÝch
VËn dông
HiÓu
BiÕt

. Kü n¨ng chuÈn bÞ bµi gi¶ng

Ch¬ng II

VÝ dô: Bµi “ §iÖn trë”- nghÒ ®iÖn d©n dông
X¸c ®Þnh M cÊp 2 cã thÓ viÕt nh sau:
Thî söa ch÷a ®iÖn d©n dông sÏ cã kh¶ n¨ng sau:
- NhËn ra ®îc tªn vµ c¸c lo¹i cña tÊt c¶ c¸c ®iÖn trë
kh¸c nhau cã trong mét m¹ch ®iÖn bÊt kú, sai sè cho
phÐp kh«ng qu¸ 1%.
- §äc ®îc c¸c chØ sè cña bÊt kú linh kiÖn ®iÖn trë nµo
cã chØ thÞ trÞ ®o b»ng c¸c v¹ch mÇu trong thêi gian
kh«ng qu¸ 30 gi©y.
( NÕu yªu cÇu M cao h¬n cã thÓ viÕt møc 3;4..)

. Kü n¨ng chuÈn bÞ bµi gi¶ng

Ch¬ng II

b. ViÕt “Môc tiªu thùc hiÖn" cho bµi d¹y thùc hµnh.
C¸c møc ®é cña M thùc hµnh , theo B. Bloom
Lµm thuÇn thôc
Lµm nhanh
Lµm chÝnh x¸c
Lµm ®îc
B¾t chíc

. Kü n¨ng chuÈn bÞ bµi gi¶ng

Ch¬ng II

 Chó ý khi viÕt “Môc tiªu thùc hiÖn" cho bµi d¹y thùc hµnh.
 Môc tiªu thùc hiÖn lµ mét l¬× ph¸t biÓu m« t¶ kÕt qu¶ thùc
hiÖn ®É dù ®Þnh cña häc sinh vµo cuèi bµi d¹y.
 Môc tiªu thùc hiÖn lµ mét tuyªn bè râ rµng häc sinh sÏ ®îc ®¸nh gi¸ nh thÕ nµo vµo cuèi bµi daþ.
 Môc tiªu bµi d¹y bao giê còng b¾t ®Çu b»ng mét ®éng tõ
hµnh ®éng.
 §Ó viÕt M, cÇn n¾m v÷ng c¸c møc ®é kh¸c nhau cña viÖc
h×nh thµnh kü n¨ng.

. Kü n¨ng chuÈn bÞ bµi gi¶ng

Ch¬ng II

 CÊu tróc “Môc tiªu thùc hiÖn" cña bµi d¹y
thùc
hµnh.
 M bµi d¹y thùc hµnh thêng bao gåm 3 cÊu phÇn lµ”
§iÒu kiÖn”, Sù thùc hiÖn” vµ “Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸”. NÕu
ph©n tÝch s©u h¬n th× mçi cÊu phÇn trªn l¹i cã 2 thµnh tè:
• CÊu phÇn" §iÒu kiÖn” gåm “Bèi c¶nh” vµ “TÝn
hiÖu”
• C/phÇn" Sù thùc hiÖn” gåm “ Ai ” vµ “Lµm g×”
• C/phÇn" T/ chuÈn ®/gi¸” gåm “T/chuÈn” vµ
“T/gian”

. Kü n¨ng chuÈn bÞ bµi gi¶ng

Ch¬ng II

 C¸c thuËt ng÷ cÇn ®îc hiÓu cô thÓ:
Tuyªn bè “Bèi c¶nh”: M« t¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn hoÆc
¶nh hëng tíi tr×nh ®é thùc hiÖn chung.
 Tuyªn bè “TÝn hiÖu”: X¸c ®Þnh tÝn hiÖu, dÊu hiÖu
kiÖn dÉn ®Õn viÖc thùc hiÖn.
Tuyªn bè “Ai”: Bao gåm chøc danh c«ng viÖc cña
thùc hiÖn vµ côm tõ” sÏ cã kh¶ n¨ng”.
Tuyªn bè “ Lµm g×”: ChØ sù thùc hiÖn cã thÓ quan
thÓ hiÖn b»ng ®éng tõ.
Tuyªn bè “ Trong thêi gian”: Nªu giíi h¹n thêi
thùc hiÖn.
Tuyªn bè ” Tiªu chuÈn”: M« t¶ tiªu chÝ quan träng

biÕn sè
hoÆc sù
ngêi
s¸t ®îc,
gian
nhÊt.

. Kü n¨ng chuÈn bÞ bµi gi¶ng
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 VÝ dô: bµi “ §o huyÕt ¸p”
Môc tiªu bµi häc”:
“Häc xong bµi häc nµy ngêi häc sÏ cã kh¶ n¨ng”:
• §o huyÕt ¸p cña bÖnh nh©n thËt ( gi¶) trong tua th¨m bÖnh
viÖn thêng lÖ, trong thêi gian 5 phót.
• Tríc hÕt ph¶i nhËn d¹ng ®óng bÖnh nh©n; KÕt qu¶ ®o huyÕt
¸p ph¶i trong ph¹m vi sai sè +/-2mmHg so víi kÕt qu¶ cña
gi¸o viªn.
• HuyÕt ¸p ngoµi ph¹m vi b×nh thêng ph¶i b¸o ngay cho y t¸ trëng;
• KÕt qu¶ ®o huyÕt ¸p ph¶i ghi râ rµng trªn phiÕu cña bÖnh
nh©n”.

. Kü n¨ng chuÈn bÞ bµi gi¶ng

Ch¬ng II

Trªn c¬ së môc tiªu trªn, b¹n hµy t×m vµ ®iÒn vµo chç chÊm sau
kiÖn:
- Bèi c¶nh:…………………………...
- TÝn hiÖu:…………………………….
Sù thùc hiÖn:
- Ai:……………………………………..
- Lµm g×:………………………………..
Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸:
- Tiªu chuÈn:…………………………...
-Trong thêi gian……………………….

§iÒu

. Kü n¨ng chuÈn bÞ bµi gi¶ng

Ch¬ng II

NhiÖm vô:
ViÕt môc tiªu cho bµi lý thuyÕt vµ thùc
hµnh tù chän.
2. Thêi gian nhãm lµm viÖc 30 phót
3. §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy 5 phót
4. Líp th¶o luËn 10 phót

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

1. Sö dông ph¬ng ph¸p vÊn ®¸p
Đặt câu hỏi có ý
nghĩa gì trong dạy
học?

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

Tæ chøc khoa häc lao ®éng s ph¹m
M«i trêng
t©m lý

M«i trêng
x· héi

M«i trêng
vËt chÊt

M«i trêng
trÝ tuÖ

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

So sánh các phương pháp học tập
®äc

nghe

Nh×n

HiÖu qu¶
cao

Nghe& nh×n&NãI

Thùc hµnh

øng dông& ph¸t triÓn

HiÖu qu¶
thÊp

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

§Æt c©u hái ®Ó lµm g× ?
Khëi xíng
Tranh luËn
th«ng tin
Ph¶n håi

L«I cuèn
Chó ý

Th¨m dß
Th¸I ®é

KÝch thÝch
T duy

Nªu / ph¸t hiÖn
vÊn ®Ò

ChuyÓn tiÕp

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

u thÕ
Giao tiÕp/
cÇu nèi

Thu hót
Chó ý

Th«ng tin
Nhanh/linh ho¹t

T¹o kh«ng khÝ
Häc tËp

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

C©u hái hay
§óng
thêi ®iÓm

Th¸I ®é
Phï hîp

Ng«n ng÷

Cö chØ

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

CÇn tr¸nh








C©u hái kh«ng râ ý, kh«ng têng minh
C©u hái khã hiÓu
C©u hái khã nghe
Kh«ng t¹o ®îc sù chó ý
C©u hái cã thÓ tr¶ lêi kh¸c nhau
C©u hái qu¸ phøc t¹p hoÆc qu¸ ®¬n gi¶n
C©u hái qu¸ dµi

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

C¸c d¹ng c©u hái
C©u hái ®ãng

C©u hái

C©u hái më

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

Các thang bậc kiến thức và kỹ năng
S¸ng t¹o
®¸nh gi¸

VËn dông

HiÓu

BiÕt

Ph¸t triÓn

Kü x¶o

Kü n¨ng

B¾t chíc

.................................................................................................................................................................................................................
..
C¸c kiÕn thøc- kü n¨ng ban ®Çu
.................................................................................................................................................................................................................
....

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

c¸c cÊp ®é c©u hái
– Nhí l¹i
Hoµn thµnh
Lùa chän

®Þnh nghÜa

KÓ l¹i

LiÖt kª
Quan s¸t

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

CÊp ®é xö lý
Ph©n tÝch

XÕp thø tù

Tæ chøc

So s¸nh

GiẢI thÝch

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

Cấp độ ứng dụng
¸p dông

§¸nh gi¸

Kh¸I qu¸t
Ho¸

VÝ dô

Dù b¸o

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

Quy trình hỏi
DiÔn ®¹t

ChuyÓn tiÕp

Tr×nh tù

Xö lý

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

Kỹ thuật hỏi thăm dò
KhÝch
lÖ
Chi tiÕt
ho¸

VÝ dô

Kü n¨ng
Liªn hÖ

Lµm râ

B»ng
chøng

Th¸ch
thøc

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

Yªu cÇu










Sö dông ng«n ng÷ vµ tõ vùng ®¬n gi¶n
Mçi lÇn chØ hái mét c©u
Hái c¸c c©u më
H×nh thµnh c©u hái theo c¸c møc nhËn thøc
ChuÈn bÞ s½n c¸c c©u hái
KhÝch lÖ gi¶i thÝch râ h¬n
Dµnh thêi gian cho häc sinh suy nghÜ vµ tr¶ lêi
Hái vÆn khi cã kh¶ n¨ng cã nhiÒu c©u tr¶ lêi
L¾ng nghe- L¾ng nghe-L¾ng nghe

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

2. Thuyết trình có minh hoạ
2.1 Mục đích: Là PP dạy học dùng minh hoạ bằng lời nói và

trực quan để dạy học
“Nếu anh nói thì tôi quên,
anh cho tôi nhìn thì tôi nhớ,
anh cho tôi làm thì tôi hiểu”
( khác với đọc bài giảng).
2.2 Sử dụng thuyết trình có minh hoạ khi:

Nội dung chủ yếu liên quan đến kiến thức trừu tượng.

Giới thiệu một chủ đề hoặc chỉ dẫn bằng lời để dẫn dắt tới kỹ
thuật khác có hoạt động của học viên.

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

2. Thuyết trình có minh hoạ
2.3. Không nên sử dụng thuyết trình
khi:
 Học những lĩnh vực có liên quan đến
sự cảm nhận của học viên.
 Học viên được yêu cầu phải kết hợp
tư liệu với những điều đã học từ trước
hay kinh nghiệm cuộc sống.

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

2. Thuyết trình có minh hoạ
Ưu điểm.
 Sử dụng thị giác.
 Là phương pháp quen thuộc với hầu hết đối
tượng nghe.
 Có thể áp dụng cho các nhóm với mọi quy mô.
Nhựơc điểm.
 Đây là phương pháp thụ động với mọi học
viên.
 Nếu chỉ dùng phương pháp nói có minh hoạ
thông thường thì hiệu quả thấp.

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

2. Thuyết trình có minh hoạ
2.4. Lập kế hoạch:
 Xác định mục đích
 Các mục tiêu cần hỗ trợ dạy học.
 Phân tích đối tượng người nghe.
 Động não hoặc hình dung trong đầu về kỹ năng hoặc chủ đề.
 Lập kế hoạch chuẩn bị tài liệu phát tay.
 Xác định thời gian (chỉ nói trực tiếp 20 phút)
(kế hoạch của bạn sẽ không hoàn chỉnh nếu: không có sự tham gia của
học viên, thông tin phản hồi, những câu hỏi học viên đặt ra,,,)

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

2. Thuyết trình có minh hoạ
2. 5 Cấu trúc
Gồm: Mở đầu; thân bài; kết luận
 Phần mở đầu:








Phần giới thiệu
Một câu chuyện thú vị.
Bài toán tình huống khởi đầu.
Câu hỏi.
Khái quát trước nội dung.
Liên hệ chủ đề với cử toạ.
Đánh thức tính tò mò của học viên

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

2. Thuyết trình có minh hoạ

 Thân bài.
Lựa chọn hai hoặc ba điểm chính và sắp xếp
chúng một cách có chiến lược bằng cách chọn
một trong các nguyên tắc sau:

Theo trật tự thời gian.

Theo trật tự không gian.

Theo thứ tự giải quyết.

Theo chủ đề.
- Tách riêng các điểm chính
- Cân đối tổng quỹ thời gian
- Sử dụng một kiểu hành văn chung phù hợp.

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

2. Thuyết trình có minh hoạ
Không hiệu quả nếu:
 Số bài tập đều đặn tăng lên
 Tình trạng buồn ngủ tăng lên.
Có hiêụ quả nếu:
 Số bài tập đều đặn tăng lên.
 Tình trạng buồn ngủ được khắc phục do giải
quyết dần các bài tập..

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

2. Thuyết trình có minh hoạ
Kết luận



Chuẩn bị trước (tr¸nh ®ét ngét)
Nhấn mạnh ý tưởng chủ đạo

- Tãm t¾t.
- Liªn hÖ


Đặt dấu chấm hết.

- Mét c©u trÝch dÉn hoÆc
- Mét c©u kÞch tÝnh





Minh hoạ:
Bằng lời ( so s¸nh; liªn hÖ hay giai tho¹i b»ng c©u chuyÖn
vui)
Bằng trực quan ( dïng ph¬ng tiÖn trùc quan ®Ó minh ho¹)

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

2. Thuyết trình có minh hoạ
Thực hành :
Líp chia thµnh 2 nhãm vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau:
 Chän mét néi dung chuyªn m«n, chuÈn bÞ trªn Ao vµ
thuyÕt tr×nh cã minh ho¹ néi dung ®ã (khi thuyÕt tr×nh thÓ
hiÖn ®îc 3 phÇn: më bµi, th©n bµi vµ kÕt luËn).
 §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy tríc líp.
 Thêi gian: ChuÈn bÞ 30 phót.
Tr×nh bµy 5 phót/ nhãm.

Xin c¶m ¬n!
chóc thµnh c«ng!

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

3. Trình diễn khái niệm hoặc nguyên lý:
3.1 Khái niệm: Trình diễn một khái niệm,
một nguyên lý nghĩa là phải trực quan hóa
khái niệm , nguyên lý đó.
Ví dụ: GV trình bày khái niệm” tiếp
thị” bằng cách đưa vào lớp học các
hoạt động tiếp thị.

À tiếp thị là như thế đó.
-

Hoặc thương thuyết gữa người chủ và
người lao động dẫn đến bản hợp đồng
lao động.

À hợp đồng lao động là thế đó.

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

3. Trình diễn khái niệm hoặc nguyên lý:
a) ưu điểm:
 Sử dụng có hiêụ qủa trong các bước học tập.
 Sử dụng có hiệu quả cho dạy kỹ năng hoặc quá trình.
 Sử dụng có hiệu quả cho trình bày chủ đề nguyên nhân
và kết quả.
 Đặt ra được tiêu chuẩn thực hiện.
 Kích thich sự tập trung vào một qui trình cơ bản.
 Dùng khái quát và giới thiệu bài giảng rất hiệu quả.

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

3. Trình diễn khái niệm hoặc nguyên lý:
B) Hạn chế:






Người trình diễn cần có kỹ năng thể hiện.
Chỉ cung cấp các thông tin và trực quan và và lời giải
thích cho học sinh trước khi học sinh thực hành.
Không dùng để đánh giá học sinh.
Số lượng học sinh quan sát bị hạn chế.

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

3. Trình diễn khái niệm hoặc nguyên lý:
3.2. Các bước trình diễn một khái niện hoặc nguyên lý:
a. Lựa chọn khái niệm hoặc nguyên lý phù hợp:
 Chọn những khái niệm hoặc nguyên lý cốt lõi, phức tạp có vị trí
và vai trò quan trọng trong chương trình.
 Khái niệm hoặc nguyên lý dễ lầm lẫn hoặc hiểu sai, được sử
dụng phổ biến trong chương trình.
b. Sắp xếp cuộc trình diễn
 Tất cả học sinh đều nhìn thấy.
 Mọi
người đều quan sát được các quá trình hoặc kết quả
chính..
 Các dữ liệu được ghi chép đúng ( giáo viên và học sinh làm)
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3. Trình diễn khái niệm hoặc nguyên lý:
c. Giới thiệu cuộc trình diễn:






Gắn cuộc trình diễn với kiến thức và kinh nghiệm sẵn có của học sinh.
Kích thích tính tò mò.
Định nghĩa các thuật ngữ.
Đưa ra các thông tin cơ sở.
Thông báo về những sự kiện mấu chốt mà họ cần quan sát.

d. Thực hiện theo đúng trình tự





Sử dụng phương tiện trực quan để minh họa.
Ghi chép các dữ liệu hoặc giám sát những gì học sinh ghi chép.
Kiểm tra sự lĩnh hội của học sinh.
Tóm tắt những điểm chính.

Ch¬ng III
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3. Trình diễn khái niệm hoặc nguyên lý:
e. Tổng kết rút kinh nghiệm về cuộc trình diễn.
 Xem xét lại cuộc trình diễn.
 Lý giải các dữ kiện.
 Đưa ra các kết luận.
 Lập công thức cho thấy mốI quan hệ giữa các khái niệm.
 Bàn về các ứng dụng có thể.
f. Tạo điều kiện cho học sinh áp dụng.
 Người học chỉ trình diền một lần ( không lặp lại), cho nên
cần giao bài tập để họ có điều kiện áp dụng dạy khái niệm
hoặc nguyên lý.

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

3. Trình diễn khái niệm hoặc nguyên lý:
3.3 Các bước dạy một khái niệm
a. Phân tích bản chất của khái niệm




Mở đầu bài dạy đưa ra khái niệm
Xác định nội hàm khái niệm
Xác định ngoại diên của khái niệm

b. Gắn khái niệm đó với khái niệm tương tự đã
biết.
c. Định nghĩa khái niệm.
d. Vận dụng khái niệm vào tực tiễn.

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

3. Trình diễn khái niệm hoặc nguyên lý:
 Một số gợi ý:












Mở đầu bài dạy gây ấn tượng.
Tuyên bố mục tiêu.
Trực quan hóa khái niệm thông qua các phương tiện dạy học.
Định nghĩa khái niệm.
Cho biết những đặc điểm quan trọng.
Cho ví dụ.
Nêu những đặc điểm không quan trọng.
Cho phản ví dụ.
So sánh cái tương tự.
Hoạt động thực hành.
So sánh kết quả.

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

3. Trình diễn khái niệm hoặc nguyên lý:
3.4. Các bước dạy nguyên lý:
 Nêu cơ sở khoa học về hoạt động nguyên lý.
 Cho một số tình huống ví dụ về hoạt động
 Cho một số t/ huống phản ví dụ.
 So sánh cái tương tự
 Cho một số giả định có ứng dụng các n/ lý
 Đặt học sinh vào tình huống giả định ứng
dụng.

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

3. Trình diễn khái niệm hoặc nguyên lý:









Phân tích bản hướng dẫn nguyên lý.
Viết mục tiêu cho từng nguyên lý.
Nêu cơ sở khoa học của nguyên lý.
Minh hoạt tình huống áp dụng nguyên lý.
Minh họa tình huống không áp dụng nguyên lý.
Đưa ra các tường hợp tương tự.
Xác định những trường hợp áp dụng có/ không hiệu quả.
Đòi hỏi người học đưa ra các suy luận

Ch¬ng III

. Kü n¨ng thực hiện bµi gi¶ng

3. Trình diễn khái niệm hoặc nguyên lý:

Hoạt động thực hành
 Đại diện nhóm sau khi đã chon 01 khái niệm/
nguyên lý sẽ lên trình diễn.

Cảm ơn!
Chúc các bạn thành công

Xin c¶m ¬n!
chóc thµnh c«ng!

