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Ô. Đặng Tự Ân chia sẻ, mô hình trường học mới (VNEN) giúp học sinh hoàn toàn 

chủ động, tự tin trong học tập. 

Hoạt động khởi động đầu giờ là hoạt động trải nghiệm. Hoạt động ngoài giờ, đi thực tế 

cũng là những hoạt động trải nghiệm đầy sáng tạo. Sau khi học sinh hoàn thành nhiệm 

vụ học cá nhân là tiếp đến quy trình học theo cặp, theo nhóm. 

Giai đoạn này có khả năng và điều kiện tốt nhất để phát triển các kỹ năng giao tiếp, hợp 

tác, diễn đạt, tính tự tin, tự chủ, nhân ái. . .  cho học sinh. 

Hội đồng tự quả học sinh, là tổ chức của học sinh, do học sinh thành lập và trở lại phục 

vụ chính cho quyền lợi học tập và phát triển của các em. Có hàng vạn hội đồng tự quản 

ở các lớp, được hoạt động theo tính chất của hội đồng và với cơ chế lãnh đạo là Chủ tịch 

hội đồng. 

Hội đồng tự quản được hoạt động dân chủ và tự nguyện, giúp cho các em làm quen và 

được sống trong xã hội thu nhỏ, được tự chủ, tự chịu trách nhiệm và được tự tổ chức 

trong các hoạt động học tập của mình. 

Học sinh đi học hồ hởi, phấn khởi và thoải mái; Học sinh chững chạc, tự tin trong giao 

tiếp, kỹ năng sống có nhiều tiến bộ;Tính tự giác, tính tự quản cao hơn; Học sinh hiểu rõ 

hơn về cộng đồng dân cư nơi mình sinh sống. . . là những biểu hiện phổ biến, quen thuộc 

ở các trường có áp dụng mô hình Trường học mới. 

Giáo viên "vất vả", nhưng học sinh sẽ trưởng thành hơn 

Thực tế cho thấy ở hầu hết các trường công lập, nhất là tại Thủ đô Hà Nội sĩ số nhiều 

lớp lên tới 50 – 60 học sinh. Vậy kết quả áp dụng mô hình Trường học mới rất khó đạt 

yêu cầu đề ra thưa ông? Và cần phải làm gì để khắc phục tình trạng này? 

Ông Đặng Tự Ân: Thực tế thấy rằng, điều kiện khó khăn, năng lực giáo viên hạn chế thì 

dù mô hình có tốt tới đâu, thì hiệu quả của nó cũng chỉ đạt được tới một giới hạn nhất 

định. 
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Nhưng thực tế cũng chỉ ra rằng, nếu có đam mê, biết linh hoạt và sáng tạo thì mỗi nhà 

tường mỗi giáo viên đều có thể mang lại những hạnh phúc đáng kể cho công việc của 

mình cũng như cho mỗi học sinh. 

 

 

Bà Ngô Thị Thanh - Hiệu trưởng Trường TH Nam Từ Liêm cho biết, với CSVC hiện đại và chỉ có 30 

học sinh/lớp nên việc áp dụng mô hình VNEN không gặp khó khăn gì lớn. Anh: Ngọc Quang. 

Ngoài các điều kiện về nhận thức, năng lực của giáo viên, học cả ngày, bàn ghế đạt 

chuẩn, yếu tố sĩ số học sinh trong mỗi lớp có quyết định rất lớn tới đổi mới phương pháp 

và khả năng áp dụng thành công mô hình Trường học mới. 

Hiện nay bình quân trên cả nước, tỷ lệ học sinh/lớp là khoảng 24-25 học sinh. Do đó, sĩ 

số học sinh nhiều vượt theo chuẩn quy định của Bộ (ở thành phố, thị xã lớn là 35 học 

sinh và các vùng nông thôn, miền núi là 30 học sinh một lớp ) chủ yếu là ở các thành 

phố, các khu đông dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất. 

Ngay tại thành phố Hà Nội, thì số học sinh bình quân của cả thành phố trong mỗi lớp 

cũng đảm bảo theo chuẩn quy định chung. 

Như vậy, học sinh đông trong mỗi lớp mang tính cục bộ, xảy ra ở một số địa phương, 

một số số vùng có tính đặc thù. Ngoài việc cần phải có kế hoạch trung hạn và ngắn hạn 

để giảm sĩ số học sinh trong lớp theo chuẩn của Bộ, nhiều địa phương vẫn có thể vận 

dụng linh hoạt theo điều kiện khó khăn của riêng mình để áp dụng mô hình trường học 

mới. 

Chẳng hạn, học sinh không ngồi học theo nhóm, nhưng các em vẫn được học cá nhân, 

tự học theo tài liệu hướng dẫn học, sau đó các em học theo cặp với bạn ngồi liền kề để 

phát triển các kỹ năng hay các năng lực khác của mô hình. 
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Đặc biệt, các biện pháp giúp các em phát triển trở thành con người của bản thân và con 

người của xã hội, như Hội đồng tự quả học sinh, các góc công cụ hỗ học tập, các thư 

viện ngoài trời...  vẫn có thể thành công ở một mức độ nào đó khi áp dụng mô hình. 

Sự khó khăn, thiếu hụt về điều kiện vật chất ở các thành phố, thị xã  lớn theo tôi nghĩ chỉ 

là nhất thời, quá độ cho giai đoạn phát triển mới, thuận lợi hơn mà không thể là rào cản 

quá lớn, không vượt qua cho các trường mong muốn áp dụng mô hình trường học mới. 

Giáo viên ở một số địa phương nói rằng mô hình "trường học mới" khiến cho họ vất 

vả hơn, kết quả học tập của học sinh cũng chưa thật tốt hơn. Qua kiểm tra thực tế 

ông có gặp những ý kiến như vậy không? 

Ông Đặng Tự Ân: Dạy học trong các lớp mô hình trường học mới có vất vả và công tác 

quản lý của Hiệu trưởng cũng phải đổi mới và vất vả hơn. Đó là thực tế. Tuy nhiên, 

chúng ta phải phân tích và nhìn nhận sự vất vả ở các khía cạnh sau: 

Dạy học trong mô hình trường học mới là dạy học theo phương đổi mới, giáo viên chưa 

quen, chưa thành kỹ năng, kỹ xảo nên chắc chắn là có khó khăn, vất vả so với khi dạy 

học theo cách cũ, quen thuộc của mô hình truyền thống. 

Theo phương pháp dạy học cũ, giáo viên chủ yếu thuyết giảng, nói theo sự chuẩn bị có 

sẵn trong giáo án của mình. Đối với dạy ở mô hình trường học mới, giáo viên phải nắm 

chắc nội dung bài học, hiểu rất kỹ lưỡng các hướng dẫn hoạt động tự học của học sinh, 

có như vậy giáo viên mới chủ động hướng dẫn, hỗ trợ học sinh khi các em có yêu cầu 

giúp đỡ. 

Như vậy, sự vất vả của giáo viên xuất phát từ sự đổi mới giáo dục, từ mục tiêu mong 

muốn học sinh được học tập tốt hơn, phát triển phẩm chất năng lực hài hòa hơn. 

Có thể nói, sự vất vả của giáo viên được đổi bằng sự trưởng thành của mỗi học sinh, theo 

định hướng: tất cả vì học sinh thân yêu. 

Nhiều giáo viên dạy trong mô hình đã từng nói với chúng tôi, bây giờ dạy học nó ý nghĩa 

hơn, mang lại sự sáng tạo, trưởng thành thực sự cho chính bản thân mình. 

Chắc chắn rằng, sự vất vả của giáo viên sẽ được giảm dần theo năm tháng, khi mà mỗi 

giáo viên được trưởng thành, tinh thông nghề nghiệp trong mô hình Trường học mới, khi 

mà chính mô hình này lại trở thành mô hình trường học cũ, mô hình truyền thống. 

Sự vất vả của giáo viên, nên so với cái gì? Phải chăng trong mô hình cũ, giáo viên chưa 

làm hết nhiệm vụ được giao, chưa hết lòng, chăm lo và chưa biết cách để các em được 

phát triển nhân cách hài hòa. 

Đôi khi sự vất vả lại được thay bằng sự nhàn hạ, nhưng vốn rất hình thức trước kia, như 

không phải soạn, phải chép giáo án, không phải nói nhiều, mất thời gian ổn định trật tự 

lớp học như dạy ở mô hình truyền thống. 

Trân trọng cảm ơn ông! 

Ngọc Quang (Thực hiện)  
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27.  ĐỂ SỰ CỐ QUẢNG BÌNH KHÔNG LẶP LẠI 

Thứ Năm, 6/6/2019 10:00. BÁO GD&TĐ 

Ảnh Internet 

GD&TĐ - Ông Đặng Tự Ân – Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đổi mới GDPT Việt Nam 

(VIGEF), nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) – cho rằng: Sự 

cố trong tuyển sinh vào lớp 10 năm nay tại Quảng Bình là nghiêm trọng; từ đó chia 

sẻ giải pháp theo quan điểm cá nhân để sai sót không lặp lại. 

Người làm đề thi cần đạo đức nghề nghiệp, giỏi chuyên môn 

Chứng minh cho nhận định “nghiêm trọng”, ông Đặng Tự Ân lý giải: Sự việc xảy ra gây 

hiệu ứng bất lợi trong cộng đồng, địa phương và xã hội; giảm tín nhiệm về sự chỉ đạo sát 

sao của UBND tỉnh. Những gì đã xảy ra cho thấy, sự thiếu trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 

thi. Giáo viên, học sinh, các nhà trường mất niềm tin, đánh giá thấp vào thực thi đạo đức 

nghề nghiệp và tính chuyên nghiệp của Sở GD&ĐT, trước hết là người đứng đầu. 

Rất may sự cố này đã được khắc phục bằng cách tổ chức thi lại môn Ngữ văn. Và cũng 

may mắn hơn là Sở GD&ĐT đã chuẩn bị sẵn đề thi Ngữ văn dự bị, nên Hội đồng thi có 

thể tổ chức thi lại ngay mà không mất thêm nhiều thời gian cho soạn, duyệt, sao in và 

vận chuyển đề thi. 

“Xử lý bằng cách tổ chức thi lại môn Ngữ văn là phù hợp. Bởi vì đảm bảo được nguyên 

tắc quan trọng nhất của kỳ thi là tính khách quan và công bằng cho thí sinh. Tức là quyền 

lợi thí sinh của kỳ thi tuyển sinh THPT ở tỉnh Quảng Bình được đảm bảo, không làm 

ảnh hưởng tới kết quả tuyển sinh học sinh vào lớp 10 trong toàn tỉnh” – ông Đặng Tự 

Ân cho hay. 
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Để không lặp lại sự việc như tại Quảng Bình, Giám đốc Quỹ VIGEF nhấn mạnh, đầu 

tiên là lựa chọn cán bộ, giáo viên làm đề thi - ngoài có đạo đức nghề nghiệp là cơ bản, 

còn phải rất quan tâm tới năng lực trí tuệ, chuyên môn. Tức là người trung thực, có trách 

nhiệm, giỏi chuyên môn và có trải nghiệm làm đề thi. Người ra đề thi không thể là người 

hiểu “lơ mơ”, dưới tầm về chuyên môn và ít kinh nghiệm ra đề thi, tổ chức thi. 

Ngoài ra, rất cần bồi dưỡng và cấu tạo một đội ngũ cán bộ, giáo viên giỏi làm thành tổ 

chuyên gia làm đề thi cho Sở GD&ĐT. Những người này phải được chọn lọc, làm việc 

chuyên nghiệp, không thể lấy bất kỳ ai cũng được. Sở GD&ĐT cần tạo được niềm tin 

đạo đức ở các thành viên này, vốn rất giỏi, đầu đàn, ưu tú về chuyên môn của tỉnh. Còn 

những thủ thuật, tiểu xảo... để ngăn ngừa tiêu cực với các cán bộ giáo viên làm thi là do 

các địa phương cần lựa chọn kỹ thuật cho phù hợp. 

Phân tích cụ thể từ bài học của Quảng Bình, ông Đặng Tự Ân cho rằng: Có thể bất ngờ 

việc báo giáo viên đi làm thi trước nửa hay một giờ, nhưng Sở GD&ĐT không thể bất 

ngờ về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm đề thi của các giáo viên được lựa chọn. 

Giáo viên làm đề phải có khả năng ra đề thi đúng, hay và đạt yêu cầu của kỳ thi. Người 

ra đề thi phải có ngân hàng đề thi và có khả năng kiểm soát nội dung đề thi của mình là 

chưa từng được sử dụng hoặc không có trong những sách tài liệu, bài tập thông dụng trên 

thị trường. Có thể tham khảo các đề thi ở nước ngoài hoặc các đề đã sử dụng lâu nay 

chỉnh sửa, cập nhật lại. Giáo viên, nhóm giáo viên và người duyệt đề thi Ngữ văn phải 

bị xử lý về tính trách nhiệm và năng lực chuyên môn. Xem xét trách nhiệm kể cả lãnh 

đạo Sở ký duyệt danh sách người làm đề thi. 

“Tốt nhất, nội dung đề thi giao trách nhiệm trực tiếp cho cán bộ chỉ đạo môn Ngữ văn ở 

Sở GD&ĐT và lãnh đạo Sở phụ trách chuyên môn. Bất khả kháng mới dựa vào đối tượng 

khác” – ông Ân nhấn mạnh. 

UBND tỉnh quyết định phương thức thi hay xét 

Nhận định kỳ thi vào lớp 10 đúng là có tạo ra không khí căng thẳng ở một số địa phương. 

Nguyên nhân từ đâu? Tại sao các địa phương vẫn muốn tổ chức kỳ thi này? Theo ông 

Đặng Tự Ân, chỉ địa phương mới có câu trả lời xác đáng và chính xác. 

Lý giải suy nghĩ của mình, ông Đặng Tự Ân cho rằng: Bộ GD&ĐT đã có Thông tư ban 

hành quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT. Mục đích của Thông tư là tạo cho 

kỳ thi tuyển sinh vào đầu cấp nhẹ nhàng, không gây áp lực cho các địa phương. Và quan 

trọng hơn, Nhà nước ta đang tiến tới mục tiêu phổ cập THPT, rõ ràng kỳ thi vào lớp 10 

mà tốn kém, phức tạp là không cần thiết. Ngoài ra, đã thi tuyển là phải học luyện thi. 

Đồng nghĩa với hiện tượng dạy thêm, học thêm tràn lan khó có thể xử lý triệt để. Thi 

tuyển dễ xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm và rình rập sự cố. Vì thế nếu tránh được thi tuyển, 

các địa phương nên tránh. 

Trên thực tế, nhiều địa phương đã chọn phương thức xét tuyển. Một số tỉnh đã qua 6 năm 

lựa chọn phương thức này. Họ vẫn dạy học và giáo dục bình thường, chất lượng giáo 

dục ổn định. 

“Chọn phương thức tuyển sinh nào là do UBND tỉnh quyết định và dựa trên sự tham 

mưu đề xuất của Sở GD&ĐT. Có thể xét tuyển toàn tỉnh hay một số huyện, tùy theo tỷ 

lệ số học sinh đăng ký học lớp 10 và chỉ tiêu tuyển sinh của năm học ấy. Đa phần các 
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địa phương (trừ các thành phố lớn, thị xã) có loại thí sinh đáng là bao mà cần phải thi 

tuyển. Toàn quốc, số học sinh không vào học công lập mà học tiếp ở các trường dân lập, 

các trung tâm GDTX hoặc đi học nghề khoảng 10% đến 15%. Ngay Hà Nội và một số 

thành phố có thể thi tuyển học sinh các quận, còn nhiều huyện chọn cách xét tuyển” - 

ông Đặng Tự Ân nêu quan điểm của mình. 

Tại Điều 5, Thông tư của Bộ GD&ĐT có nêu 3 phương thức tuyển sinh: 

a) Xét tuyển: Dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học THCS của đối tượng 

tuyển sinh, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó. 

b) Thi tuyển; 

c) Kết hợp thi tuyển và xét tuyển. 

Nguyễn Nhung 

 

28.  QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC CHO 

HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI 

Thứ Ba, 27/11/2018 11:00 

GD&TĐ - Tại hội thảo “Ươm mầm và tỏa sáng” tổ chức mới đây tại TP HCM, 

gần 200 đại biểu từ các quốc gia, tổ chức nghiên cứu, làm việc trong các lĩnh vực 

liên quan tới giáo dục trên toàn thế giới đã cùng phân tích, làm rõ lời giải đáp cho 

câu hỏi: Định hướng giáo dục trong tương lai là gì? 

Tham dự hội thảo ý nghĩa này, ông Đặng Tư Ân – Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo 

dục phổ thông Việt Nam (VIGEF) – chia sẻ những ý kiến hữu ích cho Việt Nam thực 

hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT mà ông ghi nhận được từ hội thảo. 

Mỗi đứa trẻ là một thực thể độc đáo và đầy tài năng 

Nêu quan điểm tại hội thảo, GS Kalervo - Hiệu trưởng ĐH Turku, Phần Lan – cho rằng: 

Dạy học hiệu quả là dạy học gây được cảm hứng, hiếu kỳ cho HS. Cần tôn trọng trẻ, mỗi 

em là sự hứa hẹn tươi sáng cho tương lai. Mỗi đứa trẻ chứa đựng một nền giáo dục tốt 

nhất. Cần thúc đẩy, phát triển hệ thống giáo dục đáp ứng nhu cầu cá nhân từng HS. Trẻ 

em không phải học theo những chương trình giáo án khuôn mẫu truyền thống. Thế giới 

đang không ngừng chuyển động, trong lúc còn quá nhiều hệ thống trường công vẫn chưa 

thoát ra được phương pháp giảng dạy lạc hậu và cũ kỹ. 

Ngay từ bậc tiểu học, cần giáo dục cho học sinh biết khám phá và chấp nhận rủi ro trong 

học tập. 

Cùng quan tâm đến nội dung này, theo TS Stephannie - Chủ tịch Học viện Toán và Khoa 

học bang Illinoi, Hoa Kỳ - cần nghiên cứu, làm ra một hệ thống giáo dục phát triển, để 

khơi dậy được sự tử tế và tiềm năng của mỗi trẻ; thắp sáng, nuôi dưỡng tiềm lực, tư duy 

sáng tạo của con người trên thế giới.  

Do vậy, chương trình học tập phải tập trung vào từng cá thể trong lớp. “Trong một gia 

đình, tuy cùng một cha mẹ, nhưng tính cách mỗi người con có khác nhau. Rộng ra trong 
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một lớp học, một trường học cũng đa dạng phong cách, cùng khả năng nhận thức và sự 

hứng thú mỗi em cũng không giống nhau” - TS Stephannie nói. 

Ông Đặng Tự Ân cùng học sinh vùng cao Lào Cai 

Đặt câu hỏi: Vậy cách tiếp cận như thế nào? TS Stephannie cho rằng, đầu tiên là tạo cảm 

xúc cho HS. Khi HS có sự chuyển hóa tâm lý, cảm xúc giáo dục, các em sẽ bắt đầu hành 

động và tiếp tục tư duy sáng tạo. Cần dạy HS cách học và tôn trọng cách học của mỗi 

em. Trẻ em có nhiệm vụ cao cả là làm thay đổi tương lai. Các em cần được người lớn 

lắng nghe, tôn trọng; được khuyến khích phát triển mọi khả năng sẵn có bởi mọi đứa trẻ 

đều có sẵn tiềm năng, kinh nghiệm thiên phú đặc biệt. Không thể bắt trẻ thành những 

con chim hàng ngày tích hạt là những điểm số. Các em phải là những con sơn ca hót rất 

hay trong tiếng hát chung của cả đàn hay của cả thế hệ. Đó là thế hệ của những lớp người 

có đầy đủ sự tử tế và đầy tiềm năng sáng tạo. 

“Ở Phần Lan, khi giáo viên tương tác với HS, họ thường cúi thấp cho gần HS hơn, tạo 

ra sự thân thiện, chú ý lắng nghe và tôn trọng trẻ. Đây cũng là nội dung dạy cho giáo 

sinh trong các trường sư phạm” - TS Stephannie chia sẻ. 

Giáo dục trẻ biết đương đầu với thách thức và năng lực công dân toàn cầu 

Vấn đề này được đưa ra bởi TS Veronica - Viện trưởng Dự án, ĐH Harvard, Hoa Kỳ. 

Bà cho rằng, năng lực toàn cầu là khả năng tự đưa ra và hành động để giải quyết những 

vấn đề trọng yếu đang xảy ra trên toàn cầu. Những nguyên tắc để giáo dục mỗi người trở 

thành công dân toàn cầu, bao gồm: Hợp tác thế giới và làm cho chúng ta tốt đẹp; truyền 

cảm hứng để có thể học hỏi suốt cuộc đời; học tập lấy HS làm trung tâm; sống khỏe để 
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tồn tại và học tập tốt hơn; tạo ra cuộc sống tinh thần lành mạnh; yêu thiên nhiên để biết 

cách giải quyết những thách thức từ môi trường; hãy làm cho thế giới này bền vững hơn. 

 

GS Jaana - ĐH Turku, Phần Lan 

 

GS Jaana -  ĐH Turku, Phần Lan 

 

Ông Trung Lê - Đồng sáng lập Công ty 

Thiết kế các công trình giáo dục 180 

Studio, TP Chicago, Hoa Kỳ 

 

TS Veronica - Viện trưởng Dự án, ĐH 

Harvard, Hoa Kỳ 

 

TS Veronica nhấn mạnh: Một trong những điều quan trọng mà chúng ta thực sự phải dạy 

con cái nhiều hơn, đó là học về thế giới xung quanh và suy nghĩ về việc tương lai có thể 

sẽ rất khác so với nơi mà chúng ta đang sống ngày hôm nay. Chúng ta có thể xây dựng 

trên nền tảng đó và tiếp tục nhìn ra thế giới; xác định vị trí của mình và mối quan hệ với 

thế giới. Khi xây dựng được chiến lược dài hạn thì chúng ta có thể xây dựng được tiềm 

năng chiến lược và phản ứng chiến lược với nhiều thách thức và cơ hội phía trước. 

Mục tiêu của giáo dục là phát triển HS thành những công dân tốt ngay trong hiện tại, khi 

đang đi học và không chỉ vì phục vụ cho tương lại. Công dân phải mang tinh thần văn 

hóa dân tộc đặc sắc của mỗi quốc gia và theo xu hướng tiếp cận toàn cầu. 

Dạy HS luôn biết khám phá và chấp nhận rủi ro trong học tập 

Nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục tiểu học, GS Kalervo nhận định bậc học này 

quan trọng hơn cả giáo dục ĐH. Theo GS, giáo dục tiểu học là tạo tiền đề, cơ sở cho HS 

các bậc học cao hơn. Cái gì đã định hình ở tiểu học sẽ rất khó thay đổi, thậm chí suốt 

cuộc đời của trẻ. Do đó, ngay từ bậc tiểu học, cần giáo dục cho các em biết khám phá và 

chấp nhận rủi ro trong học tập. 

Nhà trường và xã hội cần giáo dục cho trẻ kỹ năng biết chấp nhận thất bại trong học tập, 

trong cuộc sống vì đó là kỹ năng không thể thiếu trong xã hội hiện nay. Ngày nay thế 
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giới vừa kết nối, liên kết chặt chẽ nhưng lại vừa lỏng lẻo, dễ tan vỡ. Đặc trưng này cần 

được dạy cho trẻ. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Singapore nói: Cần khuyến khích HS, sinh 

viên chấp nhận và không sợ thất bại trong suy nghĩ và nghiên cứu khoa học. 

Cho rằng, thay đổi nhận thức là thay đổi hành vi và sẽ thay đổi giáo dục, sau cùng là thay 

đổi xã hội, theo GS Kalervo, giáo dục cần thay đổi nhiều nhất nhưng bản thân nó lại sợ 

thay đổi nhất. Đây là nghịch lý đáng tiếc. Bản chất giáo dục có tính bảo thủ, còn giáo 

viên lại là người có bản chất bảo thủ nhất. Điều đó rất nguy hiểm vì mô hình giáo dục cũ 

tạo ra cách suy nghĩ cũ, từ đó có cách làm cũ, dẫn đến không tạo ra cái mới, không thay 

đổi được xã hội. 

Rộng mở môi trường lớp 

GS Claudia - Chủ tịch của Reggio Children, Ý – nhấn mạnh vai trò quan trọng của môi 

trường học tập trong việc thúc đẩy niềm yêu thích đối với việc học và nhu cầu học tập 

của từng trẻ; giúp các em kết nối tốt hơn với các bài học và khám phá được nhiều điều, 

tạo cảm hứng cho trẻ tiếp tục học hỏi. 

Trong khi đó, Giám đốc Điều hành và Nghiên cứu chương trình K12, ĐH Stanford (Hoa 

Kỳ) Sam cho rằng, cách ứng dụng các khía cạnh thiết kế vào xây dựng môi trường và 

phương pháp dạy học, tạo ra trải nghiệm học tập, giúp HS giải phóng tiềm năng sáng tạo 

và khả năng ứng dụng vào cuộc sống. 

Ông Trung Lê - đồng sáng lập Công ty Thiết kế các công trình giáo dục 180 Studio, TP 

Chicago, Hoa Kỳ - nhận định: Việc thiết kế những không gian lớp học, không gian học 

tập sẽ giúp tạo nên những ảnh hưởng tích cực trong giáo dục. Tại sao chúng ta chỉ tiến 

hành giáo dục quẩn quanh trong 4 bức tường lớp học mà không thể là cả thế giới phẳng, 

rộng lớn, bao la. Hãy “nhúng” HS vào môi trường cuộc sống thiên nhiên phong phú và 

kỳ diệu, để các em tự do suy nghĩ, tìm cảm hứng để tự do sáng tạo. 

“Từng lớp học riêng biệt, nhưng cả trường sẽ là lớp học mở rộng. Còn cả trường cùng 

với môi trường ngoài trường lại là lớp học rộng lớn để các em có điều kiện được trải 

nghiệm và được phát triển một cách sáng tạo. Học ngoài nhà trường với chủ đề tích hợp 

sẽ cho các em sự liên kết chặt chẽ hơn, giữa các em với nhau và giữa các em với giáo 

viên, qua đó lưu giữ được lâu và được nhiều sự trải nghiệm cho các em. Cảm xúc được 

hòa mình vào thiên nhiên là rất quan trọng cho mỗi đứa trẻ” – ông Trung Lê nêu quan 

điểm. 

“Con đường âm nhạc” là phương pháp dạy trẻ biết sáng tạo, cảm xúc 

Cả hai GS đến từ ĐH Turku, Phần Lan là GS Paivi và GS Jaana đều nhấn mạnh 

đến phương pháp dạy học, giáo dục môn nghệ thuật và vai trò quan trọng của môn học 

trong việc phát triển và áp dụng cho nền giáo dục sáng tạo. Để dạy HS sáng tạo, giáo 

viên hãy cho HS những vấn đề khó trong “Vùng phát triển gần nhất” theo nguyên lý của 

Vygotsky. 

Hai GS chia sẻ, dạy học, mong muốn và hướng tới mỗi HS phải vừa là một khoa học gia 

vừa là một nghệ sĩ. Dạy học theo “Con đường âm nhạc” sẽ cho ta thành công kép trên 

cùng một HS và theo mong muốn đó. Chúng ta bắt đầu dạy từ đâu? Hãy theo thứ tự các 

bước chỉ dẫn sau: 

Một nhóm nhỏ HS, mỗi em có sẵn một nhạc cụ loại phổ thông, giáo viên hướng dẫn các 

em và lãnh đạo để các em đi đúng mục tiêu bài học. Mỗi em sáng tạo để xác định điểm 
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đầu và điểm cuối con đường âm nhạc; sáng tạo để xác định đường đi của con đường âm 

nhạc; sáng tạo để xác định các tình huống, ngữ cảnh trên đường đi âm nhạc; sáng tạo để 

xác định biểu tượng theo trí tưởng tượng của riêng mình theo bước kế trước; sáng tạo để 

xác định âm điệu của nhạc cụ của mình theo biệu tượng theo bước kế trước. 

Cả nhóm cùng hòa đồng bằng nhạc cụ của mình theo con đường âm nhạc do cả nhóm đã 

hợp tác sáng tạo xây dựng nên và hãy biểu diễn bản nhạc được sáng tác theo “Con đường 

âm nhạc” trong lớp học và ngoài cộng đồng. 

 

Âm nhạc là một trong những môn học quan trọng mang lại sự phát triển toàn diện cho các em hs 

Tư duy và học tập bao giờ cũng được bắt đầu từ những cảm xúc 

HS sẽ học tập có kết quả khi các em được kích thích sự tò mò và tạo ra cho các em 

niềm cảm hứng. Chia sẻ điều này, GS Kalervo cho rằng, học tập bao giờ cũng có hai 

mặt và luôn đan xen nhau, đó là: Học tập là quá trình khám phá, phát hiện và học tập là 

sự thúc giục của tính ham muốn/thích thú, mà ham muốn chính là một trong những bản 

năng của con người. 

Ông chỉ ra quá trình này như sau: HS có sự ham muốn - Tiến hành hành động khám phá 

và phát hiện - Học tập đem về kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân - Phát hiện và nhận 

thấy tiềm năng của mình và tự vui sướng vì điều đó - Qua đó HS bị kích thích và có thêm 

sự ham muốn mạnh mẽ hơn - Tiến thêm một bước trong học tập. 

Câu chuyện có giá trị nhiều hơn số liệu. Nếu giáo viên biết kể ra, dẫn dắt qua các câu 

chuyện trong cuộc sống, nhất là khi kể bằng ngôi thứ nhất số ít sẽ gây tác động mạnh tới 

cảm xúc của HS, tập trung sự hưng phấn rất tốt cho trẻ và dễ vào lòng nhiều đứa trẻ” - 

GS Kalervo gợi ý.Hiếu Nguyễn (ghi) 
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29. TIN VUI CHO TOÀN NGÀNH GIÁO DỤC 

Thứ Sáu, 14/6/2019 15:34 . BÁO GD&TĐ 

GD&TĐ - Sáng 14/6, với 85,54 % các đại biểu Quốc hội đã đồng ý tán thành thông 

qua Luật Giáo dục (sửa đổi). Ông Đặng Tự Ân – Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đổi mới 

GDPT Việt Nam (VIGEF), nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) 

- cho rằng, đây là tin vui cho toàn ngành và xã hội. 

Lý giải nhận định này, ông Đặng Tự Ân cho rằng: 

Thứ nhất:Luật Giáo dục (sửa đổi) đã giải quyết những điều thực tế của giáo dục nay đã 

còn không phù hợp và bổ sung những vấn đề mới, cập nhật giáo dục Việt Nam và thế 

giới; kỳ vọng sẽ không chỉ phù hợp với hiện tại mà còn tạo ra hành lang pháp lý rộng 

lớn cho giáo dục phát triển mạnh mẽ vào những năm tới. 

Thứ hai: Mặc dù ít hơn 5 điều so với Luật cũ, nhưng Luật Giáo dục (sửa đổi) lần này có 

nội dung đầy đủ, chi tiết hơn, tạo điều kiện cho toàn dân dễ thực hiện và có tính pháp lý 

cao hơn các nghị định của Chính phủ hay các nghị quyết của Quốc hội, văn bản dưới 

luật của các Bộ ngành. 

Ngoài ra, Lụât mới còn bổ sung, phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 

77/2015/QH13, Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13. Từ đó, người dân dễ hiểu 

và dễ làm theo đúng luật liên quan tới giáo dục 

 

  

Ảnh minh họa/internet 

Thứ 3: Phạm vi điều chỉnh của Luật chỉ rõ là các cơ sở giáo dục, nhà giáo, người học. 

Quyền đi đôi với trách nhiệm của các cá nhân tổ chức và được lồng ghép vào những điều 

có liên quan tới giáo dục. 
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Mục tiêu của giáo dục nhấn mạnh tới sản phẩm của giáo dục cần có tính đặc thù của 

người Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Ưu tiên phát triển khả năng sáng tạo, tiềm năng sẵn 

có của người học. Tức học trước hết phải là phát triển bản thân sau mới là đáp ứng nhu 

cầu mong muốn của đất nước. 

Thứ 4: Nhiều Điều luật có thêm tiêu đề, giúp dễ tra cứu và nhấn mạnh tới nội dung của 

Điều. Có một số Điều mới nhằm phù hợp với sự phát triển hiện nay ở quốc gia và nhiều 

điạ phương. Điều 6. Hệ thống giáo dục quốc dân, phân trách nhiệm cụ thể thực hiện cho 

Chính phủ, Bộ GD&ĐT và Bộ LĐ-TB và XH. 

Thứ 5: Luật dành cả hai Điều: 9 và 10 quy đinh về hướng nghiệp và liên thông trong 

giáo dục - đây là những vấn đề rất nóng và khó thực hiện của giáo dục. Điều 14, ghi cụ 

thể phổ cập và giáo dục bắt buộc: Giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc. Nhà nước thực 

hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 

Bỏ tổ chức Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp ra khỏi cơ sở giáo dục phổ 

thông. 

Thứ 6: Luật cũng quy định cụ thể việc xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học, THPT 

và cấp văn bằng tốt nghiệp THCS, THPT, tạo điều kiện cho học sinh không bị “ứ lại” 

trong các cơ sở giáo dục mà có thể sớm ra hòa nhập với cộng đồng. 

Thứ 7: Luật có hẳn Điều 32 về Sách giáo khoa GDPT, đáp ứng tức thời việc triển khai 

chương trình GDPT mới. Cụ thể: Một chương trình nhưng có nhiều bộ SGK; Hội đồng 

thẩm định SGK do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT thành lập; UBND tỉnh, thành phố quyết định 

lựa chọn SGK cho địa phương; tài liệu giáo dục địa phương do các địa phương soạn và 

thẩm định nhưng qua Bộ GD&ĐT phê duyệt trước khi đưa vào dạy ở các cơ sở giáo dục. 

Thứ 8: Nội dung cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trong Luật có quy định thêm 

trách nhiệm và quyền hạn của Bộ LĐ-TB và XH. Riêng UBND tỉnh ghi rõ và cụ thể hơn 

5 nhiệm vụ và không thuộc lính vực chuyên môn giáo dục vốn Luật quy định trách nhiệm 

thuộc Bộ GD&ĐT. 

Thứ 9: Các cơ sở trường tư được quy định cụ thể chi tiết nhằm tạo điều kiện hỗ trợ loại 

hình giáo dục mới này được phát triển. Đây là sự nhìn nhận của Nhà nước với sự đóng góp 

không nhỏ cho phát triển giáo dục nước nhà. Có riêng điều 54 về Nhà đầu tư. 

Thứ 10: Tiếp tục đề cập và hoàn thiện mục Kiểm định chất lượng giáo dục trong Luật 

sửa đổi 2009, gồm 3 Điều.  Quy định này thực chất nhà nước Luật hóa  đánh giá chất 

lượng giáo dục, sản phẩm đầu ra của giáo dục. Trong khi đó mục Thanh tra giáo dục 

được đưa ra khỏi Luật để chuyển về Bộ GD&ĐT, như là một trong những nhiệm vụ quản 

lý nhà nước cấp Bộ. 

Thứ 11:  Hợp tác Quốc tế về giáo dục là vấn đề quan trọng, nằm trong chủ trương hội 

nhập Quốc tế của nhà nước ta. Trước mắt và lâu dài giáo dục không thể tách dời xu 

hướng toàn cầu hóa. Chính vì vậy, Luật giáo dục mới đã quy định rất chi tiết trong 4 

Điều về các nguyên tắc, nội dung hợp tác và liên kết cũng như văn bằng nước ngoài được 

sử dụng tại Việt Nam. 

Thứ 12: Nhà nước ưu tiên hàng cho việc bố trí ngân sách cho giáo dục. Đặc biệt, quan 

điểm này đã được quy định trong Điều 96 của Luật là đảm bảo tối thiểu 20% tổng chi 

ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo. Việc khẳng định trong Luật  một tỷ lệ đầu 

tư cho giáo dục theo một số cố định tối thiểu là quyết tâm lớn của nhà nước ta mong 

muốn giáo dục luôn được phát triển mạnh mẽ, ngang tầm các nền giáo dục tiên tiến của 

các nước trên thế giới.  
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Thứ 13: Dành chương IV nói về Nhà giáo. Ngoài vị trí, vai trò của nhà giáo, Luật quy 

định tiêu chuẩn nhà giáo, với bổ sung : có kỹ năng cập nhật, nâng cao năng lực chuyên 

môn, nghiệp vụ. Trình độ chuẩn nhà giáo được nâng cao và quy định cụ thể văn bằng tối 

thiểu đối với nhà giáo các cấp học và ngành học. Bỏ Điều 75 quy định các hành vi nhà 

giáo không được làm. 

Thứ 14: Dành chương V nói về Người học. Có tới 10 điểm quy định Quyền của người 

học. Trong đó có quy định quyền mới như : được học trong môi trường giáo dục an toàn, 

lành mạnh. Được cử người tham gia hội đồng trường. Bỏ Điều 88 về các hành vi không 

được làm  và bỏ Điều 95 về quyền của cha mẹ và người giám hộ. Điều 92 quy định mới, 

có ban đại diện cha mẹ học sinh, trẻ mần non. 

 

Hiếu Nguyễn (ghi) 
 

 

30. GIÁO DỤC BẰNG BẠO LỰC ĐÃ LỖI THỜI 
 

Thứ Hai, 20/5/2019 14:00 

GD&TĐ - Trao đổi về bạo lực học đường, ông Đặng Tự Ân - Giám đốc Quỹ Hỗ 

trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam (VIGEF), nguyên Vụ trưởng Vụ trưởng 

Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) cho rằng: Thật vô ích và không đúng khi 

chúng ta đổ lỗi cho các thế hệ đi trước, hay vì do thói quen cách kỷ luật bạo lực 

với học sinh trước đây. Đó chỉ là cách nghĩ, cách làm phù hợp với nền giáo dục 

phổ biến của thời đại cũ. 

“Có gì mới đâu, bởi từ xưa cũng thế!” 

- Một số người trưởng thành nói việc mình từng bị bạo lực khi còn nhỏ không gây tổn 

hại gì và giờ vẫn “rất ổn”, vẫn trưởng thành? Có lẽ nào giáo dục bằng bạo lực vẫn có 

tác dụng nhất định? 

- Nhiều thầy cô giáo từng bị thế hệ trước (cha mẹ, thầy cô) cho nếm trải bạo lực, thì nay 

họ cũng thấy bình thường khi dùng bạo lực đối với học sinh. Nhưng quan điểm của tôi, 

đó chỉ là cách nói mà không biết hệ quả của việc kỷ luật bạo lực, khi học sinh ra trường 

sẽ trở nên như thế nào. 

Trước hết, những học sinh tiến bộ, thành đạt không phải vì họ nhớ “công” do mình bị 

bạo lực thuở thiếu thời mà có. Hay nói cách khác, giờ tôi thành “ông nọ, bà kia” là do 

thời đi học tôi luôn bị bạo lực đấy - tuyệt nhiên không phải! Trải nghiệm không vui ấy 

chỉ để lại nỗi buồn, thoang thoảng trong suy nghĩ: Giá không còn có bạo lực, thì tuổi học 

trò sẽ rất đẹp và trọn vẹn hơn! 

Còn đa phần những học sinh từng bị bạo lực sẽ tổn thương cả “bên ngoài” và “bên trong”, 

cảm thấy nhục nhã trong suốt cuộc sống của họ, trở thành vết thương đời rất khó quên. 

Khi lớn lên ra trường, những học sinh này do nhiễm cách bạo lực từ nhỏ và sẽ tiếp tục 

thực hành, ứng xử thói xấu ấy trong gia đình và ngoài xã hội. 

- Nhưng thầy cô cho rằng “Thương cho roi, cho vọt”, dùng bạo lực chỉ vì muốn học sinh 

tiến bộ nhanh? 

- Cách lập luận này là nhằm muốn phân biệt: “Thương cho roi cho vọt”, hay “đánh yêu” 

là biện pháp giáo dục tốt, là không phải bạo lực với học sinh. 
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Giải thích cho hành động kiểu này thực sự gây khó hiểu, chỉ là sự biện minh để một hành 

động sai nghe có vẻ hợp lý hơn. Bởi vì đã “roi vọt” với học sinh là đánh người hay chính 

là bạo lực với các em rồi. Đây không thể nói là hành động “yêu” hay “thương” học sinh 

được, mà đều là xâm phạm quyền con người của trẻ em. 

Yêu nghề và tình thương học trò là căn bản trong giáo dục (Trong ảnh: Cô và trò Trường Mầm non 

Đồng Quang, TP Thái Nguyên). Ảnh: Thế Đại 

Thật nguy hại khi đồng nhất giữa yêu thương và làm tổn thương học sinh. Điều này 

tưởng như vô hại nhưng thực chất có thể ẩn giấu sau đó là sự xúc phạm nhân phẩm học 

sinh. 

Thật vô ích và không đúng khi chúng ta đổ lỗi cho các thế hệ đi trước, hay vì thói quen 

kỷ luật bạo lực với học sinh trước đây. Đó chỉ là cách nghĩ, cách làm phù hợp với nền 

giáo dục phổ biến của thời đại cũ. 

Giáo dục ngày nay đã thay đổi theo xu hướng hiện đại. Nhà trường hướng tới dạy chữ 

và phải dạy cả làm người cho học sinh; đòi hỏi người thầy không chỉ được “đào tạo”, mà 

còn là phải được “giáo dục” để đáp ứng với nhu cầu cho giai đoạn phát triển mới của 

giáo dục. 

“Bạo lực” hay “bất lực”  

- Cũng có thầy cô biện minh cho hành động bạo lực với học sinh là bởi nghề giáo hiện 

nay có quá nhiều áp lực. Ông nghĩ sao về điều này? 

- Đúng! Nghề giáo hiện nay có quá nhiều áp lực: Học sinh đông; học sinh hiếu động, 

không ngoan như ngày xưa; cơ sở vật chất nhà trường không đáp ứng; một số cha mẹ 

học sinh bàng quan, số còn lại lo bươn chải đi làm xa kiếm sống; lương giáo viên chưa 

đủ sống trong khi xã hội có quá nhiều mặt trái của cơ chế thị trường; chương trình dạy 

học quá tải; giáo dục đang thay đổi, cái cũ chưa mất đi hẳn còn cái mới lại chưa định 

hình và ổn định... 
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Chúng ta không thể thừa nhận: Bạo lực học sinh là một lối thoát cho những cảm giác bị 

dồn nén, áp lực với thầy cô. Nhưng rõ ràng bạo lực học sinh không thể thay đổi hay cải 

thiện cuộc sống thực tế người thầy. Đôi khi, người thầy lại tăng thêm sức ép không đáng 

có. Dù gì đi chăng nữa, thầy cô cũng không thể hết kiên nhẫn, trút tức giận lên đầu học 

sinh khi thấy mình bị quá nhiều sức ép. Đó là điều vô lý và thật không công bằng với 

học sinh. 

Tất cả thầy cô sau khi đã dùng hình thức bạo lực với học sinh đều thấy lỗi, hối hận. Thực 

tế chỉ ra rằng, ở những cơ sở giáo dục cấm được bạo lực học sinh, tăng cường kỷ luật 

tích cực, thì ở đó thầy trò đều dễ chịu, thân thiện và dạy - học thân ái với nhau. 

- Mới đây, cô giáo Trường THCS Tô Hiệu (Thường Tín, Hà Nôi) đã kỷ luật học sinh 

bằng cách bắt học sinh quỳ trước bục giảng. Cô giải thích mình làm vậy vì hết cách giáo 

dục và bất lực với học sinh. Ông nghĩ thế nào về cách giải thích này của cô? 

 

Ông Đặng Tự Ân trong chuyến thực tế tại trường tiểu học ở Hà Nội 

- Chúng tôi thì nghĩ, chính cô bất lực với cô, còn phương pháp giáo dục và tình thương 

yêu trẻ chưa bất lực, chưa đến lúc cô giáo phải dùng biện pháp hạ sách như vậy. Chúng 

tôi muốn đánh giá sự việc đau lòng trên thông qua kết quả trả lời mấy nhóm câu hỏi sau: 

Các phương pháp kỷ luật tích cực học sinh cũng như các kinh nghiệm giáo dục học sinh 

cá biệt cô đã có và đã hiểu biết đến đâu? (Giáo dục phải có phương pháp và chuyên 

nghiệp); 

Cô đã cùng tập thể lớp thảo luận để tìm biện pháp và cô lập học sinh khó bảo ấy chưa? 

Cô đã trao đổi điều khó khăn mình đang gặp và xin “viện trợ” biện pháp xử lý của đồng 

nghiệp hay tập thể giáo viên chủ nhiệm trong trường chưa? Cô đã trực tiếp báo cáo và 

xin ý kiến chỉ đạo từ Ban Giám hiệu với những khó khăn mà mình đang gặp phải chưa? 

(Giáo dục phải có sự hỗ trợ và đồng cảm của tập thể nhà trường); 
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Cô đã quá bộ tới gia đình tìm hiểu gia cảnh và phối hợp cách giáo dục học sinh chưa? 

Hay chỉ dùng quyền uy của người thầy mà yêu cầu cha mẹ học sinh phải tới gặp cô? 

(Giáo dục kết hợp với gia đình); 

Cô đã thực sự hối hận về cách hành xử không đúng của mình với học sinh chưa? (Giáo 

dục là tình thương, tôn trọng trẻ). 

Đừng dùng tới “giáo án” cuối cùng 

- Vậy theo ông, chúng ta nên làm thế nào để hạn chế và tiến tới chấm dứt vấn nạn bạo 

lực học sinh? 

- Đã đến lúc chúng ta cần khẩn trương tìm ra giải pháp và không thể chủ quan trước hiện 

tượng bạo lực học sinh có nguy cơ trở thành vấn nạn trong các nhà trường. Theo chúng 

tôi ở mỗi cơ sở giáo dục cần làm: 

Thứ 1: Tiến hành rà soát, tự đánh giá tình hình bạo lực học sinh trong trường. Thảo luận 

những giải pháp kỷ luật tích cực, kỷ luật không nước mắt được cho là phù hợp trong 

trường. 

 

Giáo dục cần tình thương và sự tôn trọng. Ảnh: Thế Đại 

Thứ 2: Đổi mới hoạt động quản lý nhà trường. Phối hợp với cha mẹ học sinh để quản lý, 

giáo dục học sinh hiệu quả. Ngăn ngừa và không bị bất ngờ xảy ra bạo lực học sinh trong 

trường; 

Thứ 3: Thi đua có thực chất. Không cho bệnh thành tích gây áp lực lên giáo viên. 

Thứ 4: Phối hợp với chính quyền địa phương để tăng cường nguồn lực dạy học và giáo 

dục nhà trường. Thấu hiểu, chăm lo và hỗ trợ thực tế, thường nhật cho cán bộ và giáo 

viên trong trường. 

Thứ 5: Kiên quyết và có biện pháp xử lý nghiêm khắc với những giáo viên có hành động 

bạo lực với học sinh. Sẵn sàng đưa ra khỏi ngành những giáo viên vi phạm luật pháp. 

Bạo lực học sinh là tàn nhẫn, cần nghiêm cấm. Có nhiều cách giáo dục tích cực hơn mà 

không phải dùng tới “giáo án cuối cùng” là hạ nhục học sinh. Thời đại ngày nay đã thay 

đổi. Bạo lực học sinh còn tồn tại trong các nhà trường là giáo dục đã thất bại. 
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Bạo lực “là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, 

xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về 

thể chất, tinh thần của trẻ em” (Điều 4 Luật Trẻ em 2016). Trong Điều lệ nhà trường và 

Luật Giáo dục cũng quy định, giáo viên không được có bất cứ hành động bạo lực nào 

trong quá trình dạy học và giáo dục học sinh. Như vậy, bạo lực học sinh là hành động 

vi phạm pháp luật, là trái với Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em. Vì thế, chúng 

ta không có gì phải bàn cãi về mặt pháp lý, nặng lý trí về chuyện bạo lực học sinh. 

 Tuy nhiên, bạo lực với học sinh nhưng dưới góc nhìn sư phạm hay quan niệm của xã 

hội lại là điều chúng ta cần bàn, nên trao đổi để có nhận thức chung trong trường, trong 

cộng đồng để cùng nhau chống lại bạo lực học đường. Bởi giáo dục của chúng ta chịu 

ảnh hưởng của giáo dục phong kiến phương Bắc hàng ngàn năm và của thực dân, đế 

quốc hàng trăm năm. Nhiều thói quen, tật xấu cứ thế tồn tại và ngự trị trong các nhà 

trường một thời gian dài. 

Ông Đặng Tự Ân 

 

 

31.VẬN DỤNG LUẬN ĐIỂM ZPD CỦA L.S.VYGOTSKY 

TRONG  MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM 

Tạp chí GDTH- Bộ GD&ĐT, tháng 12/2016  

A. Đặt vấn đề. 

Giáo dục hiện đại ngày nay có xu hướng vận dụng 4 sự chuyển đổi Mô hình trường học 

mang tính chiến lược, đó là: Chuyển tiếp cận giáo dục theo nội dung, đầu vào hay mục 

tiêu sang giáo dục tiếp cận đầu ra năng lực; Chuyển mô hình dạy học sang mô hình học 

tập; Chuyển việc đánh giá về học tập, đánh giá kết quả học tập sang việc đánh giá vì việc 

học, đánh giá trong quá trình học tập, đánh giá đi liền với quá trình tổ chức hoạt động 

học, đánh giá chính là học tập; Chuyển nội dung học tập chuyên sâu, “rời rạc” sang nội 

dung học tập tích hợp, tăng cường tổ chức học tập tự chọn, phân hóa ở cấp học cao hơn 

và hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Mô hình trường học mới (VNEN) về cơ bản đã tiếp 

nhận các xu thế đổi mới của giáo dục hiện đại, đồng nghĩa trong Mô hình đã phải thay 

đổi phương thức nhà trường ở tất cả quá trình giáo dục và giảng dạy học sinh. Cơ sở về 

tư tưởng của các Nguyên lý, Luận điểm của Lý thuyết Học tập tiên tiến nhất, cần được 

nghiên cứu, tham chiếu và vận dụng vào mọi hoạt động của các nhà trường, một khi 

mong muốn phát triển theo định hướng nhà trường đổi mới, phi truyền thống.  

B. Nội dung Luận điểm. 

Nhà Tâm lý học, Nhà Văn hóa Xã hội, người Nga, Lev Semyonovich Vygotsky, sinh 

ngày 5 tháng 11 năm 1896, trong một gia đình Do Thái truyền thống ở Orsha (Belarus), 

cùng năm với thiên tài khoa học người Thụy Sĩ, Jean Piaget và hai ông cùng nghiên cứu 

lý thuyết học tập và đặc biệt L.S.Vygotsky đã có công lớn là đã bổ sung và hoàn thiện 

những khiếm khuyết trong lý thuyết Kiến tạo Nhận thức của J. Piaget. Có thể hiểu những 

điểm yếu, hạn chế của J.Piaget lại là những dấu ấn, phát minh quan trọng của 

L.S.Vygotsky. Tuy cuộc đời của quá ngắn ngủi (ông mất năm 1934 khi mới 38 tuổi), 

nhưng lý thuyết Kiến tạo về Xã hội của ông nổi lên như một công trình vĩ đại, vào giữa 

những năm 1980 ở Nga cũng như nhiều nước trên toàn thế giới. Người đương thời đã 

gọi L.S.Vygotsky là “Mozart của Tâm lý hoc”, mặc dù đào tạo Đại học của ông là về 
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Nghệ thuật và Sân khấu ít có liên quan tới nội dung kết quả khoa học được công bố của 

ông. 

Lý thuyết Sư phạm của L.S.Vygotsky dựa trên quan điểm Marxist về mối quan hệ giữa 

ý thức con người và thế giới vật chất. L.S.Vygotsky chịu ảnh hưởng sâu sắc lý thuyết 

kiến tạo nhận thức của J. Piaget, nhưng do ông có ý thức hệ Marxist, nên đã chỉ ra được 

lỗ hổng trong lý thuyết của J. Piaget. Ông tin rằng, trẻ em được phát triển trong một ma 

trận xã hội tạo nên bởi sự kết nối của các quan hệ xã hội và tương tác giữa chúng với các 

trẻ em.Hay nói khác đi, L.S.Vygotsky rất chú ý tới môi trường và tới văn hóa nơi trẻ lớn 

lên. Ông nghiên cứu sâu hơn về quá trình học tập và phát triển của trẻ, tập trung vào chức 

năng trí tuệ (sự chú ý, xúc giác, khả năng nhận biết và trí nhớ. . .). 

Một vấn đề lớn của lý thuyết Kiến tạo về Xã hội của L.S.Vygotsky, là ông đưa ra Luận 

điểm ZPD (Zone of Proximal Development) –Vùng phát triển gần nhất. Với ZPD tuy 

chỉ là mô phỏng nhưng nó đã định hướng khoa học cho việc học tập như thế nào là hiệu 

quả, bởi vì nó đã chỉ ra sự khác biệt giữa một học sinh có thể đạt được thành tích học tập 

một cách độc lập hoặc chỉ có thể đạt được thành tích học tập của mình nhưng cần phải 

thông qua sự hướng dẫn, hỗ trợ từ người khác, có khả năng. ZPD là một khái niệm trong 

Tâm lý học hoạt động, nhưng nó được ứng dụng rất rộng rãi trong Tâm lý học Sư phạm, 

Giáo dục học, Xã hội học và nhiều lĩnh vực khoa học xã hội khác. Điều khá ký thú, tuy 

ZPD được nhắc đến rất cô đọng, chỉ ở vài trang, với 9 lần, trong hàng nhiều ngàn trang, 

của 180 luận văn của ông, nhưng nó thu hút được sự quan tâm của các sinh viên, các nhà 

khoa học nhiều nhất và cũng khó hiểu nhất trong các công trình nghiên cứu của 

L.S.Vygotsky.  

L.S.Vygotsky định nghĩa ZPD là : những chức năng chưa chín nhưng đang trong quá 

trình chín . . . “nụ” hay “hoa” của phát triển chứ chưa phải là “quả” của phát triển. 

Trình độ phát triển hiện tại đặc trưng cho sự phát triển nhận thức theo cách ngoái nhìn 

lại quá khứ, trong khi ZPD đặc trưng cho nó theo cách hướng tới tương lai.    

Từ một khái niệm Tâm lý học hoạt động về ZPD của L.S.Vygotsky, các nhà khoa học, 

thuộc các lĩnh vực khác nhau, đã phân tích và đưa ra nhiều khái niệm mới trong lĩnh vực 

Giáo dục học tập có liên quan, như vềTư tưởng giáo dục mới; Dạy học và học tập với 

phát triển của trẻ; Cách dạy học hàng ngày và dạy học truyền thống với phương thức 

nhà trường; Đánh giá học sinh; Hoạt động day và học;Tương tác trong học tập... 

Nhiều học giả đã đưa ra, L.S.Vygotsky, thực chất ông đã  phủ nhận 3 lý thuyết có lien 

quan tới ZPD:     

Một là : Phát triển luôn đi trước giảng dạy và học tập. Giảng dạy “bám đuôi”phát triển. 

Giảng dạy cũng không thúc đẩy và cũng không thúc đẩy phương hướng phát triển. Giảng 

dạy và phát triển là hai quá trình độc lập với nhau.  

Hai là : Giảng dạy và học tập đồng nhất với phát triển. Giảng dạy và học tập chính là 

phát triển. 

Ba là : Lý thuyết nhị nguyên về phát triển, tức là vừa coi phát triển là kết quả của sự chín muồi 

cơ thể trẻ, mặt khác lại thừa nhận phát triển cũng là kết quả của sự giảng dạy. 

Từ đó L.S.Vygotsky đã khẳng định dạy học và học tập đi trước sự phát triển và kéo theo 

sự phát triển. Dạy học và học tập phải thúc đẩy sự phát triển trí tuệ của học sinh, như 

“nụ” hay “hoa” phải  được phát triển thành “quả” thơm ngon. Tồn tại một quan hệ biện 

chứng giữa dạy và học, giữa hoạt động và phát triển. Mọi quan niệm sai lầm tách rời dạy 

học và học tập với phát triển, coi hai yếu tố này độc lập, hoặc trùng khít nhau đều dẫn 

đến sai lầm, làm hạn chế vai trò của dạy học và học tập. Dạy học và học tập với phát 



93 

triển phải cận kề nhau, theo chức năng như nhìn lại quá khứ để tích lũy, tạo đà cho phát 

triển ở tương lai. Trong thực tế dạy học và học tập không đi quá xa so với phát triển, 

càng không thể đi sau nó.  

L.S.Vygotsky tiếp tục giải thích ZPD là : không phải là phẩm chất đặc biệt của đứa trẻ, 

cũng không phải là một phẩm chất đặc biệt của môi trường giáo dục hoặc các nhà giáo 

dục . . . nó được tạo ra bằng cách cộng tác trong sự tương tác giữa đứa trẻ và những 

người khác hiểu biết hơn. Mục đích của sự tương tác này là nâng cao người học lên 

“cao hơn một cái đầu”. 

Bản thân ZPD có tính khả thi cao và rất có tính hiện thực, là của riêng của mỗi người, 

thể hiện tiềm năng của các cá nhân đó. Tuy nhiên ZPD không có sẵn mà nó được tạo ra 

một cách chủ động bởi phương thức nhà trường, tức là ZPD được hình thành thông qua 

sự tương tác giữa học sinh với người lớn hiểu biết, như cha mẹ, thày cô giáo những người 

có chuyên môn, cố gắng lập kế hoạch, theo dõi và phát triển khả năng của các em. Chỉ 

có dạy học và học tập đi trước sự phát triển mới tạo ra được ZPD. Những học sinh ở 

trình độ thấp nhất của ZPD sẽ phụ thuộc và rất cần thày giáo hướng dẫn và phát triển 

học tập cho các em. Tuy nhiên thày giáo và người lớn ghi khắc điều này trong đầu là hãy 

dần dần giảm bớt sự giúp đỡ khi các em trở lên tinh thông, hoàn thành được tốt nhất 

nhiệm vụ học tập. Những học sinh ở trình độ tối ưu của ZPD đã đạt được mức độ độc 

lập và làm chủ việc học của mình, khi đó sự giúp đỡ của người lớn là không cần thiết. 

Vào thời điểm này, thày giáo tiếp tục giao thêm những nhiệm vụ và thử thách mới cho 

học sinh, và việc phát triển học tập lại được tiếp tục ở mức cao hơn nữa. L.S.Vygotsky 

tin rằng ZPD đã cho ta một công cụ để chẩn đoán, giúp cho thày giáo dễ dàng lập kế 

hoạch để hỗ trợ giúp đỡ học sinh. Ông thừa nhận rằng, các cá nhân học sinh sẽ đòi hỏi 

những mức độ giúp đỡ khác nhau và có khả năng đạt được thành tích cũng ở các mức 

khác nhau            Sơ đồ dưới đây minh họa cho ZPD : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÙNG A . Chỉ học sinh ở trình độ tối ưu, hay trình độ phát triển hiện tại, đã đạt được 

mức độ độc lập và làm chủ việc học tập của mình, trong đó sự giúp đỡ thêm ở bên ngoài 

là không cần thiết. 

VÙNG B. Chính là ZPD, chỉ học sinh ở khả năng tiềm tàng, có tính khả thi và có tính 

hiện thực. Học sinh sẽ đã đạt được mức độ độc lập và làm chủ việc học tập của mình, 

nhưng cần với sự giúp đỡ của giáo viên và người lớn có kinh nghiệm. 

 

VÙNG B 

VÙNG C 

 

VÙNG A 

VÙNG C 

VÙNG C 
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VÙNG C. Chỉ Vùng bên ngoài của ZPD (tất nhiên là ngoài cả Vùng A), nó quá rộng lớn 

về những vấn đề và những nhiệm vụ mà học sinh sẽ còn gặp phải và đó là điều vượt quá 

khả năng hiện thực của học sinh, và sẽ không khả thi, chỉ là nguyện vọng, kể cả khi có 

sự trợ giúp từ người ngoài. Giáo dục có trách nhiệm giúp học sinh có thể làm chủ, hoàn 

thành được những nhiệm vụ đặt ra trong Vùng B rồi vươn tới Vùng C. Như vậy, Vùng 

A (chỉ trình độ hiện tại) và Vùng B (chỉ vùng gần nhất có thể phát triển- ZPD) là quy 

định hai mức độ, khả năng của mỗi chức năng tâm lý ở các thời điểm khác nhau. Các 

vùng này luôn vận động và phát triển, hôm nay học sinh đang ở vùng B, ngày mai nó lại 

trở thành vùng A và khi ấy lại xuất hiện vùng B mới, lấn dần Vùng C. Nghĩa là cần phải 

học tập suốt đời nếu bản thân học sinh muốn luôn luôn phát triển. 

Ông gọi sự khác biệt giữa cơ sở lý thuyết hiện có của học sinh và trình độ tư duy cao hơn 

là ZPD. 

C. Một số vận dụng tư tưởng của Luận điểm ZPD. 

1- Đối với cơ sở định hướng cho thay đổi nhà trường.  

Mô hình Trường học mới, thực chất đã làm thay đổi theo hướng tích của nhà trường từ 

mô hình nhà trường truyền thống. Sự thay đổi này có bản chất từ những cơ sở lý luận 

khoa học và từ Luận điểm của ZPD. 

(i) Triết học duy vật biện chứng thể hiện các quy luật chung nhất của sự phát triển tự 

nhiên, xã hội và tư duy con người. Nó là cơ sở phương pháp luận của mọi khoa học, 

trong đó có khoa học giáo dục, định hướng thay đổi nhà trường. Nhờ có Triết học duy 

vật biện chứng, giúp cho ta nhìn nhận những hiện tượng giáo dục trong quá trình phát 

triển con người và trong mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau , trong sự mâu thuẫn và thống 

nhất, biến đổi từ lượng sang chất. Nếu nhà trường, giúp giáo viên tạo ra được ZPD, trên 

cơ sở trình độ phát triển hiện tại của học sinh, đồng nghĩa xuất hiện mâu thuẫn giữa cái 

mới và cái cũ, sẽ là động lực thúc đẩy phát triển học sinh, từ đó làm thay đổi và phát 

triển nhà trường.  

Một vấn đề nữa, nhằm hỗ trợ cho học sinh học tập hiệu quả là qua tương tác giữa giáo 

viên và học sinh, sẽ xuất hiện ZPD có khả năng cuốn hút, gây mâu thuẫn giữa nhiệm vụ 

học tập mới với kiến thức và kinh nghiệm hiện có. Tình huống này phản ánh một cách 

logic và biện chứng quan hệ bên trong giữa kiến thức cũ, kỹ năng cũ, kinh nghiệm cũ với 

những yêu cầu giải thích sự kiện mới hoặc đổi mới tình thế, tức là học sinh hoàn thành tốt 

nhiệm vụ học tập, phát triển phẩm chất, trí tuệ cho bản thân mình. 

(ii) Theo các  nhà Tâm lý học, con người chỉ bắt đầu tư duy tích cực khi nảy sinh nhu 

cầu tư duy, tức là khi đứng trước một khó khăn về nhận thức cần phải khắc phục, một 

tình huống gợi vấn đề. “Tư duy sáng tạo luôn luôn bắt đầu bằng một tình huống gợi vấn 

đề “ (Rubinstein-1960). Gợi vấn đề thế nào là khả năng chuyên môn, nghệ thuật sư phạm 

của giáo viên giúp cho ZPD đủ gần, không quá gần và cũng không quá xa, để mỗi con 

người có thể sáng tạo và phát triển được chính bản thân mình. 

(iii) Trong Tâm lý học Sư phạm, ZPD có liên quan rất gần gũi với Luận điểm bắc giàn 

hay giàn giáo (scaffolding) của L.S.Vygotsky. Bắc giàn được hiểu như là “ một cầu nối  

giữa những gì học sinh đã biết đến những gì chúng chưa biết. Nếu việc bắc giàn được 

thực hiện đúng, nó sẽ tác động như một phương tiện tạo khả năng chứ không mất đi khả 

năng ”  (Beson-1987). Kết hợp ZPD và SCAFFOLDING là phương pháp giáo dục tốt 

nhất và có hiệu quả nhất trong Mô hình Trường học mới. Bản năng là vốn có do bẩm 

sinh, nó thể hiện cho cấu trúc nhân cách của trẻ, như cái gì đã có sẵn, hiện tại của trẻ. 



95 

Theo nhà phân tâm học  Sigmund Freud, giáo dục thay đổi được bản năng và làm hạn 

chế bản năng của con người. Cha mẹ và thày cô giáo, hoàn toàn có khả năng giúp đỡ học 

sinh hình thành cái “ Cái Siêu tôi” từ chính “ Cái Nó” và “Cái Tôi”, tức là nhân cách học 

sinh sẽ được phát triển bằng sức mạnh của giáo dục và học tập, trên nền những cái đã có 

trong mỗi học sinh. 

Như vây, để nhà trường thay đổi theo hướng đổi mới và phát triển, không có gì khác hơn 

là người lãnh đạo, quản lý phải có tinh thần trách nhiệm, đam mê học tập, không tự bằng 

lòng với hiện tại, những gì đã có của quá khứ nhà trường mà hãy luôn luôn vươn tới tầm 

nhìn và canh tân giáo dục.  Hướng tới tương lai, thành công tạo nên thành công, đó là 

tinh thần, tư tưởng của ZPD và đó cũng là tư tưởng cho định hướng của Mô hình Trường 

học mới.. 

2- Đối với quá trình giáo dục và quá trình dạy học. 

Đối với quá trình giáo dục và quá trình dạy học trong Mô hình Trường học mới có lẽ có 

sự thấm nhuần và vận dung sâu sắc nhất tư tưởng của Luận điểm ZPD. 

Trước hết, Mục tiêu của dạy học và giáo dục trong Mô hình là chú trọng hình thành các 

năng lực (tự học, độc lập, sáng tạo, hợp tác . . .) để sớm thích ứng với vai trò làm chủ và 

phát triển xã hội trong tương lai. Dạy phương pháp và cách thức giải quyết vấn đề, dạy 

cách học. Học để đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai. Những điều đã học cần thiết, bổ 

ích cho bản thân và cho sự phát triển của xã hội. Từ đó, Bản chất của dạy và học là quá 

trình kiến tạo, tự khám phá, xử lý thông tin. Học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức và hình 

thành các năng lực, phẩm chất cho bản thân, thông qua các hoạt động do giáo viên tổ 

chức. 

Với những định hướng trên, Mô hình Trường học mới rất khác với Mô hình truyền thống 

về Mục tiêu và Bản chất của quá trình dạy và quá trình giáo dục, do đó phương thức nhà 

trường cũng cần thay đổi, phù hợp với kết quả nghiên cứu của khoa học Giáo dục cũng 

như thuộc lĩnh vực các khoa học khác như Triết học, Tâm lý học, Xã hội học . . . 

(i) Tương tác và phát triển 

Trong cấu trúc tài liệu Hướng dẫn học, cũng như sử dụng nó trong quá trình tổ chức học 

sinh hoạt động, thực chất là hướng tới quá trình tổ chức tương tác hành động quá trình 

dạy học và giáo dục cho học sinh. Học sinh phải trực tiếp đối mặt và hành động với nội 

dung học, tức là với tài liệu Hướng dẫn học và các Công cụ hỗ trợ học tập trong lớp. Nói 

cách khác, những kiến thức, kỹ năng, thái độ mà cả phương pháp hành động mà học sinh 

thu nhận được trong quá trình học là hệ quả trực tiếp của chính học sinh. Trong môi 

trường dạy học này, diễn ra 3 hành động tương tác, gồm : học sinh và nội dung học, tức 

là học sinh sử dụng tài liệu, các công cụ hỗ trợ trong quá trình học; học sinh và giáo viên 

(gián tiếp hoặc trực tiếp), tức là trong quá trình học, giáo viên luôn là người hướng dẫn 

hỗ trợ các em; và học sinh và học sinh, tức là học sinh tự học, tự vận động và tự chiếm 

lĩnh kiến thức cho bản thân. Nhiệm vụ của giáo viên không phải là thuyết trình, thuyết 

phục và giảng giải cho học sinh mà đã ủy thác nội dung học, phương pháp học qua nội 

dung tài liệu Hướng dẫn học, lúc này giáo viên chỉ là lãnh đạo, giám sát, đánh giá, xác 

nhận, những tri thức, kỹ năng học sinh thu nhận được qua hành động. 

Dạy học theo phương pháp tương tác phát triển có vai trò chủ đạo củatổ chức tương tác 

hành động, và L.S.Vygotsky đã chỉ ra rằng, trẻ em chỉ được phát triển khi diễn ra sự 

tương tác với giáo viên và những người khác và có hiểu quả học tập cao nhất trong ZPD. 

Ông còn khẳng định, bản chất của dạy học là hoạt động tương tác tác giữa người dạy và 

người học. Trong dạy học tương tác phát triển, giáo viên hoặc bản thân nội dung tài liệu 
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Hướng dẫn học, đã đưa ra các thông tin, các hướng dẫn, các logo, lời nhắc nhở, khuyến 

khích phù hợp với trình độ phát triển của học sinh. 

Dạy học phải đi trước phát triển, vì theo L.S.Vygotsky thì giáo viên phải tác động vào 

ZPD, để hình thành các cấu trúc phát triển. Chính vì vậy, bản chất của dạy học phát triển, 

là sự trợ giúp, hướng dẫn của giáo viên, hướng vào ZPD, nhằm phát triển tri thức và 

năng lực cho học sinh. 

(ii) Trải nghiệm trong học tập.  

Trong tài liệu Hướng dẫn tự học của học sinh, xét phương diện chung và đầy đủ nhất là 

phải bao gồm 5 Hoạt động : (a) Hoạt động Khởi động; (b) Hoạt động Hình thành kiến 

thức; (c) Hoạt động Luyện tập; (d) Hoạt động Vận dụng; (d) Hoạt động Tìm tòi, mở 

rộng. Trong đó Hoạt động (a) và Hoạt động (b) rất quan trọng và cũng chứa đựng nhiều 

nhất tư tưởng và vận dụng cụ thể của ZPD, nó có cấu trúc theo 3 bước : - Hoạt động tạo 

hứng thú - Hoạt động trải nghiệm - Phân tích; Sáng tạo; Rút ra chân lí. Cụ thể : 

• Hoạt động tạo hứng thú : Bắt đầu bằng một hoạt động hấp dẫn để khơi dậy niềm đam 

mê của học sinh trong chủ đề đang tìm hiểu. Có thể bắt đầu với việc cho học sinh xem, 

nhận xét một bức tranh hoặc hiện vật hoặc quan sát môi trường cụ thể ở trong lớp, trường. 

. . . có nội dung liên quan tới nhiệm vụ học tập trong bài học mới. 

• Hoạt động trải nghiệm : Bao gồm các hoạt động trong ZPD, như : huy động các kiến 

thức, kinh nghiệm đã có; sắp xếp, so sánh, đối chiếu kiến thức cũ và kiến thức mới sắp 

học;  làm nảy sinh nhu cầu, hứng thú chiếm lĩnh kiens thức của học sinh. Đây là phần 

trọng tâm bài học với các hoạt động được xây dựng có tính sư phạm, gần gũi và thân 

thuộc với học sinh. Các hoạt động được thiết kế trong tài liệu sẽ tạo cho học sinh tiếp 

thu kiến thức mới thông qua việc quan sát, phân tích, phản ánh, thảo luận và tương tác 

với nội dung bài học, với bạn cùng lớp và giáo viên.  

• Hoạt động phân tích; Sáng tạo; Rút ra chân lí : Hoạt động giúp củng cố kiến thức 

thông qua các câu hỏi gợi mở, các lệnh, các hướng dẫn hỗ trợ học sinh; hay thông qua 

một trò chơi hoặc một câu chuyện nhỏ, cho phép học sinh xây dựng kiến thức, nâng cao 

thái độ và giá trị mà học sinh đang được hình thành và phát triển. Phần này kết hợp 

hướng dẫn tăng cường đánh giá quá trình học của học sinh theo quy trình day học, theo 

sự tiếp thu và phát triển kiến thức của học sinh. 

Ngoài 5 Hoạt động nêu trên, Hoạt động nghiên cứu Mục tiêu bài học được thực hiện 

trước khi tiến hành các hoạt động cơ bản trong tài liệu Hướng dẫn học. Mục tiêu bài học 

là đích của bài hoc, học sinh cần đạt được về kiến thức, kĩ năng/ năng lực, thái độ/ phẩm 

chất  trong và sau khi học bài học. Các mục tiêu được biểu đạt bằng các động từ hành 

động cụ thể, có thể lượng hóa và quan sát, “đo”, “đếm” được, qua ba mức ghi nhớ, hiểu 

biết và ứng dụng. Xác định được mục tiêu bài học là xác định được đầu ra của bài học, 

và cũng là yêu cầu quan trọng của phương pháp tự học. Tìm được mục tiêu bài học cũng 

chính là xác định được hướng phát triển của ZPD. 

(iii) Trò chơi học tập. 

Cùng với việc tổ chức tự học và tổ chức tương tác hành độngcho học sinh, theo tài liệu 

Hướng dẫn học, giáo viên kết hợp với tổ chức cho học sinh sắm vai, diễn kịch, các trò 

chơi học tập, để qua đó học được cách suy nghĩ, thể hiện thái độ và hành động cũng như 

các kỹ năng ứng xử khác của các nhân vật trong các vai diễn. Đây cũng là cách tốt nhất 

để học sinh thâm nhập vào thế giới nội tâm con người cũng như vào thế giới quan các 

quan hệ xã hội. Là phương pháp sinh động gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, từ đó học 

sinh rèn luyện cách giải quyết những tình huống đa dạng, phức tạp hàng ngày trong cuộc 
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sống và công việc sau này. L.S.Vygotsky đưa ra quan niệm, trẻ em tạo ra ZPD cho mình 

khi vui chơi . Ông tin rằng “ vui chơi tạo ra ZPD cho đứa trẻ. Trong khi chơi trẻ em luôn 

luôn vượt ra ngoài tuổi trung bình của nó, vượt trên hành vi hàng ngày của nó “ (Hogan 

& Tudge-1999) 

Tổ chức trò chơi học tập phải có tác dụng hỗ trợ học tập, có sức hấp dẫn và lôi cuốn đối 

với trẻ em. Giáo viên là người chủ động giới thiệu, tổ chức trò chơi, và điều quan trọng 

là : trò chơi phải cuốn hút tất cả học sinh cùng thực hiện, tránh tình trạng một số ít em 

tham gia trò chơi, còn các em khác ngồi xem các bạn hoạt động.  

Giáo viên có thể chọn bất cứ hoạt động học tập nào để tạo thành trò chơi bằng cách quan 

tâm hội đủ các yếu tố cơ bản của trò chơi, như : 

- Có tính thi đua giữa các cá nhân (hoặc nhóm); 

- Có quy định thưởng phạt; 

- Có luật chơi rõ ràng, dễ hiểu; 

- Có cách ghi điểm để dễ đánh giá, phân loại. 

(iv) Câu hỏi gợi mở 

Trong dạy học, hệ thống câu hỏi của giáo viên có vai trò quan trọng, là một trong những 

yếu tố quyết định chất lượng lĩnh hội kiến thức của học sinh. Bản chất của hệ thống câu 

hỏi là Luận điểm bắc giàn của L.S.Vygotsky.  

Trong quá trình tương tác với học sinh, giáo viên là người chủ động đưa ra câu hỏi, học 

sinh phải trả lời để tìm tòi, sáng tạo, phát hiện kiến thức mới. Qua hoạt động học của học 

sinh, các em không chỉ lĩnh hội được kiến thức mới mà còn biết cách đi tìm kiến thức 

đó, trưởng thành thêm một bước về trình độ tư duy qua việc trả lời các câu hỏi do giáo 

viên nêu ra. Vì thế, người giáo viên phải có kĩ thuật đặt câu hỏi mới có thể thiết kế hệ 

thống câu hỏi theo các cấp độ tư duy khác nhau, đáp ứng việc đàm thoại với học sinh. 

Có hai dạng câu hỏi thường gặp : 

- Câu hỏi đóng : thường chỉ dùng trong đánh giá kiến thức học sinh đã có, mức độ ghi 

nhớ thông tin. Học sinh chỉ cần trả lời “có” hoặc ‘‘không’’ nên đòi hỏi tư duy không 

nhiều. Cách đặt câu hỏi dạng đóng thường được sử dụng trong dạy học theo mô hình 

truyền thống. 

- Câu hỏi mở :là dạng câu hỏi có nhiều cách trả lời, đòi hỏi học sinh phải tư duy trước 

khi trả lời giáo viên. Do đó, nó có tác dụng rèn luyện khả năng phản ánh, khả năng tư 

duy lịnh hoạt, độc lập của học sinh trong quá trình học tập.  

Câu hỏi phải ngắn gọn, rõ ý, phù hợp nội dung, chủ đề học tập, hoàn cảnh, tâm lí, văn 

hóa, vốn từ và trình độ học sinh. 

Sau khi đặt câu hỏi, giáo viên dành khoảng 5 giây để học sinh suy nghĩ. Nếu sau đó các 

em chưa trả lời được, có thể hỏi lại hoặc nói rõ hơn nhằm gợi mở cho học sinh tiếp tục 

trả lời. Giáo viên không những thể hiện sự lắng nghe học sinh trả lời một cách tích cực 

thông qua ngữ điệu, lời nói, ngôn ngữ cơ thể của mình mà còn tập trung suy nghĩ, phân 

tích câu trả lời của học sinh để điều chỉnh, sắp xếp lại câu hỏi theo đúng mục tiêu, tiến 

trình học tập. Kết thúc quá trình hỏi - trả lời, giáo viên kết luận một cách rõ ràng với sự 

thỏa thuận giữa mình và học sinh. 

Ngoài ra giáo viên cần dựa vào bảng phân loại câu hỏi của Bloom để xây dựng các câu 

hỏi phù hợp với từng mức độ nhận thức, tư duy của học sinh trong quá trình tổ chức dạy 

học trong ZPD. Theo Bloom, các mức độ tư duy được phân cấp, bao gồm : Câu hỏi Biết 

: Nhằm kiểm tra học sinh về sự tái hiện những gì đã biết, đã trải qua;  Câu hỏi Hiểu 
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:Nhằm kiểm tra học sinh về khả năng liên hệ, kết nối các sự kiện, số liệu… trong bài 

học; Câu hỏi Ứng dụng : Nhằm kiểm tra học sinh về khả năng áp dụng các sự kiện, số 

liệu, các đặc điểm … đã học vào tình huống mới trong cuộc sống. ; Câu hỏi Phân tích : 

Nhằm kiểm tra học sinh về khả năng phân tích nội dung vấn đề, từ đó tìm ra mối liên hệ, 

hiện tượng, sự kiện, hoặc chứng minh hoặc kết luận một vấn đề; Câu hỏi Đánh giá : 

Nhằm kiểm tra học sinh về khả năng đóng góp ý kiến, sự phán đoán trong nhận định, 

đánh giá….theo tiêu chí đề ra; Câu hỏi Sáng tạo: Nhằm kiểm tra học sinh về khả năng  

giải quyết vấn đề, các câu trả lời hoặc đề xuất có tính sáng tạo.  

3-  Đối với đánh giá học sinh. 

Chuyển trọng tâm đánh giá chủ yếu là xác định khả năng lưu giữ kiến thức sang đánh 

giá phẩm chất, năng lực và đánh giá kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn của học 

sinh, là những thay đổi rất lớn và phi truyền thống ở giáo dục tiểu học cũng như Mô hình 

Trường học mới. Đánh giá học sinh theo TT 30/2014, theo 2 hình thức chủ yếu : 

(i) Đánh giá  thường xuyên, thông qua nhận xét quá trình học tập và phát triển của từng 

học sinh là cơ hội để giáo viên gợi mở, giúp đỡ , tư vấn học sinh hoàn thành nhiệm vụ 

học tập của mình trong những ZPD của học sinh và nhóm học sinh. 

(ii) Đánh giá định kỳ, thông qua làm bài kiểm tra viết, theo 3 mức độ phụ thuộc vào sự 

chẩn đoán trình độ hiện tại của học sinh. Các mức độ ra đề đánh giá học sinh, thực chất 

là thiết lập các vùng ZPD cho học sinh và nhóm học sinh, giúp học sinh không những 

hoàn thành nhiệm vụ học tập ở mức cơ bản mà còn tạo ra khả năng sáng tạo, phát triển 

trí tuệ cho các em ở các mức năng lực ngày càng cao hơn. Cụ thể : 

Dựa theo 3 mức độ nhận thức của học sinh, từ thấp tới cao và được quy định như sau : 

- Mức 1 là mức cơ bản:Học sinh  nhận biết hoặc nhớ, nhắc lạiđúng kiến thức đã học; 

diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của 

riêng mình và áp dụng trực tiếp kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, 

vấn đề trong học tập;  

- Mức 2 là mức giúp đỡ: Học sinh  kết nối, sắp xếplại các kiến thức, kĩ năng đã học để 

giải quyết tình huống, vấn đề mới, tương tự tình huống, vấn đề đã học;  

- Mức 3 là mức cao: Học sinh  vận dụngcác kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình 

huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn hay 

đưa ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống, vấn đề mớitrong học tập hoặc trong 

cuộc sống.  

Trên cơ sở quy định trên,  giáo viên có thể xây dựng các bộ đề kiểm tra đánh giá kếtquả 

học tập của học sinh. Khi sử dụng các bộ đề kiểm tra trong lớp, giáo viên có thể chia học 

sinh trong lớp theo trình độ nhận thức (dựa trên sự đánh giá chẩn đoán, ban đầu của giáo 

viên) thành 3 nhóm và tương ứng sự nhận thức của từng nhóm học sinh mà áp dụng làm 

bài kiểm tra với một bài có mức độ thích hợp. Cũng có thể sử dụng 3 bài ở các lớp khác 

nhau tùy thuộc vào hoàn cảnh, trường, lớp, vùng miền có sự phân biệt khác nhau về trình 

độ nhận thức của học sinh. Chúng tôi nêu ra bộ đề kiểm tra dưới đây để bạn đọc tham 

khảo : 

Ví dụ : Bộ đề kiểm tra về “Tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó” (Toán lớp 4)

  

- Bài 1: Tìm hai số biết tổng của hai số là 200, tỉ số của hai số là 1/3 ?. 

- Bài 2:Tìm hai số biết trung bình cộng của hai số đó là 100 và tỉ số của 2 số là 1/3 ?. 
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- Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 400m. Khi giảm chiều dài đi 3 lần thì 

được chiều rộng. Tìm chiều dài và chiều rộng của mảnh đất đó ?. 

Bộ đề này được cấu tạo, không những đảm bảo yêu cầu về 3 mức độ mà có sự liên hệ 

gần giống về dữ liệu của các bài. 

Kết quả bài làm của học sinh được thống kê như sau : 

- Có 3/35 HS không làm đúng cả 3 Bài. Như vậy, mức độ Bài 1 là ZPD của 3 HS này. 

- Có 20/35 HS làm đúng Bài 1 nhưng không làm được Bài 2 và Bài 3. Như vậy, mức độ 

Bài 2 là ZPD của 20 HS này. 

- Có 10/35 HS làm đúng Bài 1 và Bài 2 nhưng không làm Bài 3. Như vậy, mức độ Bài 3 

là ZPD của 10 HS này. 

- Có 2/35 HS làm đúng cả 3 Bài. Như vậy, cần xây dựng Bài 4 có mức độ cao hơn Bài 3 

và mức độ Bài 4 là ZPD của 2 HS này. 

Trên kết quả trên, giáo viên có kế hoạch giúp đỡ để mỗi học sinh tiếp tục được phát triển 

theo riêng từng khả năng của mình. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng, trong thực tế không 

phải kết quả bài làm của học sinh trong cùng một lớp cũng theo tuần tự như trên (chẳng 

hạn có HS làm đúng Bài 1 và Bài 3 nhưng lại sai Bài 2) giáo viên cần tìm hiểu thêm 

những thông tin khác để xác định chính xác ZPD đối với những học sinh có kết quả bất 

bình thường này. 

 

 

32. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TRONG MÔ HÌNH VNEN 

Tạp chí Khoa học Giáo dục-Viện KHGD Việt Nam. Tháng 8-2015 

Mô hình VNEN (Việt Nam Escuela Nueva-Trường học mới Việt Nam), đã được Bộ Giáo 

dục và Đào tạo triển khai được 4 năm, từ năm học 2011-2012, tại 63 tỉnh, thành phố với 

khoảng 3 ngàn trường tiểu học và gần 1 triệu học sinh tham gia áp dụng mô hình theo 

hình thức “trọn gói”.  

Mô hình VNEN là sự chuyển đổi từ mô hình giáo dục truyền thống, chủ yếu về mặt sư 

phạm, sang mô hình giáo dục tiếp cận phát triển năng lực cho học sinh các lớp tiểu học 

và trung học cơ sở. Chuẩn đầu ra của mô hình được kiểm soát bởi văn bản số 

5737/BGDĐT-GDTH, ngày 21-8-2013, về Hướng dẫn thí điểm đánh giá học sinh tiểu 

học Mô hình trường học mới Việt Nam,và sau đó là thông tư số 30/2014/ TT-BGDĐT, 

ngày 28-8-2014, về Ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, mô hình cũng thực hiện việc tiếp cận của sự chuyển đổi 

từ mô hình dạy học sang mô hình học tập và từ mô hình đánh giá kết quả, phân loại sang 

mô hình đánh giá vì học tập của học sinh. Những vấn đề về giảng dạy tích hợp và tạo sự 

gắn bó, hiệu quả thiết thực giữa gia đình, cộng đồng và nhà trường cũng là những mục 

tiêu lớn của mô hình. 

Một trong những sáng tạo, có tính nổi trội nhất, giúp cho sự thành công và thay đổi lớn 

mô hình là thiết kế và đưa vào sử dụng tài liệu hướng dẫn học (HDH) trong quá trình 

dạy học. Mục đích chính của tài liệu HDH là định hướng cho học sinh phương pháp tự 

học, hướng dẫn cách hình thành, rèn luyện, phát triển và đánh giá phẩm chất, năng lực 

cho học sinh. Do đó, cấu trúc và nội dung của tài liệu HDH đã được xây dựng dựa trên 

cơ sở và sự kết hợp giữa các lý thuyết học tập nổi tiếng trên thế giới, trong đó chủ yếu  

là vận dụng các nguyên lý về Học tập Kiến tạo, Học qua Hoạt động và Học tập Xã hội. 
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1-Học tập kiến tạo.Tư tưởng cốt lõi của thuyết Kiến tạo là: tri thức mang tính chủ quan, 

nó được hình thành và phát triển thông qua việc tự cấu trúc vào hệ thống tri thức bên 

trong của chủ thể. Học tập theo thuyết Kiến tạo cần phải tuân theo các nguyên lý  như: 

1.1. Học qua trải nghiệm. Học qua làm, qua thực tế và dựa trên đánh giá phân tích những 

kinh nghiệm, kiến thức sẵn là cách học hiệu quả, không thụ động và phù hợp với quá 

trình nhận thức của học sinh. Vì thế, cần hiểu rằng, dạy và học là cùng nhau xây dựng 

cái mới trên nền cái cũ, tức là phải để cho học sinh được học qua trải nghiệm;1.2. Học 

qua sự tương tác. Học thông qua sự tương tác đa chiều (học sinh với giáo viên, học sinh 

với học sinh, học sinh với nhóm học sinh, học sinh với các phương tiện học tập) giúp 

cho học sinh hiểu rõ và nắm vững hơn các kiến thức khoa học. Do đó, việc học của học 

sinh sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn, nếu các em được học qua tương tác, thông qua học 

nhóm, qua thảo luận, tranh luận và trong một môi trường học tập thân thiện, phù hợp với 

học sinh;1.3. Học qua giải quyếtvấn đề.Tư duy chỉ bắt đầu khi xuất hiện tình huống có 

vấn đề. Học là để tạo điều kiện học sinh tập dượt khả năng phát hiện vấn đề, từ một tình 

huống học tập hay nhu cầu thực tiễn cuộc sống, sau đó cố gắng tìm cách giải quyết hợp 

lý vấn đề đặt. Đây là cách học tốt nhất cho phát triển năng lực và học tập suốt đời của 

học sinh.  

2-Học qua Hoạt động. Nguyên lý chung của thuyết Hoạt động là: mọi chức năng tâm lý 

cao cấp của con người đều được hình thành và phát triển bắt đầu từ hoạt động của chủ 

thể lên đối tượng. Trong dạy học, nguyên lý này được hiểu là: tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, 

của người học chỉ được hình thành bằng con đường người học hoạt động trực tiếp với 

đối tượng học tập. Dạy học theo phương pháp dạy học hiện đại, thường tuân theo nguyên 

lý: dạy học là tổ chức hoạt động của người học lên đối tượng học. 

Ngoài ra, chức năng của người học là cấu trúc lại, tái tạo lại các kinh nghiệm xã hội trong 

hoạt động của bản thân, nhằm phát triển chính bản thân mình. Vì vậy, học sinh cần thực 

hiện nhiều hoạt động khác nhau, với các mục đích khác nhau nhằm thực hiện tốt nhất 

chức năng học của mình. Như vậy, học tập là quá trình học sinh tự triển khai các hoạt 

động khám phá của mình và toàn bộ hoạt động dạy học được quy về việc tổ chức các 

hoạt động học của học sinh, cũng chính là thực hiện các chức năng học của các em. 

Những hoạt động học của học sinh chủ yếu: 2.1. Hoạt động tìm kiếm mục tiêu học. Đây 

là hoạt động đầu tiên và quan trọng trong quá trình học tập. Học sinh phải tìm kiếm và 

hình thành biểu tượng ban đầu về đối tựợng học cũng như cách thức, con đường để chiếm 

lĩnh đối tượng học; 2.2. Hoạt động tiếp nhận và phân tích nội dung học. Đây là hoạt 

động đầu tiên và trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ học tập.  Có 2 hoạt động cơ bản, hoạt 

động tiếp nhận : học sinh thông qua con đường hoạt động vật chất, cảm tính với đồ vật 

để tái tạo tri thức. Phương thức của hoạt động này là nguồn gốc của mọi nhận thức; hoạt 

động phân tích: học sinh phải làm bộc lộ và phát hiện ra các mối quan hệ bản chất của 

các phần tử, các đơn vị cấu thành nên đối tượng học. Có thể nói hoạt động tiếp nhận và 

phân tích nội dung học có ý nghĩa quyết định lớn nhất tới kết quả học tập của học 

sinh.Trong dạy học hiện đại, người ta rất coi trọng việc dạy cho học sinh biết cách hoạt 

động thực tiễn, thực hành trên đối tượng học tập, tiếp nhận và phân tích nó; 2.3. Hoạt 

động phát triển mô hình sang các dạng mới, với vật liệu mới. Có thể cho học sinh các 

hoạt động, như cấu tạo lại đối tượng học bằng một vật liệu khác mà vẫn đảm bảo bản 

chất của đối tượng đó (mô hình hóa, sơ đồ hóa kiến thức, tóm tắt nội dung hay vấn đề). 

Cũng có thể cho học sinh hoạt động ở mức độ tư duy cao hơn là không những thay đổi 

vật liệu mới mà còn thay đổi cả hình thức thể hiện của đối tượng học.Vận dụng đối tượng 

đã học vào hoàn cảnh cụ thể, tiến hành luyện tập thực hành ở các mức độ, các dạng và 
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hoàn cảnh khác nhau của đối tượng học; 2.4. Hoạt động thực tiễn theo các nguyên tắc: 

(i) Hoạt động xuôi, bao gồm chuyển từ ngoài vào trong qua hoạt động trên vật thật; (ii) 

Hoạt động ngược, được triển khai ngay sau khi hoàn thành xong hoạt động xuôi; 2.5. 

Hoạt động đánh giá.Thực chất là hoạt động kiểm tra mô hình đã có về đối tượng học với 

vật chuẩn. Học sinh đối chiếu tới mục tiêu bài học để tự kiểm tra và tiến hành hoạt động 

đánh giá và tự đánh giá mức độ đạt được kết quả học tập của bản thân. 

3-Học tập Xã hội.Tư tưởng cốt lõi của thuyết Học tập Xã hội là:tương tác xã hội của 

học sinh với những người khác xung quanh các em là trung tâm của học tập và phát 

triển. Như vậy, nguyên lý về sự phối hợp giáo dục giữa nhà trường với cha, mẹ, gia đình 

của học sinh, cùng với xã hội và cộng đồng chỉ là đề cập tới khía cạnh riêng của Học tập 

Xã hội. 

Học tập Xã hội đã chỉ ra bản chất của học tập về khía cạnh xã hội, coi môi trường chính 

trị, xã hội có tác dụng lớn tới tư duy và thay đổi nhận thức của học sinh, nhất là học sinh 

còn trẻ tuổi. Ngoài việc, nghiên cứu học tập có xu hướng tập trung vào cá nhân học sinh, 

Học tập Xã hội còn rất quan tâm tới các yếu tố ngoại lai, nghĩa là xem xét việc học tập 

trong bối cảnh xã hội, địa lý, chính trị và kinh tế rộng lớn hơn. Học tập Xã hội cho rằng, 

sự học tập, sự phát triển của học sinh phụ thuộc rất nhiều vào các “lớp” bao quanh cuộc 

sống của các em. Những lớp này, tác động cả trực tiếp và gián tiếp tơi phát triển nhân 

cách và cả về mặt sinh học của học sinh. Người ta gọi đó là các lớp sinh thái học của sự 

phát triển cá nhân học sinh, cụ thể nó gồm các lớp như sau:  3.1. Hệ thống môi trường 

trực tiếp. Là môi trường tương tác giữa trẻ với bạn bè, gia đình, cha mẹ, anh chị, ông bà. 

Tức là các thành viên trong gia đình mà gần gũi và thường xuyên tương tác với học sinh. 

Trong lớp sinh thái học này có sự “ảnh hưởng hai chiều”, tức là học sinh chịu ảnh hưởng 

bởi những hành vi, thái độ và những niềm tin của cha, mẹ và đến lượt học sinh cũng ảnh 

hưởng trở lại cha, mẹ các em; 3.2. Hệ thống mối quan hệ với môi trường trực tiếp. Tuy 

không có sự tương tác thường xuyên, nhưng trong lớp sinh thái này, tồn tại các mối quan 

hệ trực tiếp, ảnh hưởng qua lại, như lớp học, gia đình, hàng xóm liền kề và các bạn thân 

cùng lứa . . . đối với học sinh; 3.3.Hệ thống mối quan hệ với môi trường gián tiếp, như 

bè bạn xa, hành xóm, láng riềng xa, cộng đồng, dịch vụ xã hội, nơi cha mẹ làm việc . . . 

đối với học sinh; 3.4.Hệ thống các mối quan hệ trong bối cảnh văn hóa rộng lớn , như 

tính chất pháp lý, các định chế xã hội, văn hóa Đông Tây, tiểu văn hóa khu vực . . . đối 

với học sinh. Như vậy, Học tập Xã hội coi trọng và quan tâm sự ảnh hưởng của gián tiếp 

như môi trường, gia đình và cộng đồng hoặc những yếu tố rộng hơn, như văn hóa, chính 

trị và kinh tế đối tới sự học tập và phát triển của học sinh. Học tập Xã hội cũng nhấn 

mạnh đến sự phát triển nhận thức của học sinh do các em bị tác động bởi các thông tin 

nhận được (tích cực và tiêu cực) từ bên ngoài môi trường xã hội.        

4-Cấu trúc và nội dung tài liệu Hướng dẫn học.Tài liệu HDH, được sử dụng “3 trong 

1”, theo nghĩa là tài liệu dùng chung cho giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh. Với 

cách này, mô hình đã nhấn mạnh và xác định đúng 3 chủ thể trong giáo dục theo quan 

điểm dạy học hiện đại. Tài liệu HDH, cũng được lồng ghép nội dung “3 trong 1”, tức là 

tài liệu phản ánh được nội dung học (sách giáo khoa), phương pháp dạy-học (sách hướng 

dẫn dạy học cho giáo viên) và một phần luyện tập, thực hành của học sinh (vở bài tập 

cho học sinh). Đây là cách làm hết sức mới và sáng tạo và cần được triển khai rộng rãi ở 

thực tiễn giáo dục Việt Nam. Việc xây dựng tài liệu HDH cho học sinh được đặc biệt 

chú ý, điều này thể hiện mô hình VNEN rất coi trọng mô hình học tập, vàđã có sự chuyển 

đổi từ mô hình dạy học. Ngoài ra, quan điểm đổi mới phương pháp dạy học của mô hình, 
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thể hiện qua tài liệu HDH vô hình chung đã “buộc” giáo viên phải thực hiện đổi mới một 

cách thống nhất và trên diện rộng ở các nhà trường. 

Trên các cơ sở của các nguyên lý nêu trên, cấu trúc của mỗi bài học trong tài liệu HDH 

của mô hình VNEN luôn đảm bảo có 4 phần , trong đó có 3 hoạt độngcơ bản sau : 

A.Mục tiêu bài học. Là đích của bài hoc, học sinh cần đạt được về kiến thức, kĩ năng/ 

năng lực, thái độ/ phẩm chất  trong và sau khi học bài học. Mục tiêu dựa vào chuẩn kiến 

thức và kĩ năng/ năng lực yêu cầu về thái độ/ phẩm chất cần được hình thành trong 

chương trình giáo dục. Các mục tiêu được biểu đạt bằng các động từ hành động cụ thể, 

có thể lượng hóa và quan sát, “đo”, “đếm” được, qua hai mức ghi nhớ và ứng dụng. Xác 

định được mục tiêu bài học là xác định được đầu ra của bài học, và cũng là yêu cầu quan 

trọng của phương pháp tự học 

 
Thăm “Thư viện Phạm Văn Đồng” nhân kỉ niệm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng 

B. Hoạt động cơ bản. Học là một hoạt động đặc thù của con người, trong đó người học 

vừa là chủ thể, vừa là đối tượng tác động. Bởi vậy, cách học tốt nhất là học sinh được 

học trong hoạt động và thông qua hoạt động. Do đó, người giáo viên (gián tiếp hay trực 

tiếp) phải tổ chức các tình huống để cho học sinh suy ngẫm, hoạt động, qua đó học sinh 

được chủ động kiến tạo kiến thức, từ đó hình thành, phát triển trí tuệ và nhân cách bản 

thân. 

Nhìn chung, cấu trúc hoạt động cơ bản theo 3 bước và dựa trên cơ sở của điểm 2.2 về 

hoạt động tiếp nhận và phân tích nội dung học, gồm : (i) Hoạt động tạo hứng thú : bắt 

đầu bằng một hoạt động hấp dẫn để khơi dậy niềm đam mê của học sinh trong chủ đề 

đang tìm hiểu. Có thể bắt đầu với việc cho học sinh xem, nhận xét một bức tranh hoặc 

hiện vật hoặc quan sát môi trường cụ thể ở trong lớp, trường. (ii) Hoạt động trải nghiệm 

: bao gồm việc nhớ lại, huy động kiến thức cũ, kinh nghiệm sẵn có của học sinh, mà nội 
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dung có liên quan tới đối tượng học tập. Như vậy, học sinh đã thay đổi cách học: tự học 

trên kinh nghiệm và kiến thức sẵn có của mình. Đây là phần trọng tâm bài học, dựa trên 

cơ sở điểm 1.1 về Học trong trải nghiệm. (iii) Hoạt động phân tích – sáng tạo – làm bộc 

lộ thái độ, rút ra niềm tin : các hoạt động được thiết kế trong tài liệu sẽ tạo cho học sinh 

tiếp thu kiến thức mới thông qua việc quan sát, phân tích, phản ánh, thảo luận và tương 

tác với nội dung bài học, với bạn cùng lớp và giáo viên. Hoạt động này cũng giúp củng 

cố kiến thức thông qua một trò chơi hoặc một câu chuyện nhỏ, cho phép học sinh xây 

dựng kiến thức, nâng cao thái độ và giá trị mà học sinh đang được hình thành và phát 

triển. Phần này kết hợp hướng dẫn tăng cường đánh giá quá trình học của học sinh theo 

quy trình day học, theo sự tiếp thu và phát triển kiến thức của học sinh, trên cơ sở điểm 

2.5 về Hoạt động đánh giá;  

C. Hoạt động thực hành. Hoạt động ở phần này rất quan trọng vì mang tính hoạt động 

cá nhân của học sinh và dựa trên cơ sở của điểm 2.3 về Hoạt động phát triển mô hình 

sang các dạng mới, với vật liệu mới. Nó giúp học sinh kết hợp giữa lí thuyết với thực 

hành, đồng thời giúp giáo viên kiểm tra kết quả học sinh đã lĩnh hội. Ngoài ra, phần này 

cũng dựa trên điểm 2.5 về Hoạt động đánh giá, nhằm hướng dẫn việc đánh giá kết quả 

học của học sinh qua một hoặc một số đơn vị kiến thức;  

D. Hoạt động ứng dụng. Cơ sở của hoạt động này là thực hiện mục tiêu mô hình, nhằm 

đánh giá việc học sinh áp dụng kiến thưc và kĩ năng vào các tình huống cụ thể ở nhà, 

trong cộng đồng. Điều này cho thấy ý nghĩa thực sự đối với giáo dục và giá trị mang lại 

lợi ích cho gia đình, cộng đồng. Cần hiểu rằng, hoạt động ứng dụng phải phù hợp với 

lứa tuổi và kiến thức hiện có của học sinh. Học sinh có thể thực hiện hoạt động này tại 

lớp, hoặc thực hiện tại nhà với sự trợ giúp của cha, mẹ và người có khả năng. Cơ sở của 

hoạt động này là dựa theo điểm 3.1 về Hệ thống môi trường trực tiếp. 

Như vậy, các hoạt động trong tài liệu HDH, thực chất là thực hiện các chức năng của 

hoạt động học của học sinh. Tuy nhiên, cấu trúc tài liệu HDH trong mô hình VNEN, 

cũng có thể hiểu là dựa trên mô hình cấu trúc học trải nghiệm của GS Kolb người Mỹ 

(1939), đưa ra năm 1984, cụ thể, ông đưa ra 4 giai đoạn học theo quy trình khép kín gồm: 

(i) Giai đoạn 1 gọi là kinh nghiệm. Đây còn gọi là kinh nghiệm cụ thể (Concrete 

Experience). Quá trình học tập phải tạo ra tình huống thực tế có vấn đề để hướng dẫn 

học sinh sẵn sàng cho tiếp nhận tri thức mới. Giai đoạn này học sinh có nhiệm vụ huy 

động, nhớ lại tri thức cũ có liên quan. (ii) Giai đoạn 2 gọi là phân tích. Đây còn gọi là 

tư duy về kinh nghiệm trước đó (Reflective Observation). Học sinh tìm nguyên nhân, 

bản chất vấn đề xuất phát từ đâu, mối quan hệ tri thức mới và cũ là gì ? Trả lời các câu 

hỏi : Tại sao ? Cái gì gây ra ? Đã tạo ra cái gì ? Những nhân tố gì ? Lỗi/sai sót gì ? Khó 

khăn/dễ dàng nhất ? Cảm nhận ? (iii) Giai đoạn 3 gọi là khái quát. Đây còn gọi là hình 

thành khái niệm/ tri thức mới (Abstract Conceptualization). Học sinh dùng tư duy phân 

tích, tổng hợp và khái quát hóa những dữ kiện, ý tưởng mới và kết hợp với tư duy từ 

trước đó để hình thành tri thức mới. Bước này cần có kỹ năng tư duy cao cấp hơn. Trả 

lời các câu hỏi : Bài học gì? Chiến lược gì? Quy luật gì? Nguyên tắc gì? Kết luận gì? 

(iv) Giai đoạn 4 gọi là thay tri thức cũ bằng tri thức mới. Đây còn gọi là thử nghiệm tích 

cực (Active Experimentation). Học sinh bổ sung, sắp xếp và thay đổi kiến thức cũ bằng 

kiến thức mới trong tri thức của mình. Phải hình thành được phương pháp thực hiện, 

cách áp dụng mới cho học sinh. Trả lời các câu hỏi : Phương pháp làm là gì? Cam kết 

làm gì? Áp dụng ở đâu? Áp dụng như thế nào? Các bước áp dụng cụ thể? 

Tài liệu HDH, thực chất là kế hoạch hay một bản hướng dẫn tự học có định hướng cho 

học sinh, bao gồm một hệ thống các hoạt động, các hướng dẫn, các câu lệnh và các câu 
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hỏi được sắp xếp hợp lý, chặt chẽ, có ý đồ. Học sinh tự học có định hướng là mục tiêu 

chính của tài liệu HDH. Tự học, không hiểu theo nghĩa truyền thống là một quá trình tự 

bản thân học sinh thu thập thông tin, xử lý thông tin để biến thành kiến thức của mình,mà 

ở đây là tự học có định hướng, theo tài liệu HDH và theo hướng dẫn của giáo viên cùng 

sự trợ giúp của nhóm học tập. Học sinh phát triển tư duy qua hình thức tự học là phù hợp 

tốt nhất với thuyết học tập kiến tạo. Hoạt động tự học có một vai trò hết sức quan trọng 

nó quyết định sự phát triển các phẩm chất nhân cách của học sinh. Tự học giúp học sinh 

hiểu sâu, mở rộng, củng cố và ghi  nhớ bài học một cách vững chắc. Tự học giúp học 

sinh có khả năng vận dụng các tri thức đã học vào việc giải quyết những nhiệm vụ học 

tập mới. Tự học giúp học sinh hình  thành được tính tích cực, độc lập tự giác trong học 

tập. Tự học giúp học sinh hình  thành được nề nếp làm việc khoa học. Tự học giúp học 

sinh hình thành và phát triển khả  năng phân tích, tổng hợp bài học, đây là một phẩm 

chất quan trọng của tư duy. Học nhóm theo kiểu mô hình VNEN, cũng là nét đặc trưng 

của mô hình, tuy nhiên tổ chức học nhóm không phải là mục đích nhưng nó lại là biện 

pháp tốt nhất để học sinh học tốt, có hiệu quả tài liệu HDH. Trong học nhóm, học sinh 

thực hiện các câu lệnh để tự học có định hướng và các hoạt động tương tác theo cặp, theo 

nhóm và cả lớp, đó là những nguyên tắc được chỉ ra ở các điểm 1.2về Học trong sự tương 

tác và điểm 1.3vềHọc qua giải quyếtvấn đề. Thực tế đã chỉ ra, hiệu quả của mô hình sớm 

được các nhà trường và cộng đồng chấp nhận, chính là kết quả của các hoạt động học 

tập xã hội được diễn ra trong lớp, cũng như ở gia đình học sinh.  

 

 

33. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC – GIẢI PHÁP THEN 

CHỐT PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT NĂNG LỰC CHO HỌC SINH 
Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế-Đại học Quốc gia Hà Nội. Tháng 7-2017 

1. MỞ ĐẦU 

Để đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo Việt Nam, theo chúng tôi hiểu là 

cần phải dựa trên quan điểm của giáo dục định hướng phát triển năng lực người học hay 

cụ thể hơn là giáo dục định hướng kết quả đầu ra năng lực cho học sinh. Có nhiều giải 

pháp phát triển năng lực cho học sinh theo định hướng tiếp cận dựa trên năng lực người 

học, như: lựa chọn nội dung kiến thức lý thuyết phải ở mức độ cần thiết vừa đủ và đồng 

thời lý thuyết và thực hành được tích hợp với nhau. Coi trọng và đồng hành hoạt động 

dạy học trên lớp và hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đánh giá liên tục theo quá trình giáo 

dục học sinh; có đủ các điều kiện cần thiết cơ bản về vật chất trường lớp, thời gian học 

và năng lực nghề nghiệp của giáo viên . . .  

Mô hình Trường học mới Việt Nam (Việt Nam Escuela Nueva-VNEN) đã có những đổi 

mới hết sức cơ bản phương pháp giáo dục để từng bước tiến tới mục tiêu giáo dục tự 

học, tự phát triển theo phương thức nhà trường trong môi trường tương tác xã hội. 

Những hoạt động được coi là sáng tạo, đột phá trong việc thay đổi nhà trường bởi VNEN 

là quá trình tổ chức quản lý lớp học. Thực chất là các giải pháp cụ thể để học sinh được 

tương tác trong các hoạt động xã hội ở trường, ở lớp, như: học theo cặp, theo nhóm nhỏ; 

xây dựng và duy trì Hội đồng tự quản học sinh; xây dựng và phát huy các công cụ hỗ trợ 

học tập trong lớp (các góc học tập và cộng đồng, bản đồ cộng đồng, các hòm thư chung 

và riêng trong lớp . . .)  
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Tuy nhiên giải pháp về thay đổi phương pháp dạy học được coi là sáng tạo, là then chốt 

nhất để phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh ở VNEN. Do điều kiện của bài viết, 

bài viết chỉ có thể trình bày cấu trúc sách Hướng dẫn học (HDH), một khía cạnh nhỏ 

sáng tạo, trong sự sáng tạo rộng hơn của phương pháp dạy học cũng như tổ chức quả lý 

lớp học trong VNEN. 

2 NỘI DUNG 

2.1.Quan điểm về đổi mới pháp dạy học 

2.1.1.Phương pháp dạy học 

Phương pháp dạy học là khái niệm cơ bản, quan trọng của lý luận dạy học. Từ hàng thế 

kỷ nay, người ta đã đưa ra và tranh luận về định nghĩa, phân loại, cũng như cấu trúc mô 

hình của phương pháp dạy học, tuy nhiên vẫn chưa có sự thống nhất tuyệt đối nào. 

Phương pháp dạy học là những hình thức và cách thức hoạt động của giáo viên và học 

sinh, trong những điều kiện được chuẩn bị, nhằm đạt được mục đích dạy học, phát triển 

những năng lực cá nhân của học sinh. Hay cũng cóthể hiểuphương pháp dạy học là các 

con đường, là cách thức vận động của nội dung dạy học phù hợp với quy luật phát triển 

tâm sinh lý và trình độ nhận thức của học sinh, là các biện pháp tổ chức hợp tác giữa 

giáo viên và học sinh, nhằm giúp cho học sinh chiếm lĩnh được nội dung dạy học một 

các vững chắc. (Phan Trọng Ngọ, 2005; Palmade,2002). Như vậy, phương pháp dạy học 

được coi như là một hệ thống các các hành động và thao tác của giáo viên và học sinh, 

để cùng nhau thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ dạy học đã được xác định.Đặc điểm, 

thống nhất biện chứng giữa dạy và học trong phương pháp dạy học là đặc điểm cơ bản 

của quá trình dạy học, bởi vì sự tồn tại hoạt động dạy và hoạt động học gắn liền với sự 

phát triển của quá trình dạy học. Có hoạt động dạy của thày, ắt phải có hoạt động học 

của trò. 
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Ông Đặng Tự Ân cùng PGS.TS. Trần Quốc Bình học sinh lớp “Toán đặc biệt”Khóa 1973-1976 

“ 

Theo Dewey (1856-1952),phương pháp dạy học phải đảm bảo có đủ  5 yêu cầu sau đây: 

i. Cách thức, mà giúp cho học sinh được thể nghiệm trong một tình huống thật và 

các em thấy hứng thú; 

ii. Cách thức, mà đưa tới xuất hiện tình huống có vấn đề và có tác dụng kích thích 

tư duy của học sinh; 

iii. Cách thức, mà học sinh được cung cấp các thông tin cần thiết và được quan sát 

khi giải quyết vấn đề; 

iv. Cách thức, mà khi đã tìm ra giải pháp tạm thời, học sinh có thể hoàn thành hoạt 

động học tập, theo quy trình chặt chẽ; 

v. Cách thức, mà học sinh có được cơ hội ứng dụng trong thực tế và khám phá ra 

giá trị của chúng. 

Những dấu hiệu nhân biết  sự khác biệt giữa các phương pháp dạy cần dựa trên cơ sở 

cấu trúc của nó. Đó là sự khác biệt của cấp độ trung gian và cấp độ vĩ mô trong cấu trúc 

của phương pháp dạy học, như  phải đưa  ra phương pháp dạy học cụ thể; tiến trình dạy 

học; hình thức, quan hệ xã hội trong tổ chức dạy học; các kỹ thuật dạy học; cách hướng 

dẫn sử dụng các phương tiện và công cụ học tập. 

2.1.2.Phương pháp dạy học hiện đại 

Phương pháp dạy học hiện đại, xuất hiện ở các nước phương Tây, ở các nước phát triển 

vào khoảng những năm đầu của thế kỷ XX và ngày càng được phát triển và ảnh hưởng 

rộng rãi tới các nước khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Có thể hiểuPhương pháp 

dạy học tích cực, dựa theo quan điểm dạy học lấy học sinh làm trung tâm thường được 

gọi là Phương pháp dạy học hiện đại. Phương pháp dạy học hiện đại, đôi khi còn gọi là 

Phương pháp dạy học mới, hay Phương pháp dạy học phi truyền thống (Đặng Tự 

Ân,2013; Phan Trọng Ngọ, 2005). 

Phương pháp dạy học tích cực được dùng để chỉ những cách thức dạy học nhằm phát 

huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Trong đó, các hoạt động học tập được 

tổ chức, được định hướng bởi giáo viên (hay công cụ học tập), học sinh không thụ động, 

chờ đợi mà tự lực, tích cực tham gia vào quá trình tìm kiếm, khám phá, phát hiện, chiếm 

lĩnh và giành lấy kiến thức, vận dụng kiến thức trong thực tiễn, qua đó học sinh được 

học tập, sáng tạo và phát triển phẩm chất,  năng lực cho bản thân. Dạy học trên cơ sở 

hợp tác  và giao tiếp ở mức độ cao. Học sinh được học tập theo bản năng vốn có, đó là 

được hoạt động, vui chơi (mỗi ngày tới trường là một ngày vui), được hạnh phúc tự 

khẳng định mình, nuôi dưỡng lòng khát khao, mong muốn được cống hiến sáng tạo. 

Phương pháp dạy học tích cực không chỉ nhấn mạnh tới tính tích cực hoạt động của học 

sinh mà còn coi trọng tính nhân văn của giáo dục (Đặng Tự Ân, 2017). 

Phương pháp dạy học tích cực không phải là phương pháp dạy học cụ thể mà là khái 

niệm bao gồm nhiều phương pháp dạy học khác nhau, tăng cường sự tham gia của học 

sinh, tạo cho các em phát huy tối đa khả năng học tập năng lực sáng tạo và năng lực gải 

quyết vấn đề. Vì vậy, bản chất của Phương pháp dạy học tích cực là:Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, 2010) 

o Phát huy động cơ, khai thác động lực của học sinh để phát triển chính các em; 

o Chú trọng tới lợi ích, nhu cầu của cá nhân để học sinh  thích ứng với đời sống xã 

hội hiện tại và hội nhập trong tương lai. 

Những dấu hiệu đặc trưng của phương pháp dạy học tích cực :(Đặng Tự Ân, 2017) 
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i. Dạy học thông qua tổ chức các hoạt động (học và giáo dục) cho học sinh và chú 

trọng rèn luyện phương pháp tự học cho các em; 

ii. Học tập cá nhân, tự học là chính. Phối hợp với học hợp tác và học theo nhóm; 

iii. Dạy học coi trọng hướng dẫn sự tìm tòi, ham mê, hứng thú của học sinh, nhu cầu và 

lợi ích của xã hội; 

iv. Đổi mới đánh giá học sinh trên quan điểm đánh giá theo quá trình học tập của học 

sinh. 

2.2 Một giải pháp đổi mới phương pháp dạy học trong VNEN 

2.2.1 Chuyển từ bài giảng của giáo viên sang bài hướng dẫn tự học cho học sinh 

Đây làkhác biệt lớn nhất và cũng là cách làm sáng tạo nhất trong việc lựa chọn phương 

pháp tiếp cận đổi mới phương pháp dạy học,đó làchuyển từ việc sử dụng bài giảng của 

giáo viênsang việc sử dụng bài hướng dẫn tự học cho học sinh trong quá trình dạy học. 

Việc thay đổi này xuất phát từ các lí do sau:  

a. Bất cập việcsử dụng bài giảng của giáo viênqua cách dạy học truyền thống 

Trong nhà trường truyền thống, trên cơ sở tiếp cận với đổi mới phương pháp dạy học, 

giáo viên tiến hành xây dựng bài soạn, sau đó sử dụng bài soạn đã chuẩn bị để thực hiện 

tổ chức dạy học trên lớp cho học sinh. Trên H.1.cho thấy qui trình dạy học truyền thống 

xuất phát từ vị trí A sau đó quy trình đi theo chiều mũi tên (nét đứt) và điểm cuối cùng 

là tới học sinh tiếp nhận kiến thức. Với cách tiếp cận này, người giáo viên hoàn toàn phụ 

thuộc vào năng lực  nhận thức, năng lực chuyên môn  của bản thân để có thể đưa ra một 

bài soạn hoặc là có chất lượng hoặc còn có hạn chế. Nói cách khác, bài soạn lên lớp để 

giảng dạy mang nặng tính chủ quan của mỗi giáo viên. 

b. Bài hướng dẫn tự học cho học sinh trong sách HDH 

Trong mô hình VNEN, phương pháp tiếp cận với đổi mới phương pháp dạy học lại rất 

khác, rất mới và có tính sáng tạo rất cao. Trên H.1. cho thấy sự khác biệt này: việc chuẩn 

bị hoạt động học bắt đầu xuất phát từ vị trí B sau đó quy trình đi theo chiều mũi tên (nét 

liền) và điểm cuối cùng là tới giáo viên và học sinh cùng tổ chức hoạt động học tập để  

học sinh tự tiếp nhận kiến thức. 

Như thế, xuất phát từ  cơ sở lý luận giáo dục đổi mới và tích hợp với thực tiễn giáo dục 

Việt Nam, các chuyên gia giáo dục, các giáo viên giỏi của toàn quốc, được tập trung 

nghiên cứu để xây dựng sách HDH. Thực chất các bàihướng dẫn tự học cho học sinh 

(không phải là bài soạn lên lớp của giáo viên như trường học truyền thống)trong sách 

HDH là công cụ chủ yếu tổ chức hoạt động học tập cho học sinh.  

Sách HDH với đặc điểm là cấu trúc  mở, là dùng chung cho giáo viên và học sinh.  

c. Ưu điểm sách HDH 

Học sinh hoàn toàn có thể tiếp cận trước sách HDH, được xem trước, tìm hiểu ở nhà mỗi 

khi tới trường học bài mới (cá biệt có những học sinh chỉ cần đọc bài học trong sách 

HDH cũng có thể hiểu và nắm được mục tiêu bài học). Đối với giáo viên, ngoài việc có 

trách nhiệm nghiên cứu sách HDH và còn có quyền điều chỉnh nội dung, nhằm phù hợp 

tối ưu nhất cho đối tượng học sinh cũng như phù hợp với hoàn cảnh từng vùng miền ở 

từng trường.  Giáo viên được tập huấn về phương pháp dạy học, về  điều chỉnh sách 

HDH, thông qua tự bồi dưỡng thường xuyên cho 100% giáo viên tại trường và ngoài ra 

còn được bồi dưỡng tập trung dài ngày trong hè, do chính các chuyên gia của Trung 

ương trực tiếp hướng dẫn. Do sách HDH được dùng rộng rãi trong các trường tiểu học, 
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vô hình chung những quan điểm và các giải pháp đổi mới phương pháp dạy học của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã được triển khai ở diện rộng các trường trong toàn quốc. 

 

H. 1.Tiếp cận phương pháp dạy học truyền thống và tiếp cận dạy học theo VNEN 

Như vậy, sách HDH, một cách tự nhiên, giáo viên, học sinh đã được chuẩn bị trước về 

nội dung dạy - học và luôn sẵn sàng cùng nhau tổ chức hoạt động dạy và hoạt động học.  

2.2.2  Thiết kế sách HDH 

Một trong những sáng tạo, có tính nổi trội nhất, giúp cho sự thành công và thay đổi lớn 

trong mô hình VNENlà thiết kế và đưa vào sử dụngsáchHDH. Mục đích chính của sách 

HDH là định hướng cho học sinh phương pháp tự học, hướng dẫn cách hình thành, phát 

triển và tự đánh giá phẩm chất, năng lực cho các em. Do đó, cấu trúc và nội dung của 

tài liệu HDH, và rộng hơn bản chất của mô hình VNENđược xây dựng dựa trên cơ sở và 

sự tích hợp giữa các lý thuyết học tập nổi tiếng trên thế giới, trong đó chủ yếu  là vậndụng 

các nguyên lý về Học tập Kiến tạo, Học qua Hoạt động và Học tập Xã hội. 

Sách HDH, được sử dụng “3 trong 1”, theo nghĩa là sách dùng chung cho giáo viên, học 

sinh và cha mẹ học sinh. Với cách này, mô hình đã nhấn mạnh và xác định đúng 3 chủ 

thể trong giáo dục theo quan điểm dạy học hiện đại. Sách HDH, cũng được lồng ghép 

nội dung “Ba trong Một”, tức là tài liệu phản ánh được nội dung học (sách giáo khoa), 

phương pháp dạy-học (sách hướng dẫn dạy học cho giáo viên) và một phần luyện tập, 

thực hành của học sinh (vở bài tập cho học sinh). Mục đích, “3 trong 1” sách HDHlà 

cách làm hết sức mới và sáng tạo và cần được triển khai rộng rãi ở thực tiễn giáo dục 

Việt Nam. Việc xây dựng sách HDH cho học sinh được đặc biệt chú ý, điều này thể hiện 

mô hình VNEN rất coi trọng mô hình học tập, và mô hình đã có sự chuyển đổi lớn từ mô 

hình dạy học dang mô hình học tập.Xem cấu trúc sách HDH trong VNEN  

a. Với cách tiếp cận và sự thay đổi như trên, chúng ta thấy: 

Học sinh được hướng dẫn tự học thay cho nghe giảng thuyết trình của giáo viên. Phương 

pháp tự học là phương pháp tối ưu nhất để phát triển năng lực tự lực, tự chủ cho học 

sinh. Tự học cũng là tiền đề, là cơ sở giúp cho học sinh có được phương pháp, phong 

cáchhọc tập suốt đời.Tự học, không hiểu theo nghĩa truyền thống là một quá trình tự bản 
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thân học sinh thu thập thông tin, xử lý thông tin để biến thành kiến thức của mình,mà ở 

đây được hiểu là tự học có định hướng, theo sáchHDH và theo hướng dẫn của giáo viên 

cùng sự trợ giúp của bạn học trong nhóm học tập. Học sinh phát triển tư duy qua hình 

thức tự học là phù hợp tốt nhất với thuyết học tập kiến tạo. Hoạt động tự học có một vai 

trò hết sức quan trọng nó quyết định sự phát triển các phẩm chất nhân cách của học sinh. 

Tự học giúp học sinh hiểu sâu, mở rộng, củng cố và ghi  nhớ bài học một cách vững 

chắc. Tự học giúp học sinh có khả năng vận dụng các tri thức đã học vào việc giải quyết 

những nhiệm vụ học tập mới. Tự học giúp học sinh hình  thành được tính tích cực, độc 

lập tự giác trong học tập. Tự học giúp học sinh hình thành được nề nếp làm việc khoa 

học. Tự học giúp học sinh hình thành và phát triển khả  năng phân tích, tổng hợp bài học, 

đây là một phẩm chất quan trọng của tư duy. 

Ngoài ra, những yêu cầu chung về đổi mới phương pháp dạy học đã được tất cả giáo viên 

trong toàn quốc thực hiện, vì mỗi giáo viên đều được nghiên cứu và hướng dẫn học sinh 

tự học theo cùng một sách hướng dẫn học. Đối với một bộ phận giáo viên ở các vùng xa, 

có hạn chế về năng lực chuyên môn, thì sách hướng dẫn học có khả năng hỗ trợ rất nhiều, 

giúp giáo viên có bài dạy chất lượng và  có hiệu quả. Đối với những giáo viên có năng 

lực chuyên môn tốt, hoặc ở những trường có điều kiện thuận lợi, thì trên cơ sở sách 

hướng dẫn học, tiến hành tổ chức thảo luận, điều chỉnh và sẽ tạo ra được những bài 

hướng dẫn học tốt hơn, sáng tạo hơn và sẽ là phù hợp nhất với bản thân mỗi giáo viên. 

Cách tiếp cận này là buộc giáo viên phải đổi mới phương pháp dạy học  không chỉ với 

một người, một trường  mà  còn với một số lượng lớn, nếu không nói là trên phạm vi cả 

nước và cho tất cả các giáo viên. 

Theo phân tích trên, sách HDH không làm mất khả năng sáng tạo của mỗi giáo viên, 

mỗi trường khi triển khai đổi mới phương pháp tổ chức, kỹ thuật dạy học cho học sinh. 

Bởi vì mỗi bài hướng dẫn học trong sách HDH chỉ là một phương án và nó chỉ có thể là 

phương án tối ưu nếu được giáo viên nghiên cứu và đưa ra bài hướng dẫn học do chính 

bản thân giáo viên đề xuất, được nhóm chuyên môn thảo luận bổ xung  và cuối cùng là 

được Hiệu trưởng chấp nhận. 

b. Các nguyên lý học tập cơ bản được vận dụng vào sách HDH 

Như đã nói ở trên cấu trúc bài hướng dẫn tự học cho học sinhyếu  là vậndụng các nguyên 

lý về Học tập Kiến tạo, Học qua Hoạt động và Học tập Xã hội:(Đặng Tự Ân, 2017) 

b.1.Học tập trên cơ sở kiến tạo. 

Nói chung, tư tưởng cốt lõi của thuyết Kiến tạo là: tri thức mang tính chủ quan, nó được 

hình thành và phát triển thông qua việc tự cấu trúc vào hệ thống tri thức bên trong của 

chủ thể. Do đó, học tập theo thuyết Kiến tạo cần phải tuân theo các nguyên lý  như:  

o Học qua trải nghiệm. Học qua làm, qua thực tế và dựa trên đánh giá phân tích 

những kinh nghiệm, kiến thức sẵn là cách học hiệu quả, không thụ động và phù 

hợp với quá trình nhận thức của học sinh. Vì thế, cần hiểu rằng, dạy và học là 

cùng nhau xây dựng cái mới trên nền cái cũ, tức là phải để cho học sinh được học 

qua trải nghiệm; 

o Học qua sự tương tác.Học thông qua sự tương tác đa chiều giúp cho học sinh hiểu 

rõ và nắm vững hơn các kiến thức khoa học. Do đó, việc học của học sinh sẽ thuận 

lợi và hiệu quả hơn, nếu các em được học qua tương tác, thông qua học cá nhân, 

học nhóm, qua thảo luận, tranh luận và trong một môi trường học tập thân thiện, 

phù hợp với học sinh; 

o Học qua giải quyết vấn đề.Tư duy chỉ bắt đầu khi xuất hiện tình huống có vấn đề. 

Học là để tạo điều kiện học sinh tập dượt khả năng phát hiện vấn đề, từ một tình 
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huống học tập hay nhu cầu thực tiễn cuộc sống, sau đó cố gắng tìm cách giải quyết 

hợp lý vấn đề đặt ra. Đây là cách học tốt nhất cho phát triển năng lực tự học và 

học tập suốt đời của học sinh.  

 b.2.  Học tập qua hoạt động 

 Nói chung, nguyên lý chung của thuyết Hoạt động là: mọi chức năng tâm lý cao 

cấp của con người đều được hình thành và phát triển bắt đầu từ hoạt động của chủ thể 

lên đối tượng. Trong dạy học, nguyên lý này được hiểu là: tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, của 

người học chỉ được hình thành bằng con đường người học hoạt động trực tiếp với đối 

tượng học tập. Dạy học theo phương pháp dạy học hiện đại, thường tuân theo nguyên lý: 

dạy học là tổ chức hoạt động của người học lên đối tượng học. 

Ngoài ra, chức năng của người học là cấu trúc lại, tái tạo lại các kinh nghiệm xã hội trong 

hoạt động của bản thân, nhằm phát triển chính bản thân mình. Vì vậy, học sinh cần thực 

hiện nhiều hoạt động khác nhau, với các mục đích khác nhau nhằm thực hiện tốt nhất 

chức năng học của mình. Như vậy, học tập là quá trình học sinh tự triển khai các hoạt 

động khám phá của mình và toàn bộ hoạt động dạy học được quy về việc tổ chức các 

hoạt động học của học sinh, cũng chính là thực hiện các chức năng học của các em. 

 Những hoạt động học của học sinh chủ yếu: 

o Hoạt động tìm kiếm mục tiêu học. Đây là hoạt động đầu tiên và quan trọng trong 

quá trình học tập. Học sinh phải tìm kiếm và hình thành biểu tượng ban đầu về 

đối tựợng học cũng như cách thức, con đường để chiếm lĩnh đối tượng học;  

o Hoạt động tiếp nhận và phân tích nội dung học. Đây là hoạt động lớn và trọng 

tâm để thực hiện nhiệm vụ học tập.  Có 2 hoạt động cơ bản, hoạt động tiếp nhận: 

học sinh thông qua con đường hoạt động vật chất, cảm tính với đồ vật để tái tạo 

tri thức. Phương thức của hoạt động này là nguồn gốc của mọi nhận thức; hoạt 

động phân tích: học sinh phải làm bộc lộ và phát hiện ra các mối quan hệ bản chất 

của các phần tử, các đơn vị cấu thành nên đối tượng học. Có thể nói hoạt động 

tiếp nhận và phân tích nội dung học có ý nghĩa quyết định rất lớn tới kết quả học 

tập của học sinh.Trong dạy học hiện đại, người ta rất coi trọng việc dạy cho học 

sinh biết cách hoạt động thực tiễn, thực hành trên đối tượng học tập, tiếp nhận và 

phân tích nó;  

o Hoạt động phát triển mô hình sang các dạng mới, với vật liệu mới. Có thể cho 

học sinh các hoạt động, như cấu tạo lại đối tượng học bằng một vật liệu khác mà 

vẫn đảm bảo bản chất của đối tượng đó (mô hình hóa, sơ đồ hóa kiến thức, tóm 

tắt nội dung hay vấn đề). Cũng có thể cho học sinh hoạt động ở mức độ tư duy 

cao hơn là không những thay đổi vật liệu mới mà còn thay đổi cả hình thức thể 

hiện của đối tượng học.Vận dụng đối tượng đã học vào hoàn cảnh cụ thể, tiến 

hành luyện tập thực hành ở các mức độ, các dạng và hoàn cảnh khác nhau của đối 

tượng học;  

o Hoạt động thực tiễn theo các nguyên tắc: (i) Hoạt động xuôi, bao gồm chuyển từ 

ngoài vào trong qua hoạt động trên vật thật; (ii) Hoạt động ngược, được triển khai 

ngay sau khi hoàn thành xong hoạt động xuôi;  

o Hoạt động đánh giá. Thực chất là hoạt động kiểm tra mô hình đã có về đối tượng 

học với vật chuẩn. Học sinh đối chiếu tới mục tiêu bài học để tự kiểm tra và tiến 

hành hoạt động đánh giá và tự đánh giá mức độ đạt được kết quả học tập của bản 

thân. 
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b.3. Học tập  qua xã hội hóa 

Nói chung, tư tưởng cốt lõi của thuyết Học tập Xã hội là:tương tác xã hội của học sinh 

với những người khác xung quanh các em là trung tâm của học tập và phát triển. Như 

vậy, nguyên lý giáo dục về sự phối hợp giữa nhà trường với cha, mẹ, gia đình của học 

sinh, cùng với xã hội và cộng đồng chỉ là đề cập tới khía cạnh riêng của Học tập Xã hội. 

Học tập Xã hội đã chỉ ra bản chất của học tập về khía cạnh xã hội, coi môi trường chính 

trị, xã hội có tác dụng lớn tới tư duy và thay đổi nhận thức của học sinh, nhất là học sinh 

còn trẻ tuổi. Ngoài việc, nghiên cứu học tập có xu hướng tập trung vào cá nhân học sinh, 

Học tập Xã hội còn rất quan tâm tới các yếu tố ngoại lai, nghĩa là xem xét việc học tập 

trong bối cảnh xã hội, địa lý, chính trị và kinh tế rộng lớn hơn. Học tập Xã hội cho rằng, 

sự học tập, sự phát triển của học sinh phụ thuộc rất nhiều vào các “lớp” bao quanh cuộc 

sống của các em. Những lớp này, tác động cả trực tiếp và gián tiếp tới phát triển nhân 

cách và cả về mặt sinh học của học sinh. Người ta gọi đó là các lớp sinh thái học của sự 

phát triển cá nhân học sinh, cụ thể nó gồm các lớp như sau:  

o Hệ thống môi trường trực tiếp là môi trường tương tác giữa trẻ với bạn bè, gia 

đình, cha mẹ, anh chị, ông bà. Tức là các thành viên trong gia đình mà gần gũi và 

thường xuyên tương tác với học sinh. Trong lớp sinh thái học này có sự “ảnh 

hưởng hai chiều”, tức là học sinh chịu ảnh hưởng bởi những hành vi, thái độ và 

những niềm tin của cha, mẹ và đến lượt học sinh cũng ảnh hưởng trở lại cha, mẹ 

các em;  

o Hệ thống mối quan hệ với môi trường trực tiếp. Tuy không có sự tương tác thường 

xuyên, nhưng trong lớp sinh thái này, tồn tại các mối quan hệ trực tiếp, ảnh hưởng 

qua lại, như lớp học, gia đình, hàng xóm liền kề và các bạn thân cùng lứa . . . đối 

với học sinh;  

o Hệ thống mối quan hệ với môi trường gián tiếp, như bè bạn xa, hàng xóm, láng 

giềng xa, cộng đồng, dịch vụ xã hội, nơi cha mẹ làm việc . . . đối với học sinh; 

b.3.4.Hệ thống các mối quan hệ trong bối cảnh văn hóa rộng lớn , như tính chất 

pháp lý, các định chế xã hội, văn hóa Đông Tây, tiểu văn hóa khu vực . . . đối với 

học sinh. Như vậy, Học tập Xã hội coi trọng và quan tâm sự ảnh hưởng của gián 

tiếp như môi trường, gia đình và cộng đồng hoặc những yếu tố rộng hơn, như văn 

hóa, chính trị và kinh tế đối tới sự học tập và phát triển của học sinh. Học tập Xã 

hội cũng nhấn mạnh đến sự phát triển nhận thức của học sinh do các em bị tác 

động bởi các thông tin nhận được (tích cực và tiêu cực) từ bên ngoài môi trường 

xã hội.  

c. Các nhóm hoạt động của học sinh trong sách HDH. 

Trên các cơ sở của các nguyên lý đã phân tích trên, cấu trúc của mỗi bài học trong 

sáchHDH của Trường học mới luôn đảm bảo có 4 phần , trong đó có 3 nhóm hoạt động 

cơ bản. 

c.1.Mục tiêu bài học. 

Là đích của bài hoc, học sinh cần đạt được về kiến thức, kĩ năng/ năng lực, thái độ/ phẩm 

chất  trong và sau khi học bài học. Các mục tiêu được biểu đạt bằng các động từ hành 

động cụ thể, có thể lượng hóa và quan sát, “đo”, “đếm” được, qua ba mức ghi nhớ, hiểu 

biết và ứng dụng. Xác định được mục tiêu bài học là xác định được đầu ra của bài học, 

và cũng là yêu cầu quan trọng của phương pháp tự học. 

c.2 Các hoạt động cơ bản. 

Như chúng ta biết, học là một hoạt động đặc thù của con người, trong đó người học vừa 

là chủ thể, vừa là đối tượng tác động. Bởi vậy, cách học tốt nhất là học sinh được học 

trong hoạt động và thông qua hoạt động. Do đó, người giáo viên (gián tiếp hay trực tiếp) 
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phải tổ chức các tình huống để cho học sinh suy ngẫm, hoạt động, qua đó học sinh được 

chủ động kiến tạo kiến thức, từ đó hình thành, phát triển trí tuệ và nhân cách bản thân. 

Nhìn chung, cấu trúc hoạt động cơ bản theo 3 bước và dựa trên cơ                                sở 

hoạt động tiếp nhận và phân tích nội dung học, gồm : 

(i) Hoạt động tạo hứng thú: bắt đầu bằng một hoạt động hấp dẫn để khơi dậy 

niềm đam mê của học sinh trong chủ đề đang tìm hiểu. Có thể bắt đầu với việc 

cho học sinh xem, nhận xét một bức tranh hoặc hiện vật hoặc quan sát môi 

trường cụ thể ở trong lớp, trường.  

(ii) Hoạt động trải nghiệm: bao gồm việc nhớ lại, huy động kiến thức cũ, kinh 

nghiệm sẵn có của học sinh, mà nội dung có liên quan tới đối tượng học tập. 

Như vậy, học sinh đã thay đổi cách học: tự học trên kinh nghiệm và kiến thức 

sẵn có của mình. Đây là phần trọng tâm bài học, dựa trên cơ sở Học trong trải 

nghiệm.  

(iii) Hoạt động phân tích – sáng tạo – làm bộc lộ thái độ, rút ra niềm tin: các hoạt 

động được thiết kế trong tài liệu sẽ tạo cho học sinh tiếp thu kiến thức mới 

thông qua việc quan sát, phân tích, phản ánh, thảo luận và tương tác với nội 

dung bài học, với bạn cùng lớp và giáo viên. Hoạt động này cũng giúp củng 

cố kiến thức thông qua một trò chơi hoặc một câu chuyện nhỏ, cho phép học 

sinh xây dựng kiến thức, nâng cao thái độ và giá trị mà học sinh đang được 

hình thành và phát triển. Phần này kết hợp hướng dẫn tăng cường đánh giá 

quá trình học của học sinh theo quy trình day học, theo sự tiếp thu và phát 

triển kiến thức của học sinh, trên cơ sở của Hoạt động đánh giá. 

(iv) Hoạt động thực hành. Hoạt động ở phần này rất quan trọng vì mang tính hoạt 

động cá nhân của học sinh và dựa trên cơ sở về Hoạt động phát triển mô hình 

sang các dạng mới, với vật liệu mới. Nó giúp học sinh kết hợp giữa lí thuyết 

với thực hành, đồng thời giúp giáo viên kiểm tra kết quả học sinh đã lĩnh hội. 

Ngoài ra, phần này cũng dựa trên Hoạt động đánh giá, nhằm hướng dẫn việc 

đánh giá kết quả học của học sinh qua một hoặc một số đơn vị kiến thức;  

(v)Hoạt động ứng dụng. Cơ sở của hoạt động này là thực hiện mục tiêu mô hình 

VNEN, là nhằm đánh giá việc học sinh áp dụng kiến thức và kĩ năng vào các tình huống 

cụ thể ở nhà, trong cộng đồng. Điều này cho thấy ý nghĩa thực sự đối với giáo dục và giá 

trị mang lại lợi ích cho gia đình, cộng đồng. Cần hiểu rằng, hoạt động ứng dụng phải phù 

hợp với lứa tuổi và kiến thức hiện có của học sinh. Học sinh có thể thực hiện hoạt động 

này tại lớp, hoặc thực hiện tại nhà với sự trợ giúp của cha, mẹ và người có khả năng. Cơ 

sở của hoạt động này là dựa theo quan điểm về Hệ thống môi trường trực tiếp. 

Như vậy, các hoạt động trong sách HDH, thực chất là thực hiện các chức năng của hoạt 

động học của học sinh. Tuy nhiên, cấu trúc sách HDH trong mô hình VNEN, cũng có 

thể hiểu là dựa trên mô hình cấu trúc học trải nghiệm của Kolb đưa ra năm 1984.Cụ thể, 

ông đưa ra 4 giai đoạn học theo quy trình khép kín gồm:  

(i) Giai đoạn 1 gọi là kinh nghiệm. Đây còn gọi là kinh nghiệm cụ thể (Concrete 

Experience). Quá trình học tập phải tạo ra tình huống thực tế có vấn đề để 

hướng dẫn học sinh sẵn sàng cho tiếp nhận tri thức mới. Giai đoạn này học 

sinh có nhiệm vụ huy động, nhớ lại tri thức cũ có liên quan.  

(ii) Giai đoạn 2 gọi là phân tích. Đây còn gọi là tư duy về kinh nghiệm trước đó 

(Reflective Observation). Học sinh tìm nguyên nhân, bản chất vấn đề xuất 

phát từ đâu, mối quan hệ tri thức mới và cũ là gì ? Trả lời các câu hỏi : Tại 
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sao ? Cái gì gây ra ? Đã tạo ra cái gì ? Những nhân tố gì ? Lỗi/sai sót gì ? Khó 

khăn/dễ dàng nhất ? Cảm nhận ?  

(iii) Giai đoạn 3 gọi là khái quát. Đây còn gọi là hình thành khái niệm/ tri thức 

mới (Abstract Conceptualization). Học sinh dùng tư duy phân tích, tổng hợp 

và khái quát hóa những dữ kiện, ý tưởng mới và kết hợp với tư duy từ trước 

đó để hình thành tri thức mới. Bước này cần có kỹ năng tư duy cao cấp hơn. 

Trả lời các câu hỏi : Bài học gì? Chiến lược gì? Quy luật gì? Nguyên tắc gì? 

Kết luận gì?  

(iv) Giai đoạn 4 gọi là thay tri thức cũ bằng tri thức mới. Đây còn gọi là thử 

nghiệm tích cực (Active Experimentation). Học sinh bổ sung, sắp xếp và thay 

đổi kiến thức cũ bằng kiến thức mới trong tri thức của mình. Phải hình thành 

được phương pháp thực hiện, cách áp dụng mới cho học sinh. Trả lời các câu 

hỏi : Phương pháp làm là gì? Cam kết làm gì? Áp dụng ở đâu? Áp dụng như 

thế nào? Các bước áp dụng cụ thể? 

Sách HDH, thực chất là kế hoạch hay một bản hướng dẫn tự học có định hướng cho học 

sinh, bao gồm một hệ thống các hoạt động, các hướng dẫn, các câu lệnh và các câu hỏi 

được sắp xếp hợp lý, chặt chẽ, có ý đồ tư duy khoa học. Học sinh tự học có định hướng 

là mục tiêu chính của sáchHDH. Học nhóm theo kiểu mô hình VNEN, cũng là nét đặc 

trưng của mô hình, tuy nhiên tổ chức học nhóm không phải là mục đích nhưng nó lại là 

biện pháp tốt nhất để học sinh học tốt, có hiệu quả sáchHDH. Trong học nhóm, học sinh 

thực hiện các câu lệnh để tự học có định hướng và các hoạt động tương tác theo cặp, 

theo nhóm và cả lớp, đó là những nguyên tắc được chỉ ra ở Học trong sự tương tác và 

Học qua giải quyếtvấn đề. Thực tế đã chỉ ra, hiệu quả của mô hình sớm được các nhà 

trường và cộng đồng chấp nhận, chính là kết quả của các hoạt động học tập xã hội được 

diễn ra trong lớp, cũng như ở gia đình học sinh. Từ việc tham gia các hoạt động của Hội 

đồng tự quản hay tiến hành các hoạt động về sử dụng các công cụ hỗ trợ học tập trong 

lớp, đã không chỉ giúp học sinh tiếp nhận kiến thức có phương pháp mà còn phát triển 

hàng loạt các kỹ năng cơ bản và hình thành nhân cách toàn diện cho học sinh. Hoạt động 

tổ chức quản lý lớp học này thực chất là vận dụng quan điểmvề Hoạt động thực tiễn. 

3 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Sách HDH trong VNEN đã góp phần không nhỏ cho việc nâng cao hiệu quả dạy học, 

hiệu quả giáo dục trong mô hình VNEN. Để khẳng định được giá trị của sáng tạo trong 

phương pháp dạy học của VNEN, chúng tôi muốn trích dẫn ra dưới đây, kết luận đánh 

giá tác động độc lập của WB về mô hình VNEN, như sau: 

Dữ liệu cho thấy rằng mô hình VNEN đã có tác động tích cực đến các kỹ năng cảm xúc 

xã hội của học sinh tại các trường học có triển khai mô hình.  

Hiện nay vẫn chưa có đồng thuận giữa những nhà nghiên cứu giáo dục về phương pháp 

đo lường các kỹ năng cảm xúc xã hội. Thực tế, cơ hội xây dựng phương pháp này ở Việt 

Nam để tận dụng tiềm năng mà mô hình VNEN mang lại là một trong những đề xuất của 

nghiên cứu này. Nghiên cứu đã sử dụng một phương pháp khá hợp lý cho mục đích 

nghiên cứu hiện tại, dựa trên phản hồi của cha mẹ HS về sự phát triển trong hành vi của 

con em trong suốt ba năm theo học mô hình VNEN. Kết quả cho thấy học sinh của mô 

hình VNEN đã có sự phát triển kỹ năng cảm xúc xã hội tốt hơn học sinh các trường 

truyền thống. Đặc biệt, các học sinh VNEN trong nhóm các trường ở các tỉnh khó khăn 

có kết quả tốt hơn hẳn. Đây là một phát hiện quan trọng vì những học sinh này thường 

đến từ các nhóm chịu thiệt thòi và cũng thường là mối quan tâm đặc biệt của các nhà 

hoạch định chính sách giáo dục.  
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Một điểm đặc biệt khác, nhờ cách học mới, điểm thi của môn Tiếng Việt và Toán của 

học sinh học ở mô hình VNEN có sức học bằng hoặc hơn học sinh ở lớp học truyền 

thống. Điểm số của học sinh VNEN cũng như các trường nhóm truyền thống tăng lên 

khi các em lên lớp cao hơn. Tuy nhiên, học sinh VNEN có điểm trung bình cao hơn trong 

nghiên cứu vào thời điểm 18 tháng sau khi bắt đầu Dự án. Khác biệt này được duy trì 

qua các năm, mặc dù có sự thu hẹp dần lại trong hai năm sau. Phân tích hồi quy cho thấy 

hiệu quả của mô hình VNEN có ý nghĩa thống kê. Độ khác biệt (effect size) là khá rõ 

ràng trên một số đặc điểm trong phương trình hồi quy. Một trong số các đặc điểm đó thể 

hiện tác động tích cực với chênh lệch khoảng 15 điểm môn tiếng Việt và 18 điểm môn 

Toán, tương đương gần 1/5 độ lệch chuẩn cao hơn điểm của học sinh học theo mô hình 

truyền thống. 

Nhìn chung, mô hình VNEN đã làm thay đổicách dạy và cách họcvà tác động tích cực 

đến thành tích học tập của học sinh.Sách hướng dẫn học đã đóng góp lớn vào các thay 

đổi này. 

 

 

34. SÁCH GIÁO KHOA TRONG MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC 

MỚI VIỆT NAM 

(Đổi mới và hiện đại hóa chương trình và sách giáo khoa theo địnhhướng phát triển 

năng lực, nhà XBGD. Tháng 1-2018) 

I. Mở đầu  

Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13, ngày 28/11/2014 của Quốc hội, lần đầu tiên ở 

Việt Nam có chủ trương về một chương trình Giáo dục nhưng có nhiều bộ sách giáo 

khoa khác nhau được giảng dạy bình đẳng ở các trường Phổ thông. Sách giáo khoa 

Trường học mới Việt Nam- chúng tôi gọi làsách VINES ( VINES viết tắt từ cụm từ 

VietNam New School), là một trong những bộ sách sẽ được triển khai tại các trường phổ 

thông của nước ta trong tương lai. 

Bài viết này chúng tôi đưa ra những vấn đề có liên quan về đổi mới Giáo dục, từ đó giới 

thiệu và phân tích bản chất của cấu trúc sách VINES. 

II. Nội dung 

1. Bối cảnh 

1.1. Mấy xu thế đổi mới Giáo dục đầu thế kỷ XXI 

Giáo dục quan trọng nhưng cũng rất phức tạp và khó khăn, do đó cần có những giải pháp 

khoa học nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục, bằng cách nghiên cứu, đổi mới cách làm 

mang tính thực tiễn và thiết thực. Sản phẩm của nhà trường phải là những lớp người có 

năng lực học tập suốt đời, năng lực làm việc sáng tạo, đủ điều kiện thích ứng với xu 

hướng phát triển và ứng phó với sự cạnh tranh khốc liệt trong nước và toàn cầu. Vì thế 

có thể nói, xu thế chung của Giáo dục toàn cầu thế kỉ XXI là chuyển đổi mạnh mẽ từ 

Giáo dục chủ yếu là truyền thụ kiến thức sang Giáo dục phát triển nhân cách, năng lực 

cho học sinh. 
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Thăm trường THPT Lào Cai I 

Giáo dục hiện đại ngày nay có xu hướng vận dụng ba sự chuyển đổi mô hình mang tính 

chiến lược, đó là : Chuyển mô hình dạy học sang mô hình học tập;Chuyển tiếp cận Giáo 

dục theo nội dung, đầu vào hay mục tiêu sang Giáo dục tiếp cận đầu ra năng lực;Chuyển 

đánh giá về học tập, đánh giá kết quả sang đánh giá vì hay trongquá trình học tập. Đánh 

giá đi liền với quá trình tổ chức hoạt động học 

Xu thế đổi mới cách dạy và cách học trên thế giới.Đổi mới phương pháp dạy học, cần 

đảm bảo sao cho phát huy tối đa tính tích cực tư duy của người học trong quá trình học 

tập là một yêu cầu cấp thiết hiện nay của các nhà sư phạm, cụ thể :Cho giáo viên có một 

độ tự do Sư phạm lớn để họ thích nghi với tính đa dạng của học sinh.Cách dạy truyền 

thống khiến học sinh chỉ chăm lo học thuộc lòng và lặp lại các bài giảng của thày, ngày 

càng tỏ ra không thích hợp, học trò cần nhiều hơn thời gian cho việc hiểu biết và vận 

dụng các phương pháp làm việc và lập luận, quản lý thời gian của mình, được chuẩn bị 

cho thế giới bên ngoài nhà trường, vượt ra khỏi giả thiết nhà trường. 

Các bài giảng của thầy giáo phải nói lên những mục tiêu và những sự hướng dẫn cần 

thiết, tổng hợp lại những gì cần nhớ về mỗi lĩnh vực và nhất là biết tự đánh giá kiến thức 

bằng gợi ý của thày. Vai trò của thày giáo có ích hơn bao giờ hết, nhưng lại rất phức tạp, 

đòi hỏi sự thông thạo và một trình độ nghề nghiệp rộng hơn, vượt ra ngoài phạm vi đơn 

giản của việc truyền đạt kiến thức. Dạy học là dạycho học sinh học các phương pháp 

học, chứ không phải học các dữ liệu.  

Sự tăng tốc các biến đổi công nghệ và khoa học làm tăng kho tàng tri thức và cũng làm 

cho sự lỗi thời của tri thức. Công nghệ thông tin với khả năng tuyệt vời, lưu giữ kho dữ 

liệu đồ sộ của nhân loại. Chúng ta cần những con người thông minh, năng lực khai thác, 

xử lý thông tin nhiều như biển cả ấy. Các lý thuyết học tập mới, không chỉ sử dụng khả 

năng tư duy sáng tạo, độc lập của người học mà còn đề cao tính nhạy cảm, tính cảm xúc, 

cả ý thức tiềm thức và vô thức để huy động mọi khả năng trực cảm của họ. Phương pháp 

dạy học đã thay đổi hoàn toàn, nó không chỉ truyền đạt kiến thức thực tế đơn thuần mà 

chính là rèn luyện tâm hồn, xây dựng tâm tính, dạy cho học sinh tự tìm lấynhững gì cần 

thiết đối với mình. 
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1.2. Xu thế đổi mới cấu trúc sách giáo khoa. 

(i) Năng lực của một con người. 

Năng lực là một khái niệm phức hợp, có cấu trúc phức tạp và đan xen giữa các thành tố. 

Năng lực đề cập trực tiếp tới hoạt động và hoạt động có hiệu quả của một con người. 

Năng lực là thuộc tính liên quan với cá nhân, nó là tài sản riêng, vốn có của con người. 

Năng lực là kết quả của cảm xúc với động cơ trong sáng, là nguồn gốc từ sinh học, tâm 

lý và xã hội. Để hình dung cấu trúc phức tạp của năng lực, người ta thường mô tả năng 

lực được xoắn xít bởi 4 thành tố như sau : 

- Tri thức. Đây là thành tố cơ sở của năng lực; 

- Phẩm chất, giá trị sống. Được coi là thành tố mang tính định hướng cho việc hình thành 

và phát triển của năng lực; 

-Kỹ năng, kinh nghiệm.Được coi là thành tố mang tính hỗ trợ, thúc đẩy năng lực; 

- Môi trường, bối cảnh và tình huống(bên trong và bên ngoài xã hội). Được coi là thành 

tố mang tính nhu cầu bên ngoài. 

- Đầu ra. Được coi là thành tố chỉ sự hiện thực , “phát lộ” của năng lực là hiệu quả thực 

tế đáp ứng thích hợp và đầy đủ các yêu cầu của một công việc hay một lĩnh vực hoạt 

động. 

Theo chúng tôi, năng lực như là sự tích hợp và kết nối giữa đặc điểm cá nhân (3 thành 

tố đầu) với nhu cầu bên ngoài (thành tố thứ 4) để thực hiện thành công nhiệm vụ thực 

tiễn(thành tố thứ 5). 

Vì vậy, năng lực của con người là thuộc tính mới của cá nhân chứ không đơn giản là sự 

gộp lại của 5 thành tố nêu trên. Hay nói khác đi, cả 5 thành tố nêu trên hòa quyện vào 

nhau, hỗ trợ cho nhau và luôn luôn không tách rời trong một cấu trúc năng lực của con 

người. Mọi quan niệm, như : coi nhẹ thành tố tri thức trong năng lực; hiểu thành tố phẩm 

chất không có trong năng lực; đồng nhất thành tố kỹ năng với năng lực; và quan niệm 

năng lực chỉ ở dạng khả năng mà không thấy được sự tồn tại thật sự ở cá nhân . . . , đều 

không đúng và như thế là có cách nhìn phiến diện về năng lực. 

Nhiều tác giả hoặc tổ chức nước ngoài họ thường sử dụng cặp khái niệm năng lực và giá 

trị sống, ít dùng cặp khái niệm phẩm chất và năng lực như ở một số tài liệu của Việt 

Nam.  Bởi vì,  khi ta nói tới năng lực đã hàm chứa trong nó là phẩm chất. Tuy nhiên, 

trong thực tế để thuận lợi trong quá trình đánh giá người học, thường tách rời riêng các 

nhóm các tiêu chí về phẩm chất và các nhóm các tiêu chí về năng lực. 

(ii) Định hướng cho Giáo dục đổi mới ở Việt Nam. 

Để đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, chúng ta đã chọn Giáo dục định 

hướng phát triển năng lực, ở đây là kết quảđầu ra năng lực (tương ứng với nó là nhà 

trường Năng lực, khác với nhà trường Kỹ năng hay nhà trường Kiến thức). Kết quả đầu 

ra, đây chính là các hệ thống năng lực cần có ở mỗi người học. Giáo dục định hướng 

phát triển năng lực, giúp học sinh không chỉ biết học thuộc, ghi nhớ, mà còn phải biết 

làm thông qua các hoạt động cụ thể, biết sử dụng những tri thức học được để giải quyết 

các tình huống do cuộc sống đặt ra. Nói cách khác, là gắn tri thức với thực tiễn. Giáo 

dục định hướng phát triển năng lực, về bản chất, chủ yếu là yêu cầu học sinh trả lời câu 

hỏi :Biết làm gì từ những điều đã học?. 

Do đó, khi thiết kế Chương trình dạy học, cần quan tâm những vấn đề sau : 
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+ Dạy học hướng vào cá nhân hóa những năng lực của học sinh. Thừa nhận, học với tốc 

độ và theo cách thức khác nhau của mỗi người học. 

+ Kiến thức lý thuyết chỉ là mục tiêu tiền đề, được học ở mức độ cần thiết đủ để hỗ trợ 

hình thành và phát triển các năng lực như là mục tiêu cuối cùng của quá trình dạy học. 

+ Lý thuyết và thực hành được dạy và học tích hợp với nhau. Học dưới dạng tổ chức các 

hoạt động học. Các học liệu, các công cụ hỗ trợ cho học tập phải được thiết kế thích hợp 

với quá trình hình thành và phát triển năng lực người học. 

+ Người học phải được đánh giá liên tục, có được các thông tin phản hồi cụ thể về sự 

hình thành và phát triển năng lực của mình. 

+ Dạy học phải có đủ các điều kiện cần thiết cơ bản, như thời gian học tập và năng lực 

của người dạy. 

+ Người học có thể học hết Chương trình học ở các mức độ khác nhau, với các kết quả 

tùy thuộc vào năng lực và điều kiện của mỗi người học. 

(iii) Mô hình cấu trúc sách giáo khoa hiện đại. 

Mô hình cấu trúc sách giáo khoa hiện đại cho những năm đầu thế kỷ XXI làtheo định 

hướng phát triển năng lực người học.Điều đó nhằm thể hiện quan điểm vềmô hình sách 

giáo khoa phải có cấu trúc phù hợp với Chương trình đổi mới giáo dục của Việt Nam, 

tức là sách giáo khoa không chỉ quan tâm tới kiến thức mà mà cảkỹnăng, thái độ nhằm 

phát triển năng lực người học. Sách giáo khoa phải có tầm nhìn khoa học thuần túy nhưng 

nội dung của sách không thể coi nhẹ khoa học ứng dụng, khoa học thực tiễn. Để phát 

triển năng lực người học, sách giáo khoa bắt buộc phải thiết kế viết dưới dạng các hoạt 

động học, dưới dạng hướng dẫn tự học cho học sinh. Tuy nhiên các hoạt động học, các 

hướng dẫn học cần phải tuân thủ theo đúng các lý thuyết học tập của tâm lý học và giáo 

dục học. 

Ngoàichức năng chủ yếu của sách giáo khoa là: Truyền đạt kiến thức, cung cấp thông 

tin; Phát triển các kỹ năng sống; Hướng dẫn và chỉ đạo dạy học; Đánh giá học sinh và 

chức năng Kích thích hứng thú học tập của học sinh, sách giáo khoa còn hỗ trợ lớn cho 

việc thực hiện chiến lược/ phương pháp học tập tích cực như : 

+ Hướng dẫn học sinh tương tác, hợp tác; 

+ Hướng dẫn học sinh tự điều hành và chú ý có định hướng; 

+ Hướng dẫn học giải quyết vấn đề và lập kế hoạch các nhân cho tự nhận thức; 

+ Hướng dẫn sử dụng các nguồn tài liệu và công cụ học tập trong lớp; 

+ Hướng dẫn quá trình đánh giá và tự đánh giá cho học sinh và giáo viên. 

2. Cấu trúc sách VINES. 

2.1. Nguyên tắc chung. 

Sách VINES phải phù hợp với bối cảnh chung của Giáo dục đổi mới trên thế giới và Việt 

Nam, đồng thời không đi ngược với xu thế mô hình cấu trúc sách giáo khoa hiện đại.Cụ 

thể, cấu trúc sách VINES phải thể hiện, dạy học là quá trình kiến tạo, tự khám phá, xử 

lý thông tin. Học sinh trải nghiệm, tự tích lũy kiến thức, vốn hiểu biết và hình thành các 

năng lực, phẩm chất cho bản thân, thông qua các hoạt động học do giáo viên tổ chức 

.Tiến hành tổ chức hoạt động nhận thức cho học sinh. Dạy học sinh cách tìm ra chân lý. 

Quan tâm tới quá trình học, theo nhu cầu của học sinh . Sử dụng các phương pháp tìm 

tòi, khám phá, giải quyết vấn đề, trải nghiêm và dạy học tương tác. Tích cực hóa hoạt 

động học của học sinh. Dạy học phân hóa theo khả năng nhu cầu của từng học sinh. Dạy 
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học theo tốc độ học tập, nhận thức của học sinh. Tạo ra niềm vui, hứng thú và tình cảm 

lành mạnh trong quá trình học của học sinh. Học sinh tự học theo sách VINES với quy 

trình Cá nhânCặp đôiThảo luận nhóm. Giáo viên có vai trò mới, tổ chức, điều khiển, 

thúc đẩy, gợi  mở, xúc tác, trợ giúp, hướng dẫn, tìm tòi, động viên, cố vấn, trọng tài, 

trong các hoạt động học tập độc lập của học sinh. Đánh thức năng lực, tiềm năng trong 

mỗi em, chuẩn bị tốt cho các em tham gia hòa nhập cộng đồng và tạo ra phong cách học 

tập suốt đời sau này. 

Thiết kế sách VINES theo 5 nhóm hoạt động cơ bản. 

Ngoài ra, sách VINES cần được kế thừa và phát triển những thành công thực tiễn của 

Tài liệu Hướng dẫn học của mô hình VNEN (VietNam Escuela Nueva).Mô hình VNEN 

với những dấu hiệu đặc trưng về mặt sư phạm đã thể hiện một mô hình nhà trường tiên 

tiến, đổi mới theo hướng giáo dục hiện đại. Tài liệuHướng dẫn học của mô hình là sự 

sáng tạo là đặc trưng nổi trội nhất  đã đem lại hiệu quả và chất lương giáo dục lớn cho 

các nhà trường của mô hình. Có thể nói mô hình VNEN là mô hình nhà trường của đổi 

mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.. 

Chỉ trong thời gian ngắn triển khai mô hình, tới năm học 2016-2017, số các trường áp 

dụng Tài liệuHướng dẫn họcđã rộng khắp ở 63 tỉnh, Tp với hơn 30 % số trường tiểu học 

và gần 20 % số các trường THCS. Như vậy, về nguyên tắc sách VINES là phiên bản của 

Tài liệu Hướng dẫn học của mô hình VNEN nhưng đã được điều chỉnhvà thay đổi cho 

phù hợp với định hướng của CT- SGK sau năm 2018.  

2.2. Thiết kế các nhóm hoạt động trong sách VINES. 

Về cơ bản cấu trúc sách VINES có 5 nhóm hoạt động như sau: 

(i) Hoạt động Khởi động. 

Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh trước khi vào học bài mới. Huy động những kiến thức 

và kinh nghiệm của học sinh có liên quan tới nội dung kiến thức sắp học. Tạo tình huống 

có vấn đề để kích thích ham muốn, óc tò mò, khả năng sáng tạo của học sinh. Xác định 

rõ mục đích, mục tiêu bài học cho học sinh. 

Các hoạt động cá nhân, nhóm được tổ chức linh hoạt,qua đó xây dựng được ý thức hợp 

tác, tinh thần học tập lẫn nhau trong học sinh. Các em  được tổ chức hoạt động vui vẻ, 

nhẹ nhàng theo cặp, theo nhóm hoặc cả lớp các trò chơi, đố vui, câu hỏi có vấn đề ,  liên 

quan đến chủ đề bài học mới.  

(ii) Hoạt động Hình thành kiến thức. 

Học sinh tìm hiểu nội dung kiến thức của bài học, rèn luyện cho học sinh năng lực cảm 

nhận, tìm tòi và diễn đạt các khái niệm khoa học.Học sinh được lĩnh hội những kiến thức, 

kỹ năng theo lý các thuyết học tập, trọng tâm là Thuyết Kiến tạo, Thuyết Hoạt động và 

Thuyết Xã hội. Quy trình cơ bản, thường là : Học sinh tự nghiên cứu, trải nghiệm, khám 

phá, hình thành kiến thức của riêng mình thông quasử dụng học liệu (vật thật, mô hình, 

tài liệu...); tương tác, chia sẻ, trao đổi với bạn trong cặp,  trong nhóm để cùng nhau giải 

quyết vấn đề. 

Học sinh thực hành, áp dụngvào các tình huống tương tự, nhưng dựa trên những dữ liệu 

khác để củng cố kiến thức, kỹ năng vừa được lĩnh hội; bước đầu hợp thức hóa kiến thức 

mớivào hệ thống kiến thức (tri thức), kỹ năng đã có của bản thân.  

(iii) Hoạt động Luyện tập. 

Học sinh phải vận dụng trực tiếp những hiểu biết đã học vào giải quyết các bài tập/tình 

huống cụ thể tương tự các bài tập/ tình huống đã học nhưng có thay đổi các dữ liệu ban 
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đầu. 

 Nhóm hoạt động này mang tính cá nhân cao và cần có sự hỗ trợ của bạn của nhóm để hoàn 

thành các câu hỏi, bài tập, bài thực hành. 

(iv) Hoạt động Vận dụng. 

Khuyến khích học sinh hình thành ý thức và năng lực thường xuyên vận dụng những điều 

đã học được để giải quyết các vấn đề trong học tập và trong cuộc sống; góp phần củng cố 

kỹ năng, trải nghiệm qua thái độ, phát triển năng lực học tập và hoạt động thực tiễn cho học 

sinh.   

(v) Hoạt động Tìm tòi và mở rộng. 

Khuyến khích học sinh tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo, tìm hiểu và mở rộng kiến thức, ứng 

dụng kiến thức theo phương châm học tập suốt đời.; nhận thức đầy đủ hơn về giá trị của 

kiến thức đối với cuộc sống của bản thân và cộng đồng. Đây là thành tố cuối cùng thể 

hiện năng lực của người học 

Như vậy, các hoạt động trong sách VINES, thực chất là thực hiện các chức năng của 

hoạt động học của học sinh. Tuy nhiên, cấu trúc sách VINES, cũng có thể hiểu là dựa 

trên mô hình cấu trúc học trải nghiệm của GS Kolb người Mỹ (1939), đưa ra năm 1984, 

cụ thể, ông đưa ra 4 giai đoạn học theo quy trình khép kín gồm: (i) Giai đoạn 1 gọi là 

kinh nghiệm. Đây còn gọi là kinh nghiệm cụ thể (Concrete Experience). Quá trình học 

tập phải tạo ra tình huống thực tế có vấn đề để hướng dẫn học sinh sẵn sàng cho tiếp 

nhận tri thức mới. Giai đoạn này học sinh có nhiệm vụ huy động, nhớ lại tri thức cũ có 

liên quan. (ii) Giai đoạn 2 gọi là phân tích. Đây còn gọi là tư duy về kinh nghiệm trước 

đó (Reflective Observation). Học sinh tìm nguyên nhân, bản chất vấn đề xuất phát từ 

đâu, mối quan hệ tri thức mới và cũ là gì ? Trả lời các câu hỏi : Tại sao ? Cái gì gây ra ? 

Đã tạo ra cái gì ? Những nhân tố gì ? Lỗi/sai sót gì ? Khó khăn/dễ dàng nhất ? Cảm nhận 

? (iii) Giai đoạn 3 gọi là khái quát. Đây còn gọi là hình thành khái niệm/ tri thức mới 

(Abstract Conceptualization). Học sinh dùng tư duy phân tích, tổng hợp và khái quát hóa 

những dữ kiện, ý tưởng mới và kết hợp với tư duy từ trước đó để hình thành tri thức mới. 

Bước này cần có kỹ năng tư duy cao cấp hơn. Trả lời các câu hỏi : Bài học gì? Chiến 

lược gì? Quy luật gì? Nguyên tắc gì? Kết luận gì? (iv) Giai đoạn 4 gọi là thay tri thức cũ 

bằng tri thức mới. Đây còn gọi là thử nghiệm tích cực (Active Experimentation). Học 

sinh bổ sung, sắp xếp và thay đổi kiến thức cũ bằng kiến thức mới trong tri thức của 

mình. Phải hình thành được phương pháp thực hiện, cách áp dụng mới cho học sinh. Trả 

lời các câu hỏi : Phương pháp làm là gì? Cam kết làm gì? Áp dụng ở đâu? Áp dụng như 

thế nào? Các bước áp dụng cụ thể? 

Sách VINES, thực chất là kế hoạch hay một bản hướng dẫn tự học có định hướng cho 

học sinh, bao gồm một hệ thống các hoạt động, các hướng dẫn, các câu lệnh và các câu 

hỏi được sắp xếp hợp lý, chặt chẽ, có ý đồ. Học sinh tự học có định hướng là mục tiêu 

chính của sách VINES. Tự học, không hiểu theo nghĩa truyền thống là một quá trình tự 

bản thân học sinh thu thập thông tin, xử lý thông tin để biến thành kiến thức của mình,mà 

ở đây được hiểu là tự học có định hướng, theo sách VINES và theo hướng dẫn của giáo 

viên cùng sự trợ giúp của nhóm học tập. Học sinh phát triển tư duy qua hình thức tự học 

là phù hợp tốt nhất với thuyết học tập kiến tạo. Hoạt động tự học có một vai trò hết sức 

quan trọng nó quyết định sự phát triển các phẩm chất nhân cách của học sinh. Tự học 

giúp học sinh hiểu sâu, mở rộng, củng cố và ghi  nhớ bài học một cách vững chắc. Tự 

học giúp học sinh có khả năng vận dụng các tri thức đã học vào việc giải quyết những 

nhiệm vụ học tập mới. Tự học giúp học sinh hình  thành được tính tích cực, độc lập tự 
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giác trong học tập. Tự học giúp học sinh hình  thành được nề nếp làm việc khoa học. Tự 

học giúp học sinh hình thành và phát triển khả  năng phân tích, tổng hợp bài học, đây là 

một phẩm chất quan trọng của tư duy. 

Cấu trúc sách giáo khoa phụ thuộc vào môn học, cấp học và cả bài học cụ thể mà không 

thể vận dụng một cách máy móc cấu trúc chung khi thiết kế từng bài học trong bộ sách 

VINES. Tuy nhiên do có nhiều mô hình cấu trúc sách giáo khoa khác nhau, nên sách 

VINES sẽ có cấu trúc đặc trưng cơ bản như đã phân tích ở trên. 

Dưới đây, chúng tôi muốn đưa ra cấu trúc sách VNES để bạn đọc hiểu rõ hơn nội dung 

bộ sách VINES. 

2.3.  Bản chất hoạt động dạy và học trong VINES. 

Khi các trường áp dụng sách VINES, quá trình dạy học đã thay đổi cơ bản, cụ thể : 

 Về hoạt động học. 

Bản chất của hoạt động học trong VINES là học sinh được tự học theo sách VINES. 

Người ta gọi đây là tự học có định hướng với sự hỗ trợ giúp đỡ của giáo viên, bạn học 

cùng nhóm và các phương tiện, công cụ,  hỗ trợ học tập trong lớp. Bản chất của hoạt 

động học trong VINES  này rất khác so với cách học trong các trường học truyền thống, 

đó là học sinh chủ yếu ngồi nghe, ghi chép và thực hiện thụ động các yêu cầu, mệnh lệnh 

của giáo viên. 

Như vậy, tự học ở đây không có nghĩa là tự thân học sinh học một mình, tự mình khám  

phá, chiếm lĩnh tri thức, mà học sinh ở đây, hơn nữa là học sinh bậc giáo dục cơ bản, là 

cần được giáo viên dạy cách học tự học và dần dần có thói quen tự học theo hướng dẫn 

chủ yếu của giáo viên. Học sinh tự học trong một môi trường học tập tương tác của giáo 

viên, học sinh, cha mẹ các em và cùng với sự hỗ trợ của các phương tiện, kỹ thuật dạy 

học. Học sinh tự học, hay chính xác hơn là giáo viên hướng dẫn học sinh tự học, hướng 

dẫn phương pháp học  và để tiến tới học sinh có cách học, có phong cách học tập suốt 

đời.  

Khác với mô hình truyền thống, học sinh trong VINES bao giờ cũng phải thực hiện 3 

hành động tương tác trong lớp học, gồm : 

(i) Học sinh tương tác với nội dung học tập, tức là học sinh sử dụng sách VINES, sách 

tham khảo  và các công cụ hỗ trợ học tập trong lớp; 

(ii) Học sinh tương tác với giáo viên, nghĩa là trong quá trình hoạt động học,  học sinh 

là chủ thể, luôn chủ động trong  học tập và giáo viên là người luôn quan sát, hướng dẫn 

hỗ trợ, đánh giá quá trình học tập của học sinh; 

(iii) Học sinh tương tác với học sinh, tức là học sinh tự học, tự vận động và tự chiếm lĩnh 

kiến thức cho bản thân, đồng thời không độc lập mà luôn cộng tác ( hợp tác) với các bạn 

trong nhóm, trong  lớp để cùng nhau học tập có kết quả và cùng nhau phát triển toàn diện 

phẩm chất, nhân cách cho mỗi học sinh. 

Do chức năng hoạt động là đặc thù của hoạt động học của học sinh. Vì thế, giáo viên 

nhất thiết phải dành thời gian để giới thiệu, làm quen hoạt động học trong VINES, nhất 

là những học sinh đầu cấp ở lớp 2, lớp 3. Vào đầu năm học mới, các trường học nên có 

kế hoạch, ít nhất một tuần lễ để tổ chức cho học sinh học cách học, bao gồm : Giới thiệu 

đặc điểm, cấu trúc sách VINES;  Những hoạt động chủ yếu của học sinh trên lớp;  Những 

nhiệm vụ cơ bản của học sinh trong quá trình học tập; Những mối quan hệ và cách thức 

giao tiếp và tương tác chủ yếu trong lớp. . . 



121 

 Về hoạt động dạy 

Bản chất của hoạt động dạy trong VINES là giáo viên không giảng giải thuyết trình trên 

lớp theo cách thông thường, như của trường học truyền thống mà thường xuyên theo dõi, 

quản lý chặt chẽ mọi hoạt động trong lớp, sẵn sàng can thiệp, giúp đỡ  và hướng dẫn 

học sinh học tập và phát triển. Mục tiêu bài học, phương pháp học, các bước nhận thức, 

cách thức tư duy và nội dung học tập đã được tích hợp một cách khoa học trong sách 

VINES, nhiệm vụ của giáo viên là cùng với học sinh hiểu và làm đúng theo sách VINES. 

Sách VINES , thực chất là bản hướng dẫn học sinh tự học, tự mình chiếm lĩnh và lĩnh 

hội kiến thức, giáo viên không phải dùng lời nói, bằng phấn trắng và bằng bảng đen 

thuyết giảng , trình bày và giải thích cho học sinh hiểu và ghi nhớ kiến thức như theo 

cách truyền thống. Trách nhiệm quan trọng và trung tâm của  giáo viên lúc này là quan 

sát, lắng nghe, di chuyển để tìm hiểunhững học sinh không hiểu hay không biết thực 

hiện các hoạt động học trong sách VINES, để phản biện cũng như có biện pháp, hỗ trợ 

và giúp đỡ kịp thời. Trong mô hình truyền thống, giáo viên luôn luôn là người chủ động, 

được tự mình giảng giải cho học sinh những kiến thức môn học của mình đã tích lũy và 

đã được chuẩn bị sẵn trong giáo án lên lớp. Trong VINES lại ngược lại, học sinh được 

chủ độngtự  tìm hiểu bài học qua sách VINES trong khi đó giáo viên là người luôn luôn 

sẵn sàng, luôn tìm cách hướng dẫn, giúp đỡ hoặc  hỗ trợ  kịp thời học sinh khi các em 

gặp khó khăn hay vướng mắc trong quá trình  học tập. Nghĩa là giáo viên thường là người 

bị động trước mọi hoạt động học của học sinh. Điều này đòi hỏi người giáo viên trong 

VINES, không những  cần phải hiểu biết sâu sắc chuyên môn, nghề nghiệp của mình, 

mà còn thường xuyên quan tâm và thấu hiểu tất cả học sinh trong lớp do mình giảng dạy, 

phụ trách. Có như vậy, giáo viên mới có khả năng chuyển đổi từ người đang bị động 

sang  thế chủ động trong suốt quá trình giảng dạy, giáo dục của mình . 

III. Kết luận và kiến nghị 

Sách VINES, được nghiên cứu hết sức  nghiêm túc, giống như một khoa học cơ bản, bởi 

hàng trăm các chuyên gia, nhà khoa học có am hiểu thực tế Giáo dục phổ thông Việt 

Nam và luôn cập nhật xu thế đổi mới Giáo dục thế giới. Sách VINES cũng được kế thừa 

những trải nghiệm vô cùng quý giá mà không có bộ sách nào có được, đó là triển khai 

trên diện rộng với nhiều năm học Tài liệu Hướng dẫn học của mô hình VNEN. Nếu gọi 

Tài liệu Hướng dẫn học của Dự án VNEN là phiên bản 1.0 thì sách VINES là phiên bản 

2.0 với đầy đủ những ưu điểm của phiên bản 1.0 đồng thời hoàn thiện và bổ sung những 

yêu cầu khắt khe về khoa học sách giáo khoa hiện đại, cũng như yêu cầu đổi mới căn 

bản toàn diện Giáo dục Việt Nam. Sách VINES, chắc chắn sẽ trụ vững chắc chắn trong 

nhiều bộ sách khác nhau ở Giáo dục Phổ thông. 
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CẤU TRÚC SÁCH VINES - Hình (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyển đổi CT 

Giáo dục hiện 

hành để tiếp cận 

CT phát triển 

phẩm chất, năng 

lực, cho học sinh 

 

 

1- Phát triển kiến thức và kỹ năng 

Toán, Tiếng Việt, Khoa học và nghệ 

thuật 

 

2- Phát triển kỹ năng tự học, tự giải 

quyết vấn đề, tự quản, hợp tác, giao 

tiếp và tự lo cho bản thân 

 

3- Phát triển các thói quen và ý thức 

chăm chỉ, tự tin, tự trọng, tự chịu trách 

nhiệm, trung thực, kỷ luật, đoàn kết và 

yêu thương. 

 

4- Hình thành các giá trị và đức tính 

khác, tiến tới hoàn thiện cấu trúc nhân 

cách con người mới 

 

 

1-HOẠT ĐỘNG 

Khởi động 

 

2- HOẠT ĐỘNG 

Hình thành kiến thức 

 

3- HOẠT ĐỘNG 

Luyện tập 

4-HOẠT ĐỘNG 

Vận dụng 

 

5-HOẠT ĐỘNG  

Tìm tòi mở rộng 

 

1- Tự học có định hướng; học tập 

sáng tạo và học cách học tập suốt 

đời. 

 

2- Học qua trải nghiệm; qua giao 

tiếp; qua tình huống; qua hợp tác: 

GV-HS-HS và qua tương tác: TL-

HS-GV. 

-  Học nhóm; trò chơi học tập và 

hoạt động xã hội- Luyện tập, thực 

hành và rèn luyện kỹ năng các kiến 

thức cơ bản. 

 

3- Sử dụng các công cụ hỗ trợ trong 

lớp học (HĐTQ, các góc, thư viện và 

bản đồ cộng đồng). 

 

4-  Phát triển kỹ năng sống , kỹ năng 

xã hội và kỹ năng làm việc. 

 

5-  Đánh giá theo quá trình và vìhọc 

tập. 

 

6- Liên hệ với gia đình,cộngđồng và 

xã hội. 

1-HỌC TẠP  

TRÊN CƠ SỞ 

KIẾN TẠO 

2-HỌC TẬP QUA 

XÃ HỘI HÓA. 

3-HỌC TẬP QUA 

HOẠT ĐỘNG. 

 

Đảm bảo các Hoạt 

động chung : Khởi 

động-Hình thành 

kiến thức-Thực 

hành - Vận dụng 

MỤC TIÊU QUY TRÌNH TỔNG 

QUÁT 

HƯỚNG DẪN-CÂU HỎI 

Cơ sở 

Cụ thể Hoat động 

Tổng thể 
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35. GIÁ TRỊ RIÊNG CỦA TRƯỜNG HỌC HẠNH PHÚC 

Thứ Bảy, 21/9/2019 18:30 

GD&TĐ - Ông Đặng Tự Ân – Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông 

Việt Nam (VIGEF) – cho rằng:  Trường học hạnh phúc (THHP) có giá trị riêng, 

điểm sáng được “phát lộ” thông qua những con người có phong cách sống, qua 

quá trình dạy - học nhẹ nhàng mà hiệu quả và qua môi trường giáo dục hấp dẫn 

với trẻ và cha mẹ các em. 

Niềm vui tới trường. Ảnh minh họa/ Internet 

Hạnh phúc và Cảm xúc 

Hạnh phúc (HP)  là một trạng thái cảm xúc (CX) của con người khi thỏa mãn một nhu 

cầu nào đó mang tính trìu tượng. Hay nói cách khác, HP là loại CX  bậc cao, đặc biệt 

chỉ có ở con người. Khi CX bùng nổ, cao trào người ta cảm nhận được HP. Vì thế 

thành quả của khoa học CX cũng chính là thành quả hay giá trị sống về HP. 

HP là một trạng thái tâm lý phức tạp gồm 3 thành tố riêng biệt được diễn ra : một trải 

nghiệm cụ thể của con người; một phản ứng  sinh lý xảy ra; và một phản hồi với hành 

vi cụ thể và rõ ràng. Khi HS  nhận thấy HP sẽ giúp não tập trung chú ý, tăng thêm đam 

mê và thôi thúc các em thực hiện các hoạt động học từ  đó  đạt được mục tiêu học tập 

tốt nhất cho mình. 

HP có tính lan truyền. HS đang tương tác với bạn  hay một nhóm nhóm bạn (trực tiếp 

hay trên mạng xã hội ảo) đều có thể “lây” hay “bị lây”  CX tích cực hay tiêu cực. Mức 

độ cảm nhận CX cao hơn, nghĩa  là HS đã có được  HP. Từ đó có thể thấy sự kết nối, 

lan tỏa HP của các thành viên trong trường, đặc biệt là giữa GV và HS là luôn luôn  có 

thể xảy  ra. 

Do cùng  gốc là CX, nên HPcũng có hai mặt tích cực và tiêu cực và quan niệm HP của 

mỗi người là rất khác nhau. Hiện tại có tới hàng nghìn và tương lai cũng sẽ có hàng 
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nghìn quan niệm và phân loại mới về HP. Nghèo quá thì khổ rồi. Nhưng giầu quá chắc 

đâu đã sướng. Người Thụy Điển có triết lý HP là LAGOM, nghĩa là HP là sự vừa đủ 

hay cân bằng. Biết thế  

nào là đủ, thấy hài lòng là đủ rồi. Vương quốc Bhutan kinh tế đứng cuối thế giới nhưng 

mọi người dân ở đây  đều thấy hài lòng và cảm thấy HP nhất thế giới vì họ nhận thấy 

có thể “đủ” nhưng “không đầy”. Thiên tài Các Mác nói : “ Hạnh phúc là đấu tranh”.  

Danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh quan niệm Hạnh phúc là đồng nghĩa với 

những gì tốt đẹp, mới mẻ và đầy tràn hy vọng.  

CX và HP cùng  có đối trọng lớn là trí và vì thế con người luôn điều khiển và quản trị 

được nó.  Mặt khác HP cũng chính là kỹ năng mềm, do vậy cùng với lý trí, chúng ta 

cũng hoàn toàn có thể rèn luyện, đào tạo để mọi trẻ em đều có HP và đều được hưởng 

HP. 

Hiểu về trường học hạnh phúc  

Xuất phát từ mục đích của THHP là thúc đẩy sự phát triển toàn diện và đem lại HP 

cho người học, theo ông Đặng Tự Ân, chúng ta có thể coi triết lý THHP như là: Con 

người ta tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nhờ có hạnh phúc. Từ đó, ông quan niệm: 

THHP là ngôi trường mà ở đó học sinh được phát triển toàn diện, trở thành chính mình 

và các em được che chở bởi môi trường học tập an toàn, thân thiện và đầy tình thương. 

“Khoa học đã chứng minh, việc đưa mô hình THHP vào nhà trường dưới dạng lồng 

ghép vào các mô hình dạy học đổi mới khác thì thành tích học tập của HS được tăng 

lên 10 - 12%. Hạnh phúc như một loại kỹ năng mềm và được hình thành theo quy trình 

vòng tròn khép kín, như sau: Môi trường học đường -HS tỏ thái độ - Bắt đầu động não 

- Nhận thấy hạnh phúc (tích cực hay tiêu cực) - Đưa ra hành động phù hợp - Có thành 

tích học tập - Môi trường học đường" - ông Đặng Tự Ân. 

Khi coi THHP là mô hình nhà trường đổi mới, thì bản chất của mô hình không khác 

nhiều so với các mô hình giáo dục đã có ở nhiều quốc gia, như: “Trường học thân thiện 

với trẻ em” (CFS) của UNICEF hay “Trường học thân thiện và học sinh tích cực” của 

Việt Nam… 

Ông Đặng Tự Ân cho rằng, điểm khác biệt có tính sáng tạo của mô hình THHP là 

người ta đã “lọc” ra những nội dung tâm lý và xã hội từ các thành tố của tất cả các mô 

hình giáo dục đã có để rồi tổng hợp lại thành 22 tiêu chí mang đặc trưng của một 

THHP. Mô hình THHP được xây dựng trên cơ sở một số các nguyên lý học tập cơ bản 

như: Lý thuyết học tập cảm xúc; Lý thuyết học tập xã hội; Lý thuyết Perma về tâm lý 

học tích cực… 

Không cần tốn tiền vẫn có trường học hạnh phúc 

Hãy quan niệm: Một khi hiệu trưởng, GV thay đổi và cả nhà trường sẽ thay đổi. Khi 

ấy HS sẽ được hưởng niềm vui và có hạnh phúc; cha mẹ học sinh, cộng đồng thay đổi 

và cả xã hội sẽ thay đổi. HS cũng sẽ được hưởng niềm vui và có hạnh phúc. 

Ông Đặng Tự Ân cho rằng, hạnh phúc không phải là cái gì đó cao siêu hay trên trời 

rơi xuống, được ai ban phát, mà nó nằm ngay trong cảm nhận, suy nghĩ và hành động 

cụ thể hàng ngày của mỗi GV và HS, nhất là khi họ được trải nghiệm. Do vậy nếu gọi 

là Dự án THHP, thì khi triển khai dự án này sẽ không tốn nhiều tiền mà có ngay hiệu 

quả về văn hóa học đường. 



125 

Theo ông Đặng Tự Ân, mỗi nhà trường hãy bắt đầu từ hiệu trưởng để cùng nhau thảo 

luận rồi thực hiện khung tiêu chí, gồm 3 nhóm, do UNESCO đưa ra về những gì có 

thể xây dựng để mỗi nhà trường trở thành THHP: 

 

Ông Đặng Tự Ân và học sinh tiểu học 

Thứ nhất, về con người, bao gồm các mối quan hệ có liên quan trong trường, như: 

Tình bạn học đường giữa các HS; HS quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau; Tình thương 

và sự bao dung của người thầy với HS. Các em cần nhiều hơn nụ cười hiền hậu của 

thầy cô; Giúp HS có nhu cầu đặc biệt và theo đuổi ước mơ; Cộng đồng hỗ trợ thiết 

thực cho trường; Khuyến khích cha mẹ học sinh tham gia toàn diện và thường xuyên 

với trường. Tin tưởng nhà trường và kính trọng GV; Lãnh đạo trường bình đẳng, tôn 

trọng và giao quyền tự chủ nhiều cho GV và HS. 

Thứ hai, về quá trình, bao gồm các phương pháp dạy học, như: Học nhóm; Nội dung 

học tập có liên hệ với thực tiễn; Khối lượng học tập hợp lý, giảm áp lực cho HS; HS 

tự do bày tỏ ý kiến và được phép mắc lỗi trong học tập; Tổ chức hoạt động học thú vị 

và lôi cuốn; GV thường xuyên phản hồi tới HS, lắng nghe cảm xúc các em; Tăng 

cường hoạt động trải nghiệm trong lớp và ngoài nhà trường; Học ở ngoài thiên nhiên 

và trong xã hội. 

Thứ ba, về địa điểm học, bao gồm các yếu tố về môi trường, như: HS được chơi ngoài 

trời, gần gũi thiên nhiên, cây xanh; Khung cảnh nhà trường đẹp và bắt mắt; Trường 

lớp ấm áp và thân thiện; An toàn và không cạnh tranh, không căng thẳng và không mất 
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vệ sinh; Dinh dưỡng cho học sinh được đảm bảo; Nhu cầu HS ngày càng được đáp 

ứng. (Hiếu Nguyễn) 

 

36. KỲ THI '2 TRONG 1' LÀ CÁCH LÀM ĐÚNG HƯỚNG 

GD&TĐ27/07/18 14:58 GMT+7 

'Không có sự cố nếu đội ngũ làm thi ở địa phương nghiêm túc, chuyên nghiệp' - 

ông Đặng Tự Ân - Giám đốc Quỹ quốc gia về Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông 

- cho biết như vậy khi nêu quan điểm về Kỳ thi THPT quốc gia vừa qua. 

Hãy nhìn nhận, đánh giá công bằng, khách quan 

- Sau Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, có ý kiến cho rằng việc tổ chức kỳ thi với 2 mục 

đích là không còn phù hợp, ông nghĩ sao? 

Năm nay là năm thứ 4 chúng ta tổ chức kỳ thi với mục đích kép, vừa công nhận tốt 

nghiệp phổ thông cho học sinh, vừa làm căn cứ tuyển sinh cho các trường đại học, cao đẳng. 

Hình thức thi này đã giải quyết được tồn tại từ nhiều năm là học sinh phải vất vả, chịu 

đựng bốn kỳ thi trong năm, chỉ cách nhau một thời gian ngắn, hơn một tháng. Không 

chỉ học sinh chịu áp lực mà gia đình các em cũng phải mất tiền bạc, công sức không 

nhỏ cho chi phí các kỳ thi. 

Khi tổ chức riêng kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, các địa phương không thể tìm cách nào 

đó để hài hòa giữa hai mục tiêu là vừa đảm bảo chất lượng học tập cho học sinh và 

vừa đảm bảo an sinh xã hội, trước sức ép cho ra trường với hàng vạn học sinh phổ 

thông mỗi năm. Kỳ thi “2 trong 1” thực sự giải quyết được những bức xúc của các 

địa phương từ nhiều năm mà vẫn đảm bảo chất lượng đầu ra và chất lượng đầu vào 

cho giáo dục. 

Năm nay cũng là năm thứ 2 kỳ thi hầu hết sử dụng hình thức thi trắc nghiệm khách 

quan (trừ môn Ngữ văn), thể hiện được thế mạnh của nó đối với kỳ thi quốc gia và với 

quy mô lớn. Nội dung bài thi trắc nghiệm bao quát được hầu hết kiến thức của học 

sinh đã được học ở lớp 11 và lớp 12 và học sinh chỉ có thể trả lời đúng khi các em nắm 

được bản chất các khái niệm khoa học. 

Đây thực sự là cách làm đúng hướng theo triết lý giáo dục đổi mới mà chúng ta đang 

thực hiện. Trong cùng một phòng thi, mỗi thí sinh có một mã đề thi riêng, đã giải quyết 

triệt để hiện tượng học sinh quay cóp, chép bài của bạn và giám thị lúc này thực sự 

được nhàn rỗi trong quá trình coi thi. Có thể nói, quá trình tổ chức coi thi là rất khách 

quan và giải quyết được trật tự, kỷ luật phòng thi mà chưa kỳ thi nào từ trước tới nay 

có thể làm được. 

Có lẽ, ý kiến cho rằng, Kỳ thi THPT quốc gia  không còn phù hợp là bởi vi phạm đáng 

tiếc xảy ra ở Hà Giang, Sơn La. 

Những cán bộ vi phạm nghiêm trọng Quy chế thi đã bị cơ quan chức năng khởi tố hoặc 

sẽ khởi tố. Tham nhũng và lợi ích nhóm là hai “vấn nạn” mà Đảng và Nhà nước ta 

đang quyết tâm và bằng mọi biện pháp chống lại và loại trừ. 

Cán bộ quản lý giáo dục ở địa phương đã lợi dụng chức trách và nhiệm vụ được giao 

để vụ lợi, chắc chắn họ sẽ bị pháp luật trừng trị một cách thích đáng. 

https://baomoi.com/bao-giao-duc-thoi-dai-gd-td/p/181.epi
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Đành rằng “con sâu làm rầu nồi canh”, nhưng một nhóm người vi phạm pháp luật, 

không thể làm xấu đi hình ảnh đẹp đẽ của hàng triệu cán bộ giáo viên trong ngành 

Giáo dục, đang miệt mài ngày đêm chăm lo cho thế hệ trẻ. 

Ông Đặng Tự Ân - Giám đốc Quỹ quốc gia về Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông 

“Chúng ta không nên từ việc cố tình sai phạm Quy chế thi của một số cá nhân trong 

một vài tỉnh trong kỳ thi năm nay mà thay đổi phương thức thi THPT quốc gia vốn đã 

được thử thách qua thực tế và bằng công sức của nhiều người, nhiều năm, không dễ 

mà có được”.(Ông Đặng Tự Ân) 

Đành rằng, giáo dục là ngành cao quý, luôn đề cao sự rèn luyện giá trị của nhân cách, 

nhưng giáo dục cũng khó thoát ra được những nhức nhối chung về tham nhũng và lợi 

ích nhóm đang xảy ra ở hầu hết các địa phương, thuộc nhiều lĩnh vực kinh tế, quốc 

phòng và an ninh của nước ta. 

Chúng ta nên nhìn nhận đánh giá về giáo dục trước những tiêu cực của một nhóm 

người thoái hóa, biến chất gây ra trong Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, dưới góc nhìn 

khách quan, thực tiễn và tích cực nhất. 

- Ông đánh giá cao phương thức thi THPT quốc gia, nhưng bên cạnh đó còn vấn đề 

gì ông có thể đóng góp thêm để kỳ thi năm tới tốt hơn? 

Tôi cho rằng, Quy chế thi cần quán triệt, quy trách nhiệm cho người đứng đầu. Chúng 

ta không thể cứ dựa vào tập thể, một nhóm người được phân công để chứng kiến, giám 

sát và nghĩ là họ phải làm đúng theo quy chế. Mỗi công đoạn hay mỗi hoạt động tổ 

chức coi và chấm thi phải do một cá nhân chịu trách nhiệm. 

Ban chỉ đạo thi cần giao thêm trách nhiệm, tức là phải vừa chỉ đạo vừa trực tiếp tham 

gia các hội đồng thi. Thực tế cho thấy, những địa phương nào có đội ngũ cán bộ làm 

thi nghiêm túc, chuyên nghiệp thì Ban chỉ đạo ở đó “khỏe”, kỳ thi không xảy ra sự cố 

và ngược lại. 

https://photo-3-baomoi.zadn.vn/w1000_r1/2018_07_27_181_27048248/122a13e6f9a010fe49b1.jpg
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Lãnh đạo các trường đại học và cao đẳng cần tham gia trực tiếp vào các hội đồng chấm 

thi ở cả 63 tỉnh, thành phố; phải trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả chấm thi và chất 

lượng tuyển sinh vào các trường mà mình sẽ có nhiệm vụ GD-ĐT. 

Năm nay, tuy có quy định rõ ràng cho các thành viên giám sát trong quá trình chấm 

thi trắc nghiệm, nhưng vẫn có tiêu cực xảy ra. Nếu các trường đại học, cao đẳng trực 

tiếp chấm thi, tôi nghĩ những địa phương có ý đồ tiêu cực khó có thể thực hiện. 

Cuối cùng, tôi bày tỏ quan điểm cần tiếp tục triển khai Kỳ thi THPT quốc gia lần thứ 

5, năm 2019, với một số chỉnh sửa bổ sung về mặt tổ chức thi và một số kỹ thuật trong 

quy định về chấm thi. 

- Xin cảm ơn ông! 

 

 

37. MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚIĐI TIẾP HAY DỪNG LẠI? 

Tuệ Nguyễn 

 09:42 - 29/07/2017 2 THANH NIÊN 

Gần đây, mô hình trường học mới VN (VNEN) lại gây chú ý bởi phản ứng từ dư 

luận xã hội và chính quyền một số địa phương. 

Trả lời Thanh Niên, ông Đặng Tự Ân, nguyên chuyên gia trưởng của dự án VNEN 

cũng đã chỉ ra một số bất cập, đồng thời kiến nghị giải pháp khắc phục trong năm học 

tới. 

Ông Ân cho biết: VNEN đã thay đổi cách dạy học chủ yếu là “giáo viên (GV) nói và 

học sinh (HS) nghe, chép bài” bằng “GV hướng dẫn và HS tự học”. Thay đổi cách dạy 

là như vậy, nhưng khi thực hiện cần linh hoạt, phải làm từ từ, theo từng giai đoạn và 

tùy thuộc vào đối tượng cụ thể HS... 

Theo dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông mới, năng lực tự học được coi là 1 

trong 10 năng lực cần phải có của HS. Chính vì vậy, trách nhiệm của mỗi GV là phải 

rèn luyện bản thân để có thể hoàn thành nhiệm vụ phát triển tốt nhất các năng lực cho 

HS. 

Với những ưu điểm như vậy, theo ông, tại sao VNEN vẫn bị phản đối ở một số địa 

phương? 

Có 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất, hoạt động truyền thông để thay đổi nhận thức về 

VNEN làm chưa tốt, chưa đầy đủ, đôi khi chưa chính xác. Chỉ chú ý đối tượng trong 

các nhà trường (mà làm cũng chưa thật tốt), ít chú ý tới đối tượng rộng lớn khác trong 

xã hội. Vì thế, cá biệt còn có một số lãnh đạo chính quyền địa phương do chưa có điều 

kiện tìm hiểu đầy đủ bản chất của mô hình nên chưa đồng tình, ủng hộ khi triển khai 

VNEN. 

 

https://thanhnien.vn/author/tue-nguyen-431.html
https://thanhnien.vn/giao-duc/mo-hinh-truong-hoc-moi-di-tiep-hay-dung-lai-860177.html#commentbox
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Ông Đặng Tự Ân cùng học sinh ở trường học vùng cao 

 

 

Thứ hai, tập huấn bồi dưỡng GV chưa làm đủ, nên hiệu quả hạn chế, dẫn đến một bộ 

phận GV, nhất là những GV năng lực chuyên môn hạn chế, chưa hiểu rõ và chưa nắm 

vững đầy đủ phương pháp dạy học VNEN. 

Cuối cùng, một số nơi do điều kiện chưa đồng bộ, lại không biết vận dụng linh hoạt, 

sáng tạo, áp dụng máy móc theo văn bản, theo những gì được tập huấn, gây ra những 

khó khăn không đáng có, từ đó dẫn đến có phản ứng ngược đối với VNEN. 

Có ý kiến cho rằng sau khi kết thúc dự án thì đang trong tình trạng bị “đem con bỏ 

chợ” khiến cho việc đổi mới về phương pháp dạy học ở bậc tiểu học bị dang dở. Ông 

có thể giải thích gì về lo lắng chính đáng này? 
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Tôi không nghĩ VNEN đang “thất bại”, “vỡ trận” 

hay “đem con bỏ chợ” như một số ý kiến cá nhân 

một số người. Nói như một giám đốc sở GD-ĐT 

của một TP lớn, khi trả lời phỏng vấn với báo 

chí, rằng: “Bản chất VNEN là cùng nội dung 

chương trình hiện hành như nhau, chỉ đổi mới 

phương pháp tổ chức dạy học tại lớp, vì thế 

không có gì là ghê gớm cả”. Vì thế, thay vì lo 

lắng, tôi kiến nghị với Bộ GD-ĐT: Cần sớm 

công bố báo cáo đánh giá độc lập về tác động 

VNEN của Ngân hàng Thế giới (WB). Tôi được 

biết đây là cuộc khảo sát có quy mô và bài bản 

và đã đưa rất nhiều bằng chứng khoa học thực 

tiễn và rất xác đáng. Bộ cũng chính thức thông 

báo tới các địa phương kết quả khảo sát VNEN 

cũng như kết quả đánh giá về tài liệu hướng dẫn 

học của VNEN. Các kết quả báo cáo này sẽ là 

kết luận đánh giá tổng quan về VNEN. Những 

vấn đề cụ thể khác trong quá trình triển khai 

VNEN sẽ tìm các giải pháp khắc phục một cách 

riêng lẻ, phù hợp với từng địa phương. 

Bên cạnh đó, các vụ chuyên môn của Bộ cần sớm có kế hoạch tổ chức ngay việc bồi 

dưỡng, tập huấn lại cho các trường, các địa phương đang tổ chức dạy học theo VNEN. 

 Ngành GD-ĐT đang chuẩn bị cho cuộc đổi mới căn bản, toàn diện, trong đó sẽ có 

một chương trình giáo dục phổ thông mới hoàn toàn. VNEN sẽ tiếp tục ra sao ở chương 

trình giáo dục phổ thông mới hay thí điểm dang dở như nhiều người lo ngại? 

Triển khai phương pháp dạy học, phương pháp giáo dục trong VNEN là một biện pháp, 

một cách tiếp cận cụ thể mục tiêu giáo dục trong dự thảo chương trình giáo dục phổ 

thông mới. Vì thế, những trường áp dụng hiệu quả VNEN, sẽ là đi trước, là lợi thế khi 

triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Thực hiện nghị quyết của Quốc hội, 

có một chương trình và nhiều sách giáo khoa, chúng tôi hy vọng rằng rút kinh nghiệm 

(cả ưu điểm và hạn chế) từ tài liệu hướng dẫn học của VNEN, bộ sách mới sẽ được 

viết theo hướng tăng cường hỗ trợ cho GV và HS dạy và học chủ động, tích cực, sáng 

tạo sẽ được trình Bộ GD-ĐT thẩm định, để lưu hành trong các trường phổ thông. 

Cái  tát vào bệnh thành tích: 

 

 

 

 

 

 

 

VNEN không thay đổi nội dung 

chương trình hiện hành 

Ông Đặng Tự Ân cho rằng một số 

trường đã cho cha mẹ HS trực tiếp 

đối chiếu từng bài học trong sách 

giáo khoa và bài học trong tài liệu 

hướng dẫn học xem có giống nhau 

không. Sau khi tận mắt nhìn thấy 

không có sự khác biệt, phụ huynh 

mới tin tưởng cho con theo học 

VNEN. Như vậy, việc một HS 

được vào học hay xin ra không học 

theo VNEN sẽ không gặp phải khó 

khăn gì, quá trình và kết quả học 

tập vẫn đảm bảo bình thường vì 

các em được học cùng một nội 

dung học tập và cùng được đánh 

giá kiểm tra theo quy định chung 

cho HS cả nước. 
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38. HÀNH VI CỦA GIÁO VIÊN ẢNH HƯỞNG ĐẾN ỨNG XỬ 

CỦA HỌC SINH 

Đặng Tự Ân - Giám đốc Quỹ Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông VN (VIGEF) 

08:16 - 29/11/2018 2 THANH NIÊN 

Giáo viên hành hạ học sinh như vụ 231 cái tát sẽ để lại hậu họa lớn, những thay 

đổi xấu trong tính cách của các em. Sự gây gổ, bạo hành, lấy thế mạnh chèn ép 

kẻ yếu thế, trong ứng xử sau này, cũng xuất phát từ cách làm phản giáo dục trong 

nhà trường của một số giáo viên. 

Đừng chạy theo hư danh 

Chúng ta không thể tưởng tượng được một cô giáo, cũng đã có thâm niên trong nghề, 

một người mẹ lại nhẫn tâm nghĩ ra hình thức kỷ luật học sinh (HS) bằng cách bắt mỗi 

em trong lớp phải tát 10 lần và rồi cô giáo “chốt lại” sau cùng, cái tát lần thứ 231 cho 

HS phạm lỗi. Chính người trong cuộc đã nói ra lý do dẫn đến hành động này là do sức 

ép của thi đua, lo toan hồ sơ để trình cấp trên xem xét công nhận trường chuẩn quốc 

gia giai đoạn 2. 

Trường chuẩn là phải mang lại quyền lợi cho HS, hướng tới sự phát triển của trẻ, chứ 

không thể chỉ là cần có cái bằng để làm đẹp nhà trường, làm vui người lớn và cần ghi 

nhận, tôn vinh của các cấp chính quyền. Rõ ràng, việc làm đó của cá nhân cô giáo 

Nguyễn Thị Phương Thủy và một số giáo viên (GV) Trường THCS Duy Ninh (Quảng 

Ninh, Quảng Bình) là không thực chất, chạy theo cái hư danh. Thi đua theo đúng nghĩa 

sẽ rất tốt, sẽ có thêm động lực cho phát triển nhà trường nhưng thi đua nếu tiêu cực 

nặng tính hình thức, phô trương, không vì giáo dục sẽ nảy mầm cho “bệnh thành tích”. 

Thay vì trừ điểm thì đánh giá bằng sự cố gắng 

'Cái tát' vào bệnh thành tích: Không đua theo sẽ bị xem là cá biệt!Người quản lý cần 

xây dựng chế tài, nội dung các tiêu chí thi đua sao cho có thể động viên được toàn 

trường cùng nhau dạy tốt, học tốt. Chúng ta không thể đưa ra chuẩn thi đua quá cao, 

không sát thực tế mà bắt GV và nhà trường vẫn cố phải làm để rồi chắc chắn dẫn đến 

mắc “bệnh thành tích”. 

Chất lượng dạy học, chất lượng giáo dục không nên đo bằng các tiêu chí định lượng. 

Đánh giá phải là đánh giá quá trình chứ không thể cho ra ngay kết quả cụ thể bằng 

những con số, hay tỷ lệ phần trăm. Ngoài ra, kết quả đầu ra của HS trong giai đoạn tới 

là đánh giá năng lực, phẩm chất thì lại càng không thể đưa số liệu về chất lượng giáo 

dục một cách cụ thể, tường minh. Các nhà trường muốn đạt chuẩn nhưng do chưa đạt 

đủ định mức các tỷ lệ trong tiêu chí đành phải cố gò, phải tẩy xóa, điều chỉnh con số 

cho phù hợp, tức vô tình họ lại bị mắc “bệnh thành tích”. 

Trở lại câu chuyện ở lớp 6 THCS Duy Ninh. Thay vì trừ điểm lớp học nếu có HS hư 

thì đổi thành đánh giá thi đua thông qua những sự cố gắng, công sức cảm hóa của GV, 

của tập thể lớp, của cha mẹ HS. Chắc chắn, cách làm này sẽ có hiệu quả giáo dục hơn 

và đặc biệt là đậm chất tính văn hóa, nhân văn. 

Với sự hành hạ HS của GV như vậy sẽ để lại hậu họa lớn, những thay đổi xấu trong 

tính cách của các em. Sự gây gổ, bạo hành, lấy thế mạnh chèn ép kẻ yếu thế, trong ứng 

javascript:void(0);
https://thanhnien.vn/giao-duc/hanh-vi-cua-giao-vien-anh-huong-den-ung-xu-cua-hoc-sinh-1028067.html#commentbox
https://thanhnien.vn/giao-duc/cai-tat-vao-benh-thanh-tich-khong-tung-ho-nhung-thu-khong-co-that-1027439.html
https://thanhnien.vn/giao-duc/cai-tat-vao-benh-thanh-tich-khong-dua-theo-se-bi-xem-la-ca-biet-1027747.html
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xử sau này, cũng xuất phát từ cách làm phản giáo dục trong nhà trường của một số 

giáo viên. 

 

 

Trường THCS Duy Ninh (H.Quảng Ninh, Quảng Bình), nơi diễn ra sự việc 231 cái tát vào học sinh vi 

phạm Ảnh: Huệ Minh 

Chọn lọc kỹ lưỡng đầu vào sư phạm 

Đã hơn 12 năm, toàn ngành giáo dục vào cuộc để nói không với “tiêu cực trong thi 

cử” và “bệnh thành tích trong giáo dục”. Tuy nhiên, vì sao đến nay vẫn chưa giảm? 

Điều này khiến xã hội phân tâm và niềm tin về giáo dục cũng từ đó mà giảm dần. 

Đội ngũ nhà giáo lẽ ra phải được chọn lọc kỹ lưỡng trước khi được đứng lên bục giảng, 

dạy làm người cho thế hệ trẻ. Nhưng do thiếu GV, coi nhẹ tính chuyên nghiệp, riêng 

biệt của nghề dạy nên ai cũng có thể nộp đơn theo học và được tốt nghiệp, cấp bằng 

hành nghề dạy học. Một số người không thể đứng trong hàng ngũ người thầy vì tố 

chất, bản năng, vì cha mẹ sinh ra đã là vậy. Chỉ có đào tạo GV trong các trường sư 

phạm là chưa đủ mà phải hiểu là cần giáo dục để mỗi giáo sinh thực sự có thay đổi từ 

lượng sang chất. Thay đổi năng lực chuyên môn, có đủ phẩm chất và nghệ thuật sư 

phạm nhằm thích ứng, đối phó với công việc giáo dục, cần sự ứng biến và đậm nét đặc 

thù nghề dạy của mình. 

Mặt khác, cuộc sống của đại bộ phận GV cũng còn rất nhiều khó khăn. Nhiều thầy cô 

phải bươn chải lo toan cuộc sống. Sức ép mưu sinh, lo con cái học hành của nhà giáo 

cũng không nhỏ và ngày càng lớn. Công việc giảng dạy ở trường cũng quá tải. Ngoài 

ra, đổi mới giáo dục chưa làm được nhiều, vẫn trì trệ, kéo dài trong suốt hơn nửa thế 

kỷ qua. Chưa kể giáo dục HS ngày nay khó khăn nhiều hơn so với vài chục năm trước. 

Quan hệ nhà trường và cha mẹ HS xa dần, ít chân thành và ngày càng nặng tính thương 

mại hóa. 
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39. GIÁO DỤC LÀ KHÔNG GIAN DỐI 

30 Tháng Sáu 2019 11:16 . HỒN VIỆT-Hội nhà văn VN 

ĐẶNG TỰ ÂN 

Nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, chứng kiến nhiều sự đổi thay và thay 

đổi ở cấp vi mô cũng như tại cấp vĩ mô. Tôi có những trăn trở về giáo dục, muốn 

chia sẻ cùng bạn đọc. 

 

1. Hiểu khái niệm “Giáo dục” chưa hết 

“Giáo dục” là từ rất cơ bản trong nhiều giáo trình dạy học. Nó cũng là từ được sử dụng 

thường xuyên ở các cấp quản lý và các cơ sở giáo dục. Thế nhưng, quen mà vẫn lạ. 

Tôi thì hiểu, từ “giáo dục” (education) là sự hướng dẫn, dạy dỗ, chăm lo cho một con 

người để thành người hữu ích cho xã hội và đất nước. Đây có thể coi là mục tiêu cũng 

như chỉ ra cách thực hành giáo dục của người thầy và các nhà trường. 

Từ “đào tạo” (training) đi liền với từ “giáo dục” như hình với bóng. Nghĩa của từ đào 

tạo hạn chế hơn từ giáo dục: nó nặng tính chất chuyên môn, nói về dạy một nghề cụ 

thể cho người học. Trong khi đó, từ “giáo dục” mang hàm ý rộng hơn, không chỉ nhằm 

đào tạo theo một chuyên môn hẹp, mà còn xây dựng con người mới, có phong cách và 

hội đủ các phẩm chất công dân toàn cầu. Tức là qua giáo dục là thay đổi lượng và chất 

của người học, thành con người văn minh, bóng dáng của xã hội tương lai. 

Đầu vào của giáo dục là con người. Đầu ra của giáo dục cũng là con người nhưng là 

con người khác: biết sống tử tế và biết tư duy sáng tạo. Không dễ gì mà có được đầu 

ra như vậy. Nó cần một quá trình giáo dục, quá trình đào luyện hay “sản xuất” ra sản 

phẩm: hoàn thiện mỗi cá nhân người học. Sản phẩm đặc biệt ấy, chắc chắn phải do 

chính người học giữ vai trò quyết định. Hay nói cách khác, người học phải tự giáo dục. 

Ngoài ra, các tác nhân, bao gồm “3 nhà và 1 gia”: nhà nước, nhà trường, nhà giáo và 

gia đình đóng vai trò liên kết, tạo môi trường lành mạnh trong quá trình làm ra sản 

phẩm giáo dục. 

2. Bệnh thành tích phá hại giáo dục 

Bệnh thành tích là chỉ muốn được khen ngợi, đánh giá cao mà thực chất lại không có 

hoặc có rất ít. Nói cách khác, làm điều khuất tất, gian dối nhằm vụ lợi cho bản thân 
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hay tập thể. Bệnh thành tích là thói xấu khó sửa, nó thường đi cùng bệnh hình thức. 

Bệnh hình thức giúp che đậy cho thành tích ảo, trên giấy, đánh lạc hướng mắt nhìn của 

các cấp quản lý và xã hội. 

Có chuyên gia đánh giá bệnh thành tích đã trở thành bệnh trầm kha, ảnh hưởng nghiêm 

trọng tới phát triển đất nước và xã hội, có nguy cơ trở thành vấn nạn trong nhiều lĩnh 

vực và đời sống xã hội ngày nay. 

Trong giáo dục, bệnh thành tích đang phổ biến. Người ta còn nói, bệnh thành tích đã 

làm cho giáo dục Việt Nam tụt hậu. 

Làm “đẹp” số liệu trong các báo cáo, không phản ánh đúng thực trạng các cơ sở giáo 

dục, là hiện tượng phổ biến, đang hiện hữu ở các cấp quản lý và các nhà trường. Thậm 

chí trong cùng một nội dung, cùng một cấp quản lý, nhưng số liệu thống kê lại tự mâu 

thuẫn nhau. Qua khảo sát, đại biểu Quốc hội (Thanh Hóa) có nêu “tỷ lệ học sinh khá 

giỏi ở một số trường trung học phổ thông miền núi trong năm học 2017-2018 là khoảng 

55% đến 60%, tỷ lệ này ở lớp 12 còn cao hơn nhiều, khoảng 65%-70%. Đó là một biểu 

hiện rõ nhất của bệnh thành tích trong giáo dục”. 

Lạm phát học sinh giỏi, học sinh xuất sắc. Tặng học sinh phần thưởng “ảo” cùng với 

tổ chức lễ trao giải hoành tráng, cốt tạo hiệu ứng rộng rãi cho người lớn và trong cộng 

đồng, xảy ra ở nhiều địa phương. Cách làm này đã không vì trẻ mà còn làm tổn thương 

trẻ. 

Thi đua không thực chất, làm méo mó bản chất “yêu nước” của nó, gây hiệu ứng 

ngược, phản tác dụng, ảnh hưởng xấu trong nhà trường và xã hội. Thi đua là giúp cho 

sản phẩm giáo dục được hoàn thiện hơn, môi trường giáo dục trong lành hơn. Thi đua 

phải hướng tới người học, thúc đẩy quá trình “sản xuất”, nâng cao chất lượng sản 

phẩm, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước. 

Thi đua được tuyên truyền rầm rộ, với các chỉ tiêu đưa ra cụ thể, toàn diện, nhưng lại 

quá cao so với thực lực nhà trường. Vô hình trung tạo thành sức ép, đẩy toàn trường 

chạy theo thành tích trên trời. 

Chủ trương xây dựng trường chuẩn quốc gia, những năm đầu đã góp phần không nhỏ 

trong việc chuẩn hóa nhà trường, chuẩn hóa chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, nhiều cơ 

sở giáo dục đã tự làm mất dần ý nghĩa tốt đẹp ấy, chuyển thành phong trào thi đua giữa 

các địa phương, mang nặng hình thức, nhằm quảng cáo trường học trong mỗi vùng 

miền. 

3. Người thầy hành xử không đúng làm hỏng người học 

Người thầy giữ vai trò quan trọng trong quá trình “sản xuất” làm ra sản phẩm. Thầy 

cần phải được “giáo dục” mà không thể chỉ được “đào tạo” như chúng ta vẫn nghĩ. Đòi 

hỏi người thầy khi hành xử với người học phải vừa có phương pháp (cách giáo dục) 

và vừa phải có tâm (lòng trắc ẩn). Thầy năng lực giáo dục hạn chế thường dẫn đến bất 

lực khi hành nghề, dùng đòn roi với học sinh, để giải tỏa tức giận hay áp lực cuộc sống. 

Bên cạnh đó, nghề giáo không được xem trọng, phụ huynh hành xử thô lỗ, xúc phạm 

giáo viên khi con em phạm lỗi bị phạt trong lớp. 

Cách giáo dục cũ chưa mất đi, cách giáo dục mới chưa được định hình, ổn định dẫn 

đến có bạo lực học đường: thầy đánh trò, trò đánh trò và kẻ xấu ngang nhiên vào trường 

đánh trò và đánh cả thầy. Xã hội phát triển quá nhanh, giáo dục lại bảo thủ, chậm chạp 

đi sau nó, âu có lẽ cũng là một nguyên nhân. Nhà trường ngày nay, người thầy chỉ 

quen “dạy” (đào tạo) theo phương pháp truyền thống mà chưa biết cách “dỗ” (dạy 

người) theo chuẩn mực nhà trường mới. 
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Một người thầy không nêu gương, lập tức trở thành tác dụng ngược, phản giáo dục 

ngay khi giảng bài cũng như suốt quá trình “sản xuất”. 

4. Gian lận trong giáo dục là thảm họa 

Gian lận trong giáo dục, trước hết đối tượng đầu vào là giả, không đạt chuẩn. Còn quá 

trình và kết quả giáo dục sẽ không minh bạch, làm sai mẫu, méo mó sản phẩm. Từ đó 

đầu ra giáo dục không còn đảm bảo giá trị đặc biệt của nó, chỉ là hàng phế phẩm. Đây 

là những con người không đáng tin, khó có thể chung sức làm chủ xã hội mai sau. Mặt 

khác, chúng ta biết mục đích giáo dục rất coi trọng và đề cao đức tính trung thực của 

con người. Vì đó là một trong những phẩm chất quan trọng nhất, tạo nên định hướng 

giá trị nhân cách của con người có phong cách. Giáo dục là rèn luyện người học có 

bản lĩnh, trung thực với chính bản thân mình, với mọi người và trong mỗi công việc. 

Giáo dục không chấp nhận sự gian dối hay bất cứ hành động không trung thực nào của 

người học. 

Giáo dục không phải là hàng hóa. Nhưng người ta vẫn có thể bỏ tiền mua được điểm, 

mua bằng cấp, từ bậc phổ thông tới bậc đại học và cả sau đại học. Nghĩa là tiền và 

quyền lực có thể mua được nền tảng giáo dục cho con cháu họ và ngay cả bản thân họ. 

Đây có thể coi là bức tranh gian dối, mảng tối giáo dục của chúng ta. 

Vụ việc gian lận sửa điểm trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 

2018 ở Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình là vết nhơ khó gột rửa cho giáo dục nước nhà. 

Hàng chục cán bộ phải khởi tố, bắt tạm giam. Hàng trăm học sinh có bài thi gian lận 

phải chấm lại bài, hạ điểm và cho thôi học tại các trường chuyên nghiệp. Cả một ê kíp 

trong bộ máy vận hành thi đã cố kết cùng nhau gian lận. Đây thực chất là sự thỏa hiệp 

gian dối và tham nhũng mang tính tập thể. 

Tôi còn nhớ, xưa giáo viên khi nâng mấy điểm là đã sợ đến “tím mặt”, “run tay”, nay 

họ phù phép nâng điểm cho hàng trăm thí sinh, có em được sửa điểm tăng gấp 4, gấp 

5 lần điểm thật, nhưng họ vẫn thản nhiên hành động. Trong khi đó, những địa phương 

này “không thấy” tiêu cực và vẫn tiếp tục đánh giá kỳ thi diễn ra bình thường và 

nghiêm túc! Giáo dục là gieo chữ, trồng người, coi trọng nhân cách, nhưng họ đã chà 

đạp tất cả. Thật là tồi tệ và đau xót, chính họ đã làm giáo dục của chúng ta trở nên xấu 

xí. 

Giáo dục đóng vai trò quan trọng là rường cột vững chắc cho sự ổn định và phát triển 

của mỗi quốc gia. Giáo dục là gốc rễ, là sự sống, là niềm tự hào của cả dân tộc. Tuy 

nhiên Giáo dục của Việt Nam đã có gian dối, đang sai và sẽ tiếp tục sai nếu chúng ta 

không biết hợp chí và cùng nhau bắt tay để thay đổi giáo dục nước nhà. 

 

40. CẦN MINH BẠCH KHI TỒN TẠINHIỀU SÁCH GIÁO KHOA 

Tuệ Nguyễn 

    08:17 - 19/09/2018 0 THANH NIÊN 

Ông Đặng Tự Ân, Giám đốc Quỹ quốc gia về hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông, 

chia sẻ với phóng viên Thanh Niên xung quanh những việc phải làm để thực hiện 

https://thanhnien.vn/author/tue-nguyen-431.html
https://thanhnien.vn/giao-duc/can-minh-bach-khi-ton-tai-nhieu-sach-giao-khoa-1004418.html#commentbox
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được nhiều bộ sách giáo khoa cũng như Bộ GD-ĐT nên 'ứng xử' như thế nào với 

bộ sách giáo khoa do mình chủ trì. 

Theo ông Ân, điều tiên quyết là Bộ GD-ĐT phải bằng mọi cách đạt được chất lượng 

sách và tính công bằng, dân chủ, công khai và giải trình minh bạch trong việc tổ chức, 

thẩm định và phát hành. Ngăn chặn kịp thời những cạnh tranh không lành mạnh giữa 

các cá nhân, nhóm tác giả và các nhà xuất bản. 

Thi theo chuẩn chương trình chứ không phải theo SGK 

“Việc xã hội hóa, cho phép nhiều sách giáo khoa (SGK) là chủ trương mới, chúng ta 

chưa từng làm một cách rộng rãi và triệt để nên không có nhiều kinh nghiệm. Trong 

khi đó, thực hiện nhiều bộ SGK cùng theo một chương trình là một quan điểm tiến bộ, 

xu thế thời đại, làm thay đổi bộ mặt của giáo dục VN, nên cần quyết tâm, kiên định, 

vượt khó để triển khai”, ông Ân nhấn mạnh. 

“Hy vọng chúng ta sẽ có được những bộ sách đáp ứng đổi mới, hướng đến phát triển 

phẩm chất, năng lực của học sinh (HS)”, ông Ân nhận định. 

Chính vì vậy, ông Ân cho rằng Bộ GD-ĐT phải chủ động tuyên truyền rộng rãi tính 

ưu việt của chủ trương có nhiều bộ SGK. “Làm sao để xã hội thấy được mặt trái của 

việc chỉ có 1 bộ SGK, dẫn đến kết quả khác nhau giữa các vùng miền. Vùng phát triển 

được đánh giá là quá nhẹ, vùng khó khăn lại cho rằng quá nặng. Kìm hãm sự sáng tạo 

của giáo viên (GV)”, ông Ân mong muốn. Đồng thời cần làm rõ quản lý chuyên môn 

phải bằng chương trình chứ không phải là SGK. 

“Thi theo chuẩn và yêu cầu đầu ra chứ không phải thi theo SGK. Bộ GD-ĐT có trọng 

trách lớn là xây dựng chương trình sao cho vừa hiện đại vừa phù hợp với hoàn cảnh 

của VN”, ông Ân đề xuất. 

Ai nên chọn SGK? 

Để GV được lựa chọn bộ SGK nào để giảng dạy là vấn đề rất mới và rất khó thực hiện 

trong hoàn cảnh thực tế ở các trường phổ thông hiện nay. 

Vì vậy, ông Ân cho rằng cần phải làm rõ chương trình, SGK được hiểu là yếu tố tĩnh, 

GV sẽ lựa chọn SGK phù hợp với phương pháp giảng dạy để truyền thụ kiến thức cho 

HS. Đây được xem như có độ mở sáng tạo cho GV và HS khiến tình trạng thầy đọc 

trò chép, dạy thêm học thêm, bài tập về nhà chồng chất sẽ dần loại bỏ. Nghị quyết 88 

của Quốc hội đã quy định: “Cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn SGK để sử dụng dựa 

trên ý kiến của GV, HS và cha mẹ HS theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT”. 

Ở các nước, việc lựa chọn SGK để giảng dạy thường do các tổ chuyên môn, hội đồng 

chuyên môn của trường hoặc do các phòng GD-ĐT cấp quận, huyện thực hiện. Tuy 

nhiên, thực tế của VN hiện nay thì việc giao cho cấp trường hoặc cấp huyện, quận lựa 

chọn SGK là rất khó khả thi. Vì vậy, theo ông Ân, tốt nhất là từng tỉnh hoặc liên tỉnh 

cùng khu vực vùng miền, tiến hành hội thảo, lấy ý kiến rộng rãi để từ đó xác định bộ 

SGK nào là phù hợp nhất. 

SGK trong cơ chế thị trường, nhất là thị trường có nhiều bộ SGK là hàng hóa đặc biệt, 

nên các cơ quan quản lý giáo dục các cấp phải công tâm, làm việc trung thực, trong 

sáng để chọn lựa được bộ SGK chất lượng tốt nhất cho mỗi nhà trường. Ông Ân khẳng 
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định: “Quy định minh bạch, công khai và khoa học, là linh hồn của chủ trương một 

chương trình có nhiều bộ sách”. 

 

Học sinh chọn mua sách giáo khoa tại Hà Nội 

Ảnh: Phạm Hùng 

Bộ GD-ĐT không thể làm SGK rồi lại thẩm định nó 

Theo ông Đặng Tự Ân, nếu Bộ GD-ĐT trực tiếp làm bộ SGK và theo cách thông qua 

một nhà xuất bản đứng danh xưng làm tư cách pháp nhân sẽ không ổn và chắc chắn 

gây ra nhiều hệ lụy. 

Trước hết Bộ GD-ĐT làm ra SGK rồi lại thẩm định nó thì sẽ không thể giải thích để xã 

hội hiểu và tin được sự trung thực và khách quan trong quá trình thẩm định. Mặt khác, 

khi có SGK rồi, các địa phương sẽ lập tức chọn ngay SGK của Bộ GD-ĐT, bởi nghĩ 

sách của Bộ là chuẩn nhất, “lành” nhất và an tâm không cần suy nghĩ, và không quan 

tâm tới mua các SGK nào khác. 

Chức trách của Bộ là quản lý nhà nước về GD-ĐT, vì vậy Bộ chỉ nên lựa chọn một 

nhà xuất bản có uy tín, năng lực và nhà xuất bản này sẽ cam kết biên soạn đầy đủ, có 

chất lượng một bộ sách cho tất cả các lớp, các môn học, hoạt động giáo dục theo 

chương trình đã được công bố. Như vậy, chúng ta không phải lo không có SGK do các 

nhà xuất bản không biên soạn đầy đủ một bộ SGK hoàn chỉnh. 

Từng tồn tại nhiều bộ SGK 

Sau 1975, chương trình cải cách cấp THPT, từ 1989 có 3 bộ SGK môn văn và 3 bộ 

SGK môn toán. Năm 2000, bộ SGK này gộp lại thành bộ SGK duy nhất. Năm 2002 lại 
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tiếp tục soạn với 2 bộ SGK, một bộ theo chương trình cơ bản, một bộ nâng cao để dạy 

học phân ban, gồm 6 môn học. 

  

41. NHỮNG THÀNH TỐ TÍCH CỰC CỦA VNEN 

Thứ Hai, 14/8/2017 10:22 

GD&TĐ - Theo công văn số 4068/BGDĐT- GDTrH (năm 2016) và ý kiến chỉ đạo 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục vào Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-

2018, thì những với trường chưa có điều kiện áp dụng VNEN, có thể vận dụng 

những thành tố tích cực của VNEN vào hoạt động dạy học và giáo dục cụ thể của 

từng trường.  

Tuy nhiên, các nhà quản lý giáo dục và giáo viên nhiều địa phương vẫn còn băn khoăn 

trong việc xác định các thành tố tích cực của mô hình này. Vậy thành tố tích cực của 

VNEN là gì ? 

Những khác biệt cơ bản giữa hai hình thức áp dụng VNEN 

Trong VNEN có khái niệm: Áp dụng VNEN toàn phần và Áp dụng VNEN từng phần. 

Cụ thể: Trường học được gọi là áp dụng VNEN toàn phần bao gồm các yếu tố: Tổ 

chức dạy - học theo Tài liệu Hướng dẫn học và thực hiện tất cả các thành tố tích cực 

của VNEN. Trường học được gọi là áp dụng VNEN từng phần là: Không tổ chức dạy 

- học theo Tài liệu Hướng dẫn học nhưng có thực hiện ít nhất một thành tố tích cực 

của VNEN. 

Như vậy, dù các trường áp dụng theo hình thức nào (toàn phần hay từng phần) thì HS 

vẫn cùng được học nội dung giống nhau như sách giáo khoa hiện hành và cùng được 

kiểm tra, đánh giá theo quy định chung của Bộ. Điểm khác biệt cơ bản giữa hai hình 

thức áp dụng VNEN là thay đổi phương pháp dạy học, phương pháp giáo dục và mức 

độ đổi mới hoạt động giáo dục ở mỗi nhà trường. 

Tài liệu Hướng dẫn học của VNEN, thực chất là sách giáo khoa hiện hành, nhưng được 

bổ sung phần hướng dẫn cách tự học cho HS. Nhờ đó GV hiểu được quá trình học của 

HS, biết được cách hỗ trợ hướng dẫn HS trong quá trình các em tự lĩnh hội kiến thức. 

Theo các nghiên cứu và kết quả đánh giá, các thành tố tích cực của VNEN có thể phân 

ra thành 3 nhóm: Nhóm các thành tố liên quan đến nhận thức, nhóm các thành tố liên 

quan đến phương pháp giáo dục và Nhóm các thành tố liên quan tới chủ thể giáo dục. 

Quan điểm giáo dục 

Nhóm các thành tố liên quan tới nhận thức giúp cho mỗi nhà trường có cách nhìn canh 

tân và toàn diện về giáo dục, đồng thời chuẩn bị tâm thế cho sẵn sàng đổi mới giáo 

dục một cách căn bản, toàn diện. Trong nhóm này, đầu tiên phải nói đến triết lý, hay 

quan điểm giáo dục. 

VNEN có thể hiểu như là một “phương thức sư phạm mới” bao gồm các phương pháp 

giảng dạy và nội dung giáo dục được dựa trên cơ sở định hướng phát triển toàn diện 

phẩm chất, năng lực của HS, lấy hoạt động học của HS làm trung tâm trong quá trình 

giáo dục. 
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Giáo viên đóng vai trò hướng dẫn, gợi mở. 

Vì vậy, các nội dung về mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức lớp 

học, đánh giá HS của VNEN sẽ chi phối không chỉ quá trình dạy học, giáo dục mà còn 

phù hợp với cả chương trình giáo dục theo hướng hiện đại, đặc biệt là CTGDPT mới. 

Ngoài ra, trong các nhà trường VNEN, mục tiêu giáo dục cũng được điều chỉnh cụ thể. 

Mô hình VNEN chú trọng hình thành các năng lực chung (tự học, độc lập, sáng tạo, 

hợp tác, giao tiếp…) để HS có đủ điều kiện và sớm thích ứng vai trò là người phát 

triển cộng đồng. 

Dạy phương pháp và cách thức giải quyết vấn đề, dạy cách học cho HS. Giáo dục cho 

HS là để đáp ứng trước hết cho những yêu cầu hiện tại và sau đó là tương lai. Những 

điều đã học và các kỹ năng được hình thành là cần thiết, bổ ích cho bản thân HS và 

cho sự phát triển của xã hội. 

Phương pháp dạy học tích cực và tổ chức quản lý lớp học 

Nhóm các thành tố liên quan tới phương pháp giáo dục giúp cho mỗi nhà trường có 

phương pháp giáo dục mới, phù hợp với xu thế của giáo dục tiên tiến trên thế giới, 

trong đó có các yếu tố như Phương pháp dạy học tích cực, Công cụ hỗ trợ học tập 

trong lớp học và Tổ chức và quản lý lớp học. 

Về phương pháp dạy học tích cực: trong mô hình VNEN, các hoạt động học tập được 

tổ chức, được định hướng bởi GV (hay công cụ học tập), HS không thụ động, chờ đợi 

mà tự lực, tích cực tham gia vào quá trình tìm kiếm, khám phá, phát hiện, chiếm lĩnh 

và giành lấy kiến thức, vận dụng kiến thức trong thực tiễn, qua đó HS được học tập, 

sáng tạo và phát triển phẩm chất, năng lực cho bản thân. 
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Dạy học trên cơ sở hợp tác và giao tiếp ở mức độ cao, HS được học tập theo bản năng 

vốn có, đó là được hoạt động, vui chơi (mỗi ngày tới trường là một ngày vui), được 

hạnh phúc tự khẳng định mình, nuôi dưỡng lòng khát khao, mong muốn được cống 

hiến sáng tạo. Phương pháp dạy học tích cực không chỉ nhấn mạnh tới tính tích cực 

hoạt động của HS mà còn coi trọng tính nhân văn của giáo dục. 

Những dấu hiệu đặc trưng của Phương pháp dạy học tích cực bao gồm việc dạy học 

thông qua tổ chức các hoạt động (học và giáo dục) cho HS và chú trọng rèn luyện 

phương pháp tự học cho các em; Học tập cá nhân, tự học là chính. Phối hợp với học 

hợp tác và học theo nhóm; Dạy học coi trọng hướng dẫn sự tìm tòi, ham mê, hứng thú 

của HS, nhu cầu và lợi ích của xã hội. 

Công cụ hỗ trợ học tập trong lớp học cũng làm một yếu tố tích cực của VNEN. Góc 

học tập, hòm thư chung, thư viện lớp học, góc cộng đồng và bản đồ cộng đồng là các 

công cụ hỗ trợ học tập trong lớp học VNEN. 

Công cụ hỗ trợ lớp học, có hiệu quả rất rõ rệt khi tổ chức hoạt động học tập cho HS, 

giúp các em trực tiếp thực hành học tập thông qua các đồ vật thật. Sự xuất hiện và triển 

khai các công cụ hỗ trợ trong, đã sớm làm thay đổi lập tức môi trường lớp học, thân 

thiện và hiệu quả. 

Việc Tổ chức và quản lý lớp học ở mô hình VNEN theo hướng Tự giác -Tự quản - 

Dân chủ và Nhân văn, cơ động, linh hoạt, tổ chức theo yêu cầu, đặc thù môn học khác 

nhau. Học sinh có thể học ở ngoài lớp, ngoài nhà trường, với nhiều hính thức: học theo 

cá nhân, theo nhóm nhỏ. 

Bàn ghế theo chuẩn của Bộ, thuận tiện cho việc sắp xếp, bố trí phù hợp với hoạt động 

học của HS.Theo đó, lớp học VNEN hoạt động, kỷ luật tích cực, không hình thức, HS 

tự chủ, tự quản, dân chủ, thân mật và hợp tác. Tổ chức và sử dụng có hiệu quả Hội 

đồng tự quản HS, nhằm giúp HS tham gia vào các vấn đề HS, được quy định trong 

Luật trẻ em. 

Cha mẹ học sinh và cộng đồng chủ động tham gia quá trình giáo dục 

Nhóm cuối cùng - Nhóm các thành tố liên quan tới chủ thể giáo dục -giúp cho mỗi nhà 

trường hiểu được vị trí và vai trò của các tác nhân quyết định tới chất lượng giáo dục. 

Các yếu tố trong nhóm này bao gồm Tập huấn và bồi dưỡng giáo viên và Hoạt động 

phối hợp cha mẹ học sinh và cộng đồng.Việc tập huấn và bồi dưỡng giáo viên được tổ 

chức thông qua sinh hoạt chuyên môn theo trường và cụm trường thường xuyên, liên 

tục, thiết thực, không nặng về hành chính. Xây dựng các trường trọng điểm về đổi mới 

giáo dục. Sinh hoạt chuyên môn được hiểu là là bồi dưỡng giáo viên, bồi dưỡng kỹ 

thuật dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh và nghiên cứu bài học.Hoạt 

động phối hợp với cha mẹ học sinh và cộng đồng tạo điều kiện cho cha mẹ các em và 

các tổ chức, người dân địa phương tham gia vào các hoạt động nhà trường thường 

xuyên và hiệu quả; trực tiếp hỗ trợ học tập, đồng thời đánh giá và giáo dục học sinh. 

Như vậy, nhà trường không khép kín mà rộng mở và kết nối với cộng đồng. Cha mẹ 

học sinh và cộng đồng trở thành chủ thể của lực lượng giáo dục, đi đầu cho hoạt động 

xã hội hóa giáo dục. Mô hình VNEN tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của chính quyền 
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các cấp, các đơn vị kinh tế, các công ty để xây dựng các mô hình nhà trường gắn với 

đặc thù kinh tế, văn hóa và xã hội của mỗi địa phương. 

Đặng Tự Ân (Chuyên gia Trưởng Dự án VNEN) 

 

42. "CHỈ CÓ MỘT BỘ SÁCH GIÁO KHOA LÀĐIỀU ĐÁNG TIẾC!" 

26/2/2019. Vietnamnet 

Việc có nhiều SGK không ảnh hưởng gì đến việc đảm bảo chất lượng sách, 

chất lượng dạy và học, thậm chí còn tốt hơn lên bởi có cạnh tranh tích cực. 

Nghị quyết 88 được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2014 "khuyến khích các tổ 

chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa trên cơ sở chương trình giáo dục phổ 

thông". Sau khi chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được ban hành, nhiều 

nhóm tác giả đã tiến hành làm sách để "đón đầu" cho việc triển khai chương 

trình vào những năm học tới. 

Tại cuộc họp của Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi 

chiều 21/2/2019, một số ý kiến nêu ra với điều kiện đất nước hiện nay, trước hết vẫn 

nên có một bộ SGK thống nhất dùng chung; còn lộ trình hướng tới cho xây dựng nhiều 

bộ SGK sẽ tiến tới khi trình độ dân trí, nhận thức xã hội nâng cao hơn. 

GS Nguyễn Minh Thuyết, từng là Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông 

mới cho rằng: Nhìn ra nước ngoài, các nước phát triển và nhiều nước đang phát triển 

thực hiện "một chương trình, nhiều SGK" từ lâu, không có vấn đề gì; nhưng một số 

nước châu Phi gặp khó khăn, đang quay lại chính sách "một chương trình, một bộ 

SGK". Do đó, để thuyết phục được Quốc hội và một bộ phận dư luận về việc thực hiện 

một chương trình nhiều SGK thì Chính phủ, cụ thể là Bộ GD-ĐT, cần đưa ra được 

những giải pháp thật sự thuyết phục, khả thi, làm cho mọi người yên tâm. 

Theo GS Thuyết, việc có nhiều SGK không ảnh hưởng gì đến việc đảm bảo chất lượng 

sách, chất lượng dạy và học, thậm chí còn tốt hơn lên bởi có cạnh tranh tích cực. 

"Nếu trước mắt nếu chỉ áp dụng 1 chương trình 1 bộ SGK là một điều rất đáng tiếc". 

Ông Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó Giám đốc GD-ĐT TP.HCM ủng hộ chủ trương 

"một chương trình, nhiều bộ SGK" và phân tích: Muốn thay đổi nội dung một Nghị 

quyết của Quốc hội (vì lý do nào đó) phải đưa ra xin ý kiến Quốc hội để bổ sung, điều 

chỉnh hoặc hủy bỏ cái cũ. 

Ông Đặng Tự Ân, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD-ĐT) nhớ lại: Trước 

khi có chương trình giáo dục phổ thông năm 2000, đã có 4 chương trình cùng 4 bộ 

SGK và tài liệu (165 tuần, 120 tuần, 100 tuần và Công nghệ Giáo dục) được song song 

đưa vào giảng dạy trong các trường phổ thông. 

Đó là chủ trương đúng đắn và mang tính tất yếu của phát triển giáo dục, phù hợp với 

xu thế hiện đại và toàn cầu; mang lại sự dân chủ hóa trong giáo dục. 

“Các nước Bắc Âu, hay ngay cả gần chúng ta là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Singapore từ hàng chục năm nay họ đã thực hiện một chương trình giáo dục quốc gia, 

https://vietnamnet.vn/sach-giao-khoa-tag49162.html
https://vietnamnet.vn/luat-giao-duc-tag86410.html


142 

cùng với nhiều bộ SGK khác nhau. Giáo viên tại các trường học phổ thông ở Mỹ được 

tự mình lựa chọn SGK hay tài liệu dạy học cho học sinh của lớp mình. Như vậy, chúng 

ta đổi mới giáo dục quá chậm, giữ mãi quá lâu quan điểm giáo dục lạc hậu, cũ kỹ ở 

những năm của giai đoạn thế kỷ 19, thế kỷ 20"- ông Ân cho hay. 

 

 

Bộ sách giáo khoa VNEN là một trong những bộ đang được đưa vào nhà trường. 

Theo ông Ân, SGK chỉ là một phương án mở giúp giáo viên hướng dẫn học sinh trải 

nghiệm các đơn vị kiến thức. Tuy được chọn một bộ SGK, nhưng mỗi giáo viên vẫn có 

thể tham khảo cách giải quyết cùng một vấn đề ở các bộ SGK khác. SGK chỉ là một 

trong những công cụ giúp học sinh bày tỏ những tư tưởng, cách nghĩ, cách thể hiện 

của mình, để rồi đưa ra những cách nhìn khác nhau và cùng thảo luận, hợp tác về 

những điều đó. 

Ông Phạm Phúc Thịnh, Phó Hiệu trưởng khối Phổ thông trường Việt Mỹ, cho rằng 

thực tế, trong khoảng 5 năm trở lại đây, kể từ khi từ khi Bộ GD-ĐT cho phép dạy học 

theo chủ đề, dạy học theo dự án, việc quy định số tiết thực hiện cho các đơn vị kiến 

thức trong SGK không còn ràng buộc chặt chẽ chính xác như 10 năm trước, đặc biệt 

là đẩy mạnh việc dạy học theo hướng phát huy năng lực người học. Vì vậy đa phần 

đối với giáo viên giỏi thật sự, với giáo viên có kinh nghiệm lâu năm, SGK đang dần 

trở thành sách ... tham khảo. 

Theo thầy Thịnh, điều đó có nghĩa dựa trên khung phân phối chương trình, dựa trên 

chuẩn kiến thức kỹ năng quy định...giáo viên sẽ tự biên soạn ra một tập bài giảng bao 

gồm lý thuyết và bài tập phù hợp nhất với đối tượng học sinh mình đang dạy (khuynh 

hướng dạy học cá thể). 

Nguyên một lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM quả quyết, cứ tư duy phải có bộ SGK chung 

thì không biết khi nào giáo dục của Việt Nam mới theo theo kịp giáo dục thế giới. 

https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2019/02/25/06/nen-thuc-hien-mot-bo-sach-hay-nhieu-bo-sach-giao-khoa-ngay.jpg
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Ông Nguyễn Văn Ngai cho rằng, thời gian qua, một số địa phương, tổ chức (trong đó 

có TP.HCM) đã bắt tay vào việc tiến hành biên soạn SGK. Việc làm này đòi hỏi phải 

tập trung trí tuệ, đầu tư nhiều chất xám, công sức, tài chính lẫn tinh thần của các tổ 

chức, cá nhân được mời tham gia biên soạn SGK. 

GS Nguyễn Minh Thuyết cũng băn khoăn, từ khi Bộ GD-ĐT bắt đầu công bố chương 

trình giáo dục phổ thông tổng thể (ngày 12/4/2017), đặc biệt là từ khi công bố dự thảo 

các chương trình môn học (ngày 19/1/2018), nhiều nhà xuất bản đã đứng ra tổ chức, 

nhiều nhóm tác giả đã tập hợp nhau để viết sách và có thể nói nhiều quyển sách bây 

giờ đang ở giai đoạn hoàn thiện. Do đó, các chủ trương mới cần hết sức cân nhắc bởi 

có thể gây sự hụt hẫng cho các tổ chức, cá nhân đang hăm hở đóng góp, tham gia vào 

việc viết SGK. 

Khẳng định không nên thay đổi chủ trương này, ông Đặng Tự Ân bày tỏ: “Có lẽ việc 

trọng tâm và cấp thiết hệ trọng lúc này là Chính phủ cần chỉ đạo Bộ GD-ĐT có những 

việc làm cụ thể để các NXB có chức năng làm được bộ SGK có chất lượng, được cạnh 

tranh công khai, công bằng và các trường học được dân chủ, khoa học lựa chọn bộ 

SGK phù hợp nhất cho giáo viên và học sinh của mình”. 

Theo ông Ân, có thể nói, khi có nhiều bộ SGK, sẽ kích thích giáo viên tự chủ nội dung 

và phương pháp, tức là thay đổi giáo dục từ dưới lên. Tương đồng, thay đổi định hướng 

cải cách giáo dục từ trên xuống. 

“Chẳng riêng gì ở Việt Nam mà nhiều nước khác trên thế giới khi thực hiện cơ chế 

nhiều bộ SGK với cùng một chương trình, giai đoạn đầu cũng gặp phải những bất cập 

và rủi ro nhất định: Móc ngoặc, tham nhũng, lợi ích nhóm và cạnh tranh tranh không 

lành mạnh trong việc bán và mua SGK. Và để giải quyết thì các cấp cần thực hiện 

đúng chức trách mà mình được phân công” - ông Ân khẳng định 

Lê Huyền - Thanh Hùng 

 

 

43. THÀNH TỐ QUAN TRỌNG ĐỂ ĐỔI MỚI GIÁO DỤC 

Thứ Ba, 23/12/2015, 07:35:21. Báo Nhân dân 

NDĐT - Thay đổi nội dung, cấu trúc sách giáo khoa (SGK) giữ vai trò quan trọng 

trong việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD và ĐT) của Đảng 

và Nhà nước. Trên quan điểm đổi mới chương trình giáo dục theo hướng tiếp cận 

năng lực của người học, mọi chiến lược và biện pháp cụ thể của quá trình dạy 

học cần đạt được mục tiêu hàng đầu là phương pháp dạy, nhằm phát huy mạnh 

mẽ phẩm chất, năng lực chủ động, sáng tạo của học sinh. 

Lần đầu, ngành giáo dục của Việt Nam thực hiện đổi mới theo hướng “một chương 

trình với nhiều bộ SGK”. Vì vậy, quan điểm cũng như kỹ thuật cụ thể và cách thức tổ 

chức biên soạn SGK như thế nào, cần được thống nhất về định hướng chung và cấu 

trúc riêng cho SGK mới. 

https://vietnamnet.vn/chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-tong-the-tag12846.html
https://vietnamnet.vn/chuong-trinh-giao-duc-pho-thong-tong-the-tag12846.html
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Việc giáo dục theo quan điểm và phương pháp đổi mới phải nhằm phát triển năng lực, 

phẩm chất giúp người học củng cố kiến thức, tham gia xã hội có hiệu quả và rèn luyện 

kỹ năng sống, các phẩm chất, phong cách học tập suốt đời sau này; giáo dục phải thay 

đổi để học sinh được làm chủ; chú trọng tính sáng tạo, tính độc lập, tính tích cực trong 

phát triển nhân cách của người học; dạy học và giáo dục thông qua tổ chức các hoạt 

động của học sinh; biến nó trở thành trung tâm của quá trình giáo dục; chú trọng rèn 

luyện phương pháp tự học, phương pháp tư duy và phương pháp giải quyết vấn đề; 

tăng cường học tập của mỗi cá nhân, phối hợp giữa học hợp tác với học nhóm tạo ra 

môi trường học tập tương tác, thầy-trò, trò-trò, từ đó phát huy năng lực của mỗi học 

sinh; dạy học trên những gì các em đã có, qua trải nghiệm và kinh nghiệm thực tế, giúp 

học sinh làm việc độc lập, tổ chức công việc để giải quyết các đòi hỏi của xã hội và 

nhu cầu đa dạng, phức tạp của công việc sau này; giáo viên hướng dẫn mang tính định 

hướng, không áp đặt trong quá trình học của học sinh; kết hợp đánh giá của thầy với 

tự đánh giá của trò… 

Đối với việc thay đổi nội dung và cấu trúc của SGK phải phục vụ mục đích của đổi 

mới giáo dục, đổi mới sư phạm và nhất là đổi mới phương pháp dạy học, theo định 

hướng tiếp cận năng lực cho học sinh. Yêu cầu này không những thể hiện sự đổi mới 

đồng bộ mà còn bảo đảm cho mục tiêu đổi mới giáo dục thành công một cách toàn 

diện và triệt để. 

Bản chất quá trình học tập theo phương pháp mới được diễn ra thông qua đối thoại và 

tương tác giữa học sinh với học sinh và giữa học sinh với giáo viên. Vì thế, SGK đổi 

mới cần được hiểu như là tài liệu “hướng dẫn học”, được thiết kế dưới dạng các hoạt 

động, dùng chung cho học sinh và giáo viên. Như vậy, khác với SGK truyền thống, tài 

liệu “hướng dẫn học” không chỉ nhằm cung cấp thông tin, kiến thức mà chú trọng việc 

hướng dẫn học sinh phương pháp học tập và tư duy, phát triển tính chủ động, sáng tạo, 

tự tin, các năng lực tự học, giải quyết vấn đề, hợp tác nhóm, thực hành, vận dụng… 

cho học sinh. Trong tài liệu “hướng dẫn học”, quy trình học và nội dung học được lồng 

ghép. Mỗi mô đun, mỗi bài học được thiết kế thành một hệ thống các hoạt động cụ thể, 

đa dạng, kết hợp các hình thức làm việc cá nhân, theo cặp, theo nhóm, theo lớp (trong 

đó, hình thức hoạt động theo nhóm là chủ yếu); kết hợp giữa hoạt động tìm hiểu kiến 

thức, rèn luyện kỹ năng với hoạt động thực hành, vận dụng gắn với cuộc sống thực 

tiễn của học sinh nhằm đạt được các mục tiêu dạy học đặt ra. Mục tiêu thiết kế của tài 

liệu là hướng trọng tâm vào học sinh, vì thế phương pháp học của học sinh được quan 

tâm đúng mức hơn so với phương pháp dạy của giáo viên. Tài liệu được viết dạng mở 

sẽ tạo cho các giáo viên, các nhà trường điều chỉnh nội dung, bảo đảm chất lượng giờ 

dạy, chất lượng giáo dục. Với cách này, giúp giáo viên có điều kiện đổi mới phương 

pháp và thường xuyên phải tương tác nhiều hơn tới học sinh. Như vậy, trên các nguyên 

tắc này, cấu trúc của tài liệu “hướng dẫn học” phổ thông bậc giáo dục cơ bản, luôn 

được bảo đảm có năm phần cơ bản gồm: Mục tiêu bài học; Hoạt động trải nghiệm; 

Hoạt động cơ bản; Hoạt động thực hành; Hoạt động ứng dụng. 

Ngoài ra, nội dung trong tài liệu “hướng dẫn học” phải phù hợp đặc trưng của môn 

học và cấp học. Đặc trưng môn học cần phải phù hợp khoa học tương ứng, nhằm cung 

cấp kiến thức các khoa học hay lĩnh vực học tập cơ bản ở phổ thông (ngôn ngữ, toán, 
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khoa học, xã hội, công nghệ, nghệ thuật và giáo dục sức khỏe và thể chất). Nội dung 

trong tài liệu “hướng dẫn học” cần tinh giản, ưu tiên thời gian cho hoạt động học và 

phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh; phù hợp đặc trưng tâm, sinh lý lứa tuổi 

của học sinh; đặc biệt lứa tuổi bậc giáo dục cơ bản, bảo đảm tính vừa sức của các em; 

hình thức đẹp, hấp dẫn, phù hợp kích cỡ cho học sinh, có bìa cứng, dùng lâu dài nhiều 

năm, sách dùng chung và để tại lớp, tại trường, hạn chế học sinh phải mang về nhà. 

 

 

Khi có nhiều bộ sách cùng viết theo chuẩn chương trình quốc gia, thì yêu cầu quá trình 

biên soạn, thẩm định và ban hành tài liệu “hướng dẫn học” là vô cùng quan trọng, nó 

bảo đảm cho SGK đa dạng, đáp ứng nhu cầu và đặc điểm vùng miền, đặc điểm đối 

tượng khác nhau của tất cả học sinh Việt Nam. Trước hết, cần có người “nhạc trưởng”, 

tổng chủ biên bộ SGK, với kiến thức chuyên sâu về khoa học sư phạm, biết quy tụ, 

phát huy năng lực và phẩm chất của từng tác giả cho chất lượng của bộ sách. Tác giả 

SGK phải đủ cơ cấu các thành phần, gồm nhà khoa học, chuyên gia giáo dục, nhà quản 

lý ở trung ương và cơ sở và đặc biệt phải có đại diện các giáo viên giỏi, những người 

có tinh thần đổi mới tham gia vào quá trình viết, thử nghiệm và thẩm định SGK. 

SGK phải được thử nghiệm theo quy trình khoa học, được thẩm định và được sự đồng 

tình cao của các giáo viên và cán bộ quản lý trực tiếp ở các trường cũng như các cơ sở 

giáo dục trong cả nước. 

ĐẶNG TỰ ÂN - Chuyên gia Trưởng, Dự án mô hình trường học mới Việt Nam 

 

44. "TÔI CÓ MẤY KIẾN NGHỊ VNEN GỬI BỘ GIÁO DỤC" 

25/07/2017 08:17. Báo Giáo dục.net.vn 

(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo cần công bố báo cáo đánh giá độc lập về tác 

động mô hình VNEN do WorldBank cùng các tổ chức giáo dục quốc tế tại Việt 

Nam thực hiện. 
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LTS: Tòa soạn Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được bài viết của Thạc sĩ Lưu 

Vũ Thùy Linh hiện đang công tác tại Quỹ Hỗ trợ đổi mới Giáo dục Phổ thông, góp ý 

về việc áp dụng mô hình trường học mới VNEN. 

Trên tinh thần tôn trọng tranh luận đa chiều, khoa học, Tòa soạn trân trọng gửi tới 

quý độc giả bài viết thể hiện quan điểm riêng của cô Lưu Vũ Thùy Linh. 

Chuẩn bị vào năm học mới, trên một số báo lại xuất hiện bài viết về mô hình Trường 

học mới Việt Nam (VNEN), có bài chủ yếu là chê VNEN, nhưng cũng có bài nêu ra 

cả mặt được và mặt chưa được của VNEN. 

Là một người có nhiều gắn bó với các hoạt động giáo dục, tôi thấy mình có trách nhiệm 

góp thêm ý kiến thảo luận về vấn đề này qua những điều mình đã thấy, đã hiểu biết, 

để trao đổi đôi lời với bạn đọc, cũng như kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo xung 

quanh mô hình VNEN. 

Trước hết, qua thực tế tôi có rút ra được hai đặc điểm lớn của mô hình VNEN, đó là: 

1. Mô hình VNEN không thay đổi nội dung chương trình dạy học trong sách giáo 

khoa hiện hành 

Đó là khẳng định, vì tôi đã xem khá kỹ các bài học được in trong tài liệu Hướng dẫn 

học của mô hình VNEN, chính là các bài học trong sách giáo khoa hiện hành. Tôi đã 

được chứng kiến, ở một số trường đã cho cha mẹ học sinh trực tiếp đối chiếu từng bài 

học trong sách giáo khoa và bài học trong tài liệu hướng dẫn học xem có giống nhau 

không? 

Sau khi tận mắt nhìn thấy không có sự khác biệt, phụ huynh mới tin tưởng cho con 

theo học học mô hình VNEN, vì tâm lý họ rất sợ con em mình phải tham gia học thí 

điểm một mô hình trường học với nội dung học rất mới và xa lạ. 

Như vậy, việc một học sinh được vào học hay xin ra không học theo mô hình VNEN 

là việc bình thường, không ảnh hưởng gì tới quá trình và kết quả học tập vì các em 

cùng được học theo cùng một nội dung học tập đã được quy định trong sách giáo khoa. 

Thực tế nhiều trường do điều kiện còn hạn chế, nên chỉ có thể tổ chức học theo mô 

hình VNEN cho một số khối lớp hoặc một số lớp trong trường. Tuy thế tất cả học sinh 

trong toàn trường vẫn được bình đẳng, được học theo cùng nội dung chương trình 

thống nhất chung cho học sinh cả nước. 

Do tập huấn bồi dưỡng giáo viên chưa chu đáo và còn hạn chế về hiệu quả, dẫn đến 

còn một bộ phận giáo viên chưa hiểu rõ và chưa nắm được đầy đủ phương pháp dạy 

học trong mô hình VNEN (ảnh giaoduc.net.vn). 

2. Mô hình VNEN thay đổi cách dạy, cách học và đổi mới cách giáo dục học sinh. 

Chính xác ra là nghiên cứu cách thức tổ chức dạy học trên thế giới để bổ sung và nhân 

rộng cách thức giáo dục đã có của Việt Nam theo xu hướng của các nước có nền giáo 

dục phát triển, từ đó góp phần thực hiện tốt hơn mục tiêu của chương trình giáo dục 

phổ thông. 

Khoảng gần 20 năm trở lại đây, ở một số ít các trường rất chú ý và đã có nhiều cố gắng 

thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Nhiệm vụ của mô hình VNEN là chắt lọc, kế 

https://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Nhung-loi-co-ban-cua-VNEN-ma-Bo-truong-Nha-co-the-chua-biet-post169940.gd
https://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Bo-truong-Phung-Xuan-Nha-Bo-van-tiep-tuc-thuc-hien-mo-hinh-truong-hoc-moi-VNEN-post169879.gd
https://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Muon-doi-moi-giao-duc-nhat-dinh-phai-thay-doi-doi-ngu-quan-ly-truoc-post168346.gd
https://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Muon-doi-moi-giao-duc-nhat-dinh-phai-thay-doi-doi-ngu-quan-ly-truoc-post168346.gd
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thừa kinh nghiệm của các địa phương và tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy 

học trên một phạm vi rộng các trường. 

Tôi có thể nói, trước VNEN, chúng ta đã từng mong muốn thay đổi thói quen dạy học 

cũ, cách giáo dục cũ theo những kinh nghiệm dạy học ở các quốc gia tiên tiến trên thế 

giới, nhưng triển khai còn bát cập, còn hạn chế nếu không nói là kém hiệu quả. 

Mô hình VNEN thay cách dạy chủ yếu “thày giảng trò chép” bằng “thày hướng dẫn 

trò tự học”. 

 

 

Tài liệu hướng dẫn học của VNEN có nội dung học như sách giáo khoa hiện hành 

nhưng được bổ sung thêm phần hướng dẫn học, từ đó tạo điều kiện hỗ trợ cho giáo 

viên dạy và học sinh học. 

Tuy vậy, bản thân tôi nhận thấy rằng, sự thay đổi này là mới có lần đầu ở nước ta nên 

thực sự là vấn đề khó cho số đông giáo viên và học sinh do đã quen theo cách dạy và 

cách học cũ một thời gian quá lâu. 

Tôi có hỏi một số giáo viên, thế làm thế nào để thực hiện được nhiệm vụ khó khăn 

này? 

Đa phần các giáo viên đều trả lời một cách thực tế là: Nếu trò tự học được ít thì giáo 

viên phải giảng bài nhiều, (nhưng quả thực ít xảy ra trường hợp trên lớp như thế này) 

và ngược lại trò tự học được nhiều thì thì giáo viên giảng bài ít đi. 

Tất cả giáo viên phải đảm bảo chất lượng học tập cho các em và giáo viên nếu kiên trì 

sẽ dần dần giúp các em biết cách tự học và học ngày một hiệu quả hơn. 

Rõ ràng với cách dạy mới này, đòi hỏi giáo viên phải được tập huấn, phải đam mê yêu 

nghề để tích luỹ thêm kinh nghiệm sư phạm, trong việc biết được những học sinh nào 

chưa biết tự học, chưa hiểu bài để hỗ trợ, can thiệp kịp thời giúp đỡ các em. 
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Trong cách dạy cũ, giáo viên phổ biến là nói, là giảng giải và yêu cầu các em ghi nhớ, 

trả lời câu hỏi và giải bài tập thực hành theo đúng cách mà do giáo viên dạy và hướng 

dẫn chi tiết trên bảng. 

Trong mô hình VNEN, giáo viên gợi mở, kích thích, tạo tình huống để học sinh tự 

mình suy nghĩ tìm cách giải quyết vấn đề (học cá nhân), sau đó các em có thời gian 

trao đổi, hỗ trợ với bạn học ngồi cạnh (học theo cặp) về những điều mình đã suy nghĩ, 

mình đã tự học được. 

Ở những lớp có phòng học không rộng, học sinh đông, tôi đã thấy các em vẫn được 

thảo luận theo từng bàn học (học tương tác theo nhóm) mà không cần phải cho học 

sinh ngồi học theo từng nhóm riêng biệt. 

Với cách học này, theo kinh nghiệm bản thân, tôi xin khẳng định, học sinh sẽ hiểu 

được sâu về bản chất kiến thức và nhớ rất lâu, đồng thời phát huy được sự sáng tạo 

cao nhất ở từng em 

cũng như tạo điều kiện để các em được giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, giữa em học khá giỏi 

và những em có lực học còn hạn chế. 

Phân tích hai đặc điểm được nêu trên, để từ đó tôi muốn giải thích cho rõ hơn quan 

điểm của một đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, khi trả lời phỏng vấn với 

báo chí rằng: “Bản chất VNEN là cùng nội dung chương trình hiện hành như nhau, chỉ 

đổi mới phương pháp tổ chức dạy học tại lớp, vì thế không có gì là ghê gớm cả”. 

Trong khi đó nhiều người chưa hiểu nên đã đưa ra phân tích và nhận định như đây là 

cuộc “cách mạng trong giáo dục”, một cuộc “thí điểm lớn” với học sinh là những con 

chuột bạch. 

Theo tôi, chỉ nên coi mô hình VNEN như là sự đổi mới về mặt sư phạm, thay đổi cách 

dạy, cách học của giáo viên và học sinh, mà không làm thay đổi nội dung dạy học 

nhằm nâng cao chất lượng dạy học hiện nay ở các trường phổ thông. 

3. Mô hình VNEN là sự tiếp cận với phương pháp dạy học và giáo dục tiên tiến. 

Có bài viết đã coi mô hình VNEN là bắt chước, cóp nhặt từ nước ngoài. Tôi nghĩ 

không phải vậy. Giáo dục có nhiệm vụ phát triển thế hệ trẻ Việt Nam để họ có đủ 

năng lực xây dựng và bảo vệ đất nước, nên không thể nhập khẩu từ bất kỳ một quốc 

gia nào, bởi vì giáo dục của họ có nhiệm vụ riêng, chắc không thể giống chúng ta. 

Còn đối với cách thức cơ bản nào để đổi mới  giáo dục? Chắc chắn là phải học hỏi của 

nhiều nước và trách nhiệm của các nhà khoa học, các nhà giáo dục là làm cho cách 

thức đã học hỏi ấy được sáng tạo, có hiệu quả khi áp dụng vào thực tế của Việt Nam 

Giáo sư Jonathan London của Đại học Leiden (Hà Lan) tại hội thảo RISE ở Việt Nam 

(tháng 4/2016) nói “cách dạy học và tổ chức của mô hình VNEN, thể hiện được nhiều 

yếu tố giống như các nước như Mỹ, Singapore, Israel, Hồng Kong và nhiều nước khác 

ở Châu Mỹ La tinh, trong đó có Cộng hòa Colombia”. 

Colombia tuy cũng là nước đang phát triển nhưng là một đất nước có sự tăng trưởng 

kinh tế hàng năm gần 3%, trong khi các nước láng giềng đều tăng trưởng âm. Giáo 
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dục Colombia cũng có Trường học mới (EN) và họ có khởi đầu từ những lớp ghép vào 

những năm 60 và 70 của thế kỷ trước. 

Qua gần nửa thế kỷ đã qua, mô hình EN của Colombia đã được phát triển và khác 

trước rất nhiều. 

Chính vì vậy, năm 2012 tổ chức Quốc tế, thông qua tạp chí Global (Thụy Sỹ) đã bình 

chọn mô hình EN và được xếp hạng cao trong số 100 sáng kiến trên thế giới đã mang 

lại nhiều lợi ích cho cộng đồng (theo TTXVN, ngày 15/2/2012). 

Giáo sư Jonathan London khi nhận xét mô hình VNEN cũng đã nói “mô hình VNEN 

đã đem đến môi trường học tập dân chủ, giúp học sinh chủ động, tự tin trong học tập 

và giao tiếp” (theo Giaoduc.net, ngày 22/8/2016 ). 

Bất cập và kiến nghị 

Chỉ chú ý thay đổi nhận thức về mô hình VNEN trong các nhà trường, nhưng lại chưa 

quan tâm đồng đều ở một số nơi, ít chú ý tới đối tượng rộng lớn khác trong xã hội, vì 

thế cá biệt còn có một số đồng chí lãnh đạo chính quyền địa phương và cha mẹ học 

sinh chưa đồng tình, ủng hộ khi triển khai mô hình. 

Do tập huấn bồi dưỡng giáo viên chưa chu đáo và còn hạn chế về hiệu quả, dẫn đến 

còn một bộ phận giáo viên chưa hiểu rõ và chưa nắm được đầy đủ phương pháp dạy 

học trong mô hình VNEN, chưa đủ thời gian để hình thành kỹ năng nên còn lúng khi 

chuyển đổi sang phương pháp dạy học mới. 

Đặc biệt đối với nhiều trường tự nguyện nhân rộng mô hình lại còn gặp nhiều khó 

khăn, bất cập hơn, từ đó tạo ra dư luận không tốt,  gây ra phản tác dụng về tính hiệu 

quả của mô hình VNEN. 

Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng hiện đại bao giờ cũng phải phù hợp với 

điều kiện thực tế và điều kiện mang tính tiên quyết như: giáo viên phải chăm chỉ và 

được tập huấn bồi dưỡng thường xuyên liên tục. 

Tuy nhiên, một số nơi có điều kiện còn hạn chế nhưng không biết vận dụng sáng tạo, 

lại áp dụng máy móc dựa theo văn bản chỉ đạo, gây ra những khó khăn không đáng 

có, từ đó có phản ứng ngược đối với mô hình. 

Với bất cập nêu trên, cùng với trách nhiệm của một công dân với sự nghiệp đổi mới 

giáo dục, tôi mạnh dạn đề xuất ba kiến nghị cụ thể dưới đây với Bộ Giáo dục và Đào 

tạo: 

Một là, Bộ sớm công bố báo cáo đánh giá độc lập về tác động mô hình VNEN do Ngân 

hàng thế giới cùng các tổ chức giáo dục quốc tế tại Việt Nam đã thực hiện liên tục 

trong 3 năm học với hàng ngàn học sinh, được lựa chọn ngẫu nhiên, nhằm so sánh kết 

quả giáo dục giữa hai nhóm học sinh đang học và chưa bao giờ học theo mô hình 

VNEN. 

Tôi được biết đây là cuộc khảo sát có quy mô và bài bản và đã đưa rất nhiều bằng 

chứng khoa học thực tiễn và rất xác  đáng. 

https://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Giao-su-Jonathan-London-nhan-xet-ve-mo-hinh-truong-hoc-moi--VNEN-post170285.gd
https://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Giao-su-Jonathan-London-nhan-xet-ve-mo-hinh-truong-hoc-moi--VNEN-post170285.gd
https://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Giao-su-Jonathan-London-nhan-xet-ve-mo-hinh-truong-hoc-moi--VNEN-post170285.gd
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Bộ cũng cần chính thức thông báo tới các địa phương kết quả khảo sát mô hình VNEN 

cũng như kết quả đánh giá về tài liệu hướng dẫn học của mô hình VNEN. 

Hai là, các Vụ chuyên môn của Bộ, sớm tổ chức ngay việc bồi dưỡng, tập huấn lại cho 

các trường, ở các địa phương đang tổ chức dạy học theo mô hình VNEN, nhất là các 

cách thức dạy học dựa theo tài liệu hướng dẫn học của VNEN. 

Đây có thể coi là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để duy trì và phát triển mô hình 

VNEN một cách bền vững, từ đó góp phần nâng cao năng lực cho giáo viên, tạo tiền 

đề tốt cho công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam. 

Ba là, Bộ sớm có văn bản để ổn định lại việc triển khai mô hình VNEN ở các địa 

phương, theo hướng tự nguyện, không áp đặt, nhưng phải trên cơ sở các trường được 

thảo luận dân chủ, được phân tích khách quan về tính hiệu quả cũng như các bất cập, 

thông qua những dẫn chứng thực tế trong quá trình triển khai mô hình VNEN ở từng 

trường, ở mỗi địa phương. 

 

Giáo sư Jonathan London nhận xét về mô hình trường học mới - VNEN 

Tôi thiết nghĩ, chỉ có giáo viên, cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương các cấp là 

những người trong cuộc, mới có hiểu biết đầy đủ nhất về mô hình VNEN trong quá 

trình thực hiện ở tại địa phương. 

Từ đó, tiếng nói của những người trong cuộc sẽ rất thuyết phục so với những phát biểu 

mang tính cá nhân, chủ quan, áp đặt, không có cơ sở và thiếu khách quan ở một số cá 

nhân khi viết những bài báo phản ánh mang nhiều nội dung tiêu cực về mô hình VNEN. 

Lưu Vũ Thùy Linh- (Khánh Nguyên) 
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