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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

Ph"#ng pháp d*y h,c là m1t trong nh5ng y6u t8 quan tr,ng c;a quá 

trình d*y h,c. >? quá trình d*y h,c @*t @"Ac hiCu quD cao @òi hFi phDi 

có sI ph8i hAp hAp lí, th8ng nhLt gi5a ho*t @1ng d*y c;a thMy và ho*t 

@1ng h,c c;a trò. Ho*t @1ng d*y h,c, m1t mPt phát huy @úng mRc vai 

trò ch; @*o c;a thMy, mPt khác phDi phát huy @"Ac tính tI giác, tích cIc, 

sáng t*o, tI @iTu chUnh ho*t @1ng nhVn thRc c;a trò. Ph"#ng pháp d*y 

h,c là con @"Wng, chìa khoá giúp ng"Wi h,c ti6p cVn kho báu tri thRc 

nhân lo*i, là ph"#ng tiCn @? thMy và trò phát huy m,i khD nZng h,c tVp, 

nghiên cRu, sáng t*o. Tính k6 th]a, phát tri?n c;a ph"#ng pháp d*y h,c 

là m1t minh chRng cho sI @^i thay sáng t*o trong n1i dung và hình thRc 

c;a ph"#ng pháp. D*y h,c tích cIc hoá ng"Wi h,c, rèn luyCn t" duy ch; 

@1ng, tI ch; @ang @"Ac coi là phù hAp vbi @^i mbi ph"#ng pháp d*y h,c 

ngày nay. Các mô hình d*y h,c tiên ti6n trên th6 gibi ngày càng chú 

tr,ng @6n tính tích cIc, tính cá th? hoá, chuyên biCt hoá trong d*y h,c 

nhem phát huy vai trò, t" duy trí tuC c;a ng"Wi h,c.  

>fnh h"bng @^i mbi ph"#ng pháp d*y và h,c @ã @"Ac >Dng, Nhà n"bc, 

@"Ac B1 Giáo dkc và >ào t*o xác @fnh trong Nghf quy6t Trung "#ng 4 

khoá VII (1/1993); Nghf quy6t Trung "#ng 2 khoá VIII (12/1996); @"Ac th? 

ch6 hoá trong LuVt Giáo dkc 2005; @"Ac ck th? hoá trong các chU thf c;a 

B1 Giáo dkc và >ào t*o. 

Cùng vbi sI @^i mbi chung c;a giáo dkc, giáo dkc mMm non c|ng có 

nh5ng @^i mbi nhem hình thành } tr~ nh5ng nZng lIc chung, nh5ng nTn 

tDng nhân cách ban @Mu. >^i mbi trong giáo dkc mMm non nhem phát 

huy m*nh m� h#n vai trò ch; th? c;a tr~ @? phát tri?n toàn diCn nhân 

cách d"bi sI h"bng d�n hAp lí c;a giáo viên. 

B. MỤC TIÊU 

—  C;ng c8, nâng cao hi?u bi6t vT ph"#ng pháp d*y h,c tích cIc, hi?u @"Ac 

bDn chLt, @Pc @i?m và ý ngh�a c;a ph"#ng pháp d*y h,c tích cIc. 

— Trình bày và phân tích @"Ac n1i dung c# bDn c;a m1t s8 ph"#ng pháp 

d*y h,c tích cIc trong giáo dkc mMm non. 
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— V#n d&ng ()*c ph).ng pháp d0y h2c tích c5c vào t9 ch:c ho0t (;ng 

giáo d&c tr> l:a tu9i mCm non. 

—  KhFng (Gnh s5 cCn thiIt và có ý th:c t5 giác, sáng t0o v#n d&ng ph).ng pháp 

d0y h2c tích c5c vào các ho0t (;ng giáo d&c tr> trong tr)Mng mCm non. 

 

C. NỘI DUNG 

Nội dung 1 

SỰ CẦN THIẾT ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 

Hoạt động. Tìm hiểu sự cần thiết đổi mới phương pháp dạy học. 

N9i mOi ph).ng pháp d0y h2c là yêu cCu cQp thiIt trong giai (o0n hiRn 

nay. B0n hãy viIt ra suy nghU cVa mình bYng cách th5c hiRn m;t sZ 

nhiRm v& sau: 

1.  Nêu s5 cCn thiIt (9i mOi ph).ng pháp d0y h2c. 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Trình bày nh`ng thay (9i can bbn cVa (9i mOi ph).ng pháp d0y h2c 

hiRn nay. 
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3.  Khi &'i m)i ph+,ng pháp d1y h3c, c6n l+u ý nh:ng v<n &= gì? 

 

 

 

 

 

 

B1n hãy &Bi chiCu nh:ng nDi dung vEa viCt ra v)i nh:ng thông tin d+)i 

&ây và tL hoàn thiNn nDi dung &ã viCt. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Sự cần thiết đổi mới phương pháp dạy học 

* P'i m)i giáo dQc &ang diRn ra trên quy mô toàn c6u. P6u t+ cho giáo dQc tE 

chU &+Vc xem nh+ là phúc lVi xã hDi chuyZn sang &6u t+ cho phát triZn. 

Chính vì v^y, tE nh:ng n+)c &ang phát triZn &Cn nh:ng n+)c phát triZn &=u 

nh^n th_c &+Vc vai trò và va trí hàng &6u cba giáo dQc, &=u phci &'i m)i 

giáo dQc &Z có thZ &áp _ng mDt cách neng &Dng h,n, hiNu quc h,n, trLc 

tiCp h,n nh:ng nhu c6u phát triZn cba chính mUi quBc gia và hoà nh^p v)i 

thC gi)i. BBi ccnh trên t1o nên nh:ng thay &'i sâu sfc trong giáo dQc. 

Quá trình giáo dQc ghm các thành tB có liên hN mang tính hN thBng v)i 

nhau bao ghm: mQc tiêu giáo dQc, nDi dung giáo dQc, hình th_c t' ch_c, 

ph+,ng pháp d1y h3c, ph+,ng tiNn giáo dQc, tiêu chí &ánh giá... Trong &ó, 

ph+,ng pháp d1y h3c là mDt khâu quan tr3ng cba quá trình &ó. Ph+,ng 

pháp d1y h3c phù hVp so nâng cao &+Vc hiNu quc cba viNc d1y và h3c 

cpng nh+ phát huy &+Vc khc neng t+ duy, sáng t1o cba ng+qi h3c. Do &ó, 

&'i m)i giáo dQc tr+)c hCt là &'i m)i ph+,ng pháp d1y h3c.  

* P'i m)i ph+,ng pháp d1y h3c dLa trên các c, ss sau: 

—  C, ss pháp lí: 

Trong nh:ng nem vEa qua, &anh h+)ng &'i m)i ph+,ng pháp d1y và h3c 

&ã &+Vc Pcng, Nhà n+)c, &+Vc BD Giáo dQc và Pào t1o xác &anh trong 

Ngha quyCt Trung +,ng 4 khoá VII (1/1993): “Phci khuyCn khích tL h3c”, 

“áp dQng ph+,ng pháp d1y h3c hiNn &1i &Z bhi d+�ng cho h3c sinh neng 

lLc t+ duy sáng t1o, neng lLc gici quyCt v<n &=”. Ngha quyCt Trung +,ng 2 
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khoá VIII (12/1996) ti0p t2c kh4ng 78nh: “Ph<i 7=i m?i ph@Ang pháp giáo 

d2c 7ào tDo, khFc ph2c lHi truyLn th2 mMt chiLu, rèn luyOn thành n0p t@ 

duy sáng tDo cQa ng@Si hTc”. Ngh8 quy0t sH 40 n[m 2000 cQa QuHc hMi 7ã 

kh4ng 78nh ph<i 7=i m?i nMi dung ch@Ang trình, sách giáo khoa, ph@Ang 

pháp dDy và hTc nh`m nâng cao chbt l@cng giáo d2c toàn diOn th0 hO trd. 

e=i m?i ph@Ang pháp dDy hTc cfng 7ã 7@cc thg ch0 hoá trong Luit Giáo 

d2c 2005 cfng nh@ 7ã 7@cc c2 thg hoá trong các chl th8 cQa BM Giáo d2c 

và eào tDo. 

—  CA sp kinh t0 — xã hMi: 

ebt n@?c ta 7ang trong thSi kì công nghiOp hoá, hiOn 7Di hoá v?i nLn 

kinh t0 nhiLu thành phsn theo 78nh h@?ng xã hMi chQ nghua. eg thích 

wng v?i cA ch0 th8 tr@Sng, chuxn b8 cho cuMc sHng và có viOc làm ngày 

càng tHt hAn, ng@Si hTc ph<i có s{ chuygn bi0n mDnh m| vL m2c 7ích, 

7Mng cA, thái 7M hTc tip. Ng@Si hTc s| ý thwc 7@cc r`ng hTc tip tHt trong 

nhà tr@Sng là hwa h~n mMt t@Ang lai tHt 7~p, s{ thành 7Dt trong cuMc 7Si. 

V?i mMt 7Hi t@cng nh@ viy, 7òi h�i nhà tr@Sng ph<i có s{ chuygn bi0n 

tích c{c, s{ 7=i m?i vL nMi dung và ph@Ang pháp dDy hTc — giáo d2c. M�t 

khác, s{ nghiOp công nghiOp hoá, hiOn 7Di hoá 7bt n@?c 7òi h�i ph<i có 

nh�ng con ng@Si lao 7Mng có chbt l@cng cao, n[ng 7Mng, sáng tDo, có 7Q 

swc gi<i quy0t nh�ng vbn 7L 7�t ra trong th{c ti�n phát trign cQa 7bt 

n@?c. Vì viy, có thg nói 7=i m?i giáo d2c nói chung, 7=i m?i ph@Ang 

pháp dDy hTc nói riêng là mMt vbn 7L cbp bách hiOn nay 7g nâng cao chbt 

l@cng giáo d2c, 7áp wng yêu csu m?i cQa 7bt n@?c. 

—  CA sp tâm lí — giáo d2c: 

ViOc hTc tip chl có k0t qu< khi ng@Si hTc t{ xác nhin 7Mng cA hTc tip 

7úng 7Fn, phát huy nMi l{c 7g t{ phát trign chính mình. N0u không có 

7Mng cA hTc tip và phát huy y0u tH cá nhân thì không thg có 7@cc k0t 

qu< hTc tip thành công. N0u trong quá trình hTc tip, ng@Si hTc không 

tích c{c suy nghu, tìm tòi, không có s{ n� l{c cao 7g t{ chi0m lunh nLn tri 

thwc nhân loDi, thì chl có thg ti0p thu 7@cc mMt phsn nh� nh�ng gì thsy 

truyLn th2 ho�c chl hTc nh@ “con v~t” mà không higu b<n chbt cQa tri 

thwc 7ó.  

KhHi l@cng tri thwc cQa nhân loDi qua các thSi kì phát trign ngày càng 7� 

sM, viOc dDy hTc trong nhà tr@Sng không thg cung cbp 7@cc h0t khHi 

l@cng tri thwc 7ó. M�t khác, trong thSi 7Di khoa hTc công nghO phát 

trign, con ng@Si có thg tìm ki0m thông tin b`ng rbt nhiLu cách khác 

nhau, làm cho ng@Si ta không csn thi0t ph<i nh? h0t tbt c< các tri thwc, 
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s! ki%n… mà *i+u quan tr1ng là con ng67i h1c cách h1c, t;c là h1c cách 

tìm ki=m thông tin, x@ lí và liên k=t các tri th;c có *6Ec, vFn dHng nhIng 

ki=n th;c *ó vào giJi quy=t các vLn *+ cMa cuNc sOng th!c tiPn mNt cách 

phù hEp và sáng tSo. S! bùng nW thông tin ngày nay khi=n ng67i ta phJi 

nghX *=n mNt chi=n l6Ec dSy h1c mYi, nhZm phát huy vai trò chM th\ h1c 

cMa ng67i h1c. Giáo viên là ng67i tW ch;c, h6Yng d^n, kh_i gEi h;ng thú 

hoSt *Nng. Thông qua hoSt *Nng, ng67i h1c lXnh hNi *6Ec tri th;c, kX nbng, 

hình thành thái *N, ni+m tin, h% thOng giá trc mYi.  

Trd l;a tuWi mem non là th7i kì phát tri\n mSnh mf cJ v+ th\ chLt, trí tu%, 

cJm xúc. Trd t6_ng tác tích c!c vYi nhIng gì diPn ra xung quanh chúng. 

BJn chLt vi%c h1c h trd em là thông qua s! bjt ch6Yc, khám phá, trJi nghi%m, 

th!c hành *\ hi\u v+ nhIng s! vFt, hi%n t6Eng diPn ra xung quanh trd, 

*kng th7i trd h1c cách bi\u *St nhIng hi\u bi=t *ó thông qua s! chia sd, 

trao *Wi vYi bSn bè. Trên c_ sh *ó, trd phát tri\n nbng l!c t6 duy và sáng 

tSo. Trd ti=p thu ki=n th;c và hình thành các kX nbng qua ch_i, qua trJi 

nghi%m (theo báo cáo tWng k=t cMa UNICEF). Trd phát tri\n các khái 

ni%m qua nhi+u trJi nghi%m phOi hEp các giác quan. Ch_i là hoSt *Nng 

chM *So và là hình th;c c_ bJn giúp trd phát tri\n. Chính vì vFy, vai trò 

cMa giáo viên là khai thác các tình huOng cung nh6 các vFt li%u khác 

nhau *\ khuy=n khích trd ch_i, khuy=n khích trd hoSt *Nng cùng nhau. 

vwc *i\m tâm lí l;a tuWi này rLt thuFn lEi cho vi%c *Wi mYi ph6_ng pháp 

dSy h1c, *kng th7i *wt ra yêu ceu phJi *Wi mYi ph6_ng pháp dSy h1c cho 

phù hEp vYi *wc *i\m phát tri\n cMa trd.  

2. Những thay đổi căn bản của đổi mới phương pháp dạy học 

vWi mYi ph6_ng pháp dSy h1c *6Ec hi\u là s@ dHng các ph6_ng pháp 

dSy h1c theo cách mYi, trong nhIng *i+u ki%n mYi nhZm nâng cao chLt 

l6Eng và hi%u quJ dSy h1c. Hay nói mNt cách cH th\ h_n thì *Wi mYi 

ph6_ng pháp dSy h1c trong quá trình giáo dHc là s@ dHng các ph6_ng 

pháp dSy h1c mNt cách hEp lí nhZm phát huy *6Ec tính tích c!c, chM 

*Nng, sáng tSo; phù hEp vYi *wc *i\m phát tri\n và *i+u ki%n th!c tiPn 

cMa ng67i h1c.  

Tuy nhiên chúng ta cen hi\u, không có m t ph6_ng pháp d"y h$c nào lSi 

tuy%t *Oi phù h%p v&i m$i m(c tiêu và n i dung d"y h$c. M)i ph6_ng 

pháp và hình th*c d"y h$c có nh+ng 6u, nh6Ec *i,m và gi&i h"n s- d(ng 

riêng. vWi mYi ph6_ng pháp dSy h1c không có nghXa là phM nhFn hoàn 

toàn các ph6_ng pháp dSy h1c truy+n thOng và tuy%t *Oi hoá các ph6_ng 

pháp dSy h1c hi%n *Si. Vi/c ph0i h%p *a d"ng các ph6_ng pháp và hình 
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th c d"y h$c trong toàn b% quá trình d"y h$c là ph12ng h'(ng quan 

tr$ng +, phát huy tính tích c-c và nâng cao ch.t l'/ng d"y h$c. 89i m<i 

ph12ng pháp d>y h?c c@n khai thác nhBng yCu tD tích cEc cFa các 

ph12ng pháp d>y h?c truyGn thDng; sJ dKng chúng mMt cách hNp lí, có 

hiQu quR trong sE kCt hNp hài hòa v<i các ph12ng pháp d>y h?c hiQn T>i. 

BRn chVt cFa T9i m<i ph12ng pháp d>y h?c là "lVy ng1Xi h?c làm trung 

tâm". Ng1Xi d>y (giáo viên) thay vì ch] truyGn T>t tri th^c, chuy_n sang t9 

ch^c các ho>t TMng phù hNp nham cung cVp cho ng1Xi h?c ph12ng 

pháp thu nhbn thông tin mMt cách hQ thDng, có t1 duy phân tích và t9ng 

hNp. Khi Tó, ng1Xi d>y phRi hi_u T1Nc nhu c@u cFa ng1Xi h?c c@n gì và 

có th_ h?c nh1 thC nào hiQu quR nhVt T_ cung cVp thông tin, Tenh h1<ng 

mKc tiêu h?c tbp, t9 ch^c, h1<ng dfn ng1Xi h?c chF TMng t1 duy, nhbn 

th^c, thEc hành, sáng t>o trong quá trình tiCp nhbn tri th^c. 8iGu này Tòi 

hgi ng1Xi d>y phRi tìm kiCm, lEa ch?n các ph12ng pháp giáo dKc phù 

hNp v<i ng1Xi h?c. 

Trong giáo dKc m@m non cing vby, T9i m<i ph12ng pháp d>y h?c không 

có nghja là phF nhbn nhBng ph12ng pháp d>y h?c ci mà chính là quá 

trình vbn dKng, phDi hNp các ph12ng pháp d>y h?c mMt cách phù hNp, 

phát huy hCt nhBng 1u Ti_m và khR nkng có sln cFa các ph12ng pháp 

d>y h?c truyGn thDng, Tmng thXi phDi hNp các ph12ng pháp Tó trong quá 

trình t9 ch^c các ho>t TMng cFa trn mMt cách hNp lí, nham phát huy cao 

TM tính tích cEc, chF TMng, t1 duy sáng t>o cFa trn.  

3. Những điều cần lưu ý khi đổi mới phương pháp dạy học 

* Ph12ng pháp d>y h?c T1Nc hi_u là cách th^c, là con T1Xng ho>t TMng 

chung giBa ng1Xi d>y và ng1Xi h?c trong nhBng TiGu kiQn d>y h?c xác 

Tenh, nham T>t t<i mKc Tích d>y h?c. 

Ph12ng pháp d>y h?c T1Nc xem xét d1<i ba bình diQn: 

—  Bình diQn vj mô là quan Ti_m vG ph12ng pháp d>y h?c (d>y h?c h1<ng 

vào ng1Xi h?c, d>y h?c phát huy tính tích cEc…). 

Quan Ti_m d>y h?c là nhBng Tenh h1<ng t9ng th_ cho các hành TMng 

ph12ng pháp, trong Tó có sE kCt hNp giBa các nguyên txc d>y h?c, nhBng 

c2 sy lí thuyCt cFa lí lubn d>y h?c, nhBng TiGu kiQn d>y h?c và t9 ch^c 

cing nh1 nhBng Tenh h1<ng vG vai trò cFa ng1Xi d>y và ng1Xi h?c trong 

quá trình d>y h?c. Quan Ti_m d>y h?c là nhBng Tenh h1<ng mang tính 

chiCn l1Nc, c12ng ljnh, là mô hình lí thuyCt cFa ph12ng pháp d>y h?c. 
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—  Bình di(n trung gian là ph"#ng pháp d)y h+c c- th/ (ph23ng pháp 5óng 

vai, ph23ng pháp th9o lu;n, ph23ng pháp x= lí tình hu?ng, ph23ng 

pháp trò ch3i…). 

E bình di(n này khái ni(m ph23ng pháp dJy hKc 52Lc hiMu là nhNng 

hình thOc, cách thOc hành 5Png cQa ng2Ri dJy và ng2Ri hKc nhSm thTc 

hi(n nhNng mUc tiêu dJy hKc xác 5Wnh, phù hLp vYi nhNng nPi dung và 

5iZu ki(n dJy hKc cU thM. 

Ph23ng pháp dJy hKc cU thM quy 5Wnh nhNng mô hình hành 5Png cQa 

ng2Ri dJy và ng2Ri hKc. 

—  Bình di(n vi mô là k1 thu3t d)y h+c (k^ thu;t chia nhóm, k^ thu;t giao 

nhi(m vU, k^ thu;t 5_t câu hai, k^ thu;t khbn tr9i bàn, k^ thu;t phòng 

tranh, k^ thu;t các m9nh ghép, k^ thu;t hoàn tdt mPt nhi(m vU…). 

K^ thu;t dJy hKc là nhNng bi(n pháp, cách thOc hành 5Png cQa giáo viên 

trong các tình hu?ng hành 5Png nha nhSm thTc hi(n và 5iZu khiMn quá 

trình dJy hKc. 

Các k^ thu;t dJy hKc ch2a ph9i là các ph23ng pháp dJy hKc 5Pc l;p mà là 

nhNng thành phgn cQa ph23ng pháp dJy hKc. Ví dU, trong ph23ng pháp 

th9o lu;n nhóm có thM s= dUng các k^ thu;t dJy hKc nh2: k^ thu;t chia 

nhóm, k^ thu;t khbn tr9i bàn, k^ thu;t các m9nh ghép…  

* Khi lTa chKn ph23ng pháp dJy hKc cgn l2u ý mPt s? 5iMm sau:  

—  Ph23ng pháp dJy hKc cgn có tính h5 th6ng. miZu này 59m b9o cho tính 

liên thông 5?i vYi ng2Ri hKc. Ph23ng pháp phù hLp sn nâng cao 52Lc 

hi(u qu9 truyZn 5Jt kion thOc cQa ng2Ri dJy và mOc 5P tiop thu cQa 

ng2Ri hKc. 

—  Ph23ng pháp dJy hKc cgn có tính t7 ch8c. mây là yêu cgu 59m b9o cho 

tính h( th?ng 52Lc thTc thi. Không có tính tp chOc thì tính h( th?ng có 

thM bW phá vq. Tính tp chOc do các tp chOc giáo dUc xây dTng.  

—  Ph23ng pháp dJy hKc cgn xác :;nh c- th/ :6i t"=ng ng">i h+c. Ng2Ri 

hKc là 5a dJng c9 vZ trình 5P và lOa tupi, kh9 nbng tiop thu, trình 5P 

stn có. Vì v;y, cgn có ph23ng pháp dJy hKc cU thM và phù hLp vYi 

tung 5?i t2Lng. 

—  Ph23ng pháp dJy hKc ph9i liên t-c :7i mBi. M_c dù 5ã có ph23ng pháp 

phù hLp vYi tung 5?i t2Lng, nh2ng khi các 5?i t2Lng 5ã có chuyMn bion 

vZ nbng lTc tiop thu thì không thM giN mãi ph23ng pháp 5ã áp dUng mà 

ph9i áp dUng ph23ng pháp phù hLp vYi giai 5oJn mYi. 
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—  Ph$%ng pháp d+y h-c có tính k( th)a. Yêu c3u này tránh cho ng$8i h-c 

không b= lúng túng khi ti@p nhAn ph$%ng pháp d+y h-c mCi l+. 

—  Ph$%ng pháp d+y h-c phù h-p v/i n1i dung ch56ng trình hi9n t:i. NEi 

dung, ch$%ng trình hiHn t+i I$Jc xây dMng nhNm IOm bOo cho ng$8i 

h-c ti@p nhAn I$Jc các tri thPc phù hJp vCi sM phát triTn kinh t@ — xã 

hEi, vì vAy nó cWng thay IYi theo sM phát triTn Ió. M\i nEi dung, 

ch$%ng trình có thT có nh]ng yêu c3u riêng v^ ph$%ng pháp d+y h-c. 

Do Ió c3n tìm I$Jc các ph$%ng pháp d+y h-c phù hJp cho m\i nEi 

dung ch$%ng trình.  

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 

1) Hãy chPng minh sM c3n thi@t phOi IYi mCi ph$%ng pháp d+y h-c. Các c% 

sd cea viHc IYi mCi ph$%ng pháp d+y h-c là gì?  

2)  Trình bày nh]ng thay IYi cin bOn cea IYi mCi ph$%ng pháp d+y h-c. 

3)  Hãy chia sk nh]ng vln I^ c3n l$u ý khi lMa ch-n ph$%ng pháp d+y h-c d 

n%i b+n d+y. 

 

Nội dung 2 

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC  

Hoạt động 1. Tìm hiểu khái niệm và bản chất của phương pháp 

dạy học tích cực. 

B+n Iã tong I-c tài liHu v^ ph$%ng pháp d+y h-c tích cMc, Iã tong sq 

drng ph$%ng pháp d+y h-c tích cMc trong giáo drc m3m non, hãy nhC 

l+i và vi@t ra suy nghs cea mình bNng cách trO l8i các câu hti sau: 

1.  Th@ nào là ph$%ng pháp d+y h-c tích cMc?  
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2.  B#n ch(t c*a ph-.ng pháp d2y h4c tích c6c là gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2n hãy <=i chi?u nhAng nBi dung vDa vi?t ra vFi nhAng thông tin d-Fi 

<ây và t6 hoàn thiJn nBi dung <ã vi?t. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Khái niệm phương pháp dạy học tích cực 

* Quá trình d2y và h4c gMm hai ho2t <Bng có quan hJ hAu c. vFi nhau:  

— Ho2t <Bng d2y c*a giáo viên. 

—  Ho2t <Bng h4c c*a trU. 

C# hai ho2t <Bng này <Wu diXn ra trong quá trình d2y h4c và có s6 <an 

xen vFi nhau, nh]m <2t <-^c m_c <ích giáo d_c. Ho2t <Bng h4c c*a trU 

ch` có hiJu qu# khi trU tích c6c, ch* <Bng, t6 nguyJn, t6 giác tham gia 

vào quá trình h4c. Mu=n <-^c nh- vcy, tr-Fc h?t trU ph#i hdng thú, có 

mong mu=n <-^c h4c, <-^c tham gia vào ho2t <Bng tìm hifu, khám phá, 

lgng nghe hay th6c hành… Giáo viên là ng-ji h-Fng dkn trU cách h4c 

sao cho có hiJu qu#. l <ây, giáo viên không còn là ng-ji thuy?t gi#ng, 

gi#ng gi#i, gi#i thích nBi dung ki?n thdc mà là ng-ji tn chdc các ho2t 

<Bng khác nhau cho trU: quan sát, ch.i, th6c hành, làm th6c nghiJm, thí 

nghiJm, tr#i nghiJm; trao <ni chia sU vFi cô và b2n; bifu <2t nhAng hifu 

bi?t c*a mình b]ng các cách khác nhau…  
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* Trong th)c t+ d-y h/c, m2i ph56ng pháp d-y h/c nh5 quan sát, làm 

m>u, h?i @áp, giAi thích, nêu vEn @F, th)c hành… @Fu có nhIng 5u và 

nh5Jc @iKm riêng nh5ng t)u chung l-i ít nhiFu @Fu có khA nMng sau: 

—  Phát huy tính tích c)c, sáng t-o cQa ng5Ri h/c. 

—  T-o c6 hTi cho ng5Ri h/c tìm tòi, khám phá, trAi nghiWm, phát triKn 

t5 duy. 

—  T-o mXi quan hW giao ti+p giIa cá nhân vZi t[p thK. 

—  Khuy+n khích ng5Ri h/c tích c)c ho-t @Tng cá nhân và ho-t @Tng 

trong nhóm. 

—  G^n viWc h/c vZi th)c t+ cuTc sXng, giúp ng5Ri h/c hiKu bAn chEt cQa s) 

v[t hiWn t5Jng.  

— Rèn luyWn cách t) h/c, t) @ánh giá, @iFu chcnh bAn thân… 

Nh5 v[y, ph56ng pháp d-y h/c tích c)c không phAi là s) phQ nh[n các 

ph56ng pháp d-y h/c truyFn thXng. Ph56ng pháp d-y h/c tích c)c chính 

là viWc sf dgng và phXi hJp mTt cách khéo léo, hJp lí các ph56ng pháp 

d-y h/c khác nhau nhim phát huy tXi @a ho-t @Tng tích c)c nh[n thjc 

và s) hJp tác cQa ng5Ri h/c. Trong @ó, ng5Ri d-y là ng5Ri tk chjc, @lnh 

h5Zng, t-o @iFu kiWn; ng5Ri h/c là ng5Ri th)c hiWn, “thi công”. 

2. Bản chất của phương pháp dạy học tích cực 

BAn chEt cQa ph56ng pháp d-y h/c tích c)c chính là phát huy tính tích 

c)c, t) giác nh[n thjc, chQ @Tng và sáng t-o cQa ng5Ri h/c khi chi+m 

lqnh ki+n thjc: 

—  LEy ng5Ri h/c làm trung tâm. Giáo viên là “nh-c tr5sng” @lnh h5Zng,  

h2 trJ, giAi @áp, khuy+n khích... ng5Ri h/c. 

—  Phát huy tính chQ @Tng sáng t-o cQa cA ng5Ri d-y và ng5Ri h/c.  

—  Phát huy tính nMng @Tng, khA nMng thích jng cao vZi môi tr5Rng. 

—  Tính h5Zng nTi cao, phát huy khA nMng t) do t5 duy nh[n thjc và hành @Tng. 

—  Tính k+ thta: k+ thta kq nMng và ph56ng pháp d-y h/c truyFn thXng 

thích hJp. 

—  Tính hiWn @-i: ph56ng tiWn, quan hW vZi th+ giZi mZi, t56ng quan trong 

hW thXng kinh t+ tri thjc toàn cuu. 
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Hoạt động 2. Tìm hiểu đặc điểm của phương pháp dạy học tích cực. 

Theo b&n, ph*+ng pháp d&y h0c tích c4c có nh6ng 78c 7i:m nào? Hãy 

viAt ra nh6ng 78c 7i:m 7ó: 

 

 

 

 

 

 

 

 

B&n hãy 7Fi chiAu nh6ng nHi dung vIa viAt ra vJi nh6ng thông tin d*Ji 

7ây và t4 hoàn thiMn nHi dung 7ã viAt. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Đặc điểm của phương pháp dạy học tích cực 

Ph*+ng pháp d&y h0c tích c4c có nh6ng 78c 7i:m c+ bPn sau: 

— D#y h&c thông qua t/ ch0c ho#t 23ng h&c t4p c6a ng78i h&c: Trong quá 

trình d&y h0c, giáo viên tU chVc nhiWu ho&t 7Hng h0c tXp. Ng*Zi h0c t4 

khám phá nh6ng 7iWu c\n h0c qua các ho&t 7Hng h0c tXp tích c4c. Các 

ho&t 7Hng tích c4c này xu_t phát tI nh6ng tình huFng th4c tA, ng*Zi h0c 

tr4c tiAp quan sát, trao 7Ui, giPi quyAt v_n 7W tI 7ó n`m 7*ac nh6ng kiAn 

thVc mJi. Trong ph*+ng pháp d&y h0c tích c4c, ng*Zi h0c — 7Fi t*ang 

cca ho&t 7Hng “d&y”, 7fng thZi là chc th: cca ho&t 7Hng “h0c” — 7*ac 

cuFn hút vào các ho&t 7Hng h0c tXp do giáo viên tU chVc và chi 7&o. 

Thông qua 7ó, ng*Zi h0c t4 l4c khám phá nh6ng 7iWu mình ch*a rõ chV 

không phPi thk 7Hng tiAp thu nh6ng tri thVc 7ã 7*ac giáo viên s`p 78t. 

l*ac 78t vào nh6ng tình huFng cca 7Zi sFng th4c tA, ng*Zi h0c tr4c tiAp 

quan sát, thPo luXn, làm thí nghiMm, giPi quyAt v_n 7W 78t ra theo cách 

suy nghm cca mình, tI 7ó, n`m 7*ac kiAn thVc, km nnng mJi, vIa n`m 

7*ac ph*+ng pháp “làm ra” kiAn thVc, km nnng 7ó, không rXp theo nh6ng 

khuôn mou spn có, 7*ac bHc lH và phát huy tiWm nnng sáng t&o. 
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D!y theo cách này, giáo viên không ch3 45n gi6n là truy:n 4!t tri th;c mà 

còn h>?ng dAn ng>Bi hCc hành 4Dng và tE ch;c môi tr>Bng hCc tFp thích 

hIp. Ch>5ng trình d!y hCc ph6i giúp cho tNng hCc sinh biQt hành 4Dng 

và tích cRc tham gia các ch>5ng trình hành 4Dng cTa cDng 4Ung. 

—  D#y h&c chú tr&ng ph./ng pháp t1 h&c: Ho!t 4Dng cTa giáo viên không 

ch3 dNng l!i W viXc tE ch;c các ho!t 4Dng 4Y ng>Bi hCc tham gia vào các 

d!ng ho!t 4Dng lZnh hDi tri th;c mà còn có tác d\ng 4]nh h>?ng giúp 

ng>Bi hCc hình thành, rèn luyXn ph>5ng pháp, thói quen tR hCc. Ph>5ng 

pháp d!y hCc tích cRc xem viXc rèn luyXn ph>5ng pháp hCc tFp cho hCc 

sinh không ch3 là mDt biXn pháp nâng cao hiXu qu6 d!y hCc mà còn là 

mDt m\c tiêu d!y hCc. 

Trong xã hDi hiXn 4!i 4ang biQn 4Ei nhanh v?i sR bùng nE thông tin, 

khoa hCc, kZ thuFt, công nghX phát triYn nh> vf bão thì không thY “nhUi 

nhét” vào 4ju hCc sinh khki l>Ing kiQn th;c ngày càng nhi:u nh> vFy. 

Do 4ó, ph6i quan tâm d!y cho hCc sinh ph>5ng pháp hCc ngay tN l;a 

tuEi mjm non và càng lên bFc hCc cao h5n càng ph6i 4>Ic chú trCng. 

Trong các ph>5ng pháp hCc thì tR hCc là ph>5ng pháp ckt lõi. NQu rèn 

luyXn cho ng>Bi hCc có 4>Ic ph>5ng pháp, kZ nnng, thói quen, ý chí tR 

hCc thì sp t!o cho hC lòng ham hCc, kh5i dFy nDi lRc vkn có trong mqi 

con ng>Bi, kQt qu6 hCc tFp sp 4>Ic nhân lên grp bDi. Vì vFy, ngày nay 

ng>Bi ta nhrn m!nh mtt ho!t 4Dng hCc trong quá trình d!y hCc, nq lRc 

t!o ra sR chuyYn biQn tN hCc tFp th\ 4Dng sang tR hCc chT 4Dng, 4tt vrn 

4: phát triYn tR hCc ngay trong tr>Bng hCc, không ch3 tR hCc W nhà sau 

bài lên l?p mà tR hCc trong l?p hCc có sR h>?ng dAn cTa giáo viên. 

—  T4ng c.5ng h&c t6p cá nhân, ph9i h;p h&c t6p h;p tác trong nhóm b#n bè: 

Ph>5ng pháp d!y hCc tích cRc mDt mtt cnn c; vào h;ng thú, nnng lRc, 

nhu cju cTa ng>Bi hCc 4Y lRa chCn nDi dung và ph>5ng pháp d!y hCc phù 

hIp, mtt khác giáo viên cjn t!o 4i:u kiXn 4Y ng>Bi hCc phát huy 4>Ic 

nnng lRc b6n thân 4Ung thBi phát huy các mki quan hX hIp tác v?i b!n. 

Trong mDt l?p hCc mà trình 4D kiQn th;c, t> duy cTa hCc sinh không thY 

4Ung 4:u tuyXt 4ki thì khi áp d\ng ph>5ng pháp tích cRc buDc ph6i chrp 

nhFn sR phân hoá v: c>Bng 4D, tiQn 4D hoàn thành nhiXm v\ hCc tFp, 

nhrt là khi bài hCc 4>Ic thiQt kQ thành mDt chuqi công tác 4Dc lFp. 
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Áp d$ng ph()ng pháp tích c.c / trình 23 càng cao thì s. phân hoá này 

càng l;n. Vi?c s@ d$ng các ph()ng ti?n công ngh? thông tin trong nhà 

tr(Bng sC 2áp Dng yêu cGu cá thH hoá hoIt 23ng hJc tKp theo nhu cGu và 

khO nPng cQa mSi hJc sinh. 

Tuy nhiên, trong hJc tKp, không phOi mJi tri thDc, kV nPng, thái 23 2Wu 

2(Xc hình thành bZng nh[ng hoIt 23ng 23c lKp cá nhân. L;p hJc là môi 

tr(Bng giao ti]p thGy — trò, trò — trò, tIo nên m`i quan h? hXp tác gi[a 

các cá nhân trên con 2(Bng chi]m lVnh n3i dung hJc tKp. Thông qua 

thOo luKn, tranh luKn trong tKp thH, ý ki]n mSi cá nhân 2(Xc b3c l3, 

khcng 2dnh hay bác be, qua 2ó ng(Bi hJc nâng mình lên m3t trình 23 

m;i. Bài hJc vKn d$ng 2(Xc v`n hiHu bi]t và kinh nghi?m s`ng cQa 

ng(Bi thGy giáo. 

Ph()ng pháp hJc tKp hXp tác 2(Xc ti chDc / cjp nhóm, ti, l;p hokc 

tr(Bng. Ph()ng pháp 2(Xc s@ d$ng phi bi]n trong dIy hJc là hoIt 23ng 

hXp tác trong nhóm nhe 4 2]n 6 ng(Bi. HJc tKp hXp tác làm tPng hi?u 

quO hJc tKp, nhjt là lúc phOi giOi quy]t nh[ng vjn 2W gay cjn, lúc xujt 

hi?n th.c s. nhu cGu ph`i hXp gi[a các cá nhân 2H hoàn thành nhi?m v$ 

chung. HoIt 23ng theo nhóm nhe sC hIn ch] hi?n t(Xng q lIi cQa các 

thành viên. rsng thBi tính cách, nPng l.c cQa mSi thành viên 2(Xc  

b3c l3, u`n ntn; tình bIn, ý thDc ti chDc, tinh thGn t()ng trX lvn nhau 

2(Xc phát triHn. Mô hình hXp tác trong xã h3i 2(a vào 2Bi s`ng hJc 

2(Bng sC làm cho các thành viên quen dGn v;i s. phân công hXp tác 

trong lao 23ng xã h3i. 

Trong nWn kinh t] thd tr(Bng 2ã xujt hi?n nhu cGu hXp tác liên qu`c gia; 

nPng l.c hXp tác tr/ thành m3t m$c tiêu giáo d$c mà nhà tr(Bng cGn 

thi]t phOi chuyn bd cho ng(Bi hJc. 

—  K#t h&p (ánh giá c.a giáo viên v3i t4 (ánh giá c.a ng56i h7c. Giáo 

viên h(;ng dvn và tIo 2iWu ki?n 2H tr{ t. 2ánh giá, t. 2iWu ch|nh cách 

hJc. Trong dIy hJc, vi?c 2ánh giá hJc sinh không ch| nhZm m$c 2ích 

nhKn 2dnh th.c trIng và 2iWu ch|nh hoIt 23ng hJc cQa trò mà còn 

2sng thBi tIo 2iWu ki?n nhKn 2dnh th.c trIng và 2iWu ch|nh hoIt 23ng 

dIy cQa thGy. 
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Tr"#c &ây, giáo viên gi1 &2c quy5n trong công tác &ánh giá. Trong ph";ng 

pháp tích c=c, giáo viên là ng"@i h"#ng dBn hCc sinh phát triEn kG nHng 

t= &ánh giá &E t= &i5u chInh cách hCc. Liên quan v#i &i5u này, giáo viên 

cLn tMo &i5u kiNn thuOn lPi &E hCc sinh &"Pc tham gia &ánh giá lBn nhau. 

Theo h"#ng phát triEn các ph";ng pháp tích c=c &E &ào tMo nh1ng con 

ng"@i nHng &2ng, s#m thích nghi v#i &@i sSng xã h2i, thì viNc kiEm tra, 

&ánh giá không thE dWng lMi X yêu cLu tái hiNn các kiYn thZc, l[p lMi các kG 

nHng &ã hCc mà ph\i khuyYn khích trí thông minh, óc sáng tMo trong viNc 

gi\i quyYt nh1ng tình huSng th=c tY. 

V#i s= trP giúp c`a các thiYt bb kG thuOt, kiEm tra &ánh giá sc không còn là 

m2t công viNc n[ng nhCc &Si v#i giáo viên, mà lMi cho nhi5u thông tin kbp 

th@i h;n &E linh hoMt &i5u chInh hoMt &2ng dMy, chI &Mo hoMt &2ng hCc. 

TW dMy và hCc the &2ng sang dMy và hCc tích c=c, giáo viên không còn 

&óng vai trò &;n thuLn là ng"@i truy5n &Mt kiYn thZc, mà trX thành ng"@i 

thiYt kY, tf chZc, h"#ng dBn các hoMt &2ng &2c lOp ho[c theo nhóm nhg 

&E ng"@i hCc t= l=c chiYm lGnh n2i dung hCc tOp, ch` &2ng &Mt các mec 

tiêu kiYn thZc, kG nHng, thái &2 theo yêu cLu c`a ch";ng trình.  

Hoạt động 3. Tìm hiểu ý nghĩa của phương pháp dạy học tích cực. 

Qua nh1ng phLn nghiên cZu trên, bMn &ã hiEu &"Pc thY nào là ph";ng 

pháp dMy hCc tích c=c cing nh" b\n chjt, &[c &iEm c`a ph";ng pháp 

dMy hCc tích c=c. VOy theo bMn, ph";ng pháp dMy hCc tích c=c có ý nghGa 

nh" thY nào &Si v#i ng"@i dMy và ng"@i hCc? BMn hãy viYt ra suy nghG c`a 

mình v5 vjn &5 này. 
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B!n hãy '(i chi+u nh-ng n/i dung v2a vi+t ra v6i nh-ng thông tin d86i 

'ây và t; hoàn thi=n n/i dung 'ã vi+t. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Ph8@ng pháp d!y hCc tích c;c có ý nghGa quan trCng '(i v6i cI ng8Ji d!y 

và ng8Ji hCc: 

—  Ph8@ng pháp d!y hCc tích c;c phát huy tính tích c;c, t; giác, chN '/ng, 

sáng t!o cNa ng8Ji hCc. 

—  Giúp ng8Ji hCc phát triRn cách hCc cNa mình, 'Uc bi=t là ph8@ng pháp 

t; hCc. 

—  Phát huy '8Xc tinh thYn hXp tác và t8@ng trX và tôn trCng lZn nhau. 

—  Kích thích '/ng c@ bên trong cNa ng8Ji hCc, 'em l!i ni^m vui, h_ng thú 

cho ng8Ji hCc. 

—  T!o c@ h/i cho ng8Ji hCc phát triRn kG nbng, vcn ddng ki+n th_c vào th;c 

tien, hoà nhcp, thích _ng v6i cu/c s(ng. 

—  Phát triRn nh-ng phfm chgt cá nhân nh8 tính kiên trì, lòng nhZn n!i, ý 

th_c tcp thR. 

… 

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 

1)  B!n hãy thi+t k+ m/t ho!t '/ng giáo ddc trong 'ó có vcn ddng ph8@ng 

pháp d!y hCc tích c;c. Trên c@ sl 'ó, trình bày nh-ng 'Uc 'iRm cNa 

ph8@ng pháp d!y hCc tích c;c '8Xc vcn ddng trong ho!t '/ng và phân 

tích ý nghGa cNa ph8@ng pháp d!y hCc tích c;c 'ó. 

2)  Hãy tìm hiRu và trình bày thêm nh-ng ý nghGa cNa ph8@ng pháp d!y hCc 

tích c;c trong th;c t+ d!y hCc cNa b!n. 

Nội dung 3 

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIÁO DỤC MẦM NON 

Hoạt động 1. Tìm hiểu phương pháp dạy học tích cực trong giáo 

dục mầm non. 

Trên c@ sl nh-ng ki+n th_c chung v^ ph8@ng pháp d!y hCc tích c;c 'ã 

trình bày l n/i dung 2, cùng v6i nh-ng hiRu bi+t và kinh nghi=m cNa 
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mình, b'n hãy suy ngh- và trình bày ý ki5n v6 ph89ng pháp d'y h<c tích 

c?c trong giáo dAc mBm non theo gDi ý sau: 

1. Khái niJm ph89ng pháp d'y h<c tích c?c trong giáo dAc mBm non: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BMn chNt cOa ph89ng pháp d'y h<c tích c?c trong giáo dAc mBm non: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. QRc SiTm cOa ph89ng pháp d'y h<c tích c?c trong giáo dAc mBm non: 
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4. Ý ngh'a c*a ph,-ng pháp d0y h2c tích c5c trong giáo d9c m;m non: 

 

 

 

 

 

 

 

 

B0n hãy ?@i chiAu nhCng nDi dung vFa viAt ra vGi nhCng thông tin d,Gi 

?ây và t5 hoàn thiKn nDi dung ?ã viAt. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non 

Ph,-ng pháp d0y h2c tích c5c chính là viKc sO d9ng và ph@i hPp mDt 

cách khéo léo, hPp lí các ph,-ng pháp d0y h2c khác nhau nhTm phát 

huy t@i ?a ho0t ?Dng tích c5c nhUn thVc và s5 hPp tác c*a ng,Wi h2c. 

Trong giáo d9c m;m non cYng vUy, ph,-ng pháp d0y h2c tích c5c không 

có ngh'a là g0t b\ các ph,-ng pháp truy]n th@ng, mà là sO d9ng hPp lí và 

có hiKu qu_ các ph,-ng pháp d0y h2c truy]n th@ng nh,: ph,-ng pháp 

tr5c quan (quan sát, xem tranh, _nh, tham quan, xem phim hay bcng 

hình…); sO d9ng các giác quan vào khám phá s5 vUt hiKn t,Png (sW mó, 

ngOi, nAm, nghe…); ph,-ng pháp dùng lWi (ki chuyKn, ?àm tho0i, trò 

chuyKn, gi_i thích, nêu vln ?], th_o luUn, ?mt câu h\i, thuyAt trình…); 

ph,-ng pháp th5c hành, (dùng tình c_m, ch-i trò ch-i, làm bài tUp, thí 

nghiKm, th5c nghiKm, th5c hành tr_i nghiKm, làm theo mnu…). Mpi 

ph,-ng pháp ?]u có nhCng ,u viKt riêng và chúng ?]u có các kh_ ncng: 

—  Phát huy tính tích c5c, ch* ?Dng, sáng t0o c*a trs. 

—  T0o m@i quan hK giao tiAp giCa trs vGi trs, trs vGi giáo viên. 

—  T0o c- hDi cho trs tìm tòi, khám phá, tr_i nghiKm, phát triin t, duy sáng t0o. 

—  KhuyAn khích trs tích c5c ho0t ?Dng cá nhân và ho0t ?Dng trong nhóm/lGp. 
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—  Rèn luy(n ph+,ng pháp t0 h1c, t0 4ánh giá, t0 4i6u ch7nh b9n thân. 

Nh+ v>y, ph+,ng pháp d@y h1c tích c0c trong giáo dDc mFm non không 

ph9i là mJt ph+,ng pháp hoàn toàn mKi, mà chính là s0 kM thNa và phát 

huy tPi 4a nhQng +u 4iRm và kh9 nSng có sUn cVa các ph+,ng pháp 

truy6n thPng, 4Wng thXi phPi hYp các ph+,ng pháp 4ó trong quá trình t\ 

ch]c các ho@t 4Jng cVa tr^ mJt cách hYp lí, nh_m phát huy cao 4J tính 

tích c0c, chV 4Jng, t+ duy sáng t@o cVa tr^.  

2. Bản chất của phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non 

—  Lay tr^ làm trung tâm; chuyRn tr1ng tâm tN ho@t 4Jng d@y cVa giáo viên 

sang ho@t 4Jng tìm tòi, khám phá, tr9i nghi(m cVa tr̂ . 

—  Phát huy tính tích c0c, chV 4Jng, sáng t@o cVa tr^ và cVa giáo viên. 

—  Phát huy tính nSng 4Jng, kh9 nSng thích ]ng vKi môi tr+Xng; t@o c, hJi 

phát triRn các kf nSng giao tiMp cVa tr^. 

—  KM thNa có phát triRn kf nSng và ph+,ng pháp d@y h1c truy6n thPng và 

]ng dDng các ph+,ng pháp d@y h1c hi(n 4@i. 

—  Giáo viên cùng vKi tr̂  khji x+Kng các ho@t 4Jng, tr̂  4+Yc khuyMn khích 

tham gia tích c0c vào quá trình giáo dDc. 

—  Tr^ h1c chính qua ch,i, khám phá, tìm hiRu, tr9i nghi(m vKi s0 tham gia 

cVa các giác quan. 

—  Tr^ 4+Yc ch1n góc ch,i, th9o lu>n vKi b@n, 4+Yc vm, nnn, xây d0ng honc 

cot, dán làm ra s9n phpm do chúng sáng t@o ch] không ph9i do giáo viên 

làm hJ. 

—  Tr^ h1c tN tr9i nghi(m th0c tM và gon vKi cuJc sPng th0c. Do 4ó tr̂  hiRu 

b9n chat cVa s0 v>t hi(n t+Yng và biMt cách áp dDng nhQng hiRu biMt 

mang tính tích hYp vào gi9i quyMt nhQng van 46 th0c tisn trong cuJc sPng.  

—  Giáo viên 4óng vai trò “trung gian”, t\ ch]c môi tr+Xng t@o 4i6u ki(n cho 

tr^ ho@t 4Jng nh_m phát huy h]ng thú, nhu cFu, kinh nghi(m và mnt 

m@nh cVa mvi tr .̂  

—  Giáo viên xác 4wnh chV 46, lên kM ho@ch lWng ghép các ho@t 4Jng cho tr  ̂

t0 tr9i nghi(m, tìm hiRu, khám phá, nh>n th]c phù hYp vKi trình 4J phát 

triRn cVa mvi tr^.   



88  |  MODULE MN 20 

3. Đặc điểm của phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non 

Ph"#ng pháp d*y h,c tích c0c trong giáo d4c m6m non có nh8ng 9:c 

9i;m c# b=n sau: 

—  D*y và h,c thông qua viHc tI chJc các ho*t 9Kng cLa trM. 

—  TrM h,c chính qua ch#i, khám phá, tìm hi;u, tr=i nghiHm vSi s0 tham gia 

cLa các giác quan. 

—  TTng c"Ung các ho*t 9Kng cá nhân, ho*t 9Kng nhóm, t*o 9iWu kiHn cho 

trM phát tri;n mXi quan hH giao tiYp trong các ho*t 9Kng cLa trM. 

—  PhXi hZp hZp lí, khéo léo các ph"#ng pháp khi tI chJc các ho*t 9Kng 

cho trM. 

—  PhXi hZp 9ánh giá th"Ung xuyên gi8a giáo viên và t0 9ánh giá cLa trM.  

—  Giáo viên h"Sng d`n và t*o 9iWu kiHn 9; trM t0 9ánh giá, t0 9iWu chanh 

cách h,c, 9bng thUi tham gia 9ánh giá l`n nhau. 

—  Sd d4ng hZp lí các 9iWu kiHn c6n thiYt và ph"#ng tiHn sen có f 

tr"Ung/lSp/9ha ph"#ng khi tI chJc các ho*t 9Kng cho trM. 

4. Ý nghĩa của phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non 

—  Phát huy tính tích c0c, t0 giác, chL 9Kng, sáng t*o cLa trM. 

—  Giúp trM phát tri;n cách h,c cLa mình, 9:c biHt là cách t0 h,c, t0 tìm tòi, 

khám phá s0 vkt hiHn t"Zng xung quanh trM. 

—  Phát huy 9"Zc tinh th6n hZp tác, t"#ng trZ và tôn tr,ng l̀ n nhau trong 

nhóm b*n bè cLa trM. 

—  Kích thích 9Kng c# bên trong cLa trM, tác 9Kng 9Yn tình c=m, 9em l*i 

niWm vui, hJng thú cho trM. 

—  T*o c# hKi cho trM 9"Zc ho*t 9Kng, 9"Zc phát tri;n các ko nTng và vkn 

d4ng nh8ng hi;u biYt cLa trM vào th0c tipn. qbng thUi giúp trM hoà nhkp, 

thích Jng vSi cuKc sXng. 

—  Phát tri;n nh8ng phrm chst cá nhân nh" tính kiên trì, lòng nh`n n*i, ý 

thJc tkp th;. 
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Hoạt động 2. Tìm hiểu một số phương pháp dạy học tích cực 

trong giáo dục mầm non. 

V!n d%ng kinh nghi*m d,y h.c 0ã có, b,n hãy nêu m7t s: ph<=ng pháp 

d,y h.c tích c@c áp d%ng trong các ho,t 07ng giáo d%c C tr<Dng mEm 

non. Hãy li*t kê các ph<=ng pháp d,y h.c mà b,n biJt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B,n hãy 0.c nhLng thông tin d<Ni 0ây 0P có thêm hiPu biJt vR các 

ph<=ng pháp d,y h.c tích c@c trong giáo d%c mEm non. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Phương pháp dạy học nhóm 

* D,y h.c nhóm là cách d,y trong 0ó trU 0<Vc 0Wt vào môi tr<Dng h.c t!p 

tích c@c. M7t lNp 0<Vc chia thành các nhóm nhZ, trong kho[ng thDi gian 

giNi h,n, m\i nhóm t@ l@c hoàn thành các nhi*m v% h.c t!p trên c= sC 

phân công và hVp tác làm vi*c. 

D,y h.c nhóm nJu 0<Vc t] ch^c t:t s_ phát huy 0<Vc tính tích c@c, tính 

trách nhi*m; phát triPn nang l@c c7ng tác và nang l@c giao tiJp cba trU. 

H.c theo nhóm 0em l,i cho trU c= h7i 0<Vc sd d%ng các kiJn th^c, ke 

nang cba mình 0ã 0<Vc lenh h7i và rèn luy*n ^ng d%ng vào các ho,t 

07ng th@c tihn; trU 0<Vc dihn 0,t nhLng ý t<Cng, khám phá cba mình; 

0jng thDi mC r7ng suy nghe và th@c hành các ke nang t< duy (so sánh, 

phân tích, t]ng hVp…). 
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H!c  nhóm 

*  Quy trình th)c hi,n: 

—  L/p k2 ho4ch d4y h6c theo nhóm: 

+  B!"c 1: Xây d)ng m?c tiêu, nBi dung, k2 ho4ch d4y h6c theo nhóm 

•  D) ki2n các tình huEng và khH nIng cJa trL. 

•  Xác NOnh rõ ràng, c? thQ các ho4t NBng. 

•  Phân phEi thSi gian cho tTng ho4t NBng. 

+  B!"c 2: Ho4t NBng nhóm 

•  Chia nhóm. 

•  Nêu nhi,m v? c? thQ cho tTng nhóm. 

•  TrL ho4t NBng trong các nhóm. 

•  Giám sát ho4t NBng cJa nhóm và tTng cá nhân. 

+  B!"c 3: Ti2p nh/n thông tin phHn h\i 

•  Các nhóm trình bày k2t quH ho4t NBng. 

•  Các nhóm nh/n xét, Nánh giá. 

•  Giáo viên tang k2t, chEt l4i nhcng NiQm quan tr6ng. 

•  Giáo viên NBng viên, khen ngdi các nhóm và cá nhân th)c hi,n tEt. 
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—  Ti$n trình d+y h-c nhóm có th1 234c chia thành ba giai 2o+n c: b;n:  

+  Làm vi@c toàn lBp: 

•  Gi#i thi&u ch) *+. 

•  Xác */nh nhi&m v3 các nhóm. 

•  Thành l8p nhóm. 

+  Làm vi&c nhóm: 

•  Chu>n b/ ch@ làm vi&c. 

•  L8p kB hoDch làm vi&c. 

•  ThoE thu8n quy tHc làm vi&c. 

•  TiBn hành giEi quyBt các nhi&m v3. 

•  Chu>n b/ báo cáo kBt quE. 

+  Làm vi&c toàn l#p, trình bày kBt quE, *ánh giá: 

•  Các nhóm trình bày kBt quE. 

•  Mánh giá kBt quE hoDt *Nng. 

*  MNt sR lSu ý: 

—  Có rVt nhi+u cách *W thành l8p nhóm theo các tiêu chí khác nhau, không 

nên áp d3ng mNt tiêu chí duy nhVt trong cE n^m h_c. SR lSang nên tb  

4 — 6 tre/1 nhóm (Xem thêm ki thu8t chia nhóm j phkn sau). 

—  Nhi&m v3 c)a các nhóm có thW giRng nhau, honc m@i nhóm nh8n mNt 

nhi&m v3 khác nhau, là các phkn trong mNt ch) *+ chung. 

—  DDy h_c nhóm thSpng *Sac áp d3ng *W *i sâu, luy&n t8p, c)ng cR mNt 

ch) *+ *ã h_c honc csng có thW tìm hiWu mNt ch) *+ m#i. 

2. Phương pháp giải quyết vấn đề  

* GiEi quyBt vVn *+ là xem xét, phân tích nhvng vVn *+/tình huRng c3 thW 

thSpng gnp phEi trong *pi sRng hwng ngày và xác */nh cách giEi quyBt, xx 

lí vVn *+/tình huRng *ó mNt cách có hi&u quE. 

*  Quy trình thzc hi&n: 

—  Xác */nh, nh8n dDng vVn *+/tình huRng. 

—  Thu th8p thông tin có liên quan *Bn vVn *+/tình huRng *nt ra. 
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—  Li$t kê các cách gi,i quy0t có th2 có. 

—  Phân tích, 9ánh giá k0t qu, t:ng cách gi,i quy0t (tích c<c, h=n ch0, c,m 

xúc, giá trB). 

—  So sánh k0t qu, các cách gi,i quy0t. 

—  L<a chHn cách gi,i quy0t tIi Ju nhKt. 

—  Th<c hi$n theo cách gi,i quy0t 9ã l<a chHn. 

—  Rút kinh nghi$m cho vi$c gi,i quy0t nhRng vKn 9S, tình huIng khác. 

*  MWt sI lJu ý: 

—  Các vKn 9S/tình huIng 9Ja ra 92 tr\ x] lí, gi,i quy0t c^n tho, mãn các 

yêu c^u sau: 

+  Phù hap vci chd 9S. 

+  Phù hap vci trình 9W nhen thfc cda tr\. 

+  VKn 9S/tình huIng ph,i 9hn gi,n, g^n gii vci cuWc sIng th<c cda tr\. 

+  VKn 9S/tình huIng ph,i chfa 9<ng nhRng mâu thujn c^n gi,i quy0t, gai 

ra cho tr\ nhiSu hJcng suy nghk, nhiSu cách gi,i quy0t vKn 9S. 

—  Tl chfc cho tr\ gi,i quy0t, x] lí vKn 9S/tình huIng c^n chú ý: 

+  Các nhóm khác nhau có th2 gi,i quy0t cùng mWt vKn 9S/tình huIng homc 

các vKn 9S/tình huIng khác nhau, tun theo moc 9ích cda ho=t 9Wng. 

+  Tr\ c^n xác 9Bnh rõ vKn 9S trJcc khi 9i vào gi,i quy0t vKn 9S. 

+  C^n s] dong phJhng pháp 9Wng não 92 tr\ li$t kê các cách gi,i quy0t có 

th2 có. 

+  Cách gi,i quy0t tIi Ju 9Ii vci msi tr\ có th2 giIng homc khác nhau. 

+  NhRng phJhng án 9Jac l<a chHn d<a trên nguyên tuc có lai nhKt: k0t qu, 

tIt nhKt, thvi gian th<c hi$n ngun nhKt… 

3. Phương pháp đàm thoại  

xàm tho=i là phJhng pháp trong 9ó giáo viên 9mt ra mWt h$ thIng câu 

hyi 92 tr\ tr, lvi, trao 9li vci giáo viên và các b=n trong lcp. Qua 9ó, tr\ 

lknh hWi 9Jac nWi dung bài hHc. xàm tho=i không ph,i là mWt phJhng 

pháp d=y hHc mci, tuy nhiên, n0u s] dong phù hap s} t~ng cJvng các 

ho=t 9Wng, phát huy 9Jac tính tích c<c nhen thfc cda tr\. 
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 àm tho'i giúp giáo viên hi0u và g2n g3i v4i tr6 h7n; thu 9:;c nh=ng 

thông tin t? phía tr6 nhanh, gCn h7n; trên c7 sE 9ó kHp thIi 9iJu chKnh 

nLi dung, ph:7ng pháp d'y hCc cho phù h;p v4i tr6. 

 àm tho'i t'o 9iJu kiQn 90 tr6 phát tri0n và cRng cS khT nUng giao tiVp, 

gây hXng thú hCc tYp, hình thành tính 9Lc lYp, phát huy tính tích c\c và 

t:7ng tác cRa tr6. 

Thông th:Ing, có hai d'ng 9àm tho'i chính: 

+   àm tho'i tái hiQn: các câu h`i, van 9J do giáo viên 9bt ra 9òi h`i tr6 

nh4, tái hiQn l'i nh=ng hi0u biVt, kinh nghiQm tr6 9ã có. Lo'i này chR yVu 

dùng 90 ôn tYp, cRng cS kiVn thXc. 

+   àm tho'i g;i mE (hay còn gCi là 9àm tho'i tìm tòi, phát hiQn, 7ristic): 

giáo viên luôn 9óng vai trò chK 9'o, 9iJu khi0n ho't 9Lng cRa tr6. HQ 

thSng các câu h`i do giáo viên 9:a ra gi= vai trò chK 9'o, 9Hnh h:4ng 

ho't 9Lng nhYn thXc cRa tr6.  àm tho'i g;i mE luôn 9:;c khuyVn khích 

sj dkng 90 t'o s\ ho't 9Lng tích c\c cRa tr6. 

* Quy trình th\c hiQn: 

—  Xác 9Hnh van 9J, tình huSng c2n thTo luYn. 

—  Thu thYp thông tin có liên quan 9Vn van 9J/tình huSng 9bt ra. 

—  ThiVt lYp hQ thSng câu h`i t? dr 9Vn khó liên quan 9Vn tình huSng c2n 

thTo luYn. 

—  Ts chXc viQc 9àm tho'i E l4p. 

*  MLt sS l:u ý: 

—  Áp dkng kw thuYt 9bt câu h`i (tham khTo ph2n Trình bày trong mkc  

K* thu-t d/y h0c tích c3c). 

—  Nên byt 92u bzng nh=ng câu h`i tái hiQn kiVn thXc, sau 9ó tUng d2n sS 

câu h`i có yêu c2u cao h7n vJ mbt nhYn thXc (có s\ thông hi0u và sáng 

t'o trong vYn dkng kiVn thXc 90 trT lIi câu h`i). 

—  Câu h`i phTi bám sát nLi dung c7 bTn vJ van 9J c2n thTo luYn. 

—  Câu h`i phTi phù h;p v4i trình 9L và khT nUng cRa tr6. Tránh nêu nh=ng 

câu h`i khó quá, câu h`i có tính chat “9ánh 9S”. 
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—  "àm tho(i có th, ti-n hành chung c1 l3p ho5c theo nhóm. 

—  Khi nêu câu h;i cho tr= c>n chú ý: 

+  "Ca câu h;i v3i mFt thái HF khuy-n khích, giMng nói ôn tOn, nhP nhàng. 

+  Thu hút sS chú ý cTa tr= trC3c khi nêu câu h;i. 

+  Sau khi nêu câu h;i, c>n dành thWi gian cho tr= suy nghX. 

+  Khuy-n khích, HFng viên nhYng tr= rZt rè, nhút nhát tham gia tr1 lWi câu h;i. 

+  Khuy-n khích tr= H5t các câu h;i liên quan H-n v]n H^ Hang th1o lu_n.  

4. Phương pháp đóng vai 

"óng vai là phC`ng pháp ta chbc cho tr= “làm thd” mFt sf cách bng xd 

nào Hó trong mFt tình hufng gi1 Hinh. "ây là phC`ng pháp nhjm giúp 

tr= suy nghX sâu skc v^ mFt v]n H^ bjng cách t_p trung vào mFt sS vimc 

cZ th, mà tr= vna thSc himn ho5c quan sát HCoc. Vimc “diqn” không ph1i 

là ph>n chính cTa phC`ng pháp này mà Hi^u quan trMng là sS th1o lu_n 

sau ph>n diqn ]y. 

 

Bé t$p làm bác s- 

*  Quy trình thSc himn: 

Có th, ti-n hành Hóng vai theo các bC3c sau: 

—  Giáo viên nêu chT H^, chia nhóm và giao tình hufng, yêu c>u Hóng vai 

cho tnng nhóm (ho5c H, tr= tS lSa chMn nhóm tham gia). Trong Hó có 

quy Hinh rõ thWi gian chuyn bi, thWi gian Hóng vai cTa mzi nhóm. 

—  Các nhóm th1o lu_n chuyn bi Hóng vai. 
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—  Các nhóm lên +óng vai. 

—  Th2o lu5n, nh5n xét v: cách ;ng x< và c2m xúc c?a các vai diAn. 

—  GV kEt lu5n, +Fnh hGHng, c?ng cI cho trK v: cách ;ng x< tích cMc trong 

tình huIng +ã cho. 

*  MRt sI lGu ý: 

—  Tình huIng +óng vai ph2i phù hXp vHi ch? +:, phù hXp vHi l;a tuYi, phù 

hXp vHi +i:u kiZn c?a lHp h[c. 

—  Tình huIng nên +\n gi2n, ng]n g[n, dA hi^u. 

—  Tình huIng ph2i có nhi:u cách gi2i quyEt. 

—  Tình huIng can +^ mb. Các tình huIng mb sc giúp trK tM tìm cách gi2i 

quyEt, cách ;ng x< phù hXp. Không nên cho trGHc “kFch b2n”, lii thoji. 

—  Mki tình huIng có th^ phân công mRt homc nhi:u nhóm cùng +óng vai. 

—  Can dành thii gian phù hXp +^ trK th2o lu5n, chunn bF +óng vai.  

—  Giáo viên nên +i +En tong nhóm l]ng nghe và gXi ý, giúp +q trK khi can thiEt. 

—  Nên +^ trK xung phong homc tM tho2 thu5n vai diAn. 

—  Nên khích lZ c2 nhsng trK nhút nhát cùng tham gia. 

—  Nên có hoá trang và +jo ct +\n gi2n +^ tung tính hvp dwn c?a ti^u phnm 

+óng vai. 

5. Phương pháp trò chơi 

* Trong giáo dtc mam non, +ây là phG\ng pháp djy h[c hiZu qu2, phù 

hXp nhvt. PhG\ng pháp trò ch\i là phG\ng pháp tY ch;c cho trK tìm hi^u 

mRt vvn +: hay th^ nghiZm nhsng hành +Rng, nhsng thái +R, nhsng viZc 

làm thông qua mRt trò ch\i nào +ó.  

* Quy trình thMc hiZn: 

—  GV phY biEn tên trò ch\i, nRi dung và lu5t ch\i. 

—  Cho trK ch\i th< (nEu can thiEt). 

—  TrK tiEn hành ch\i. 

—  }ánh giá sau trò ch\i. 

—  Th2o lu5n v: ý ngh~a giáo dtc c?a trò ch\i. 

*  MRt sI lGu ý: 
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—  Trò ch'i ph*i d, t. ch/c và th2c hi3n, ph*i phù h7p v8i ch9 :;, v8i :<c 

:i=m và trình :@ c9a trB, v8i quE thFi gian, v8i hoàn c*nh, :i;u ki3n th2c 

tJ c9a l8p hLc, :Mng thFi ph*i :*m b*o an toàn cho trB.         

 

 

—  TrB ph*i nPm :Q7c quy tPc ch'i và ph*i tôn trLng luTt ch'i.         

—  Ph*i phát huy tính tích c2c, ch9 :@ng, sáng tYo c9a trB, tYo :i;u ki3n cho 

trB :Q7c tham gia t. ch/c, :i;u khi=n tZt c* các khâu: t] chu^n b_, tiJn 

hành trò ch'i và :ánh giá sau khi ch'i.         

—  Trò ch'i ph*i tYo :Q7c h/ng thú, s2 vui thích cho trB. 

6.  Phương pháp dạy học khám phá 

* DYy hLc khám phá là phQ'ng pháp trong :ó giáo viên t. ch/c cho trB tìm 

tòi, phát hi3n, khám phá tri th/c, cách th/c hành :@ng m8i nhem phát 

huy nfng l2c gi*i quyJt vZn :; c9a trB. PhQ'ng pháp dYy hLc này chú ý 

:Jn t]ng cá nhân trB, coi trLng vi3c nâng cao nfng l2c b*n thân mhi trB 

trên c' si khuyJn khích trB hoYt :@ng h7p tác theo nhóm, l8p := gi*i 

quyJt vZn :;. Giáo viên gil vai trò là trLng tài, cm vZn, :i;u khi=n, hQ8ng 

dnn, t. ch/c giúp trB t2 tìm kiJm, khám phá nhlng tri th/c m8i :Mng 

thFi là ngQFi nêu tình humng, kích thích h/ng thú, suy ngho và phân xq 

các ý kiJn :mi lTp c9a trB, t] :ó h3 thmng hoá các vZn :;, t.ng kJt và khPc 

sâu nhlng tri th/c crn nPm vlng. Hay nói cách khác, trong dYy hLc 

khám phá, trB :óng vai trò là ngQFi phát hi3n còn giáo viên :óng vai trò 

là chuyên gia t. ch/c cho trB hoYt :@ng.  
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Các cháu Tr()ng M-u giáo Vi1t — Bun, Hà N9i :ang ho<t :9ng khám phá 

*  Quy trình th*c hi-n: 

—  L*a ch2n n3i dung v7n 89/tình hu;ng (luôn 8?m b?o tính vDa sFc 8;i 

vGi trH). 

—  ChuLn bM các phPQng ti-n hR trS (8T chQi, 8T dùng tr*c quan…) và 

nhZng 8i9u ki-n c\n thi]t 8^ trH t* tìm tòi khám phá. 

—  Ta chFc cho trH làm vi-c cá nhân, làm vi-c theo nhóm.  

—  Khuy]n khích trH t* tìm tòi khám phá, 8Pa ra các phát hi-n, cách gi?i 

quy]t có th^. 

—  Li-t kê các cách gi?i quy]t có th^ có. 

—  Phân tích, 8ánh giá k]t qu? mRi cách gi?i quy]t cha cá nhân trH, cha 

nhóm trH. 

—  L*a ch2n cách gi?i quy]t t;i Pu nh7t. 

—  K]t luin v9 n3i dung cha v7n 89, làm cQ sj cho trH t* ki^m tra, t* 8i9u chknh.  

—  Rút kinh nghi-m cho vi-c gi?i quy]t nhZng v7n 89, tình hu;ng khác. 
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7. Phương pháp động não 

 

*  "#ng não là ph,-ng pháp giúp cho ng,2i h3c trong m#t th2i gian ng8n 

n9y sinh <,=c nhi>u ý t,Ang mBi mC, <#c <áo v> m#t chF <> nào <ó. Các 

thành viên <,=c cK vL tham gia m#t cách tích cNc, không hQn chR các ý 

t,Ang (nhTm tQo ra c-n lUc các ý t,Ang).  

 "#ng não th,2ng <,=c: 

+  Dùng trong giai <oQn giBi thi[u vào m#t chF <>. 

+  S] d_ng <` tìm các ph,-ng án gi9i quyRt vcn <>. 

+  Dùng <` thu thdp các kh9 neng lNa ch3n và suy nghf khác nhau. 

* Quy trình thNc hi[n: 

—  Giáo viên nêu câu hki holc vcn <> (có nhi>u cách tr9 l2i) cmn <,=c tìm 

hi`u tr,Bc nhóm holc c9 lBp. 

—  Khích l[ trC phát bi`u và <óng góp ý kiRn càng nhi>u càng tUt. 

—  Li[t kê tct c9 m3i ý kiRn không loQi trq m#t ý kiRn nào, trq tr,2ng h=p 

trùng llp. 

—  Phân loQi các ý kiRn. 

—  Làm sáng tk nhsng ý kiRn ch,a rõ ràng. 

—  TKng h=p ý kiRn cFa trC và rút ra kRt ludn. 
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Hoạt động 3. Tìm hiểu kĩ thuật dạy học tích cực trong giáo dục 

mầm non. 

Ngoài các ph*+ng pháp d.y h0c tích c3c 4ã bi7t, b.n hãy nêu m<t s> k@ thuAt 

d.y h0c tích c3c áp dBng trong các ho.t 4<ng giáo dBc D tr*Eng mFm non. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.n hãy 40c nhIng thông tin d*Ki 4ây 4M có thêm hiMu bi7t vP m<t s> k@ 

thuAt d.y h0c tích c3c trong giáo dBc mFm non. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

1. Kĩ thuật chia nhóm 

Khi tR chSc cho trT ho.t 4<ng theo nhóm, giáo viên nên sV dBng nhiPu 

cách chia nhóm khác nhau 4M gây hSng thú cho trT, 4Yng thEi t.o c+ h<i 

cho trT 4*Zc h0c h[i, giao l*u vKi nhiPu b.n trong lKp. D*Ki 4ây là m<t 

s> cách chia nhóm: 

—  Chia nhóm theo s> 4iMm danh, theo các màu sac, theo các loài hoa, các 

mùa trong ncm…  

+  Giáo viên yêu cFu trT 4iMm danh tg 1 47n 4/5/6... (tun theo s> nhóm 

mu>n); hoqc 4iMm danh theo các màu (xanh, 4[, tím, vàng…); hoqc 4iMm 

danh theo các loài hoa (hYng, lan, hus, cúc…); hay 4iMm danh theo các 

mùa (xuân, h., thu, 4ông…). 
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+  Yêu c&u nh)ng tr- có cùng m1t s3 4i6m danh ho:c cùng m1t m&u/cùng 

m1t loài hoa/cùng m1t mùa s> vào cùng m1t nhóm. 

—  Chia nhóm theo hình ghép: 

+  Giáo viên cJt m1t s3 bLc hình ra thành 3/4/5... mPnh khác nhau, tuS 

theo s3 tr- có trong mTi nhóm. LVu ý là s3 bLc hình c&n tVXng Lng vYi s3 

nhóm mà giáo viên mu3n có. 

+  Tr- b3c ng[u nhiên mTi em m1t mPnh cJt. 

+  Tr- phPi tìm các b\n có các mPnh cJt phù h]p 46 ghép l\i thành m1t 

t^m hình hoàn ch_nh. 

+  Nh)ng tr- có mPnh cJt caa cùng m1t bLc hình s> t\o thành m1t nhóm.   

—  Chia nhóm theo sb thích: Giáo viên có th6 chia tr- thành các nhóm có 

cùng sb thích 46 các em có th6 cùng thdc hien m1t công viec yêu thích 

ho:c bi6u 4\t kht quP công viec caa nhóm dVYi các hình thLc phù h]p 

vYi sb trVjng caa các em. Ví dl: Nhóm ho\ sm, nhóm bác sm, nhóm ca sm, 

nhóm lJp ghép... 

—  Chia nhóm theo ch_ 4nnh: Giáo viên l&n lV]t 4oc tên tr- vào tpng nhóm. 

—  Chia nhóm theo bi6u tV]ng: Giáo viên phát cho mTi tr- m1t t^m bìa có v> 

bi6u tV]ng. Tr- s> tìm b\n có cùng bi6u tV]ng vYi mình 46 lqp thành nhóm. 

Ngoài ra còn có nhisu cách chia nhóm khác nhV: nhóm cùng trình 41, 

nhóm hTn h]p, nhóm theo giYi tính… Viec chon ki6u và cách chia nhóm 

phPi linh ho\t, và phù h]p vYi mlc tiêu, n1i dung, hình thLc ho\t 41ng 

cung nhV 4isu kien vs môi trVjng và thiht bn d\y hoc. 

2. Kĩ thuật giao nhiệm vụ 

—  Giao nhiem vl phPi cl th6, rõ ràng:  

+  Nhiem vl giao cho cá nhân/nhóm nào?  

+  Nhiem vl là gì? 

+  yna 4i6m thdc hien nhiem vl b 4âu? 

+  Thji gian thdc hien nhiem vl là bao nhiêu? 

+  PhVXng tien thdc hien nhiem vl là gì? 

+  SPn ph|m cu3i cùng c&n có là gì? 



PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIÁO DỤC MẦM NON   |  101  

+  Cách th'c trình bày//ánh giá s3n ph5m nh7 th8 nào? 

—  Nhi=m v? ph3i phù hAp vBi: m?c tiêu hoFt /Gng, trình /G cIa trK, thLi 

gian, không gian hoFt /Gng và cO sP vQt chRt, trang thi8t bS. 

3. Kĩ thuật đặt câu hỏi 

—  Trong dFy hWc, giáo viên th7Lng ph3i sX d?ng câu hZi /[ gAi mP, d\n d]t 

trK tìm hi[u, khám phá thông tin, ki8n th'c, k^ n_ng mBi. TrK c`ng ph3i 

sX d?ng câu hZi /[ hZi lFi, hZi thêm giáo viên và các bFn khác vb nhcng 

nGi dung ch7a sáng tZ. SX d?ng câu hZi có hi=u qu3 /em lFi sh hi[u bi8t 

l\n nhau gica trK vBi giáo viên và trK vBi trK. K^ n_ng /jt câu hZi càng tkt 

thì m'c /G tham gia cIa trK càng nhibu, trK sl hWc tQp tích chc hOn. 

—  njt câu hZi là mGt trong nhcng k^ n_ng h8t s'c hcu ích mà giáo viên con 

phát tri[n. Ng7Li giáo viên giZi luôn bi8t sX d?ng nhibu câu hZi vBi nhibu 

m?c /ích khác nhau. p mGt chqng mhc nhRt /Snh, vi=c /jt câu hZi là 

quá /On gi3n bPi /ó là vi=c mà tRt c3 chúng ta làm hsng ngày. Tuy nhiên, 

ng7Li /jt câu hZi c`ng ph3i có k^ n_ng và hi[u bi8t thì mBi có th[ ditn 

/Ft câu hZi mGt cách rõ ràng, chính xác, /7a ra câu hZi /úng thLi /i[m 

/[ /em lFi hi=u qu3 tki /a và khai thác câu tr3 lLi /[ /jt câu hZi ti8p 

theo. nki vBi trK l'a tuwi nhZ thì vi=c /jt câu hZi thhc sh không /On gi3n 

bPi vkn ngôn ngc và hi[u bi8t cIa trK còn hFn ch8. Do vQy, giáo viên ph3i 

hi[u rõ /ki t7Ang giáo d?c cIa mình (trình /G, kh3 n_ng, kinh nghi=m...). 

Nhcng phân loFi cO b3n sau /ây sl giúp chúng ta hi[u rõ hOn các m?c 

/ích sX d?ng khác nhau cIa m|i loFi câu hZi /[ tq /ó có th[ lha chWn 

câu hZi sao cho phù hAp vBi trK. 

—  Có nhibu dFng câu hZi: Câu hZi /óng — câu hZi mP; câu hZi sO cRp — câu 

hZi th' cRp… 

+  Câu hZi /óng là nhcng câu hZi mà ch� có mGt câu tr3 lLi /úng — sai;  

có — không và th7Lng là nhcng câu hZi tìm hi[u thhc t8. Câu hZi /óng 

có th[ /7Ac sX d?ng /[ ki[m tra sh hi[u bài, khuy8n khích trK ôn lFi 

nhcng nGi dung /ã hWc, hojc /7a ra mGt thông tin, nh7ng giá trS s7 

phFm cIa loFi câu hZi này t7Ong /ki hFn ch8, ít có ý ngh^a phát tri[n 

ngôn ngc P trK.  

+  Câu hZi mP là nhcng câu hZi không có câu tr3 lLi ck /Snh, chúng kích 

thích suy ngh^ và mP ra nhcng trao /wi hojc tranh luQn. Câu hZi mP có 
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th" $%&c s) d+ng $" b/t $0u m3t cu3c th4o lu7n, $" tìm hi"u nh;ng suy 

ngh= s> b3 v@ m3t chA $@... Các câu hFi mG có th" $%&c phân cho các 

nhóm nhF $" th4o lu7n và phân tích. Nh;ng câu hFi mG tMt sN tOo $i@u 

kiQn khuyRn khích trT nói ra $%&c nh;ng hi"u biRt cAa trT, giúp trT trình 

bày quan $i"m cAa mình, làm phong phú thêm cu3c th4o lu7n và kinh 

nghiQm cho trT. 

+  Câu hFi s> cZp là nh;ng câu hFi l[n, mang tính $\nh h%[ng và d]n d/t 

cho n3i dung bu^i h_c. `ó là nh;ng “câu hFi v= mô” $%&c giáo viên 

chudn b\ tr%[c; m+c $ích là mG m3t n3i dung m[i hofc hình thành tr_ng 

tâm cho bu^i h_c. 

+  Câu hFi thg cZp là nh;ng câu hFi mà giáo viên $ft ra ngay trong hoOt 

$3ng h_c. M+c $ích có th" là yêu c0u trT $%a ra nhi@u h>n ý kiRn cAa 

mình v@ m3t vZn $@, hay $%a ra g&i ý, khuyRn khích trT b3c l3 h>n n;a ý 

t%Gng cAa chính mình. Ng%ji giáo viên giFi — tr%[c khi lên l[p — th%jng 

xây dmng m3t danh sách nh;ng câu hFi thg cZp có th" s) d+ng trong các 

tình huMng khác nhau $" giúp trT phát huy nh;ng hi"u biRt cAa mình v@ 

chA $@ $ang h_c. 

—  M+c $ích s) d+ng câu hFi trong dOy h_c: 

+  Kích thích, d]n d/t trT suy ngh=, khám phá tri thgc m[i, tOo $i@u kiQn cho 

trT tham gia vào quá trình dOy h_c. 

+  Ki"m tra, $ánh giá kiRn thgc, k= npng và sm quan tâm, hgng thú cAa các 

em $Mi v[i n3i dung h_c t7p. 

+  Thu th7p, mG r3ng thông tin, kiRn thgc. 

—  Khi $ft câu hFi c0n $4m b4o các yêu c0u sau: 

+  Câu hFi ph4i liên quan trmc tiRp $Rn viQc thmc hiQn m+c tiêu bài h_c.  

+  Câu hFi ng/n g_n, rõ ràng, dt hi"u. 

+  `úng lúc, $úng chu. 

+  Phù h&p v[i trình $3 cAa trT. 

+  Kích thích suy ngh= cAa trT, $xng thji khuyRn khích sm phát tri"n nh7n 

thgc và ngôn ng; cAa trT, $fc biQt là ngôn ng; bi"u $Ot. 

+  Phù h&p v[i thji gian thmc tR. 
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+  S#p x&p theo trình t. t/ d1 2&n khó, t/ 26n gi9n 2&n ph:c t<p. 

+  Không ghép nhiAu câu hDi thành mGt câu hDi dài có tính chIt móc xích. 

TrK sM tr9 lOi d1 dàng h6n vQi các câu hDi 26n nghSa, rõ ý. 

+  Không hDi nhiAu vIn 2A cùng mGt lúc. 

—  Khi sZ d[ng câu hDi, c\n l]u ý: 

+  Khuy&n khích sZ d[ng câu hDi m .̀ 

+  Sau khi 2at mGt câu hDi, chú ý tQi thOi gian “chO 2ci”.  

+  Khuy&n khích s. tham gia cea tIt c9 trK trong nhóm/lQp. VQi nhhng 

trK nhút nhát, ít nói, giáo viên có thj lôi kéo s. tham gia cea cháu 

blng nhhng câu nh] “Bây giO chúng ta sM nghe ý ki&n cea mGt ai 2ó 

ch]a phát biju ý ki&n l\n nào nhé!”… 

+  Khi trK có câu tr9 lOi sai, không bao giO 2]cc ch& gi1u trK. Giáo viên có 

thj gci ý hoac dqn d#t trK h]Qng tQi câu tr9 lOi 2úng. 

+  Khi trK có câu tr9 lOi ngoài d. ki&n, không nên bác bD ý ki&n cea trK. 

Giáo viên c\n suy nghS vA câu tr9 lOi 2ó. Cs g#ng hiju xem trK nói gì và 

có thj di1n 2<t l<i ý cea trK blng ngôn t/ cea mình 2j kijm tra xem 

mình có hiju 2úng hay không, hoac tìm hiju xem t<i sao trK l<i có câu 

tr9 lOi nh] vty. Nhhng câu tr9 lOi ngoài d. ki&n cea trK nhiAu khi rIt lí 

thú, hIp dqn. 

Hoạt động 4. Tìm hiểu những biểu hiện tích cực của trẻ trong 

các hoạt động ở trường mầm non. 

Trên c6 s` hiju bi&t vA ph]6ng pháp d<y hvc tích c.c, b<n hãy quan sát 

các ho<t 2Gng cea trK m\m non khi ` tr]Ong và tr9 lOi các câu hDi sau: 

1.  B<n hiju th& nào vA hvc tích c.c cea trK trong tr]Ong m\m non? 
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2.  Nh%ng bi*u hi,n tích c0c c1a tr4 trong các ho7t 89ng : tr;<ng m>m non 

là gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B7n hãy 8Fi chiGu nh%ng n9i dung vJa viGt ra vKi nh%ng thông tin d;Ki 

8ây và t0 hoàn thi,n n9i dung 8ã viGt. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

Nh; chúng ta 8ã biGt, ph;Qng pháp d7y hRc tích c0c nhSm hình thành t; 

duy tích c0c cho tr4; hình thành t; duy linh ho7t trong mRi tình huFng, 

khi giVi quyGt vXn 8Y; phát huy khV nZng c1a cá nhân tr4.  

[* giúp tr4 phát huy 8;\c nh%ng 8iYu 8ó chúng ta c>n hi*u rõ vi,c hRc 

tích c0c c_ng nh; nh%ng bi*u hi,n tích c0c c1a tr4 trong các ho7t 89ng : 

tr;<ng m>m non. 

1. Học tích cực của trẻ trong trường mầm non 

HRc tích c0c c1a tr4 laa tubi m>m non 8;\c th* hi,n qua ho7t 89ng trên 

các 8d vet, 8d chQi và t;Qng tác vKi các s0 ki,n và vKi con ng;<i… trong 

môi tr;<ng g>n g_i xung quanh 8* hình thành nên nh%ng hi*u biGt c1a 

bVn thân. HRc tích c0c trong giáo dic m>m non gdm các thành ph>n: 

—  Tr4 sm ding vet li,u theo nhiYu cách. 

—  Tr4 tìm hi*u, thao tác, kGt h\p, làm biGn 8bi các vet li,u m9t cách t0 do 

(s0 thao tác). 
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—  Tr$ t& l&a ch+n nh-ng gì chúng mu3n làm (s& l&a ch+n). 

— Tr$ mô t: nh-ng gì nó <ang làm, ph:n ánh trên các hành <Ang bCng 

chính ngôn ng- cEa tr$ (ngôn ng-). 

—  NgGHi lJn khuyMn khích tr$, nêu vOn <P, gi:i quyMt các tình hu3ng. 

2. Biểu hiện tích cực của trẻ trong các hoạt động ở trường mầm non 

  Trong các hoSt <Ang T trGHng mUm non, tr$ <GVc coi là tích c&c khi có 

nh-ng biWu hiXn sau: 

—  Tr&c tiMp hành <Ang trên <Z dùng, <Z ch]i. 

—  T& l&c gi:i quyMt vOn <P hay tình hu3ng <Mn cùng. 

 

Tr" ch& '(ng trong ch-i '/ ch-i 

—  Tích c&c tG duy (tham gia suy lu^n, suy <oán, ph_ng <oán, kMt lu^n 

vOn <P...). 

—  Tr$ thích hoSt <Ang tìm hiWu, khám phá, tr:i nghiXm bCng s& ph3i 

hVp các giác quan: nhìn, nghe, ngai, sH, nMm (nMu có thW) <3i tGVng 

nh^n thbc. 

—  Sdn sàng hVp tác vJi các bSn trong nhóm, lJp. 
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—  Tr$ hay nêu câu h-i th0c m0c v3i cô và b7n nh8: : ;âu? T7i sao? ?@ làm 

gì? Làm nh8 thE nào?... và muGn ;8Hc cô giáo giJi thích cLn kN. 

—  Tr$ thích mô tJ, k@ l7i, trình bày nhPng suy nghQ, hi@u biEt cRa mình 

bSng nhiTu cách khác nhau: lUi nói, hành ;Wng, tranh vN, kí hiXu… 

—  Tr$ chR ;Wng, ;Wc lZp th\c hiXn các nhiXm v] ;8Hc cô giáo giao hoLc 

t\ ch^n. 

—  Tr$ tZp trung chú ý và kiên trì trong quá trình ho7t ;Wng, giJi quyEt các 

tình huGng cRa cô giáo ;Lt ra hoLc t\ tr$ ch^n nEu ;8Hc s\ cho phép cRa 

cô giáo.  

 

Hoạt động 5. Tìm hiểu những điều kiện thực hiện một số 

phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non. 

Theo b7n, ;@ vZn d]ng tGt ph8eng pháp d7y h^c tích c\c trong các ho7t 

;Wng giáo d]c mfm non, cfn nhPng ;iTu kiXn nào? B7n hãy viEt ra các 

;iTu kiXn ;ó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B7n hãy ;Gi chiEu nhPng nWi dung via viEt ra v3i nhPng thông tin d83i 

;ây và t\ hoàn thiXn nWi dung ;ã viEt. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

* Áp d]ng ph8eng pháp d7y h^c tích c\c trong giáo d]c mfm non, nhSm 

phát huy tính tích c\c, chR ;Wng, sáng t7o cRa tr$, giáo viên cfn th\c hiXn 

;8Hc các nWi dung ce bJn sau: 
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—  Thông qua vi,c t/ ch0c các ho3t 45ng c6a tr8. 

—  Ph;i h<p h<p lí các ph@Ang pháp khi t/ ch0c các ho3t 45ng c6a tr8. 

—  Ca d3ng hoá ho3t 45ng c6a tr8: ph;i h<p ho3t 45ng cá nhân và ho3t 

45ng theo nhóm. 

—  Ph;i h<p vi,c tK 4ánh giá c6a tr8 và 4ánh giá th@Lng xuyên c6a giáo viên.  

Áp dQng ph@Ang pháp d3y hRc tích cKc trong giáo dQc mSm non cSn thiTt 

có các 4iUu ki,n thKc hi,n h<p lí: 

—  DKa vào v;n kinh nghi,m c6a tr8, khai thác khX nYng ho3t 45ng c6a tr8, 

t3o mRi cA h5i phát triZn khX nYng tK khám phá, tìm tòi, trXi nghi,m... 

4;i t@<ng nh]n th0c. 

—  Tôn trRng, 4^ng cXm v_i nhu cSu l<i ích cá nhân tr8, t3o cA h5i cho tr8 

phát triZn, thích 0ng, hoà nh]p v_i cu5c s;ng xung quanh. 

—  Kích thích 45ng cA bên trong c6a tr8, gây h0ng thú, lôi cu;n tr8 vào các 

ho3t 45ng, t3o các tình hu;ng có vdn 4U cho tr8 ho3t 45ng, 4ec bi,t là 

ho3t 45ng nh]n th0c. 

—  KhuyTn khích tr8 tham gia tích cKc vào các ho3t 45ng và trXi nghi,m, tK 

hoàn thi,n trên cA sf tôn trRng sK suy nghg sáng t3o c6a tr8, ch;ng gò ép, 

áp 4et làm cho tr8 thQ 45ng.  

—  Phát hi,n 4@<c nhing biZu hi,n tích cKc c6a tr8 4Z giáo viên t3o tình 

hu;ng, cA h5i và kích thích tr8 tham gia ho3t 45ng.  

—  T/ ch0c môi tr@Lng giáo dQc và chT 45 sinh ho3t hjng ngày phong phú. 

—  Xây dKng bSu không khí giao tiTp tích cKc. 

—  KhuyTn khích các hành 45ng tK lKc, tK giXi quyTt vdn 4U, tK diln 43t 

nhing suy nghg bjng lLi nói c6a tr8. 

—  KhuyTn khích các cách thZ hi,n khác nhau khi giXi quyTt cùng m5t vdn 

4U: dùng lLi nói, ngôn ngi cA thZ (làm 45ng tác minh ho3, biZu hi,n nét 

met...), vp tranh, làm hình vp biZu 4^, kí hi,u... 

—  Quan sát, giúp tr8 hành 45ng theo nguyên trc phát triZn. 

—  Có kT ho3ch ho3t 45ng dKa trên h0ng thú và khX nYng hiZu biTt c6a tr8. 

—  T]n dQng môi tr@Lng s;ng thKc t3i cho tr8 tìm hiZu, khám phá. 
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* Ph$%ng pháp d+y h-c tích c1c coi tr-ng vi6c t7ng c$8ng t9 ch:c các ho+t 

;<ng c=a tr?. Tr? phát triBn tCt nhDt khi ;$Fc tham gia vào các ho+t 

;<ng. Tham gia vào các ho+t ;<ng, tr? ;$Fc t1 l1c tìm tòi, khám phá, trMi 

nghi6m ;B tN ;ó chiPm lQnh các tri th:c, kQ n7ng c=a cu<c sCng.  

Khi cho tr? làm quen vWi bDt c: m<t ch= ;Y hay m<t n<i dung giáo dZc 

nào ;ó có s[ dZng ph$%ng pháp d+y h-c tích c1c, thông th$8ng giáo 

viên t9 ch:c các ho+t ;<ng phù hFp vWi khM n7ng nh_n th:c c=a tr?  ̀

tNng ;< tu9i và theo trình t1 sau: 

— B$Wc 1: T9 ch:c cho tr? các ho+t ;<ng quan sát, tiPp xúc vWi ;Ci t$Fng 

nhiYu lgn có s1 phCi hFp các giác quan (nhìn, nghe, s8, ng[i, nPm…). 

— B$Wc 2: T9 ch:c cho tr? thMo lu_n, nói lên nhlng hiBu biPt vY ch= ;Y 

hay ;Ci t$Fng ;ã ;$Fc ho+t ;<ng, tiPp xúc tr1c tiPp. Qua ;ó hiBu biPt 

c=a tr? ;$Fc c=ng cC, m` r<ng, chính xác h%n và t$ duy ngôn ngl c=a 

tr? phát triBn. 

— B$Wc 3: Cho tr? ho+t ;<ng th1c hành thông qua các ho+t ;<ng vui ch%i, 

lao ;<ng, vq, nrn, cst dán... nh8 ;ó nhlng biBu t$Fng c=a tr? ;$Fc ;gy 

;= chính xác, sâu ssc h%n và rèn luy6n n7ng l1c hành ;<ng, giMi quyPt 

các tình huCng ;rt ra trong cu<c sCng. 

Trên ;ây là nhlng gFi ý c% bMn nhDt khi áp dZng ph$%ng pháp d+y h-c 

tích c1c trong giáo dZc mgm non. Tuy nhiên, tuw thu<c vào ;iYu ki6n 

th1c tP, giáo viên cgn linh ho+t, sáng t+o khi v_n dZng các ph$%ng pháp 

d+y h-c tích c1c ;B t9 ch:c các ho+t ;<ng cho tr? trong tr$8ng mgm non 

cho phù hFp, ;+t ;$Fc hi6u quM cao nhDt trong giáo dZc tr?. 

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 

1) Hãy thiPt kP và t9 ch:c m<t ho+t ;<ng thu<c lQnh v1c giáo dZc cZ thB (thB 

chDt, nh_n th:c, ngôn ngl, tình cMm và xã h<i, thym mQ), trong ;ó có v_n 

dZng ph$%ng pháp d+y h-c tích c1c. Phân tích nhlng ;rc ;iBm c% bMn 

và các b$Wc tiPn hành nhlng ph$%ng pháp d+y h-c tích c1c ;ã s[ dZng. 

Mô tM nhlng biBu hi6n tích c1c c=a tr? trong lWp c=a b+n khi tham gia 

vào ho+t ;<ng ;ó. 

2) Theo b+n, ;B tích c1c hoá nhlng ho+t ;<ng c=a tr? cgn nhlng ;iYu  

ki6n gì? 
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Nội dung 4  

THỰC HÀNH, THIẾT KẾ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG GIÁO DỤC MẦM NON 

Hoạt động 

Hãy v%n d(ng các ph./ng pháp và k2 thu%t d5y h6c tích c8c vào vi;c thi<t 

k< m>t s@ ho5t A>ng giáo d(c c( thB trong tr.Dng mEm non. Hãy so sánh 

vGi ho5t A>ng t./ng Hng không sJ d(ng ph./ng pháp d5y h6c tích c8c. 

B5n Aã A.Lc tìm hiBu nhNng ph./ng pháp và k2 thu%t d5y h6c tích c8c, 

và nó không quá khó khi áp d(ng nhNng ph./ng pháp và k2 thu%t Aó vào 

quá trình chRm sóc, giáo d(c trS trong tr.Dng mEm non miTn là b5n tích 

c8c suy ngh2 và sáng t5o khi l%p k< ho5ch cWng nh. khi ti<n hành d5y 

h6c. D.Gi Aây là hai ph./ng án t[ chHc ho5t A>ng cho trS quan sát v%t 

n[i, v%t chìm trong n.Gc \ lGp m]u giáo 5 tu[i, b5n hãy nghiên cHu, so 

sánh r`i rút ra nhNng k<t lu%n cEn thi<t cho mình. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

 Quan sát v%t n[i, v%t chìm trong n.Gc theo hai ph./ng án sau: 

Ph"#ng án 1 Ph"#ng án 2 

— Cô giGi thi;u: cô có mi<ng gg, h>p 

nh8a, mi<ng x@p, hòn Aá, c(c sjt… 

— Cô giGi thi;u vl tmng A` v%t: chnt 

li;u; A> npng, nhq… 

 

— Cô làm thí nghi;m: thr tmng v%t m]u 

vào ch%u n.Gc. 

— Cô k<t lu%n vl Apc tính csa tmng v%t: 

V%t npng thì chìm, v%t nhq thì n[i… 

— Cho trS cEm, sD các v%t m]u. 

 

— Cho trS tmng nhóm trao A[i vGi nhau 

vl tmng lo5i v%t m]u. D8 Aoán xem v%t 

nào su n[i, v%t nào su chìm? T5i sao? 

— Cho tmng nhóm trS lên làm thí 

nghi;m vGi ch%u n.Gc. 

— Cho trS x<p (hay gom) nhNng v%t n[i 

thành m>t nhóm, nhNng v%t chìm vào 

m>t nhóm và trình bày ý ki<n csa mình.  

— Cho trS A.a ra nhNng câu h{i trS 

quan tâm... 
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Ph"#ng án 1 Ph"#ng án 2 

— Cho tr' tìm nh+ng v.t có th1 n2i 

ho4c chìm n5u th7 vào n9:c ; trong 

th<c t5. 

Ta nh.n th@y: 

Ph9Dng án 1: DHy hIc t.p trung vào hoHt KLng cMa giáo viên theo ki1u 

thông báo, gi7i thích, minh hoH. Theo ph9Dng án này, giáo viên sV tWn ít 

thXi gian hDn, nLi dung ki5n thZc cung c@p cho tr' K9[c K\nh l9[ng s^n. 

Tuy nhiên, tr' hIc mLt cách th_ KLng.  

Ph9Dng án 2: DHy hIc t.p trung vào hoHt KLng cMa tr'. Giáo viên là 

ng9Xi t2 chZc, h9:ng dbn tr' t< tìm tòi, khám phá, phát hidn và t< nói 

lên nh+ng Kieu tr' tìm hi1u K9[c. Sg d_ng ph9Dng pháp này, giáo viên 

sV m@t nhieu thXi gian hDn, các hoHt KLng K9[c t2 chZc công phu hDn. 

Tuy nhiên, tr' K9[c hoHt KLng tích c<c, chM KLng, sáng tHo hDn. Trên 

cD s; Kó, t9 duy, ngôn ng+ cMa tr' K9[c phát tri1n, ki5n thZc tr' thu 

nh.n K9[c phong phú, v+ng chic hDn, hidu qu7 dHy hIc cao hDn b;i 

tr' K9[c t< mình khám phá th5 gi:i, t< mình tr7i nghidm qua vidc làm 

cMa b7n thân.  

Ph"#ng án 1: D,y h.c t1p trung vào 

ho,t 89ng c:a giáo viên 

Ph"#ng án 2: D,y h.c t1p trung  

vào ho,t 89ng c:a tr> 

— T.p trung vào hoHt KLng cMa giáo 

viên. 

— Giáo viên truyen KHt nh+ng ki5n 

thZc Kã xác K\nh s^n. 

— Tr' ling nghe cô gi7ng gi7i. 

 

 

— Giáo viên truyen KHt nh+ng hi1u 

bi5t cMa mình cho tr'. 

 

— T.p trung vào t2 chZc các hoHt KLng 

cMa tr'. 

— Giáo viên t2 chZc h9:ng dbn tr' hoHt 

KLng. 

— Tr' chM KLng th<c hidn các hoHt KLng 

tìm tòi, khám phá, phát hidn ki5n thZc 

m:i d9:i s< h9:ng dbn cMa giáo viên. 

— Giáo viên d<a vào vWn ki5n thZc, kn 

nong cMa tr' K1 xây d<ng nLi dung giáo 

d_c phù h[p. 
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Ph"#ng án 1: D+y h-c t0p trung vào 

ho+t 78ng c9a giáo viên 

Ph"#ng án 2: D+y h-c t0p trung  

vào ho+t 78ng c9a tr> 

— Giáo viên )*a ra nh.ng k1t lu5n 

c7n thi1t (nh* d: );nh). 

 

… 

— T@o )iAu kiBn cho trC tham gia nh5n 

xét, )*a ra câu hIi, tìm hiKu vLn )A, bN 

sung các câu trP lQi cRa các b@n.  

… 

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 

B@n hãy chV ra nh.ng thay )Ni trong vai trò và ho@t )Yng cRa giáo viên và 

cRa trC khi áp d[ng các ph*\ng pháp d@y h]c tích c:c. 

KẾT LUẬN 

Ph*\ng pháp d@y h]c tích c:c không phPi là mYt ph*\ng pháp d@y h]c 

hoàn toàn mai mà là s: k1 thba và phát huy tci )a nh.ng *u )iKm và khP 

ndng có sfn cRa các ph*\ng pháp d@y h]c truyAn thcng, )gng thQi phci 

hhp các ph*\ng pháp )ó trong quá trình tN chjc các ho@t )Yng cRa trC 

mYt cách phù hhp vai các hình thjc tN chjc khác nhau nhlm phát huy 

cao tính tích c:c, chR )Yng, t* duy sáng t@o cRa trC. TrC là trung tâm cRa 

các ho@t )Yng giáo d[c )ó. Giáo viên là ng*Qi t@o )iAu kiBn và tN chjc 

các ho@t )Yng cho trC tìm hiKu và t: xây d:ng ki1n thjc cho mình, phát 

huy hjng thú, nhu c7u, kinh nghiBm cRa bPn thân trC, giúp trC chi1m 

lnnh các tri thjc, kn ndng cRa cuYc scng. Yêu thích ho@t )Yng, tích c:c 

nh5n thjc là phpm chLt vcn có cRa trC. Các biKu hiBn cRa tích c:c )*hc 

thK hiBn rõ nét trong các ho@t )Yng c[ thK mà trC )*hc tham gia. Vì v5y, 

cct lõi cRa )Ni mai ph*\ng pháp d@y h]c trong giáo d[c m7m non hiBn 

nay chính là nhlm h*ang tai nh.ng ho@t )Yng chR )Yng, tích c:c, sáng 

t@o cRa trC.  

Trên )ây là nh.ng nYi dung c\ bPn vA ph*\ng pháp d@y h]c tích c:c 

trong giáo d[c m7m non. Blng nh.ng ki1n thjc )ã )*hc cung cLp và 

nh.ng hiKu bi1t cRa mình, b@n hãy v5n d[ng mYt cách linh ho@t, sáng 

t@o các ph*\ng pháp d@y h]c tích c:c vào các lnnh v:c giáo d[c phát 

triKn trC m7m non. Quan sát trC trong nhóm, lap cRa mình, b@n su nh5n 

thLy s: thay )Ni tích c:c, rõ nét cRa trC. 
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D. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 

Làm bài tr(c nghi-m: /ánh d2u × vào câu b7n 89ng ý. 

1)  Nh?ng thay 8Bi cCn bDn cEa 8Bi mFi phHIng pháp d7y hJc hi-n nay: 

  TCng cHLng thMc hành, khám phá, trDi nghi-m cho trP. 

  Cung c2p kiRn thSc cI bDn, v?ng ch(c cho trP. 

  KhuyRn khích trP tM tìm tòi, khám phá, chiRm lYnh kiRn thSc. 

  Giáo viên tB chSc các ho7t 8\ng phù h^p khuyRn khích trP tM khám phá, 

trDi nghi-m.  

2)  BDn ch2t cEa phHIng pháp d7y hJc tích cMc trong giáo dac mbm non: 

  L2y trP làm trung tâm. Chuycn trJng tâm td ho7t 8\ng d7y cEa cô sang 

ho7t 8\ng tìm tòi, khám phá, trDi nghi-m cEa trP. 

  Giáo viên là trung tâm, là ngHLi cung c2p kiRn thSc cho trP.  

  Phát huy tính tích cMc, chE 8\ng, sáng t7o cEa trP và cEa giáo viên. 

  Phát huy tính nCng 8\ng, khD nCng thích Sng vFi môi trHLng cEa trP.  

  T7o cI h\i phát tricn các kY nCng giao tiRp cEa trP. 

  KR thda có phát tricn kY nCng và phHIng pháp d7y hJc truyin thjng  

  Là phHIng pháp hoàn toàn mFi. 

  kng dang các phHIng pháp d7y hJc hi-n 87i. 

3)  /mc 8icm cI bDn cEa phHIng pháp d7y hJc tích cMc: 

  D7y và hJc thông qua vi-c tB chSc các ho7t 8\ng cEa trP. 

  TrP hJc qua chIi, khám phá, tìm hicu, trDi nghi-m vFi sM tham gia cEa 

các giác quan. 

  TCng cHLng các ho7t 8\ng cá nhân, ho7t 8\ng nhóm, t7o 8iiu ki-n cho 

trP phát tricn mji quan h- giao tiRp trong các ho7t 8\ng cEa trP. 

  Phji h^p h^p lí, khéo léo các phHIng pháp khi tB chSc các ho7t 8\ng 

cho trP. 

  Phji h^p 8ánh giá thHLng xuyên gi?a giáo viên và tM 8ánh giá cEa trP.  
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  S" d$ng h(p lí các .i0u ki3n c4n thi6t và ph9:ng ti3n s<n có > 

tr9@ng/lBp/.Ca ph9:ng khi tE chFc các hoHt .Ing cho trJ. 

4)  NhOng ph9:ng pháp phát huy tính tích cQc nhRn thFc cSa trJ: 

  Thuy6t trình. 

  ThWo luRn nhóm. 

  Khám phá. 

  DHy h[c theo nhóm. 

  Ph9:ng pháp trò ch:i. 

5)  NhOng biau hi3n tích cQc cSa trJ: 

  Ngbi ngoan ngoãn nghe giáo viên nói. 

  TQ lQc giWi quy6t vfn .0 hay tình hugng .6n cùng. 

  Nêu câu hji thkc mkc nh9: l .âu? THi sao? na làm gì? Làm nh9 th6 nào?...  

  Mô tW lHi nhOng suy nghr bsng nhOng hành .Ing và l@i nói. 

 

E. BÀI TẬP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG 

BHn hãy thi6t k6 mIt hoHt .Ing giáo d$c có vRn d$ng ph9:ng pháp dHy 

h[c tích cQc vào hoHt .Ing dHy h[c tHi tr9@ng cSa bHn. 

1)  Hãy phân tích nIi dung, ý nghra cSa myi ph9:ng pháp .9(c áp d$ng. 

2)  Rút ra k6t luRn v0 vi3c phát huy tính tích cQc và t9:ng tác cSa trJ qua 

vi3c thQc hi3n hoHt .Ing này. 

3)  Ghi lHi các ý ki6n vào v> bài tRp. 

4)  Trao .Ei trong nhóm chuyên môn, .9a ra nhRn xét và rút ra nhOng k6t 

luRn phù h(p. 
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