VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 4/2019, tr 155-158

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ MÔ HÌNH DẠY HỌC HỢP TÁC Ở TIỂU HỌC
Nguyễn Hồng Thúy - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân - Hà Nội
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Abstract: Collaborative teaching is a teaching strategy, in addition to helping students achieve
their learning goals, also helping students develop collaborative learning skills and other social
skills. This article presents the structure and content of the cooperative teaching model, which
includes the most basic structural elements that constitute the type of collaborative teaching and
and we also analyze them in detail.
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1. Mở đầu
Dạy học hợp tác (DHHT) là một mô hình dạy học
hiệu quả. Ngoài việc giúp học sinh (HS) đạt được mục
tiêu học tập, DHHT còn giúp các em phát triển kĩ năng
(KN) học tập hợp tác và các KN xã hội khác. Tuy nhiên,
ở các trường tiểu học Việt Nam hiện nay, giáo viên (GV)
còn lúng túng khi thực hiện chiến lược dạy học này. Mô
hình DHHT sẽ giúp cho GV dễ dàng hơn khi thiết kế bài
học và tiến hành DHHT.
Bài viết tập trung trình bày cấu trúc và nội dung của
mô hình DHHT và phân tích các thành tố đó đối với cấp
học tiểu học ở nước ta hiện nay.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Mô hình dạy học hợp tác ở tiểu học
Trên cơ sở nghiên cứu lí luận về dạy học ở tiểu học,
lí thuyết học tập hợp tác, lí thuyết về thiết kế mô hình...
và dựa trên cơ sở thực tiễn, chúng tôi đề xuất mô hình
DHHT ở tiểu học. Mô hình DHHT có khung kĩ thuật như
sau (xem hình 1):
2.2. Phân tích các thành tố của mô hình Dạy học hợp tác
2.2.1. Xác định mục tiêu dạy học
Mục tiêu học tập là sự cụ thể hóa mục tiêu của môn
học tại một thời điểm nhất định của quá trình dạy học.
Mục tiêu bài học là kết quả cuối cùng mà
HS cần đạt tới sau khi kết thúc bài học.
Xác định đúng mục tiêu nghĩa là định
hướng đúng cho hoạt động của HS và GV
trong giờ học. GV cần phải xác định rõ
mục tiêu, nội dung, đặc điểm môn học,
quan tâm đến sự chi phối nhất định của
nó đối với việc sử dụng các phương pháp
dạy học (PPDH) cũng như những kĩ thuật
cụ thể trong quá trình tổ chức DHHT ở
tiểu học.
Để xác định mục tiêu dạy học, GV
cần xác định mục tiêu môn học, xác định
vị trí của bài học trong chương trình và
trong kế hoạch giảng dạy, xác định trình
độ và đặc điểm HS. Trong DHHT, ngoài
mục tiêu chiếm lĩnh tri thức cụ thể trong
hoạt động học tập, cần quan tâm đến mục
tiêu rèn luyện cách học và cách giao tiếp
cho HS (dạy cho HS phương pháp hợp
tác và tư duy hội thoại có phê phán).
2.2.2. Nghiên cứu học sinh
HS là cơ sở quan trọng và quyết định
tới PPDH. HS và việc học như thế nào sẽ
phải có PPDH cho thích ứng. Vì vậy,
trong công cuộc đổi mới PPDH hiện nay,
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dạy học sát đối tượng trở thành yêu cầu bắt buộc mà mỗi
GV trong các nhà trường phải thực hiện.
Dạy học sát đối tượng có nghĩa là GV phải hiểu biết
sâu sắc HS của mình để lựa chọn nội dung và PPDH phù
hợp với trình độ nhận thức, năng lực học tập của HS. Cụ
thể: GV phải hiểu được trình độ nhận thức của HS ở mức
độ nào? Tinh thần, thái độ, động cơ, ý thức học tập ra
sao? Sở trường, nguyện vọng, cá tính nổi bật của từng
học sinh là gì? Những ưu điểm, nhược điểm của HS và
phải biết được HS của mình đang thiếu hụt điều gì, cần
cái gì... Có hiểu được như vậy GV mới tìm được biện
pháp tác động có hiệu quả, đem lại được những “cái cần”
và “đủ” cho từng HS. Trên cơ sở đó, lập kế hoạch dạy
học, thiết kế giáo án, lựa chọn phương pháp tối ưu nhất
để dạy học cho phù hợp.
2.2.3. Lựa chọn phương pháp và kĩ thuật dạy học
PPDH được hiểu là cách thức tiến hành hoạt động
nghề nghiệp mà GV thiết kế và thực hiện dựa trên cơ sở
khoa học cũng như kinh nghiệm nghề nghiệp để tác động
trực tiếp đến người học và các hoạt động của người học
trong quá trình giáo dục nhằm gây ảnh hưởng thuận lợi
và hỗ trợ cho việc học theo mục đích hay nguyên tắc dạy
học đã quy định hoặc mong muốn [1; tr 349]. KN dạy
học là KN nghề nghiệp mà GV cần có và sử dụng trong
hoạt động dạy học để tiến hành có kết quả các nhiệm vụ
dạy học theo mục tiêu hay tiêu chuẩn đã quy định. Xét ở
khía cạnh nào đó, KN dạy học là KN đặc thù của nghề
nhà giáo.
Trong DHHT, GV cần có các KN sau: - KN nghiên
cứu người học và học tập hợp tác; - KN thiết kế giảng
dạy (gồm có các KN: xác định mục tiêu, nội dung,
phương pháp, phương tiện và hoạt động dạy học); - KN
tiến hành giảng dạy (gồm các KN: tổ chức, quản lí hoạt
động của nhóm học tập hợp tác; dạy KN học tập hợp tác
cho HS; thiết kế quy trình dạy học cụ thể theo hướng hỗ
trợ học tập hợp tác; KN sử dụng câu hỏi và KN sử dụng
lời nói của GV khi hướng dẫn HS tiến hành học tập hợp
tác); - KN giám sát, kiểm tra, đánh giá, kết quả hoạt động
dạy và học.
2.2.4. Lựa chọn phương tiện và học liệu
- Phương tiện dạy học được hiểu là những dụng cụ,
máy móc, thiết bị, vật dụng cần thiết cho hoạt động dạy
và học; giúp cho quá trình nhận biết, lĩnh hội kiến thức
của HS được tốt hơn. Ví dụ: Bảng viết (bảng phấn, bảng
phoóc mi ca trắng), bảng giấy lật, bảng ghim, máy chiếu
hắt (overhead), Projecter. Trong đó, những phương tiện
như máy chiếu hắt (overhead), Projecter (phương tiện với
sự trợ giúp của máy tính được cài chương trình
PowerPoint)... được coi là những phương tiện dạy học

hiện đại. Tuy nhiên, dù phương tiện là hiện đại hay truyền
thống cũng chỉ là công cụ hỗ trợ trong tiết học trên lớp,
nhằm làm sáng tỏ những điều cần trình bày của GV và
trực quan hóa nội dung học tập giúp HS tiếp thu dễ dàng
và tham gia học tập chủ động, tích cực. Mỗi loại phương
tiện dạy học có những ưu điểm và nhược điểm riêng, GV
phải biết lựa chọn phương tiện dạy học cho phù hợp.
- Học liệu có thể hiểu là các loại nguồn thông tin sử
dụng để phục vụ quá trình học tập. Với cách hiểu đó,
nguồn học liệu bao gồm: + Sách giáo khoa, giáo trình,
giáo án, đề cương bài giảng...; + Tài liệu, tư liệu, công cụ
phục vụ học tập và giảng dạy (tài liệu giải đáp, kiểm tra,
đánh giá kết quả học tập, mô phỏng thí nghiệm...); + Đĩa
hình video, bài giảng điện tử, tài liệu điện tử...
2.2.5. Ghép nhóm học tập
Trong quá trình tổ chức học tập hợp tác, nhóm của
HS có hai chức năng: - Là môi trường tâm lí - xã hội, nơi
diễn ra các quan hệ hợp tác, trao đổi và tranh luận trực
tiếp giữa GV- HS, HS - HS; - Là một chủ thể tập thể tích
cực, chủ động của hoạt động học tập.
Để thực hiện đầy đủ các chức năng này, nhóm phải
là một cộng đồng năng động và liên kết, có mục tiêu rõ
ràng, có sự phân công trách nhiệm và xác định vai trò cụ
thể cho từng thành viên; đặc biệt là phải có sự tương tác
hai chiều. Khi thành lập nhóm, GV cần lưu ý: + Xác định
rõ kiểu nhóm (đồng nhất hay hỗn hợp), số lượng các
thành viên trong một nhóm; + Phân công vị trí của các
nhóm trong không gian lớp học; + Yêu cầu cử nhóm
trưởng để điều hành hoạt động và thư kí ghi chép lại các
ý kiến phát biểu.
2.2.6. Xác định vấn đề, nhiệm vụ học tập
- Hoạt động của GV: Khi xác định nhiệm vụ học tập
cho nhóm, GV cần lưu ý: + Nhiệm vụ phải sát với trình
độ của từng nhóm; + Giải thích rõ ràng, ngắn gọn các vấn
đề nhóm cần giải quyết và các mục tiêu cần đạt được,
thời gian cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ; + Đưa ra một
số câu hỏi xem nhóm đã thông hiểu nhiệm vụ chưa.
- Hoạt động của HS: gia nhập nhóm và tiếp nhận
nhiệm vụ học tập. HS cần thực hiện: + Tìm về nhóm của
mình theo sự phân công; + Tiếp nhận vai trò, trách nhiệm
của mình trong nhóm; + Tiếp nhận nhiệm vụ của cá nhân.
2.2.7. Phân công nhiệm vụ học tập
- Hoạt động của GV:
+ Hướng dẫn nhóm giải quyết nhiệm vụ bằng cách:
cung cấp các phương tiện, tài liệu học tập và hướng dẫn
cách sử dụng; gợi ý những giải pháp và phương hướng
giải quyết vấn đề; các kiến thức và DHHT cần huy động
và sử dụng.
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+ Giúp đỡ nhóm phân công nhiệm vụ cho từng thành
viên, như: hướng dẫn cách chia nhỏ nhiệm vụ chung
thành các nhiệm vụ bộ phận; định hướng cho nhóm phân
công nhiệm vụ thành phần phù hợp với trình độ cụ thể
của từng HS trong nhóm.
- Hoạt động của HS:
+ Tương ứng với nhiệm vụ cá nhân mà mỗi HS được
phân công. Tuy là nhiệm vụ cá nhân nhưng mỗi HS vẫn
phải trải qua 5 dạng hoạt động chung của nhóm.
+ Hoạt động cộng đồng của nhóm hay lớp được phân
công theo giai đoạn hay từng bước trong nhóm và theo
nhiệm vụ của mỗi nhóm trong lớp. Ngoài yêu cầu trải
nghiệm các dạng hoạt động thì phân công phải tuân thủ
các nguyên tắc tương tác, tham gia, phụ thuộc lẫn nhau,
tích cực...
2.2.8. Giải quyết vấn đề, nhiệm vụ học tập
- Hoạt động của GV:
+ Hướng dẫn HS tự nghiên cứu, GV cần tiến hành
hoạt động theo trình tự sau: Xác định và cụ thể hóa nhiệm
vụ cho từng HS (nêu nội dung của tình huống mà HS
phải giải quyết; xác định nhiệm vụ cụ thể HS cần thực
hiện, mục tiêu phải đạt được); Gợi ý cách giải quyết tình
huống (định hướng nội dung kiến thức cần xác lập; gợi ý
các phương hướng và những giải pháp giải quyết; Hỗ trợ
và giúp đỡ HS (nêu tình huống phụ hoặc các câu hỏi gợi
ý khi HS gặp khó khăn; động viên, khích lệ HS hoạt
động, giao tiếp; Hướng dẫn HS ghi chép một cách cô
đọng và khái quát (cách xử lí các tình huống; kết quả
nghiên cứu cá nhân).
+ Tổ chức trao đổi thảo luận trong nhóm, GV cần tiến
hành hoạt động theo trình tự: xác định mục tiêu và nội
dung trao đổi của nhóm; những nhiệm vụ, những vấn đề
chính cần làm sáng tỏ; chỉ dẫn cho nhóm những biện
pháp tăng cường sự hợp tác và nâng cao trách nhiệm cá
nhân trong quá trình học tập thảo luận; quy định quỹ thời
gian cho từng nhiệm vụ, từng vấn đề; yêu cầu HS chuẩn
bị ý kiến phát biểu ngắn gọn, cô đọng.
+ Điều khiển hoạt động của nhóm học tập hợp tác:
Kích thích hoạt động của nhóm HTHT (đưa ra những câu
hỏi đủ để kích thích tư duy của HS; khuyến khích sự
tham gia tích cực của mọi thành viên, động viên những
HS rụt rè, bảo đảm tất cả HS đều có quyền lợi và nghĩa
vụ đóng góp vào bài học; khuyến khích HS đưa ra nhiều
giải pháp và cách giải quyết cho cùng một vấn đề); Khai
thác triệt để nội dung của bài học, tình huống đặt ra (chú
ý phát hiện và khai thác sự khác biệt, mâu thuẫn trong
các phát biểu của HS để các em đứng về hai phía tranh
luận; hướng dẫn HS tóm tắt và nối kết các ý kiến rời rạc
thành hệ thống); Điều chỉnh hoạt động của nhóm học tập

hợp tác (hướng hoạt động của nhóm vào đúng trọng tâm
vấn đề cần thảo luận, nếu nhóm lạc đề; nêu câu hỏi gợi
ý, hoặc các tình huống phụ khi hoạt động của nhóm bị bế
tắc); Thúc đẩy hoạt động của nhóm học tập hợp tác đi tới
mục tiêu xác định (theo dõi và thông báo thời gian; sau
mỗi vấn đề yêu cầu nhóm trưởng tóm tắt và khẩn trương
chuyển sang vấn đề khác; tóm tắt ý chính của nội dung
bài học, đề nghị nhóm biểu quyết).
+ Tổ chức trao đổi thảo luận lớp, hoạt động của GV
được tiến hành theo trình tự sau: Xem xét và tổng kết báo
cáo của từng nhóm, để: phát hiện những khác biệt, mâu
thuẫn giữa các nhóm; phát hiện những khía cạnh mà
nhóm bỏ quên hoặc bỏ qua khi thảo luận; Yêu cầu các
nhóm cử đại diện hoặc chỉ định một HS bất kì trong
nhóm trình bày (những kết quả nghiên cứu và cách xử lí
tình huống của nhóm; những vấn đề mà nhóm chưa giải
quyết được, nguyên nhân của nó...); Yêu cầu các nhóm
khác bổ sung và hoàn thiện (về cách giải quyết, xử lí tình
huống, kết quả xử lí tình huống); Nhấn mạnh những khác
biệt, mâu thuẫn giữa các nhóm để các nhóm tranh luận
(như: bảo vệ cách giải quyết vấn đề và các kết quả nghiên
cứu của nhóm mình; phản bác lại những ý kiến của các
nhóm khác...).
- Hoạt động của HS:
+ Tự nghiên cứu cá nhân: HS nỗ lực lực tìm tòi, xử lí
và giải quyết tình huống GV đã đặt ra cho mình theo trình
tự: Tìm hiểu vấn đề và đề xuất nhiệm vụ (phân tích các
dữ kiện của tình huống, xác định nhiệm vụ chủ yếu cần
giải quyết); Đặt vấn đề (thu thập và xử lí những thông tin
có liên quan; tái hiện lại các khái niệm, công thức và cách
thức giải quyết vấn đề; lựa chọn các phương án, giải pháp
xử lí tình huống; lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu
nhất); Giải quyết vấn đề (dựa vào vốn tri thức đã có để lí
giải, chứng minh tính đúng đắn của phương án, giải pháp
đã chọn; đánh giá việc thực hiện); Tổng kết, đánh giá về
kết quả đáp án (kiểm tra lại kết quả thực hiện; đánh giá
và thử nghiệm các kết quả, giải pháp; ghi lại kết quả và
cách nghiên cứu.
Sau bước này, HS đã tự lực tìm ra cách xử lí, cách
giải quyết vấn đề; qua đó, tự mình tìm ra tri thức mới,
cách thức hành động mới.
+ Hợp tác với các bạn trong nhóm học tập hợp tác, HS
cần thực hiện qua các thao tác sau: Mở đầu cuộc trao đổi
(xác định rõ mục tiêu và nhiệm vụ; ghi lại tóm tắt, khái
quát những vấn đề sẽ phát biểu); Tiến hành trao đổi (tự
trình bày, tự giới thiệu bằng văn bản về cách xử lí, cách
giải quyết tình huống và các kết quả đạt được; tích cực
tham gia tranh luận, bằng cách: đồng tình hay phản đối
trước ý kiến của bạn bè về kết quả học tập của mình bằng
những lập luận và lí lẽ có căn cứ khoa học; phân tích, đánh
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giá khách quan và chỉ ra những ưu, khuyết điểm trong cách
xử lí và giải quyết tình huống của bạn, đưa ra những
khuyến nghị giúp bạn bổ sung và chỉnh lí cho hoàn thiện;
ghi lại những ý kiến góp ý của bạn theo ý kiến của mình;
tạo điều kiện thuận lợi để cho các bạn khác tham gia tranh
luận; Kết thúc cuộc trao đổi (khai thác những gì đã hợp tác
với bạn, sửa chữa, bổ sung, chỉnh lí và hoàn thiện sản
phẩm ban đầu của mình; rút kinh nghiệm về cách học,
cách xử lí tình huống của mình).
+ Hợp tác với các bạn trong lớp: Sau bước 3, qua trao
đổi, tranh luận, sản phẩm ban đầu của HS đã được bổ
sung, chỉnh lí và hoàn thiện. Tuy nhiên, giữa các nhóm
khác nhau, vẫn có thể có những khác biệt và mâu thuẫn
cần được thảo luận trong tập thể. Ở bước này, hoạt động
của HS được thực hiện theo trình tự sau: Đại điện nhóm
trình bày kết quả, cách xử lí tình huống của nhóm, đưa ra
những lập luận, lí lẽ để chứng minh, bảo vệ các kết quả
đó trước lớp; Tỏ rõ thái độ của mình trước ý kiến của
nhóm khác; Ghi lại những ý kiến của nhóm khác theo
cách hiểu của mình; Khai thác ý kiến của các nhóm khác
để bổ sung, điều chỉnh sản phẩm của mình.
Tuy nhiên, sự tranh luận giữa các nhóm HS không
phải bao giờ cũng dẫn đến kết luận thống nhất. Khi đó,
HS phải hợp tác với GV, người trọng tài khoa học.
2.2.9. Đánh giá và tự đánh giá kết quả học tập
- Hoạt động của GV: Kết luận, kiểm tra và đánh giá,
được tiến hành như sau: + Tóm tắt từng vấn đề trong tình
huống; + Bổ sung, chính thức hóa về tri thức mới; + Nêu
câu hỏi xem HS đã hiểu các vấn đề trong tình huống
chưa; + Nhận xét, đánh giá về hoạt động của từng nhóm
và từng HS.
- Hoạt động của HS: Hợp tác với GV, tự đánh giá, tự
điều chỉnh và tiến hành theo các bước sau: + So sánh, đối
chiếu kết luận của GV và những ý kiến của bạn với kết
quả nghiên cứu ban đầu của mình (đúng, sai, hay, dở, đủ,
thiếu...); + Tổng hợp thêm lí lẽ, chốt lại từng vấn đề;
+ Tự sửa chữa, bổ sung, chỉnh lí và hoàn thiện kết quả
ban đầu; + Tự rút kinh nghiệm về cách học, cách xử lí
tình huống, cách giải quyết...
Trong quá trình hợp tác với GV, HS cũng phải giữ
vai trò chủ thể tích cực, chủ động, không phụ thuộc nghe
GV giảng giải mà phải tích cực học bằng chính các hành
động của mình qua các thao tác sau đây: + Chủ động hỏi
GV và biết cách hỏi GV về những gì mình có nhu cầu,
nhất là về cách học, cách làm; + Tự ghi lại ý kiến, kết
luận của GV; + Học cách xử lí tình huống, cách phân
tích, tổng hợp ý kiến của GV để đi đến kết luận.

3. Kết luận
Mô hình DHHT phản ánh những thuộc tính bản chất,
những nguyên lí thiết yếu nhất và những thành tố cấu trúc
cơ bản nhất cấu thành kiểu DHHT. Dựa trên mô hình
này, các GV có thể tiến hành thiết kế bài học và thực hiện
DHHT tương đối thuận lợi; từ đó, DHHT sẽ góp phần
nâng cao hiệu quả dạy học và có tác động tích cực đến
kết quả học tập và phát triển KN học tập hợp tác và KN
xã hội của HS tiểu học.
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