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Abstract: Collaborative working skills are one of the important social skills in the process of
globalization. Therefore, teaching towards developing collaborative working skills is an inevitable
trend in modern teaching. This article proposes some basic theories of teaching towards developing
collaborative working skills; the structure of the teaching process towards developing collaborative
working skills; requirements of teaching towards developing collaborative working skills. Since
then, it is the basis for implementing teaching towards developing collaborative working skills for
students in colleges and universities.
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1. Mở đầu
Trong lịch sử phát triển của loài người, kĩ năng làm việc
hợp tác (LVHT) có một vai trò quan trọng trong đời sống
cộng đồng. Từ thời cổ đại, con người đã hợp tác với nhau để
cùng đi săn bắn, hái lượm. Chính quá trình LVHT đã thúc đẩy
sự phát triển của tư duy cộng đồng, là cơ sở cho sự phát triển
của các hình thái kinh tế xã hội. Qua quá trình phát triển, sự
bùng nổ của các cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật cùng với
bối cảnh diễn ra những hoạt động hợp tác giữa các cá nhân,
tổ chức, giữa các quốc gia trên quy mô toàn cầu đã đặt ra
những yêu cầu mới về dạy học và đào tạo nghề nghiệp.
LVHT là một trong những kĩ năng mềm quan trọng
trong quá trình toàn cầu hóa, trở thành kĩ năng bắt buộc
mà sinh viên (SV) cần phải có trong giai đoạn đổi mới
giáo dục hiện nay. Chính vì vậy, dạy học theo hướng phát
triển kĩ năng LVHT đã và đang là một trong những xu
hướng phát triển có nhiều ưu điểm và hiệu quả cao của
giáo dục thế kỉ XXI.
Bài viết trình bày một số lí thuyết cơ sở của dạy học
theo hướng phát triển kĩ năng LVHT; cấu trúc của quá
trình dạy học theo hướng phát triển kĩ năng LVHT; các
yêu cầu của dạy học theo hướng phát triển kĩ năng LVHT.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Cơ sở khoa học của dạy học theo hướng phát triển
kĩ năng làm việc hợp tác
Dạy học theo hướng phát triển kĩ năng LVHT ngày
nay đã trở thành chiến lược dạy học phổ biến của nhiều
nước có nền giáo dục phát triển trên thế giới. Định hướng
này được xây dựng dựa trên các cơ sở lí luận khoa học
vững chắc của Giáo dục học, Tâm lí học, Xã hội học…
với một số học thuyết sau:
2.1.1. Thuyết nhu cầu
Cùng quan điểm về hệ thống phân cấp nhu cầu của
học thuyết Maslow, Thuyết nhu cầu mà đại diện là tác
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giả William Gelasser cũng cho rằng: Nằm sâu trong các
gen của con người có 4 nhu cầu tâm lí thúc đẩy ý thức cá
nhân thực hiện các hoạt động cộng đồng, đó là: nhu cầu
hữu nghị (tình bạn); nhu cầu sức mạnh (tự tôn); nhu cầu
tự do và nhu cầu khoái lạc. Mỗi nhu cầu đều có vai trò
quan trọng riêng. Ứng dụng vào dạy học, William
Gelasser cho rằng, trong hoạt động dạy học tại các nhà
trường, sự thành công trong dạy học không chỉ đánh giá
ở phương diện thành tích học thuật mà còn phải tạo ra
môi trường tích cực và tinh thần hợp tác xây dựng. Bởi
những quan hệ này góp phần lớn vào sự thành công trong
học tập của SV. Ông cho rằng, nếu SV ở nhà trường
không thoả mãn được nhu cầu thì không thể vui vẻ và có
hứng thú trong học tập [1].
Thuyết nhu cầu coi nhà trường là một môi trường
quan trọng để thoả mãn nhu cầu của SV. SV đến trường
được coi là gia nhập một dạng xã hội nhằm thoả mãn các
nhu cầu. Bởi, SV đang trong lứa tuổi học tập và khẳng
định bản thân, chỉ có thoả mãn các nhu cầu họ mới cảm
thấy hứng thú và thấy ý nghĩa trong học tập và từ đó mới
thu được thành công. Quan điểm này là cơ sở của dạy
học theo hướng phát triển kĩ năng LVHT: dựa vào quá
trình tổ chức học tập cùng nhau, giao lưu và chia sẻ trong
tập thể để thoả mãn các nhu cầu tạo nên động cơ học tập.
William Gelasser khi nói về học tập hợp tác đã nhấn
mạnh: học sinh, SV có hai nhu cầu cơ bản đó là hữu nghị
(hay tình bạn) và tự tôn, đây là cơ sở cho học tập hợp tác.
2.1.2. Thuyết phát triển nhận thức
Thuyết phát triển nhận thức là quan điểm chính của
Piagie J., sau quá trình nghiên cứu về thảo luận và ảnh
hưởng của hợp tác đối với hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ
của tổ, nhóm. Tác giả cho thấy “qua quá trình đạt được
mục tiêu của tổ, nhóm giúp mỗi thành viên trong nhóm
sẽ nâng cao được trình độ nhận thức của bản thân và các
kĩ năng xã hội được phát triển” [2].
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Tiếp nối thuyết về “vùng phát triển gần nhất” của
Vygotsky L.S., dạy học hợp tác cho thấy hiệu quả cao so
với các cách dạy học khác. Bởi trong dạy học truyền
thống, giáo viên (GV) rất khó tác động đúng vào “vùng
phát triển gần nhất” của SV, nhất là khi trong một lớp
học có nhiều SV với những năng lực khác nhau. Trong
khi đó, nếu tổ chức hoạt động dạy học theo hình thức hợp
tác, SV được tạo môi trường để trao đổi, thảo luận, bàn
bạc, chia sẻ… thì sẽ tác động trực tiếp tới “vùng phát
triển gần nhất”, giúp họ cùng có cơ hội học tập và phát
triển tốt hơn, tránh trường hợp một SV phát triển còn
người khác không phát triển vì tác động dạy học của thầy
quá khó hoặc quá dễ đối với họ.
Chung quan điểm này, Slavin R. E. cũng nhấn mạnh
“Thông qua việc hướng dẫn của người lớn và tương tác
với bạn bè trong nhóm, người học được thảo luận, tư vấn,
phối hợp, chia sẻ… để cùng hoàn thành nhiệm vụ chung,
thúc đẩy nhanh hơn sự phát triển trình độ nhận thức của
các em so với các hoạt động cá nhân” [4]. Đây cũng
chính là cơ sở khoa học vận dụng trong dạy học theo
hướng phát triển kĩ năng LVHT mà bài viết nghiên cứu.
2.1.3. Thuyết kiến tạo nhận thức
Đại diện cho quan điểm nghiên cứu này là Vygotsky
L.S. với lí thuyết Tâm lí học hành vi. Lí luận dạy học này
được coi là một nhận thức mới, bắt nguồn từ châu Âu và
trên thực tiễn của dạy học hiện đại ngày nay, có ảnh
hưởng rộng rãi đối với hoạt động nghiên cứu lí luận.
Một trong những nhận thức mới của Thuyết kiến tạo
cho rằng: học tập không phải tri thức do chuyển tải của
người dạy sang người học, mà là người học được giáo
dục trong một môi trường xã hội (bạn học, người thầy,
kiến thức, đối tượng học tập…). Trong quá trình học tập,
người học dựa vào kinh nghiệm hiểu biết đã có của bản
thân để hình thành những tri thức, kinh nghiệm mới.
Thông qua sự hỗ trợ của kinh nghiệm mới và cũ, tiến
hành lí giải, gia công, cải tạo, “đồng hoá” và “thích ứng”
một cách đầy đủ, từ đó xây dựng kết cấu tâm lí mới (các
tri thức mới) của cá nhân. Người thầy là người tổ chức,
cố vấn, giúp đỡ, chủ đạo trong việc xúc tiến quá trình dạy
học qua dẫn dắt phát huy động cơ, hứng thú để quá trình
học tập của người học diễn ra chân thực trong môi trường
tương tác. Thuyết này nhấn mạnh sự tương tác giữa chủ
thể người học với môi trường xung quanh, nó đóng vai
trò quan trọng trong việc nắm nội dung và tri thức học
tập [5]. Đây cũng là thuyết đề xướng cho quan điểm dạy
học “lấy người học làm trung tâm”.
Dạy học theo hướng phát triển kĩ năng LVHT luôn
nhấn mạnh môi trường học tập chân thực và tác động xã
hội qua lại là hai nhân tố cơ bản nhất của lí thuyết kiến
tạo. Bởi trong quá trình dạy học này, người học dưới sự
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hướng dẫn của người thầy, sẽ có cơ hội cùng nhau thảo
luận, giao lưu, cùng nhau xây dựng tập thể học tập. Trong
môi trường học tập này, trí tuệ và tư duy của tập thể người
học được cộng hưởng, kĩ năng học tập được phát triển và
cùng nhau hoàn thành việc “kiến tạo” nên tri thức mới.
2.1.4. Lí thuyết về kết cấu dạy học
Đại diện cho thuyết này là các tác giả Jonhson D.V. ;
Elliot Aronson; Slavin R. E.. Họ cho rằng có 3 yếu tố
chính có ảnh hưởng đến chất lượng học tập và tâm lí lớp
học: kết cấu nhiệm vụ; kết cấu động viên, khen thưởng
và kết cấu quyền uy. Kết cấu nhiệm vụ bao gồm: các
nhiệm vụ, mục tiêu dạy học, các phương pháp, các kĩ
thuật, các phương tiện và các hình thức tổ chức dạy học.
Kết cấu động viên, khen thưởng một mặt đề cập đến các
việc động viên, khuyến khích kết quả học tập cá nhân,
một mặt đề cập đến tính phụ thuộc lẫn nhau, cấu trúc
động viên khen thưởng của cho một nhóm học tập. Kết
cấu quyền uy chủ yếu đề cập tới mối quan hệ tương tác
trong dạy học (mối quan hệ người học với người thầy;
giữa người học với nhau) [3].
Dạy học theo hướng phát triển kĩ năng LVHT dựa
vào những kết cấu cơ bản này để tạo ra sự thay đổi trong
quá trình dạy học. Kết cấu nhiệm vụ dựa trên tinh thần
hợp tác nhóm đặt ra nhiệm vụ học tập cho một nhóm dựa
trên thành tích chung; họ phải hoàn thành nhiệm vụ học
tập thông qua các chủ đề, tình huống, dự án... trên cơ sở
các thành viên trong nhóm phải biết phối hợp với nhau
một cách hợp lí, hình thành một tập thể đoàn kết; đồng
thời phải có kĩ năng lựa chọn các phương thức hợp tác
song phương hoặc đa phương giữa thầy - trò và trò - trò
khi tiến hành hoạt động học tập. Ở phương diện kết cấu
động viên, khen thưởng, thành tích của mỗi cá nhân đồng
thời cũng là thành tích chung sức của cả tập thể. Động
viên, khen thưởng trong dạy học theo hướng phát triển kĩ
năng LVHT dựa vào quan hệ phụ thuộc lẫn nhau một
cách tích cực để kích thích, duy trì hoạt động học tập hiệu
quả. Trong kết cấu quyền uy, tổ chức dạy học theo hướng
phát triển kĩ năng LVHT nhấn mạnh vai trò chủ đạo của
bản thân SV. GV đóng vai trò tạo ra một môi trường
thuận lợi, hướng dẫn, kích thích SV vận dụng động cơ
nội tại “bên trong” của mình để phát huy trong mối quan
hệ tương tác với các bạn bè làm chủ hành vi học tập để
cùng giành được kết quả học tập với mức độ cao nhất.
2.1.5. Thuyết động lực nhóm
Người khởi xướng thuyết động lực nhóm là nhà tâm lí
học Kurt Lewin, tiếp theo là Morton Deutsch, Jonhson
D.W... đã tiếp tục phát triển và thực nghiệm lí thuyết này,
mang lại những hiệu quả vượt trội so với dạy học truyền
thống. Nhìn từ góc độ động lực nhóm, hạt nhân của lí luận
dạy học theo hướng phát triển kĩ năng LVHT có thể hiểu là
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khi mọi người cùng tập hợp lại với nhau, làm việc vì mục
đích chung sẽ tạo nên sức mạnh của sự đoàn kết và hợp tác.
Quan điểm của Thuyết động lực nhóm cho rằng: trong
một nhóm giữa người với người sẽ hình thành một quan
hệ phức tạp (quan hệ tương hỗ) sẽ ảnh hưởng đến hành vi
của từng cá nhân trong nhóm. Do đó, mỗi cá nhân trong
nhóm sẽ có ảnh hưởng qua lại với nhau và quan hệ tương
hỗ này sẽ cấu thành động lực của hành vi tập thể. Bản chất
của hoạt động nhóm chính là sự phụ thuộc lẫn nhau giữa
các thành viên trong nhóm dẫn đến nhóm trở thành một
chỉnh thể trọn vẹn. Bất kì sự thay đổi về vị trí, vai trò của
một thành viên cũng dẫn đến thay đổi của các thành viên
khác trong nhóm. Để có thể đạt được mục tiêu chung
mong muốn, các thành viên trong nhóm sẽ cùng có động
lực làm việc dựa trên sự phụ thuộc tích cực lẫn nhau.
Lấy thuyết động lực nhóm làm cơ sở cho việc tổ chức
dạy học theo hướng phát triển kĩ năng LVHT được nhiều
nhà giáo dục quan tâm. Bởi họ cho rằng động lực nhóm là
một nguồn năng lượng dồi dào đến từ sự tổng hợp của các
nguồn năng lượng cá nhân trong một nhóm hợp tác. Trong
một nhóm hợp tác, mỗi thành viên đều có cơ sở nhận thức,
phương pháp tư duy, tác phong làm việc, thế mạnh chuyên
biệt khác nhau. Trong quá trình hợp tác cùng nhau, họ sẽ
hỗ trợ, bổ sung cho nhau, ảnh hưởng, phát triển lẫn
nhau…, từ đó nảy sinh tư tưởng nhận thức mới, đồng thời
tạo ra bầu không khí hỗ trợ, khuyến khích lẫn nhau, dùng
sức mạnh trí tuệ tập thể cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ
học tập chung. Qua đó, mỗi thành viên đều đạt được mục
tiêu kiến thức, hình thành và phát triển kĩ năng LVHT.
2.2. Cấu trúc của quá trình dạy học theo hướng phát
triển kĩ năng làm việc hợp tác
Dựa trên quan điểm hệ thống - cấu trúc, khi xem xét quá
trình dạy học như một chỉnh thể, ta thấy quá trình này có
tính hệ thống và có cấu trúc bao gồm sáu thành tố: mục tiêu
dạy học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, phương
tiện dạy học, cách thức tổ chức dạy học và kiểm tra - đánh
giá; các thành tố này có mối quan hệ biện chứng lẫn nhau.
Kế thừa có chọn lọc trên cơ sở phân tích, nghiên cứu
đặc điểm dạy học hợp tác của nhiều nghiên cứu khác nhau,
theo chúng tôi, cấu trúc của dạy học theo hướng phát triển
kĩ năng LVHT có những đặc điểm đặc trưng như sau:
- Về mục tiêu dạy học: Mục tiêu của dạy học theo
hướng phát triển kĩ năng LVHT một mặt chú trọng việc
vận dụng các kiến thức lí thuyết liên quan, hình thành và
phát triển các kĩ năng, kĩ xảo nghề nghiệp; một mặt phát
triển ở người học những kĩ năng LVHT, cách thức học
tập, tinh thần, thái độ ứng xử trong môi trường học tập
hướng việc chuẩn bị cho SV thích ứng với môi trường
lao động tập thể, hòa nhập với đời sống xã hội, phát triển
cộng đồng, làm hành trang trong nghề nghiệp tương lai.
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Đây là hai mục tiêu kép trong dạy học theo hướng phát
triển kĩ năng LVHT, nó làm cho mối quan hệ trong dạy
học được cải thiện với sự tích cực tương tác để chiếm
lĩnh tri thức, hình thành và phát triển kĩ năng nghề nghiệp
trên cơ sở đầy thiện chí, sẵn sàng trợ giúp lẫn nhau trong
sự tương tác giữa GV - SV; giữa SV - SV.
- Về nội dung dạy học: Dạy học theo hướng phát triển
kĩ năng LVHT đòi hỏi những yêu cầu nhất định khi thiết
kế nội dung dạy học:
+ GV phải hiểu rõ đối tượng SV của mình, hiểu về
mức độ nhận thức, kĩ năng, thái độ, ý thức học tập, hoàn
cảnh vùng miền, lối sống, thế mạnh,… hiện có của SV.
GV trên cơ sở đó phải thấu hiểu SV và có thể dự đoán
trước được những khó khăn vướng mắc của SV trong quá
trình giải quyết nhiệm vụ; dự đoán được các kĩ năng hiện
có của SV để thiết kế những nhiệm vụ phù hợp với “vùng
phát triển gần nhất” của SV và có những biện pháp tác
động hợp lí.
+ LVHT chỉ xuất hiện khi SV được đưa vào các tình
huống phải phát sinh nhu cầu hợp tác để được hỗ trợ, chia
sẻ, giúp đỡ hay phối hợp mới có thể hoàn thành tốt nhiệm
vụ học tập. Do vậy, GV phải có tri thức sâu rộng, có kĩ
năng thiết kế nhiệm vụ, có nghệ thuật sư phạm trong việc
“uỷ thác” các tri thức cần dạy vào nhiệm vụ học tập của
SV, tạo ra môi trường hợp tác, tạo ra những thách thức
tư duy, nhu cầu ham muốn giải quyết vấn đề của SV.
+ Nội dung dạy học khi được thiết kế để SV phát huy
kĩ năng LVHT phải quan tâm đến hai yếu tố: Một là có
mức độ khó đối với các cá nhân có năng lực, nhưng vừa
sức đối với sự hợp tác của nhóm và đòi hỏi phải phát huy
cao độ tính hợp tác, phụ thuộc lẫn nhau một cách tích cực
để giải quyết nhiệm vụ chung; hai là phải tăng dần độ khó
các nhiệm vụ nhằm đòi hỏi sự tương trợ, giúp đỡ, hợp tác
giữa SV - SV đi theo chiều hướng tăng tiến, phát triển.
- Về phương pháp dạy học: Khi triển khai các hoạt
động dạy học theo hướng phát triển kĩ năng LVHT cho
SV, GV cần phải lựa chọn đa dạng các phương pháp dạy
học có lợi thế trong việc tạo ra sự tương tác giữa SV và
SV, trong đó có thể quan tâm ứng dụng một số phương
pháp và kĩ thuật dạy học như: dạy học nêu vấn đề; dạy học
tình huống; kĩ thuật Jigsaw, kĩ thuật xung đột sáng tạo, kĩ
thuật nhóm điều tra, kĩ thuật TGT (trò chơi giải đấu), kĩ
thuật TAI (hướng dẫn đội chơi tăng tốc), kĩ thuật CIRC
(đọc hợp tác tích hợp và các thành phần), kĩ thuật DEC
(phản biện tiểu luận cặp đôi), kĩ thuật STP (dự án đội SV).
Đây là những phương pháp, kĩ thuật dạy học đã được rất
nhiều các nhà lí luận dạy học nghiên cứu, thực nghiệm và
đánh giá sự thành công trong thực tiễn dạy học trên thế
giới, có nhiều cơ sở để áp dụng trong dạy học.

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số 454 (Kì 2 - 5/2019), tr 40-44; 39

- Về phương tiện dạy học: Dạy học theo hướng phát
triển kĩ năng LVHT đòi hỏi phải có các điều kiện phương
tiện dạy học đảm bảo, các cơ sở vật chất, trang thiết bị,
dụng cụ thực hành, các nguyên vật liệu cần thiết để có thể
tổ chức các hoạt động dạy học. Ngoài ra, không gian học
tập cần phải khoa học, thoáng mát, cần phải trang bị các
phương tiện hỗ trợ. Phương tiện, điều kiện hoạt động dạy
học càng hiện đại thuận lợi bao nhiêu thì việc tổ chức càng
có khả năng thiết kế đa dạng bấy nhiêu. Khi thiết kế và
triển khai quá trình dạy học theo hướng phát triển kĩ năng
LVHT, GV phải căn cứ vào điều kiện phương tiện dạy học
hiện có để tạo ra mối quan hệ tương hỗ đồng nhất giữa
phương tiện, phương pháp và nội dung dạy học.
- Về tổ chức dạy học: Tổ chức dạy học theo hướng
phát triển kĩ năng LVHT cho SV đòi hỏi những yêu cầu
nhất định:
+ Các hình thức tổ chức dạy học phải đảm bảo cân đối,
hài hòa giữa việc hướng dẫn của thầy và tự luyện tập của
trò, giữa củng cố lí thuyết và thực hành; giữa dạy học theo
lớp, nhóm và cá nhân, phát huy được tính tích cực, tự giác,
chủ động sáng tạo của SV trong các hoạt động hợp tác;
phù hợp với đặc trưng môn học, đặc điểm đối tượng SV.
+ GV luôn phải thay đổi vai trò của mình, có lúc chỉ
đạo phân công, có lúc tư vấn, định hướng, có lúc hợp tác,
cổ vũ, động viên, quan sát,… GV không tham gia quá
nhiều vào quá trình hoạt động của SV, nhưng cũng không
hoàn toàn giao khoán nhiệm vụ và đứng ngoài những
hoạt động của SV mà cần tham gia tư vấn, hỗ trợ khi cần
thiết. Với tư cách là người điều khiển, nhiệm vụ của GV
là xây dựng một bầu không khí lớp học tích cực, hoạt
động nhịp nhàng bình đẳng tạo nên hứng thú, động cơ
thúc đẩy ham muốn hợp tác học tập.
+ Số lượng và thành phần SV: Mỗi nhóm chỉ nên có
từ 4 - 6 SV; trong nhóm nên khác nhau về năng lực học
tập; giới tính; thế mạnh trong giao tiếp - hợp tác; sở trường
cá nhân... Nhóm đa dạng thành phần sẽ tạo ra sự bình
đẳng, thân thiện, hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên, đồng
thời mỗi thành viên có cơ hội thể hiện ưu thế của bản thân.
Chất lượng giữa các nhóm nên đồng đều, tổng hợp trình
độ cơ bản của mỗi nhóm nên giống nhau để mỗi nhóm là
một “lát cắt” hoặc “hình ảnh thu nhỏ” của cả lớp; từ đó,
tạo ra sự cạnh tranh công bằng, bình đẳng, ngang hàng
trong việc phát huy ưu thế giữa các nhóm và cũng là động
lực cho các nhóm phát triển. Tùy mục tiêu môn học, điều
kiện hoàn cảnh cụ thể của phòng học, GV phải chủ động
sắp xếp các nhóm sao cho không ảnh hưởng tới nhau trong
lúc tham gia LVHT, giữa các nhóm có khoảng cách thuận
lợi cho việc GV đi lại giám sát, kiểm tra và thuận lợi cho
việc phân chia di chuyển nhóm theo chiến lược dạy học.
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- Về kiểm tra, đánh giá: Dạy học theo hướng phát
triển kĩ năng LVHT cho SV không chỉ lấy việc kiểm tra
kĩ năng cá nhân làm trung tâm của việc đánh giá mà còn
đánh giá kết quả làm việc của cả nhóm, đánh giá khả
năng phối hợp làm việc của SV trong những tình huống
ứng dụng khác nhau trên cơ sở LVHT. GV phải lựa chọn
nhiều phương thức đánh giá để vừa có thể đánh giá chung
kết quả của nhóm, vừa đánh giá được kết quả của từng
cá nhân. GV phải có kế hoạch đánh giá qua việc quan sát
quá trình thao tác, quá trình phối hợp LVHT của SV, qua
sản phẩm của SV, kết quả làm bài kiểm tra,...
Dạy học theo hướng phát triển kĩ năng LVHT có
những đặc điểm cơ bản khác với dạy học truyền thống,
đòi hỏi trong hoạt động dạy học phải hướng đến chú
trọng khai thác mối quan hệ phụ thuộc tích cực của SV
với SV trên cơ sở sự đồng bộ các thành tố trong cấu trúc
của quá trình dạy học là mục tiêu, nội dung, phương
pháp, phương tiện, hình thức tổ chức, kiểm tra - đánh giá
cùng hướng theo mục tiêu hình thành và phát triển phát
triển kĩ năng LVHT bên cạnh việc hình thành kĩ năng
nghề nghiệp của SV theo yêu cầu.
2.3. Các yêu cầu của dạy học theo hướng phát triển kĩ
năng làm việc hợp tác
Điểm đặc trưng nhất của dạy học theo hướng phát
triển kĩ năng LVHT là tổ chức các hoạt động dạy học
theo hình thức nhóm hợp tác. Khi xem xét đến những yêu
cầu trong quá trình dạy học theo hướng phát triển kĩ năng
LVHT thông qua các nhóm hợp tác, có rất nhiều quan
điểm khác nhau. Cùng chung tiếp cận quan điểm của
D.W.Johnson và R.T.Johnson [6], theo chúng tôi, dạy
học theo hướng phát triển kĩ năng LVHT phải đảm bảo
được năm yêu cầu cơ bản sau:
- Đảm bảo sự phụ thuộc lẫn nhau một cách tích cực:
Sự phụ thuộc tích cực biểu hiện ở chỗ mỗi SV là một mắt
xích trong dây chuyền hoạt động của nhóm học tập hợp
tác. Họ luôn có tinh thần hợp tác với nhau, giúp đỡ lẫn
nhau, cùng nhau trao đổi, bàn bạc dưới sự giám sát,
hướng dẫn, cố vấn của GV. Các thành viên của nhóm
hợp tác luôn có ý thức tự giác thực hiện nhiệm vụ của
mình, quan tâm đến sự tiến bộ của những thành viên
khác, luôn có tinh thần cố gắng giúp nhóm đạt được mục
đích chung. Sự phụ thuộc lẫn nhau một cách tích cực tạo
nên mối liên kết giữa sự thành công chung của nhóm và
của cá nhân. Không có sự phụ thuộc lẫn nhau một cách
tích cực thì sẽ không có sự hợp tác.
- Đảm bảo sự tương tác, hỗ trợ giữa các cá nhân
trong nhóm: Mục đích của dạy học theo hướng phát triển
kĩ năng LVHT là làm cho mỗi SV trở thành cá nhân tích
cực, chủ động thiết lập các hoạt động hợp tác với nhau.
Điều đó có nghĩa là các SV nảy sinh nhu cầu làm việc
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cùng nhau, tương tác và hỗ trợ lẫn nhau trên cơ sở nhiệm
- GV giữ vai trò chủ đạo trong việc thiết kế các hoạt
vụ chung của nhóm hợp tác.
động thực hành cho SV; tổ chức, điều khiển, hướng dẫn
- Đảm bảo SV có trách nhiệm cá nhân cao: Dạy học các hành động hợp tác, đồng thời tham gia cùng với SV
theo hướng phát triển kĩ năng LVHT phải tổ chức sao cho trong quá trình thực hành và thảo luận nhằm giúp họ
mỗi SV đều phát huy được vai trò cá nhân, đóng góp nhất hoàn thành nhiệm vụ được phân công, tăng cường hiệu
định vào hoạt động chung của nhóm. Các SV trong nhóm quả làm việc cá nhân, nhóm và kĩ năng LVHT. Các hoạt
hợp tác phụ thuộc lẫn nhau vì một nhiệm vụ chung, nhưng động thực hành khi thiết kế cần phải đảm bảo sự phụ
mỗi người đều chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ riêng, thuộc lẫn nhau một cách tích cực (hình 1).
họ có tinh thần trách nhiệm cá
nhân cao và biết rằng kết quả cá
Mục tiêu, nhiệm
Tri thức về đối tượng,
Kết quả đánh giá
nhân của mình sẽ ảnh hưởng đến
vụ thực hành phụ
phụ thuộc
về thao tác làm việc
kết quả của cả nhóm. Điều này
thuộc vào nhau
vào nhau
phụ thuộc vào nhau
cũng đặt ra yêu cầu GV phải
nhận xét, đánh giá được tính hiệu
quả, tinh thần hợp tác của từng
Tác động lẫn nhau
Tạo động lực hỗ trợ lẫn nhau
SV trong các nhóm hợp tác và
mang
tính
tích
cực
cho họ thấy rõ trách nhiệm của
mình. Mỗi thành viên trong
nhóm đều có công việc của mình
Tăng cường hiệu quả làm việc cá
và các công việc này ràng buộc
nhân, nhóm và kĩ năng LVHT
với nhau, họ buộc phải chia sẻ,
hỗ trợ, động viên lẫn nhau, đóng
Hình 1. Yêu cầu khi thiết kế hoạt động thực hành
góp phần mình vào công việc
theo hướng phát triển kĩ năng LVHT
nếu muốn cả nhóm thành công.
- Cộng đồng lớp học là một môi trường xã hội, nơi diễn
- Đảm bảo sự phát triển các kĩ năng LVHT: Trong ra trao đổi, giao tiếp, hợp tác giữa SV với nhau và với GV
quá trình dạy học theo hướng phát triển kĩ năng LVHT, làm cho quá trình củng cố tri thức khoa học, quá trình thao
tất cả mục tiêu, nội dung, phương pháp, kĩ thuật, phương tác thực hành mang tính xã hội, với sự đóng góp tích cực
tiện dạy học đều phải được xem xét để cùng hướng đến của công nghệ thông tin sẽ tạo nên môi trường “xã hội” mới.
việc tạo môi trường thuận lợi để SV huy động và phát
- SV là chủ thể của hoạt động học tập có ý thức, chủ
huy các kĩ năng LVHT sẵn có nếu muốn hoàn thành được động, tích cực và sáng tạo chung sức, giúp đỡ, động viên,
nhiệm vụ, và xem như đó là một điều kiện tất yếu trong khuyến khích, ràng buộc lẫn nhau cùng nhau đạt mục đích
quá trình học tập.
học tập của nhóm. Ở đây, tính chất hợp tác, giao lưu của SV
- Đảm bảo có phản hồi và điều chỉnh trong dạy học: - SV được coi trọng, thông qua phương thức này để khai
Kiểm tra, đánh giá phải được thực hiện thường xuyên nhằm thác các nguồn lực, mà trong dạy học truyền thống bị coi
phản hồi những thông tin cho cả GV và SV. Việc kiểm tra, nhẹ. Dạy học theo hướng phát triển kĩ năng LVHT sẽ “biến
đánh giá không chỉ dựa trên nội dung tri thức, kĩ năng nghề quá trình dạy của thầy thành quá trình tự học của trò” [7].
nghiệp mà cả về tri thức, kĩ năng hợp tác. Nhóm hợp tác 3. Kết luận
phải được đánh giá trong những hoạt động mà họ đã thực
Dạy học theo định hướng phát triển kĩ năng LVHT là
hiện, hoạt động nào có hiệu quả, hoạt động nào chưa đạt,
xu
thế
tất yếu trong dạy học hiện đại, không chỉ giúp SV
chưa phù hợp, hoạt động nào cần duy trì, hoạt động nào cần
hiểu
và
lĩnh hội kiến thức một cách vững chắc, sáng tạo
thay đổi. Quá trình này giúp duy trì và củng cố, hoàn thiện
mà
còn
hình
thành cho SV hành vi, thái độ, tinh thần tích
các quan hệ giữa các thành viên trong nhóm nhằm đạt hiệu
cực
trong
học
tập cũng như rèn luyện, qua đó góp phần
quả cao nhất đồng thời điều chỉnh các hoạt động không hiệu
hình
thành
một
thế hệ trẻ có phẩm chất và năng lực hợp
quả, từ đó dần nâng cao kĩ năng LVHT cho SV.
tác, đáp ứng được những yêu cầu mới.
5 yêu cầu cơ bản trên cần phải thực hiện một cách
Việc nghiên cứu cơ sở lí luận, cấu trúc của quá trình
đồng bộ trong quá trình dạy học để tạo ra những điều dạy học, các yêu cầu của dạy học theo hướng phát triển
kiện cho môi trường dạy học theo hướng phát triển kĩ kĩ năng làm việc hợp tác là cơ sở quan trọng để có thể
năng LVHT hiệu quả.
triển khai hiệu quả các hoạt động dạy học hướng đến phát
Trong dạy học, để đảm bảo được 5 yêu cầu trên, cần triển kĩ năng LVHT tại các nhà trường hiện nay.
có một số lưu ý sau:
(Xem tiếp trang 39)
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- Bộ phận phụ trách nghiệp vụ sư phạm của Khoa và các
GV phụ trách các bộ môn phương pháp cần phối hợp chặt
chẽ để xây dựng kế hoạch hướng dẫn SV rèn nghề tại trường
MN một cách khoa học, hiệu quả. Đây cũng chính là thời
điểm Khoa Giáo dục tiểu học - MN thực hiện và phát huy
hiệu quả sự kết nối trong mạng lưới chuyên môn giữa
Trường, Khoa và cơ sở giáo dục như đã nói đến ở trên.
- Khoa cần cử GV phụ trách thực hành nghiệp vụ sư
phạm cùng tham gia vào quá trình rèn nghề tại trường
MN để vừa hướng dẫn SV vừa cập nhật những đổi mới
về chương trình, phương pháp dạy học ở bậc MN (qua
dự giờ thăm lớp, qua quan sát các hoạt động nuôi dưỡng,
chăm sóc, giáo dục của giáo viên tại trường MN, trao đổi
kinh nghiệm thực tiễn với các nhà quản lí và giáo
viên…). Nhà trường cần thường xuyên tổ chức các buổi
hội thảo đánh giá về việc tổ chức RLNVSP cho SV ngoài
trường MN giữa Ban chủ nhiệm Khoa, các GV trực tiếp
phụ trách công tác RLNVSP và các trường MN thực
hành. Các buổi hội thảo này là cơ hội để trao đổi cởi mở
những yêu cầu của các cơ sở MN cũng như chất lượng
thực tế của SV thực hành, nhằm giúp các nhà quản lí và
GV của Khoa nắm bắt kĩ hơn và điều chỉnh công tác
RLNVSP phù hợp, hiệu quả hơn.
3. Kết luận
Thành công của việc ĐT và bồi dưỡng GVMN hiện
nay phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng và kết quả cuối
cùng của công tác RLNVSP. Năng lực sư phạm của mỗi
SV có được là do kết quả RLNVSP mà nên. Bởi vậy, đổi
mới quan điểm chỉ đạo, đổi mới phương pháp tổ chức
hoạt động RLNVSP là một trong những yêu cầu quan
trọng, có ý nghĩa quan trọng trong mục tiêu ĐT nghề
nghiệp cho SV, đáp ứng được yêu cầu cung cấp nguồn
nhân lực chất lượng cao cho các cơ sở GDMN. Thực hiện
đồng bộ các đề xuất trên sẽ góp phần tích cực trong việc
nâng cao hiệu quả RLNVSP cho SV ngành Giáo dục
mầm non nhằm đạt được mục tiêu ĐT đội ngũ giáo viên
có năng lực chuyên môn vững vàng, kĩ năng nghề nghiệp
tốt, có phương pháp dạy học hiện đại, đáp ứng được công
việc của GVMN trong tương lai.
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