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Abstract: Metacognitive skills are the ability to consciously control and regulate ongoing learning
and thinking processes. Therefore, metacognitive skills have an important role in the teaching and
learning process, helping pedagogical students not only manage their own learning but also help
them to be able to plan, control and regularly adjust learning effectively. The article introduces the
application of some metacognitive techniques and teaching methods in teaching the modules
“Teaching methodology of Maths” to train metacognitive skills for students of Primary Education.
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1. Mở đầu
Có thể hiểu, siêu nhận thức (SNT) là khả năng của
một người trong việc kiểm soát quá trình nhận thức của
chính mình, bao gồm sự hiểu biết về quá trình nhận
thức và việc định hướng, theo dõi, điều chỉnh, đánh giá
các hoạt động của quá trình nhận thức khi cần thiết.
SNT đóng vai trò như một nhà điều hành, theo dõi, định
hướng, kiểm soát, điều chỉnh, đánh giá quá trình nhận
thức đang diễn ra trong tư duy của cùng một chủ thể
nhận thức.
Xu hướng dạy học hiện nay không chỉ chú trọng vấn
đề người học sẽ học được cái gì mà còn ở việc người học
sẽ học như thế nào. Franz Emanuel Weinert khẳng định
“Việc học và việc học cách học là tất cả, chứ không phải
chỉ là những gì đã học được” [1; tr 252-253]. Do vậy,
cần có sự chuyển đổi trong cách thức dạy học, từ việc
dạy học sang việc tự học, từ đào tạo sang tự đào tạo. Có
nghĩa là, dạy học không chỉ đơn giản là truyền thụ tri thức
một chiều, mà còn là hoạt động hướng dẫn người học tự
chiếm lĩnh tri thức, rèn luyện kĩ năng thông qua việc tự
định hướng, lập kế hoạch; tự theo dõi - điều chỉnh, tự
đánh giá quá trình học tập của chính mình. Cách thức tổ
chức dạy học như vậy chính là các phương pháp dạy học
mang tính SNT. Bài viết nghiên cứu việc vận dụng một
số kĩ thuật, phương pháp dạy học mang tính SNT trong
dạy học các học phần phương pháp dạy học Toán nhằm
rèn luyện kĩ năng SNT cho sinh viên (SV) ngành Giáo
dục tiểu học
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm “siêu nhận thức”
Những nghiên cứu về SNT nhằm trả lời cho các câu
hỏi như: SNT phát triển như thế nào? Có thể dạy SNT để
tạo ra sự khác biệt trong học tập hay không? Brown và
Palinscar bằng nghiên cứu thực nghiệm đã chỉ ra rằng:

SNT có khả năng làm tăng ý nghĩa của việc học đối với
SV theo những chuyên ngành khác nhau [2]. Các nhà
nghiên cứu giáo dục đã nghiên cứu các phương pháp, kĩ
thuật dạy học giúp SV phản ánh lại kiến thức và sử dụng
những tri thức đã học một cách có chiến lược thông qua
kiểm soát SNT.
Brown, A.L đưa ra định nghĩa: SNT đề cập đến sự
hiểu biết về nhận thức, một sự hiểu biết có thể được phản
ánh hoặc được sử dụng hiệu quả, mô tả rõ ràng về nhận
thức mà các câu hỏi đề cập [3]. Tác giả chia SNT thành
2 loại chính: 1) Kiến thức nhận thức là những hoạt động
liên quan đến việc phản ánh ý thức và hoạt động nhận
thức; 2) Điều chỉnh nhận thức, là các hoạt động liên quan
đến cơ chế tự điều chỉnh để tìm hiểu và giải quyết vấn
đề. Mô hình này nhấn mạnh các quá trình điều hành, vai
trò của việc kiểm soát quá trình nhận thức.
Theo chúng tôi, kĩ năng SNT cần được rèn luyện cho
người học trong quá trình giảng dạy, kết hợp với các hoạt
động học tập đặc thù của từng môn học. Do vậy, việc hệ
thống và đề xuất kĩ thuật, phương pháp dạy học mang
tính SNT và làm rõ cách thức vận dụng của các kĩ thuật,
phương pháp này trong quá trình dạy học là cần thiết
trong bối cảnh hiện nay.
2.2. Một số kĩ năng siêu nhận thức cơ bản cần rèn
luyện cho sinh viên
Brown, A.L. đưa ra các kĩ năng SNT gồm: 1) Dự
đoán để đánh giá độ khó của công việc; 2) Lên kế hoạch
- những thứ cần để hoàn thành nhiệm vụ; 3) Điều hành
- những vấn đề cần biết để đạt được mục tiêu; 4) Đánh
giá - những yêu cầu để có thể tổng kết vấn đề [4].
Louca E.P. quan niệm kĩ năng SNT là: “Những quá
trình kiểm soát có ý thức như: lập kế hoạch, giám sát tiến
độ thực hiện, phân bổ nỗ lực, sử dụng các chiến lược và
điều chỉnh nhận thức” [5; tr 7].
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Nhìn chung, theo các nhà nghiên cứu, có rất nhiều kĩ
năng SNT được đề cập như: kĩ năng giám sát sự hiểu biết,
kĩ năng dự đoán về nhiệm vụ, kĩ năng lựa chọn chiến
lược hành động, kĩ năng lập kế hoạch, kĩ năng giám sát
quá trình thực hiện kế hoạch, kĩ năng theo dõi và điều
chỉnh và kĩ năng đánh giá. Trong bài viết này, chúng tôi
tập trung rèn luyện các kĩ năng SNT cơ bản sau cho SV
ngành Giáo dục tiểu học: - Kĩ năng giám sát sự hiểu biết;
- Kĩ năng lập kế hoạch; - Kĩ năng theo dõi và điều chỉnh;
- Kĩ năng đánh giá quá trình học tập.
2.3. Một số kĩ thuật, phương pháp dạy học mang tính
siêu nhận thức trong dạy học các học phần phương
pháp dạy học Toán nhằm rèn luyện kĩ năng siêu nhận
thức cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học
Một cách khái quát, phương pháp dạy học mang tính
SNT có thể hiểu là một phương pháp dạy học tập trung
vào việc tổ chức các hoạt động giúp người học tự định
hướng, kiểm soát và theo dõi các hoạt động học tập, từ
đó hình thành và phát triển những kĩ năng SNT cần thiết.
“Một phương pháp giảng dạy mang tính SNT có thể giúp
học sinh học được cách kiểm soát việc học của mình
bằng cách xác định rõ mục tiêu và theo dõi tiến trình đạt
được mục tiêu” [6; tr 29]. Giảng viên (GV) có phương
pháp dạy học mang tính SNT là biết sử dụng các chiến
lược SNT trong giảng dạy và hướng dẫn người học thực
hành các chiến lược ấy nhằm giúp các em tìm được
phương pháp học tập tối ưu nhất. Như vậy, thông qua các
kĩ thuật, phương pháp dạy học mang tính SNT, SV sẽ
nắm được mình “học cái gì” và “học như thế nào”, qua
đó rèn luyện kĩ năng SNT.
Dưới đây, chúng tôi đề cập việc vận dụng một số kĩ
thuật dạy học, phương pháp dạy học mang tính SNT
trong dạy học các học phần phương pháp dạy học Toán
nhằm rèn luyện kĩ năng SNT cho SV ngành Giáo dục
tiểu học.
2.3.1. Sơ đồ tư duy
Sơ đồ tư duy là một công cụ tổ chức tư duy, là cách
thức để chuyển tải thông tin vào bộ não rồi đưa thông tin
ra ngoài; đồng thời là một phương tiện ghi chép đầy đủ
và rất hiệu quả theo đúng nghĩa: “sắp xếp” ý nghĩ. Sơ đồ
tư duy là một hình thức ghi chép có thể sử dụng màu sắc
và hình ảnh để mở rộng và đào sâu các ý tưởng. Nhờ sự
kết nối giữa các nhánh, ý tưởng được liên kết với nhau
khiến sơ đồ tư duy có thể bao quát được ý tưởng trên một
phạm vi sâu rộng.
Cách thực hiện kĩ thuật sơ đồ tư duy: - Ở vị trí trung
tâm, sơ đồ là một hình ảnh hay từ khóa thể hiện ý tưởng,
khái niệm/chủ đề/nội dung chính; - Từ trung tâm sẽ được
phát triển nối với các hình ảnh hay từ khóa/tiểu chủ đề
cấp 1 bằng các nhánh chính (thường tô đậm nét); - Từ

các nhánh chính, tiếp tục phát triển phân nhánh đến các
hình ảnh hay từ khóa/tiểu chủ đề cấp 2 có liên quan đến
nhánh chính (trên các nhánh có thể thêm các hình ảnh
hay các kí hiệu cần thiết); - Tiếp theo, sự phân nhánh cứ
tiếp tục và các khái niệm/nội dung/vấn đề liên quan luôn
được kết nối với nhau. Chính sự liên kết này sẽ tạo ra một
“bức tranh tổng thể’’ mô tả khái niệm/nội dung/chủ đề
trung tâm một cách đầy đủ và rõ ràng [2].
Trong sơ đồ tư duy, người học được tự do phát triển
các ý tưởng, xây dựng và thiết kế mô hình vật chất hoặc
tinh thần để giải quyết những vấn đề thực tiễn. Với việc
lập sơ đồ tư duy, người học không chỉ tiếp nhận thông tin
mà còn phải suy nghĩ về các thông tin đó, giải thích và
kết nối theo cách hiểu của mình. Toàn bộ những suy nghĩ
của người học được bộc lộ qua sơ đồ, hay nói cách khác
là sơ đồ tư duy làm cho quá trình tư duy trở nên tường
minh, rõ ràng. Vì thế, kĩ thuật này có thể được vận dụng
trong quá trình học tập nhằm: - Phản ánh kiến thức: nhớ
lại những gì đã biết, xác định những khái niệm then chốt,
thể hiện mối liên hệ giữa các khái niệm; - Lập kế hoạch
thông qua việc tổ chức và tập hợp các ý tưởng (về mục
tiêu, thời gian, chiến lược, các bước thực hiện, yếu tố hỗ
trợ,...) và thể hiện mối liên hệ giữa chúng; - Đánh giá quá
trình học tập thông qua việc suy nghĩ về những gì đã biết,
đã làm và đã đạt được. Do đó, sơ đồ tư duy sẽ giúp người
học rèn luyện được kĩ năng giám sát sự hiểu biết, lập kế
hoạch và đánh giá quá trình học tập.
2.3.2. Kĩ thuật nói to suy nghĩ (thinking aloud)
Nói to suy nghĩ là một kĩ thuật giúp bộc lộ quá trình
suy nghĩ của một người ra bên ngoài, khi người đó được
đặt trong một nhiệm vụ đòi hỏi phải tư duy. Người học
nói to tất cả những suy nghĩ, cảm xúc trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ (ví dụ: giải quyết vấn đề, trả lời câu hỏi,
thực hiện thí nghiệm, đọc chú dẫn trong tài liệu,...). Kĩ
thuật này có thể được sử dụng bởi GV, SV làm việc trong
một nhóm hoặc có thể bởi chỉ một SV làm việc độc lập.
GV có thể sử dụng kĩ thuật nói to suy nghĩ để chỉ cho SV
cách sử dụng kiến thức và chiến lược SNT khi làm việc
với các nhiệm vụ khác nhau. Chẳng hạn: Hai SV làm
việc cùng nhau có thể nói to suy nghĩ để thảo luận, trao
đổi về vấn đề được giao. Thậm chí, một SV có thể nói to
suy nghĩ của mình ra ngoài để tạo ra một cuộc đối thoại
tương tác với chính mình nhằm tự theo dõi và điều chỉnh
hoạt động học tập [7]. Từ đó, có thể giúp SV phát triển
kĩ năng theo dõi và điều chỉnh.
2.3.3. Kĩ thuật tự đặt câu hỏi
Tự đặt câu hỏi là cách hiệu quả để thúc đẩy người học
tự định hướng. Nghiên cứu về cách tự đặt câu hỏi cho
thấy, các câu hỏi do SV tự tạo ra có hiệu quả hơn nhiều
so với các câu hỏi được đưa ra bởi người khác.
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Tự đặt câu hỏi có thể chỉ dẫn cho người học trước,
trong và sau khi thực hiện nhiệm vụ; cải thiện quá trình
nhận thức và kiểm soát suy nghĩ, nâng cao hiệu quả thực
hiện. Tự đặt câu hỏi có thể cải thiện việc duy trì kiến thức
và kĩ năng lâu dài; nâng cao khả năng vận dụng và
chuyển giao kiến thức, kĩ năng cho SV. Thông thường,
kĩ năng tự đặt câu hỏi có thể cải thiện thái độ và động lực
như một kết quả của việc nâng cao hiệu quả học tập [7].
Kĩ thuật này giúp SV có thể giám sát và điều khiển suy
nghĩ của chính mình.
2.3.4. Dự án giảng dạy chiến lược
Dự án giảng dạy chiến lược của Hope Hartman [8]
gồm 3 bước:
Bước 1: Phản ánh kiến thức. GV yêu cầu SV nghiên
cứu về 1 trong 9 chiến lược giảng dạy, nhấn mạnh vào
việc học tập tích cực. Bước này gồm 3 phần:
Phần 1: Chiến lược giảng dạy là gì? (kiến thức khai
báo). Cách thức hoạt động của các chiến lược giảng dạy?
(kiến thức thủ tục).
Phần 2: Tại sao chiến lược này được coi là hữu ích
và khi nào thì sử dụng những chiến lược này mang lại
hiệu quả tốt nhất? (kiến thức điều kiện).
Phần 3: Đánh giá ưu - nhược điểm của chiến lược.
Bước 2: Lập kế hoạch bài học sử dụng chiến lược
này: SV suy nghĩ về những gì họ đang giảng dạy, tại sao
phải dạy kiến thức này, những kiến thức đã có trước đó
liên quan đến kiến thức giảng dạy như thế nào.
Bước 3: Tổ chức hoạt động thực hành dạy học theo
kế hoạch đã lập ở bước 2.
Tổ chức dạy học theo dự án giảng dạy chiến lược có
thể rèn luyện cho SV kĩ năng giám sát (thông qua hoạt
động ở bước 1), kĩ năng lập kế hoạch (thông qua hoạt động
ở bước 2), kĩ năng theo dõi - điều chỉnh và kĩ năng đánh
giá quá trình học tập (thông qua hoạt động ở bước 3).
2.3.5. Mô hình học tập phân cấp nhiệm vụ
2.3.5.1. Một số đặc điểm
Trong [6], chúng tôi đã đưa ra mô hình dạy học “Bàn
tròn” với việc chia lớp học thành hai loại nhóm: “Nhóm
chuyên gia” và “Nhóm hỏi”, trong đó nhóm chuyên gia
làm nhiệm vụ nghiên cứu và trình bày nội dung bài học,
còn nhóm hỏi đóng vai trò đặt câu hỏi để yêu cầu nhóm
chuyên gia giải thích, phân tích, làm rõ, mở rộng kiến
thức. Đây cũng là mô hình rèn luyện cho SV kĩ năng tự
nghiên cứu, thuyết trình, đặt câu hỏi, điều chỉnh quá trình
học tập của mình và của người khác.
Quá trình nghiên cứu về SNT và các phương pháp phát
triển SNT cho thấy, có nhiều cách thức để giúp SV phát
triển SNT, trong đó có 3 cách cơ bản, đó là: - Cách 1: Học
qua quan sát người khác thực hiện các kĩ năng SNT như

một mô hình chuyên gia; - Cách 2: Học qua việc sử dụng
các kĩ năng SNT, điều chỉnh quá trình nhận thức của
người khác; - Cách 3: SV thực hiện các kĩ năng SNT điều
chỉnh quá trình nhận thức của chính mình. Do vậy, chúng
tôi đã phát triển mô hình dạy học Bàn tròn thành mô hình
học tập phân cấp nhiệm vụ để có thể rèn luyện kĩ năng
SNT cho SV theo các cách nói trên.
Theo chúng tôi, mô hình học tập phân cấp nhiệm vụ là
mô hình học tập, trong đó SV được chia thành 3 loại nhóm,
mỗi nhóm có một chức năng, nhiệm vụ và cách thức hoạt
động riêng trong lớp học. Mặc dù cách thức hoạt động,
nhiệm vụ của 03 nhóm khác nhau, nhưng tất cả SV thuộc
các nhóm này sẽ đều học được kiến thức và rèn luyện kĩ
năng SNT. Tuy nhiên, con đường để thực hiện mục tiêu ở
mỗi nhóm là khác nhau và do cách thức hoạt động của
từng nhóm quy định. Cụ thể (xem sơ đồ 1, trang bên):
- Nhóm thực hiện nhiệm vụ (nhóm I): Nhóm này sẽ
nhận nhiệm vụ học tập và cùng nhau thảo luận để giải
quyết vấn đề. Quá trình thảo luận sẽ được nói to để các
nhóm khác cùng theo dõi. Trong quá trình làm việc,
nhóm I sẽ được rèn luyện các kĩ năng SNT thông qua
việc sử dụng các kĩ năng SNT như một công cụ để điều
chỉnh hoạt động nhận thức của mình (học thông qua việc
tự điều chỉnh).
- Nhóm giám sát (nhóm II): Nhóm này sẽ quan sát
nhóm I thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên đặt ra những
câu hỏi hoặc lời nhắc để điều chỉnh quá trình tư duy của
nhóm I. Đây cũng chính là cách mà nhóm II rèn luyện
được các kĩ năng SNT, nhưng thay vì tác động lên các
hoạt động nhận thức của mình thì sự điều chỉnh này sẽ
tác động lên các hoạt động nhận thức của nhóm I (học
qua việc điều chỉnh người khác).
- Nhóm quan sát (nhóm III): Nhóm này làm nhiệm
vụ quan sát và ghi chép lại toàn bộ quá trình hoạt động
diễn ra giữa nhóm 1 và nhóm 2. Quá trình quan sát người
khác sử dụng các kĩ năng SNT sẽ giúp nhóm III rút ra
được những kinh nghiệm trong việc sử dụng các kĩ năng
SNT cho mình (học thông qua quan sát).
Sau khi kết thúc quá trình thực hiện nhiệm vụ độc lập,
GV điều hành các nhóm thảo luận, đi đến thống nhất
cách thực hiện nhiệm vụ học tập và tự đánh giá về quá
trình học tập của nhóm.
2.3.5.2. Cách vận dụng
Mô hình học tập phân cấp nhiệm vụ có thể được thực
hiện theo 3 cấp độ:
- Cấp độ 1: Lớp học được chia thành các nhóm, các
nhóm cùng thực hiện một nhiệm vụ. Trong quá trình thảo
luận, SV tự điều hành, giám sát, điều chỉnh việc học tập
của nhóm mình. Cấp độ này vẫn thường được GV tổ
chức dưới hình thức học tập hợp tác. Tuy nhiên, để rèn
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Theo dõi và điều chỉnh
nhóm thực hiện khi
cần thiết
Nhóm
giám sát
Nhóm thực hiện
nhiệm vụ

Nhóm
quan sát

Thực hiện
nhiệm vụ
học tập

Quan sát hai nhóm trên
và ghi lại quá trình học
tập diễn ra giữa hai nhóm

luyện kĩ năng SNT cho SV, GV cần chú trọng cho SV
tham gia các hoạt động phân tích vấn đề, lập kế hoạch,
theo dõi - điều chỉnh quá trình thực hiện và đánh giá quá
trình học tập.
- Cấp độ 2: Lớp học được chia thành 2 loại nhóm:
Nhóm chuyên gia và Nhóm hỏi (mô hình dạy học bàn
tròn), trong đó nhóm chuyên gia sẽ tự định hướng, lập kế
hoạch, lựa chọn chiến lược giảng dạy nội dung được giao
nghiên cứu; nhóm hỏi sẽ theo dõi, điều chỉnh hoạt động
của nhóm chuyên gia bằng hệ thống câu hỏi, yêu cầu giải
thích, so sánh, đánh giá,...
- Cấp độ 3: Lớp học được chia thành 3 loại nhóm:
nhóm thực hiện nhiệm vụ (nhóm I), nhóm giám sát
(nhóm II) và nhóm quan sát (nhóm III). Nhóm 1 thực
hiện nhiệm vụ học tập, nhóm II theo dõi và đưa ra những
điều chỉnh phù hợp trong từng bước thực hiện của nhóm
I, nhóm 3 quan sát các nhóm I, II để rút kinh nghiệm cho
việc điều chỉnh hoạt động nhận thức của bản thân.
Theo đó, GV có thể mở rộng mô hình theo nhiều cấp
độ với nhiều loại nhóm, mỗi nhóm thực hiện các nhiệm
vụ, theo cách thức khác nhau, hướng đến việc rèn luyện
kĩ năng SNT cho SV.
Tùy từng nhiệm vụ mà GV tổ chức linh hoạt mô hình
này theo các cấp độ khác nhau và luân phiên vai trò của các
nhóm trong các nhiệm vụ học tập, đảm bảo cho mỗi SV đều
có thể được rèn luyện kĩ năng SNT theo cả ba cách.
Ví dụ: Thực hành lập kế hoạch dạy học bài “Diện tích
hình chữ nhật” (Toán 3; tr 152), trong dạy học học phần
Thực hành phương pháp dạy học Toán ở tiểu học.

GV chia lớp học thành 3 nhóm: - Nhóm 1: Thực hiện
nhiệm vụ: Lập kế hoạch dạy học bài: Diện tích hình chữ
nhật (Toán 3; tr 152); - Nhóm 2: Quan sát nhóm 1 thực
hiện nhiệm vụ và điều chỉnh nhóm 1; - Nhóm 3: Quan
sát và ghi chép lại quá trình thực hiện của nhóm 1 và
nhóm 2 theo mẫu:
Hoạt động

Nhóm 1
Kết quả hoạt
động cụ thể

Nhóm 2
Câu hỏi hoặc lời
nhắc điều chỉnh
cụ thể

1. Phân tích
vấn đề
2. Lập kế hoạch
3. Thực hiện
kế hoạch
4. Thu nhận và
kiểm tra kết quả
5. Đánh giá quá
trình học tập
Hệ thống câu hỏi và lời nhắc tự điều chỉnh của nhóm
1 sẽ giống với hệ thống câu hỏi, lời nhắc điều chỉnh của
nhóm 2. Chẳng hạn:
* Phân tích vấn đề: - Mục tiêu của bài “Diện tích hình
chữ nhật” là gì?; - Bài “Diện tích hình chữ nhật” dạy
trước và sau bài học nào trong chương trình?; - Công
thức tính diện tích hình chữ nhật được xây dựng dựa trên
kiến thức nào HS đã biết?; - Bài “Diện tích hình chữ

174

VJE

Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 12/2019, tr 171-175

nhật” thuộc dạng bài nào?; dạng bài đó thường vận dụng
những phương pháp dạy học nào?...
* Lập kế hoạch: - Để thiết kế kế hoạch bài học cần
thực hiện những bước nào?; - Cần chuẩn bị những gì để
tổ chức các hoạt động trong bài học?; - Các phương pháp
dạy học có thể sử dụng trong bài học này là gì?; - Tổ chức
hoạt động như thế nào để dạy cho HS?; - Phân bố thời
gian cho các hoạt động đó như thế nào?...
* Theo dõi, điều chỉnh: - Hệ thống câu hỏi như vậy
đã hợp lí chưa?; - Tại sao lại làm như vậy?; - Những tình
huống nào có thể xảy ra và cần giải quyết như thế nào?...
* Đánh giá: - Kế hoạch bài học được lập như vậy
đã hợp lí, khoa học chưa?; - Tính khả thi của kế hoạch
dạy học?; - Có cách thiết kế nào khác hay không?;
- Trong quá trình thực hiện, nhóm đã làm tốt và chưa
tốt điều gì? Kiến thức, kĩ năng nào nhóm còn chưa
nắm vững, kiến thức, kĩ năng còn yếu?; - Những bài
học hình thành công thức toán học có thể có cấu trúc
chung như thế nào?
Kết thúc quá trình các nhóm làm việc độc lập, GV
cho các nhóm thảo luận, thống nhất cách thiết kế kế
hoạch dạy học bài “Diện tích hình chữ nhật”. GV cần lưu
ý cho SV là không có kế hoạch dạy học duy nhất cho một
bài học mà sẽ có rất nhiều cách thức tổ chức hoạt động
dạy học khác nhau, tùy thuộc vào kĩ năng, kinh nghiệm,
sở thích, năng lực của từng SV. Thông qua quá trình học
tập như vậy, SV đều được củng cố kiến thức và rèn luyện
kĩ năng lập kế hoạch dạy học; đồng thời, rèn luyện được
kĩ năng tự điều chỉnh, điều chỉnh hoặc quan sát quá trình
điều chỉnh của người khác (kĩ năng SNT).
Một số lưu ý khi sử dụng mô hình học tập phân cấp
nhiệm vụ: - GV cần giao nhiệm vụ cụ thể và giải thích
rõ cách thức hoạt động của từng nhóm, hướng dẫn cho
SV thông qua phiếu giao việc; - SV cần nắm rõ cách
thức làm việc của mình, có sự phân công công việc
trong nhóm, tập trung thực hiện nhiệm vụ và không
làm ảnh hưởng đến các nhóm khác; - GV có thể bố trí
bàn ghế và các điều kiện trong lớp học sao cho các
nhóm có vị trí ngồi riêng nhưng vẫn có thể quan sát
được nhau.
3. Kết luận
Phương pháp dạy học mang tính SNT sẽ giúp SV tự
giám sát và điều chỉnh được quá trình học tập của mình.
Trong quá trình dạy học, GV cần vận dụng linh hoạt các
kĩ thuật và phương pháp dạy học này nhằm giúp SV tự
kiến tạo tri thức và rèn các kĩ năng SNT, từ đó góp phần
đổi mới phương pháp dạy học ở đại học theo định hướng
phát triển năng lực cho người học hiện nay.
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