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V/v: Hướng dẫn triển khai thực hiện
phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các
phương pháp dạy học tích cực khác

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2013

Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo
- Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên
Qua kết quả Hội nghị giao ban Đề án "Triển khai phương pháp Bàn tay
nặn bột ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015" ngày 25, 26 tháng 4 năm
2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn một số nội dung tiếp tục
triển khai áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột (BTNB) vào dạy học ở trường
phổ thông như sau:
1. Xây dựng kế hoạch dạy học
Trên nguyên tắc đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng được quy định trong
chương trình giáo dục phổ thông, các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên được chủ
động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và
các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp
với các chủ đề và theo phương pháp BTNB. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm
chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực
hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra.
Tùy theo điều kiện của nhà trường, mỗi tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên
có thể lựa chọn một hoặc một số chủ đề/bài học để dạy theo phương pháp
BTNB trong năm học. Trên cơ sở rút kinh nghiệm và tăng cường năng lực dạyhọc của giáo viên và học sinh trong những năm học trước, số chủ đề/bài học dạy
theo phương pháp BTNB có thể tăng dần qua các năm.
2. Tổ chức hoạt động dạy học
Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn, giáo
viên có thể thiết kế tiến trình dạy học cụ thể cho mỗi chủ đề mà không nhất thiết
phải theo bài/tiết trong sách giáo khoa. Mỗi chủ đề có thể được thực hiện ở nhiều
tiết học, mỗi tiết có thể chỉ thực hiện một hoặc một số bước trong tiến trình sư
phạm của phương pháp BTNB. Các nhiệm vụ học tập có thể được thực hiện ở
trong hoặc ngoài giờ trên lớp. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm
vụ học tập ở trên lớp, cần chú trọng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở ngoài
lớp học và ở nhà.
3. Phát triển thiết bị dạy học và học liệu
Các nhà trường chủ động sửa chữa, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học,
khuyến khích, hỗ trợ kinh phí và tạo các điều kiện thuận lợi khác cho giáo viên
tự làm thiết bị dạy học và học liệu phục vụ dạy học. Đặc biệt, cần tập trung phát
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triển nguồn học liệu trên mạng để hỗ trợ học sinh thực hiện các nhiệm vụ học
tập được giao ở ngoài lớp học và ở nhà theo phương pháp BTNB.
4. Trách nhiệm của các cấp quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục
- Các Sở GDĐT, Phòng GDĐT và nhà trường có biện pháp khuyến khích
và tạo điều kiện cho giáo viên áp dụng phương pháp BTNB về thời gian chuẩn
bị bài dạy, hỗ trợ kinh phí làm thiết bị dạy học và học liệu…; có hình thức động
viên, khen thưởng các giáo viên tích cực áp dụng phương pháp BTNB đạt kết
quả tốt.
- Tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học; kế hoạch
kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh phù hợp với phương pháp
BTNB, trình hiệu trưởng nhà trường phê duyệt. Nhà trường quản lý hoạt động
dạy học của giáo viên trên cơ sở kế hoạch đã phê duyệt và chỉ đạo các tổ/nhóm
chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá thường xuyên (đánh giá trên
lớp) các hoạt động dạy học phù hợp với phương pháp BTNB nhằm góp ý, rút
kinh nghiệm cho giáo viên và tập thể giáo viên.
- Các nhà trường thường xuyên chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chuyên môn
theo tổ/nhóm chuyên môn thông qua dự giờ, rút kinh nghiệm để hoàn thiện các
chủ đề, tiến trình dạy học và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học. Nên ghi
hình các tiết dạy và các buổi thảo luận/rút kinh nghiệm để làm tư liệu chia sẻ
cho đông đảo giáo viên trong và ngoài trường tham khảo. Trong những năm
trước mắt, chưa xếp loại giờ dạy nếu giáo viên không có nguyện vọng được xếp loại.
- Các nhà trường báo cáo Phòng GDĐT, Sở GDĐT về kế hoạch dạy học
của trường mình. Các Sở GDĐT, Phòng GDĐT thanh tra, kiểm tra hành chính
hoạt động dạy học có liên quan đến áp dụng phương pháp BTNB phải tôn trọng
kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên đã được nhà trường phê
duyệt và báo cáo; chưa thanh tra, kiểm tra sư phạm khi giáo viên áp dụng
phương pháp BTNB nếu giáo viên không có nguyện vọng được thanh tra, kiểm tra.
- Các Sở GDĐT, Phòng GDĐT và nhà trường tổ chức các hội nghị, hội
thảo sinh hoạt chuyên môn cấp trường, cụm trường để tạo điều kiện cho giáo
viên chia sẻ kinh nghiệm dạy học theo phương pháp BTNB; cập nhật thông tin,
gửi tin về hoạt động của đơn vị và các tài liệu dạy học theo phương pháp BTNB
trên website bantaynanbot.edu.vn.
- Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên chủ động đưa nội dung về
phương pháp BTNB vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; cử và tạo
điều kiện thuận lợi để giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn về
phương pháp BTNB tại các trường phổ thông, các cơ quan quản lý giáo dục.
Các nội dung hướng dẫn nêu trên không chỉ được áp dụng đối với
phương pháp BTNB mà có thể được áp dụng cho nhiều phương pháp dạy học
tích cực khác theo hướng tăng cường hoạt động nhận thức tích cực, tự học và
sáng tạo của học sinh. Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT, Phòng GDĐT và nhà
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trường thực hiện đầy đủ và kịp thời để việc triển khai Đề án "Triển khai phương
pháp Bàn tay nặn bột ở trường phổ thông giai đoạn 2011-2015" nói riêng và đổi
mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nói chung trong giai đoạn tiếp theo
đạt kết quả tốt.
Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vấn đề cần trao đổi, đề nghị
phản ánh kịp thời (qua Vụ Giáo dục Trung học hoặc Vụ Giáo dục Tiểu học)./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi (để thực hiện);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Thanh tra Bộ (để thực hiện);
- Lưu VT, Vụ GDTH, GDTrH.
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Nguyễn Vinh Hiển
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