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THAM LUẬN HỘI THẢO MÔN NGỮ VĂN 7 

NĂM HỌC 2017 - 2018 

Đơn vị: Trường THCS Liêm Sơn 

  

“ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC TIẾNG VIỆT  MÔN NGỮ VĂN 7”                           

 

 I. PHẦN MỞ ĐẦU 

 1. Đặt vấn đề . 

 Đổi mới phương pháp dạy học là đưa phương pháp dạy học mới vào giảng dạy 

trên cơ sở vận dụng sáng tạo và kết hợp có hiệu quả các phương pháp dạy học trong 

nhà trường nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh  từ đó nâng 

cao chất lượng giảng dạy. Để  đạt được mục tiêu đó, trong quá trình dạy học người 

giáo viên phải biết vận dụng nhiều phương pháp và kĩ thuật dạy học  đặc biệt là 

phương pháp tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh. Việc vận dụng phương pháp này 

giúp học sinh:  

 - Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực 

hiện nhiệm vụ học tập 

 - Bồi dưỡng phương pháp tự học, tự rèn. 

 - Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. 

2. Thực trạng.  

 a. Thuận lợi: 

 Học theo nhóm phát huy cao độ vai trò chủ thể, tích cực của mỗi cá nhân trong 

việc thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao: các nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi học theo 

nhóm, vai trò chủ thể, tính tự giác, tích cực, sáng tạo, năng động, tinh thần trách nhiệm 

của HS thường được phát huy hơn, cơ hội cho HS tự thể hiện, tự khẳng định khả năng 

của mình nhiều hơn. 

      Đặc biệt, khi HS học theo nhóm thì kết quả học tập thường cao hơn, hiệu quả làm 

việc tốt hơn, khả năng ghi nhớ lâu hơn, động cơ bên trong, thời gian dành cho việc 

học, trình độ lập luận cao và tư duy phê phán. HS trở thành chủ thể đích thực của họat 

động học tập của cá nhân mình. 

 Giúp hình thành các kĩ năng xã hội và các phẩm chất nhân cách cần thiết như: kĩ 

năng tổ chức, quản lí, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng hợp tác, có trách nhiệm cao, 

tinh thần đồng đội. 

* Khó khăn:  

 Đòi hỏi nhiều thời gian: Một lớp học đông với thời gian giảng dạy là 45 phút 

học một tiết là một trở ngại rất lớn cho dạy học nhóm thành công. 

 Nếu như GV không kiểm soát cẩn thận tương tác giữa HS trong nhóm, thì một 

vài HS có thể lãng phí thời gian vào việc thảo luận những vấn đề không có liên quan 
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hoặc có thể xảy ra trường học là một HS phụ trách nhóm theo kiểu độc đoán, đa số các 

thành viên trong nhóm không tham gia thảo luận mà lại quan tâm đến vấn đề khác… 

 Học sinh còn lúng túng, nhút nhát, ít nói, chưa mạnh dạn tham gia vào hoạt 

động nhóm nhất là học sinh yếu. Một số học sinh còn ỷ lại, dựa dẫm vào các bạn cùng 

nhóm. Việc quan sát, đánh giá của giáo viên chưa được quan tâm đúng mức. 

   II. NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG DẠY HỌC TIẾNG VIỆT  MÔN NGỮ VĂN 7 

1. Lập kế hoạch hoạt động nhóm. 

1.1.  Kế hoạch: 

 Một nhóm thảo luận để trả lời một câu hỏi hoặc thực hiện một nhiệm vụ do giáo 

viên giao cho. Phần việc của các em phải làm cần đáp ứng được những câu hỏi như:  

 a) Nhóm của các em cần và muốn biết gì về chủ đề này?  

 b) Các em cần đặt những câu hỏi gì để có được thông tin? 

 c) Các em cần đi đến đâu để có được thông tin?  

 d) Ai có thể giúp các em lấy được thông tin? 

 e) Các em phân công công việc cho các thành viên của nhóm như thế nào để lấy 

thông tin?  

 f) Những thông tin mới sẽ giúp các em như thế nào trong việc lập kế hoạch để 

có ích cho xã hội?  

 Một thư ký của nhóm sẽ ghi lại câu trả lời của cả nhóm và chia sẻ thông tin với 

cả lớp. 

1.2. Cách tiến hành 

 Thảo luận nhóm có thể tiến hành theo các bước sau: 

 - GV nêu chủ đề thảo luận, chia nhóm, giao câu hỏi, yêu cầu thảo luận cho mỗi 

nhóm, quy định thời gian thảo luận và phân công vị trí ngồi thảo luận cho các nhóm. 

 - Các nhóm tiến hành thảo luận. 

 - Đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm. Các nhóm khác 

lắng nghe, chấp vấn, trao đổi, bổ sung ý kiến. 

 - GV tổng kết các ý kiến. 

1.3. Yêu cầu sư phạm 

 - Có nhiều cách chia nhóm, có thể theo số điểm danh, theo màu sắc, theo biểu 

tượng, theo giới tính, theo vị trí ngồi,… 

 - Quy mô nhóm có thể lớn hoặc nhỏ tuỳ theo vấn đề thảo luận. Tuy nhiên, nhóm 

từ 4 đến 8 học sinh là tốt nhất bởi lẽ. 

 + Số học sinh này nhỏ vừa đủ để đảm bảo tất cả các em có thể tham gia tích cực. 

 + Số học sinh này lớn vừa đủ để đảm bảo rằng các em không bao giờ thiếu ý 

tưởng, và không có gì để nói. 

1.4. Ví dụ minh họa: 

 Khi dạy bài Đại từ, chúng tôi thiết kế hoạt động nhóm trong phần hình thành 

kiến thức mới: 
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 - Nhóm 1 và nhóm 3: thảo luận câu hỏi :  

           Câu hỏi 1: Từ nó ở đoạn văn đầu trỏ ai? Từ nó ở đoạn văn thứ 2 trỏ con vật gì? 

Nhờ đâu em biết được nghĩa của 2 từ nó trong 2 đoạn văn này? 

            Câu hỏi 2: Từ thế ở đoạn văn thứ 3 trỏ sự việc gì? Nhờ đâu em hiểu được nghĩa 

của từ thế trong đoạn văn này?    

 - Nhóm 2 và nhóm 4: thảo luận câu hỏi:  

                Câu hỏi 3: Từ ai trong bài ca dao dùng để làm gì? 

                Câu hỏi 4: Các từ nó, thế, ai trong các đoạn văn trên giữ vai trò ngữ pháp gì 

trong câu? 

 - Giáo viên có thể giao nhiệm vụ cho nhóm từ trước khi học bài mới, nhóm 

trưởng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong nhóm và phân công thành viên 

đại diện nhóm trình bày. 

2. Thảo luận nhóm 

2.1.  Phương pháp 

 Thảo luận nhóm được sử dụng rộng rãi nhằm giúp cho mọi học sinh tham gia 

một cách chủ động vào quá trình học tập, tạo cơ hội cho các em có thể chia sẽ kiến 

thức, kinh nghiệm, ý kiến để giải quyết một vấn đề có liên quan đến bài học,  nhờ việc 

thảo luận trong nhóm mà: 

 - Kiến thức của học sinh sẽ giảm bớt phần chủ quan, phiến diện, là tăng tính 

khách quan khoa học. 

 - Kiến thực trở nên sâu sắc, bền vững, dễ nhớ và nhớ nhanh hơn do được giao 

lưu, học hỏi giữa các thành viên trong nhóm; 

 - Cần quy định rõ thời gian thảo luận và trình bày kết quả thảo luận cho các 

nhóm. 

 - Kết quả thảo luận có thể trình bày dưới nhiều hình thức: bằng lời, đóng thay, 

viết hoặc vẽ trên giấy to,…; có thể do một người thay mặt nhóm trình bày, có thể 

nhiều người trình bày, mỗi người một đoạn nối tiếp nhau,… 

 - Trong suốt buổi thảo luận nhóm nhỏ, GV cần đi vòng quanh các nhóm và lắng 

nghe ý kiến học sinh.  

2.2. Cách tiến hành: 

- Giáo viên nêu vấn đề:  

 Giúp học sinh xác định đúng nhiệm vụ cần giải quyết. 

- Chia nhóm:  

 Từ việc nắm chắc nội dung, đối tượng học sinh trong lớp, đồ dùng dạy học mình  

có, giáo viên chọn cách chia nhóm sao cho phù hợp: 

+ Khi nội dung yêu cầu không khác nhau, ít có chênh lệch về độ khó nên chia 

nhóm ngẫu nhiên. 

+ Khi nội dung cần có sự phân hóa về độ khó, dễ nên chia nhóm cùng trình độ. 

+ Khi nội dung đơn vị kiến thức cần có sự hỗ trợ lẫn nhau như các bài ôn tập thì 

nên chia nhóm đủ trình độ. 
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- Giao nhiệm vụ cho các nhóm:  

 Khi tổ chức dạy học nhóm thông thường mỗi nhóm được giao một nhiệm vụ 

khác nhau hoặc 2-3 nhóm cùng một nhiệm vụ… 

- Hướng dẫn các nhóm thực hiện nhiệm vụ:  

 Trong thời gian học sinh làm việc, giáo viên thường xuyên theo dõi để hướng 

dẫn, giúp đỡ các nhóm trao đổi thảo luận đúng yêu cầu bài học, tránh thảo luận tùy 

hứng dẫn đến nguy cơ đi chệch yêu cầu hoặc giáo viên gợi mở thêm nhằm mở rộng 

kiến thức cho các em. 

- Tổ chức thảo luận chung:  

 Trước khi cho đại diện nhóm trình bày, giáo viên cần nêu lại vấn đề để cả lớp 

tập trung lắng nghe. Phải rèn cho học sinh có thói quen lắng nghe và khuyến khích các 

em đưa ra nhận xét cụ thể hoặc ý kiến bổ sung cho nội dung nhóm bạn vừa trình bày.  

- Tổng kết vấn đề - Nhận xét quá trình làm việc:  

 Giáo viên cần dự kiến trước các hướng trả lời của học sinh để có thể xử lí tốt các 

kết luận. 

 Việc nhận xét quá trình làm việc của nhóm cũng không nên qua loa, đại khái. 

Càng đưa ra nhận định cụ thể càng giúp học sinh tích lũy nhiều kinh nghiệm cho 

những lần làm việc sau.  

 Những tiêu chí nhận xét cần thiết phải có: 

+ Sự phân công trong nhóm 

+ Tinh thần thái độ làm việc của các thành viên trong quá trình thảo luận. 

+ Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. 

+ Kĩ năng trình bày kết quả hoặc giải thích chất vấn trước lớp. 

2.3.  Yêu cầu sư phạm 

  - Nội dung, hình thức hoạt động trong nhóm phải phù hợp với chủ đề bài dạy, 

phải phù hợp với nhu cầu và trình độ học sinh và với điều kiện thực tế của lớp, của 

trường. 

 - Việc trình bày, thảo luận kết quả, sản phẩm hoạt động nhóm có thể dưới nhiều 

hình thức khác nhau. 

2.4.  Ví dụ minh họa: 

 Khi dạy bài  Từ láy chúng tôi thiết kế hoạt động nhóm trong phần hình thành 

kiến thức mới (Nghĩa của từ láy ) theo các bước sau: 

 - Giáo viên đưa câu hỏi thạo luận lên máy chiếu hoặc bảng phụ. 

 - Giáo viên tiến hành giao nhiệm vụ cho từng nhóm:  

 + Nhóm 1: Các từ láy  ha hả, oa oa, tích tắc, gâu gâu mô phỏng âm thanh gì ? 

Âm thanh đó như thế nào? Nghĩa của các từ láy này được tạo thành nhờ đâu? 

 + Nhóm 2: Giải nghĩa các từ láy: lí nhí, li ti, ti hí. Nghĩa của các từ láy này có 

đặc điểm chung gì? và có đặc điểm chung gì về âm thanh? Như vậy, nghĩa của các từ 

láy   này được tạo ra là dựa vào đâu ? 
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 + Nhóm 3: Các từ láy (nhấp nhô, phập phồng, bập bềnh) thuộc từ láy nào? - 

Giải thích nghĩa của các từ đó? Trong các từ, tiếng nào có nghĩa? Nhận xét về cấu tạo 

của các từ láy trên? Cách láy như thế tạo ra các từ trên có nét chung gì về nghĩa ? 

 + Nhóm 4: So sánh nghĩa của các từ láy “mềm mại”,“đo đỏ” với nghĩa của các 

tiếng gốc làm cơ sở cho chúng “mềm”, “đỏ”. 

 - Giáo viên quy định thời gian thảo luận là 5 phút. 

 - Các nhóm tiến hành thảo luận  

 - Trong quá trình học sinh thảo luận giáo viên phải quan sát và đến từng nhóm 

để định hướng thêm cho học sinh hoặc nhắc nhở đối với những học sinh chưa chú tâm 

vào thảo luận. 

 - Học sinh sẽ bầu ra nhóm trưởng và thư ký đề ghi ý kiến của nhóm (Phần này 

đã được học sinh phân công từ trước). 

 - Sau thời gian thảo luận giáo viên yêu cầu đại diện từng nhóm trình bày. 

 - Các nhóm khác trao đổi hoặc tranh luận về phần trả lời của từng nhóm. 

 - Trong quá trình học sinh tranh luận giáo viên giữ vai trò là người dẫn dắt để đi 

đúng nội dung thảo luận. 

 - Căn cứ vào phần trả lời và nhận xét của các học sinh trong lớp giáo viên khái 

quát kiến thức lên bảng. 

 - Giáo viên cần có lời động viên khích lệ đối với nhóm trả lời đúng và động viên 

đối với các nhóm trả lời chưa đúng để học sinh cố gắng hơn trong những lần thảo luận 

sau. 

 - Giáo viên phải nhận xét được thái độ thảo luận của từng nhóm đặc biệt là đối 

với những học sinh chưa nhiệt tình tham gia thảo luận cùng nhóm để các em chú ý hơn 

trong lần thảo luận sau. 

3. Phương pháp tổ chức trò chơi trong hoạt động nhóm 

3.1.  Mô tả phương pháp 

 Trò chơi đóng vai trong hoạt động nhóm  là phương pháp tổ chức cho học sinh 

thực hành tự phát hiện và tự thiết kế hoạt động cho nhóm mình  “ Làm thử” một số 

cách ứng xử nào đó trong một tình huống giả định. Đây là phương pháp giảng dạy 

nhằm giúp học sinh suy nghĩ sâu sắc về một vấn đề bằng cách phát huy tính tích cực, 

chủ động của các thành viên,  điều quan trọng nhất là sự thảo luận hợp tác trong nhóm 

để cùng làm việc. 

 Phương pháp  này có nhiều ưu điểm như : 

 - Học sinh được rèn luyện thực hành những kỹ năng ứng xử và bày tỏ thái độ 

trong môi trường an toàn trước khi thực hành trong thực tiễn. 

 - Gây hứng thú và chú ý cho học sinh. 

 - Tạo điều kiện làm phát triển óc sáng tạo, sự tự tin của học sinh . 

 - Khích lệ sự thay đổi thái độ, hành vi của học sinh theo hướng tích cực. 

 3.2.  Cách tiến hành: 

Có thể tiến hành trò chơi theo các bước sau: 
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 - GV nêu chủ đề, chia nhóm và giao tình huống và yêu cầu nhóm tạo trò chơi 

cho từng nhóm. Trong đó có quy rõ thời gian chuẩn bị, thời gian thiết kế trò chơi của 

mỗi nhóm. 

 - Các nhóm tự thảo luận và nêu ý tưởng. 

 - Các nhóm lên trình bày. 

 - GV nhận xét phần trò chơi của từng nhóm. 

 3.3.  Yêu cầu sư phạm 

 - Phương pháp tổ chức trò chơi theo nhóm phải phù hợp với chủ đề giáo dục học 

để học sinh tích hợp các kiến thức có liên quan, phù hợp với lứa tuổi, trình độ học sinh 

và điều kiện, hoàn cảnh lớp học. 

 - Phải dành thời gian phù hợp cho các nhóm chuẩn bị ý tưởng trò chơi. 

 - Nên khích lệ cả những học sinh nhút nhát cùng tham gia. 

3.3. Ví dụ minh họa: 

 - Khi dạy bài Ôn tập phần Tiếng Việt, sau khi ôn tập, hệ thống hóa kiến thức  lý 

thuyết Phần Từ phức và đại từ, giáo viên sẽ cho học sinh làm bài tập bằng hình thức 

hoạt động nhóm với các cách sau: 

* Cách 1: Giáo viên chọn ngữ liệu là một bài ca dao đẵ được học trong chương trình 

Ngữ văn 7  

"Cày đồng đang buổi ban trưa 

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày 

Ai ơi bưng bát cơm đầy 

  Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần" 

Câu hỏi: Tìm từ láy, từ ghép, từ trái nghĩa, từ đồng nghĩa, đại từ, quan hệ từ trong bài 

ca dao trên? 

 Giáo viên tiến hành cho học sinh thảo luận nhóm dưới hình thức trò chơi. 

 Lớp chia làm 2 nhóm tương ứng với 2 dãy lớp học, các nhóm sẽ tiến hành thảo 

luận nhanh và  cử thành viên của mình lên bảng tìm, mỗi thành viên chỉ được tìm một 

từ, cứ lần lượt học sinh này về chỗ thì học sinh khác lên. 

 - Hai nhóm sẽ tiến hành cùng chơi trong khoảng 1 phút, sau khi hết thời gian 

hoặc các nhóm làm xong thì về vị trí của mình. 

 - Lúc này giáo viên sẽ là người trong tài cho 2 nhóm chơi. 

 - Sau khi hết thời gian thảo luận, các nhóm trình bày kết quả và nhận xét tranh 

luận để đưa ra đáp áp đúng nhất. 

 - Giáo viên kết luận dựa trên phần thảo luận và nhận xét của học sinh. 

Cách 2:  

 - Các nhóm tự tìm ngữ liệu trong các văn bản đã được học trong chương trình 

Ngữ văn 7, chú ý đến phần cac dao dân ca. 

 - Các nhóm tiến hành tự thiết kế câu hỏi để yêu cầu các nhóm khác  trả lời. 

 - Hặc một nhóm đưa ra yêu cầu để các nhóm khác trả lời hoặc nhóm 1 đưa ra 

yêu cầu nhóm 2 trả lời; nhóm 2 đưa ra yêu cầu nhóm 3 trả lời; nhóm 3 đưa ra yêu cầu 
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nhóm 4 trả lời, nhóm 4 đưa ra yêu cầu nhóm 1 trả lời, hoặc chia theo cặp nhóm 1 với 

nhóm 2, nhóm 3 với nhóm 4. 

 - Học sinh của mỗi nhóm sẽ tự thiết kế hoạt động của nhóm. 

Việc tổ chức hoạt động nhóm dưới hình thức trò chơi giúp học sinh chủ động, phát huy 

tính sáng tạo và ham tìm hiểu kiến thức, giờ học sẽ sinh động, học sinh sẽ tiếp thu 

được lượng kiến thức đa dạng và tạo hứng thu học tập cho học sinh. 

4. Phương pháp tổ chức nhóm  theo cặp 2 học sinh 

4.1.  Phương pháp: 

  Đây là hình thức học sinh trao đổi với bạn ngồi kế bên để giải quyết tình huống 

do giáo viên nêu ra. Trong quá trình giải quyết các tình huống, học sinh sẽ thu nhận 

kiến thức một cách tích cực. 

 Nhóm này thường được sử dụng khi giao cho HS chấm bài, sửa bài cho nhau 

(qua phiếu học tập, qua các bài tập lựa chọn trong SGK,…). 

 Không mất thời gian tổ chức, không xáo trộn chỗ ngồi mà vẫn huy động được 

học sinh làm việc cùng nhau. 

4.2.  Ví dụ minh họa: 

 - Khi dạy bài từ láy chúng tôi thiết kế hoạt động nhóm phần củng cố mở rộng 

kiến thức như sau:  

 - Giáo viên cho học sinh thảo luận theo cặp trong 5 phút bài tập 1 (SGK tr 43). 

 - Giáo viên giao nhiệm vụ cho các cặp cùng thảo luận bài tập. ( 2 em ngồi gần 

nhau trong một bàn). 

 a) Các từ láy trong đoạn văn: bần bật, thăm thẳm. nức nở, tức tưởi, lặng lẽ, rực 

rỡ, nhảy nhót, chiêm chiếp. 

 b)  Xếp các từ láytheo bảng phân loại. 

Từ láy toàn bộ  

Từ láy bộ phận  

 - Học sinh tiến hành thảo luận. 

 - Giáo viên đi đến các cặp theo dõi học sinh thảo luận và có thể có những gợi ý 

cho học sinh nêu cần thiết. 

 - Các cặp cử đại diện trình bày phần thảo luận của mình 

 - Các học sinh khác nhận xét, có thể đưa ra ý kiến riêng của nhóm mình để cả 

lớp cùng tranh luận. 

 - Giáo viên tiến hành khái quát và đưa ra kết luận cuối cùng. 

Từ láy toàn bộ    bần bật, thăm thẳm. 

Từ láy bộ phận  nức nở, tức tưởi, lặng lẽ, rực rỡ,  nhảy nhót, chiêmchiếp. 

5. Phương pháp tổ chức hoạt động nhóm  theo hình thức vẽ sơ đồ tư duy. 

5.1.  Phương pháp: 

  - Sơ đồ tư duy còn gọi là Bản đồ tư duy hay lược đồ tư duy … là hình thức ghi 

chép  nhằm tìm tòi đào sâu, mở rộng một ý tưởng, tóm tắt những ý chính của một 

nội dung, hệ thống hoá một chủ đề … bằng cách kết hợp sử dụng hình ảnh, đường 
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nét, màu sắc, chữ viết. Đây là một phương tiện ghi chép đầy sáng tạo và rất hiệu 

quả. 

 - Các hình thức dùng sơ đồ tư duy trong hoạt động nhóm:  

 *   Hình thức 1:  Trình bày kiến thức bằng sơ đồ tư duy 

 *  Hình thức 2: Điền kiến thức vào ô trống ở sơ đồ tư duy 

 *  Hình thức 3: Lắp ghép sơ đồ tư duy 

 *  Hình thức 4: Chung sức vẽ sơ đồ tư duy 

 *  Hình thức 5: Vẽ sơ đồ tư duy bằng gợi dẫn hình ảnh 

 *  Hình thức 6: Phát vấn – phác họa sơ đồ tư duy 

5.2. Cách thực hiện. 

 Chuẩn bị: 

    -  GV chuẩn bị một từ khóa và chia nhánh theo cấp độ để trống (trên bảng phụ lớn) 

   -  HS  chuẩn bị nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.                                       d.2  

Trên lớp: 

   -  Sau khi HS nêu một số  kiến thức trọng tâm của bài , GVcho một từ khóa. 

   -  GV nêu nhiệm vụ thực hiện (Với các nhánh cấp độ kiến thức). Qui định thời gian  

HS thực hiện . 

   -  GV tổ chức HS các nhóm lên thực hiện hoàn chỉnh theo từng nhánh  

   -  GV sẽ là trọng tài chẩm điểm từng nhóm (Nhóm nào vẽ xong trước và làm đúng sẽ 

thắng.) 

   -  Từ kiến thức trên BĐTD, GV sẽ củng cố và hướng dẫn HS làm các bài tập áp 

dụng. 

5.3. Ví dụ minh họa. 

 - Khi dạy bài đại từ trong hoạt động củng cố, luyện tập, giáo viên tổ chức cho 

học sinh thảo luận theo 4 nhóm dưới hình thức vẽ bản đồ tư duy. 

 - Giáo viên đưa ra từ chìa khóa đại từ, yêu cầu các nhóm thảo luận và vẽ sơ đồ 

tư duy về đại từ lên giấy A4. 

 - GV đưa ra yêu cầu: thời gian 5 phút, vẽ theo cách tùy chọn, có phân biệt màu 

sắc giữa các nhánh nội dung, đảm bảo kiến thức của bài đại từ. 

 - Học sinh tiến hành thảo luận. 

 - Giáo viên đi quan sát hoạt động của từng nhóm và có gợi ý nếu cần thiết. 

 - Các nhóm tiến hành trình bày sản phẩm của nhóm mình. 

 - Các nhóm khác có quyền phản biện và yêu cầu sản phẩm của nhóm đó giải 

thích. 

 - GV tiến hành khái quát lên máy chiếu sau khi các nhóm nhận xét và tranh 

luận. 
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6. Vai trò của giáo viên trong hoạt động nhóm. 

 Trong thời gian học sinh làm việc, giáo viên cần phải đến hoặc đi xung quanh 

các nhóm để quan sát các hoạt động của nhóm, nếu có vấn đề gì thì kịp thời định 

hướng. 

 Giáo viên nên thực hành với một số nhóm học sinh cụ thể, đặt câu hỏi gợi mở và 

trợ giúp cho nhóm, khen ngợi và động viên học sinh nói về kết quả làm việc.Ngay lúc 

đó giáo viên phải có mặt kịp thời và giải quyết vấn đề mà nhóm hoặc một vài cá nhân 

trong nhóm gặp phải”  

7. Để hoạt động nhóm đạt được hiệu quả cao giáo viên cần phân tích, đánh giá 

hoạt động học của học sinh qua các bước sau: 

Bước 1. Mô tả hành động của học sinh trong mỗi hoạt động học 

 Sau mỗi hoạt động của học sinh, giáo viên phải nắm bắt được các yêu cầu: thái 

độ của học sinh khi tiếp nhận nhiệm vụ học tập, từng cá nhân học sinh hoạt động nhóm 

như nào, tiếp nhận được những gì khi tham gia hoạt động nhóm. Sản phẩm của mỗi 

nhóm đã đạt hiệu quả chưa.... để từ đó giáo viên điều chỉnh nhiệm vụ phù hợp cho học 

sinh. 

Bước 2: Đánh giá kết quả/hiệu quả của hoạt động học 

 Với mỗi hoạt động học được mô tả như trên, phân tích và đánh giá về kết 

quả/hiệu quả của hoạt động học đã được thực hiện. Cụ thể là: 

Qua hoạt động đó, học sinh đã học được gì (thể hiện qua việc đã chiếm lĩnh được 

những kiến thức, kĩ năng gì)? 

Bước 3: Phân tích nguyên nhân ưu điểm/hạn chế của hoạt động học 



 10 

 Phân tích rõ tại sao học sinh đã học được/chưa học được kiến thức, kĩ năng cần 

dạy thông qua mục tiêu, nội dung, phương thức hoạt động và sản phẩm học tập mà học 

sinh phải hoàn thành: 

Bước 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động học 

 Để nâng cao kết quả/hiệu quả hoạt động học của học sinh cần phải điều chỉnh, 

bổ sung những gì về: 

 - Mục tiêu, nội dung, phương thức, sản phẩm học tập của hoạt động học? 

 - Kĩ thuật tổ chức hoạt động học của học sinh: chuyển giao nhiệm vụ học tập; 

quan sát, hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập; tổ chức, hướng dẫn học 

sinh báo cáo, thảo luận về sản phẩm học tập; nhận xét, đánh giá quá trình hoạt động 

học và sản phẩm học tập của học sinh. 

III. Kết luận. 
 - Để có được kĩ năng tổ chức hoạt động nhóm, đòi hỏi người giáo viên phải 

không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi và rèn luyện . 

 - Phải nắm vững yêu cầu về quan điểm dạy học, chương trình, nội dung dạy học.  

 - Thấy được tầm quan trọng và ích lợi của hoạt động nhóm trong quá trình dạy 

học. 

 - Nắm vững các cách chia nhóm và tổ chức nhóm. 

 - Rèn luyện cách chia nhóm thông qua các tiết học một cách thường xuyên. 

 - Chuẩn bị tốt cho mình bộ đồ dùng phục vụ cho việc học nhóm của HS. 

       Trên đây là ý kiến tham luận của nhóm dạy môn Ngữ Văn trường THCS Liêm 

Sơn, chúng tôi kính mong được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí. 

 


