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DẠY HỌC VI MÔ GÓP PHẦN 

NÂNG CAO KĨ NĂNG SOẠN GIẢNG CHO SINH VIÊN 

                                  (GVC, Ths. Phạm Thị Minh Lương 

                                       Khoa Xã hội, Trường CĐSP Quảng Ninh) 

 

Dạy học vi mô là hình thức dạy học tổ chức lớp học theo qui mô nhỏ, nhằm 

phát huy tính tích cực, coi trọng rèn kĩ năng nghiệp vụ cho sinh viên (SV) các 

trường chuyên nghiệp. Trong trường CĐSP, hướng dẫn SV soạn giảng theo hình 

thức dạy học vi mô mang lại hiệu quả thiết thực nhiều mặt, giúp giảng viên (GV) 

vừa nắm bắt được thực chất tình trạng dạy và học, tạo điều kiện hiểu sâu sắc từng 

đối tượng SV, có những điều chỉnh kịp thời, vừa phát huy được tính tích cực, chủ 

động, sáng tạo, nâng cao kĩ năng soạn giảng và phương pháp dạy học (PPDH) cho 

sinh viên. 

Dạy học vi mô được ứng dụng rộng rãi trong việc rèn kĩ năng soạn giảng ở 

học phần PPDH các bộ môn nói chung, PPDH Ngữ văn nói riêng. Mục đích chủ 

yếu, GV cần thiết cho SV hiểu rõ từng công việc phải làm và được uốn nắn rèn 

từng kĩ năng nhỏ trong soạn giảng. Hiệu quả dạy học vi mô thể hiện rõ rệt vào các 

giờ luyện tập thực hành học phần PPDH Ngữ văn và các buổi học rèn nghiệp vụ sư 

phạm chuyên ngành. Dạy học vi mô rất thích hợp triển khai ứng với hai giai đoạn 

rèn kĩ năng soạn giảng cho SV: soạn giáo án (thiết kế kế hoạch bài dạy) và tập 

giảng. 

Giai đoạn 1: Thiết kế kế hoạch bài dạy 

Thiết kế kế hoạch bài dạy tiến hành khi SV học xong lí thuyết, được thực 

hiện từng bước theo nguyên tắc dạy học vi mô và dạy học tích cực. Mục tiêu đạt 

được của giai đoạn này, SV phải có sản phẩm kế hoạch bài dạy trình bày trên ba 

hình thức: giấy, bản word và powerpoint. Bước đầu nhằm xây dựng được mô hình 

thiết kế các hoạt động dạy học đặc trưng của bộ môn, nên cho cả lớp soạn cùng 

một bài. Hiện nay, mạng internet phát triển rộng khắp, sao chép, download bài 

soạn rất dễ dàng. Vì vậy, để khắc phục sao chép bài trên mạng internet hoặc copy 

của bạn, GV nên yêu cầu SV thiết kế kế hoạch bài dạy bằng bản viết tay. Kế hoạch 
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bài dạy của từng cá nhân cần được tổ chức thảo luận rút kinh nghiệm kĩ ở tổ, 

nhóm. Các tổ cũng nên đổi chéo nhận xét, phản hồi, chỉnh sửa, bổ sung với nhau. 

Sau đó, kế hoạch bài dạy mới được chuyển sang trình bày trên word. Từ bản word, 

trên phần mềm shawriting, các tổ tiếp tục đổi chéo bài để góp ý bổ sung chỉnh sửa. 

Bởi các bước có thể giống nhau, nhưng các tiểu tiết có khi khác nhau (Cách đặt 

tiêu đề, câu hỏi, sử dụng các hình thức tổ chức và phương pháp dạy học…). 

Bài soạn bản word cần được kết nối với frojecter (máy chiếu) để cả lớp cùng 

tham gia chỉnh sửa xây dựng từng hoạt động, cột mục, chi tiết…dưới sự định 

hướng tổ chức của GV trên phần mềm shawriting. Khi bài soạn đã khá ổn, chuyển 

sang giai đoạn tập giảng. 

Giai đoạn 2: Thực hành tập giảng 

Dạy học vi mô thể hiện rõ nhất bản chất ở giai đoạn tập giảng. Thực hành 

tập giảng được tổ chức thực hiện trong giờ thực hành chính khóa và những buổi 

rèn luyện nghiệp vụ thường xuyên vào chiều thứ 4 hàng tuần.  

Thực hành chính khóa 

Ứng dụng dạy học vi mô trong giờ giảng tập, GV cần chia nhỏ các hoạt 

động. Mỗi SV chỉ nên thực hành tập giảng một hoặc hai hoạt động. Hoạt động lớn 

được tách nhỏ theo các ý (VD: Hoạt động Đọc hiểu chi tiết văn bản). Hoạt động 

nhỏ hơn được kết hợp với nhau (VD: Kết hợp hoạt động kiểm tra bài cũ và giới 

thiệu bài mới). Cứ thế, lần lượt mỗi SV có thể làm chủ bục giảng khoảng 10 – 15 

phút là hợp với thời lượng dạy học vi mô.  

Với mỗi giờ giảng tập, GV nhất thiết phải hướng dẫn chi tiết và đưa tiêu chí 

yêu cầu cụ thể. Đối với SV tập giảng, cần phải rèn luyện tư thế tác phong, cách 

trình bày trên cơ sở mục tiêu bài dạy. SV ngồi dự phải ghi chép có nhận xét ưu 

nhược điểm chi tiết và hỗ trợ bạn tập giảng. Khuyến khích một đến hai em ngồi 

dưới dùng phương tiện thu hình sẵn có như: điện thoại, máy ảnh, webcam để ghi 

hình tập giảng của bạn. Những clip này được kết nối với máy chiếu cho cả lớp theo 

dõi, quan sát rất hữu ích cho phản hồi rút kinh nghiệm. Có thể thấy, ghi hình tạo 

clip trong giảng tập là một phương tiện cung cấp được nhiều thông tin, cơ sở giúp 

phản hồi được chính xác hiệu quả. Nhờ đó, SV tự nhìn nhận, tự đánh giá dễ dàng 

chính xác những ưu khuyết điểm và mức độ các kĩ năng sư phạm của chính bản 
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thân, của bạn một cách cụ thể để rút kinh nghiệm, đồng thời là cơ sở để đưa biện 

pháp cải tiến rèn luyện thiết thực phù hợp cho các lần giảng tập sau đó. Qui trình 

tập giảng vi mô cứ thế được lặp lại hai, ba lần…đến khi SV đã đạt được những kĩ 

năng cơ bản cần thiết. 

Trước mỗi buổi tập giảng, cũng cần đưa những tiêu chí định hướng SV cách 

thức phản hồi, nhận xét, đánh giá, bổ sung như: Nội dung, mục tiêu, thời gian, các 

PPDH, thiết bị phương tiện và đồ dùng dạy học (ĐDDH). Việc phản hồi rút kinh 

nghiệm cần cụ thể và được phân tích chi tiết từng tiểu kĩ năng cho từng đối tượng 

tập giảng, để mỗi em đều phát huy được thế mạnh và giảm dần những hạn chế, vận 

dụng hiệu quả hơn cho những lần giảng tập tiếp theo. Hơn nữa, cần chú trọng rèn 

các kĩ năng và năng lực sư phạm cho SV như: cách trình bày bảng, đưa câu hỏi, 

tìm nguyên nhân và có giải pháp phù hợp giải quyết tình huống…Có những tình 

huống được SV tranh luận rất sôi nổi tích cực, kéo theo sự tham gia hưởng ứng của 

rất nhiều SV nhút nhát.   

Yêu cầu mức độ kĩ năng tập giảng ở mỗi buổi cũng đặt ra khác nhau. Thực 

tế, không phải ở đâu, lúc nào cũng có đủ các phương tiện thiết bị hiện đại hỗ trợ 

dạy học. Vì vậy, những buổi đầu, SV hoàn toàn tập giảng theo PPDH truyền thống. 

Bảng đen, phấn trắng được khuyến khích sử dụng nhằm rèn kĩ năng viết và trình 

bày bảng để SV có thể kết hợp viết bảng mà vẫn  bao quát làm chủ bục giảng.  

Những buổi tập giảng tiếp theo, khi SV đã thiết lập và được rèn các kĩ năng 

trình bày bảng, diễn đạt, sử dụng phối hợp các PPDH…, GV sẽ định hướng để SV 

chuyển sang mức độ kĩ năng nâng cao hơn như: ứng dụng công nghệ thông tin, kĩ 

năng lắng nghe và phản hồi tích cực…Muốn vậy, SV cần  phải thiết kế kế hoạch 

bài dạy và tập giảng trên powerpoint nhằm rèn kĩ năng sử dụng phương tiện thiết 

bị hiện đại. Hơn nữa, qua quan sát các bạn tập giảng và sự trải nghiệm của chính 

bản thân, các em cũng rút được nhiều bài học kinh nghiệm soạn giảng. Vì thế, cần 

khuyến khích SV tự giác tập giảng ở hoạt động lớn hơn hoặc kết hợp nhiều hoạt 

động để bài giảng tập được hoàn chỉnh đảm bảo một tiết học, bài học.   

Thực hành rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 

Dạy học vi mô có điều kiện ứng dụng thuận lợi hơn trong những buổi học 

nghiệp vụ chuyên ngành dành cho soạn giảng. Có thể tận dụng được nhiều phòng 

học để tổ chức chia lớp thành nhiều lớp nhỏ (tổ/ nhóm) tập giảng. Các điều kiện 
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vật chất: thời gian, lớp học, bảng đen, bàn ghế, bạn ngồi dự…cũng linh hoạt hơn. 

Các tổ/ nhóm xây dựng theo qui mô lớp nhỏ được làm việc ở những phòng học độc 

lập. Lần lượt SV tự giác tập giảng, dự giờ, ghi hình, phản hồi rút kinh nghiệm và 

tập giảng lượt hai, ba…GV chỉ quan sát hỗ trợ từng nhóm khi cần thiết. Phản hồi, 

dự giờ rút kinh nghiệm vẫn được tiến hành trên tinh thần, nguyên tắc, bản chất dạy 

học vi mô và dạy học tích cực. Kết thúc quá trình thực hành giảng tập, GV nên tổ 

chức cả lớp tự đánh giá và rút kinh nghiệm chung về kĩ năng soạn giảng một kiểu 

bài. 

Ứng dụng dạy học vi mô vào rèn kĩ năng soạn giảng cho SV mang lại hiệu 

quả hết sức thiết thực nhiều mặt trong quá trình rèn luyện và nâng cao kĩ năng sư 

phạm cho SV. Trước hết, chia lớp thành những lớp học nhỏ (tổ/ nhóm) đã tạo môi 

trường học tập rèn luyện gần gũi thân thiện hơn để soạn giảng ở lớp lớn. Điều này 

đã khuyến khích được nhiều em tự tin mạnh dạn tích cực tham gia hưởng ứng 

giảng tập, kể cả những SV nhút nhát, trung bình và yếu. Chia nhỏ các hoạt động 

dạy học đã tạo sự tự giác, chủ động, hứng khởi, sáng tạo cho SV. Do chỉ soạn 

giảng một hoạt động, nên dễ nhớ, dễ thuộc, dễ đầu tư nghiên cứu so với phải soạn 

giảng cả bài hoặc tiết học. Mặt khác, được chú trọng rèn từng kĩ năng tiểu tiết nhất 

đã góp phần rèn và nâng cao kĩ năng nghiệp vụ sư phạm cụ thể cho từng cá nhân. 

(VD: Kĩ năng xây dựng mục tiêu, đặt câu hỏi, trình bày bảng, diễn đạt, xử lí tình 

huống, sử dụng ĐDDH, ứng dụng công nghệ thông tin…). Thời gian tập giảng 

theo hoạt động diễn ra ngắn gọn, không gây căng thẳng áp lực cho SV tập giảng và 

cũng không tạo nhàm chán ức chế quá lâu cho người dự. Bởi mỗi SV tham gia tập 

giảng đã tạo nên những phong cách đa dạng khác nhau. Điều đó cũng tạo cơ hội 

không những cho các em thể hiện bản thân mà còn học hỏi và chia sẻ với nhau rất 

nhiều. Soạn giảng theo phương pháp vi mô còn giúp các em có nhiều cơ hội hình 

thành, phát triển, hoàn thiện các kĩ năng sư phạm và nhân cách một cách khoa học 

vững chắc, tránh được kiểu giáo dục nặng về lí thuyết giáo điều. Đặc biệt những 

SV sau khi được xem clip ghi hình của chính mình, được phản hồi rút kinh 

nghiệm, được giảng lại lần thứ hai, ba đã tiến bộ rõ rệt (So sánh những lần ghi 

hình). Dạy học vi mô còn là minh chứng khẳng định cho cách thức tự học, tự đào 

tạo là đúng hướng. Người học có thể tự bản thân nghiên cứu thiết kế kế hoạch bài 

dạy, tự tập giảng, tự ghi hình, xem xét đánh giá rút kinh nghiệm và giảng lại nhiều 

lần nhằm đạt mục tiêu mong muốn.  
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Tuy nhiên, áp dụng dạy học vi mô vào thực hành soạn giảng cũng có những 

hạn chế. Bài giảng bị chia cắt thành nhiều hoạt động nhỏ, nếu không khéo xử lí và 

không có sự chuyển giao hợp lí giữa các SV, dễ biến thành vụn vặt, mất tính logic, 

thống nhất. Trong khi đó, đặc trưng giờ dạy Ngữ văn cần phải đảm bảo tính chỉnh 

thể, thống nhất và thẩm mĩ. Cũng do chia cắt nhỏ bài giảng, nên đôi khi các hoạt 

động lệch nhau do cấu trúc kế hoạch bài giảng không trùng nhau và do các em 

không hợp ý nhau trong cách trình bày bảng và diễn đạt (Giữa hai nội dung dạy 

học kế tiếp nhau). Mặt khác, các điều kiện vật chất: phòng học, số lượng GV, 

phương tiện ghi hình và kĩ thuật ghi hình…khó đáp ứng thực hành soạn giảng theo 

lớp học vi mô. (VD: Do tổ chức thành nhiều lớp dạy học vi mô, GV khó quan sát 

trực tiếp và liên tục đến tất cả SV. Bởi GV chỉ có thể dự giờ ở một nhóm nào đó, 

không thể có mặt ở tất cả các nhóm cùng thời điểm, nên có nhóm thiệt thòi. Vì tổ 

chức dạy học vi mô cần sự hỗ trợ của ít nhất một GV/ một lớp, chứ không thể chỉ 

một GV cho nhiều lớp học vi mô như hiện tại). Vì vậy, khi SV đã hình thành được 

kĩ năng thiết kế kế hoạch bài dạy và lên lớp, cần khuyến khích SV thói quen tự 

giác tập soạn và tập giảng toàn bài./.  
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