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Tự bồi dưỡng tại 

trường qua Sinh hoạt 

chuyên môn dựa trên 

Nghiên cứu bài học

Tập huấn  Kết quả học tập

Phát triển chuyên môn cho giáo viên

SHCM  là hoạt động trong đó GV học tập lẫn nhau, 
học tập trong thực tế, là nơi thử nghiệm và trải

nghiệm những cái mới, là nơi kết nối lý thuyết với
thực hành, giữa ý định và thực tế



Nội dung chính

Triết lý sinh hoạt chuyên môn dựa
trên nghiên cứu bài học (SHCM mới)

Các  bước triển khai đổi mới SHCM 

Các kết quả đạt được và những bài 
học kinh nghiệm



Promoting child rights

to end child poverty

Triết lý

Sinh hoạt chuyên môn

dựa trên nghiên cứu bài học



Đảm bảo cơ hội học tập cho
từng em học sinh
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Đảm bảo cơ hội phát triển
chuyên môn cho mọi giáo viên

6



Xây dựng cộng đồng học tập
để đổi mới nhà trường



• Mỗi học sinh đến trường đều phải được

học và học được

• Giáo viên phải chấp nhận mọi em học 

sinh với đặc điểm riêng của từng em

Điều này tưởng như rất dễ và hiển

nhiên, nhưng rất khó thực hiện
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Trẻ em là trung tâm trong mọi hoạt động của chúng ta
9

Các vấn đề về việc học của học sinh



Môi trường học tập không thân thiện

• Quan hệ giữa Học sinh với Giáo viên, Học 

sinh với Học sinh:

Chưa tin cậy và thoải mái

Thiếu sự quan tâm lắng nghe lẫn nhau

Chưa thể hiện chấp nhận lẫn nhau: thừa

nhận thực tại, lắng nghe lẫn nhau, chấp

nhận sự khác biệt
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Học sinh không hứng thú học

• Bài học không phù hợp

• Việc học của học sinh khác với ý định

của giáo viên

• Các hoạt động học tập diễn ra hình

thức
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Chất lượng việc học chưa cao

• Học nhiều: Học sinh tham gia nhiều hoạt

động trong giờ học với thời gian và lượng

kiến thức nhiều nhưng không kịp hiểu bài

• Hiểu ít: Thiếu độ sâu và chiều rộng hiểu

biết, thiếu các năng lực mới
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Các vấn đề liên quan đến
phát triển chuyên môn của giáo viên
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Chưa nhận ra vấn đề của học sinh

• Giáo viên không biết hoặc chưa nhận ra được

vấn đề liên quan đến việc học của học sinh

• Chưa có ý thức và thói quen quan tâm chú ý 

riêng tới từng đối tượng học sinh

• Giáo viên chưa có thói quen chấp nhận từng

em học sinh

• Giáo viên thiếu năng lực quan sát, lắng nghe, 

cảm nhận, phản ứng tinh tế và nhạy cảm trước

việc học của riêng từng cá nhân học sinh
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Chưa chấp nhận thực tế bản thân và đồng
nghiệp

• Giáo viên không hoặc chưa có khả năng tự

giám sát, theo dõi và điều chỉnh bản thân do 

đặc tính môi trường làm việc có tính đơn lẻ

giữa các lớp học khác nhau

• Nhiều giáo viên chưa hiểu đúng về năng lực

bản thân và chưa chấp nhận bản thân và đồng

nghiệp
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•GV như là người bác sĩ khám và chữa bệnh cho một em nhỏ.  

•Bác sĩ đó phải dựa trên các triệu chứng của em nhỏ đó để kê đơn một cách

hợp lý.

• Tương tự, GV cần dựa trên thực tế của HS và nghiên cứu các em học như

thế nào để điều chỉnh PPDH cho HS học.

Câu chuyện 1



Cho tôi một hăm-bơ-gơ loại to?
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Quan sát được việc học của học sinh
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21
Học sinh có được học không ? Vì sao ? Em nào ?



Thái độ, Lời nói

Hành vi, Cử chỉ và điệu bộ

Sự quan tâm đối với bài học

Mối quan hệ giữa HS

Hoạt động và sản phẩm của
HS

Trước hành
vi của GV

Trước hành
vi, kết quả
của bạn

Thay đổi
hoạt động

học tập
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Quan sát sự thay đổi của học sinh
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Các bước

triển khai đổi mới SHCM



Chu trình thực hiện SHCM mới

SHCM 
mới

Thiết kế Bài
học minh họa

Dạy và dự giờ

quan sát lớp 
học

Suy 
ngẫm/Chia sẻ

Áp dụng/Thiết 
kế lại



Các bước thực hiện đổi mới SHCM

1) Chia sẻ tầm nhìn, giúp người tham gia nhận

thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của SHCM 

2) Đưa ra hướng dẫn và thực hiện tổ chức

SHCM theo đúng hướng dẫn

3) Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch

SHCM  đúng kỹ thuật, kiên trì, liên tục
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Chia sẻ tầm nhìn

• Thay đổi nhận thức của CBQL về SHCM mới

• Tham quan, dự SHCM mới tại những trường 

đã thực hiện

• Chia sẻ, tìm hiểu về cách thực hiện SHCM 

mới với những cán bộ, giáo viên đã thực hiện

• Tập huấn về quy trình thực hiện SHCM mới
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Hướng dẫn thực hiện theo tài liệu hướng dẫn

• Biên soạn và cung cấp tài liệu hướng dẫn

• Tập huấn về kỹ thuật thực hiện SHCM cho giáo

viên và Cán bộ quản lý

• Giám sát hỗ trợ kỹ thuật trong các buổi SHCM 

tại trường thí điểm để xây dựng mô hình

• CBQL và giáo viên cốt cán các trường đến học 

tập, thực hành cách thực hiện SHCM tại trường 

thí điểm
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Thực hiện SHCM  kiên trì, liên tục

• Xây dựng kế hoạch thực hiện SHCM tại

trường thí điểm với mục tiêu và phân công rõ

ràng

• Thực hiện quay băng hình giờ học minh họa

và sử dụng trong quá trình suy ngẫm, chia sẻ, 

thảo luận

• Thực hiện giám sát hỗ trợ kỹ thuật thường

xuyên
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• Đã học được gì ? 

• HS nào ? Học như thế nào? Lúc
nào ? Vì sao?

• Không đưa ra cách dạy chủ
quan.

Giai đoạn đầu

Nhận ra vấn
đề thực tế

• Thế nào ?....

• Cần làm gì để cải thiện vấn đề?

Giai đoạn sau

Cải thiện thực
tế



Biên soạn
tài liệu
Hướng
dẫn, 

9 trường 

8 huyện

4 tỉnh

27 trường

8 huyện

4 tỉnh

36 trường 

9 huyện

4 tỉnh

Mở rộng
thêm

14 trường 

5 tỉnh, 
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Phú Thọ:          Hạ Hòa, Đoan Hùng, Cẩm Khê, Tân Sơn

Thái Nguyên:   Đại Từ

Bắc Giang:      Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động

Quảng Bình:    Quảng Ninh

Hà Giang; Kon Tum; Quảng Trị; 

Quảng Ngãi; Gia Lai



Quá trình đổi mới SHCM

Xây dựng tài liệu hướng dẫn

Hướng dẫn về quy trình thực hiện và lựa
chọn trường thí điểm

Thí điểm tại 1-2 trường/huyện với tổng số
8 huyện

Mở rộng tiếp thực hiện tại các trường tình
nguyện tham gia

Mở rộng thêm các trường tiểu học khác
tại 9 huyện thuộc 4 tỉnh
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Promoting child rights

to end child poverty

Kết quả đạt được
và bài học kinh nghiệm



Trẻ em là trung tâm trong mọi hoạt động của chúng ta
33



Qua SHCM mới đã tạo ra những thay

đổi và cải thiện tích cực:

1. Thay đổi về nhận thức đối với

SHCM mới

2. Những thay đổi về chuyên môn của

đội ngũ giáo viên.

3. Những thay đổi về việc học của học

sinh.



Thay đổi về
nhận thức đối với SHCM mới



“ Đổi mới sinh hoạt chuyên môn dưới
hình thức nghiên cứu bài học như
một "luồng gió" mới "thổi" vào hoạt
động chuyên môn của nhà trường,...
Cách làm mới đã tạo ra cho mỗi
giáo viên những kỹ năng mới như :
quan sát, phân tích, suy ngẫm về
việc học của HS, tìm hiểu nguyên
nhân, tìm biện pháp khắc phục (điều
chỉnh nội dung, chương trình, mục
tiêu, kế hoạch bài học, tốc độ bài
học...) để nâng cao chất lượng việc
học của học sinh, khắc phục tình
trạng học sinh bị "bỏ rơi" trong tiết
học”

Cô giáo : Nguyển Thị Thanh Hoa –

Hiệu trưởng trường Tiểu học Tạ xá

2- Huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

Hiểu và tin tưởng ý nghĩa của SHCM mới



Thay đổi cách thực hiện SHCM



“Đến nay, việc áp dụng mô hình SHCM
mới đã trở thành một nhu cầu và có sức
lan tỏa tới các trường và các giáo viên
chưa được tham gia mô hình SHCM này.
Để đáp ứng được điều ấy tới đây chúng
tôi sẽ xúc tiến việc xây dựng một hòm
thư mở để các giáo viên có thể gửi
những chia sẻ tạo ra diễn đàn giúp cho
giáo viên có cơ hội học hỏi những kinh
nghiệm , bài học hay qua SHCM áp dụng
vào công việc giảng dạy và bồi dưỡng
năng lực chuyên môn cho mỗi cá nhân
giáo viên”

Thầy giáo : Hoàng Văn Thắng-

chuyên viên tiểu học – Phòng 

GD&ĐT Cẩm Khê

Cấp quản lý quan tâm hỗ trợ và quyết tâm thực hiện



Thay đổi về
chuyên môn của giáo viên



Quan tâm đến thực tế việc học của

từng học sinh

• Biết quan sát, lắng nghe, cảm nhận trước

việc học của từng cá nhân học sinh

• Cởi mở chia sẻ với đồng nghiệp về những

vấn đề liên quan đến việc học của học sinh

• Biết chấp nhận sự khác biệt của học sinh

cũng như của đồng nghiệp
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Câu chuyện 2

• Trước đây khi dự giờ thường
Đánh giá việc dạy của đồng nghiệp
Không thực sự biết quan sát cái gì và quan sát như

thế nào
Không biết ý nghĩa của những việc xảy ra

• Hiện nay thường xuyên quan sát và thảo luận về HS: 
– Chỉ ra những khó khăn điển hình của HS trong

học tập
– Dần dần giúp tôi tìm ra cách dạy
– Khiến tôi nhận ra cách thiết kế một bài học



Tôi rất thích cách dạy theo SHCM
mới vì không phải theo qui trình
nhàm chán. Tôi vẫn sẽ dạy theo
HS cho dù sau này không có các
bạn tôi hỗ trợ, cho dù được cảnh
báo từ các đồng nghiệp khác:
Nếu chị dạy thế này chị khi tham
gia thi GVG sẽ trượt. Tôi không
quan trọng điều đó, HS và tôi
đều hòa vào trong mỗi giờ dạy
làmục tiêu tôi hướng tới

Cô giáo : Nguyễn Thị Lựu- Giáo

viên trường Tiểu học Chính Công

– Hạ Hòa, Phú Thọ

Dạy học vì học sinh và cho học sinh



Thay đổi về
về việc học và các mối quan hệ

tương tác
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Cơ hội học sinh học sâu
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• Biết lắng nghe và chờ đợi
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Quan hệ giữa học sinh: Việc học hay
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Quan tâm đến bạn đang gặp khó khăn
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Cho bạn xem cách làm
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Cho bạn xem cách làm



Rồi để bạn tự làm
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Kiên trì để chờ đợi



59

Rồi cho bạn xem cách làm đúng,
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Hướng dẫn
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Rồi nhìn mắt bạn để xem bạn thực sự hiểu không
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Lặp đi lặp lại cách làm (hướng dẫn và chờ đợi)
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Lặp đi lặp lại cách làm (hướng dẫn và chờ đợi)
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Một lần nữa chờ đợi để bạn tự hoàn thành



Cô động viên, khuyến khích
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Các bài học kinh nghiệm



Muốn nhanh thì phải từ từ

1. Phải có lộ trình với mục tiêu từng năm và tuân

thủ lộ trình đã đề ra

Các mục tiêu phải xác định rõ và có kế hoạch

thực hiện cụ thể

Các bài học kinh nghiệm



2. Bảo đảm thực hiện đúng kỹ thuật Sinh hoạt

chuyên môn mới

 Triển khai thí điểm: 

 Có sự hướng dẫn về kỹ thuật và

 Xây dựng năng lực nhóm cốt cán; 

 SHCM phải thực hiện thường xuyên, liên

tục.

 tần suất: 2 buổi/ tháng/ trường thí điểm.

Các bài học kinh nghiệm



3. Xây dựng thành công mô hình tại các trường 

thí điểm trước khi triển khai mở rộng

 Triển khai mở rộng dần tại các trường tự

nguyện, có giám sát hỗ trợ kỹ thuật từ nhóm

cốt cán

4. Mọi giáo viên trong trường đều hiểu rõ, tin 

tưởng ý nghĩa, tầm quan trọng của SHCM, 

cùng nhau nhất trí quyết tâm thực hiện.

Các bài học kinh nghiệm



70

5. Cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường đều

phải cùng tham gia và phải thực hiện đúng kỹ

thuật SHCM.

6. SHCM phải được sự quan tâm hỗ trợ cụ thể, 

thường xuyên của các cấp quản lý (vật chất

và tinh thần).

7. Tất cả những ý tưởng sáng tạo, những hiểu

biết mới về phương pháp dạy học đều được

vận dụng, trải nghiệm trong SHCM.

Các bài học kinh nghiệm




