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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

GVCN là m(t ch,c danh 012c 03t ra 05 ph7c v7 công tác 0ào t=o và qu@n 

lí HS, kiêm nhiHm v7 cI vJn hKc tLp nhMm nâng cao hiHu qu@, chJt l12ng 

d=y và hKc. 

GVCN ngoài nhQng nhiHm v7 cRa ng1Si GV (theo 0iVu lH tr1Sng ti5u hKc 

— ban hành 11/7/2000), ng1Si GVCN còn có nhQng nhiHm v7 ca b@n sau: 

— Tìm hi5u và nfm vQng HS trong lgp vV mKi m3t 05 có biHn pháp th ch,c 

giáo d7c sát vgi 0Ii t12ng, nhMm thúc 0jy sk tiln b( cRa tmng HS và cRa 

c@ lgp. 

— C(ng tác ch3t chn vgi gia 0ình HS, chR 0(ng phIi h2p vgi các GV khác, 

ooàn Thanh niên C(ng s@n, o(i Thilu niên TiVn phong Hp Chí Minh và 

các th ch,c xã h(i khác có liên quan trong ho=t 0(ng d=y hKc và giáo d7c 

HS cRa lgp mình chR nhiHm. 

— NhLn xét, 0ánh giá, xlp lo=i HS cuIi kì và cuIi num hKc, 0V nghv khen 

th1wng và kx luLt HS, 0V nghv danh sách HS 012c lên lgp, các HS ph@i 

ki5m tra l=i, ph@i rèn luyHn thêm vV h=nh ki5m trong kì nghx hè, ph@i w l=i 

lgp, hoàn chxnh viHc ghi vào sh 0i5m và hKc b= HS. 

— Tham gia h1gng dzn ho=t 0(ng tLp th5, ho=t 0(ng giáo d7c và rèn luyHn 

HS do nhà tr1Sng th ch,c. 

— v.v... 

o5 có th5 thkc hiHn tIt nhiHm v7, ng1Si GVCN c{n hình thành cho mình 

nhiVu phjm chJt, nung lkc. M(t trong nhQng nung lkc ca b@n cRa ng1Si 

GV 05 thkc hiHn tIt nhiHm v7, ch,c trách cRa mình là n!ng l%c giáo d+c 

HS. Nung lkc này 012c th5 hiHn c7 th5: hi5u HS, truyVn 0=t, thu hút HS, 

thuylt ph7c, th ch,c, ,ng x| s1 ph=m, sáng t=o, 0vnh h1gng, v.v... 

Vì vLy, hình thành cho GVCN các k} nung x| lí tình huIng trong công tác 

giáo d7c HS là m(t trong nhQng gi@i pháp tung c1Sng nung lkc làm công 

tác GVCN lgp. 

Module này sn làm rõ các k} nung x| lí tình huIng s1 ph=m cRa ng1Si 

GVCN trong công tác qu@n lí và giáo d7c HS. 
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B. MỤC TIÊU 

— Phân lo(i *+,c các tình hu2ng s+ ph(m; 

— N9m rõ các yêu c>u khi gi@i quyBt các tình hu2ng s+ ph(m; 

— Phân tích *+,c các b+Ec gi@i quyBt tình hu2ng s+ ph(m và áp dIng 

chúng vào gi@i quyBt các tình hu2ng s+ ph(m cI thK trong công tác chM 

nhiNm lEp. 

C. NỘI DUNG 

MIc *ích chM yBu cMa module là trang bS cho hTc viên mUt hN th2ng 

kiBn thVc lí luWn và nhXng kY nZng c[ b@n liên quan *Bn k! n$ng gi'i 

quy+t các tình hu1ng s3 ph5m trong công tác giáo d;c HS c>a ng3@i 

GVCN lFp. Do *ó, nUi dung cMa module tWp trung vào các v_n *` c[ b@n 

nh+ khái niNm, phân lo(i tình hu2ng s+ ph(m; quy trình xb lí các tình 

hu2ng s+ ph(m; các yêu c>u c[ b@n khi gi@i quyBt các tình hu2ng,... 

Module ccng giEi thiNu mUt s2 tình hu2ng thdc tB trong công tác giáo 

dIc HS *K hTc viên có thK phân tích các tình hu2ng và vWn dIng chúng 

vào công tác giáo dIc HS. 

Nội dung 1  

TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC  

CỦA NGƯỜI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP 

Hoạt động 1. Tiếp cận những khái niệm cơ bản  

1. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG 1 

— HiKu *+,c các khái niNm c[ b@n v` tình hu2ng, tình hu2ng có v_n *`, 

tình hu2ng s+ ph(m. 

—  Phân biNt *+,c tình hu2ng s+ ph(m vEi tình hu2ng thông th+gng. 

2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Vấn đề 

V_n *` là mUt ph(m trù tjng *+,c bàn *Bn trong mTi lYnh vdc cMa cuUc 

s2ng xã hUi. Theo các nhà tâm lí hTc, con ng+gi chm tích cdc t+ duy khi 

*Vng tr+Ec mUt v_n * ,̀ mUt nhiNm vI c>n ph@i gi@i quyBt. 

V y v_n *` là gì? Các Mác viBt: “VGn HI chJ xuGt hiLn khi nào Hã hình 

thành HiIu kiLn HO gi'i quy+t chúng”. Hs ChM tSch nói: “Khi có viLc gì 
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mâu thu&n, khi ph,i tìm cách gi,i quy3t chúng, t5c là có v:n ;<”. 

Nh%ng ý ki+n này không ch0 có ý ngh2a to l7n trong vi:c xem xét, gi@i 

quy+t các vDn EF trong cuGc sIng xã hGi mà còn có ý ngh2a vô cùng 

quan trMng trong công tác giáo dOc - Eào tQo. Trong quá trình dQy hMc, 

Lecne. I.Ia. quan ni:m vDn EF thVWng EVXc diYn EQt dV7i hình thZc câu 

h\i, nên ông Eã E^nh ngh2a: “V:n ;< là m>t câu h?i n,y sinh hay ;BCc 

;Dt ra cho chG thH mà chG thH chBa bi3t lJi gi,i tK trBLc và ph,i tìm tòi, 

sáng tNo lJi gi,i, nhBng chG thH ;ã có sPn m>t sQ phBRng tiSn ban ;Tu 

;H sU dWng thích hCp vào sY tìm tòi ;ó” [7, tr 27]. 

Theo các tác gi@ trên, vDn EF ch0 xuDt hi:n khi có mGt thách thZc hay 

mâu thuen mà con ngVWi cfn ph@i gi@i quy+t và con ngVWi Eã có ch si Ej 

gi@i quy+t. Clng có tác gi@ ch0 EF cmp E+n thách thZc mà con ngVWi cfn 

ph@i gi@i quy+t trong vDn EF. Ví dO nhV Hoàng Phê và các cGng sr cho 

rsng: “V:n ;< là ;i<u cTn ;BCc xem xét, nghiên c5u, gi,i quy3t”. 

Theo logic hMc bi:n chZng, vDn EF là hình thZc chu quan cua sr biju th  ̂

tDt y+u sr phát trijn nhmn thZc khoa hMc, tZc vDn EF ph@n ánh mâu 

thuen bi:n chZng trong EIi tVXng EVXc nhmn thZc (mâu thuen gi%a EiFu 

Eã bi+t và EiFu chVa bi+t n@y sinh mGt cách khách quan trong quá trình 

phát trijn xã hGi). Còn vDn EF nhV là phQm trù cua Tâm lí hMc: nó ph@n 

ánh mâu thuen trong quá trình nhmn thZc khách thj bii chu thj. 

NhV vmy, có thj nói, vDn EF là mâu thuen (hay khó khxn) cfn EVXc xem 

xét, gi@i quy+t. VDn EF thVWng tyn tQi trong Efu cua chu thj nhmn thZc, gi@i 

quy+t dV7i dQng câu h\i: Cái gì? TQi sao? NhV th+ nào? Do Eó, vi:c gi@i 

quy+t các vDn EF là hình thZc biju hi:n cua tV duy sáng tQo và chính vi:c 

gi@i quy+t vDn EF lQi là EGng lrc Ej thúc E}y tV duy sáng tQo phát trijn. 

VDn EF EVXc coi là phQm trù ch b@n trong dQy hMc nêu vDn EF - dQy hMc 

gi@i quy+t vDn EF hay hMc tmp dra trên vDn EF - hMc tmp E^nh hV7ng vào 

vDn EF. Trong dQy hMc nêu vDn EF, Okôn.V [10, trang 101] nói rõ rsng vDn 

EF trong hMc tmp hình thành t� mGt khó khxn vF lí lumn hay thrc tiYn mà 

vi:c gi@i quy+t khó khxn Eó là k+t qu@ cua tính tích crc nghiên cZu cua 

b@n thân ngVWi hMc. T� Eó ông cho rsng, tình huIng EVXc t� chZc hXp lí 

thVWng là nFn t@ng cua khó khxn này; trong tình huIng Eó, ngVWi hMc 

EVXc nh%ng nhu cfu cfn thi+t, ra sZc kh�c phOc khó khxn và do Eó hM 

thu EVXc nh%ng ki+n thZc m7i và kinh nghi:m m7i. 
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2. Tình huống 

Theo T% &i(n Ti*ng Vi-t n/m 2008: “Tình hu&ng là hoàn c,nh di/n bi1n, 

th45ng b6t l7i, c8n 9&i phó” , hay nói cách khác: 

— Tình hu@ng là thCc t* khách quan có sC diGn bi*n, thIJng là nhKng diGn 

bi*n bLt lMi cNn phPi &@i phó. 

— Tình hu@ng là mRt h- th@ng phSc tTp gUm chV th( và khách th(. Trong 

&ó chV th( là ngIJi, còn khách th( là mRt h- th@ng nào &ó. 

— Tình hu@ng là sC vi-c xPy ra tTi mRt n[i, trong mRt thJi gian buRc ngIJi 

ta phPi suy ngh\, hành &Rng, &@i phó, ch]u &Cng. 

^ góc &R Tâm lí hac, tình hu@ng là h- th@ng các sC ki-n bên ngoài có 

quan h- vci chV th(, có tác ddng thúc &fy chV th( &ó. Trong quan h- 

không gian, tình hu@ng xPy ra bên ngoài nhhn thSc cVa chV th(. Trong 

quan h- thJi gian, tình hu@ng xPy ra trIcc so vci hành &Rng cVa chV th(. 

Trong quan h- chSc n/ng, tình hu@ng là sC &Rc lhp cVa các sC ki-n &@i 

vci chV th( i thJi &i(m mà ngIJi &ó thCc hi-n hành &Rng. 

NhI vhy, nói tci tình hu@ng là nói tci mRt sC ki-n thCc t* khách quan nào 

&ó xuLt hi-n, &kt ra yêu cNu phPi xl lí, giPi quy*t mRt cách cd th(. Trong 

cuRc s@ng, con ngIJi thIJng &kt vLn &m: có tình hu@ng, &ã xuLt hi-n tình 

hu@ng; hokc: khi có tình hu@ng, n*u có tình hu@ng &( th( hi-n mRt sC 

ki-n &Rt bi*n trong quá trình vhn &Rng, phát tri(n hokc &( th( hi-n ý chí 

phPi giPi quy*t mRt vLn &m nào &ó không bình thIJng, xPy ra trong quá 

trình vhn &Rng, phát tri(n cVa thCc tiGn. 

3. Tình huống có vấn đề 

Cho &*n nay, có nhimu công trình nghiên cSu vm tình hu@ng có vLn &m, vì 

vhy “tình hu@ng có vLn &m là gì” csng &IMc tìm hi(u và lí giPi nhimu cách 

khác nhau. 

Rubinstein C.L nhLn mTnh rvng tI duy chw bxt &Nu i n[i xuLt hi-n tình 

hu@ng có vLn &m. Nói cách khác, i &âu không có vLn &m thì i &ó không có 

tI duy. “Tình hu@ng có vLn &m” luôn luôn chSa &Cng mRt nRi dung cNn 

xác &]nh, mRt nhi-m vd cNn giPi quy*t, mRt vIcng mxc cNn tháo gy... và 

do vhy, k*t quP cVa vi-c nghiên cSu và giPi quy*t tình hu@ng có vLn &m sz 

là nhKng tri thSc mci hokc phI[ng thSc hành &Rng mci vci chV th(. 

— M.A. Machuski coi “tình hu@ng có vLn &m” là mRt dTng &kc bi-t cVa sC 

tác &Rng qua lTi giKa chV th( và khách th(, &IMc &kc trIng bii mRt trTng 

thái tâm lí xuLt hi-n i chV th( trong khi giPi quy*t mRt bài toán, mà vi-c 
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gi"i quy't v*n ,- ,ó l0i c2n ,'n tri th5c m7i, cách th5c hành ,;ng m7i 

ch<a h- bi't tr<7c ,ó. 

— Macmutov. M.I.: “Tình huHng có v*n ,- là trI ng0i v- mJt trí tuL cMa con 

ng<Ni, xu*t hiLn khi anh ta ch<a bi't cách gi"i thích hiLn t<Qng, sS kiLn, 

quá trình cMa thSc t', khi ch<a thT ,0t t7i mUc ,ích bVng cách th5c ho0t 

,;ng quen thu;c. Tình huHng này kích thích con ng<Ni tìm tòi cách gi"i 

thích hay hành ,;ng m7i” [7, tr 212]. 

— Theo A.V Petropski, “Tình huHng có v*n ,- là tình huHng ,Jc tr<ng bIi 

tr0ng thái tâm lí xác ,dnh cMa con ng<Ni, nó kích thích t< duy tr<7c khi 

con ng<Ni n"y sinh nhfng mUc ,ích và ,i-u kiLn ho0t ,;ng m7i, trong 

,ó nhfng ph<gng tiLn và ph<gng th5c ho0t ,;ng tr<7c ,ây mJc dù là 

c2n nh<ng ch<a ,M ,T ,0t mUc ,ích m7i nào”. 

— HoJc nh< I.Ia. Lecne quan niLm: “Tình huHng có v*n ,- là m;t khó khkn 

,<Qc chM thT ý th5c rõ ràng hay mg hn, mà muHn khoc phUc thì ph"i tìm 

tòi nhfng tri th5c m7i, nhfng ph<gng th5c hành ,;ng m7i”. 

— “Tình huHng có v*n ,- hay tình huHng hpc tqp là tr0ng thái tâm lí xu*t 

hiLn khi con ng<Ni gJp ph"i tình huHng khó gi"i quy't bVng tri th5c ,ã 

có, bVng cách th5c ,ã bi't mà ,òi hsi ltnh h;i tri th5c m7i và cách th5c 

hành ,;ng m7i. Nói cách khác, tình huHng có v*n ,- hay tình huHng hpc 

tqp là tr0ng thái tâm lí xu*t hiLn khi HS gJp ph"i mâu thuwn gifa ,i-u ,ã 

bi't và ,i-u ch<a bi't nh<ng muHn bi't” [5]. 

— “Tình huHng có v*n ,- là tr0ng thái tâm lí xu*t hiLn khi con ng<Ni gJp 

ph"i tình huHng gQi ra nhfng khó khkn v- mJt lí luqn hay thSc tiyn mà 

hp th*y c2n thi't và có kh" nkng v<Qt qua nh<ng không ph"i ngay t5c 

khoc bVng nhfng hiTu bi't vHn có, bVng cách th5c ,ã bi't mà ,òi hsi 

ltnh h;i tri th5c m7i và cách th5c hành ,;ng m7i, ph"i tr"i qua m;t quá 

trình tích cSc suy nght, ho0t ,;ng ,T bi'n ,{i hoJc ,i-u ch|nh ki'n th5c 

s}n có” [13]. 

Tóm l0i, các ,dnh nghta, các quan ,iTm v- tình huHng có v*n ,- ,-u ,- 

cqp chung ,'n m;t ,iTm nh< sau: Tình hu'ng luôn ch,a ./ng v1n .2/ 

mâu thu7n và kích thích ng;<i h>c mong mu'n, h,ng thú giBi quyEt. 

4. Tình huống sư phạm 

Công tác chM nhiLm l7p cMa ng<Ni GVCN là ho0t ,;ng mang tính chM 

,;ng, sáng t0o. Ng<Ni GVCN ph"i luôn luôn dS tính nhfng công viLc 

cMa HS và tqp thT HS phù hQp v7i sS vqn ,;ng, phát triTn cMa thSc t' 

khách quan. Nh<ng trên thSc t', ng<Ni GV ch| dS tính ,<Qc nhfng 
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 !"ng h!'ng c) b+n, nh-ng v/n  0 có tính t/t y5u, tính quy lu9t, không 

th< d> tính h5t  !?c nh-ng s> kiBn không bình th!"ng, nh-ng “cái 

ngFu nhiên” trong quá trình phát tri<n. Nh-ng s> kiBn không bình 

th!"ng  ó là tình huOng. 

TQ khái niBm tình huOng, tQ  Sc  i<m cTa hoVt  Wng qu+n lí cTa ng!"i 

GVCN, có th< thOng nh/t quan niBm: 

Tình hu&ng trong công tác giáo d0c HS c3a ng56i GVCN l<p là nh?ng sA kiCn 

thAc tD khách quan diFn ra có tính chIt bIt th56ng liên quan LDn trách 

nhiCm quNn lí c3a ng56i GVCN, buPc ng56i GVCN l<p phNi có biCn pháp giNi 

quyDt thích hRp. 

\i0u này c]ng  !?c th< hiBn qua quan  i<m cTa tác gi+ Nguy^n Ng_c 

B+o (1999) cho reng: “Tình huOng s! phVm là tình huOng mà trong  ó 

xu/t hiBn s> cgng thhng trong mOi quan hB gi-a nhà giáo dic và ng!"i 

 !?c giáo dic. \< gi+i quy5t tình huOng  ó  òi hki nhà giáo dic ph+i 

nhanh chóng ph+n lng, phát hiBn  úng tình hình, tìm ra nh-ng biBn 

pháp gi+i quy5t tOi !u tình hình  ó nhem hình thành và phát tri<n nhân 

cách ng!"i  !?c giáo dic và xây d>ng t9p th< ng!"i  !?c giáo dic  ó 

v-ng mVnh” [1, tr 7]. 

Gi+i quy5t tình huOng s! phVm th>c ch/t là gi+i quy5t v/n  0 cTa công 

tác giáo dic HS trong tình huOng. Tình huOng s! phVm cht  !?c gi+i 

quy5t khi v/n  0 cTa công tác giáo dic HS - tlc v/n  0 s! phVm trong 

tình huOng  !?c chT th< phát hiBn, ch/p nh9n và gi+i quy5t trong nh-ng 

 i0u kiBn nh/t  vnh. 

Xem xét mOi quan hB gi-a tình huOng có v/n  0 và tình huOng s! phVm 

cho th/y, mWt khi nhà giáo dic bv  St vào mWt tình huOng có v/n  0 di^n 

ra trong công tác giáo dic HS,  < gi+i quy5t tình huOng có v/n  0  ó, nhà 

giáo dic ph+i ti5n hành mWt quá trình t! duy s! phVm trên c) sz nh-ng 

kinh nghiBm giáo dic HS s{n có cTa mình, thì lúc  ó nhà giáo dic  ã 

 lng tr!'c mWt tình huOng s! phVm. 

 

 

 

 

 

 



102 | MODULE TH 36 

 

3. NHIỆM VỤ CỦA HOẠT ĐỘNG 1 

1. L"p b%ng so sánh tình hu/ng s0 ph1m và tình hu/ng thông th06ng. 

Cho ví d; minh ho1 cho m>i lo1i. 

 Tình hu(ng thông th,-ng Tình hu(ng s, ph0m 

Gi"ng 

 

 

 

 

 

 

 

Khác 

 

 

 

 

 

Ví d- 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Có ý kiCn cho rEng tình hu/ng s0 ph1m là tình hu/ng có vFn GH. Anh, 

chK có GLng ý vMi ý kiCn Gó không? Vì sao? 
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Hoạt động 2: Phân loại tình huống 

1. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG 1 

— N#m %&'c các cách phân lo0i tình hu5ng, tình hu5ng s& ph0m. 

— Phân tích các lo0i tình hu5ng s& ph0m trong th=c t>. 

2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Phân loại tình huống 

Có nhiAu cách phân lo0i tình hu5ng 

1.1. Căn cứ theo tính vấn đề của tình huống có: 

— Tình hu5ng %úng sai (mâu thuFn) 

— Tình hu5ng phHn bác 

— Tình hu5ng nghJch lí 

— Tình hu5ng...... 

1.2. Căn cứ theo tính logic của vấn đề có thể có: 

— Tình hu5ng %5i tho0i 

— Tình hu5ng nghJch lí 

— Tình hu5ng nhKng s= kiMn mâu thuFn 

— Tình hu5ng tranh luNn biMn chOng 

— Tình hu5ng hai bên cùng tranh luNn và hai bên cùng %úng 

1.3. Căn cứ vào phạm vi vấn đề có: 

— Tình hu5ng thông th&Ung 

— Tình hu5ng có vVn %A 

— Tình hu5ng s& ph0m 

2. Phân loại tình huống sư phạm 

CWng nh& tình hu5ng, tình hu5ng s& ph0m có nhiAu cách phân lo0i khác nhau. 

2.1. Dựa vào chức năng của giáo viên khi tham gia các hoạt động  

giáo dục học sinh 

Trong công tác giáo dYc HS, ng&Ui GV cùng m^t lúc th=c hiMn nhiAu 

chOc n_ng nh&: QuHn lí toàn diMn HS; Thi>t k> ph&cng h&dng, k> ho0ch 

giáo dYc HS; Xây d=ng tNp thg HS; Ph5i h'p vdi các l=c l&'ng giáo dYc; 

Kigm tra, %ánh giá ho0t %^ng giáo dYc HS,... nên có nhKng tình hu5ng 

t&cng Ong nh&: 
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2.2. Dựa vào biểu hiện của tình huống nói chung và tình huống sư 

phạm nói riêng, bao gồm  

Tình hu&ng s) ph+m -.n gi0n Tình hu&ng s) ph+m ph1c t+p 

Tình hu&ng s) ph+m không nguy 

hi7m 

Tình hu&ng s) ph+m nguy hi7m 

Tình hu&ng s) ph+m tích c9c Tình hu&ng s) ph+m tiêu c9c 

Tình hu&ng s) ph+m mà v=n -> trong 

tình hu&ng -ã -)Bc gi0i quyDt 

Tình hu&ng s) ph+m mà v=n -> trong 

tình hu&ng ch)a -)Bc gi0i quyDt 

 

 

 

 

Ch1c nGng cHa GV trong giáo dMc HS 

Tình hu&ng trong qu0n lí toàn diQn HS 

Tình hu&ng trong thiDt kD ph).ng h)Rng  

và xây d9ng kD ho+ch giáo dMc HS 

 

Tình hu&ng trong viQc xây d9ng tUp th7 HS 

Tình hu&ng trong viQc ph&i hBp các l9c l)Bng 

giáo dMc 

Tình hu&ng trong viQc ki7m tra, -ánh giá  

ho+t -Wng giáo dMc HS 
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2.3. Dựa vào tính chất của tình huống nói chung và tình huống sư 

phạm nói riêng, bao gồm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Dựa vào đối tượng tạo ra tình huống, có 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍNH CH&T 

C'A TÌNH 

HU+NG 

Tình hu&ng s) ph+m có tính không phù h4p 

 

2 

3 

Tình hu&ng s) ph+m có tính xung 67t 

 

Tình hu&ng s) ph+m có tính l9a ch;n 

 

4 

5 

Tình hu&ng s) ph+m có tính bác b> 

 

Tình hu&ng s) ph+m có tính gi@ 6Anh 

 

6 

Tình hu&ng s) ph+m có tính bBt ngC 

 

1 

Tình hu&ng s) ph+m  

6Dn ph)Dng 

 

Tình hu&ng s) ph+m  

6a ph)Dng 

Tình hu&ng s) ph+m  

song ph)Dng 

 

FGI 

TIJNG 
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2.5. Dựa vào các mối quan hệ của GV trong quá trình thực hiện chương 

trình giáo dục HS, có thể phân tình huống sư phạm thành các loại:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Dựa vào nguyên nhân gây nên tình huống, có thể phân tình huống 

sư phạm trong công tác giáo dục HS thành các loại như:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nh# v%y, trong công tác giáo d2c HS c5a GVCN có nhi;u lo>i tình hu@ng 

khác nhau tuB theo tDng tiêu chí phân lo>i. Tuy nhiên, sL phân lo>i này 

chN mang ý nghQa t#Rng S@i vì trong lo>i tình hu@ng này l>i có lo>i tình 

hu@ng khác. TTng hUp các cách phân lo>i Só, trong tài liVu này giWi thiVu 

các lo>i tình hu@ng sau: 

Tình hu@ng s# ph>m 

diYn ra giZa GV vWi cá 

nhân hay t%p th[ HS 

Tình hu@ng s# 

ph>m diYn ra giZa 

GV vWi các lLc l#Ung 

giáo d2c  trong và 

ngoài nhà tr#\ng 

 

 

Tình hu&ng s) ph+m xu.t 

hi1n do nh4ng nguyên 

nhân n8y sinh t9 quá trình 

th=c hi1n các công vi1c 

trong công tác giáo dAc HS 

 

Tình hu&ng s) ph+m xu.t 

hi1n do nh4ng nguyên nhân 

n8y sinh t9 8nh h)Dng nhân 

cách cEa GV tIi quá trình 

th=c hi1n công vi1c hay tIi 

J&i t)Kng tác JLng 

 

NGUYÊN NHÂN 
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1. Tình hu(ng s+ ph-m có liên quan 67n vi9c tìm hi;u tình hình HS. 

2. Tình hu(ng s+ ph-m có liên quan 67n vi9c xây dCng tDp th;, quFn lí HS. 

3. Tình hu(ng s+ ph-m có liên quan 67n vi9c giáo dKc toàn di9n HS 

(trong giO hPc chính khoá và ho-t 6Rng ngoài giO lên lSp). 

4. Tình hu(ng s+ ph-m có liên quan 67n vi9c 6ánh giá HS. 

5. Tình hu(ng s+ ph-m có liên quan 67n vi9c ph(i hWp vSi các lCc l+Wng 

giáo dKc trong và ngoài tr+Ong 6; quFn lí, giáo dKc HS (6oàn th;, phK 

huynh HS v.v...). 

6. Tình hu(ng s+ ph-m có liên quan 67n vi9c giáo dKc HS cá bi9t. 

3. NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG 2 

1. L$p m't grap (s. /0) minh ho6 cho các cách phân lo6i tình hu=ng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. T6i sao ng@Ai ta nói sC phân lo6i tình hu=ng chD mang ý nghFa t@.ng 

/=i? Cho ví dL cL thM /M chNng minh /iOu /ó. 
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Nội dung 2 

XỬ LÍ TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM 

Hoạt động 1: Tìm hiểu các hướng tiếp cận tình huống sư phạm  

1. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG 1 

— N#m %&'c các h&+ng ti0p c2n tình hu5ng s& ph7m. 

— Tìm %&'c ví d= minh ch>ng cho m@i h&+ng ti0p c2n. 

2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

Ti0p c2n là hC ph&Dng pháp, thuFc ph7m trù ph&Dng pháp. Trong viCc 

nghiên c>u và xK lí tình hu5ng s& ph7m có thM ti0p c2n theo 3 h&+ng. 

1. Tiếp cận hệ thống, còn gọi là tiếp cận hệ thống – cấu trúc 

Ti0p c2n hC th5ng là cách th>c xem xét %5i t&'ng nh& mFt hC th5ng toàn 

vQn phát triMn %Fng, tR sinh thành và phát triMn thông qua giVi quy0t 

nhXng mâu thuZn nFi t7i do sR t&Dng tác h'p quy lu2t c[a các thành t5. 

(Chuyên '( lí lu+n d-y h.c, Nguy]n Ng^c Quang) 

Theo ti0p c2n này, %5i t&'ng nghiên c>u phVi %&'c coi nh& mFt hC th5ng 

toàn vQn, th5ng nhat, %&'c %ibu khiMn: nó bao gfm nhibu thành t5 luôn 

luôn t&Dng tác v+i nhau theo mFt quy lu2t riêng và t7o ra tg sR t&Dng tác 

mFt chat l&'ng m+i. SR ho7t %Fng c[a m@i bF ph2n si có Vnh h&jng j 

m>c %F khác nhau %0n ho7t %Fng c[a bF ph2n khác. 

Nh& v2y, %M tìm hiMu tình hu5ng s& ph7m theo cách ti0p c2n này có thM 

thRc hiCn qua các van %b cD bVn sau: 

• Thu th2p thông tin 

— Vb van %b nVy sinh trong tình hu5ng. 

— Vb nguyên nhân c[a tình hu5ng. 

• Nghiên c>u và tìm ki0m giVi pháp h'p lí 

lM giVi quy0t tình hu5ng s& ph7m theo cách ti0p c2n này, GV có thM 

thRc hiCn theo quy trình: 

— Xác %onh tình hu5ng. 

— Phát hiCn van %b. 

— Phát hiCn các y0u t5 liên quan %0n tình hu5ng. 

— Tìm cách giVi quy0t. 

— GiVi quy0t tình hu5ng. 
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2. Tiếp cận hoạt động 

Con ng%&i v)i t% cách v.a là ch2 th3 v.a là s5n ph7m c2a ho9t :;ng. 

Trong ho9t :;ng và b@ng ho9t :;ng, con ng%&i trB thành nhân cách 

(nhân cách hình thành và phát tri3n trong ho9t :;ng và b@ng ho9t :;ng). 

Ho9t :;ng có hai :Ic :i3m có tính ph9m trù, :ó là tính :Li t%Mng và tính 

ch2 th3. Trong :ó ch2 th3 c2a ho9t :;ng v%Nn t)i chiOm lPnh :Li t%Mng. 

Chính nhu cRu c2a ch2 th3 muLn chiOm lPnh :Li t%Mng m;t cách tS giác, 

tích cSc, tS lSc t9o thành hT toàn vUn. 

Nh% vWy, :3 tìm hi3u tình huLng s% ph9m theo cách tiOp cWn này, có th3 

thSc hiTn qua hai ho9t :;ng cN b5n c2a quá trình giáo d\c: 

−  Ho9t :;ng c2a GV v)i vai trò ch2 :9o là ng%&i ta chbc, :icu khi3n và 

ki3m tra, :ánh giá,... quá trình giáo d\c. 

−  Ho9t :;ng c2a HS v)i vai trò v.a là :Li t%Mng tác :;ng c2a GV v.a là 

ng%&i tS giáo d\c, tS nhWn thbc; :ó là ng%&i tS giác, tích cSc, ch2 :;ng, 

sáng t9o trong ho9t :;ng. 

3. Tiếp cận sáng tạo 

Cách tiOp cWn sáng t9o là con :%&ng tìm kiOm cách mô t5, gi5i thích, 

dS :oán và kiOn nghh... các vin :c con ng%&i và xã h;i thông qua 

nghiên cbu. 

Theo cách tiOp cWn này, khi gi5i quyOt tình huLng s% ph9m, GV sm: 

−  Thoát ra khni lí lm logic khi :ánh giá tình huLng. 

−  So d\ng t% duy sáng t9o. 

−  TiOp cWn tình huLng t. nhicu góc :; khác nhau. 

Vì vWy, khi gi5i quyOt tình huLng s% ph9m, GV cRn: 

— Tin t%Bng mình có kh5 nqng gi5i quyOt. 

— LWp tbc nsm liy linh c5m. 

— Không tho5 mãn v)i m;t cách gi5i quyOt tình huLng. 

— Suy nghP nhicu ph%Nng án. 

— uIt mình vào các vh trí khác nhau :3 tìm hi3u. 

— Th%&ng xuyên tS hni mình. 

— Tin t%Bng mình có th3 gi5i quyOt :%Mc. 

— v.v... 
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3. NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG 1 

Gi"i quy't tình hu,ng theo c1u trúc h4 th,ng (c1u trúc ch6t ch7 theo quy 

trình) v:i gi"i quy't tình hu,ng theo s< sáng t>o (thoát kh@i lí l7 logic) 

có mâu thuFn v:i nhau không? Vì sao? Cho ví dM minh ho>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2: Tìm hiểu quy trình giải quyết tình huống sư phạm 

1. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG 2 

— N#m %&'c c)u trúc chung v2 tình hu4ng s& ph7m. 

— N#m %&'c quy trình x< lí tình hu4ng %? giAi quyBt nhiCm vD thEc tB 

trong công tác giáo dDc HS. 

2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Cấu trúc tình huống sư phạm 

C)u trúc cMa tình hu4ng s& ph7m bao gPm ba yBu t4: cái %ã biBt hay khA 

nTng sUn có cMa chM th? có liên quan %Bn v)n %2 cXn giAi quyBt trong 

tình hu4ng s& ph7m; cái ch&a biBt cXn phAi tìm kiBm %? có th? giAi quyBt 

%&'c v)n %2 trong tình hu4ng s& ph7m, và tr7ng thái tâm lí cMa chM th? 

trong tình hu4ng s& ph7m. 

1.1. Cái đã biết trong tình huống sư phạm 

Cái %ã biBt trong tình hu4ng s& ph7m chính là nh]ng tri th^c, kinh 

nghiCm và k_ nTng v4n có cMa nhà giáo dDc có liên quan %Bn v)n %2 cXn 

giAi quyBt trong tình hu4ng. Cái %ã biBt %ó khiBn h  ̀ cAm th)y v)n %2 
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trong tình hu)ng “d,-ng nh, quen quen”, “d,-ng nh, 2ã g4p 6 2âu 2ó” 

trong các ho;t 2<ng d;y h>c và giáo dBc cCa h> rEi. Cho nên, chính cái 

2ã biKt trong tình hu)ng 2ó có thL coi là cN s6 ban 2Pu 2Qnh h,Rng nhà 

giáo dBc quan tâm 2Kn tình hu)ng hay phát hiTn ra tình hu)ng trong sU 

muôn hình, muôn vW cCa thUc tiXn giáo dBc HS. NKu m<t tình hu)ng 

trong thUc tiXn giáo dBc HS hoàn toàn xa l;, hay nói cách khác, nKu chC 

thL gi^i quyKt tình hu)ng ch,a h_ có m<t kinh nghiTm s, ph;m (kinh 

nghiTm d;y h>c, giáo dBc HS) nào có liên quan 2Kn vbn 2_ trong tình 

hu)ng, thì tình hu)ng 2ó sc không 2,dc chC thL gi^i quyKt tình hu)ng 

quan tâm, phát hiTn; và nh, vfy, tình hu)ng 2ó không 2,dc coi là tình 

hu)ng s, ph;m 2)i vRi chC thL gi^i quyKt. 

1.2. Cái chưa biết cần tìm trong tình huống sư phạm 

Cái ch,a biKt trong tình hu)ng s, ph;m là nhgng tri thhc, ki njng... v_ 

giáo dBc HS nói chung cCa nhà giáo dBc có liên quan 2Kn vbn 2_ cPn gi^i 

quyKt trong tình hu)ng s, ph;m mà h> ch,a biKt. Cái ch,a biKt 2ó khiKn 

h> c^m thby vbn 2_ cPn gî i quyKt trong tình hu)ng d,-ng nh, xa l;, 

khiKn h> lúng túng ch,a biKt cách gî i quyKt vbn 2_ 2ó ra sao, khiKn h> 

mu)n biKt, mu)n khám phá ra nó 2L gi^i quyKt 2,dc vbn 2_. Chính vì lc 

2ó, cái ch,a biKt cPn tìm kiKm tr6 thành yKu t) trung tâm trong tình hu)ng 

s, ph;m, tr6 thành yKu t) kích thích ho;t 2<ng tìm tòi, sáng t;o. m)i vRi 

ng,-i GV, 2i_u ch,a biKt này là pn s) có tính khái quát. mó có thL là m<t lí 

lufn (m<t nguyên tqc, m<t n<i dung, m<t ph,Nng pháp...) hay m<t ki njng 

s, ph;m nào 2ó... mà nhà giáo dBc cPn ph^i biKt. Ts viTc khám phá ra pn 

s) chung 2ó, nhà giáo dBc có thL liên hT, vfn dBng nó nhtm gî i quyKt các 

tình hu)ng cB thL có vbn 2_ cùng lo;i trong công tác cCa mình. 

1.3. Trạng thái tâm lí trong tình huống sư phạm 

Tr;ng thái tâm lí trong tình hu)ng s, ph;m là nhgng lúng túng v_ lí 

thuyKt và thUc hành xubt hiTn 6 nhà giáo dBc khi h> cPn gi^i quyKt vbn 

2_ trong tình hu)ng. Nhgng lúng túng 2ó kích thích lòng mong mu)n và 

tính tích cUc ho;t 2<ng tìm tòi, phát hiTn mang tính h,ng phbn 6 nhà 

giáo dBc; và khi ho;t 2<ng 2;t 2,dc hiTu qu^, trong h> xubt hiTn ni_m 

h;nh phúc cCa sU tìm tòi, phát hiTn. mây là 24c tr,ng cN b^n cCa tình 

hu)ng s, ph;m. 

Vfn dBng quan 2iLm cCa m<t s) tác gi^, nhbt là cCa Phan ThK SCng và 

L,u Xuân MRi khi nghiên chu vbn 2_ này 2L xem xét, cho thby, tr;ng thái 

tâm lí 2ó 2,dc 24c tr,ng b6i: 
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— Th$ n&ng tâm lí c.a nhu c1u hi3u bi$t nh5ng kinh nghi7m v9 công tác 

giáo d>c HS; tính tích cBc hoCt DEng tìm tòi. 

Trong quá trình giáo d>c K trLMng ti3u hNc, sau khi mâu thuQn v9 công 

tác giáo d>c HS c1n giRi quy$t trong tình huTng sL phCm DLVc GV phát 

hi7n và chZp nh[n, hN s\ có nhu c1u b^c thi$t muTn giRi quy$t mâu 

thuQn Dó. Nhu c1u này th3 hi7n dL`i dCng các câu hai, thbc mbc, ngCc 

nhiên hay sB tr&n trK... mà GV thZy c1n thi$t phRi DLVc thoR mãn. 

NhL v[y, tình huTng sL phCm Dã Det GV, ch. th3 nh[n th^c vào mEt 

trCng thái tâm lí tích cBc (bgn chgn, b^t r^t, dgn nén...) trL`c vZn D9 

c1n giRi quy$t, tCo cho hN ý th^c skn sàng giRi quy$t tình huTng mEt 

cách tB giác, tích cBc, có DEng cl, có m>c Dích. Nhu c1u hi3u bi$t, kinh 

nghi7m v9 công tác giáo d>c HS c.a GV khi giRi quy$t tình huTng sL 

phCm có DE l`n (cLMng DE l̀ n) gNi là th$ n&ng tâm lí. GV có th$ n&ng 

tâm lí là ngLMi luôn có sB skn sàng cho vi7c tìm tòi, sáng tCo trong công 

tác giáo d>c HS mEt cách tB giác, tích cBc, có DEng cl và m>c Dích rõ 

ràng. nE l`n c.a nhu c1u hi3u bi$t này càng cao thì ý th^c skn sàng 

trong công tác giáo d>c HS mEt cách tB giác, tích cBc, có DEng cl và 

m>c Dích c.a GV càng l`n. 

— Tính tích cBc hoCt DEng tìm tòi, phát hi7n nh5ng kinh nghi7m v9 công 

tác giáo d>c HS là mEt trCng thái tâm lí tích cBc c.a GV. 

TrCng thái tâm lí tích cBc trong công tác giáo d>c HS c.a GV là sB tích cBc 

tìm tòi, phát hi7n D$n m^c say mê trong công vi7c c.a hN. Ni9m h^ng thú, 

say mê do vi7c giRi quy$t tình huTng sL phCm mang lCi khi$n GV muTn 

tham gia vào vi7c tìm ki$m và giRi quy$t các tình huTng khác nhau trong 

thBc t$. 

Hi3u rõ trCng thái tâm lí trong tình huTng sL phCm có ý nghpa cBc kì 

quan trNng DTi v`i quá trình xây dBng và sr d>ng tình huTng sL phCm D3 

bgi dLsng kp n&ng giRi quy$t tình huTng sL phCm cho GV. 

Tóm lCi, cái $ã bi't, cái ph,i tìm và tr2ng thái tâm lí là ba y'u t; t2o nên 

m>t tình hu;ng s@ ph2m. Vi7c tìm hi3u cZu trúc c.a tình huTng sL phCm 

có mEt ý nghpa cBc kì quan trNng trong quá trình xây dBng và sr d>ng 

chúng. Vi7c hi3u bi$t Dó cho phép ngLMi xây dBng và sr d>ng tình huTng 

sL phCm có mEt cái nhìn toàn di7n D3 vi7c xây dBng và sr d>ng tình 

huTng sL phCm c.a mình DCt hi7u quR tTi Lu. 
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2. Quy trình giải quyết tình huống sư phạm 

Quy trình )* gi-i quy/t tình hu0ng nói chung và tình hu0ng s6 ph8m nói 

riêng c;ng có nhi<u quan )i*m khác nhau. 

Theo Garvin, D.A. tr6Dc mEt tình hu0ng cFn gi-i quy/t, ng6Hi gi-i quy/t 

tình hu0ng sI ph-i lFn l6Kt tr-i qua các b6Dc nh6 sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác gi- Kaiser c;ng )ã )6a ra mEt mô hình 6 b6Dc )6Kc xem nh6 là cRu 

trúc lí t6Ung cho viVc ti/n trình thWc hiVn gi-i quy/t tình hu0ng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. YZc tình hu0ng và xác )[nh nh\ng vRn )< c0t y/u 

mà ng6Hi ra quy/t )[nh )6]ng )Fu 

2. Xác )[nh nh\ng d\ liVu cFn thi/t )* phân tích  

các vRn )< và tbng hKp thành gi-i pháp 

3. Y6a ra phân tích và so sánh các gi-i pháp  

khác nhau 

4. Y< xuRt ph6]ng h6Dng hành )Eng 

Ti/p cen tình hu0ng 

Thu thep thông tin 

Nghiên cgu tình hu0ng 

Ra quy/t )[nh 

B-o vV quan )i*m 

So sánh gi-i pháp 
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 i"m qua m(t s+ quy trình gi2i quy3t tình hu+ng, 5" gi2i quy3t tình 

hu+ng s6 ph8m c:n th;c hi<n theo quy trình sau: 

B!"c 1: Xác $%nh v)n $* 

B!"c 2: Thu th.p thông tin và d5 ki7n thích h9p 

*  Xem xét các thông tin và các dI ki<n có sLn. Thu thOp thêm dI ki<n mQi 

qua kh2o sát.... 

*  SSp x3p, phân tích, xV lí dI ki<n 

— NhOn bi3t ch[ng c[ c:n thi3t; Thu thOp ch[ng c[; SSp x3p ch[ng c[ 

(chuy"n d^ch, gi2i thích, phân lo8i) 

— Phân tích ch[ng c[ 

B!"c 3: Xây d<ng các gi= thuy>t và ch?n gi=i pháp 

Tìm tòi các m+i quan h< khác nhau 5" 56a ra các suy luOn logic; Phát 

bi"u các gi2 thuy3t 

B!"c 4: L<a ch?n gi=i pháp 

Tìm ki3m các m+i quan h< có liên quan trong tình hu+ng; tìm 5i"m 

gi+ng và khác nhau giIa các gi2i pháp và l;a chbn gi2i pháp t+t nhct 

B!"c 5: Bánh giá k>t qu=, $Ea ra k>t lu.n và áp dHng 

 6a ra k3t luOn, thV nghi<m 5" xem xét ch[ng c[ mQi và khái quát hoá 

k3t qu2 

Quy trình trên có th" tóm tSt qua se 5f: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC  iNH VlN  m 

NÊU CÁC GIr THUYtT 

THU LvwM Dz LI{U 

L|A CH~N GIrI PHÁP 

 ÁNH GIÁ KtT QUr 
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3. NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG 2 

1. Tìm &i(m chung c.a các quy trình &ã &6a ra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Xây d;ng m<t tình hu=ng và gi@i quyAt tình hu=ng &ó theo quy trình. 
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Nội dung 3 

BÀI TẬP XỬ LÍ TÌNH HUỐNG SƯ PHẠM 

Hoạt động 1: Giải quyết các bài tập tình huống sư phạm 

1. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG 1 

— N#m %&'c quy trình gi3i quy4t tình hu5ng s& ph8m. 

— Hi;u %&'c h< th5ng các bài t@p, nh@n d8ng, phân lo8i và gi3i quy4t %&'c 

các bài t@p tình hu5ng s& ph8m theo quy trình. 

2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Quy trình giải quyết các bài tập tình huống sư phạm 

1.1. Cấu trúc của tình huống 

Các tình hu5ng s& ph8m có th; diJn %8t qua các hình thLc khác nhau nh& 

trNc ti4p d&Oi d8ng mPt câu hQi hay %&'c gián ti4p truyRn t3i %4n ng&Si 

hTc qua các cách gi3i quy4t,... MPt cách %Vn gi3n, gi3i quy4t tình hu5ng là 

%Wt ra cho ng&Si hTc câu hQi “B!n s% làm gì trong tình hu0ng này?”. Do %ó, 

mPt tình hu5ng s& ph8m bao g[m có ba y4u t5 cV b3n sau: 

 

[Christensen, C. (1981)]. 

Trong %ó: 

— M5t ng6 c8nh th9t: Các tình hu5ng s& ph8m th&Sng %&'c thi4t k4 trên 

nRn mPt ngf c3nh có th@t. Tuy nhiên, mPt s5 chi ti4t có th; %&'c %iRu 

chgnh nhhm %Vn gi3n hoá tình hu5ng hay nhhm phic vi t5t hVn kh3 

njng liên h< tình hu5ng vOi lí thuy4t và quá trình v@n ding tri thLc cla 

ng&Si hTc. Nói mPt cách khác, cho dù có thNc hay %&'c sáng tác ra thì 

tình hu5ng s& ph8m ph3i %P tin c@y cao. MPt khi ng&Si hTc b#t %nu nghi 

ngS vR tính thNc cla tình hu5ng, sN chú ý và làm vi<c nghiêm túc cla hT 

sq gi3m và vi<c thNc hi<n gi3i quy4t tình hu5ng sq không còn phát huy 

%&'c tác ding. 

CÁC YvU Tx 

MPt ngf c3nh th@t 

NPi dung thông tin  

df li<u 

K4t thúc mz  

chLa %Nng v{n %R 
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— N#i dung thông tin và d. ki0n: M#t tình hu)ng s, ph.m 0,1c xây d7ng 

không ch: 0,a cho ng,=i h?c vAn 0B mà còn cung cAp cho h? nhEng 

thông tin cFn thiGt 0H giIi quyGt 0,1c vAn 0B Ay. NhEng dE liNu O 0ây có 

thH ch: 0Qn giIn là nhEng chi tiGt, dE kiNn 0,1c diSn 0.t bUng l=i, hình 

Inh minh ho., m#t 0o.n bVng,... hay bAt cW m#t t, liNu nào khác có thH 

tr1 giúp ng,=i h?c trong quá trình giIi quyGt tình hu)ng. 

— M#t k2t thúc m6 ch7a 9:ng v;n 9<: VAn 0B là trung tâm, là h.t nhân c\a 

tình hu)ng. VAn 0B g1i ra, khiêu khích, 0òi h_i ng,=i giIi quyGt phIi tìm 

tòi, suy ngh`, phân tích, so sánh, 0ánh giá 0H giIi quyGt tình hu)ng. 

Chính vì thG, hFu hGt các tình hu)ng 0Bu có m#t kGt thúc mO d,bi d.ng 

m#t câu h_i nhUm h,bng ng,=i h?c 0Gn vAn 0B cFn giIi quyGt và t.o 

0iBu kiNn cho ng,=i h?c có thH tiGp ccn và giIi quyGt vAn 0B theo nhiBu 

ph,Qng h,bng khác nhau, chW không be gò bó, ép bu#c 0i theo m#t 

ph,Qng h,bng cg thH nào cI. 

1.2. Quy trình xử lí tình huống 

B>?c 1: BCnh h>?ng — xác 9Cnh các d. ki0n 

— Nhcn 0enh bài tcp tình hu)ng thu#c lo.i nào 

— Phân tích dE kiNn, xác 0enh các dE kiNn quan tr?ng ch\ yGu 

— Tìm ra yêu cFu cFn giIi quyGt. kenh h,bng cách giIi quyGt 

B>?c 2: Nêu v;n 9< cHn giIi quy2t 

— Nêu vAn 0B cFn giIi quyGt; GiIi quyGt O mWc nào 

— VAn 0B ch\ yGu là gì? Con 0,=ng giIi quyGt vAn 0B (d7a vào tri thWc, kinh 

nghiNm, các thao tác t, duy s, ph.m 

B>?c 3: B>a ra giI thuy2t 

— Nêu m#t s) giI thuyGt 

— Ch?n m#t giI thuyGt h1p lí nhAt 

B>?c 4: Ch7ng minh giI thuy2t 

— Trình bày lcp lucn bUng cách vcn dgng thao tác t, duy 

— ChWng minh mpt 0úng 

B>?c 5: KiRm tra, 9ánh giá 

— D7a vào giI thuyGt và thang 0ánh giá 0H 0)i chiGu mpt 0úng, mpt ch,a 

0úng 

— Nêu kGt quI 
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B!"c 6: Rút ra k-t lu0n, kh4ng 67nh gi9 thuy-t 

— Kh$ng '(nh gi* thuy.t 

— /0 phòng, d5 'oán nh8ng hành vi l<ch l>c 

— Rút ra bài hDc kinh nghi<m 

2. Nhiệm vụ hoạt động: Xử lí các tình huống sư phạm 

2.1. Tình huống sư phạm có liên quan đến việc tìm hiểu tình hình học sinh 

MH BJN VMA MOT 

NguyQn VRn STn là HS lVp 4. STn nghY hDc 'ã g[n m\t tu[n nay mà lVp 

ch8a rõ lí do. Trong ti.t sinh ho>t lVp cu`i tu[n, th[y M - GVCN hdi: 

— Em nào g g[n nhà b>n STn? 

— Th8a th[y em >! B>n Tukn 'lng lên tr* lni. 

— Em có bi.t vì sao b>n STn l>i nghY hDc không? Th[y hdi ti.p. 

— Th8a th[y, b>n STn chY còn mr, mà mr b>n ky l>i vsa mVi mkt >! Tukn 

'áp giDng butn butn. 

Câu h%i 

— Th=y ch> nhi?m l"p 6ã qu9n lí HS tGt ch!a? 

 

 

— Bài hJc nào nên rút kinh nghi?m tM tình huGng này? 

 

 

 

THuY /ÂU BIzT... 

/ã vào gin hDc '8{c 15 phút, Th~ng mVi r�t rè xin vào lVp. Th[y ch� 

nhi<m lVp 5C vVi g8Tng m�t tlc gi�n quay ra và quát: 

— /lng ngoài 'ó. 

Th~ng ch8a k(p nói gì thì th[y 'ã nói ti.p: 

— Em s� không '8{c vào lVp ngày hôm nay, vì em 'ã 'i hDc mu\n 3 bu�i 

trong tu[n này rti. 

Nói xong, th[y quay vào gi*ng bài ti.p mà không '� ý '.n hôm 'ó trni 

rkt l>nh. 
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Th"ng im l)ng, co ro ngoài c/a l1p. C5 l1p nhìn b8n ái ng8i. Th:y có bi=t 

?âu mB Th"ng ?ang nCm viEn, bF Th"ng l8i ?i làm xa chHa vI kKp. Th"ng 

vLa ph5i lo cho mB l8i vLa ph5i lo cho em nhN còn ?ang hPc l1p mQt nên 

?i hPc muQn. 

Câu h%i: 

— Cái sai c(a th+y ch( nhi.m trong tình hu5ng này là 8 ch9 nào? 

 

 

 

 

— Bài h<c c+n thi=t nào nên rút ra t@ tình hu5ng này? 

 

 

 

 

2.2. Tình huống sư phạm có liên quan đến việc xây dựng tập thể, quản 

lí học sinh 

THI UUA 

UX kích thích HS th[c hiEn tFt nQi quy c]a nhà trH^ng, cô H`ng GVCN 

l1p 5A ?ã phát ?Qng phong trào thi ?ua gifa các tg HS v1i nhau. Phong 

trào thi ?ua có tên gPi “Thi Bua thCc hi.n t5t nDi quy h<c tFp”. ViEc theo 

dõi và ?ánh giá phong trào thi ?ua, cô giao cho các tg trHmng bCng cách 

tr[c chéo gifa các tg. Tg trHmng tg này có trách nhiEm theo dõi và ghi 

chép nhfng vi ph8m (nhH không ?`ng phpc, không thuQc bài,...) c]a tg 

kia. Tg nào vi ph8m ít hrn thì tst nhiên su ?Hvc ?ánh giá cao hrn. Phong 

trào thi ?ua su ?Hvc tgng k=t mwi tu:n mQt l:n vào ti=t sinh ho8t l1p cuFi 

tu:n. HS trong l1p tham gia phong trào thi ?ua mQt cách sôi ngi và 

nghiêm túc. Uvt tgng k=t ?:u tiên ?ã ?=n. Tg trHmng các tg lên ?Pc b5n 

liEt kê nhfng vi ph8m c]a tg do mình ?Hvc phân công theo dõi. U=n lúc 

này thì tình huFng ?ã n5y sinh. Các thành viên c]a tg này không ?`ng ý 

v1i b5n liEt kê c]a tg trHmng tg kia. Th= là các em tranh cãi nhau :m c5 

lên, không ai chKu nhH^ng ai. U=n khi cô ch] nhiEm lên gi5ng hoà, các 

em m1i chKu gif trzt t[ trm l8i. Tuy nhiên không khí trong l1p v{n rst 

c|ng th}ng, nhiIu em v{n còn thX hiEn s[ gizn df trên gHrng m)t. 
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Câu h%i 

Bi"n pháp t) ch+c thi ,ua c/a cô H2ng t4t và ch7a t4t ch8 nào? Cách 

kh=c ph>c? 

 

 

 

 

 

 

 

“TH$A CÔ... EM B, M-T TI/N” 

H2i tr6ng báo hi=u ti?t h@c sau giD ra chEi vang lên. Cô giáo bJKc vào lKp 

và bNt OPu bài giQng. NhJng bài h@c mKi chS bNt OPu OJTc vài phút thì 

mWt HS OYng lên nói th[t thanh “ThJa.. Ja..Ja.. cô, em b^ m[t ti_n `. Em 

mang ti_n Oi Oóng Oa may O2ng phcc. Sau giD ra chEi vào em không th[y 

Oâu”. CQ lKp nh6n nháo, em HS b^ m[t ti_n không ngfng khóc.  

N?u b`n là GV Oó, b`n si làm gì? 

1. Yêu cPu HS Oó ng2i xu6ng và nói: “Ti_n em mang Oi thì phQi c[t gio 

cpn thqn chY. Bây giD m[t r2i cô bi?t làm th? nào”. 

2. Ngfng ngay bài giQng Oa “truy tìm ths ph`m”. 

3. Khuyên em HS bình tvnh, r2i d`y ti?p. Dành thDi gian cu6i giD Oa giQi 

quy?t. 

Câu h%i: 

— Phân tích 7u và nh7Bc c/a m8i cách giDi quyGt. 
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— Trình bày cách gi.i quy1t c3a b5n. 

 

 

 

2.3. Tình huống sư phạm có liên quan đến việc giáo dục toàn diện học 

sinh (trong giờ học chính khoá và hoạt động ngoài giờ lên lớp) 

“C"U GIÚP CÔ GIÁO” 

(S/u t2m) 

Trong m:t gi< h>c môn Toán lCp 5, cô giáo vH lên bKng m:t vòng tròn và 

N/<ng kính. 

Cô giáo: Các em hãy nhìn lên bKng, Nây là vòng tròn và N/<ng kính cXa nó. 

Nam: Còn theo em, Nó là cái mông! 

Cô giáo t]c quá, ch_y Ni tìm th2y Hiau tr/bng và cùng quay vd lCp h>c. 

Cô giáo: Th/a Neng chí Hiau tr/bng, Nam là m:t h>c trò h/ và không 

hifu gì vd hình h>c... 

Hiau tr/bng: Hgn láo, hgn láo quá! Thh ai Nã vH cái mông lên bKng thh này? 

Câu h%i: 

— Gi.i quy1t tình hu8ng trên nh: th1 nào? 

 

 

 

 

 

— Bài h>c rút ra t@ tình hu8ng Aó. 
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“T P VI!T L#I” 

Th(y giáo m/i 012c phân công d9y m:t l/p trong tr1>ng. Trong ti@t 0(u 

tiên lên l/p, v$a vi%t lên b'ng vài ch* thì bên d/0i có ti%ng HS nói to: 

“Ch* th4y x5u quá, th4y v9 t:p vi%t l<i 0i”. 

Câu h!i: 

— Trong tình hu"ng trên, b%n nên gi(i quy)t nh/ th) nào? 

 

 

 

 

 

— Bài h.c kinh nghi/m rút ra t2 tình hu"ng 5ó. 

 

 

 

“NHMM” 

Trong gi> lên l/p, b9n phát phi@u hOc tPp cho HS. Khi vRa phát xong, lên 

bàn GV, b9n phát hiUn 0ã phát nh(m bài tPp.  

B9n giXi quy@t nh1 th@ nào? 

1. Xin l]i HS và 0i thu l9i bài tPp 0ó và phát l9i bài tPp theo yêu c(u. 

2. B9n yêu c(u HS xem bài tPp vRa phát và hai HS phát hiUn 012c 0ibu gì. 

Sau 0ó yêu c(u HS bXo quXn bài tPp 0ó 0d ho9t 0:ng sau sf dùng và phát 

bài tPp 0úng v/i yêu c(u. 

Câu h'i: 

— B8n s: ch;n cách gi=i quy>t nào? Vì sao? 

 

 

 

— Ngoài hai cách trên, b8n có cách gi=i quy>t khác không? 
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“VIÊN G'CH NH*” 

,-n ti-t ,1o 34c, cô giáo yêu c=u HS l@p 5B lDy tranh Hnh 3ã sKu t=m 

3KMc cho bài d1y mà cô 3ã yêu c=u HS chuQn bR tS trK@c, nhKng có rDt 

nhiUu HS không có. Khi hYi lí do thì nhiUu em 3ã trH l]i là b^ m_ bHo 

phHi t`p trung vào hbc môn Toán và Ti-ng Vidt 3e còn 3i thi. 

Cô bgt 3=u bài giHng cha mình bing mjt câu chuydn: 

Có mjt c`u bé nb, trên 3K]ng vU nhà 3ã 31p phHi mjt viên g1ch nhY. 

C`u bnc bji 3á viên g1ch vào lU 3K]ng roi 3i th`t nhanh vU nhà. C`u 

nôn nóng mu^n vU s@m 3e xem chi-c bàn hbc cha c`u m@i mua tqng. 

Chi-c bàn th`t 3_p, nhKng chrng may phHi kê s mjt cht nUn 3Dt không 

bing phrng lgm nên c4 thDy chông chênh, c=n ki-m mjt v`t gì 3ó 3e 

chêm s chân bàn. C`u bé vut nh@ ra viên g1ch nhY mình 3ã 31p phHi 

trên 3K]ng và ch1y 3i nhqt lDy viên g1ch 3ó. Không ng], viên g1ch 3ã 

giúp kê chân bàn th`t vwng chgc. 

Câu chuydn ke 3KMc ngSng l1i. Nhìn mjt lKMt khgp phòng, cô nói ti-p: 

Môn hbc cô d1y cho các em cyng gi^ng nhK viên g1ch nhY 3ó. Môn hbc 

này là môn phu, trong suy nghz cha b^, m_ các em và nhiUu ngK]i là nhK 

th-, bsi môn hbc này chKa bao gi] 3KMc là môn thi. NhKng mai sau trên 

con 3K]ng bK@c chân vào 3]i, mjt môn hbc nhK mjt viên g1ch nhY 

cyng s{ làm cho bHn thân mti ngK]i hoàn hHo h|n, phHi không? Cujc 

3]i không phHi ch~ là nhwng l=n thi c�... 

Câu h%i: 

— "ánh giá v) cách gi+i quy/t c1a cô giáo. 

 

 

 

— Bài h8c rút ra t; tình hu=ng >ó. 
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“CÔ $Ã SAI” 

Trong ti1t sinh ho4t l6p, sau khi s< k1t thi =ua là =1n ph?n =@ vui có 

thDEng (ph?n câu hHi và =áp án do cô giáo chuLn bN). Sau khi =Qc câu 

hHi, cô giáo gQi HS trS lTi, mVt HS trS lTi =úng rXi mà cô cY bZt trS lTi l4i 

nhi[u l?n v6i lí do g?n =úng rXi. Các em HS trong l6p v^n ngoan ngoãn 

=Da tay xin trS lTi. Các câu trS lTi sau cba các em có sca chút ít v[ ngôn td 

nhDng nVi dung v^n không thay =ei. Cô giáo v^n cho là chDa =úng. $1n 

chdng b@n em trS lTi thêm, tình tr4ng v^n nhD th1. Cô giáo thhy câu hHi 

không khó mà không có em nào trS lTi =úng. Nghi ngT, cô xem l4i câu 

hHi và =áp án trS lTi m6i thhy mình =ã sai. 

Trong tình hu@ng =ó có thj có hai cách giSi quy1t: 

1. Cô c@ tình nói là sai =j thc các em. 

2. Cô =ã nh?m và các em =úng. Tht cS các em trS lTi =úng =[u xYng =áng 

nhon ph?n thDEng. 

Câu h%i: 

B!n s% ch(n cách gi,i quy0t nh2 th0 nào? Vì sao? 

 

 

 

2.4. Tình huống sư phạm có liên quan đến việc đánh giá học sinh 

“CÔ CHpM $IrM KHÔNG CÔNG BvNG!” 

Khi tan h!c, cô giáo chb nhixm nghe thhy hai h!c sinh l6p mình nói 

chuy"n v#i nhau: “Hôm nay b4n Hoa =Qc th1 mà cô cyng cho =ijm 10, 

trong khi b4n Thu{ =Qc t@t h<n l4i ch| =D}c 8 =ijm. $úng là cô không 

công b�ng”. 

Câu h%i 

— B!n nên x< lí ra sao khi nghe HS nói nh2 vFy? 
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— Bài h&c rút ra t, tình hu0ng trên là gì? 

 

 

 

 

 

“!I#M HÌNH TH*C” 

Trong ti3t Toán, th7y Khiêm tr< bài ki@m tra giBa hCc kì. Các HS trong 

lIp nhKn nhLp nhMn bài ki@m tra. Em OPQc 8 hay 9 hoTc 10 Oi@m... cWng 

có em 4 Oi@m. Nhi[u em cP]i reo sung sPIng, có em im lTng bu_n r7u. 

Thôi thì Oa mCi tâm trcng. 

Beng hai em HPng và Thgng tranh cãi nhau khá to. Thgng nói: “TI làm 

cWng Oúng nhP ky mà sao lci ít hmn ky 1 Oi@m?” 

Nghe thky th3, th7y giáo Oi xupng, c7m bài ki@m tra caa Thgng lên xem 

r_i nhq nhàng lên ti3ng: 

“Th7y cho Oi@m vMy là Oúng r_i, vì bài làm caa em brn, vi3t lci cru th< 

nBa nên em bL trs 1 Oi@m. V[ viuc này th7y Oã thông báo vIi các em 

r_i mà.” 

Câu h%i 

— Cách 7ánh giá bài ki:m tra và cách x> lí c@a thAy Khiêm có 7úng không? 

TGi sao? 

 

 

 

 

—  Bài h&c nào nên rút ra t, viJc chKm 7i:m bài ki:m tra c@a HS c@a thAy Khiêm? 
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2.5. Tình huống sư phạm có liên quan đến việc phối hợp với các lực 

lượng giáo dục trong và ngoài trường để quản lí, giáo dục HS 

(đoàn thể, phụ huynh HS,...) 

 !C GÌ LÚC (Ó MÌNH “BI0N M1T" 

Có m6t l9n, hai HS trong lCp tôi chG nhiHm vi phJm n6i quy hNc tOp. Em 

A là HS thTUng xuyên vi phJm n6i quy, còn em B mCi vi phJm l9n Z9u. 

Tôi g[i thT mUi ph\ huynh cGa hai em Z]n g^p. Khi ph\ huynh Z]n, 

chTa kap hbi han thì lUi ld cGa tôi Zã tuôn ra rfi. Bao nhiêu t6i lgi cGa em 

A tôi Zhu ki ra h]t. Sau khi ki xong, tôi yêu c9u ph\ huynh làm bkn cam 

k]t phki nhlc nhm con mình thTUng xuyên. (]n lúc Zó, va ph\ huynh Zã 

nhon nJi ngfi nghe tôi ki tp nãy Z]n giU mCi r\t rè lên ti]ng: “Cô si, tôi là 

ph\ huynh cGa em B”. 

Nghe xong câu nói cGa ph\ huynh, tôi TCc phki chi mình “bi]n mvt” 

ngay bây giU thì twt bi]t mvy. 

Câu h%i 

T!i sao cô ch* nhi,m l!i lâm vào hoàn c2nh nh3 v4y? Bài h8c kinh 

nghi,m nào nên rút ra t? tình huBng này? 

 

 

 

 

 

 

 

“PHy HUYNH BAO CHE KHUY0T (I}M CHO CON” 

D�ng ZT�c gia Zình nuông chihu. Em ham chsi, nhihu l9n Zi hNc mu6n, 

vi phJm n6i quy làm knh hTmng Z]n lCp. Trong lCp lJi hay nói chuyHn, 

làm viHc riêng,... Nhihu l9n GVCN lCp nhlc nhm mà em chTa s[a ch�a 

khuy]t Ziim. GVCN lCp bu6c phki mUi gia Zình em Z]n g^p Zi trao Z�i 

tìm biHn pháp giúp Z� em. Khi g^p GVCN, gia Zình lJi có thái Z6 bao 

che khuy]t Ziim cho con. HN ZTa ra ZG lí do: Con Zi hNc mu6n, hay 

không chu�n ba bài do bOn công viHc gia Zình... 
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Câu h%i 

Tr"#c tình tr*ng nh" v-y, GVCN l#p nên có cách tác 9:ng 9;n gia 9ình và 

b@n thân em DEng nh" th; nào cho có hiGu qu@? 

 

 

 

 

 

 

2.6. Tình huống sư phạm có liên quan đến việc giáo dục học sinh cá biệt 

“VIÊN PH(N” 

Th,y Vinh - GV th3c t5p 7ang ch:a bài t5p môn Toán cho lBp. BEng mFt 

viên phIn bay tJ dLBi lên trúng ngay 7,u th,y. Sau mFt hQi truy tìm thS 

phTm không ra, th,y b3c mình không tiWp tXc ch:a bài t5p n:a và báo lTi 

vBi cô Lan - GVCN lBp. [L\c tin, cô Lan xu^ng ngay lBp chS nhi_m. Cô 

nh`c nha chung cho cb lBp vc t,m quan treng cSa vi_c ch:a các bài t5p, 

vc ý thgc th chgc ki lu5t. Sau 7ó cô 7c c5p 7Wn vIn 7c vJa xby ra a lBp. 

BiWt vi_c truy tìm thS phTm tiWp tXc sl không có hi_u qub, cô Lan lên 

tiWng: 

“Cô 7ã 7L\c biWt ai là ngLoi gây ra s3 c^ vJa rQi 7q bnh hLang 7Wn vi_c 

ch:a bài cSa cb lBp, có ll em 7ó csng 7ã ân h5n l`m rQi. TrLBc m`t, cô 

mu^n em gây ra lEi nên 7Wn xin lEi th,y Vinh. NWu vì 7ùa giun vBi bTn 

bên dLBi mà vô tình xúc phTm th,y thì thành th5t xin lEi th,y, th,y sl tha 

thg thôi.” 

KWt qub, em HS phTm lEi 7ã t3 gwp th,y Vinh 7q nh5n lEi vBi th,y. 

Câu h%i: 

— B*n 9ánh giá nh" th; nào vM cách gi@i quy;t cNa thOy Vinh? Cô Lan? 
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— N#u là b(n, b(n s, gi/i quy#t nh4 th# nào? Vì sao? 

 

 

 

 

 

“NH#NG M'NH BÀI KI,M TRA” 

Sau khi nh8n xét xong k>t qu@ bài kiCm tra cGa HS trong lIp, cô Lan Anh, 

GV thOc t8p, cPm xQp bài Ri xuSng tr@ cho t8n tay tUng em. X>n chY 

ThZng, vUa cPm bài cô tr@, ThZng vUa li>c nhìn lên c^t ghi RiCm sS. M^t 

con sS 2 tròn trbnh. Xc mdt, không kep Rfc lgi nh8n xét cGa cô, tohc, tohc 

bài kiCm tra Rã be ThZng xé ra làm 4 m@nh. Thu8n tay, ThZng vo tròn các 

m@nh vln và ném xuSng gPm bàn trmIc sO ngn ngác cGa các bhn. Cô Lan 

Anh quay lhi hci: “Thi sao em lhi xé bài kiCm tra nhm v8y?”. Không chút 

RZn Ro, ThZng Ráp: “Bài cGa em, không thích thì em xé”. Và ct th> ThZng 

tr@ lgi tay Rôi vIi cô. Nh8n Rmuc lgi ph@n ánh tU cô Lan Anh vv hành vi 

cGa em ThZng, cô chG nhiwm mgi em ThZng cuSi buxi y lhi cho cô gdp. 

Sau khi chz cho ThZng ng{i y gh> bên chnh RSi diwn vIi mình, cô chG 

nhiwm hci: “Em có bi>t vì sao cô mgi em gdp cô không?”. “Thma cô có h!”, 

lúng túng ThZng lên ti>ng. Cô yêu cPu ThZng trình bày lhi sO viwc vUa x@y 

ra trên lIp và tO nh8n xét vv viwc làm cGa mình. Lúc RPu ThZng còn 

loanh quanh bao biwn cho viwc làm cGa mình. Cô chG nhiwm im ldng, vIi 

nét mdt vUa nghiêm khZc vUa ch�m chú nhìn và nghe ThZng nói. Lgi 

trình bày cGa ThZng ngZc ngt dPn r{i tZt h�n. CuSi cùng ThZng Rã nh8n 

cái sai cGa mình và hta s�a ch�a khuy>t RiCm. Mzm cmgi, cô nh� nhàng: 

“N>u em Rã thOc sO nh8n ra cái sai cGa mình thì hãy R>n gdp cô Lan Anh 

và xin lYi cô Qy Ri. Cô hi vfng em s� không tái phhm khuy>t RiCm này n�a 

nhé!”. Xc mdt ThZng Ráp kh�: “Vâng h!”. 

Câu h%i: 

— :ánh giá cách gi/i quy#t c=a cô giáo ch= nhi?m lAp. 
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— Bài h&c rút ra t, tình hu0ng trên là gì? 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2: Xây dựng bài tập tình huống sư phạm  

1. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG 2 

— N#m %&'c các yêu c-u c. b0n khi xây d8ng tình hu<ng s& ph?m. 

— HBc viên xây d8ng 10 tình hu<ng s& ph?m và gi0i quyHt các tình hu<ng 

s& ph?m %ó theo quy trình. 

2. THÔNG TIN CƠ BẢN 

1. Yêu cầu khi xây dựng bài tập tình huống sư phạm 

Khi xây d8ng bài tNp tình hu<ng s& ph?m trong công tác cPa ng&Ri 

GVCN, c-n tuân thP các yêu c-u chung cPa viWc xây d8ng tXng tình 

hu<ng s& ph?m cYng nh& xây d8ng hW th<ng tình hu<ng s& ph?m. Các 

yêu c-u %ó là: 

1.1. Tình huống sư phạm được xây dựng phải phù hợp và phục vụ cho 

việc thực hiện mục đích, nhiệm vụ giáo dục HS 

\ây là yêu c-u quan trBng nh]t, %0m b0o cho quá trình xây d8ng tXng 

tình hu<ng s& ph?m %i %úng h&_ng. Yêu c-u này %òi hbi tình hu<ng s& 

ph?m ph0i chca %8ng nhdng thông tin có liên quan %Hn tri thcc, kinh 

nghiWm ve công tác giáo dfc HS cPa GVCN l_p, %h trong quá trình gi0i 

quyHt tình hu<ng, GV si có c. hji hình thành, cPng c<, phát trihn trí 

thcc, kl nmng và thái %j c-n thiHt, phù h'p v_i công tác giáo dfc HS o 

nhà tr&Rng tihu hBc. 

1.2. Tình huống sư phạm phải mang tính khái quát 

Tính khái quát trong tình hu<ng thh hiWn o chq, viWc gi0i quyHt nhdng 

tình hu<ng này ph0i mang l?i cho GV nhdng bài hBc kinh nghiWm, nhdng 

kl nmng chung %h tX %ó GV có thh vNn dfng gi0i quyHt nhdng v]n %e cùng 

lo?i horc có liên quan thh hiWn trong các tình hu<ng muôn màu, muôn 

vs cPa th8c titn công tác giáo dfc HS o tihu hBc. 
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1.3. Tình huống sư phạm phải mang tính phổ biến 

Tình hu&ng s) ph+m ph-i ch0a 23ng v5n 26 b0c xúc c:n gi-i quy=t, 

th)@ng x-y ra trong công tác giáo dFc HS cIa ng)@i GV L tr)@ng tiMu 

hNc. PM tQ viRc gi-i quy=t nhSng tình hu&ng này, GV sU có kh- nXng thích 

0ng nhanh chóng vZi các v5n 26 c:n gi-i quy=t thông th)@ng trong công 

tác giáo dFc. Ngoài ra, c\ng c:n xây d3ng c- nhSng tình hu&ng th^nh 

tho-ng ho_c ít khi g_p trong công tác giáo dFc, 2M khi gi-i quy=t nhSng 

tình hu&ng s) ph+m, GV bi=t cách gi-i quy=t nhi6u lo+i tình hu&ng s) 

ph+m và sU không ba b5t ng@ 2&i vZi b5t kì lo+i tình hu&ng nào có thM x-y 

trong ho+t 2bng giáo dFc. 

1.4. Tình huống sư phạm phải phù hợp với đặc điểm của nhà trường 

tiểu học Việt Nam 

Nbi dung và hình th0c biMu hiRn cIa tình hu&ng ph-i vQa mang 2_c 

tr)ng chung v6 con ng)@i, v6 các m&i quan hR,... cIa con ng)@i ViRt Nam 

2)cc thM hiRn qua ngôn ngS ti=ng ViRt, l+i vQa ph-n ánh 2_c tr)ng riêng 

v6 con ng)@i, v6 các m&i quan hR,... cIa con ng)@i mang tính 2aa ph)eng 

2)cc thM hiRn trong ngôn ngS 2aa ph)eng. Pi6u này khi=n cho tình 

hu&ng trL nên g:n g\i và có s0c thuy=t phFc. 

1.5. Tình huống sư phạm được xây dựng phải gắn với thực tiễn công 

tác giáo dục HS ở tiểu học 

Yêu c:u này 2)cc xây d3ng trên ce sL th&ng nh5t giSa lí lugn và th3c 

tihn trong quá trình giáo dFc. Có thM sj dFng nhSng tình hu&ng gi- 

2anh, nhSng tình hu&ng giáo dFc 2ã x-y ra tQ th@i xa x)a, nhSng tình 

hu&ng v6 công tác giáo dFc HS dihn ra L các 2aa bàn khác nh)ng 2ã 

bi=n 2li 2M phù hcp vZi th3c tihn vZi lZp, tr)@ng hay L 2aa ph)eng 

mình. Pi6u này 2-m b-o viRc gi-i quy=t tình hu&ng s) ph+m không 

tách r@i th3c tihn công tác giáo dFc HS. 

1.6. Tình huống sư phạm được đưa ra phải gây nên sự tranh cãi khi 

giải quyết 

Yêu c:u này 2òi hoi v5n 26 trong tình hu&ng 2)cc trình bày có ý nghqa và 

liên quan 2=n công tác giáo dFc mà GV c:n nghiên c0u. V5n 26 2ó có thM 

gây nên nhSng xung 2bt v6 quan 2iMm giSa các GV và nó cho phép có 

nhi6u con 2)@ng l3a chNn 2M trình bày cách gi-i quy=t v5n 26. K=t qu- 

cu&i cùng cIa viRc gi-i quy=t tình hu&ng không ph-i 2)a ra mbt 2áp án 

2úng cho viRc gi-i quy=t mbt tình hu&ng cF thM nào 2ó, mà quan trNng 
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h!n, là cung c*p cho GV nh/ng bài h2c kinh nghi4m chung v7 chi8n l9:c 

gi;i quy8t tình hu@ng. 

1.7. Trong khi giải quyết tình huống sư phạm không nên cung cấp sẵn 

một vài cách giải quyết vấn đề 

N8u yêu cDu này E9:c E;m b;o thì qua vi4c gi;i quy8t tình hu@ng, GV có 

c! hHi EI chia sK sL hiIu bi8t v7 nHi dung tình hu@ng, v7 nh/ng ENnh 

h9Ong giá trN cRa h2 và nh/ng khía cTnh có kh; nUng xác thLc và không 

xác thLc cRa vi4c gi;i quy8t mà h2 E7 xu*t. 

1.8. Tình huống sư phạm được xây dựng trong công tác giáo dục HS 

phải đảm bảo tính hệ thống với sự phong phú, đa dạng 

Tình hu@ng diYn ra trong công tác giáo dZc HS r*t phong phú và Ea 

dTng. Do v_y, các tình hu@ng s9 phTm E9:c xây dLng không ph;i là mHt 

t_p h:p ngau nhiên mà là mHt h4 th@ng tình hu@ng trong công tác giáo 

dZc HS cRa ng9bi GVCN lOp vOi nhi7u kd nUng khác nhau. 

1.9. Tình huống sư phạm phải được xây dựng với nhiều mức độ giải 

quyết khác nhau 

Có tình hu@ng dY gi;i quy8t, có tình hu@ng khó gi;i quy8t, có tình hu@ng 

E!n gi;n, có tình hu@ng phec tTp, có tình hu@ng trong Eó chf chea ELng 

mHt v*n E7, có tình hu@ng trong Eó chea ELng nhi7u v*n E7... 

H4 th@ng tình hu@ng s9 phTm E9:c xây dLng nh9 v_y mOi có thI Eáp 

eng vOi logic nh_n thec cRa ng9bi h2c trong quá trình h2c t_p, Eáp eng 

nguyên tgc tUng dDn mec EH luy4n t_p. 

2. Xây dựng và giải quyết các tình huống sư phạm  

(B"n t& '(a ra m,t tình hu0ng s( ph"m và xác '9nh cách gi;i quy>t) 
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3. NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG 2 

1. Phân tích các yêu c.u khi xây d3ng tình hu6ng s8 ph:m. 
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2. Khi xây d*ng các tình hu2ng s4 ph6m t48ng 9ng v;i các k= n>ng, lo6i 

tình hu2ng nào phù hDp v;i anh chF h8n? Vì sao? 
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