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Liệt kê các phương pháp giảng dạy 

mà bạn biết hoặc đã sử dụng ? 

 ………………….. 

 …………………. 

 …………………. 

 …………………. 

 ………………….. 

 ………………….. 

 …………………. 



Phương pháp giảng dạy 

 Thuyết trình (Lecture) 

 Thao diễn minh họa (Demonstration) 

 Thực hành (Practical work) 

 Hội thảo (Seminar) 

 Mô phỏng (Simulation) 

 Đóng vai (Role play) 

 Kinh nghiệm công tác (Work experience) 

 Đi thực tế (Field trip) 



Phương pháp giảng dạy(tiếp) 

 Động não (Braistorming) 

 Thảo luận nhóm (Discussion group) 

 Bài tập (Exercise) 

 Hướng dẫn từng học viên (One to one instruction) 

 Đào tạo dựa trên máy tính (Computer-base 
training) 

 Đào tạo qua giải quyết vấn đề (Problem-base 
training) 

 Nghe nhìn (Audio visual) 

 Tập huấn (Workshop) 

 Nghiên cứu tình huống (Case study) 



Ưu, nhược điểm của từng 

phương pháp 

 



Thuyết trình 

Ưu điểm 

 Đến được với nhiều 

người nghe 

 Đề cập được nhiều 

thông tin một cách 

nhanh chóng 

 Dễ tổ chức 

Nhược điểm 

 Người nghe thụ động 

 Thông tin một chiều 

 Có thể trở nên nhàm 

chán 

 Học viên không thể 

thể hiện được kiến 

thức và kỹ năng 



PP động não  

 Mô tả: 

  GV nêu chủ đề, tất cả lớp cho ý kiến về 

chủ đề đó trong thời gian ngắn. 

 Ghi nhận tất cả các ý kiến 

 Cùng nhau phân tích các ý kiến và thống 

nhất. 

 



Ưu điểm 

 Có thể tìm thấy giải pháp cho một vấn đề. 

 Khuyến khích sự tham gia tích cực của 

học viên. 

 Phát triển kỹ năng diễn đạt, thuyết phục… 

 



Nhược điểm 

 Có thể mất thời gian vào những ý tưởng 

không thực tế. 

 Có thể gây nên tình trạng lộn xộn, không 

thống nhất. 



PP đóng vai 

 Một tình huống thực được dựng lên 

 Học viên đóng các vai thích hợp trong tình 

huống đó; 

 Mọi người phân tích và thảo luận về vai đã 

đóng 



Ưu điểm 

 Kích thích HV thảo luận, tích cực tham gia 

 Khuyến khích sự phân tích, tưởng tượng 

và khả năng phê bình, nhận xét 

 



Nhược điểm 

 Mất nhiều thời gian 

 Một số HV e dè, ngại tham gia 

 



Lưu ý 

 Tình huống và các vai diễn phải được xác 
định rõ ràng 

 Phải nhạy cảm với những quan điểm khác 

 Khi cần có thể phê phán khéo léo, và phân 
tích vai diễn 

 Người điều khiển cần có năng lực và có 
bản lĩnh. 

 Đối xử lịch sự với tất cả các ý kiến, 

 Không đánh giá thái độ. 



Thao diễn minh họa 

Ưu điểm 

 Khơi dậy sự quan 

tâm với chủ đề 

 Sử dụng nhiều giác 

quan như nghe, nhìn, 

cảm giác 

 Có thể dùng vật thực 

hoặc mô hình tốt 

Nhược điểm 

 Không thích hợp với 

lớp đông 

 HV không quan tâm 

nếu minh họa kéo dài 


