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A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

N�i dung module s� ch� rõ b�n ch�t c�a ho�t ��ng h�c t�p và vai trò c�a 

ho�t ��ng h�c t�p �"i v#i s$ phát tri&n n'ng l$c nh�n th(c c�a h�c sinh 

nói chung, h�c sinh trung h�c ph+ thông nói riêng.  

N�i dung module gi#i thi/u v0 �1c �i&m tâm lí h�c sinh trung h�c ph+ 

thông, giúp ng56i ��c hi&u rõ các �1c �i&m ho�t ��ng h�c t�p c�a h�c 

sinh trung h�c ph+ thông t7 n�i dung, ph58ng pháp và các n�i dung tâm 

lí trong ho�t ��ng h�c t�p c�a h�c sinh trung h�c ph+ thông. Trên c8 s: 

�ó, có th& có các bi/n pháp giúp �; h�c sinh trung h�c ph+ thông h�c 

t�p có k=t qu�. 

B. MỤC TIÊU 

Về kiến thức 

Trên c8 s: n?m v@ng các �1c �i&m tâm lí c8 b�n c�a h�c sinh trung h�c 

ph+ thông, hi&u rõ b�n ch�t c�a ho�t ��ng h�c t�p và các �1c �i&m c8 

b�n c�a ho�t ��ng h�c t�p : h�c sinh trung h�c ph+ thông.  

Về kĩ năng 

Trên c8 s: hi&u �1c �i&m ho�t ��ng h�c c�a h�c sinh, có th& �5a ra �5Ac 

các bi/n pháp giúp �; h�c sinh h�c t�p có k=t qu�: Giúp h�c sinh thích 

h�c, bi=t cách h�c có hi/u qu�. 

Về thái độ 

Tôn tr�ng và khuy=n khích tính ch� ��ng, tính ��c l�p c�a h�c sinh 

trong ho�t ��ng h�c t�p. Có thái �� chia sF v#i các áp l$c v0 thành tích 

h�c t�p c�a h�c sinh. 

C. NỘI DUNG 

Hoạt động 1. Tìm hiểu một số quan điểm về hoạt động học tập. 

Có nhi0u quan �i&m khác nhau v0 ho�t ��ng c�a con ng56i. B�n hãy li/t 

kê nh@ng quan �i&m v0 ho�t ��ng h�c t�p mà b�n bi=t. Quan �i&m nào 

theo b�n là �úng nh�t? 
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— Các quan �i&m v0 ho�t ��ng h�c t�p: 

 

 

 

— Quan �i&m �úng �?n nh�t là: 

 

 

— Vì sao? 

 

 

 

 

 

B�n hãy �	c nh�ng thông tin d��i �ây �� t�ng thêm hi�u bi�t v� các quan 

�i�m v� ho�t �!ng h	c t"p. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

— Thuy�t th' nh(t: nghiên c(u h�c t�p theo quan �i&m ti=p c�n hành vi. 

— Thuy�t th' hai: nghiên c(u h�c t�p theo quan �i&m ti=p c�n nh�n th(c. 

— Thuy�t th' ba: nghiên c(u h�c t�p theo quan �i&m xã h�i. 

1. Thuy�t nghiên c�u h�c t�p theo quan �i�m ti�p c�n hành vi 

Ng56i �Ou tiên �óng góp cho thuy=t này là nhà sinh lí h�c I.P. Pavlôv, 

ông �ã có công phát hi/n nghiên c(u c8 ch= ph�n x� có �i0u ki/n. Sau �ó, 

nhà tâm lí h�c hành vi ng56i MT là J. Watson �ã tri&n khai áp dUng thành 

t$u này c�a I.P. Pavlôv vào nghiên c(u tâm lí. Ông �ã �5a ra công th(c  

S → R, trong �ó S (Stimulus) là kích thích và R (Reaction) là ph�n (ng. 

Ti=p sau �ó là quan �i&m hành vi ti=n b� h8n c�a B.F. Skinn8 v#i công 

th(c S ← R, ho1c �ôi khi là S ← → R c�a Kantor. M1c dù các công th(c 

trên có nh@ng nét khác nhau, nh5ng �0u có �i&m chung: Hành vi ch/ là 

m1i liên h2 tr4c ti�p gi�a c5 th� v�i môi tr�6ng, tâm lí và ý th'c ch:ng 

qua ch/ là nh�ng hi2n t�;ng th<a. 
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Nh5 v�y, vi/c h�c t�p di^n ra theo c8 ch= hình thành ph�n (ng tr$c ti=p 

gi@a cá nhân v#i môi tr56ng bên ngoài và b_ qua s$ tham gia c�a tâm lí, 

ý th(c cá nhân. 

2. Thuy�t nghiên c�u h�c t�p theo quan �i�m ti�p c�n nh�n th�c 

Thuy=t này cho rang h�c t�p không ch� di^n ra : bên ngoài, mà còn di^n 

ra : trong �Ou v#i m(c �� trí tu/ (tinh thOn). Edward Tolman là ��i di/n 

c�a nhóm này cho rang m�i hành vi c�a con ng56i �0u có nh�n th(c, do 

�ó ít nhi0u nó là ý th(c. Hành vi có ý th(c �5Ac hi&u là nh@ng tr56ng 

hAp mà “> th6i �i�m thích h;p này c5 th� chuy�n t< tình tr�ng s@n sàng 

trA l6i bBng con ��6ng ít phân hoá, sang tình tr�ng s@n sàng trA l6i bBng 

con ��6ng phân hoá �5n”, nghTa là n�i dung ý th(c �5Ac hoàn toàn quy 

v0 các quá trình nh�n th(c. Nh5 v�y, theo ông nghiên c(u h�c t�p ph�i 

h5#ng vào quá trình bên trong, quá trình trí tu/, ch( không ph�i thông 

qua các thao tác, hành vi bên ngoài. 

3. Thuy�t nghiên c�u h�c t�p theo quan �i�m xã h i  

Ti=p thu các quan �i&m trên, các công trình nghiên c(u theo thuy=t này 

cho rang: h�c t�p không ch� di^n ra trong cá nhân con ng56i hay con v�t, 

mà h�c t�p có th& di^n ra thông qua s$ quan sát ng56i khác trong môi 

tr56ng xã h�i, t(c là ng56i này h�c ng56i kia theo c8 ch= b?t ch5#c. 

Albert Bandura (��i di/n c�a thuy=t này) cho rang h�c t�p thông qua quan 

sát ng56i khác �& b?t ch5#c, h�c t�p lfn nhau. Ví dU, trong t�p th& dUc, 

m�t ng56i t�p mfu, ng56i khác quan sát làm theo. Trong th$c ti^n, có m�t 

d�ng bài t�p khác là v7a nh�n th(c, v7a quan sát b?t ch5#c làm theo. 

Theo h5#ng nghiên c(u này, các nhà tâm lí h�c Liên Xô ci, �1c bi/t là 

j.B. Encônhin �ã nh�n m�nh tính mUc �ích, ��ng c8 và �5a ra lí thuy=t 

ho�t ��ng h�c t�p. 

4. Thuy�t �i"u ki$n hoá c& �i�n (Classical conditioning theory) 

Thu�t ng@ “Di�u ki2n hoá” �5Ac dùng �& ch� các quá trình h�c t�p c8 b�n 

trong thuy=t �i0u ki/n hoá c+ �i&n hay �i0u ki/n hoá tích c$c. Các thuy=t 

trên �0u nham �5a ra các �i0u ki/n mà nh6 chúng m�t s$ thay �+i trong 

hành vi c�a con ng56i �5Ac di^n ra. H� gi�i thích: v#i m�t kích thích  

�1c bi/t trong �i0u ki/n nh�t �knh, cho s$ xu�t hi/n nh@ng ph�n (ng 

(nh@ng hành vi �5Ac t�o thành). 
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—  N�i dung c�a thuy=t �i0u ki/n hoá c+ �i&n 

Thuy=t �i0u ki/n hoá c+ �i&n t�p trung vào �i0u ki/n làm xu�t hi/n 

nh@ng ph�n (ng không ch� �knh nh5: nhFp tim, huy�t áp, các cAm xúc 

không tr4c ti�p ki�m soát ��;c có th& k=t n"i v#i nh@ng s$ v�t hay hi/n 

t5Ang �1c bi/t. Thuy=t này quy h�c t�p vào s$ liên t5:ng hay ch?p n"i 

gi@a kích thích bên ngoài v#i ph�n (ng c8 th&, theo công th(c S — R.  

j�i di/n c�a thuy=t �i0u ki/n hoá c+ �i&n là nhà sinh lí h�c I.P. Pavlôv và 

nhà tâm lí h�c hành vi J. Watson. 

Xu�t phát t7 quan ni/m v0 s$ th"ng nh�t gi@a c8 th& v#i môi tr56ng, 

I.P. Pavlôv cho rang: các ph�n x� chính là nhân t" c�a s$ thích (ng 

th56ng xuyên hay là th'ng bang th56ng xuyên gi@a c8 th& và môi tr56ng. 

Trong tr56ng hAp hoàn c�nh ít thay �+i thì s$ thích (ng c�a c8 th& v#i môi 

tr56ng �5Ac th$c hi/n bang nh@ng ph�n x� bnm sinh, di truy0n mà theo  

I.P. Pavlôv �ó là nh@ng ph�n x� không �i0u ki/n (ph�n x� này có c� : 

ng56i và v�t). Trong th$c ti^n, môi tr56ng s"ng c�a con ng56i là �a d�ng 

và luôn bi=n ��ng, do v�y �& thích (ng v#i s$ thay �+i c�a môi tr56ng thì 

con ng56i không ch� d$a vào nh@ng ph�n x� không �i0u ki/n mà còn 

ph�i d$a vào lo�i ph�n x� m#i, ph�n x� này �5Ac hình thành trong �6i 

s"ng cá th& — �ó là ph�n x� có �i0u ki/n. Ph�n x� có �i0u ki/n là phAn 

'ng t(t y�u cIa c5 th� �1i v�i nh�ng kích thích bên ngoài hoJc bên trong 

c5 th�, ��;c th4c hi2n nh6 s4 tham gia cIa vK não. Ph�n x� có �i0u ki/n 

�5Ac thành l�p trên c8 s: hình thành �56ng liên h/ thOn kinh t�m th6i 

mà qua �ó các luong xung ��ng thOn kinh �5Ac dfn truy0n. Theo I.P. Pavlôv, 

vi/c thành l�p �56ng liên h/ thOn kinh m#i này ch� �5Ac th$c hi/n trong 

tr56ng hAp trên v_ não xu�t hi/n �ong th6i hai �i&m h5ng ph�n: �i�m th' 

nh(t thu�c trung khu ph�n x� không �i0u ki/n, �i�m th' hai thu�c trung 

khu nh�n kích thích có �i0u ki/n. Khi kích thích x�y ra �ong th6i gi@a hai 

�i&m này s� hình thành m�t �56ng liên h/ thOn kinh t�m th6i �& t�o 

thành m�t cung ph�n x� m#i. Cung ph�n x� này �5Ac I.P. Pavlôv phát 

hi/n ra khi làm th$c nghi/m vi/c hình thành ph�n x� ti=t n5#c b�t : chó.  

j& xem con chó ho�t ��ng nh5 th= nào, ông �ã làm th$c nghi/m v0 tuy=n 

n5#c b�t và các tuy=n tiêu hoá trên chó và th�y con chó b?t �Ou ti=t n5#c 

b�t khi cho th(c 'n vào mi/ng nó và s$ ti=t n5#c b�t này là m�t ph�n x� 
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mà chó không cOn ph�i h�c. I.P. Pavlôv cing r�t ng�c nhiên khi phát hi/n 

ra con chó cing b?t �Ou ti=t n5#c b�t khi nhân viên cho nó 'n b5#c vào 

phòng và ông rút ra: ph�n x� ti=t n5#c b�t v#i th(c 'n và nhân viên cho 

chó 'n có liên h/ v#i nhau. Sau �ó, ông ti=p tUc làm th$c nghi/m vi/c hình 

thành ph�n x� ti=t n5#c b�t c�a chó v#i ánh �èn (ho1c rung chuông), l1p 

�i l1p l�i nhi0u lOn và th�y khi b�t �èn (rung chuông) thì chó cing ti=t 

n5#c b�t. Nh5 v�y, kích thích trung gian (ánh �èn ho1c rung chuông) �ã 

tr: thành kích thích có �i0u ki/n và ph�n x� ti=t n5#c b�t �ã tr: thành 

ph�n x� có �i0u ki/n. Qua th$c nghi/m c�a I.P. Pavlôv, ta th�y ph�n x� có 

�i0u ki/n �ã �5Ac hình thành và trên v_ não c�a chó �ã hình thành �5Ac 

�56ng liên h/ thOn kinh t�m th6i gi@a trung khu thk giác (ti=p nh�n ánh 

sáng) và �i&m ��i di/n trên v_ não c�a trung khu ti=t n5#c b�t : hành t�y. 

Ph�n x� có �i0u ki/n này là ph�n x� có �i0u ki/n c+ �i&n do I.P. Pavlôv 

phát hi/n ra hay còn g�i là �i0u ki/n hoá c+ �i&n. Quá trình �i0u ki/n hoá 

c+ �i&n có th& tóm t?t bang s8 �o sau: 

 

 

 

 

 

 

 

J. Watson �ã ch(ng minh rang trF con cing có th& h�c �5Ac c�m xúc sA 

hãi thông qua �i0u ki/n hoá c+ �i&n. Th$c nghi/m c�a ông và các trA lí 

vào nh@ng n'm 1920 là m�t ví dU: C�u bé Albert 11 tháng tu+i �5Ac 

ng56i l#n cho xem con chu�t b�ch. C�u bé r�t thích thú m�m c56i và �ùa 

ch8i v#i nó. Nh5 v�y, ph�n (ng lúc �Ou c�a c�u bé v#i con chu�t b�ch là 

ph�n (ng d58ng tính. Khi Albert �=n gOn con chu�t, ng56i ta gây m�t 

Kích thích không �i0u 

ki/n �5Ac k=t hAp v#i 

kích thích trung gian 

(kích thích trung tính) 

nhi0u lOn, hình thành 

m"i quan h/ gi@a hai 

kích thích �ó. 

M�t kích thích không 

�i0u ki/n gây ra m�t 

ph�n (ng không �i0u 

ki/n. 

 

Kích thích trung gian 

tr: thành m�t kích 

thích có �i0u ki/n và 

t�o ra m�t ph�n (ng 

có �i0u ki/n. 

 

Tr5#c khi  

�i0u ki/n hoá 

Trong khi  

�i0u ki/n hoá 

Sau khi  

�i0u ki/n hoá 
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ti=ng ��ng m�nh bên tai con chu�t làm Albert gi�t n�y mình. Sau vài lOn 

gây ra ph�n (ng c1p �ôi c�a Albert v#i con chu�t: con chu�t bò t#i (kích 

thích có �i0u ki/n), v#i ti=ng ��ng m�nh (kích thích không �i0u ki/n) t�o 

cho c�u bé có ph�n (ng là c( con chu�t bò t#i là khóc thét và bò �i chu 

khác (ho�ng sA). Vì v�y, J. Watson cho rang có th& t�o ra hOu h=t các 

ph�n (ng c�a trF �áp l�i v#i môi tr56ng n=u có th& ki&m soát �5Ac môi 

tr56ng c�a em bé. Công th(c S — R c�a J. Watson �5Ac hi&u: S (Stimulus) 

là m�t kích thích xác �knh di^n ra trong môi tr56ng s"ng và là cái 

quy=t �knh t�o ra m�t ph�n (ng nh�t �knh R (Reaction) c�a c8 th& �& 

�áp l�i kích thích �ó. Ông cho rang m�i hành vi �0u có th& t�o ra và 

�5Ac �i0u khi&n b:i công th(c S — R, n=u bi=t m�t trong hai y=u t" này 

thì nh�t �knh s� �oán �5Ac y=u t" th( hai. CU th&: n=u bi=t S1 thì có 

th& �oán �5Ac R1 t58ng (ng và n=u bi=t R2 thì có th& suy ra S2. Rõ ràng 

là J. Watson �ã c$c �oan hoá quan �i&m c�a I.P. Pavlôv, ông �ã �ánh 

�ong hành vi c�a con ng56i v#i con v�t, lo�i b_ tâm lí, ý th(c ra kh_i 

hành vi. Trong th$c ti^n, hành vi c�a con ng56i liên quan và th"ng 

nh�t ch1t ch� v#i tâm lí, ý th(c; mui con ng56i �0u có b�n s?c riêng, 

không ai gi"ng ai và vì v�y có S1 ch5a ch?c �ã có R1 mà có th& l�i là R2. 

Tuy nhiên, trong th$c t=, các nhà qu�ng cáo th56ng áp dUng thuy=t �i0u 

ki/n hoá c+ �i&n �& gây thái �� d58ng tính �"i v#i nh@ng s�n phnm c�a 

xí nghi/p mình bang cách l1p �i l1p l�i nh@ng hình �nh c1p �ôi nh5: 

hình �nh c�a m�t ng56i �ang có nh@ng giây phút vui vF, h5ng ph�n 

(kích thích không �i0u ki/n) v#i m�t s�n phnm (giOy th& thao — kích thích 

có �i0u ki/n), nhà qu�ng cáo �ã làm cho ta liên t5:ng s�n phnm qu�ng 

cáo v#i nh@ng c�m xúc t"t �wp (ph�n x� không �i0u ki/n) do kích thích 

có �i0u ki/n gây ra. 

ji0u ki/n hoá c+ �i&n còn giúp ta gi�i thích �5Ac s$ hình thành các thái 

�� trong cu�c s"ng mà nhi0u khi ta không hi&u �5Ac tính vô lí c�a nó.  

Ví dU: khi xem xét thái �� c�a b�n thân v#i m�t ng56i nào �ó, nhi0u khi 

ta không th& gi�i thích �5Ac t�i sao ta l�i có thái �� nh5 v�y? ji0u này  

có th& gi�i thích: ta có thái �� nh5 v�y là vì c8 th& nhi0u lOn di^n ra s$ 

c1p �ôi c�a kích thích c�m xúc v#i �"i t5Ang t�o ra thái �� tiêu c$c. 

Chxng h�n, anh B ghét nh@ng ng56i m1t tàn nhang vì th6i th8 �u anh ta 

th56ng bk m�t ng56i nh5 v�y �ánh ��p. 
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—  Các nguyên t?c c�a �i0u ki/n hoá c+ �i&n 

+  Nguyên tMc t"p nhiNm 

Mu"n h�c �5Ac ph�n x� có �i0u ki/n thì kích thích không �i0u ki/n và 

kích thích có �i0u ki/n (kích thích trung tính) ph�i �5Ac l1p �i l1p l�i 

nhi0u lOn cùng nhau. Th6i kì mà trong �ó nh@ng s$ c1p �ôi này di^n ra, 

ph�n x� có �i0u ki/n dOn dOn tr: nên m�nh h8n và ch?c ch?n s� x�y ra 

�5Ac g�i là t�p nhi^m c�a ph�n x� có �i0u ki/n. 

+  Nguyên tMc d"p tMt (m�t ph�n x� có �i0u ki/n) 

Khi ph�n x� có �i0u ki/n �ã �5Ac hình thành, n=u kích thích có �i0u ki/n 

�5Ac l1p �i l1p l�i mà không �i kèm v#i kích thích không �i0u ki/n �& 

c�ng c" thì ph�n x� �ó s� y=u dOn và m�t �i. S$ y=u dOn và m�t �i m�t 

ph�n x� �ã h�c �5Ac g�i là s$ d�p t?t. 

+  Nguyên tMc phOc hPi t4 phát 

M1c dù không �5Ac c�ng c", ph�n x� �ã h�c bk y=u dOn và m�t �i nh5ng 

không m�t �i ngay (không bk d�p t?t hoàn toàn). I.P. Pavlôv nh�n th�y 

rang sau m�t th6i gian nào �ó m�t ph�n x� có �i0u ki/n t5:ng ch7ng bk 

d�p t?t ��t nhiên l�i xu�t hi/n và ông g�i �ó là s$ phUc hoi t$ phát. 

+  Nguyên tMc phi�m hoá và phân bi2t 

I.P. Pavlôv cing nh�n th�y: có th& d�y cho chó có ph�n x� ti=t n5#c b�t 

v#i ti=ng chuông, ti=ng kêu c�a cái thìa, ti=ng kêu c�a máy... Nh5 v�y, 

các kích thích gi"ng nhau, con v�t có th& có nh@ng ph�n (ng gi"ng nhau, 

trong nh@ng �i0u ki/n t58ng t$ g�i là s$ phi=m hoá. Ông còn th�y, có th& 

d�y cho chó phân bi/t �5Ac các kích thích gOn gi"ng nhau. Ví dU: chó ch� 

ti=t n5#c b�t v#i ánh �èn màu xanh mà không ti=t n5#c b�t v#i ánh �èn 

màu �_. Nh5 v�y, con chó �ã có kh� n'ng phân bi/t các kích thích, s$ 

phân bi/t này là kh� n'ng t�o ra �i0u ki/n hoá c�a m�t ph�n (ng v#i kích 

thích này, trong khi l�i d�p t?t �i ph�n (ng v#i kích thích khác. 

—  Nh@ng (ng dUng c�a thuy=t �i0u ki/n hoá c+ �i&n 

M1c dù còn nh@ng h�n ch= nh�t �knh, song thuy=t �i0u ki/n hoá c+ �i&n 

�ã �5Ac áp dUng trong nhi0u lTnh v$c: 

+  Trong d�y h	c và giáo dOc 
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•  Quá trình d�y h�c là quá trình thành l�p : h�c sinh h/ th"ng các ph�n x� 

có �i0u ki/n. Vi/c thành l�p ph�n x� có �i0u ki/n : mui h�c sinh là khác 

nhau vì mui ng56i có m�t ki&u thOn kinh khác nhau. Vì v�y, ph�i chú ý 

�=n nguyên t?c cá bi/t hoá trong d�y h�c. 

•  Trong d�y h�c, �& hình thành ki=n th(c m#i cho h�c sinh m�t cách d  ̂

dàng, ch?c ch?n ph�i d$a vào nh@ng ki=n th(c �ã h�c. Ki=n th(c m#i 

�5Ac hình thành l�i �5Ac ghép vào h/ th"ng nh@ng ki=n th(c �ã bi=t. 

•  Trong công tác giáo dUc, vi/c hình thành thói quen và m�t s" n0n n=p 

sinh ho�t hang ngày cho trF cing �5Ac th$c hi/n theo c8 ch= máy móc 

c�a công th(c S — R. 

+  Trong m!t s1 lQnh v4c khác cIa cu!c s1ng 

•  Trong lTnh v$c thông tin qu�ng cáo, ng56i ta cing d$a vào vi/c hình 

thành ph�n x� có �i0u ki/n trên c8 s: nh@ng ph�n x� không �i0u ki/n. 

•  Trong lTnh v$c y h�c, ng56i ta sz dUng thuy=t �i0u ki/n hoá c+ �i&n �& 

ch@a b/nh bang cách tác ��ng lên toàn b� c8 th&, thôi miên, th5 giãn... 

•  Trong lTnh v$c ch'n nuôi, ng56i ta t�o kích thích �& d�y tam nh� t8 bang 

cách k=t hAp bóng t"i (trong t� h�p) v#i nhi/t �� cao. Sau m�t th6i gian 

t�p luy/n, bóng t"i tr: thành tín hi/u �m áp và là kích thích gây ph�n x� 

nh� t8 c�a con tam. T58ng t$ nh5 v�y, ng56i ta t�o ra kích thích �& gà �F 

hai tr(ng trong m�t ngày bang cách dùng ánh sáng �èn t�o ra hai �êm 

trong 24 gi6... 

•  Trong lTnh v$c lao ��ng s�n xu�t, ng56i ta t+ ch(c lao ��ng k=t hAp ngh� 

ng8i m�t cách hAp lí, làm vi/c �úng gi6 gi�c, ��ng viên lao ��ng kkp th6i, 

sz dUng màu s?c kích thích lao ��ng... T�t c� nh@ng y=u t" �ó t�o nên 

ph�n x� có �i0u ki/n �& kích thích ng56i lao ��ng t'ng n'ng su�t lao ��ng. 

•  Trong lTnh v$c quân s$, khi khoa h�c quân s$ ch5a phát tri&n, ng56i ta 

sz dUng hu�n luy/n chim bo câu �5a th5, chó, cá heo trinh sát, ong bò v� 

tham gia �ánh gi1c... 

•  Trong lTnh v$c ngh/ thu�t, ng56i ta d�y kh� �i xe ��p, d�y chó �á bóng... 

 Thuy�t �i"u ki$n hoá tích c/c (Operant Conditioning) 
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Ti=p tUc quan �i&m ti=p c�n hành vi c�a J. Watson, n'm 1930 B.F. Skinner �i 

sâu nghiên c(u h�c thuy=t c�a I.P. Pavlôv và phát hi/n ra c8 ch= h�c t�p 

quan tr�ng (c8 ch= ph�n x� — tác ��ng có �i0u ki/n, hành vi — tác ��ng) 

gOn nh5 ng5Ac l�i v#i c8 ch= ph�n x� — �áp l�i, hành vi — �áp l�i c�a  

I.P. Pavlôv. Theo ông, c8 ch= h�c t�p mà thuy=t �i0u ki/n hoá c+ �i&n 

�5a ra quá c(ng nh?c, ch� gi�i thích �5Ac các hành vi có tính ph�n x�  

c�a con ng56i và nh@ng ph�n x� �ó di^n ra không ch� �knh xu�t phát t7 

m�t kích thích. Trong th$c ti^n, hành vi c�a con ng56i v#i t5 cách là 

nh@ng ph�n x� có �i0u ki/n còn ph(c t�p h8n nhi0u, n=u ch� d7ng l�i : 

thuy=t �i0u ki/n hoá c+ �i&n thì s� không th& gi�i thích �5Ac. Ki&u hành 

vi này �5Ac gi�i thích bang thuy=t �i0u ki/n hoá tích c$c hay �i0u ki/n 

hoá t�o tác. 

 —  N�i dung c�a thuy=t �i0u ki/n hoá tích c$c 

Thuy=t �i0u ki/n hoá tích c$c c�a B.F. Skinner �5Ac xây d$ng t7 th$c 

nghi/m làm trên chim bo câu. CU th&: ông nh"t chim bo câu vào long 

th$c nghi/m, trong �ó có m�t chi=c �Ta quay tròn, trong �Ta có các ô v#i 

màu s?c khác nhau, ô màu �_ t58ng (ng v#i h�t ��u, còn các ô khác 

không có gì. Trong quá trình �Ta quay, n=u chim bo câu m+ vào ô màu �_ 

thì xu�t hi/n ph�n (ng c�ng c" là h�t ��u, còn n=u m+ vào các ô màu 

khác thì s� không có ph�n (ng c�ng c" xu�t hi/n. M�t thí nghi/m �i&n 

hình n@a c�a B.F. Skinner là chu�t h�c ��p cOn câu c8m: chu�t �5Ac 

nh"t trong h�p, �áy h�p có m�t chu kh�p khi^ng, khi bk �n thì m: n?p 

��y th(c 'n. Chu�t lang thang trong chuong (��ng tác ngfu nhiên và t$ 

phát), tình c6 dfm lên chu kh�p khi^ng và �5Ac th5:ng th(c 'n. Th= là 

nó hi&u �5Ac bài h�c th$c tî n “t4 mình ��p cRn câu c5m”. Nh5 v�y, : 

�ây s� xu�t hi/n m"i liên h/ gi@a m+ �úng màu �_ (R) v#i kích thích 

ph�n (ng th5:ng h�t ngô (S), dfm lên chu kh�p khî ng (R) v#i kích thích 

ph�n (ng th5:ng th(c 'n (S), con v�t �ã h�c �5Ac m"i liên h/ R — S. So 

v#i thuy=t �i0u ki/n hoá c+ �i&n c�a J. Watson thì thuy=t �i0u ki/n hoá 

tích c$c c�a B.F. Skinner có s$ khác nhau: 

+  Trong quá trình �i0u ki/n hoá c+ �i&n, kích thích (S) có �i0u ki/n có th& 

x�y ra b�t c( lúc nào (b�t �èn b�t kì lúc nào), ph�n (ng ti=t n5#c b�t �y 

cing có th& x�y ra. Do �ó, hành vi này là hành vi không ch� �knh, kích 

thích x�y ra tr5#c ph�n (ng (hành vi). Ví dU:  
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Kích thích (S) Ph�n ng (R) 

— Cá nhân bk �i/n gi�t. — Gi�t n�y ng56i ho1c kêu thét lên. 

— Cá nhân b�t ng6 nghe ti=ng ��ng m�nh. — Gi�t n�y ng56i ho1c kêu thét lên. 

— Cá nhân bk gõ vào �Ou g"i. — Ph�n x� gi�t chân. 

 

+  Trong quá trình �i0u ki/n hoá tích c$c, kích thích (S) không ph�i t$ nó 

dfn �=n hành vi. Khi kích thích xu�t hi/n, nó thúc �ny con v�t t�o ra 

hành vi t58ng (ng. j"i v#i con ng56i, con ng56i dùng hành vi c�a mình 

nh5 m�t công cU �& ��t �=n phOn th5:ng và phOn th5:ng ch� x�y ra khi 

có hành vi �úng. Vì v�y, hành vi mang tính ch� ��ng t(c là hành vi (R) 

làm theo mUc �ích có tính ch� ��ng �& có phOn th5:ng (S). Trong 

tr56ng hAp này, kích thích di^n ra sau ph�n (ng (hành vi). Ví dU:  

Ph�n ng (R) Kích thích (S) 

— Cá nhân làm vi/c.  — j& nh�n l58ng. 

— Cá nhân �i th5 vi/n. — j& ��c sách. 

— Cá nhân làm vi/c tích c$c. — j& �5Ac th5:ng và t'ng l58ng. 

 

—   Nh@ng nguyên t?c c8 b�n c�a �i0u ki/n hoá tích c$c 

+  Nguyên t?c t�o dáng và k=t chuui 

•  T�o dáng là s$ c�ng c" t7ng b5#c nh_ trong ti=n trình ��t t#i mUc �ích 

hay hành vi mong mu"n. Hành vi t�o dáng �5Ac th& hi/n rõ : các con 

thú �5Ac ng56i hu�n luy/n t�o ra. jOu tiên, ng56i hu�n luy/n khen 

th5:ng b�t c( m�t ph�n (ng nào c�a con v�t h8i gi"ng v#i hành vi mong 

mu"n. Sau �ó, t7ng b5#c m�t, h� ch� khen th5:ng nh@ng ph�n (ng ngày 

càng gi"ng h8n v#i hành vi mong mu"n. 

•  K�t chuTi là s$ hình thành m�t th( t$ n"i ti=p c�a các ph�n (ng mà nó 

dfn �=n m�t s$ khen th5:ng theo sau ph�n (ng cu"i cùng c�a chuui dây 

chuy0n. Nh@ng ng56i d�y thú th56ng b?t �Ou k=t chuui bang cách t�o 

dáng lOn �Ou �"i v#i ph�n (ng cu"i cùng. Khi ph�n (ng này �ã �5Ac 
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hình thành t"t roi, ng56i d�y thú t�o dáng cho nh@ng ph�n (ng s#m h8n 

trong chuui dây chuy0n, sau �ó c�ng c" chúng bang cách cho con v�t 

m�t c8 h�i �& hình thành nh@ng ph�n (ng sau này trong chuui dây 

chuy0n mà ph�n (ng cu"i cùng s� t�o ra v�t c�ng c". 

+  Nguyên t?c c�ng c" và tr7ng ph�t 

•  CIng c1 là s$ khích l/, khen th5:ng nghTa là dùng hình th(c khen 

th5:ng �& làm t'ng c56ng hành vi mong mu"n. Nói cách khác là dùng 

các k=t qu� �& t'ng c56ng hành vi. V�t c�ng c" là b�t kì m�t k=t qu� mà 

nó t'ng c56ng hành vi �i theo sau nó. Có th& di^n t� quá trình c�ng c" 

bang s8 �o: 

 K=t qu�    Tác dUng 

 Hành vi → V�t c�ng c" → Hành vi �5Ac t'ng c56ng (ho1c l1p l�i) 

Có hai hình th(c c�ng c" là c�ng c" d58ng tính và c�ng c" âm tính. 

C�ng c" d58ng tính là t�o ra nh@ng kích thích hài lòng, tho�i mái, d  ̂

chku khi ng56i ta làm �úng. Ví dU: Con v�t làm t"t hành vi theo ng56i 

hu�n luy/n �& �5Ac th5:ng kwo ho1c mía; ng56i công nhân làm t"t công 

vi/c �& �5Ac nh�n th5:ng. 

C�ng c" âm tính là t�o ra nh@ng kích thích không hài lòng, khó chku 

nh5ng vfn ��t �5Ac mUc �ích làm t'ng c56ng hành vi mong mu"n. Ví dU: 

Con v�t không th$c hi/n theo �úng hành vi mong mu"n, bk tr7ng m?t 

gây c�m xúc khó chku song vfn c" g?ng th$c hi/n cho t"t; ng56i công 

nhân làm vi/c có nh@ng kích thích gây khó chku nh5 �"c công (giám thk) 

luôn �i qua giám sát, m1c dù khó chku nh@ng anh ta vfn ph�i chú ý làm 

t"t công vi/c. 

•  Tr<ng ph�t là quá trình làm suy y=u hay ng'n ch1n hành vi bang nh@ng 

kích thích không tho�i mái. Th56ng s$ tr7ng ph�t hay lfn l�n v#i c�ng c" 

âm tính. Quá trình c�ng c" luôn làm t'ng c56ng hành vi, còn s$ tr7ng 

ph�t l�i làm gi�m ho1c ng'n ch1n hành vi. Có th& dî n t� quá trình tr7ng 

ph�t bang s8 �o: 

K=t qu�    Tác dUng 

Hành vi → V�t tr7ng ph�t → Hành vi bk suy y=u ho1c gi�m dOn 
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— Nh@ng (ng dUng c�a thuy=t �i0u ki/n hoá tích c$c 

Dùng �i0u ki/n hoá tích c$c �& gây ra hành vi �úng m�t cách ch� ��ng. 

+  Trong lao ��ng s�n xu�t cing nh5 trong h�c t�p, (ng dUng lí thuy=t �i0u 

ki/n hoá tích c$c �& khuy=n khích ng56i lao ��ng, h�c t�p ph�n ��u lao 

��ng, h�c t�p �& �5Ac khen th5:ng (t(c là dùng hình th(c c�ng c" 

d58ng tính). Ngoài vi/c khen th5:ng còn cOn có s$ ki&m tra, giám sát, 

khích l/ ng56i lao ��ng hay ng56i h�c. Bên c�nh �ó cing cOn có s$ trách 

ph�t rõ ràng, �úng m(c v#i ng56i lao ��ng hay ng56i h�c khi h� th$c 

hi/n hành vi ch5a �úng. 

+  KT thu�t d�y h�c d$a trên c8 s: t�o tác gây nhi0u �n t5Ang là “D�y h	c 

chính xác”. M�t giáo viên d�y h�c chính xác ít khi ��c bài gi�ng mà 

th56ng t+ ch(c, �i0u khi&n vi/c h�c t�p c�a h�c sinh �& h� t$ h�c và h�c 

lfn nhau. Các h�c sinh �5Ac h�c cách �ó s� v� �5Ac bi&u �o s$ ti=n b� 

hang ngày c�a mình trên nh@ng bi&u �o chunn. Các bi&u �o cung c�p cho 

h� nh@ng thông tin t(c thì nên nó t�o �i0u ki/n thu�n lAi cho vi/c h�c t�p 

có hi/u qu� h8n. 

+  M�t (ng dUng khác là d�y h�c có s$ trA giúp c�a máy tính. H�c sinh có 

s$ tác ��ng qua l�i v#i các ch58ng trình máy tính ph(c t�p, nó cung c�p 

s$ c�ng c" t(c thì c�a nh@ng ph�n (ng chính xác các ch58ng trình �5Ac 

�knh t"c �� theo s$ ti=n b� c�a h�c sinh và cho phép h�c sinh �i vào các 

ch58ng trình nhánh nham nh�n �5Ac giúp �; �1c bi/t trong các lTnh v$c 

y=u kém c�a h�. 

+  Trong y h�c và trong các v�n �0 xã h�i, thuy=t �i0u ki/n hoá tích c$c 

cing �5Ac (ng dUng r�ng rãi. 

 H	c t"p và nh"n th'c 

Theo quan �i&m ti=p c�n hành vi nh5 trên �ã trình bày thì các tác gi� 

ch5a chú ý �=n nh�n th(c trong quá trình h�c t�p. Theo h�, nghiên c(u 

h�c t�p th$c s$ khách quan khoa h�c ch� cOn nghiên c(u nh@ng bi&u 

hi/n ra bên ngoài (hành vi bên ngoài,) t(c là ch� t�p trung ch� y=u vào 

khía c�nh thay �+i hành vi trong quá trình h�c t�p (ch� quan tâm t#i S và R). 

GOn �ây, nhi0u nhà tâm lí h�c �ã t�p trung vào vai trò c�a nh�n th(c 

trong h�c t�p. T7 “nh"n th'c” b?t nguon t7 ti=ng Latinh có nghTa là  
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“hi�u bi�t” và dùng �& ch� các quá trình mà nh6 chúng con ng56i thu 

nh�n và t+ ch(c các thông tin. ji0u �ó có nghTa là nh6 nh�n th(c mà 

chúng ta hi&u �5Ac th= gi#i c�a chúng ta nh5 th= nào. 

Th$c t= cho th�y: c� thuy=t �i0u ki/n hoá c+ �i&n và �i0u ki/n hoá tích 

c$c �0u có th& �5Ac nhìn nh�n theo quan �i&m nh�n th(c. Trong thuy=t 

�i0u ki/n hoá c+ �i&n, chính con v�t �ã h�c �5Ac m�t tín hi/u “Ti�ng 

chuông nh� mu1n báo sMp có th'c �n rPi”. Trong thuy=t �i0u ki/n hoá 

tích c$c, con v�t có th& thu nh�n các thông tin v0 m�t hành ��ng nào �ó 

s� dfn �=n m�t k=t qu� nào �ó trong m�t môi tr56ng nh�t �knh và :  

�ó �ã di^n ra quá trình h�c t�p. Ví dU: Con chu�t có th& h�c �5Ac  

“N�u mình rX phAi, rPi rX trái, rPi l�i rX trái n�a thì mình có th� ��n ��;c 

cu1i cIa mê l!, > �ó �ã có s@n th'c �n”. Theo các quan �i&m trên thì s$ 

h�c t�p ch� �8n thuOn là s$ liên k=t theo c8 ch= “kích thích — phAn 'ng”,  

s� �5Ac di^n ra theo s$ t�p nhi^m và áp dUng các thông tin. 

S$ h�c t�p có th& di^n ra không cOn c�ng c", có th& bang quan sát và h�c 

các kT x�o v�n ��ng. 

 H	c t"p không có cIng c1 

Các nhà tâm lí h�c �ã nghiên c(u và th�y rang ��ng v�t có th& h�c �5Ac 

t7 môi tr56ng s"ng c�a chúng mà không cOn c�ng c". K=t qu� nghiên 

c(u này là m�t trong nh@ng c8 s: cho cách ti=p c�n nh�n th(c �"i v#i 

quá trình h�c t�p. 

Trong nhi0u th$c nghi/m v0 h�c t�p, chu�t �ã ch(ng t_ nó có th& h�c 

v5At qua mê l�, nó có th& h�c ch�y theo m�t l� trình �& dfn �=n m�t s$ 

khen th5:ng nào �ó. Ng56i ta cho rang vi/c h�c này là k=t qu� c�a m�t 

lo�t các liên k=t “kích thích — phAn 'ng” �5Ac c�ng c". Ví dU, con chu�t 

có th& h�c liên k=t m�t s$ r� ph�i v#i cái cza th( nh�t, m�t s$ r� trái v#i 

cái cza th( hai và c( nh5 th= cho �=n khi ��t �5Ac th(c 'n. Nh5 v�y, s$ 

c�ng c" cho toàn b� vi/c k=t chuui ph�n (ng �ã giúp chu�t h�c �5Ac 

�56ng �i trong mê l� �& dfn t#i th(c 'n. 

Tuy nhiên, nhà tâm lí h�c E. Tolman l�i hoài nghi rang m�t chuui các 

liên k=t “kích thích — phAn 'ng” nh5 th= không ph�i là c8 s: chính cho s$ 

h�c t�p c�a chu�t. N'm 1938, E. Tolman �ã làm thí nghi/m: th� con 

chu�t vào trong mê l�, �& nó �i tha thnn trong mê l� m�t tuOn r5;i, 
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không có phOn th5:ng. Sau �ó �1t th(c 'n vào cu"i mê l� thì chúng có 

th& �i nhanh qua mê l� �=n v#i th(c 'n gi"ng nh5 con chu�t �ã �5Ac 

c�ng c" bang th(c 'n trong mê l� tr5#c kia. Qua thí nghi/m, E. Tolman 

�ã phát hi/n ra ngay c� nh@ng con chu�t không �5Ac c�ng c" bang th(c 

'n cing h�c �5Ac �56ng �i c�a nó trong mê l� và nh5 v�y vi/c c�ng c" 

không th$c s$ cOn thi=t cho quá trình h�c t�p. Theo ông, vi/c chu�t �i l�i 

tha thnn trong mê l� �ã hình thành “BAn �P nh"n th'c” v0 môi tr56ng 

xung quanh nó, t7 �ó nó nhanh chóng h�c �5Ac cách �knh h5#ng trong 

môi tr56ng �& dfn t#i th(c 'n. 

“BAn �P nh"n th'c” là m�t bi&u t5Ang tinh thOn v0 các m"i quan h/ gi@a 

các �ka �i&m xu�t hi/n : trong �Ou c�a con v�t. Nó gi"ng nh5 b�n �o 

th$c cung c�p m�t bi&u t5Ang cho nó thông qua thk giác v0 các m"i quan 

h/ �ó. Con ng56i cing hình thành b�n �o nh�n th(c v0 th= gi#i xung 

quanh mình. Chxng h�n, b�n �ang ��p xe �=n tr56ng và b�t chAt g1p 

m�t hàng rào ch?n không v5At qua �5Ac, l�p t(c b�n có th& tìm �=n m�t 

l"i m#i �& �=n tr56ng ngay c� khi b�n ch5a h0 �i theo l"i �ó bao gi6. S: 

dT nh5 v�y là vì cái mà b�n h�c �5Ac không ph�i ch� là m�t trình t$ các 

lOn r� ph�i, r� trái, mà là m�t b�n �o nh�n th(c v0 khu v$c mà tr56ng 

b�n �ang : �ó. 

 H	c t"p bBng quan sát 

� ng56i, vi/c h�c t�p phOn l#n di^n ra không có s$ khen th5:ng hay tr7ng 

ph�t tr$c ti=p nào, có lo�i h�c t�p �8n gi�n ch� là k=t qu� c�a s$ quan sát 

hành vi c�a ng56i khác. Quá trình này g�i là h�c t�p bang quan sát. 

Theo Albert Bandura [1], h�c t�p bang quan sát di^n ra theo b1n b��c: 

chú ý, nh# l�i, tái t�o và ��ng c8 hoá. 

—  Chú ý: Mu"n h�c t�p và làm theo hành vi c�a ng56i khác thì b5#c �Ou 

tiên ph�i t�p trung chú ý, theo dõi c1n k� t7ng thao tác c�a h� và nh�n 

xét t7ng vi/c h� làm nh5 th= nào (phân tích t7ng hành ��ng c�a h�).  

—  Nh� l�i: Sau khi quan sát, phân tích hành ��ng, chúng ta ph�i ghi nh# và 

l5u gi@ hình �nh �ó trên v_ não. 

—  Tái t�o: Sau khi ghi nh# và l5u gi@, chúng ta ph�i sz dUng hình �nh tinh 

thOn �ó và bi=n nó thành hành vi th$c t=. Trong tr56ng hAp khi cOn ph�i 

d$ng l�i, tái t�o l�i nh@ng hình �nh ph(c t�p thì b5#c này có th& khó kh'n. 
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Tuy nhiên, v#i s$ c" g?ng phân tích, ghi nh# và luy/n t�p, con ng56i có 

th& làm �5Ac nhi0u hành vi ph(c t�p mà h� �ã quan sát, ít nh�t cing gOn 

gi"ng nh5 v�y. 

—  D!ng c5 hoá: Con ng56i có th& thu nh�n nhi0u thông tin v0 nhi0u hành 

vi trên c8 s: quan sát �5Ac hành vi c�a ng56i khác. Tuy nhiên, h� ch� có 

th& sz dUng các thông tin này n=u nó tr: thành ��ng l$c thúc �ny h� t�o 

ra hành vi �ó.  

Theo trình t$ b"n b5#c mà Albert Bandura �ã ch� ra : trên, chúng ta cOn 

phân bi/t gi@a h�c t�p và s$ th$c hi/n (s$ t�o ra trong th$c t= m�t ph�n 

(ng �ã h�c �5Ac). 

Trong th$c ti^n có nhi0u kT n'ng, kT x�o, thói quen, giá trk và ni0m tin là 

s�n phnm h�c �5Ac thông qua s$ quan sát c�a ng56i khác. V�n �0 c8 

b�n trong giáo dUc là ph�i �knh h5#ng �& các em bi=t nh�n th(c m�t 

cách �úng �?n giá trk c�a nh@ng hành vi cOn h�c và nh@ng hành vi 

không cOn h�c. 

 H	c các kQ xAo v"n �!ng 

Vi/c h�c các kT x�o v�n ��ng (�i xe ��p, �ánh máy vi tính, ch5i bóng r[, 

�á cRu...) cOn �5Ac k=t hAp c� ba y=u t": nh�n th(c, quan sát và hành vi. 

H�c các kT x�o v�n ��ng th56ng di^n ra theo trình t$: Ban �Ou ng56i h�c 

�5Ac làm quen, nh�n bi=t các thông tin cOn thi=t v0 chúng; sau �ó ng56i 

h�c ph�i h�c theo ki&u quan sát ng56i khác th$c hi/n và cu"i cùng là 

ng56i h�c th$c hành luy/n t�p �& hành vi �5Ac thuOn thUc. Nh5 v�y, con 

ng56i mu"n th$c hi/n thành công nh@ng kT x�o (hành vi) v�n ��ng m#i 

khi �i0u ki/n thay �+i, h� không ch� h�c trình t$ c�a nh@ng cz ��ng mà 

là m�t s8 �o v�n ��ng. M�t quy t?c liên h/ các �i0u ki/n kích thích khác 

nhau v#i nh@ng cz ��ng s� t�o ra nh@ng k=t qu� là h�c �5Ac các kT x�o 

v�n ��ng mong mu"n. 

 Thuy�t ho1t � ng h�c c2a 3.B. Encônhin 

Thuy=t ho�t ��ng h�c c�a D.B. Encônhin ra �6i trên c8 s: lí thuy=t tâm lí 

h�c ��i c58ng, m�t trong c8 s: chính là lí thuy=t v0 ho�t ��ng ch� ��o 

c�a A.N. Lêônchiev. 

Tr5#c h=t, j.B. Encônhin phân t�t c� các �"i t5Ang ho�t ��ng c�a trF em 

t7 lúc m#i sinh �=n lúc tr5:ng thành ra hai l#p A và B. 
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—  L�p A gom nh@ng quan h/ c�a trF em v#i ng56i l#n, v#i xã h�i. 

—  L�p B gom nh@ng quan h/ c�a trF em v#i thiên nhiên, v#i th= gi#i �o v�t 

do loài ng56i sáng t�o (phát hi/n) ra. 

j"i t5Ang ho�t ��ng c�a trF trong hai l#p A và B lúc �Ou còn tr7u t5Ang, 

ch5a phân hoá; sau �ó ngày càng cU th& h8n, phát tri&n tri/t �& h8n 

thành nh@ng �"i t5Ang cU th&. Mui �"i t5Ang xác �knh m�t lo�i hình 

ho�t ��ng và chính s$ phát tri&n c�a mui lo�i hình ho�t ��ng là c8 s: t�o 

ra s$ phát tri&n tâm lí c�a trF em : mui giai �o�n tu+i. 

Theo j.B. Encônhin, s$ phát tri&n tâm lí c�a trF em : mui giai �o�n tu+i 

có nh@ng �1c tr5ng riêng, mui giai �o�n này có m�t ho�t ��ng ch� ��o 

chi ph"i. j& xác �knh tính ch�t c�a ho�t ��ng ch� ��o, cOn d$a vào các 

d�u hi/u c�a nó mà A.N. Lêônchiev �ã �0 ra: 

M!t là, ho�t ��ng ch� ��o là ho�t ��ng mà trong ho�t ��ng �ó �ã n�y 

sinh nh@ng y=u t" m#i �& hình thành m�t ho�t ��ng khác, mà ho�t ��ng 

này s� tr: thành ho�t ��ng ch� ��o : th6i kì ti=p theo. 

Hai là, ho�t ��ng ch� ��o là ho�t ��ng mà nh6 nó các quá trình tâm lí 

riêng lF �5Ac hình thành hay t+ ch(c m�t cách ráo ri=t. 

Ba là, ho�t ��ng ch� ��o là ho�t ��ng mà nh@ng nét nhân cách c�a trF 

em phU thu�c ch1t ch� vào ho�t ��ng �ó [Dfn theo 2; tr.4]. 

j"i v#i l(a tu+i h�c thì j.B. Encônhin cho rang ho�t ��ng ch� ��o là 

ho�t ��ng h�c. V�y ho�t ��ng h�c là gì? Ho�t ��ng h�c có c�u trúc nh5 

th= nào? Quá trình hình thành nó ra sao? 

Sau khi ��c, nghiên c(u thông tin trên, b�n hãy chia sF v#i �ong nghi/p, 

v#i t+ chuyên môn, t+ giáo viên ch� nhi/m �& th$c hi/n nh@ng yêu cOu sau: 

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 

 (1)  B�n hãy phân tích quy trình h�c t�p theo c8 ch= hành vi? 

(2)  B�n hãy phân tích thuy=t nghiên c(u h�c t�p theo quan �i&m xã h�i? 

(3)  B�n hãy phân tích quan �i&m h�c t�p và nh�n th(c. 
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Hoạt động 2. Khái niệm hoạt động học tập. 

Qua nghiên c(u tài li/u th$c ti^n t+ ch(c ho�t ��ng h�c t�p cho h�c sinh 

và tr�i nghi/m c�a b�n thân, b�n hãy nh# l�i và vi=t ra hi&u bi=t, quan 

�i&m c�a mình v0 ho�t ��ng h�c t�p bang cách tr� l6i m�t s" câu h_i sau: 

— Ho�t ��ng h�c t�p là gì? 

 

 

 

 

 

 

 

 

— B�n ch�t c�a ho�t ��ng h�c: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— S$ hình thành ho�t ��ng h�c: 
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— C�u trúc ho�t ��ng h�c: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Giáo viên cOn ph�i làm gì �& tích c$c hoá ho�t ��ng h�c t�p c�a h�c sinh? 
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B�n hãy �1i chi�u nh�ng n!i dung v<a vi�t ra v�i nh�ng thông tin d��i 

�ây và t4 hoàn thành n!i dung trA l6i câu hKi. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

 1. Khái ni$m ho1t � ng h�c t�p 

Các ho�t ��ng khác trong nhà tr56ng nh5 vui ch8i, lao ��ng, chính trk xã 

h�i... cing giúp cho ng56i h�c n?m �5Ac tri th(c, kT n'ng, kT x�o nh5ng 

�ó ch� là k=t qu� phU, k=t qu� �i kèm ho�t ��ng trên mà thôi. Khác hxn 

v#i các lo�i hình ho�t ��ng khác, ho�t ��ng h�c làm bi=n �+i chính b�n 

thân ng56i h�c, h5#ng m�t cách có mUc �ích vào vi/c hình thành nhân 

cách c�a b�n thân ng56i h�c. j.B. Encônhin �ã nêu lên vi/c lTnh h�i tri 

th(c là n�i dung c8 b�n c�a ho�t ��ng h�c và �5Ac xác �knh b:i c�u trúc 

và m(c �� phát tri&n c�a ho�t ��ng h�c. Ông vi=t: “Ho�t �!ng h	c tr��c 

h�t là ho�t �!ng mà nh6 nó diNn ra s4 thay �[i trong bAn thân h	c sinh, 

�ó là ho�t �!ng nhBm t4 bi�n �[i mà sAn pham cIa nó là nh�ng bi�n �[i 

diNn ra trong chính bAn thân chI th� trong quá trình th4c hi2n nó” [3].  

Ho�t ��ng h�c bao gom vi/c �knh h5#ng h�c t�p, l�p k= ho�ch ho�t ��ng, 

b�n thân hành ��ng h�c và vi/c ki&m tra hi/u qu� c�a ho�t ��ng h�c. 

A.N. Lêonchiev, P.Ia. Galperin và N.Ph. Tal5zina xem quá trình h�c t�p 

xu�t phát t7 mUc �ích tr$c ti=p và t7 nhi/m vU gi�ng d�y �5Ac bi&u hi/n 

: hình th(c tâm lí bên ngoài và bên trong c�a ho�t ��ng �ó. 

V.V. jav5�ôv quan ni/m h�c t�p d$a trên c8 s: nâng cao trình �� t5 duy 

lí lu�n [4]. 

N.V. Cud8mina coi h�c t�p là lo�i ho�t ��ng nh�n th(c c8 b�n c�a sinh 

viên, �5Ac th$c hi/n d5#i s$ h5#ng dfn c�a cán b� gi�ng d�y. 

D.N. Bôgôiavlenxki và N.A. Mentrinxcaia chú ý nhi0u nh�t trong ho�t 

��ng h�c là s$ phát tri&n quan h/ gi@a phân tích và t+ng hAp. 

A.V. Pêtrôvxki �ã �knh nghTa v0 ho�t ��ng h�c: Ho�t ��ng h�c là ho�t 

��ng �1c thù c�a con ng56i �5Ac �i0u khi&n b:i mUc �ích t$ giác là lTnh 

h�i nh@ng tri th(c, kT n'ng, kT x�o, nh@ng hình th(c hành vi và các d�ng 

ho�t ��ng nh�t �knh [3].  

Ho�t ��ng h�c t�p là m�t d�ng ho�t ��ng trí tu/, �ây là m�t d�ng ton t�i 

c�a con ng56i, là m�t trong nh@ng nhân t" ch� ��o quy=t �knh tr$c ti=p 

�=n s$ phát tri&n nhân cách c�a con ng56i. 
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Cu�c s"ng c�a con ng56i là m�t chuui các ho�t ��ng �an xen, k= ti=p 

nhau. Trong �ó, ho�t ��ng h�c t�p là m�t trong nh@ng hình th(c lao 

��ng chính. jây là ho�t ��ng không th& thi=u �5Ac c�a con ng56i, nham 

ti=p thu, lTnh h�i nh@ng thành t$u, nh@ng tri th(c, nh@ng kinh nghi/m 

xã h�i — lkch sz c�a xã h�i loài ng56i �ã tích lu� �5Ac qua nhi0u th= h/. 

Trong quá trình h�c t�p, lTnh h�i kinh nghi/m xã h�i, n0n v'n hoá c�a 

nhân lo�i, cá nhân có th& ti=n hành bang nhi0u cách h�c khác nhau. 

Thông th56ng có hai cách h�c: H�c ngfu nhiên và h�c có mUc �ích. 

*  H	c ngbu nhiên: NghTa là ng56i h�c lTnh h�i tri th(c, kinh nghi/m, hình 

thành nh@ng kT n'ng, kT x�o cing nh5 ph58ng th(c hành vi thông qua 

vi/c th$c hi/n các ho�t ��ng khác nhau trong �6i s"ng hang ngày. jây là 

d�ng h�c �5Ac th$c hi/n m�t cách không ch� �knh, không có mUc �ích 

�1t ra t7 tr5#c, k=t qu� là: nh@ng kinh nghi/m thông qua cách h�c này 

không trùng v#i mUc �ích c�a chính ho�t ��ng hay hành vi. Ng56i h�c 

ch� lTnh h�i nh@ng gì liên quan tr$c ti=p t#i nhu cOu, h(ng thú, các nhi/m 

vU tr5#c m?t, còn nh@ng cái khác thì b_ qua. Cách h�c này ch� mang l�i 

cho con ng56i nh@ng ki=n th(c ti0n khoa h�c, có tính ch�t ngfu nhiên, r6i 

r�c và không h/ th"ng ch( ch5a ph�i là nh@ng tri th(c khoa h�c.  

Tuy nhiên, trong th$c ti^n, �& ton t�i và phát tri&n cing nh5 �& c�i bi=n 

hi/n th$c, con ng56i không ch� d7ng l�i trong cách h�c ngfu nhiên.  

Xã h�i luôn phát tri&n �òi h_i con ng56i ph�i có nh@ng tri th(c khoa h�c, 

ph�i hình thành nh@ng n'ng l$c th$c ti^n mà cách h�c ngfu nhiên d$a 

trên c8 s: ho�t ��ng s"ng hàng ngày không th& �áp (ng �5Ac. Do v�y, 

con ng56i ph�i ti=n hành ho�t ��ng h�c t�p có hi/u qu� h8n, �ó là h�c 

có mUc �ích.  

*  H	c có mOc �ích: jây là m�t ho�t ��ng �1c thù c�a con ng56i, ng56i h�c 

ch� có th& th$c hi/n �5Ac khi h� �ó ��t m�t trình �� nh�t �knh nh5:  

có kh� n'ng �i0u ch�nh các hành ��ng c�a mình m�t cách có ý th(c.  

Kh� n'ng này ch� b?t �Ou �5Ac hình thành vào lúc trF t7 5 — 6 tu+i. H�c có 

mUc �ích giúp ng56i h�c lTnh h�i tri th(c theo m�t h/ th"ng khoa h�c. 

LTnh h�i tri th(c �i t7 d^ �=n khó, t7 �8n gi�n �=n ph(c t�p. Ho�t ��ng 

h�c di^n ra theo k= ho�ch; ch58ng trình �ó �5Ac v�ch ra t7 tr5#c, phù hAp 

v#i tâm sinh lí t7ng l(a tu+i. K=t qu� là, ng56i h�c lTnh h�i �5Ac m�t h/ 

th"ng tri th(c khoa h�c, hình thành hành vi tích c$c và xây d$ng �5Ac c�u 

trúc t58ng (ng c�a ho�t ��ng tâm lí, s$ phát tri&n toàn di/n nhân cách. 
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Có r�t nhi0u khái ni/m v0 ho�t ��ng h�c. Nh5ng t7 s$ phân tích trên có 

th& nói: “Ho�t ��ng h�c là lo�i ho�t ��ng th$c hi/n theo ph58ng th(c 

nhà tr56ng, do ng56i h�c th$c hi/n d5#i s$ h5#ng dfn c�a ng56i l#n 

(thOy giáo) nham lTnh h�i nh@ng tri th(c, khái ni/m khoa h�c và hình 

thành nh@ng kT n'ng, kT x�o t58ng (ng, làm phát tri&n trí tu/ và n'ng l$c 

con ng56i �& gi�i quy=t các nhi/m vU do cu�c s"ng �1t ra” [9].  

 2.  B8n ch9t c2a ho1t � ng h�c 

Ho�t ��ng h�c là m�t trong nh@ng ho�t ��ng c8 b�n c�a con ng56i, �ây 

là quá trình nh�n th(c ��c �áo c�a ng56i h�c, giúp h� phát tri&n nhân 

cách toàn di/n �& thích (ng nhanh chóng v#i s$ bi=n �+i ph(c t�p c�a 

cu�c s"ng. Ho�t ��ng h�c có các �1c �i&m sau �ây:  

—  j"i t5Ang c�a ho�t ��ng h�c là tri th(c và nh@ng kT n'ng, kT x�o t58ng 

(ng v#i tri th(c �y. Mu"n h�c có k=t qu�, ng56i h�c ph�i tích c$c ti=n 

hành nh@ng hành ��ng h�c nham “tái t�o” l�i ph58ng th(c loài ng56i �ã 

phát hi/n, khám phá ra tri th(c �ó. 

—  Ho�t ��ng h�c �5Ac �i0u khi&n m�t cách có ý th(c nham ti=p thu tri 

th(c, kT n'ng, kT x�o. 

—  Ho�t ��ng h�c không h5#ng vào mUc �ích thu th�p, tích lu� tài li/u mà 

h5#ng vào làm thay �+i chính b�n thân ng56i h�c, nâng trình �� phát 

tri&n nh�n th(c nói riêng và tâm lí nói chung lên m�t m(c cao h8n thông 

qua quá trình ti=p thu tri th(c.  

—  Ho�t ��ng h�c không ch� h5#ng vào ti=p thu nh@ng tri th(c, kT n'ng, kT 

x�o m#i mà còn h5#ng vào vi/c ti=p thu nh@ng tri th(c c�a chính b�n 

thân ho�t ��ng h�c — �ó là ph58ng pháp h�c. Mu"n cho ho�t ��ng h�c 

có hi/u qu� thì ng56i h�c ph�i có ph58ng pháp h�c. 

 3.  S/ hình thành ho1t � ng h�c 

* Hình thành ��ng c� h�c  

j�ng c8 c�a ho�t ��ng h�c không có s�n mà hi/n thân : �"i t5Ang c�a 

ho�t ��ng h�c (�ó là nh@ng tri th(c, kT n'ng, kT x�o...) mà ng56i h�c cOn 

chi=m lTnh �& hình thành và phát tri&n nhân cách. 

Có hai lo�i ��ng c8 h�c là: ��ng c8 hoàn thi/n tri th(c và ��ng c8 quan 

h/ xã h�i. 
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—  j�ng c8 hoàn thi/n tri th(c 

Trong quá trình h�c t�p, h�c �& m: r�ng tri th(c, m: r�ng v"n hi&u bi=t 

là ��ng c8 thúc �ny ng56i h�c tích c$c h�c t�p nham lTnh h�i tri th(c, kT 

n'ng, kT x�o. Trong tr56ng hAp này, nguy/n v�ng hoàn thi/n tri th(c 

hi/n thân : �"i t5Ang c�a ho�t ��ng h�c. 

jây là ��ng c8 bên trong c�a ho�t ��ng h�c vì nh@ng y=u t" kích thích 

ng56i h�c xu�t phát t7 mUc �ích h�c, t7 nhu cOu, h(ng thú nh�n th(c 

c�a ng56i h�c. Ng56i h�c mong mu"n hi&u bi=t nh@ng �i0u m#i l�, m: 

r�ng tri th(c và h� th�y tho�i mái, không c'ng thxng, m/t m_i khi h�c. 

—  j�ng c8 quan h/ xã h�i  

Trong quá trình h�c t�p, �i0u khi=n ng56i h�c say s5a h�c ngoài s$  

h�p dfn, lôi cu"n c�a tri th(c còn vì các quan h/ xã h�i (h�c �& phUc vU 

xã h�i, h�c �& hài lòng cha mw). Trong tr56ng hAp này, nh@ng m"i quan 

h/ xã h�i c�a cá nhân �5Ac hi/n thân : �"i t5Ang c�a ho�t ��ng h�c.  

Khi ho�t ��ng h�c �5Ac thúc �ny b:i ��ng c8 quan h/ xã h�i thì : m�t 

m(c �� nào ��y, nó mang tính ch�t c5;ng b(c, có lúc xu�t hi/n nh5 là v�t 

c�n trên con �56ng ��t mUc �ích. Vì v�y, ng56i h�c c�m th�y c'ng thxng, 

m/t m_i và có khi xu�t hi/n xung ��t gay g?t. 

Hai lo�i ��ng c8 nói trên cùng di^n ra trong quá trình h�c t�p, nó làm 

thành m�t h/ th"ng ��ng c8 thúc �ny ng56i h�c h�c t�p. Trong th$c t=, 

có nh@ng h�c sinh h�c t�p v#i s$ nu l$c nh5 nhau, k=t qu� ��t �5Ac nh5 

nhau nh5ng ��ng c8 có th& r�t khác nhau: có ng56i h�c là do mu"n nâng 

cao trình �� hi&u bi=t, mu"n có s$ phát tri&n ngày càng cao; có ng56i h�c 

là do �& �5Ac khen, �& b" mw vui lòng ho1c �ó là con �56ng ti=n thân. 

j�ng c8 c�a ho�t ��ng h�c không có s�n, nó �5Ac hình thành trong 

chính quá trình h�c t�p d5#i s$ tác ��ng c�a nhi0u y=u t": y�u t1 chI 

quan (nhu cOu, h(ng thú, tình c�m, thái ��... c�a ng56i h�c) và y�u t1 

khách quan (cha mw, thOy cô giáo, b�n bè...). 

* Hình thành m�c �ích h�c  

MUc �ích c�a hành ��ng hoàn toàn không ph�i do con ng56i nghT ra m�t 

cách ch� quan mà nó �5Ac hình thành dOn trong quá trình dî n ra hành 

��ng. MUc �ích th$c s$ ch� có th& có khi ch� th& b?t �Ou hành ��ng. 

MUc �ích h�c ch� �5Ac hình thành khi ch� th& b?t �Ou h�c t�p. Thông 

qua h�c t�p, ng56i h�c chi=m lTnh �5Ac tri th(c, kT n'ng, kT x�o b� ph�n 
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(nh@ng khái ni/m c�a t7ng bài h�c, t7ng ti=t h�c) — �ây là mOc �ích b! 

ph"n. Trên c8 s: chi=m lTnh nh@ng tri th(c, kT n'ng, kT x�o b� ph�n mà 

chi=m lTnh �5Ac toàn b� nh@ng tri th(c, kT n'ng, kT x�o (h/ th"ng nh@ng 

khái ni/m c�a môn h�c) — �ây là mOc �ích môn h	c. Mui tri th(c, kT n'ng, 

kT x�o b� ph�n �5Ac ch� th& ti=p thu và làm ch� �5Ac nó thì nó l�i tr: 

thành ph58ng ti/n cho vi/c hình thành mUc �ích, b� ph�n ti=p theo. C( 

nh5 v�y, mUc �ích h�c s� �5Ac hình thành trong quá trình th$c hi/n m�t 

h/ th"ng các hành ��ng h�c. 

* Hình thành các hành ��ng h�c  

j& làm sáng t_ s$ hình thành các hành ��ng h�c, chúng ta cOn làm rõ 

các n�i dung sau: 

—  Hình th'c tPn t�i cIa khái ni2m: V#i t5 cách là s�n phnm tâm lí, s�n 

phnm c�a giáo dUc, khái ni/m ton t�i : ba hình th'c c8 b�n: 

+  Hình th'c v"t ch(t: � �ây khái ni/m �5Ac �5a ra ngoài, trú ngU trên các 

v�t th�t hay v�t thay th=. 

+  Hình th'c mã hoá: Lôgic tr56ng hAp này c�a khái ni/m �5Ac chuy&n vào 

trú ngU : các kí hi/u, mô hình, s8 �o, l6i nói... 

+  Hình th'c tinh thRn: Khái ni/m trú ngU trong �Ou (trong tâm lí) cá th&. 

—   Hình th'c hành �!ng h	c t"p: T58ng (ng v#i ba hình th(c ton t�i c�a 

khái ni/m là ba hình th(c c�a hành ��ng h�c. 

Ba hình th(c c�a hành ��ng h�c bi&u thk m(c �� hình thành hành ��ng 

h�c (Bi&u thk m(c �� chuy&n t7 ngoài vào trong nh5 th= nào?). 

+  Hình th'c hành �!ng v"t ch(t: (hành ��ng phát hi/n lôgic c�a khái ni/m): 

�"i t5Ang c�a hành ��ng là v�t th�t ho1c v�t thay th=. 

T(c là: ch� th& hành ��ng dùng thao tác chân tay �& tháo l?p, chuy&n r6i, 

s?p x=p... làm cho lôgic c�a khái ni/m v"n trú ngU trên v�t th�t �5Ac b�c 

l� ra ngoài. 

� hình th(c hành ��ng này, ng56i h�c �ã ti=n hành hành ��ng h�c 

nh5ng �"i t5Ang c�a hành ��ng là v�t cU th&. Hành ��ng di^n ra còn ch�m, 

có nhi0u thao tác th7a, hành ��ng ch5a mang tính khái quát và s$ tham 

gia c�a ý th(c còn nhi0u. Tuy nhiên, hình th(c hành ��ng này di^n ra : 

bên ngoài nên chúng ta có th& ki&m tra �5Ac vi/c th$c hi/n các thao tác 

c�a ng56i h�c. 
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+  Hình th'c hành �!ng v�i ngôn ng� bên ngoài (ngôn ng@ nói và ngôn ng@ 

vi=t): �"i t5Ang c�a hành ��ng �5Ac mô t� và di^n ��t bang ngôn ng@ 

nói và ngôn ng@ vi=t. Có nghTa là: ch� th& hành ��ng dùng l6i nói cing 

nh5 các hình th(c mã hoá khác �& chuy&n lôgic c�a khái ni/m �ã phát hi/n 

: hành ��ng v�t ch�t vào trú ngU : m�t v�t li/u khác (kí hi/u, mô hình, 

s8 �o, l6i nói...). 

� hình th(c hành ��ng này, ng56i h�c �ã bi=t dùng ngôn ng@ �& mô t� 

và di^n ��t �"i t5Ang c�a hành ��ng. Hành ��ng �ã mang tính khái 

quát, các thao tác th7a �ã gi�m �i, s$ tham gia c�a ý th(c cing gi�m �i 

nh5ng tính t$ ��ng hoá vfn ch5a cao nên chúng ta vfn theo dõi, ki&m 

tra �5Ac vi/c th$c hi/n các thao tác c�a ng56i h�c. 

+  Hình th'c hành �!ng tinh thRn (hành ��ng trí tu/): �"i t5Ang c�a hành 

��ng �ã chuy&n t7 bên ngoài vào bên trong, hành ��ng x�y ra trong �Ou 

cá th& và �5Ac th$c hi/n bang trí óc. 

� hình th(c hành ��ng này, hành ��ng c�a ng56i h�c �ã mang tính khái 

quát, �5Ac tinh gi�n, tính t$ ��ng hoá cao nên khó ki&m tra vi/c th$c 

hi/n các thao tác c�a ng56i h�c. 

Qua ba hình th(c trên c�a hành ��ng h�c �ã bi&u thk m(c �� hình thành 

hành ��ng h�c, m(c �� chuy&n t7 ngoài vào trong (cái v�t ch�t thành cái 

tinh thOn, cái bên ngoài thành cái bên trong, cái tâm lí). Có th& nói, quá 

trình lTnh h�i tri th(c nh�t thi=t ph�i thông qua quá trình hình thành các 

hành ��ng h�c và l�y hành ��ng h�c làm c8 s:. 

—  Các hành �!ng h	c: Trong h�c t�p, ng56i h�c không ch� lTnh h�i tri th(c 

mà còn hình thành các hành ��ng h�c �& ti=p thu tri th(c. Các hành 

��ng h�c �ó là: hành ��ng phân tích, hành ��ng mô hình hoá, hành 

��ng cU th& hoá, hành ��ng ki&m tra và �ánh giá. 

* Các �i�u ki n hình thành ho"t ��ng h�c 

j& hình thành ho�t ��ng h�c cOn ph�i xác l�p m�t s" �i0u ki/n sau: 

—  N�i dung lí lu�n, khoa h�c c�a tài li/u h�c t�p (t(c là �"i t5Ang c�a ho�t 

��ng h�c). 

—  C�u trúc, ph58ng pháp và hình th(c t+ ch(c d�y h�c ph�i phù hAp v#i 

n�i dung d�y h�c. 
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—  H5#ng dfn ng56i h�c th$c hi/n dOn các y=u t" riêng lF c�a ho�t ��ng 

h�c m�t cách ��c l�p. 

—  Sz dUng r�ng rãi các hình th(c hAp tác trong d�y h�c. 

M(c �� hình thành ho�t ��ng h�c có th& �5Ac bi&u hi/n thông qua các 

ch� s": m!t là, m(c �� 5u th= c�a các ��ng c8 h�c; hai là, nhu cOu và kT 

n'ng �5Ac hình thành trong ho�t ��ng h�c; ba là, m(c �� v�n dUng 

nh@ng tri th(c �ã h�c vào th$c ti^n. 

 4.  C9u trúc c2a ho1t � ng h�c 

Ho�t ��ng h�c có c�u trúc tâm lí nh5 các ho�t ��ng khác c�a con ng56i, 

trong �ó ��ng c8 c�a ho�t ��ng h�c, nhi/m vU c�a ho�t ��ng h�c, hành 

��ng h�c là ba thành t" có vai trò quan tr�ng.  

—  D!ng c5 cIa ho�t �!ng h	c: là nhu cOu �5Ac ng56i h�c nh�n th(c và tr: 

thành ��ng l$c thôi thúc ng56i h�c ti=n hành ho�t ��ng h�c. Hay nói 

cách khác, ��ng c8 h�c là cái vì nó mà ng56i h�c ti=n hành ho�t ��ng 

h�c. j�ng c8 c�a ho�t ��ng h�c n�y sinh t7 chính vi/c h�c t�p; t7 vi/c 

lTnh h�i tri th(c và nh@ng kT n'ng, kT x�o t58ng (ng; t7 vi/c lTnh h�i 

ph58ng pháp h�c. 

—  Nhi2m vO cIa ho�t �!ng h	c: là hình th(c cU th& hoá n�i dung h�c t�p 

thành vi/c h�c t�p cU th& mà mui ng56i h�c ph�i th$c hi/n �& có �5Ac 

s�n phnm nh�t �knh. Vi/c gi�i quy=t các nhi/m vU c�a ho�t ��ng h�c làm 

cho ng56i h�c chi=m lTnh tri th(c và nh@ng kT n'ng, kT x�o t58ng (ng  

�& hình thành nhân cách theo mUc tiêu �ào t�o. Vì v�y, nhi/m vU c�a 

ho�t ��ng h�c khác v#i nhi/m vU c�a các lo�i hình ho�t ��ng khác.  

j.B. Encônhin cho rang: nhi2m vO h	c t"p là �5n vF t� bào cIa ho�t �!ng 

h	c. S4 khác nhau c5 bAn cIa nhi2m vO h	c t"p v�i các nhi2m vO khác là 

> chT: mOc �ích và k�t quA cIa nó là s4 thay �[i cIa bAn thân chI th� 

ho�t �!ng ch' không phAi là s4 thay �[i cIa các �1i t�;ng mà chI th� 

hành �!ng v�i chúng. 

Nhi/m vU h�c t�p là nhân t" quan tr�ng c�a ho�t ��ng h�c, n=u không 

có nó thì ng56i h�c không th& chi=m lTnh �"i t5Ang c�a ho�t ��ng h�c. 

Vi/c xây d$ng các nhi/m vU h�c t�p ph�i �5Ac thi=t k= thành m�t h/ 

th"ng có lôgic khoa h�c và theo chi0u h5#ng phát tri&n. Do �ó, s$ hình 

thành, hoàn thi/n và phát tri&n tâm lí : ng56i h�c là quá trình liên tUc 
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t�o ra nh@ng n'ng l$c m#i thông qua vi/c th$c hi/n các nhi/m vU c�a 

ho�t ��ng h�c. 

—  Hành �!ng h	c: là cách th$c hi/n các nhi/m vU c�a ho�t ��ng h�c. j& 

th$c hi/n các nhi/m vU c�a ho�t ��ng h�c, ng56i h�c ph�i ti=n hành các 

hành ��ng h�c sau: hành ��ng phân tích, hành ��ng mô hình hoá, hành 

��ng cU th& hoá, hành ��ng ki&m tra và �ánh giá. 

Hành �!ng phân tích là hành ��ng tiên quy=t trong ho�t ��ng lTnh h�i tri 

th(c c�a ng56i h�c. Hành ��ng phân tích gom: phân tích v�t ch�t, phân 

tích d$a trên l6i nói và phân tích tinh thOn. 

Hành �!ng mô hình hoá là hành ��ng ng56i h�c ghi l�i quá trình và k=t 

qu� th$c hi/n hành ��ng phân tích : trên d5#i d�ng mô hình và kí hi/u. 

Hành �!ng cO th� hoá là khâu luy/n t�p trong h�c t�p. Hành ��ng này 

giúp ng56i h�c v�n dUng ph58ng th(c hành ��ng chung vào gi�i quy=t 

nh@ng v�n �0 cU th& trong cùng m�t lTnh v$c. 

Hành �!ng ki�m tra và �ánh giá là hành ��ng có ch(c n'ng �knh h5#ng 

và �i0u ch�nh hành ��ng h�c c�a ng56i h�c. 

Các hành ��ng h�c này có m"i quan h/ bi/n ch(ng, tác ��ng chi 

ph"i lfn nhau. Ng56i h�c mu"n hình thành tri th(c và nh@ng kT n'ng, kT 

x�o t58ng (ng v#i tri th(c �ó thì nh�t thi=t ph�i hình thành các hành 

��ng h�c và ph�i l�y hành ��ng h�c làm c8 s:. 

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 

Sau khi ��c, nghiên c(u nh@ng thông tin trên, b�n hãy chia sF v#i �ong 

nghi/p, v#i t+ chuyên môn, t+ giáo viên ch� nhi/m �& th$c hi/n m�t s" 

bài t�p sau �ây: 

(1)  D(u hi2u nào du�i �ây phAn ánh rõ nét nh(t khái ni2m cIa ho�t �!ng h	c? 

a. Ho�t ��ng �1c thù c�a con ng56i.  

b. Tri th(c, kinh nghi/m, kT n'ng, kT x�o, ph58ng th(c hành vi lTnh h�i �uAc 

không trùng v#i mUc tiêu tr$c ti=p c�a ho�t ��ng. 

c. Tri th(c, kinh nghi/m, kT n'ng, kT x�o, ph58ng th(c hành vi lTnh h�i �uAc 

trùng hAp v#i mUc tiêu tr$c ti=p c�a ho�t ��ng. 

d. T�t c� ý ki=n trên. 
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(2)  Ho�t �!ng h	c là ho�t �!ng ��;c �i�u khi�n b>i: 

a.  Ch� th& c�a ho�t ��ng h�c   

b.  Ch� th& c�a ho�t ��ng d�y. 

c.  Ho�t ��ng d�y. 

d.  Ch� th& c�a ho�t ��ng d�y — h�c. 

(3)  Vai trò �i�u khi�n ho�t �!ng h	c cIa ng�6i giáo viên ��;c th� hi2n > chT: 

a.  T�o ra tính tích c$c trong ho�t ��ng h�c c�a h�c sinh. 

b.  Giúp h�c sinh ý th(c �5Ac tri th(c cOn chi=m lTnh. 

c.  Giúp h�c sinh bi=t cách chi=m lTnh tri th(c �ó. 

d.  T�t c� các ý a, b, c. 

(4)  Di�m khác bi2t c5 bAn gi�a ho�t �!ng h	c so v�i các ho�t �!ng khác là: 

a.  Làm bi=n �+i khách th& c�a ho�t ��ng. 

b.  Làm cho chính ch� th& c�a ho�t ��ng thay �+i và phát tri&n. 

c.  Làm cho ch� th& và khách th& �0u �uAc phát tri&n. 

d.  Làm bi=n �+i phu8ng ti/n, thi=t bk h�c t�p. 

(5)  BAn ch(t cIa ho�t �!ng h	c là ho�t �!ng làm thay �[i: 

a.  Ch� th& c�a ho�t ��ng h�c.    

b.  Ch� th& c�a ho�t ��ng d�y. 

c.  Khách th& c�a ho�t ��ng h�c .  

d.  Ph58ng ti/n c�a h�c ��ng h�c. 

(6)  D1i t�;ng cIa ho�t �!ng h	c là: 

a.  Tri th(c và kT n'ng kT x�o t58ng (ng. 

b.  Các hành ��ng h�c t�p. 

c.  Ph58ng pháp giành tri th(c, kT n'ng, kT x�o. 

d.  N0n v'n hoá xã h�i. 

(7)  MOc �ích cIa các hành �!ng h	c là: 

a.  H�c vì ngày mai l�p nghi/p. 

b.  T7ng khái ni/m c�a môn h�c �5Ac th& hi/n trong t7ng ti=t, t7ng bài h�c. 

c.  Chi=m lTnh tri th(c, kT n'ng, kT x�o. 

d. T�t c� các ý trên. 
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(8)  Tr�6ng h;p nào d��i �ây phAn ánh d(u hi2u bAn ch(t nh(t cIa �!ng c5 

quan h2 xã h!i: 

a. Tri th(c, kT n'ng, kT x�o, ph58ng th(c ho�t ��ng trí tu/ là �"i t5Ang �ích 

th$c �& tho� mãn nhu cOu nh�n th(c. 

b. H�c sinh say mê v#i quá trình gi�i quy=t các nhi/m vU h�c t�p. 

c. H�c sinh h�c vì mu"n �5Ac b�n bè khâm phUc. 

d. Tri th(c, kT n'ng, kT x�o, ph58ng th(c ho�t ��ng trí tu/ là ph58ng ti/n �& 

��t mUc �ích c8 b�n khác. 

(9) Hành �!ng h	c t"p giúp con ngu6i diNn ��t lôgíc khái ni2m m!t cách tr4c 

quan, �ó là: 

a.  Hành ��ng phân tích.    

b.  Hành ��ng mô hình hoá. 

c. Hành ��ng cU th& hoá.    

d.  Hành ��ng phân tích — mô hình hoá. 

(10) Hành �!ng h	c t"p giúp h	c sinh v"n dOng ph�5ng th'c hành �!ng chung 

vào vi2c giAi quy�t nh�ng v(n �� cO th� trong cùng m!t lQnh v4c là: 

a.  Hành ��ng phân tích.    

b.  Hành ��ng mô hình hoá. 

c.  Hành ��ng cU th& hoá.    

d.  Hành ��ng khái quát hoá. 

(11) Di�n vào chT tr1ng các t< thích h;p �ã cho. 

Ho�t ��ng d�y ph�i t�o ra �5Ac : h�c sinh nh@ng (43)………… thích hAp 

v#i (44)….…….. c�a vi/c ti=p thu. S$ ti=p thu nh5 th= ch� có th& di^n ra 

trong ho�t ��ng h�c �5Ac (45)……… m�t cách có ý th(c c�a ng56i l#n. 

Ô 43  a. tâm th=     b. hành ��ng 

c. mUc �ích     d. kT n'ng 

 e. tri th(c 

Ô 44  a. tâm th=     b. hành ��ng 

c. mUc �ích     d. trình bày 

 e. �i0u khi&n 
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Ô 45  a. h5#ng dfn     b. hành ��ng 

c. mUc �ích     d. trình bày 

Hoạt động 3. Đặc điểm tâm lí của học sinh trung học phổ thông. 

B�n �ã t7ng t+ ch(c các ho�t ��ng d�y h�c và giáo dUc cho h�c sinh 

trung h�c ph+ thông, �ã nghiên c(u nh@ng tài li/u v0 tâm lí l(a tu+i h�c 

sinh trung h�c ph+ thông, hãy nh# l�i và vi=t ra nh@ng suy nghT, hi&u bi=t 

c�a mình bang cách tr� l6i m�t s" câu h_i sau: 

Trong tâm lí h�c, h�c sinh trung h�c ph+ thông thu�c giai �o�n tu+i nào? 

Giai �o�n tu+i �ó có �1c �i&m gì n+i b�t? 

— H�c sinh trung h�c ph+ thông thu�c giai �o�n tu+i: 

 

 

 

— j1c �i&m n+i b�t c�a l(a tu+i trung h�c ph+ thông: 

 

 

 

 

 

— j1c �i&m phát tri&n trí tu/ c�a h�c sinh trung h�c ph+ thông? 
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— j1c �i&m xúc c�m, tình c�m c�a h�c sinh trung h�c ph+ thông? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— j1c �i&m trí tu/ c�m xúc c�a h�c sinh trung h�c ph+ thông? 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Nh@ng �i&m cOn l5u ý khi d�y h�c và giáo dUc h�c sinh THPT? 
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B�n hãy �1i chi�u n!i dung v<a vi�t v�i nh�ng thông tin d��i �ây và t4 

hoàn thi2n n!i dung trA l6i các câu hKi. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

 1. ��c �i�m phát tri�n l�a tu�i h�c sinh trung h�c ph& thông 

H�c sinh trung h�c ph+ thông là h�c sinh có tu	i t
 16 ��n 18. Trong tâm 

lí h�c l�a tu	i, ng��i ta coi giai �o�n này là tu	i ��u thanh niên (còn g�i 

là thanh niên m�i l�n hay thanh niên h�c sinh).  

L�a tu	i thanh niên h�c sinh là th�i kì ��t t�i s� tr��ng thành v� m�t th� 

l�c, các em �ã có c8 th� phát tri�n cân �#i, khoF và �%p. 

Thanh niên h�c sinh tham gia nhi�u ho�t �&ng phong phú, �a d�ng và 

ph�c t�p. )�c bi*t, � l�a tu	i này ngày càng xu+t hi*n nhi�u vai trò c-a 

ng��i l�n và các em th�c hi*n các vai trò �ó m&t cách �&c l.p, có tinh 

th�n trách nhi*m.  

Có th� nói, nh0ng thay �	i v� m�t sinh h�c và xã h&i có 2nh h5:ng l�n �#i 

v�i s� phát tri�n tâm lí nói chung, trí tu* c2m xúc nói riêng c-a l�a tu	i này. 

 2. ��c �i�m phát tri�n trí tu� c2a h�c sinh trung h�c ph& thông 

Do c+u trúc và ch�c n'ng c-a h* th�n kinh khá hoàn thi*n, cho nên ho�t 

�&ng nh.n th�c c-a thanh niên h�c sinh phát tri�n r+t nhanh và m�nh. 

Các ch4 s# v� kh2 n'ng c2m giác và tri giác phát tri�n cao. Ng�6ng tuy*t 

�#i c-a c2m giác và tính nh�y c2m t'ng lên rõ r*t. Tri giác có ch- �8nh 

chi�m 5u th�, th� hi*n � s� quan sát có m:c �ích, có h* th#ng và toàn 

di*n h8n. 

Trí nh� c-a thanh niên h�c sinh phát tri�n trên c2 hai ph58ng di*n: t'ng 

kh#i l�<ng ghi nh� và hoàn thi*n ph58ng pháp ghi nh�. = các em, ghi 

nh� lôgic, ghi nh� ý ngh?a chi�m 5u th�. )�c bi*t, các em �ã t�o ��<c 

tâm th� phân hóa trong ghi nh�.  
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Ho�t �&ng t5 duy c-a thanh niên h�c sinh có s� thay �	i l�n. Kh2 n'ng 

t5 duy lí lu.n, t5 duy tr
u t�<ng phát tri�n theo h��ng tích c�c, �&c l.p, 

sáng t�o. Các l.p lu.n ch�t chA, có c'n c� và nh+t quán h8n. )Dng th�i 

tính phê phán c-a t5 duy cEng t'ng lên. 

Nhìn chung, n'ng l�c trí tu* c-a thanh niên h�c sinh �ã phát tri�n khá 

hoàn thi*n. )Dng th�i do hoàn c2nh sGp b��c vào ��i bu&c các em ph2i 

chuHn b8 m&t hành trang th.t t#t, �ó là tri th�c �� có th� theo h�c m&t 

ngh� nào �ó � b.c ��i h�c ho�c trung h�c chuyên nghi*p, ho�c �� �i vào 

cu&c s#ng m&t cách v0ng vàng… jây là �&ng c8 chính c-a vi*c h�c t.p. 

D��i 2nh h��ng c-a �&ng c8 này, trong h�c t.p nói riêng và trong ho�t 

�&ng nh.n th�c nói chung, các em luôn th� hi*n tinh th�n trách nhi*m, 

tính t� giác, tích c$c cao. 

 3.  Xúc c8m, tình c8m c2a h�c sinh trung h�c ph& thông 

Xúc c2m, tình c2m c-a thanh niên h�c sinh r+t phong phú và mang 

nhi0u màu s?c. j1c bi/t, tình c�m c�a các em r�t sâu s?c và b0n v@ng. 

)�c �i�m này th� hi*n rõ nh+t trong tình b�n c-a các em. = l�a tu	i này, 

nhu c�u v� b�n tâm tình cá nhân t'ng lên rõ r*t, m�c �& sâu sGc trong 

tình b�n cEng ��<c th� hi*n �.m nét. )#i v�i các em, tình b�n là nh0ng 

m#i quan h* quan tr�ng nh+t c-a con ng��i. Bên c�nh s� hi�u bi�t ��y 

�- v� nhau, tình b�n c-a các em còn mang tính xúc c2m cao. Vì th�, b�n 

bè th��ng có 2nh h��ng l�n ��n m�i ho�t �&ng c-a các em.  

)�c bi*t, � giai �o�n này quan h* gi0a h�c sinh nam và h�c sinh n0 ��<c 

tích c�c hóa m&t cách rõ r*t. Ph�m vi b�n bè ��<c m� r&ng, bên c�nh 

nhóm b�n thu�n nh+t còn có khá nhi�u nhóm pha tr&n (có c2 nam lOn 

n0), do v.y nhu c�u v� b�n khác gi�i ��<c t'ng c��ng. = m&t s# em �ã 

xu+t hi*n nh0ng s� lôi cu#n ��u tiên khá m�nh mA, n�y sinh nhu c�u 

chân chính v� tình yêu �ôi l�a. jó là tr�ng thái m�i mP nh5ng r+t t� 

nhiên trong ��i s#ng tình c2m c-a thanh niên h�c sinh. 

Tình c2m c-a thanh niên h�c sinh �#i v�i cha m%, th�y cô giáo... ngày 

càng ��<c c-ng c# sâu sGc và b�n ch�t. Vì v.y mà trong các quy�t �8nh 

quan tr�ng, trong hành vi �ng xQ… các em ch8u 2nh h��ng �áng k� t
 

các th�y cô và nh0ng ng��i thân trong gia �ình. 
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Nh@ng bi=n �+i �1c tr5ng cho s$ tr5:ng thành v0 các m1t th& ch�t, trí 

tu/ và ��o �(c c�a thanh niên h�c sinh �0u liên quan và có �nh h5:ng 

�=n xúc c2m, tình c�m c�a các em. Có th& nói, s(c rung ��ng m�nh m�, 

kh� n'ng nh�y c�m cao, tình c�m phong phú, sâu s?c… là nét �1c tr5ng 

c�a l(a tu+i �Ou thanh niên. 

 4. Trí tu$ c8m xúc c2a h�c sinh trung h�c ph& thông 

Thanh niên h�c sinh là l(a tu+i �ang trong giai �o�n chuy&n ti=p m�nh 

m� t7 thi=u niên sang ng56i l#n. Các em r+t linh ho�t, có óc nh�y bén và 

phán �oán t#t. Các em hi�u bi�t nhi�u v+n �� và bGt ��u hình thành 

nh0ng quan ni*m nh+t �8nh v� các l?nh v�c tình c2m, ��o ��c, v'n hóa… 

Nh@ng phnm ch�t nh5: tính k� lu�t, tính ki0m ch=, tính ��c l�p,… �5Ac 

c�ng c" và phát tri&n. Các em có kh2 n'ng t$ ng'n ch1n nh@ng ham 

mu"n l/ch l�c, bi=t phân tích, �ánh giá các hi*n t�<ng xã h&i và con ng��i, 

t� �ánh giá b2n thân và tin : s(c mình. 

Do kh� n'ng t$ ch� �ang phát tri&n nên các em có kh� n'ng làm ch� 

nh@ng xúc c2m, tình c�m c�a mình; bi=t cách th& hi/n nh@ng xúc c2m, 

nh@ng tâm tr�ng; th�m chí còn bi=t ngUy trang nh@ng tình c�m th�t c�a 

b�n thân. Nói chung là các em có phong cách di^n c�m �a d�ng và chính 

xác, có nhi0u s?c thái bi&u l� trên nét m1t và dáng �i/u.  

Thanh niên h�c sinh là l(a tu+i nh�y c�m v#i nh@ng �n t5Ang xúc c2m. 

Vì v�y, các em có th& ��c th�y nh@ng rung ��ng, nh@ng tình c�m c�a 

ng56i khác. ji0u này t�o c8 s: n�y sinh s(c c�m thU tuy/t v6i cing nh5 

kh� n'ng �ong c�m sâu s?c : các em. Các em có kh� n'ng hi&u “bang 

trái tim” và cing có th& �áp l�i m�t cách tinh t= nh@ng di^n bi=n trong 

tâm hon c�a ng56i khác. S$ phát tri&n các kh� n'ng này �em �=n nh@ng 

bi&u hi/n m#i, hình th(c m#i trong quan h/ gi@a các em v#i m�i ng56i 

xung quanh. [4, tr.89—90] 

Tuy nhiên, do ch5a hxn là ng��i l�n, ch5a có nhi0u kinh nghi/m s"ng 

nên các em vOn còn bDng b&t, hay xz s$ theo c2m tính. Các em th��ng 

�ánh giá th+p nh0ng khó kh'n trong cu&c s#ng và �ánh giá cao n'ng l�c 

b2n thân, do �ó d^ dfn �=n tính ch� quan. M1c dù các em có kh� n'ng 

c�m nh�n, th�u hi&u và bi&u l�  xúc c2m nh5ng các em l�i ch5a bi=t cách 

d�p t?t các b"c �ong hay thoát kh_i nh@ng xúc c2m lo âu, tr�ng thái  

u sOu,… Nói cách khác, kh� n'ng ki&m soát, qu�n lí, �i0u khi&n xúc c2m 

c�a h�c sinh trung h�c ph+ thông còn h�n ch=.  
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L(a tu+i h�c sinh trung h�c ph+ thông là th6i kì k=t thúc c'n b�n quá 

trình phát tri&n c�a thi=u niên, chunn bk tr: thành ng56i l#n. T�t c� 

nh@ng s$ bi=n �+i �1c tr5ng v0 các m1t tâm sinh lí l(a tu+i �0u �nh 

h5:ng �=n s$ phát tri&n trí tu/ c�m xúc c�a các em. Có th& nói, trí tu/ 

c�m xúc c�a thanh niên h�c sinh phát tri&n ch5a �ong �0u, kh� n'ng 

nh�n bi=t, hi&u và bày t_ xúc c2m phát tri&n m�nh h8n các n'ng l$c xúc 

c�m hoá ý nghT, �i0u khi&n và qu�n lí xúc c2m.  

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 

Sau khi ��c, nghiên c(u kT nh@ng thông tin trên, b�n hãy chia sF v#i 

�ong nghi/p, t+ chuyên môn, t+ giáo viên ch� nhi/m �& th$c hi/n nh@ng 

yêu cOu sau: 

(1)  Trình bày nh�ng �Jc �i�m n[i b"t trong s4 phát tri�n trí tu2 cIa l'a tu[i 

�Ru thanh niên. 

(2)  Da s1 h	c sinh trung h	c ph[ thông thích các môn h	c nào là do s4 h(p 

dbn cIa chính các môn h	c �ó. 

júng �  Sai � 

(3)  Di�m nào không th� hi2n tính hai mJt trong �i�u ki2n xã h!i cIa s4 phát 

tri�n tâm lí > tu[i h	c sinh trung h	c ph[ thông? 

a.  Trong gia �ình, các em �ã có nhi0u vai trò và trách nhi/m nh5 c�a ng56i 

l#n, nh5ng các em vfn bk phU thu�c vào kinh t= gia �ình. 

b.  Trong xã h�i, các em �ã có quy0n công dân nh5ng ho�t ��ng ch� ��o 

c�a các em vfn là ho�t ��ng h�c t�p. 

c.  Thái �� và (ng xz c�a ng56i l#n v7a khuy=n khích xu h5#ng ng56i l#n c�a 

các em, v7a yêu cOu các em tuân theo các yêu cOu c�a cha mw, giáo viên.  

d.  Th& ch�t c�a các em �ang phát tri&n v#i t"c �� và nhkp �� nhanh dOn 

�=n cân �"i, hài hoà.  

(4)  Trong quy�n s[ cIa Liên �ã dày c!p lên nh�ng câu danh ngôn cIa các 

nhà hi�n tri�t. Không hi�u sao Liên r(t thích chép nh�ng câu danh ngôn 

và suy nghQ r(t lâu v� chúng. T1i, ngPi vào bàn h	c, Liên t4 hKi: Mình 18 

tu[i rPi �? Mình �ã làm gì ��;c gì rPi nh/? Không, tr��c h�t phAi h	c th"t 

t1t �ã, rPi m�i tính ��n vi2c khác...  
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Vi/c làm và suy nghT c�a Liên ph�n ánh �1c tr5ng nào trong tâm lí tu+i 

�Ou thanh niên? 

a.  Tu+i giàu ch�t lãng m�n. 

b.  Tu+i phát tri&n m�nh m� t$ ý th(c, t$ tu d5;ng cá nhân. 

c.  Tu+i phát tri&n t5 duy tr7u t5Ang. 

d.  Tu+i �Oy hoài bão, 5#c m8.  

(5) Di�m nào không �úng v�i �Jc �i�m tâm lí tu[i �Ru thanh niên hi2n nay?  

a.  Quan h/ b�n bè chi=m vk trí th( y=u so v#i quan h/ v#i ng56i l#n hay v#i 

trF em nh_ tu+i h8n. 

b.  Nhu cOu k=t b�n c�a tu+i �Ou thanh niên r�t cao và tình b�n r�t b0n v@ng 

c.  Nhu cOu l$a ch�n ngh0 nghi/p dOn tr: thành v�n �0 c�p thi=t trong �6i 

s"ng c�a các em. 

d.  Hình �nh v0 thân th& c�a mình là m�t thành t" quan tr�ng trong t$ ý 

th(c c�a các em. 

Hoạt động 4. Đặc điểm và bản chất hoạt động học tập của 

học sinh trung học phổ thông. 

H�c t�p là ho�t ��ng c8 b�n, quan tr�ng c�a h�c sinh nói chung, h�c 

sinh trung h�c ph+ thông nói riêng. Qua th$c t= d�y h�c và ��c các tài li/u 

v0 �1c �i&m ho�t ��ng h�c t�p c�a h�c sinh trung h�c ph+ thông, b�n 

hãy trình bày m�t cách ng?n g�n bang suy nghT, hi&u bi=t c�a mình v0: 

— Nh@ng thay �+i v0 vk trí, nhi/m vU c�a ng56i h�c sinh : tr56ng trung h�c 

ph+ thông: 
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— B�n ch�t ho�t ��ng h�c t�p c�a h�c sinh trung h�c ph+ thông: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— j1c �i&m ho�t ��ng h�c t�p c�a h�c sinh trung h�c ph+ thông: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Làm th= nào �& t+ ch(c ho�t ��ng h�c t�p cho h�c sinh trung h�c ph+ 

thông ��t hi/u qu�. 
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B�n hãy �1i chi�u nh�ng n!i dung v<a vi�t v�i nh�ng thông tin d��i �ây 

và t4 hoàn thi2n n!i dung các v(n �� �ã vi�t. 

THÔNG TIN PHẢN HỒI 

 1.  V@ trí c2a h�c sinh THPH 

*  Vk trí c�a h�c sinh trung h�c ph+ thông trong nhà tr56ng �ã thay �+i r�t 

nhi0u so v#i l(a tu+i thi=u niên. S" môn h�c mà các em ph�i h�c nhi0u 

h8n, tOm hi&u bi=t c�a các em phát tri&n phong phú và sâu s?c h8n. 

Quan h/ c�a các em v#i thOy cô, b�n bè trong nhà tr56ng cing �5Ac m: 

r�ng, t�o �i0u ki/n cho h�c sinh trung h�c ph+ thông tham gia các nhóm 

khác nhau trong xã h�i, ti=p thu nhi0u chunn m$c xã h�i. 

Ho�t ��ng h�c t�p mang tính ch�t m#i mF h8n. Tính tích c$c và ��c l�p 

trong h�c t�p ngày càng t'ng. Vi/c t$ h�c, t$ tìm hi&u các b� môn khoa 

h�c kT thu�t có �nh h5:ng l#n �=n vi/c hình thành nhân cách, th= gi#i 

quan c�a h�c sinh. 

 2.  B8n ch9t ho1t � ng h�c c2a h�c sinh trung h�c ph& thông 

Ho�t ��ng h�c là m�t trong các ho�t ��ng c8 b�n c�a ng56i h�c sinh 

trung h�c ph+ thông : nhà tr56ng. jây là ho�t ��ng nh�n th(c �5Ac t+ 

ch(c m�t cách chuyên bi/t �& lTnh h�i các tri th(c khoa h�c nham hình 

thành nhân cách ng56i lao ��ng trong m�t lTnh v$c ho�t ��ng nào �ó. 

Ho�t ��ng h�c c�a h�c sinh trung h�c ph+ thông có các �1c �i&m sau:  

—  D1i t�;ng cIa ho�t �!ng h	c > tr�6ng trung h	c ph[ thông là tri th(c 

khoa h�c và các kT n'ng, kT x�o mà h�c sinh cOn có. Ngoài vi/c tái t�o các 

tri th(c khoa h�c theo ph58ng th(c mà loài ng56i �ã phát hi/n, khám 

phá ra nh@ng tri th(c �ó, h�c sinh còn có th& sáng t�o ho1c góp phOn 

sáng t�o các tri th(c m#i d5#i s$ h5#ng dfn c�a giáo viên. jây là �i&m 

khác nhau gi@a ho�t ��ng h�c c�a h�c sinh và các ho�t ��ng khác.  
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—  MOc �ích cIa ho�t �!ng h	c c�a h�c sinh không ch� h5#ng vào vi/c thu 

th�p, tích lu� tri th(c mà h5#ng vào làm thay �+i chính b�n thân h�c sinh. 

Mu"n bi=n �+i b�n thân, ��t �5Ac mUc �ích ho�t ��ng h�c, ng56i h�c sinh 

ph�i lTnh h�i �5Ac h/ th"ng tri th(c khoa h�c, nh@ng kT n'ng, kT x�o cOn 

có mà mUc tiêu các môn h�c �ã �1t ra. jong th6i ho�t ��ng h�c c�a h�c 

sinh ph�i g?n li0n v#i ho�t ��ng t$ h�c và có mUc �ích, ��ng c8 rõ ràng.  

 —  Ho�t �!ng h	c cIa h	c sinh diNn ra d��i s4 �i�u khi�n tr4c ti�p cIa giáo 

viên và nam trong khuôn kh+ c�a ch58ng trình giáo dUc �ào t�o thu�c 

m�t môn h�c nh�t �knh. Ch58ng trình môn h�c �5Ac thi=t k= theo 

nh@ng mUc tiêu, n�i dung, ph58ng th(c t+ ch(c giáo dUc và qu� th6i 

gian �ã xác �knh. N�i dung ch58ng trình môn h�c có tính h/ th"ng, c8 

b�n, th"ng nh�t và chuyên sâu; có tính c�p nh�t nh@ng thành t$u m#i 

nh�t c�a khoa h�c, v7a c8 b�n v7a hi/n ��i. 

—  Ho�t ��ng h�c c�a h�c sinh trung h�c ph+ thông ch� y=u h5#ng vào vi/c 

ti=p thu nh@ng tri th(c c�a chính b�n thân ho�t ��ng h�c — �ó là ph58ng 

pháp h�c. júng nh5 l6i c" Th� t5#ng Ph�m V'n jong �ã t7ng nói: V�n 

�0 c8 b�n là h�c có ph58ng pháp. Mu"n cho ho�t ��ng h�c có hi/u qu� 

thì ng56i h�c ph�i có ph58ng pháp h�c. Kh"i l5Ang tri th(c mà h�c sinh 

trung h�c ph+ thông ph�i lTnh h�i r�t l#n. Tuy nhiên, so v#i yêu cOu h�c 

t�p ti=p theo sau này, kh"i l5Ang tri th(c �ó không bao gi6 �� cho yêu 

cOu c�a cu�c s"ng. Dó �ó, ng56i h�c sinh trung h�c ph+ thông ph�i ti=p 

tUc h�c t�p trong cu�c s"ng sau này. Ph58ng pháp h�c s� giúp cho h�c 

sinh có kh� n'ng t$ h�c và có th& h�c t�p su"t c� cu�c �6i. 

 3.  3Cc �i�m ho1t � ng h�c t�p c2a h�c sinh trung h�c ph& thông 

*  Ho�t ��ng h�c t�p : l(a tu+i trung h�c ph+ thông có nhi0u �i&m khác 

bi/t so v#i ho�t ��ng h�c t�p : l(a tu+i thi=u niên c� v0 n�i dung và tính 

ch�t các môn h�c. N�i dung c�a các môn h�c �ã �i sâu vào nghiên c(u 

nh@ng tri th(c mang tính quy lu�t c�a các môn h�c. Ph58ng pháp gi�ng 

d�y c�a giáo viên cing �ã thay �+i. Chính vì n�i dung và ph58ng pháp 

gi�ng d�y c�a giáo viên có nhi0u thay �+i �ã �òi h_i h�c sinh ph�i có 

tính n'ng ��ng h8n và tính ��c l�p cao. Bên c�nh �ó cing �1t ra cho h�c 

sinh ph�i phát tri&n t5 duy lí lu�n c�a mình. M1t khác, do t$ ý th(c c�a 

h�c sinh �ã phát tri&n m�nh m�, nên thái �� c�a các em �"i v#i các môn 



 
100  |  MODULE THPT 2 

h�c cing tr: nên có ch�n l�c h8n. � các em hình thành h(ng thú h�c 

t�p g?n li0n v#i khuynh h5#ng ngh0 nghi/p. Cu"i b�c h�c, các em �ã xác 

�knh �5Ac cho mình h(ng thú +n �knh v#i m�t s" môn h�c nào �ó phUc 

vU cho h(ng thú ch�n ngh0 cing nh5 cho vi/c h�c t�p c�a các em �5Ac 

thu�n lAi h8n. Thái �� h�c t�p c�a thanh niên h�c sinh �5Ac thúc �ny b:i 

��ng c8 h�c t�p mà ý nghTa nh�t là ��ng c8 th$c ti^n (ý nghTa th$c ti^n c�a 

môn h�c �"i v#i cá nhân, kh� n'ng ti=p thu môn h�c c�a t7ng h�c sinh…). 

H�c t�p c�a con ng56i cing nh5 h�c t�p c�a h�c sinh nói riêng có tính 

ch�t ��c �áo v0 mUc �ích và k=t qu�. H�c t�p c�a h�c sinh v#i t5 cách là 

m�t ho�t ��ng không nham bi=n �+i �"i t5Ang mà t�o ra s$ bi=n �+i 

chính b�n thân h�c sinh. Ho�t ��ng h�c t�p c�a h�c sinh trung h�c ph+ 

thông có nh@ng �i&m khác v#i h�c sinh trung h�c c8 s:.  

Trong h�c t�p, h�c sinh trung h�c ph+ thông ph�i sz dUng nhi0u sách v:, 

tài li/u ngoài bài gi�ng c�a giáo viên. Do �ó, th5 vi/n, �1c bi/t là các 

c+ng thông tin �i/n tz, các trang web trên m�ng, các phòng thí nghi/m, 

c8 s: th$c nghi/m là nh@ng �i0u ki/n không th& thi=u trong h�c t�p c�a 

h�c sinh trung h�c ph+ thông. H8n n@a, �i0u ki/n h�c t�p c�a h�c sinh 

trung h�c ph+ thông hi/n nay có r�t nhi0u khó kh'n, phòng : c�a h�c 

sinh v7a là chu 'n ngh�, v7a là n8i di^n ra các sinh ho�t cá nhân và cing 

là n8i �& h�c sinh t$ h�c : nhà.  

Do h�c theo ph58ng th(c t$ nghiên c(u nên các ho�t ��ng tâm lí c�a 

h�c sinh di^n ra v#i c56ng �� cao và c'ng thxng. H�c sinh trung h�c ph+ 

thông chku nhi0u s(c ép do yêu cOu h�c t�p, yêu cOu c�a các kì thi, �1c 

bi/t là kì thi tuy&n sinh ��i h�c nên các em ph�i h�c thêm nh@ng n�i 

dung ngoài ch58ng trình chính khoá. Do �ó, h�c sinh trung h�c ph+ 

thông luôn bk áp l$c ph�i v58n lên trong h�c t�p. 

Ho�t ��ng c�a h�c sinh trung h�c ph+ thông là tìm tòi, khám phá nên 

bu�c h� ph�i luôn huy ��ng các ch(c n'ng tâm lí : c56ng �� cao �& 

nh�n th(c �5Ac b�n ch�t c�a các khái ni/m, b�n ch�t c�a các v�n �0 mà 

khoa h�c �ang �1t ra và th& hi/n chính ki=n c�a mình. jây là yêu cOu 

c�a ho�t ��ng h�c t�p : ��i h�c nham phát tri&n các n'ng l$c trí tu/, 

trong �ó có n'ng l$c phê phán c�a sinh viên.  
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T7 nh@ng �1c �i&m trên cho th�y: nét �1c tr5ng trong ho�t ��ng h�c t�p 

c�a h�c sinh trung h�c ph+ thông là quá trình nh�n th(c : c56ng �� cao 

mà tr�ng tâm là quá trình t5 duy trong tìm tòi khám phá. Ho�t ��ng h�c 

c�a h�c sinh trung h�c ph+ thông v7a có �i&m gi"ng v7a có �i&m khác 

v#i ho�t ��ng h�c sinh : các c�p h�c khác. V0 mUc �ích ho�t ��ng h�c, 

sinh viên và h�c sinh �0u h�c nham bi=n �+i b�n thân ng56i h�c. Nh5ng 

�"i t5Ang c�a ho�t ��ng h�c c�a sinh viên và h�c sinh có s$ khác bi/t 

nh�t �knh. j"i t5Ang c�a ho�t ��ng h�c : h�c sinh là nh@ng tri th(c 

khoa h�c c8 b�n �ã �5Ac h/ th"ng hoá và ch= bi=n cho phù hAp v#i kh� 

n'ng nh�n th(c c�a h�c sinh t7ng c�p h�c. j"i t5Ang c�a ho�t ��ng h�c 

: sinh viên là nh@ng tri th(c khoa h�c chuyên sâu và không có gi#i h�n 

v0 s$ khám phá. Ho�t ��ng h�c c�a h�c sinh trung h�c ph+ thông �òi h_i 

s$ sáng t�o, nh@ng tri th(c h�c sinh trung h�c ph+ thông cOn lTnh h�i v5At 

ra ngoài nh@ng sách giáo khoa, bài gi�ng mà giáo viên cung c�p. 

V#i h�c sinh ph+ thông : các c�p h�c khác, gi6 h�c nào cing �5Ac giáo 

viên ki&m tra bài ci. Còn h�c sinh trung h�c ph+ thông ph�i làm bài thi 

liên tUc. jong th6i, trong quá trình h�c, các em ph�i làm bài các bài t�p 

c�a t7ng môn h�c do giáo viên giao bang cách thu th�p tài li/u và t$ vi=t 

: nhà. Do �ó, h�c sinh trung h�c ph+ thông ph�i r�t t$ giác và ch� ��ng 

b" trí k= ho�ch h�c t�p c�a mình. j1c bi/t, khi h�c theo ch58ng trình 

m#i, h�c sinh ph�i hoàn toàn t$ quy=t �knh k= ho�ch h�c t�p c�a mình 

sao cho trong m�t th6i gian nh�t �knh, h� ph�i tích lu� �� s" l5Ang ki=n 

th(c �& �5Ac c�p bang t"t nghi/p và sau �ó là h�c chuyên nghi/p.  

j& tìm ki=m và n?m v@ng các tri th(c kT n'ng, kT x�o m#i có r�t nhi0u 

con �56ng và cách h�c. Nh5ng ho�t ��ng h�c t�p �úng v#i nghTa tâm lí 

h�c ch� n�y sinh và �5Ac hình thành : trF em t7 6 tu+i nh6 ph58ng pháp 

h�c : nhà tr56ng. Ho�t ��ng này t�o ra s$ bi=n �+i ngay chính ch� th& 

c�a ho�t ��ng là h�c sinh.  

Có r�t nhi0u quan ni/m khác nhau v0 ho�t ��ng h�c. Mui tác gi� xem 

xét và nh�n m�nh �=n nh@ng khía c�nh khác nhau c�a ho�t ��ng h�c. 

Nh5ng các tác gi� �0u th"ng nh�t cho rang: ho�t ��ng h�c là ho�t ��ng 

có ý th(c, có ch� �knh c�a con ng56i và �5Ac ti=n hành trong nh@ng 

�i0u ki/n s5 ph�m nh�t �knh. Ho�t ��ng h�c c�a h�c sinh trung h�c 

ph+ thông nham mUc �ích bi=n �+i chính ng56i h�c sinh t7 chu ch� có 
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h�c v�n ph+ thông ti=n t#i là m�t ng56i lao ��ng có trình �� cao, có các 

kT n'ng và phnm ch�t c�a con ng56i m#i �áp (ng �5Ac yêu cOu �òi h_i 

c�a xã h�i.  

Do �ó, có th& hi&u ho�t ��ng h�c c�a h�c sinh trung h�c ph+ thông là 

ho�t ��ng có ý th(c nham thay �+i b�n thân ng56i h�c sinh. Trong ho�t 

��ng này, các ph58ng th(c chung c�a vi/c th$c hi/n nh@ng hành ��ng 

tìm tòi, khám phá tri th(c khoa h�c ph�i tr: thành trung tâm c�a ho�t ��ng.  

*  M�t s" �1c �i&m cU th& trong h�c t�p c�a h�c sinh trung h�c ph+ thông: 

—  Tính n�ng �!ng và �!c l"p trong h	c t"p: Ho�t ��ng h�c t�p c�a h�c sinh 

trung h�c ph+ thông �ã �1t ra nh@ng yêu cOu cao �"i v#i tính tích c$c và 

��c l�p. Vi/c h�c t�p này �òi h_i các em ph�i phát tri&n m�nh m� t5 duy 

lí lu�n, t5 duy tr7u t5Ang… 

—  Thái �! trong h	c t"p c�a h�c sinh trung h�c ph+ thông �ã có nhi0u thay 

�+i vì kinh nghi/m s"ng ngày càng phong phú, các em ý th(c �5Ac vai 

trò c�a vi/c h�c �"i v#i b�n thân mình nên các em r�t t$ giác trong vi/c 

hoàn thành nh@ng nhi/m vU h�c t�p. Nhu cOu �5Ac chi=m lTnh tri th(c là 

m�t nhu cOu r�t c8 b�n c�a h�c sinh trung h�c ph+ thông nói riêng và 

thanh niên hi/n nay nói chung. Tuy nhiên, thái �� c�a thanh niên �"i v#i 

các môn h�c có s$ l$a ch�n do ý nghTa xã h�i c�a môn h�c (ThOy cô giáo 

d�y có hay không? Ki=n th(c c�a môn h�c có gây ra h(ng thú khi h�c hay 

không? Môn h�c có cùng kh"i d$ thi ��i h�c, cao �xng mà các em �ã d$ 

�knh hay không?...). Vì v�y x�y ra tr56ng hAp các em ch� h(ng thú và t�p 

trung nhi0u th6i gian c�a mình vào h�c t�p môn h�c mình yêu thích mà ít 

dành th6i gian cho các môn h�c khác. jó là hi/n t5Ang h�c l/ch hi/n nay. 

—  H'ng thú h	c t"p: Bi&u hi/n : h�c sinh trung h�c ph+ thông là h(ng thú 

h�c t�p +n �knh, b0n v@ng và m: r�ng h8n �"i v#i thi=u niên. M�t s" em 

h�c sinh xu�t hi/n h(ng thú v#i m�t hay m�t s" môn h�c nào �ó dfn 

�=n hình thành xu h5#ng ngh0 nghi/p và quy=t �knh �=n s$ l$a ch�n 

ngh0 nghi/p sau này c�a các em. 

—  Tính chI �Fnh trong h	c t"p c�a các em phát tri&n m�nh và chi=m 5u th=. 

Thái �� h�c t�p có ý th(c �ã thúc �ny s$ phát tri&n tính ch� �knh trong 

các quá trình nh�n th(c và n'ng l$c �i0u khi&n b�n thân c�a thanh niên 

trong h�c t�p. 
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 4.  Ho1t � ng h�c t�p và s/ phát tri�n nh�n th�c c2a h�c sinh 

Tâm lí không ph�i là cái có s�n trong con ng56i, cing không ph�i là s�n 

phnm khép kín : trong não ho1c m�t b� ph�n nào �ó trong c8 th&. Tâm 

lí h�c mácxít khxng �knh: v�t ch�t là cái th( nh�t, tâm lí là cái th( hai, ton 

t�i quy=t �knh tâm lí, ý th(c. Tâm lí là s�n phnm c�a ho�t ��ng và giao 

ti=p c�a con ng56i. 

Ho�t ��ng bao gi6 cing có nh@ng yêu cOu nh�t �knh. Khi con ng56i 

tham gia vào ho�t ��ng, con ng56i ph�i bi=n �+i b�n thân �& phù hAp 

v#i yêu cOu c�a ho�t ��ng nham th$c hi/n hành ��ng có k=t qu�. Cing 

trong quá trình �ó, con ng56i lTnh h�i �5Ac ho�t ��ng. NghTa là con 

ng56i ph�i n?m �5Ac yêu cOu và cách th(c th$c hi/n các hành ��ng 

trong ho�t ��ng. Vì th=, con ng56i thuOn thUc dOn trong quá trình ho�t 

��ng. Quá trình bi=n �+i b�n thân và quá trình con ng56i lTnh h�i ho�t 

��ng chính là quá trình hình thành và phát tri&n tâm lí c�a mui cá nhân 

theo ho�t ��ng mà con ng56i tham gia. Nh5 v�y, ho�t ��ng s� �& l�i d�u 

�n trên mui cá nhân khi h� tham gia m�t ho�t ��ng nào �ó.  

Ho�t ��ng là nhân t" quy=t �knh tr$c ti=p s$ hình thành và phát tri&n 

tâm lí. Thông qua ho�t ��ng, con ng56i tái t�o l�i, ti=p thu, lTnh h�i 

nh@ng kinh nghi/m xã h�i — lkch sz ton t�i trong �"i t5Ang và chuy&n nó 

thành tâm lí c�a mình. Do �ó tâm lí c�a con ng56i �5Ac hình thành và 

th& hi/n trong ho�t ��ng. A.N. Lêônchiev �ã khxng �knh: “Ho�t ��ng là 

s$ liên h/ th$c c�a ch� th& v#i khách th&. Trong khi th$c hi/n ho�t ��ng 

nào �ó, ch� th& ph�i nh�n bi=t, ghi nh#, suy nghT, ph�i t�p trung chú ý. 

Trong ho�t ��ng, ch� th& xu�t hi/n tình c�m, c�m xúc, hình thành nên 

các phnm ch�t ý chí, thái ��, tâm th=... Không có m�t ho�t ��ng nào mà 

trong �ó các quá trình tâm lí trên �ây l�i không ton t�i. N=u nh5 không 

có nh@ng ��ng c8 thúc �ny, không có mUc �ích, n=u nh5 cá nhân không 

t$ giác, không ghi nh#... thì ho�t ��ng không ton t�i, m1c dù �"i t5Ang, 

ph58ng ti/n, �i0u ki/n �0u có �� c�. Nói tóm l�i, toàn b� h/ th"ng các 

quá trình, tr�ng thái và thu�c tính mà ta g�i là tâm lí theo cách này hay 

cách khác �0u �5Ac hình thành, phát tri&n và bi&u hi/n ra trong ho�t ��ng”. 

Nh5 v�y, con ng56i càng tích c$c ho�t ��ng bao nhiêu thì nh@ng �1c 

�i&m tâm lí c�a h� càng hi/n ra rõ ràng và sáng t_ b�y nhiêu. Ho�t ��ng 

giúp con ng56i bi=t cách sáng t�o ra các s�n phnm v�t ch�t và tinh thOn, 

truy0n l�i cho th= h/ sau nh@ng kinh nghi/m, trí tu/, tài n'ng... c�a h� 
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qua các s�n phnm do h� t�o ra. Các kinh nghi/m và tài n'ng c�a th= h/ 

tr5#c s� l5u truy0n mãi mãi trong nhân lo�i ngay c� khi con ng56i không 

còn n@a.  

Khi phân tích vai trò c�a ho�t ��ng �"i v#i s$ hình thành và phát tri&n 

tâm lí, chúng ta ph�i nh?c �=n khái ni/m ho�t �!ng chI ��o. Ho�t ��ng 

ch� ��o không �8n gi�n ch� là ho�t ��ng chi=m nhi0u th6i gian so v#i 

các ho�t ��ng khác, mà ch� y=u �ó là ho�t ��ng �5Ac ch� th& t�p trung 

�Ou t5 nhi0u tâm s(c �& th$c hi/n. j=n l5At nó, ho�t ��ng ch� ��o có 

�nh h5:ng quy=t �knh �=n vi/c t�o nên các nét tâm lí m#i, �=n s$ phát 

tri&n tâm lí : tu+i này và chunn bk cho b5#c phát tri&n ti=p theo. S$ phát 

tri&n tâm lí c�a con ng56i phU thu�c ch� y=u vào ho�t ��ng ch� ��o. 

Ho�t ��ng ch� ��o s� �5a �=n nh@ng n�i dung tâm lí c8 b�n, các c�u t�o 

tâm lí m#i và nh@ng nét nhân cách m#i : mui giai �o�n phát tri&n c�a 

con ng56i. Ho�t ��ng ch� ��o có nh@ng �1c �i&m sau: ho�t ��ng ch� 

��o là ho�t ��ng mà trong �ó �ã n�y sinh nh@ng y=u t" m#i �& hình thành 

m�t ho�t ��ng khác, mà ho�t ��ng này s� tr: thành ho�t ��ng ch� ��o : 

th6i kì ti=p theo. Ho�t ��ng ch� ��o là ho�t ��ng mà nh@ng nét tâm lí 

m#i phU thu�c ch1t ch� vào ho�t ��ng �ó. 

Theo quan �i&m tâm lí h�c ho�t ��ng, : mui giai �o�n phát tri&n c�a con 

ng56i có m�t ho�t ��ng ch� ��o t58ng (ng. Ví dU: TrF em t7 6 �=n 11 

tu+i (h�c sinh ti&u h�c) thì ho�t ��ng ch� ��o là h�c t�p, ng56i tr5:ng 

thành thì ho�t ��ng ch� ��o là lao ��ng ngh0 nghi/p…  

Có th& nói, tâm lí con ng56i �5Ac hình thành và phát tri&n trong quá 

trình ch� th& hoá. Thông qua quá trình này, bang c8 ch= lTnh h�i, con 

ng56i không ng7ng ti=p thu n0n v'n hoá xã h�i — lkch sz, bi=n thành cái 

riêng, làm cho tâm lí c�a mình hình thành và phát tri&n. Con ng56i tham 

gia m�t cách tích c$c vào nh@ng ho�t ��ng th$c ti^n, �6i s"ng tâm lí c�a 

h� càng phát tri&n phong phú và �a d�ng. Hay nói cách khác, tâm lí 

không th& tách r6i ho�t ��ng, tâm lí có b�n ch�t ho�t ��ng. jây là m�t 

trong nh@ng nguyên t?c c8 b�n c�a tâm lí h�c mácxít:“Nguyên tMc th1ng 

nh(t tâm lí, ý th'c v�i ho�t �!ng”. 

Ho�t ��ng tâm lí có nguon g"c t7 ho�t ��ng th$c ti^n v#i v�t th& bên 

ngoài. T7 “tâm lí” ch� chung các hi/n t5Ang tâm lí và t7 ý th(c v#i t5 cách 

là s�n phnm phát tri&n cao nh�t c�a tâm lí con ng56i. Ho�t ��ng tâm lí 

n�y sinh và phát tri&n t7 giao ti=p xã h�i, t7 các quan h/ xã h�i, t7 các v�t 
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th& do con ng56i sáng t�o ra. Tâm lí c�a con ng56i là quá trình chuy&n 

nh@ng kinh nghi/m xã h�i — lkch sz thành kinh nghi/m c�a b�n thân mui 

con ng56i. jó chính là quá trình chuy&n các d�ng bên ngoài c�a ho�t 

��ng có �"i t5Ang thành các d�ng bên trong c�a ho�t ��ng �y. 

j"i v#i h�c sinh, ho�t ��ng lTnh h�i kinh nghi/m xã h�i — lkch sz, t�o ra 

tâm lí. V0 ph58ng di/n nguon g"c, tâm lí, nhân cách là s�n phnm c�a 

ho�t ��ng. BBng ho�t �!ng cIa bAn thân, mui ng56i t�o ra tâm lí, nhân 

cách c�a mình: Con ng56i ph�i h�c �& tr: thành con ng56i. Con ng56i 

chúng ta là s�n phnm ho�t ��ng c�a chính b�n thân mình. 

Ho"t ��ng th'c hành 

Sau khi ��c, nghiên c(u nh@ng thông tin trên �ây, b�n hãy chia sF v#i 

�ong nghi/p, v#i t+ chuyên môn và t+ giáo viên ch� nhi/m �& th$c hi/n 

nh@ng yêu cOu sau: 

(1)  B�n hãy phân tích bAn ch(t và các �Jc �i�m ho�t �!ng h	c t"p cIa h	c 

sinh trung h	c ph[ thông. 

(2)  B�n hãy ch/ ra m1i quan h2 gi�a d�y h	c và phát tri�n trí tu2.  

(3)  Nh�ng môn h	c h(p dbn �1i v�i h	c sinh trung h	c ph[ thông là nh�ng 

môn h	c: 

a.  jòi h_i : các em s$ t5 duy tích c$c, ��c l�p. 

b.  Có n�i dung cU th&, không �òi h_i nhi0u kh� n'ng t5 duy tr7u t5Ang. 

c.  Có ý nghTa xã h�i cao. 

d.  M#i l� và các em �5Ac ti=p xúc lOn �Ou. 

(4)  Trong các m1i quan h2 xã h!i, vF trí cIa h	c sinh trung h	c ph[ thông 

th�6ng có tính ch(t: 

a.  Hoàn toàn +n �knh. 

b.  Xác �knh. 

c.  Không xác �knh. 

d.  T58ng �"i +n �knh. 

(5) Thái �! h	c t"p cIa h	c sinh trung h	c ph[ thông ��;c thúc �ay tr��c h�t b>i: 

a.  j�ng c8 th$c ti^n và ��ng c8 nh�n th(c. 
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b.  j�ng c8 th$c ti^n, ��ng c8 nh�n th(c và ý nghTa xã h�i c�a môn h�c. 

c.  j�ng c8 nh�n th(c và ý nghTa xã h�i c�a môn h�c. 

d.  j�ng c8 quan h/ xã h�i. 

(6) H'ng thú h	c t"p các môn h	c cIa h	c sinh trung h	c ph[ thông th�6ng 

gMn li�n v�i: 

a.  Tính ch�t c�a môn h�c. 

b.  Ph58ng pháp gi�ng d�y c�a giáo viên b� môn. 

c.  K=t qu� h�c t�p c�a môn h�c. 

d.  Khuynh h5#ng ngh0 nghi/p mà các em l$a ch�n. 

(7) DJc tr�ng trong n!i dung phát tri�n cIa tu[i h	c sinh trung h	c ph[ 

thông ��;c quy �Fnh chI y�u b>i y�u t1: 

a.  j� tu+i sinh h�c. 

b.  S$ phát tri&n c8 th&. 

c.  ji0u ki/n xã h�i mà trF em s"ng và ho�t ��ng. 

d.  j1c tr5ng ho�t ��ng h�c t�p, ho�t ��ng xã h�i và giao ti=p c�a h�c sinh 

trong �i0u ki/n xã h�i nh�t �knh. 
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