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sự đảm bảo tính siêu nhận thức trong quá trình giảng dạy. Khái 

niệm siêu nhận thức (metacognition) đã rất phổ biến trong các 

tài liệu nước ngoài, tuy nhiên, vẫn còn mới mẻ với các tài liệu 

sư phạm của Việt Nam. 

Phần III trình bày một số nguyên tắc cho việc giảng dạy 

theo hình thức lớp bài với các vấn đề quan sát lớp học, trình 

bày bảng, cách hỏi đáp, cách tổ chức một giờ học, soạn một 

giáo án… Chúng tôi cũng trình bày hẳn một chương hướng dẫn 

cách quan sát lớp học, trong đó có trình bày khái niệm về sự 

ghi nhận thực nghiệm lớp học (withitness) đã đề cập trong 

nhiều tài liệu tâm lý giáo dục mới. 

Trong giáo trình này chúng tôi chỉ trình bày tổng quan về 

cách đánh giá vì đó là nội dung của một môn học khác: môn Kỹ 

thuật đánh giá. Chúng tôi cũng lấy làm tiếc vì chưa đủ thời gian 

để nghiên cứu và trình bày về lý thuyết truyền tải nhận thức 

(Cognitive load theory), một lý thuyết sư phạm giải thích về 

khái niệm “tải” và “quá tải” trong quá trình học và mới chỉ phát 

triển trong 30 năm gần đây. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn cử nhân 

Đỗ Thị Bích Trâm, người đã soạn thảo toàn bộ các bài tập và 

giúp cho giáo trình mau hoàn thành. Chúng tôi cũng xin cảm ơn 

tất cả những sự góp ý, giúp đỡ để giáo trình này hoàn thành. 

Mong rằng giáo trình sẽ có ích với những ai có quan tâm đến 

vấn đề dạy học. Mọi sự góp ý xin gửi về cho tác giả theo 

e-mail: ddtrong@hcmus.edu.vn. 

TP. HCM, mùa hè năm 2013 
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