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Overview 
Tổng quan 

• A theoretical model of classroom teaching and learning 

    Mô hình lý thuyết về dạy-học   

• Process and product quality 

    Chất lượng của quá trình và sản phẩm dạy-học 

• What works? Hatties mega-analysis 

    Những yếu tố nào có tác động tới hiệu quả dạy-học? 

     Kết quả phân tích tổng hợp các nghiên cứu giáo dục quốc tế của  

     Hattie 

• Focus on selected aspects of instructional quality 
     Khía cạnh chất lượng của dạy-học 

• Personal Health Check for Visible Learning 
     Các đặc điểm của người giáo viên thúc đẩy việc học của HS 

• Open questions 
     Hỏi đáp sau phần trình bày 

 

 



TEACHER

Giáo viên

Professional 

knowledge and 

expertise
Kiến thức và năng lực 

nghề nghiệp

Subject

Didactic

Pedagogical
Đặc điểm môn học

Phương pháp giảng dạy

Năng lực sư phạm

Personality
Đặc điểm nhân cách

 Engagement           Tích cực

 Enthusiasm            Nhiệt tình

 Orientations        Định hướng 

 Expectations             Lòng tin

 Patience                Kiên nhẫn 

 Humor                     Hài hước

Quantity of 

Instruction

INDIVIDUAL LEARNING POTENTIAL

Tiềm năng học tập của cá nhân học sinh

EFFECTS 
(Outcomes)

Hiệu quả

(đầu ra)

Subject -specific 

and across-subjects 

competencies

Năng lực chung và 

năng lực chuyên biệt

Pedagogical effects 

of instruction

Hiệu quả giáo dục

FAMILY
Gia đình

CONTEXT    BỐI CẢNH

INSTRUCTION
(Opportunity)

Điều khiển giờ học

(cung) 

Quality of Teaching-

Learning Processes

Chất lượng quá trình 

dạy-học

- generic

- domain-specific

- đại cương

- đặc thù môn học

Quality of Teaching 

and Learning 

Material
Chất lượng tài liệu 

dạy-học

Perception 

and inter-

pretation

Tiếp thu 

và xử lý 

thông tin 

của HS

LEARNING 

ACTIVITIES
(Uses)

Hoạt động học tập

(sử dụng)

Time-on-task during 

instruction
Thời gian học trên lớp

Learning activities 

outside the classroom

Hoạt động học ngoài lớp

School and 

Classroom Context

Đặc điểm nhà trường và 

lớp học

Historical and

Cultural Context

Điều kiện văn hóa - xã hội - 

lịch sử

Competence goals, Subject-

related Standards and Curricula

Các chuẩn mực, năng lực cần đạt

Chương trình môn học

Goals of Education, Standards of 

School Quality

Các mục tiêu giáo dục,

tiêu chuẩn chất lượng trường học
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Good teaching: Two perspectives 
Giảng dạy hiệu quả: hai cách tiếp cận 

• Process orientiation (định hướng quá trình) 
Determination of teaching quality by means of   observable 

characteristics of teaching processes 

     Xác định chất lượng thông qua các đặc điểm      

     của quá trình giảng dạy 

• Product orientation (định hướng sản phẩm) 
Determination of teaching quality by means of the effect of 

teaching (product): Acquisition of competencies and 

educational objectives 

     Xác định chất lượng thông qua hiệu quả (sản  

     phẩm) giảng dạy: các năng lực và mục tiêu đạt được ở  

     người học (đầu ra) 

 



German-Vietnamese Achievement Comparison: 

„Hanoi outperforms Munich“ 

Nghiên cứu so 

sánh Đức-Việt: 

„Hà nội vượt trội 

Munich“ 



Results of the Comparative Study of Mathematical 

Competencies in Elementary School children (4th 

grade) in Germany (Munich) and Vietnam (Hanoi) 

Germany

Đức
Vietnam

Việt Nam

Math test
Trắc nghiệm toán

Arithmetic
Toán tính 

Mathematical 
understanding

Toán đố

Concentration 
capability

Trắc nghiệm tập 
trung chú ý

z-score

(giá trị chuẩn hóa)

Kết quả 

nghiên cứu 

so sánh 

năng lực 

toán học ở 

trẻ em 

trường tiểu 

học (lớp 4) 

Đức 

(Munich) và 

Việt Nam  

(Hà Nội) 
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What do you think? Câu hỏi đặt ra là 

 

Why are Asian students (from countries with Confuzian 

heritage) in international comparisons often so successful? 

(e.g., PISA, TIMMS, PIRLS, Hanoi-Munich study) 

 
Tại sao học sinh châu Á (ở các nước có lịch sử hệ tư tưởng Khổng tử) trong 

so sánh quốc tế thường rất thành công?  

(Ví dụ như trong các nghiên cứu so sánh PISA, TIMMS, PIRLS, Hà Nội-Munich) 

• because of good teaching? 

   vì giảng dạy tốt? 

• or in spite of bad teaching? 

     hay là mặc dù giảng dạy chưa tốt? 
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Hatties Mega-Analysis 
Kết quả phân tích tổng hợp của Hatties 

• Synthesis of over 915 meta-analyses, comprising more 

than 57.500 studies, including 245 million students 

    Kết quả của hơn 915 phân tích tổng hợp, hơn 57.500 nghiên cứu và trên  

     245 triệu học sinh 

• Criterium: scholastic achievement 

      Tiêu chí đánh giá: thành tích học tập 

2009 2012 John Hattie 
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Importance of Teacher and Teaching 
Vai trò của giáo viên và của giảng dạy 

 (Hattie, 2009, 2012) 

• Student   Bản thân học sinh 50% 

• Homes    Gia đình    5-10% 

• School    Nhà trường   5-10% 

• Peers      Nhóm bạn   5-10% 

• Teacher  Giáo viên và  30% 
and Teaching   hoạt động giảng dạy 
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Empirical orientation: What works? 
Định hướng thực nghiệm: Yếu tố nào tác động đến hiệu quả dạy học? 

“Teacher professional learning needs to be built 

upon an evidential foundation of what works in 

teaching, not fad,  fantasy, idealism, ideology or 

rhetoric. Further evidence needs to be gathered  

to inform and enable this professional learning.” 

„Việc học hỏi mang tính chuyên nghiệp của giáo viên đòi hỏi phải 

biết dựa trên những dữ liệu thực nghiệm về các yếu tố có tác 

đông tới hiệu quả dạy-học chứ không phải theo xu thế nhất thời, 

theo sự hình dung và ý tưởng riêng, hay theo lời diễn thuyết. 

Những dữ liệu như thế cần được thu thập để phổ biến và thúc đẩy 

việc học tập mang tính chuyên nghiệp này" 

 (Dinham, 2012) 
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What is an effect size? 
Những yếu tố nào có tác động lớn tới thành tích học tập? 

• Effect size (ES) is a name given to a family of indices that measure 

the magnitude of a treatment effect. Unlike significance tests, these 

indices are independent of sample size.  

      Chỉ số hiệu quả tác động (ES) là một khái niệm thuộc nhóm các chỉ số đo lường  

      độ lớn của hiệu quả tác động. Không giống như chỉ số tính hiệu quả tác động  

      của các trắc nghiệm, các chỉ số này phụ thuộc vào số lượng khách thể nghiên cứu. 

 

• ES measures are the common currency of meta-analysis studies 

that summarize the findings from a specific area of research.  

      Chỉ số hiệu quả tác động (ES) của các biện pháp được áp dụng là kết quả rút ra  

      được từ việc phân tích tổng các nghiên cứu trong cùng một lĩnh vực.  

 

• The larger the ES, the greater the influence of the treatment effect. 

       Các chỉ số ES càng lớn thì hiệu quả tác động của các biện pháp được áp dụng  

       càng lớn 
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Selected strong effect sizes 
Các yếu tố có ảnh hưởng lớn tới kết quả học tập  

• Classroom management 0.52 
        Năng lực điều khiển lớp học 

• Clarity  0.75 
        Tính rõ ràng rành mạch của bài giảng 

• Practice (distributed vs. massed) 0.71 
      Thực hành (vd: phân bố và không phân bố) 

• Feedback (task-related) 0.72 

    Phản hồi (liên quan đến bài học) 

• Cooperative vs. individualistic learning 0.59 

    Học tập hợp tác và học tập cá nhân 

• Teacher-student relationship 0.72 
(from student perspective) 

     Quan hệ giáo viên – học sinh (từ cách nhìn của học sinh) 

 

 



A Focus on  

Classroom Management 
Năng lực điều khiển lớp học 



Classroom management: Example from 

a DVD-based  teacher training program 

Ví dụ  

về một 

chương 

trình đào 

tạo giáo 

viên trên 

băng hình 
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Classroom management: Dealing with 

disruptive students, Alternative #1 

(Video clip) 

 

Xử lý tình 

huống học 

sinh gây rối 

  

Phương án 1 

Regrettable actions.mpeg
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Classroom management: Dealing with 

disruptive students, Alternative #2 

(Video clip) 

Xử lý tình 

huống học 

sinh gây rối 

  

Phương án 2 

Anger management_2.mpeg


Student activation 
Tích cực hóa hoạt động học của học sinh  

 
a) Cognitive activation 

     Tích cực hóa hoạt động nhận thức  

a) Speaking time during foreign language 

instruction 

     Thời gian nói trong giảng dạy ngoại ngữ 



Nghe 

Đọc 

Nghe nhìn 

Trình diễn 

Thảo luận 

Thực hành 

Dạy 

 

Mức độ 

ghi nhớ 

trung bình 

của học 

sinh 

Nguồn: Phòng thực nghiệm giáo dục quốc gia; Bethel, Maine  
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English as a Foreign Language in Vietnam 
Tiếng Anh – một bộ môn ngoại ngữ ở Việt Nam 

• A comprehensive research project, 

replication of the nationwide study DESI in 

Germany (DESI- Một dự án nghiên cứu cấp quốc gia tại CHLB Đức) 

• Cooperation of (Dự án nghiên cứu hợp tác giữa) 

– University of Koblenz-Landau (Prof. Dr. Andreas 

Helmke + Dr. Tuyet Helmke) with 

– MOET (Bộ Giáo dục và Đào tạo) / NIED   

(Viện nghiên cứu phát triển giáo dục), represented by 

TS. Trần Thị Bích Trà 
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Video study of English as a Foreign Language 
Nghiên cứu giờ học tiếng Anh bằng phương pháp ghi hình 

- in Germany (210 lessons, 9th grade)  

- in Vietnam (82 lessons, 9th grade) 

Interview with teachers immediately after the 

videotaped lesson: Phỏng vấn giáo viên sau giờ học ghi hình 

„Which percentage of total speaking time during 

instruction refers to yourself?“ 

     Tỷ lệ phần trăm thời gian nói của giáo viên trong tổng thời gian nói trong 

giờ học?" 
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Video study “English as a Foreign Language” (D) 
Nghiên cứu giờ học tiếng Anh bằng phương pháp ghi hình (CHLB Đức) 

Teachers rate their own speaking time 
Giáo viên tự đánh giá 
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Speaking time of teachers (in percent of total speaking time)  

subjective…

(DESI, Helmke et al., 2008) 



© Helmke 1012 

Teachers underestimate their own speaking time substantially! 

Giáo viên tự đánh giá tỷ lệ thời gian nói của mình thấp hơn nhiều so với thực tế 

(DESI, Helmke et al., 2008) 

Video study “English as a Foreign Language” (D) 
Nghiên cứu giờ học tiếng Anh bằng phương pháp ghi hình (CHLB Đức) 
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Video study “English as a Foreign Language” (VN) 
Nghiên cứu giờ học tiếng Anh bằng phương pháp ghi hình (Việt Nam) 

Teachers rate their own speaking time 

 

(DESI-VN, Helmke et al., 2008) 

Speaking time of teachers in percent of total speaking time 
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Video study “English as a Foreign Language (VN) 
Nghiên cứu giờ học tiếng Anh bằng phương pháp ghi hình (Việt Nam) 

Teachers underestimate their own speaking time substantially! 
Giáo viên tự đánh giá tỷ lệ thời gian nói của mình thấp hơn nhiều so với thực tế 

 

(DESI, Helmke et al., 2008) 

Entire speaking time of teachers (in percent) 

       subjective estimation 

       real data 



Teachers‟ speaking time: subjective vs. objective 
Thời gian nói của giáo viên: tự đánh giá và kết quả đo lường khách quan 

DESI (CHLB Đức) DESI (Việt Nam) 
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subjective estimation real data
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subjective estimation real data

Tỷ lệ thời gian nói của giáo viên trong tổng thời gian nói trong giờ học  



Subjective versus objective waiting time: 

"I give you a minute …„ 
Thời gian chờ học sinh suy nghĩ và thời gian chờ thực tế 

 

_I give you a minute.VDG


The power of Feedback 
Tác động của thông tin phản hồi 



© Helmke 1012 

Effective feedback requires … 
Thông tin phản hồi thực sự có hiệu quả cần đạt các yêu cầu… 

• That the desired goal is understood 

    Giúp học sinh hiểu được mục đích cần đạt  

• Evidence about the students„ present position in 

relation to that goals 

     Giúp học sinh biết mình đang ở đâu so với mục tiêu cần đạt 

• Guidance and support to accomplish the goal 

      Hướng dẫn và hỗ trợ để học sinh thực hiện được mục tiêu 

• Information on how and why a student has or has not 

(yet) met the critierion 

      Giúp học sinh hiểu được vì sao minh đạt hoặc chưa đạt được mục tiêu   

      với các tiêu chí cụ thể   

• May be provided by the teacher or by a student 

(mentoring, tutoring) 

      Học sinh nhận được sự tư vấn, hỗ trợ của giáo viên hoặc học sinh khác 
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Types of feedback 
Các loại thông tin phản hồi 

• Evaluative feedback (e.g „You have done well“) Phản hồi đánh giá 

(mang tính kết luận) 

– is perceived as approval or disapproval, as reward or punishment 
     Được xem là chấp thuận hoặc không chấp thuận, như là phần thưởng hay hình phạt 

– may reward the good students, but demotivate and disencourage the 

less able students 
      Có thể là phần thưởng đối với học sinh khá, nhưng lại không động viên, khích lệ được học      

      sinh yếu  

• Descriptive, formative feedback (e.g. „You have covered the main 

points we discussed before. Now,which points do you think you should expand 

on?“) Phản hồi mô tả (nhận xét quá trình) 

– Is task-related, focuses on specific aspects of the students‘ 

achievement 

    Liên quan đến nhiệm vụ, tập trung vào các khía cạnh cụ thể trong kết quả học tập của học sinh 

– Is constructive, looks toward improvement 
– Mang tính xây dựng, hướng tới việc cải thiện, phát triển  



Domain-specific quality of instruction 
Chất lượng giảng dạy 

 

An example from English as a Foreign 

Language in Vietnam 
Ví dụ về bộ môn tiếng Anh ở Việt Nam 



Người châu Á làm việc tại các công ty quốc tế mà không sử dụng được trôi 

chảy tiếng Anh sẽ gặp phải rào cản về ngôn ngữ và khó có cơ hội thăng tiến. 
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Language mistakes 
Lỗi ngôn ngữ 

Most frequent pronunciation errors 
(thường gặp) 

Students Teachers 

Ingestion of endings (bỏ qua âm cuối) 62 51 

Skip hard consonants (bỏ phụ âm cứng) 44 46 

Incorrect or reduced vowels (phát âm 

sai hoặc giảm bớt nguyên âm) 

31 21 

Incorrect intonation (sai ngữ điệu) 10 7 

Type of mistake (Kiểu loại) Student Teacher 

Grammar (Ngữ pháp) 26 18 

Vocabulary (Từ vựng) 2 14 

Pronunciation (Phát âm) 85 77 



Language used during English instruction 
Ngôn ngữ được sử dụng trong quá trình giảng dạy Anh ngữ 

Teachers speak... 

84% 

81% 

7% 

14% 

Germany

Vietnam

English Vietnamese

mixed unclear

Students speak... 

76% 

95% 

14% 

4% 

Germany

Vietnam

English Vietnamese

mixed unclear



© Helmke 1012 

Personal Health Check for Visible Learning 
Các đặc điểm của người giáo viên thúc đẩy việc học của HS 

 (Hattie, 2012, p. 169) 

• I am actively engaged in, and passionate about teaching and learning 

     Là người tích cực , năng động và say mê nghề nghiệp 

• I provide students with multiple opportunities for learning based on 

surface and deep thinking 

     Là người tạo được nhiều tình huống học tập kích thích hoạt động tư duy của  

     học sinh cả về bề rộng và bề sâu 

•  I know the learning intentions and success criteria of my lessons, and I 

share these with students 

     Là người biết rõ các mục đích và tiêu chí cần đạt trong các giờ học và chuyển  

     tải được chúng tới học sinh 

•  I am open to learning and actively learn myself 

     Là người luôn sẵn sàng và tích cực học tập trau dồi nghiệp vụ 

•  I have a warm and caring classroom climate in which errors are welcome 

     Là người tạo lập được bầu không khí lớp học ấm cúng, chân tình trong đó  

     các lỗi học sinh gặp phải trong giờ học là cơ hội học tập 
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Personal Health Check for Visible Learning 
Các đặc điểm của người giáo viên thúc đẩy việc học của HS 

 (Hattie, 2012, p. 169) 

• I seek regular feedback from my students 

    Là người thường xuyên tìm nhận thông tin phản hồi từ học sinh 

• My students are actively involved in knowing about their learning (that is, 

they are assessment-capable) 

     Là người giúp học sinh có khả năng tự nhận biết và chủ động trong việc học  

     của mình  (nghĩa là tạo được cho các em khả năng nhìn nhận,đánh giá) 

• I can identify progression in learning across multiple curricular levels in 

my student work and activities 

     Là người có thể định rõ được sự tiến triển trong học tập của học sinh theo  

     chương trình giảng dạy với các cấp độ khác nhau 

• I have a wide range of teaching strategies in my day-to-day teaching 

repertoire. 

    Là người có rất nhiều phương pháp (chiến lược) và kỹ thuật (hoạt cảnh) giảng  

    dạy khác nhau trong các giờ học hàng ngày  

• I use evidence of learning to plan the next learning steps with students.“ 

    Là người biết sử dụng các kết quả học tập đã đạt được (dữ liệu thực nghiệm)  

    để lên kế hoạch học tập các bước tiếp theo cùng với các em học sinh 



Thank you for your 

attention! 

Cảm ơn sự chú ý 

của quý vị! 


