
MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ 12 

1. Thuận lợi:  

+ Học sinh  : Có ý thức trong học tập, ham học hỏi, tìm tòi và sáng 

tạo. 

+ Giáo viên: Đầu tư nhiều thời gian cho việc soạn giảng, nghiên cứu 

tài liệu. Tìm tòi, sưu tầm, làm đồ dùng và chuẩn bị đồ dùng dạy học khá chu 

đáo. 

+ Về thiết bị: Được cung cấp khá đầy đủ, phù hợp với yêu cầu môn 

học. 

2. Khó khăn: 

       + Học sinh: Khối cuối cấp đôi khi còn xem nhẹ môn học vì không phải 

là môn học chính. 

       + Giáo viên: Thời gian tập huấn phương pháp mới còn ít, chưa được tập 

huấn  kỹ về việc sử dụng đồ dùng dạy học nên đôi khi còn lúng túng trong 

các thao tác. Chương trình có rất nhiều nội dung, lĩnh vực khác nhau và 

không liên thông với chương trình của lớp 11 nên việc truyền thụ kiến thức 

của giáo viên cho học sinh rất phức tạp. 

+ Cơ sở vật chất: Được trang bị còn ít, đơn giản điều này ít nhiều ảnh 

hưởng đến việc phân nhóm thực hành cho các em. Còn bất cập nếu như các 

lớp có giờ Công nghệ trùng nhau do hai hay nhiều giáo viên giảng dạy thì sẽ 

không có dụng cụ, thiết bị thực hành và chưa có phòng thực hành. 

+ Thời gian bố trí cho môn học 1tiết/ tuần nên rất khó khăn trong việc 

làm thực hành cho học sinh, hầu hết các bài thực hành chỉ có 1 tiết do đó quá 

trình làm thực hành của học sinh ngắn. Giáo viên rất khó bố trí và đánh giá 

các sản phẩm thực hành của học sinh trong mỗi tiết học. 

3. Thực trạng: 



Theo chương trình Công nghệ 12 hiện nay việc phân bố thực hành 

môn học còn ít thời gian thực hành ngắn nên chỉ đủ cho giáo viên làm mẫu, 

học sinh quan sát và tự làm ở nhà  không có sự theo dõi, uốn nắn, nhắc nhở 

của giáo viên. Nếu có thì thời gian ngắn giáo viên chỉ kịp hướng dẫn qua cho 

học sinh. 

Vì vậy học sinh chưa phát huy được khả năng sáng tạo, tính tích cực, 

tìm tòi của mình. 

III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 

Đổi mới phương pháp dạy học môn Công nghệ bao gồm nhiều lĩnh 

vực và phải được tiến hành trong một quá trình lâu dài, liên tục. Thiết nghĩ 

việc dạy thực hành đối với môn Công nghệ là một công việc hết sức khó 

khăn. Với kinh nghiệm giảng dạy thực hành môn Công nghệ 12 của bản 

thân, tôi mạnh dạn trình bày một vài suy nghĩ của mình về tiết dạy thực hành 

ở môn Công nghệ 12. 

IV. NỘI DUNG: 

Chương trình môn Công nghệ 12 gồm có 7 chương 

+ Linh kiện điện tử 

+ Một số mạch điện tử cơ bản 

+ Một số mạch điện tử điều khiển đơn giản 

+ Điện tử dân dụng. 

+ Mạch điện xoay chiều ba pha. 

+ Máy điện ba pha. 

+ Mạng điện sản xuất. 

 

Cấu trúc của các chương giống nhau gồm: 

Phần I: Khái niệm. 

Phần II: Lý thuyết. 



Phần III: Thực hành. 

Trong đó thực hành được xen kẽ giữa các bài lý thuyết và chiếm 1/5 

thời lượng của môn học, nghĩa là: Chương trình được giảng dạy trong một 

năm học gồm 35 tiết mỗi tuần/ 1 tiết, thì thời gian thực hành chiếm 7 tiết. 

Vì thế, tiết thực hành nhằm rèn luyện kỹ năng và áp dụng các kiến 

thức đã được học ở lý thuyết vào thực tế. 

Tiết thực hành chủ yếu rèn luyện kỹ năng vận dụng, quy trình công 

nghệ (các bước thực hiện) để thiết kế, chế tạo, lắp đặt, kiểm tra và vận hành 

một số thiết bị, sản phẩm theo yêu cầu cho trước. Rèn luyện cho học sinh nề 

nếp làm việc khoa học, học tập tích cực, chủ động và sáng tạo. 

Dạy tiết thực hành trước hết phải xác định rõ mục tiêu của bài là phải 

làm gì và làm như thế nào? Thời gian hướng dẫn, làm mẫu, thời gian tiến 

hành và hoàn thành công việc là bao nhiêu? 

         1- Phần bài cũ  

Cho học sinh nhắc lại một số kiến thức (khái niệm, sơ đồ, cách lắp đặt, quy 

trình công nghệ...) có liên quan đến nội dung của bài thực hành. 

         2- Phần hướng dẫn ban đầu  

Giáo viên giới thiệu mục tiêu của bài học. 

Giới thiệu nội dung và qui trình thực hành. 

         3- Phần thực hành 

Giáo viên hướng dẫn học sinh làm mẫu báo cáo theo yêu cầu của bài 

Giáo viên hướng dẫn, uốn nắn cho học sinh thực hiện theo qui trình của bài 

thực hành. 

Học sinh làm theo sự hướng dẫn và yêu của giáo viên. 

         4- Phần hướng dẫn kết thúc 

Đại diện các nhóm học sinh lên trình bày mẫu báo cáo của nhóm mình. 



Giáo viên đánh giá kết quả báo cáo và sản phẩm của từng nhóm và nhận xét 

chung. 

Học sinh thu dọn phương tiện, dụng cụ và vệ sinh lớp học. 

Giáo viên dặn dò học sinh đọc nội dung bài tiếp theo. 

* Ví dụ: Tiết 10: Thực hành Mạch nguồn điện một chiều 

- Bài cũ: Cần phải cho học sinh nhắc lại phần lý thuyết của bài “các 

linh kiện thiết bị trong mạch” để học sinh hình thành rõ hơn sơ đồ mạch. 

Cụ thể: Em hãy vẽ sơ đồ nguyên lí và cho biết cho biết các linh kiện 

thiết bị có trong mạch nguồn điện một chiều. 

- Hướng dẫn ban đầu: 

 + Giới thiệu mục tiêu của bài học 

Nhận dạng được các linh kiện và vẽ được sơ đồ nguyên lý từ mạch 

nguồn thực tế. 

Phân tích được nguyên lý làm việc của mạch điện. 

Có ý thức thực hiện đúng quy trỡnh và cỏc quy định về an toàn 

 + Giới thiệu nội dung và quy trình thực hành 

- Thực hành: 

Sau khi thông qua các nội dung lý thuyết giáo viên hướng dẫn rõ hơn 

về quy trình thực hành: 

1/ Quan sát tìm hiểu các linh kiện trên mạch thực tế: 
- Quan sát hình dạng của các linh kiện 
- Số lượng của các linh kiện. 
- Cách nối giữa các linh kiện với nhau. 
 
2/ Vẽ sơ đồ nguyờn lý của mạch điện trên: 
Vẽ sơ đồ nguyờn lý trờn cơ sở đó quan sỏt mạch thực tế 
 
3/ Cấp điện cho mạch: 
Dùng đồng hồ vạn năng đo và ghi kết quả các điện áp ở những vị trí vào mẫu 
báo cáo thực hành. 



- Điện áp ở hai đầu cuộn sơ cấp của BA nguồn U1(xoay chiều). 
- Điện áp hai đầu cuộn thứ cấp U2 ~ 
- Điện áp ở hai đầu ra sau mach lọc U3- 
- Điện áp ở hai đầu ra sau ổn áp U4- 
Ngoài phương pháp đưa ra quy trình thực hành thì giáo viên còn phải hướng 

dẫn thứ tự từng bước, đây là một trong những bước quan trọng để cho học 

sinh hiểu và thực hiện tốt hơn. 

Các thao tác thực hành được hình thành luôn luôn là từ dễ đến khó, vì 

thế mà các em có thể tự mình làm được nếu như được giáo viên hướng dẫn 

cẩn thận tỉ mĩ. 

Để tiết thực hành giảng dạy thành công thì người giáo viên phải biết 

bố trí phân nhóm thực hành hợp lý (khoảng 4 - 5 học sinh/ nhóm). 

Thiết bị và dụng cụ thực hành là yếu tố quyết định để các em làm nên 

chính sản phẩm của mình từ đó các em có thể nhận ra được những sai sót 

nhỏ nhất của sản phẩm để kiểm tra và khắc phục. 

Đối với những bài tập khó, sản phẩm phức tạp thì cần phải cho học sinh nắm 

lại kiến thức lý thuyết kèm theo sự uốn nắn của giáo viên trong từng thao 

tác. 

         - Hướng dẫn kết thúc: 

Khi hoàn tất công việc giáo viên cho đại diện học sinh các nhóm trình 

bày mẫu báo cáo của nhóm và kiểm tra chéo sản phẩm của nhau và cho ý 

kiến nhận xét của từng nhóm. Cuối cùng giáo viên tổng hợp và đưa ra nhận 

xét chung. Cần phải có khen, chê kịp thời để học sinh có hứng thú và sửa 

chữa những sai sót còn mắc phải. 

Sau buổi thực hành giáo viên cho học sinh thu dọn thiết bị, dụng cụ 

thực hành, vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc và dặn dò hướng dẫn đọc nội dung 

bài học tiếp theo. Đây là một yếu tố rèn luyện ý thức học tập của các em. 

V. KẾT LUẬN: 



Để thực hiện tiết thực hành Công nghệ 12 theo tinh thần đổi mới 

phương pháp và qua nhiều năm công tác, giảng dạy môn Công nghệ tại 

Trường THPT Số 1- Quảng Trạch với niềm say mê nghề nghiệp, tinh thần 

trách nhiệm với công việc được giao và nổi trăn trở  học sinh còn non yếu về 

nhận thức của bộ môn.  Bản thân tôi luôn suy nghĩ phải lựa chọn phương 

pháp cho từng bài dạy, tiết dạy. Làm thế nào để học sinh tự giải quyết bài 

tập một cách chủ động, khẳng định được khả năng của mình nhằm phát huy 

tối đa tính tích cực trong học tập. 

       Lê Thị Thương Huyền 
        TIN_CN 
 


