
Hướng dẫn Học tập nhập vai 

Phòng học không giống như 20 năm trước.  Các trường học đang 

rời bỏ môi trường học tập theo kiểu giảng đường truyền thống và 

đang tìm ra những cách hiệu quả để nâng cao việc dạy và 

học. Học tập nhập vai là một trong số đó . 

Học sinh nhập vai được sử dụng bởi học sinh trong trường 

Học tập nhập vai là gì? 

Học tập nhập vai bao gồm trải nghiệm và khám phá.  Hãy tưởng 

tượng bạn có thể đi đến các chiến hào để trải nghiệm các điều kiện 

và tìm hiểu về cuộc sống của những người lính trong Thế chiến 

1. Đó là học tập nhập vai! 

Học tập nhập vai là việc sử dụng công nghệ để tạo ra môi trường 

kỹ thuật số hoặc nhân tạo. Nhà giáo dục sau đó sẽ "vận chuyển" 

học sinh của họ đến chủ đề của bài học, cho phép họ trải nghiệm 

và tương tác với nó. Giáo dục hòa nhập trong giáo dục thay đổi 

cách học sinh học và xử lý thông tin. Nó sử dụng nhiều giác quan 

để làm cho lớp học trở thành một nơi hấp dẫn, đáng nhớ và thú vị 

để học. Học tập nhập vai đang trở nên phổ biến.  Các nghiên cứu 

đã chứng minh rằng nó cung cấp nhiều lợi ích . 

Lợi ích của việc học nhập vai 

Học sinh có thể tận hưởng nhiều lợi ích từ việc tạo ra một lớp học 

đắm chìm, bao gồm tăng chất lượng học tập và khả năng lưu giữ 

kiến thức lên đến 75%. 

Tương tác! 

Tương tác là một lợi thế quan trọng.  Giáo viên phải đảm bảo rằng 

học sinh được tham gia và không bị phân tâm bởi công nghệ hiện 

đại. Nó là một công cụ có giá trị để có thể tạo ra các lớp học nhập 

vai. Giáo viên có thể thu hút sự chú ý của học sinh bằng công nghệ 

thú vị, sự đắm chìm tập trung và các bài học không bị phân tâm . 



Đồng cảm và kết nối cảm xúc 

Có thể khó khăn cho học sinh và bất cứ ai để hình dung mình trong 

hoàn cảnh hoặc suy nghĩ của một người khác.  Học tập nhập vai có 

thể thay đổi điều đó. Làm thế nào tốt hơn để hiểu một ai đó hơn là 

trở thành họ? Học sinh có thể trải nghiệm cuộc sống của người 

khác và đồng cảm theo những cách mà không thể thông qua các 

phương pháp giáo dục truyền thống. 

Học tập được cá nhân hóa 

Học sinh có thể khám phá bài học theo tốc độ của riêng mình với 

trải nghiệm học tập nhập vai. Giáo viên hướng dẫn bài học nhưng 

học sinh là người kiểm soát để các em có thể tập trung chú ý vào 

các lĩnh vực học tập mà mình quan tâm.  Điều này đảm bảo rằng 

không có hai trải nghiệm học tập nào giống nhau và không ai bị bỏ 

lại phía sau. 

Lưu giữ kiến thức 

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng kinh nghiệm là cách tốt hơn để lưu giữ 

kiến thức. Học sinh có thể tham khảo lại những kinh nghiệm thực 

tế khi cố gắng nhớ lại bài học hoặc nội dung.  Giảng dạy nhập vai 

làm cho việc học trở nên đáng nhớ . 

Đây là tất cả về việc học tập nhập vai trong trường học và tại sao 

nó lại quan trọng như vậy. Nhưng làm thế nào bạn có thể tạo ra 

một trải nghiệm học tập phong phú? 

Công nghệ và chiến lược học tập nhập va i 

Nhìn lên đường chân trời của New York bằng VR 

Các nhà giáo dục toàn cầu sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để 

tối đa hóa việc giảng dạy nhập vai.  Họ cũng có thể sử dụng nhiều 

công nghệ học tập nhập vai khác nhau để giúp họ đưa ra các chiến 

lược của mình. 

Mô phỏng 



Học sinh có thể là một phần của bài học khi giáo viên đặt chúng 

vào trung tâm. Học sinh có thể là một phần của chủ đề bằng cách 

bước vào nước Anh La Mã hoặc khám phá một ngọn núi lửa . 

Gamification 

Giáo viên sử dụng trò chơi để khuyến khích học sinh tương tác với 

bài học. Học sinh có thể học cách làm việc cùng nhau, giải quyết 

vấn đề và thúc đẩy động lực của họ. 

Kể chuyện 

Hình thức câu chuyện cho phép giáo viên đắm chìm học sinh vào 

bài học. Điều này giúp học sinh hiểu các khái niệm phức tạp và 

khuyến khích họ kết nối các khái niệm khác nhau với các  câu 

chuyện. 

Các chiến lược học tập nhập vai này đang được triển khai tại các 

trường học trên toàn thế giới nhờ vào công nghệ tiên tiến như : 

Thực tế ảo (VR). 

Đây là hình thức học tập nhập vai phổ biến nhất.  Sinh viên hoàn 

toàn có thể đắm mình trong VR bằng cách sử dụng tai nghe 

VR. Sinh viên có thể đi du lịch mọi lúc mọi nơi, thậm chí đến 

những nơi tưởng chừng như không thể.  Bạn luôn muốn khám phá 

bên trong một chiếc lá! Bây giờ bạn có thể! Còn một chuyến đi 

xuống trung tâm Trái đất thì sao? Bạn có thể làm tất cả với VR! 

Thực tế tăng cường (AR). 

AR cho phép sinh viên nhìn thế giới như nó vốn có, nhưng có thêm 

các yếu tố kỹ thuật số lên trên. Giáo viên có thể sử dụng tai nghe, 

máy tính bảng hoặc điện thoại di động để đưa học sinh vào AR. Mã 

AR cho phép sinh viên xem và giữ các mô hình 3D tăng cường 

nhảy ra khỏi các trang. 

Thực tế hỗn hợp (MR). 

MR, hình thức học nhập vai tiên tiến nhất thường bị hiểu nhầm.  Nó 

là sự kết hợp giữa VR và AR, như tên của nó.  Đó là về sự tương 



tác giữa thế giới thực và thế giới kỹ thuật số.  MR cho phép học 

sinh chạm, thay đổi và tương tác với thế giới ảo . 

Những công nghệ này liên tục được phát triển.  Bạn sẽ sớm biết 

thêm về metaverse nếu bạn chưa biết.  Các trường học trên toàn 

cầu hiện đang kết hợp các chiến lược học tập nhập vai này vào 

chương trình giảng dạy của họ. 

Học tập nhập vai trong trường học: Ví dụ 

Ghé thăm Vista Panoramica De Machu Picchu . 

Giáo viên trên toàn cầu đang sử dụng AR và VR để mang lại quá 

trình học tập nhập vai. 

Giáo viên có thể sử dụng các giải pháp VR như ClassVR để đưa 

học sinh đến những nơi không thể và không tưởng.  Có thể học tập 

nhập vai trong trường học, cho dù đó là khám phá cơ thể con 

người trong thực tế ảo, khám phá đại số tại các địa danh nổi tiếng 

hoặc mạo hiểm trên một chuyến đi săn ảo.  

 


