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 Lập dàn ý bài học với mục đích học tập, hoạt động sáng tạo và tiêu chí 

thành công cho bài học Kinh tế Việt Nam 20 năm đầu thế kỷ XXI. 

 Đề Cương Bài Học: Tìm Hiểu Kinh Tế Việt Nam Trong 20 Năm Đầu 

Thế Kỷ 21 

Mục đích học tập: 

• Hiểu được những yếu tố chính đã góp phần vào sự tăng trưởng của 

nền kinh tế Việt Nam trong 20 năm đầu của thế kỷ 21. 

• Phân tích các chính sách và sáng kiến kinh tế đã giúp định hình nền 

kinh tế Việt Nam. 

• Đánh giá tác động của toàn cầu hóa đối với nền kinh tế Việt Nam. 

Hoạt động sáng tạo: 

1. Jigsaw Reading: Chia lớp thành các nhóm nhỏ và chỉ định mỗi nhóm 

đọc về một khía cạnh cụ thể của nền kinh tế Việt Nam trong 20 năm 

đầu thế kỷ 21. Sau khi đọc, các nhóm chia sẻ những phát hiện của 

họ với cả lớp, cùng nhau hiểu rõ hơn về chủ đề này. 

2. Phân tích nghiên cứu tình huống: Cung cấp cho sinh viên nghiên cứu 

tình huống về một công ty Việt Nam và tác động của nó đối với nền 

kinh tế. Học sinh nên phân tích hoạt động của công ty, hiệu quả tài 

chính và đóng góp cho nền kinh tế, đồng thời trình bày những phát 

hiện của mình trước lớp. 

3. Mô phỏng đóng vai: Tổ chức mô phỏng đóng vai trong đó sinh viên 

đóng vai quan chức chính phủ, lãnh đạo doanh nghiệp và nhà kinh 

tế, cùng nhau đưa ra quyết định về tương lai của nền kinh tế Việt 

Nam. 

Tiêu chí thành công: 

• Học sinh sẽ có thể mô tả các yếu tố chính đã góp phần vào sự tăng 

trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong 20 năm đầu tiên của thế kỷ 

21. 



• Học sinh sẽ có thể phân tích các chính sách và sáng kiến kinh tế đã 

giúp định hình nền kinh tế của Việt Nam. 

• Học viên sẽ có thể đánh giá tác động của toàn cầu hóa đối với nền 

kinh tế Việt Nam. 

• Học sinh sẽ có thể tham gia hiệu quả vào các hoạt động nhóm và 

trình bày những phát hiện của mình trước lớp. 

Lưu ý: Những hoạt động này có thể được điều chỉnh để phù hợp với nhu 

cầu và khả năng của học sinh và các nguồn lực sẵn có. Các tiêu chí thành 

công cũng có thể được tinh chỉnh và mở rộng khi cần thiết. 

 

 Vui lòng cung cấp thêm chi tiết về Jigsaw Reading 

 Chắc chắn! Jigsaw Reading là một chiến lược học tập hợp tác liên 

quan đến việc chia lớp thành các nhóm nhỏ và chỉ định mỗi nhóm đọc về 

một khía cạnh cụ thể của một chủ đề. Ý tưởng là để mỗi nhóm trở thành 

chuyên gia trong phần đọc được chỉ định của họ và sau đó chia sẻ kiến 

thức của họ với những người còn lại trong lớp. Sau đây là giải thích chi tiết 

hơn về cách thực hiện hoạt động Đọc ghép hình cho bài học Kinh tế Việt 

Nam trong 20 năm đầu thế kỷ 21: 

1. Chia lớp thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm 4-5 học sinh. 

2. Chỉ định cho mỗi nhóm một bài đọc khác nhau về một khía cạnh cụ 

thể của nền kinh tế Việt Nam trong 20 năm đầu thế kỷ 21. Ví dụ, một 

nhóm có thể đọc về vai trò của đầu tư nước ngoài, nhóm khác có thể 

đọc về tác động của các chính sách của chính phủ và nhóm khác có 

thể đọc về vai trò của khu vực tư nhân. 

3. Cho mỗi nhóm thời gian để đọc và thảo luận về phần đọc được chỉ 

định của họ, khuyến khích họ ghi chép và đặt câu hỏi. 

4. Sau một khoảng thời gian nhất định, tập hợp các nhóm lại với nhau và 

chỉ định mỗi học sinh vào một nhóm khác nhau để tham gia. Trong 

các nhóm mới của mình, học sinh nên chia sẻ những gì các em học 

được từ bài đọc được chỉ định với các thành viên khác trong nhóm. 



5. Sau khi các nhóm mới có thời gian để thảo luận về những gì họ học 

được từ nhau, hãy tập hợp cả lớp lại để thảo luận lần cuối. Học sinh 

nên chia sẻ những gì họ đã học được từ nhau và cùng nhau hiểu biết 

toàn diện về chủ đề này. 

Hoạt động Đọc ghép hình là một cách tuyệt vời để khuyến khích học sinh 

tích cực tham gia vào tài liệu và cộng tác với nhau để hiểu sâu hơn về chủ 

đề. Nó cũng cho phép hướng dẫn khác biệt, vì học sinh có thể làm việc 

theo tốc độ của riêng mình và nhận được sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp. 

 

 Vui lòng cung cấp thêm chi tiết về Phân tích nghiên cứu điển hình 

 Phân tích Nghiên cứu Trường hợp là một hoạt động liên quan đến việc 

phân tích một kịch bản hoặc tình huống thực tế để hiểu các yếu tố khác 

nhau đã góp phần tạo nên một kết quả cụ thể. Trong bối cảnh của bài học 

về Nền kinh tế Việt Nam trong 20 năm đầu thế kỷ 21, phân tích nghiên cứu 

tình huống sẽ yêu cầu học sinh kiểm tra một công ty thực tế ở Việt Nam và 

tác động của nó đối với nền kinh tế. Dưới đây là phần giải thích chi tiết hơn 

về cách triển khai hoạt động Phân tích Nghiên cứu điển hình: 

1. Chọn một nghiên cứu trường hợp có liên quan. Đây có thể là một công 

ty hoạt động tại Việt Nam đã có tác động đáng kể đến nền kinh tế. 

2. Cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về công ty, 

bao gồm lịch sử, hoạt động và hiệu quả tài chính của công ty. 

3. Cho sinh viên thời gian để phân tích độc lập nghiên cứu điển hình, 

khuyến khích họ xem xét các câu hỏi sau: 

• Mô hình kinh doanh của công ty là gì và nó đóng góp như thế nào 

cho nền kinh tế? 

• Hiệu quả tài chính của công ty đã tác động đến nền kinh tế như thế 

nào? 

• Các động lực chính cho sự thành công hay thất bại của công ty là gì? 

• Toàn cầu hóa đã tác động đến công ty và nền kinh tế như thế nào? 



4. Sau một khoảng thời gian nhất định, yêu cầu học sinh tập hợp thành 

các nhóm nhỏ để thảo luận về những phát hiện của họ và trình bày 

phân tích của họ trước lớp. 

5. Cả lớp hãy thảo luận về những phát hiện và quan điểm khác nhau do 

các nhóm khác nhau trình bày, khuyến khích học sinh chia sẻ hiểu 

biết của mình và đặt câu hỏi. 

Hoạt động Phân tích Nghiên cứu Tình huống là một cách tuyệt vời để thu 

hút sinh viên vào tư duy phản biện và phân tích, cũng như cung cấp cho 

họ bối cảnh thực tế về chủ đề đang được nghiên cứu. Nó cũng cho phép 

sinh viên áp dụng những hiểu biết của họ về nền kinh tế Việt Nam trong 20 

năm đầu của thế kỷ 21 vào một tình huống cụ thể. 

 

 Vui lòng cung cấp thêm chi tiết về Mô phỏng nhập vai 

 Mô phỏng đóng vai là một hoạt động trong đó học sinh đảm nhận vai 

trò của các nhân vật hoặc người ra quyết định trong một tình huống mô 

phỏng và đưa ra quyết định dựa trên sự hiểu biết của họ về chủ đề đang 

được nghiên cứu. Trong bối cảnh của bài học về Kinh tế Việt Nam trong 20 

năm đầu thế kỷ 21, một hoạt động mô phỏng đóng vai sẽ liên quan đến 

việc học sinh đảm nhận vai trò của các quan chức chính phủ, lãnh đạo 

doanh nghiệp và nhà kinh tế và đưa ra quyết định về tương lai của nền 

kinh tế Việt Nam. nền kinh tế Việt Nam. Dưới đây là phần giải thích chi tiết 

hơn về cách triển khai hoạt động Mô phỏng Nhập vai: 

1. Xác định rõ kịch bản và các vai mà học sinh sẽ đóng. Ví dụ, sinh viên 

có thể đảm nhận vai trò của các quan chức chính phủ chịu trách 

nhiệm đưa ra các quyết định về chính sách kinh tế, các nhà lãnh đạo 

doanh nghiệp chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định về đầu tư và 

hoạt động, và các nhà kinh tế chịu trách nhiệm phân tích dữ liệu và 

đưa ra khuyến nghị. 

2. Cung cấp cho sinh viên thông tin và nguồn thông tin cơ bản về hiện 

trạng của nền kinh tế Việt Nam cũng như những thách thức và cơ hội 

khác nhau mà đất nước đang phải đối mặt. 



3. Cho học sinh thời gian để chuẩn bị độc lập cho vai trò của mình, 

nghiên cứu và phân tích thông tin để đưa ra quyết định. 

4. Tiến hành mô phỏng đóng vai, cho phép sinh viên tương tác và đưa 

ra quyết định dựa trên sự hiểu biết của họ về chủ đề. 

5. Sau khi mô phỏng, thảo luận với cả lớp, khuyến khích học sinh suy 

nghĩ về các quyết định mà họ đã đưa ra và tác động của những 

quyết định đó đối với kết quả của mô phỏng. 

Hoạt động Mô phỏng Đóng vai là một cách tuyệt vời để thu hút học sinh 

tham gia học tập trải nghiệm, thực hành, cũng như tạo cơ hội cho các em 

áp dụng hiểu biết của mình về nền kinh tế Việt Nam trong 20 năm đầu của 

thế kỷ 21 vào thực tế. kịch bản cuộc sống. Nó cũng cho phép sinh viên 

thấy được bản chất liên quan lẫn nhau của các yếu tố khác nhau tác động 

đến nền kinh tế và hiểu sâu hơn về sự phức tạp của việc ra quyết định. 

 

 

 

 


