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Tài liệu Phƣơng pháp hƣớng dẫn thực hành lái xe mô tô hạng A1, A2
trang bị những kiến thức cơ bản về phƣơng pháp sƣ phạm nhằm mục tiêu giúp
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hành lái xe đến học viên.
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PHẦN 1: LÝ THUYẾT PHƢƠNG PHÁP SƢ PHẠM
1. Giao tiếp sƣ phạm
1.1 Khái niệm về giao tiếp sư phạm
Giao tiếp sư phạm là sự tiếp xúc tâm lý giữa người dạy (giáo viên, giảng
viên) và người học (học sinh, sinh viên) diễn ra trong các hoạt động sư phạm
với mục đích là hình thành nhân cách người học.
Các hoạt động diễn ra trong nhà trƣờng chính là các hoạt động dạy học và
giáo dục. Nhà giáo dục tổ chức các hoạt động để ngƣời học lĩnh hội các tri thức,
kỹ năng kỹ xảo và rèn luyện những phẩm chất tâm lý cần thiết đủ để đáp ứng
các yêu cầu của xã hội đối với vị trí của họ sau này. Nhƣ vậy, giao tiếp sƣ phạm
là điều kiện để thực hiện hoạt động cùng nhau của ngƣời dạy và ngƣời học. Nếu
không có giao tiếp giữa ngƣời dạy và ngƣời học thì không có hoạt động sƣ
phạm.
1.2 Đặc trưng trong giao tiếp sư phạm
Giao tiếp sƣ phạm có thể diễn ra trong quan hệ ngƣời dạy - ngƣời học, ngƣời
học với ngƣời học, ngƣời dạy với ngƣời dạy …. Song, hoạt động sƣ phạm diễn
ra chủ yếu giữa ngƣời dạy và ngƣời học.
a) Trong giao tiếp sư phạm nhân cách của người dạy có tác động mạnh đến
người học:
Ngƣời dạy không chỉ giao tiếp với ngƣời học qua nội dung các bài giảng mà
còn ảnh hƣởng đến ngƣời học bởi chính nhân cách của mình. Sức ảnh hƣởng đó
rất mạnh vì cƣờng độ quan hệ giữa ngƣời dạy và ngƣời học là rất lớn. Khi ngƣời
học đã tin vào các tri thức mà họ tiếp thu đƣợc từ ngƣời dạy sẽ làm tiền đề cho
sự tin tƣởng vào các hoạt động khác từ phía ngƣời dạy và ngƣời học sẽ lấy
ngƣời dạy là tấm gƣơng noi theo. Vì thế, trong giao tiếp sƣ phạm, ngƣời dạy
phải là ngƣời mẫu mực. Lời nói và việc làm của ngƣời dạy phải thống nhất với
nhau, để ngƣời học không bị lúng túng khi lựa chọn làm theo mà tin tƣởng chắc
chắn vào tấm gƣơng của mình.
b) Giao tiếp sư phạm phải khéo léo, đúng mực, đảm bảo sự bình đẳng và có
sự đồng cảm sâu sắc với người học
Trên nguyên tắc tôn trọng nhân cách ngƣời học, ngƣời dạy kích thích ngƣời
học tích cực tự giác học tập, sự nhiệt huyết của ngƣời dạy sẽ ảnh hƣởng đến tính
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tự giác và hứng thú học tập của ngƣời học. Ngƣời dạy phải khéo léo trong quan
hệ với ngƣời ngƣời học, với tập thể ngƣời học, sự khéo léo sẽ giúp cho ngƣời
dạy xây dựng đƣợc quan hệ thân thiện với ngƣời học, từ đó giúp cho việc lĩnh
hội bài giảng nhẹ nhàng và đạt hiệu quả, các tác động giáo dục đến với ngƣời
học tự nhiên và đƣợc tự giác chấp nhận. Điều quan trọng là ngƣời dạy luôn chân
thành và thẳng thắn với ngƣời học, gần gũi với ngƣời học nhƣng không bao giờ
để mất vị thế ngƣời dạy để đảm bảo cái uy của ngƣời thầy.
1.3 Các yếu tố tham gia vào quá trình giao tiếp
a) Yếu tố con người
Trong giao tiếp sƣ phạm đó là ngƣời dạy và ngƣời học. Cả ngƣời dạy và
ngƣời học đều mang vào quá trình giao tiếp những đặc điểm riêng về hiểu biết,
khả năng nhận thức, quan điểm, kinh nghiệm, đặc điểm cảm xúc và các cá
tính… của bản thân. Những đặc điểm đó chi phối rất nhiều đến quá trình giao
tiếp. Do vậy, hiểu ngƣời học trong quá trình giao tiếp sƣ phạm là điều cần thiết
để giao tiếp thành công và cũng để tạo nên sự thích ứng giữa ngƣời dạy với
ngƣời học, làm cho hoạt động sƣ phạm đạt đƣợc mục đích đã vạch ra.
b) Mục đích giao tiếp sư phạm
Giao tiếp sƣ phạm có mục đích xác định đó là để thực hiện các hoạt động sƣ
phạm nhằm giáo dục ngƣời học. Khi bƣớc vào giao tiếp sƣ phạm, ngƣời dạy
phải xác định rõ mục đích giao tiếp của mình để điều khiển quá trình giao tiếp
nhằm đạt mục đích ấy một cách tốt nhất, không để các tác động khác ảnh hƣởng
đến mục đích hoạt động sƣ phạm.
c) Nội dung giao tiếp
Thông tin cần truyền đạt cho ngƣời học đã đƣợc ngƣời dạy chuẩn bị. Đó là
các tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cần thiết theo từng môn học, bài học; những yêu
cầu cần rèn luyện cho ngƣời học về mặt đạo đức… . Trong quá trình giao tiếp,
ngƣời dạy phải làm cho ngƣời học hiểu đúng các nội dung đó và tổ chức quá
trình giao tiếp sao cho ngƣời học lĩnh hội các nội dung đó hiệu quả nhất. Muốn
vậy, ngƣời dạy phải có kỹ năng dạy, ngƣời học phải có kỹ năng học tƣơng ứng,
phù hợp với yêu cầu của hoạt động dạy.
d) Phương tiện giao tiếp
Ngôn ngữ, điệu bộ cử chỉ, các phƣơng tiên kỹ thuật thông tin là những
phƣơng tiện để thực hiện giao tiếp sƣ phạm. Mỗi phƣơng tiện có đặc điểm riêng
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và hiệu quả sử dụng khác nhau. Với ngƣời thầy ngôn ngữ là phƣơng tiện quan
trọng, nhƣng không thể phủ nhận vai trò của phƣơng tiện phi ngôn ngữ.
e) Hoàn cảnh giao tiếp
Bao gồm các yếu tố không gian, thời gian, môi trƣờng sƣ phạm … trong giao
tiếp sƣ phạm các yếu tố này đã đƣợc xác định theo thời khoá biểu và kế hoạch
hoạt động của nhà trƣờng. Môi trƣờng sƣ phạm ảnh hƣởng rất lớn đến hiệu quả
giao tiếp. Ngƣời dạy đƣợc hành nghề trong môi trƣờng sƣ phạm thuận lợi nhƣ:
không gian yên tĩnh, môi trƣờng trong sạch không bị những tác động xấu của xã
hội xâm nhập sẽ tác động đến ngƣời học hiệu quả hơn.
f) Quan hệ giao tiếp
Đó là tƣơng quan về vai trò, vị trí, tuổi tác, nghề nghiệp giữa những ngƣời
giao tiếp. Trong giao tiếp sƣ phạm, ngƣời dạy có vị thế cao hơn ngƣời học nên
quan hệ khó có thể bình đẳng. Nhƣng nếu ngƣời dạy tạo ra không khí thân mật,
xoá đi rào cản tâm lý ngần ngại, sợ thầy thì giao tiếp sƣ phạm đạt kết quả tốt.
Theo quan điểm ngày nay, ngƣời học là khách hàng của ngƣời dạy, thì ngƣời
dạy phải tiếp cận để hiểu khách hàng muốn gì, cần gì. Có nhƣ vậy, dạy học mới
hiệu quả và giao tiếp trở nên thoải mái hơn, hiêụ quả hơn và làm cho ngƣời học
bộc lộ rõ nhu cầu, mong muốn của mình làm cho ngƣời dạy hiểu đƣợc ngƣời
học. Do đó, quan hệ tốt giữa ngƣời dạy và ngƣời học làm cho giao tiếp thêm
hiệu quả.
1.4 Văn hóa giao tiếp
a) Khái niệm
Văn hoá giao tiếp là Hệ thống những qui tắc, những chuẩn mực văn hoá, đạo
đức, lối sống, phong tục, tập quán và truyền thống văn hoá chung của một cộng
đồng được biểu hiện ra trong quan hệ người với người.
Ngắn gọn hơn văn hoá giao tiếp chính là những qui tắc, chuẩn mực giao tiếp
phù hợp với nội dung của văn hoá cộng đồng. Các chuẩn mực và qui tắc này
không hẳn đƣợc viết thành văn mà có thể là các chuẩn mực, qui tắc bất thành
văn đƣợc mọi ngƣời thừa nhận và chấp hành.
b) Biểu hiện của văn hoá giao tiếp
Văn hoá giao tiếp của cá nhân biểu hiện tập trung ở lối sống, phong cách
giao tiếp, cách nói năng, cách xử thế trong các mối quan hệ… của cá nhân đó
đối với các cá nhân khác phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa.
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1.5 Kỹ năng giao tiếp sư phạm
a) Kỹ năng định hướng giao tiếp
Đây là kỹ năng đầu tiên để ngƣời dạy có thể giao tiếp hiệu quả với ngƣời
học. Kỹ năng định hƣớng là khả năng dựa vào sự biểu cảm bên ngoài của ngƣời
học để phán đoán bản chất bên trong của ngƣời học cũng nhƣ mối quan hệ giữa
ngƣời dạy và ngƣời học. Kỹ năng này gồm hai kỹ năng thành phần:
Kỹ năng đọc nét mặt, cử chỉ, hành vi lời nói: Nhờ tri giác các trạng thái tâm
lý thể hiện qua nét mặt, cử chỉ, âm điệu, ngữ điệu của lời nói mà ngƣời dạy phát
hiện đúng và đầy đủ thái độ của ngƣời học.
Kỹ năng chuyển từ sự tri giác bên ngoài vào nhận biết bản chất bên trong:
Sự biểu hiện các trạng thái tâm lý của con ngƣời qua ngôn ngữ và điệu bộ là rất
phức tạp vì cùng một trạng thái xúc cảm lại có thể đƣợc biểu lộ ra bằng ngôn
ngữ và điệu bộ khác nhau và ngƣợc lại. Kết thúc giai đoạn định hƣớng là lúc
ngƣời dạy phác thảo đƣợc chân dung tâm lý của ngƣời học hoặc tập thể lớp.
Việc phác thảo chân dung tâm lý ngƣời học càng đúng, càng chính xác thì hoạt
động sƣ phạm càng đạt hiệu quả cao.
b) Kỹ năng nhận biết những dấu hiệu bên ngoài của người học
Kỹ năng này giúp ngƣời dạy hiểu đƣợc ngƣời học thông qua các dấu hiệu
bên ngoài. Đây là kỹ năng nhận biết hai nhóm dấu hiệu:
Những dấu hiệu bên ngoài có thể nhận biết bằng nhận thức cảm tính nhƣ:
Dáng ngƣời, trang phục, giới tính, tuổi tác, phong cách giao tiếp nói chung.
Những dấu hiệu bên ngoài có tính tổng quát nhƣ: Tính cách, trạng thái cảm
xúc, năng lực, tính khí ... những dấu hiệu này không thể nhận thức đƣợc bằng
nhận thức cảm tính mà bằng sự cảm nhận của kinh nghiệm, bằng tổng giác, đôi
khi cả bằng trực giác tham gia.
Đây là kỹ năng quan trọng phải đƣợc rèn luyện trong quá trình hoạt động
nghề nghiệp. Muốn có kỹ năng này phải rèn luyện nhiều năm và phải tâm huyết
với nghề và chú tâm rèn luyện thực sự.
c) Kỹ năng định vị
Kỹ năng định vị thực chất là khả năng xác định đúng vị trí của mỗi ngƣời
trong giao tiếp mà ở đây là xác định vị trí của ngƣời dạy và ngƣời học. Muốn
vậy ngƣời dạy phải xác định rõ ngƣời học là ai, là ngƣời nhƣ thế nào hay phải
làm rõ mô hình nhân cách của ngƣời học. Mô hình này đã đƣợc phác thảo trong
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kỹ năng định hƣớng nhƣng cần đƣợc chính xác hoá trong giai đoạn này để ngƣời
dạy có hành vi ứng xử phù hợp hơn với nhu cầu, nguyện vọng đặc điểm tâm lý
và hoàn cảnh của ngƣời học.
Để có kỹ năng định vị ngƣời dạy phải rèn luyện nhiều trong hoạt động sƣ
phạm. Phải tiếp xúc rất nhiều lần với ngƣời học mới có thể có đƣợc chân dung
tâm lý đúng về họ. Nhƣ vậy, ngƣời dạy phải tích luỹ kinh nghiệm trong hoạt
động thực tiễn giáo dục.
d) Kỹ năng điều chỉnh, điều khiển quá trình giao tiếp sư phạm
Việc điều khiển, điều chỉnh quá trình giao tiếp diễn ra rất phức tạp vì có rất
nhiều thành phần tâm lý tham gia, trƣớc hết là hoạt động nhận thức, tiếp theo là
trạng thái cảm xúc rồi đến hành vi ứng xử. Nghĩa là ngƣời dạy phải biết nhìn,
biết nghe các biểu cảm của ngƣời học. Kỹ năng này gồm các kỹ năng thành
phần sau:
+ Kỹ năng quan sát bằng mắt: Cần phát hiện bằng mắt những thay đổi về cử
chỉ, điệu bộ, nét mặt của ngƣời học, từ đó ngƣời dạy có những tác động điều
khiển, điều chỉnh phù hợp với đặc điểm của ngƣời học.
+ Kỹ năng nghe ngƣời học nói: Ngƣời dạy biết tập trung ý thức hoặc phân
phối chú ý đúng mức để nghe rõ ngƣời học nói những gì.
+ Kỹ năng xử lý thông tin: Khi đã tiếp thu đƣợc thông tin, ngƣời dạy phải xử
lý đƣợc các thông tin đó, để hiểu thông tin đó nhƣ thế nào, sử dụng vào việc gì
và phản ứng nhƣ thế nào với thông tin đó
+ Kỹ năng điều khiển, điều chỉnh quá trình giao tiếp: Là kỹ năng phức hợp
dựa trên ba kỹ năng nêu trên, kỹ năng này đƣa quá trình giao tiếp sƣ phạm đạt
tới mục đích mong muốn.
e) Kỹ năng sử dụng phương tiện giao tiếp:
Trong giao tiếp sƣ phạm ngƣời dạy sử dụng hai phƣơng tiện giao tiếp là
phƣơng tiện ngôn ngữ và phƣơng tiện phi ngôn ngữ. Khi trình giảng giáo viên
phải làm chủ đƣợc các phƣơng tiện giao tiếp của mình mới có thể thu đƣợc hiệu
quả mong đợi.
+ Việc sử dụng các phƣơng tiện ngôn ngữ: Khi sử dụng ngôn ngữ, ngƣời dạy
thƣờng sử dụng cả hai dạng ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết. Khi nói ngƣời dạy
phải biến ngôn ngữ viết trong giáo trình, tài liệu thành ngôn ngữ nói sao cho
ngƣời học thuận lợi trong lĩnh hội tri thức.
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+ Việc sử dụng các phƣơng tiện phi ngôn ngữ: Hành vi, cử chỉ của ngƣời dạy
phải phù hợp với nhân cách mẫu mực của nhà giáo. Các thành phần phi ngôn
ngữ phải hài hoà phù hợp với ngƣời học, tình huống, nội dung và mục đích giao
tiếp. Khi sử dụng các phƣơng tiện phi ngôn ngữ cần tự nhiên, chân thành, đúng
với bản chất nhà giáo. Biết cách biểu cảm đúng với thiện chí của ngƣời dạy
dành cho ngƣời học. Trang phục của ngƣời dạy phù hợp với yêu cầu của hoạt
động sƣ phạm.
Kỹ năng sử dụng các phƣơng tiện giao tiếp vừa mang tính khoa học, vừa
mang tính nghệ thuật. Biết sử dụng phƣơng tiện giao tiếp chính là một điều kiện
làm chủ quá trình giao tiếp sƣ phạm để quá trình giao tiếp sƣ phạm đạt hiệu quả
cao, hoàn thành chức năng của nó trong hoạt động sƣ phạm.
2. Ứng dụng phƣơng pháp dạy học tích hợp trong đào tạo lái xe mô tô hạng
A1, A2
2.1 Khái niệm
Khái niệm tích hợp sử dụng trong phạm vi sƣ phạm học mang hàm nghĩa
đề cập tới phƣơng pháp sƣ phạm nhằm hƣớng tới nhiều mục đích trong hoạt
động.
Bản chất của tổ chức dạy tích hợp là tổ chức dạy học kết hợp giữa lý
thuyết và thực hành trong cùng một không gian và thời gian. Điều này có nghĩa
khi dạy một kỹ năng nào đó, phần kiến thức chuyên môn đến đâu sẽ đƣợc dạy
đến đó và đƣợc thực hành để luyện tập ngay. Cả hai hoạt động này đƣợc thực
hiện tại cùng một địa điểm. Nhƣ vậy, về cơ sở vật chất, phòng dạy tích hợp sẽ
có những đặc điểm khác so với phòng chuyên dạy lý thuyết hoặc chuyên dạy
thực hành theo cách dạy chuyền thống.
2.2 Đặc điểm của dạy học tích hợp
a) Lấy người học làm trung tâm
Dạy học lấy ngƣời học làm trung tâm đƣợc xem nhƣ là một phƣơng pháp
đáp ứng yêu cầu cơ bản của mục tiêu giáo dục, có khả năng định hƣớng việc tổ
chức quá trình dạy học thành quá trình tự học, quá trình cá nhân hóa ngƣời học.
Dạy học lấy ngƣời học làm trung tâm đòi hỏi ngƣời học là chủ thể của hoạt động
học, họ phải tự học, tự nghiên cứu để tìm ra kiến thức bằng hành động của chính
mình, ngƣời học không chỉ đặt trƣớc những kiến thức có sẵn ở trong bài giảng
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của thầy mà phải tự đặt mình và tình huống có vấn đề của thực tiễn rồi từ đó tự
mình tìm ra cái chƣa biết, cái cần khám phá học để hành, hành để học tức là sự
tìm kiếm kiến thức cho bản thân. Dạy học tích hợp biểu hiện cách tiếp cận lấy
ngƣời học làm trung tâm, đây là xu hƣớng chung có nhiều ƣu thế so với dạy học
truyền thống.
b) Dạy và học các năng lực thực hiện.
Dạy học tích hợp có thể hiểu là một hình thức dạy học kết giữa dạy lý
thuyết và dạy thực hành, qua đó ở ngƣời học hình thành một năng lực nào đó
hay kỹ năng hành nghề nhằm đáp ứng đƣợc mục tiêu của môn học. Dạy học
phải làm cho ngƣời học có năng lực tƣơng ứng với chƣơng trình. Do vậy, việc
dạy kiến thức lý thuyết không phải ở mức độ hàn lâm mà chỉ ở mức độ cần thiết
nhằm hỗ trợ cho sự phát triển các năng lực thực hành ở mỗi ngƣời học. Hơn nữa
việc dạy lý thuyết thuần túy sẽ dẫn đến tình trạng lý thuyết suông, kiến thức
sách vở không mang lại lợi ích thực tiễn do đó, cần gắn lý thuyết với thực hành
trong quá trình dạy học.
Thực hành là hình thức luyện tập để trau dồi kỹ năng, kỹ xảo hoạt động
giúp cho ngƣời học để hiểu rõ và nắm vững kiến thức lý thuyết. Đây là khâu cơ
bản để thực hiện nguyên lý giáo dục lý thuyết đi đôi với thực hành, lý luận gắn
với thực tiễn.
Thực hành phải có đủ phƣơng tiện, kế hoạch, quy trình luyện tập gắn
ngay với vấn đề lý thuyết vừa học. Có tổ chức thực tập ngay nhƣ vậy, ngƣời học
mới nắm chắc lý thuyết hơn, vận dụng lý thuyết để rèn luyện kỹ năng, có đƣợc
thao tác chuẩn xác, không có động tác thừa.
Để hình thành cho ngƣời học một kỹ năng thì cần phải dạy cho họ biết
cách kết hợp và huy động hợp lý các nguồn nội lực (kiến thức, khả năng thực
hiện và thái độ) và ngoại lực (tất cả những gì có thể huy động đƣợc nằm ngoài
cá nhân). Nhƣ vậy, ngƣời dạy phải định hƣớng, giúp đỡ, tổ chức, điều chỉnh và
động viên hoạt động của ngƣời học.
Sự định hƣớng của ngƣời dạy góp phần tạo ra môi trƣờng sƣ phạm bao
gồm các yếu tố cần có đối với sự phát triển của ngƣời học mà mục tiêu bài học
đặt và cách giải quyết chúng. Ngƣời dạy vừa có sự trợ giúp vừa có sự định
hƣớng để giảm bớt những sai lầm cho ngƣời học ở phần thực hành. Đồng thời
kích thích, động viên ngƣời học nảy sinh nhu cầu, động cơ hứng thú để tạo ra
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kết quả mới tức là chuyên môn hóa những kinh nhiệm đó thành sản phẩm của
bản thân.
Ngƣời học đƣợc đặt vào những tình huống của giao thông thực tế, họ phải
trực tiếp quan sát, thảo luận, làm bài tập, giải quyết nhiệm vụ đặt ra theo cách
nghĩ của mình, tự lực tìm kiếm nhằm khám phá những điều mình chƣa rõ chứ
không phải thụ động tiếp thu những tri thức đã đƣợc giáo viên sắp xếp. Ngƣời
học cần phải tiếp nhận đối tƣợng qua các phƣơng tiện nghe, nhìn... và phân tích
đối tƣợng nhằm bộc lộ và phát hiện ra mối quan hệ bản chất, tất yếu của các sự
vật, hiện tƣợng. Đây là hành động quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với
ngƣời học nhất là đối với dạy tích hợp ngƣời học cần phải học đƣợc cách hành
động thực tiễn trên cơ sở tiếp nhận và phân tích nó. Từ đó, ngƣời học vừa nắm
đƣợc kiến thức vừa nắm đƣợc phƣơng pháp thực hành. Nhƣ vậy, ngƣời dạy
không chỉ đơn thuần truyền đạt kiến thức mà còn hƣớng dẫn các thao tác xử lý
tình huống.
Bất cứ một hoạt động nào cũng cần có sự kiểm soát, trong dạy học cũng
vậy ngƣời dạy cũng cần có sự kiểm soát, củng cố nhận thức đúng, uốn nắn
những nhận thức chƣa đúng việc kiểm soát sự thực hiện qua thông tin, tự đánh
giá....điều chỉnh. Việc đánh giá và xác nhận các năng lực phải theo các quan
điểm ngƣời học phải thực hành đƣợc các công việc giống nhƣ ngƣời công nhân
thực hiện trong thực tế. Việc đánh giá riêng từng ngƣời khi họ hoàn thành công
việc, đánh giá không phải là đem so sánh ngƣời học này với ngƣời học khác mà
đánh giá dựa trên tiêu chuẩn.
2.3 Các điều kiện cơ bản để tiến hành tổ chức giảng dạy tích hợp
a) Về cơ sở vật chất:
Bản chất của tổ chức dạy học tích hợp là tổ chức dạy học kết hợp giữa
dạy lý thuyết và dạy thực hành trong cùng một không gian (cùng trong một địa
điểm tổ chức dạy và học) và trong cùng một thời gian (cùng tiến hành trong thời
gian dạy từng kỹ năng). Điều này, có nghĩa là khi dạy một kỹ năng nào đó phần
kiến thức chuyên môn liên quan đến đâu sẽ đƣợc dạy đến đó, sau đó dạy thực
hành ngay kỹ năng đó, cả hai hoạt động này đƣợc thực hiện tại cùng một địa
điểm (sau đây gọi là Phòng dạy học tích hợp). Nhƣ vậy, Phòng dạy học tích hợp
sẽ có những đặc điểm khác so với Phòng chuyên dạy lý thuyết hoặc Phòng
chuyên dạy thực hành. Cụ thể nhƣ sau:
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+ Phải đáp ứng điều kiện dạy được cả lý thuyết và thực hành: Hiện tại
chƣa có chuẩn quy định về loại phòng này. Tuy nhiên, do đặc điểm của việc tổ
chức dạy học tích hợp cho nên phòng học phải có chỗ để học lý thuyết đồng thời
cũng phải có chỗ để bố trí thiết bị thực hành. Vì vậy, diện tích phòng dạy học
tích hợp phải đủ lớn để kê bàn ghế học lý thuyết, lắp đặt các thiết bị hỗ trợ giảng
dạy lý thuyết, lắp đặt đủ các thiết bị thực hành cho học sinh….
b) Về đội ngũ giáo viên:
Nhƣ đã nói ở trên giảng dạy tích hợp là dạy kết hợp cả lý thuyêt và thực
hành, do vậy giáo viên phải đảm bảo dạy đƣợc cả lý thuyết và thực hành lái xe.
c) Tổ chức đánh giá bài giảng tích hợp
Nhƣ đã nói ở trên, dạy học tích hợp là hình thức dạy học kết hợp giữa dạy
lý thuyết và dạy thực hành. Do vậy, khi đánh giá bài giảng tích hợp về nguyên
tắc cũng đƣợc tích hợp trên cơ sở cách đánh giá bài giảng Lý thuyết và cách
đánh giá bài giảng Thực hành với nhau, đảm bảo đƣợc tính logic, khoa học và
thực tiễn. Thông thƣờng đƣợc đánh giá theo các nội dung sau:
-

Đánh giá công tác Chuẩn bị bài giảng;
Đánh giá về năng lực sƣ phạm;
Đánh giá về năng lực chuyên môn ( kiến thức, kỹ năng);
Đánh giá về thời gian thực hiện bài giảng.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin và thiết bị dạy học hiện đại trong đào tạo lái
xe mô tô hạng A1, A2
3.1 Khái niệm giáo án điện tử
- Giáo án (hay bài soạn): là bản thiết kế cách thức thực hiện bài học do
GV thực hiện nhằm tiến hành hoạt động dạy học trong khuôn khổ của một bài
học. Giáo án đƣợc trình bày bằng các phƣơng tiện khác nhau nhƣ: giấy, bút,
thƣớc, dùng tay hoặc computer.
- Giáo án điện tử (GAĐT): là văn bản thể hiện thiết kế dạy học (bài học)
đƣợc tạo ra bằng các công cụ phần mềm, có nội dung và cấu trúc số hóa và đƣợc
thực hiện trong dạy học thông qua máy tính, các tiện ích của máy tính và của
mạng truyền thông điện tử.
- Bài học điện tử: là bài học có nội dung và hình thức thể hiện cũng nhƣ
phƣơng thức thực hiện nó phải dựa vào các nguồn và công cụ điện tử.
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- Thiết bị dạy học điện tử: là thiết bị dạy học đƣợc tạo ra nhờ ứng dụng
CNTT.
3.2 Khái niệm bài giảng điện tử
- Bài giảng điện tử là một hình thức tổ chức bài lên lớp mà ở đó toàn
bộ kế hoạch hoạt động dạy học đều thực hiện thông qua môi trƣờng
Multimedia do máy tính tạo ra.
- Multimedia đƣợc hiểu là đa phƣơng tiện, đa môi trƣờng, đa truyền thông.
Thông tin đƣợc truyền dƣới các dạng: Văn bản (Text), đồ hoạ (Graphics),ảnh
động (animation), ảnh tĩnh (image), âm thanh (audio) và phim video (video
clip).
- Đặc trƣng cơ bản nhất của bài giảng điện tử là toàn bộ kiến thức của
bài học, mọi hoạt động điều khiển của giáo viên đều đƣợc Multimedia hoá.
3.3 Quy trình thiết kế bài giảng điện tử
Bài giảng điện tử có thể đƣợc xây dựng theo quy trình gồm 6 bƣớc sau:
- Xác định mục tiêu bài học
Trong phƣơng pháp dạy học lấy sinh viên làm trung tâm, mục tiêu phải
đƣợc chỉ rõ khi học xong bài, học viên đạt đƣợc cái gì. Mục tiêu ở đây là mục
tiêu học tập, chứ không phải là mục tiêu giảng dạy, tức là chỉ ra sản phẩm mà
sinh viên có đƣợc sau bài học. Đọc kĩ sách giáo trình, kết hợp với các tài liệu
tham khảo để tìm hiểu nội dung của mỗi mục trong bài và cái đích cần đạt tới
của mỗi mục. Trên cơ sở đó xác định đích cần đạt tới của cả bài về kiến thức, kĩ
năng, thái độ. Đó chính là mục tiêu của bài.
- Lựa chọn kiến thức cơ bản, xác định đúng những nội dung trọng tâm
Cần bám sát vào chƣơng trình dạy học và giáo trình môn học. Đây là điều
bắt buộc tất yếu vì giáo trình là tài liệu giảng dạy và học tập chủ yếu; chƣơng
trình là pháp lệnh cần phải tuân theo.
Tuy nhiên, để xác định đƣợc đúng kiến thức cơ bản mỗi bài thì cần phải
đọc thêm tài liệu, sách báo tham khảo để mở rộng hiểu biết về vấn đề cần giảng
dạy và tạo khả năng chọn đúng kiến thức cơ bản.
Việc chọn lọc kiến thức cơ bản của bài dạy học có thể gắn với việc sắp
xếp lại cấu trúc của bài để làm nổi bật các mối liên hệ giữa các hợp phần kiến
thức của bài, từ đó rõ thêm các trọng tâm, trọng điểm của bài.
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- Multimedia hoá từng đơn vị kiến thức
Đây là bƣớc quan trọng cho việc thiết kế bài giảng điện tử, là nét đặc
trƣng cơ bản của bài giảng điện tử để phân biệt với các loại bài giảng truyền
thống, hoặc các loại bài giảng có sự hỗ trợ một phần của máy vi tính. Việc
multimedia hoá kiến thức đƣợc thực hiện qua các bƣớc:
+ Dữ liệu hoá thông tin kiến thức
+ Phân loại kiến thức đƣợc khai thác dƣới dạng văn bản, bản đồ, đồ hoạ, ảnh
tĩnh, phim, âm thanh...
+ Tiến hành sƣu tập hoặc xây dựng mới nguồn tƣ liệu sẽ sử dụng trong bài học.
Nguồn tƣ liệu này thƣờng đƣợc lấy từ một phần mềm dạy học nào đó hoặc từ
internet, ... hoặc đƣợc xây dựng mới bằng đồ hoạ, bằng ảnh quét, ảnh chụp, quay
video, bằng các phần mềm đồ hoạ chuyên dụng nhƣ Macromedia Flash...
+ Chọn lựa các phần mềm dạy học có sẵn cần dùng đến trong bài học để đặt liên kết.
+ Xử lý các tƣ liệu thu đƣợc để nâng cao chất lƣợng về hình ảnh, âm thanh. Khi
sử dụng các đoạn phim, hình ảnh, âm thanh cần phải đảm bảo các yêu cầu về
mặt nội dung, phƣơng pháp, thẩm mỹ và ý đồ sƣ phạm.
- Xây dựng thư viện tư liệu
Sau khi có đƣợc đầy đủ tƣ liệu cần dùng cho bài giảng điện tử, phải tiến
hành sắp xếp tổ chức lại thành thƣ viện tƣ liệu, tức là tạo đƣợc cây thƣ mục hợp
lý. Cây thƣ mục hợp lý sẽ tạo điều kiện tìm kiếm thông tin nhanh chóng và giữ
đƣợc các liên kết trong bài giảng đến các tập tin âm thanh, video clip khi sao
chép bài giảng từ ổ đĩa nay sang ổ đĩa khác, từ máy này sang máy khác.
- Lựa chọn ngôn ngữ hoặc các phần mềm trình diễn để xây dựng tiến
trình dạy học thông qua các hoạt động cụ thể
Sau khi đã có các thƣ viện tƣ liệu, giáo viên cần lựa chọn ngôn ngữ hoặc
các phầm mềm trình diễn thông dụng để tiến hành xây dựng giáo án điện tử.
Trƣớc hết cần chia quá trình dạy học trong giờ lên lớp thành các hoạt
động nhận thức cụ thể. Dựa vào các hoạt động đó để định ra các slide (trong
PowerPoint) hoặc các trang trong Frontpage. Sau đó xây dựng nội dung cho các
trang (hoặc các slide). Tuỳ theo nội dung cụ thể mà thông tin trên mỗi
trang/slide có thể là văn bản, đồ hoạ, tranh ảnh, âm thanh, video clip...
Hiện nay để xây dựng bài giảng điện tử ta có thể áp dụng các phần mềm
căn bản sau:
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+ Microsoft PowerPoint
+ Macromedia Flash
+ Frontpage
+ LectureMaker
+….
- Chạy thử chương trình, sửa chữa và hoàn thiện.
Sau khi thiết kế xong, phải tiến hành chạy thử chƣơng trình, kiểm tra các sai sót,
đặc biệt
3.4 Hiệu quả của giáo án điện tử
Việc sử dụng công nghệ hiện đại đòi hỏi ngƣời giáo viên phải có kỹ năng
thiết kế giáo án và sử dụng những phƣơng pháp truyền đạt mới. Thay vì phấn
trắng bảng đen truyền thống, việc ứng dụng công nghệ thông tin làm cho bài
giảng đƣợc thực hiện một cách sinh động, gây hứng thú và phát huy đƣợc tính
tích cực của cả giáo viên và học sinh. Ứng dụng CNTT trong dạy học đã thực sự đi
vào các trƣờng học.
Cái đƣợc lớn nhất ở mỗi tiết giảng bằng giáo án điện tử chính là mang lại
một lƣợng lớn kiến thức, hình ảnh trực quan sinh động đƣợc chuyển tải đến
ngƣời học. Việc thiết kế giáo án và giảng dạy trên máy tính bằng những hình
ảnh tƣ liệu, sơ đồ, lƣợc đồ, đoạn phim minh hoạ giúp bài giảng thu hút đƣợc sự
chú ý và tạo hứng thú cho học sinh. Ví dụ tiết học kỹ thuật lái và thực hành lái
xe … giáo viên có thể sử dụng hình ảnh, phim tƣ liệu… để minh hoạ, chắc chắn
sẽ tạo đƣợc ấn tƣợng mạnh mẽ cho các học viên. Chính những điều này sẽ thổi
một luồng gió mới vào lớp học, vào nhiệt huyết nghề nghiệp của giáo viên và
vào cả tinh thần hăng say học tập của học viên để mang lại hiệu quả giáo dục
cao.
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PHẦN 2: PHƢƠNG PHÁP HƢỚNG DẪN THỰC HÀNH LÁI XE MÔ TÔ
HẠNG A1, A2.
1. Giới thiệu các bộ phận chủ yếu của xe
- Giáo cụ: tranh vẽ, chiếu slide, mô hình xe mô tô, xe mô tô;
- Trƣớc khi vào bài học, giáo viên giới thiệu vị trí, tác dụng, cách sử dụng các
bộ phận chủ yếu của xe mô tô: Khóa điện, đèn hiển thị trạng thái ( vị trí số:
N, 1, 2, 3, 4, 5; cảnh báo dầu bôi trơn động cơ; nƣớc làm mát, đèn hiển thị
hƣớng bật đèn báo rẽ …), đồng hồ hiển thị tốc độ, đồng hồ hiển thị vòng
quay động cơ, đồng hồ hiển thị mức nhiên liệu, các công tắc ( công tắc khởi
động động cơ, công tắc đèn báo rẽ, công tắc đèn chiếu sáng, công tắc còi,
công tắc dừng máy nhanh …), tay ga, tay phanh, tay đóng ngắt ly hợp hay
còn đƣợc gọi là tay côn ( đối với xe đóng ngắt ly hợp bằng tay), gƣơng
chiếu hậu, le gió, nắp bình nhiên liệu, phanh chân, bàn đạp chuyển số, bàn
đạp để chân cho ngƣời lái và ngƣời ngồi sau …
- Giáo viên vừa giới thiệu công dụng vừa thực hiện động tác sử dụng;
- Trên nguyên tắc lấy học viên làm trung tâm và giáo viên chỉ là ngƣời dẫn
dắt;
- Giáo viên yêu cầu học viên giới thiệu các bộ phận của xe, công dụng và
thực hiện các thao tác sử dụng;
 Yêu cầu đạt đƣợc: học sinh nắm đƣợc vị trí, công dụng và biết cách sử dụng
các bộ phận chủ yếu của xe.
2. Kiểm tra xe trƣớc khi sử dụng:
- Giáo cụ: tranh vẽ, chiếu slide, xe mô tô;
- Giáo viên giới thiệu vị trí, tác dụng các bộ phận: nhiên liệu, phanh, lốp, đèn,
bánh xe, xích, tải, động cơ, ắc quy, gƣơng, tay đóng mở ly hợp (tay côn);
- Giáo viên thực hiện các động tác kiểm tra: giáo viên vừa giới thiệu bộ phận
vừa thực hiện các thao tác kiểm tra;
- Trên nguyên tắc lấy học viên làm trung tâm và giáo viên chỉ là ngƣời dẫn dắt;
- Giáo viên yêu cầu học viên giới thiệu các bộ phận của xe và thực hiện các
thao tác kiểm tra;
- Giáo viên quan sát học viên và kịp thời uốn nắn, sửa chữa các thao tác sai của
học viên.
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 Yêu cầu đạt đƣợc: học viên nắm đƣợc vị trí, công dụng và biết cách kiểm
tra các bộ phận của xe.
3. Tƣ thế ngồi lái xe
- Giáo cụ: mũ bảo hiểm, tranh vẽ, chiếu slide, xe mô tô;
- Giáo viên giới thiệu mũ bảo hiểm và thực hiện thao tác đội mũ bảo hiểm;
- Giáo viên thực hiện thao tác lên xe (xe đang ở trang thái đỗ và đƣợc dựng
chân chống chính), ngồi vào vị trí lái xe và giới thiệu vị trí: mắt nhìn, vai,
khủy tay, bàn tay, hông, đầu gối, bàn chân;
- Trên nguyên tắc lấy học viên làm trung tâm và giáo viên chỉ là ngƣời dẫn
dắt;
- Giáo viên yêu cầu học viên thực hiện các thao tác, quan sát các học viên
thực hiện thao tác và kịp thời uốn nắn, sửa chữa các thao tác sai của học
viên.
 Yêu cầu đạt đƣợc: học viên nắm đƣợc vị trí, ngồi đúng tƣ thế khi lái xe thực
hiện các thao tác thoải mái, chính xác.
4. Các thao tác khi lên và xuống xe
- Giáo cụ: xe mô tô;
- Giáo viên giới thiệu và thực hiện các thao tác lên xe, xuống xe;
- Giáo viên giới thiệu và thực hiện cá thao tác lên xe: giữ thẳng xe, tay bóp
phanh, gạt chân chống phụ, kiểm tra an toàn phía sau, ngồi lên xe;
- Trên nguyên tắc lấy học viên làm trung tâm và giáo viên chỉ là ngƣời dẫn
dắt;
- Giáo viên giới thiệu và thực hiện các thao tác xuống xe: Tắt máy, chuyển số
về số 1, bóp phanh tay, kiểm tra an toàn phía sau, xuống xe, dựng chân
chống;
- Giáo viên yêu cầu học viên thực hiện các thao tác, quan sát và kịp thời uốn
nắn khi học viên thực hiện sai.
 Yêu cầu đạt đƣợc: học viên nắm đƣợc vị trí, thực hiện đúng thao tác.
5. Kỹ năng lái xe cơ bản
a) Vào đường vòng, rẽ
- Giáo cụ: hình vẽ, chiếu slide, chiếu video clip, xe mô tô;
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- Giáo viên dùng hình vẽ, slide, video clip giới thiệu các thao tác khi vào đƣờng
vòng, rẽ: cách sử dụng tay lái, sử dụng ga, phanh, dịch chuyển trọng tâm để cân
bằng với lực ly tâm (cân bằng xe+ngƣời);
- Giáo viên sử dụng xe mô tô thực hiện các động tác vào đƣờng vòng, rẽ;
- Trên nguyên tắc lấy học viên làm trung tâm và giáo viên chỉ là ngƣời dẫn dắt;
- Giáo viên yêu cầu học viên thực hiện các động tác vào đƣờng vòng, rẽ;
- Giáo viên quan sát và kịp thời uốn nắn, sửa chữa khi học viên thực hiện sai
động tác.
 Yêu cầu đạt: học viên nắm đƣợc các thao tác sử dụng: ga, phanh, cân bằng
trọng tâm, lái và thực hiện đƣợc các thao tác.
b) Kỹ thuật phanh
- Giáo cụ: hình vẽ, chiếu slide, chiếu video clip, xe mô tô;
- Giáo viên dùng hình vẽ, slide, video clip giới thiệu các thao tác khi phanh;
- Giáo viên sử dụng xe mô tô thực hiện trình tự các động tác phanh;
- Trên nguyên tắc lấy học viên làm trung tâm và giáo viên chỉ là ngƣời dẫn dắt;
- Giáo viên yêu cầu học viên thực hiện trình tự các động tác phanh;
- Giáo viên quan sát và kịp thời uốn nắn, sửa chữa khi học viên thực hiện sai
động tác.
 Yêu cầu đạt đƣợc: học viên nắm đƣợc trình tự phanh các thao tác sử dụng:
ga, phanh
c) Giữ thăng bằng xe
- Giáo cụ: hình vẽ, chiếu slide, chiếu video clip, xe mô tô;
- Giáo viên giới thiệu và thực hiện các thao tác giữ thăng bằng: khi đi chậm, khi
đi trên đƣờng gồ ghề, khi vào đƣờng vòng;
- Trên nguyên tắc lấy học viên làm trung tâm và giáo viên chỉ là ngƣời dẫn dắt;
- Giáo viên yêu cầu học viên thực hiện các thao tác giữ thăng bằng khi đi chậm,
khi đi trên đƣờng gồ ghề, khi vào đƣờng vòng;
- Giáo viên quan sát và kịp thời uốn nắn, sửa chữa khi học viên thực hiện sai
động tác.
 Yêu cầu đạt đƣợc: học viên nắm đƣợc các kỹ năng sử dụng: ga, phanh, sử
dụng số, lái để giữ thăng bằng.
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d) Lên, xuống dốc
- Giáo cụ: hình vẽ, chiếu slide, chiếu video clip, xe mô tô;
- Giáo viên giới thiệu và thực hiện các thao tác khi lái xe lên dốc: Kiểm tra an
toàn, giảm ga & bóp côn, chuyển về số thấp; Tỳ phanh sau để giữ xe chạy ổn
định, giữ đều ga và nhả côn, kiểm tra an toàn phía trƣớc, xung quanh. Tăng ga,
nhả phanh sau
- Trên nguyên tắc lấy học viên làm trung tâm và giáo viên chỉ là ngƣời dẫn dắt;
- Giáo viên yêu cầu học viên thực hiện các thao tác khi lái xe lên dốc;
- Giáo viên giới thiệu và thực hiện các thao tác khi lái xe xuống dốc: Giảm hết
ga, nhả côn hoàn toàn; Ngƣời hơi ngả ra phía sau, đệm phanh để kiểm soát tốc
độ; Tăng dần lực phanh để dừng xe & bóp hết côn;
- Trên nguyên tắc lấy học viên làm trung tâm và giáo viên chỉ là ngƣời dẫn dắt;
- Giáo viên yêu cầu học viên thực hiện các thao tác khi lái xe xuống dốc;
- Giáo viên quan sát và kịp thời uốn nắn, sửa chữa khi học viên thực hiện sai
động tác.
 Yêu cầu đạt đƣợc: học viên nắm đƣợc các kỹ năng sử dụng: ga, phanh, sử
dụng số, lái khi lên và xuống dốc.
e) Lái xe từ đường nhỏ ra đường lớn
- Giáo cụ: hình vẽ, chiếu slide, chiếu video clip, xe mô tô;
- Giáo viên giới thiệu và thực hiện các thao tác khi lái xe từ đƣờng nhỏ ra đƣờng
lớn: Kiểm tra an toàn phía sau và hai bên bằng cách quan sát qua gƣơng và quay
đầu nhìn qua vai; Bật đèn xi nhan báo hiệu hƣớng rẽ cho các phƣơng tiện khác
biết; Giảm dần tốc độ; Dừng lại tại giao lộ, nếu cần (đặc biệt là giao lộ khuất
tầm nhìn) để xác nhận an toàn phía sau, bên trái, bên phải, hƣớng đi đến và chủ
động nhƣờng đƣờng cho các xe đang đi trên đƣờng lớn hoặc đƣờng ƣu tiên.
Chú ý:
+ Không rẽ trái nếu đƣờng lớn hoặc đƣờng ƣu tiên có vạch kẻ liền;
+ Chỉ gia nhập đƣờng lớn hoặc đƣờng ƣu tiên khi đã đảm bảo an toàn.
Quy định về nhƣờng đƣờng
Xe đi từ đƣờng không ƣu tiên hoặc đƣờng nhánh phải nhƣờng đƣờng cho xe đi
trên đƣờng ƣu tiên hoặc đƣờng chính từ bất kỳ hƣớng nào tới (Điều 24 khoản 3 Luật
GTĐB)
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- Trên nguyên tắc lấy học viên làm trung tâm và giáo viên chỉ là ngƣời dẫn dắt;
- Giáo viên yêu cầu học viên thực hiện các thao tác đi từ đƣờng nhỏ ra đƣờng
lớn;
- Giáo viên quan sát và kịp thời uốn nắn, sửa chữa khi học viên thực hiện sai
động tác.
 Yêu cầu đạt đƣợc: học viên nắm đƣợc các kỹ năng sử dụng: ga, phanh, sử
dụng số, lái.
f) Vượt xe
- Giáo cụ: hình vẽ, chiếu slide, chiếu video clip, xe mô tô;
- Giáo viên giới thiệu và thực hiện các thao tác khi lái xe vƣợt xe khác: Duy trì
tốc độ ổn định ở phía sau xe định vƣợt, giữ khoảng cách an toàn với xe định
vƣợt; Kiểm tra an toàn phía trƣớc; Kiểm tra an toàn phía sau qua gƣơng và quay
đầu nhìn hai bên qua vai; Bật đèn xi - nhan trái báo hiệu chuyển hƣớng và dịch
chuyển dần sang bên trái; Kiểm tra an toàn một lần nữa khi xe phía trƣớc đã
nhƣờng đƣờng; Tăng tốc độ để vƣợt, giữ khoảng cách an toàn 2m bề ngang;
Trong khi vƣợt, dùng còi để báo hiệu cho xe bị vƣợt biết; Sau khi vƣợt xe, bật
xin - nhan để xin đƣờng bên phải, kiểm tra an toàn xung quanh và chuyển hƣớng
dần về bên phải.
- Trên nguyên tắc lấy học viên làm trung tâm và giáo viên chỉ là ngƣời dẫn dắt;
- Giáo viên yêu cầu học viên thực hiện các thao tác vƣợt xe;
- Giáo viên quan sát và kịp thời uốn nắn, sửa chữa khi học viên thực hiện sai
động tác.
 Yêu cầu đạt đƣợc: học viên nắm đƣợc các kỹ năng sử dụng: ga, phanh, sử
dụng số, lái.
6. Thực hành các kỹ năng lái xe cơ bản: Bài lái xe trong hình số 3, số 8, lái
xe thẳng, lái xe trong hình có vạch cản, lái xe qua đƣờng gồ ghề
- Giáo cụ: hình vẽ, chiếu slide, chiếu video clip, xe mô tô, sân tập lái
- Giáo viên giới thiệu về bốn bài thi, kỹ năng cần thiết khi tiến qua các hình thi,
phƣơng pháp an toàn, bảo hiểm khi luyện tập
- Giáo viên thực hiện mẫu qua bốn bài thi
- Trên nguyên tắc lấy học viên làm trung tâm và giáo viên chỉ là ngƣời dẫn dắt;
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- Giáo viên yêu cầu học viên thực hiện 04 bài thi và quan sát, uốn nắn, sửa chữa
những động tác sai của học viên.
 Yêu cầu đạt đƣợc: học viên hiểu và thực hiện đƣợc các bài thi theo yêu cầu.
PHẦN III: PHƢƠNG PHÁP HƢỚNG DẪN THỰC HÀNH LÁI XE HẠNG
A3, A4.

1. Giới thiệu các bộ phận chủ yếu của xe
- Giáo cụ: tranh vẽ, chiếu slide, mô hình xe mô tô ba bánh, xe mô tô ba bánh,
máy kéo nhỏ;
- Trƣớc khi vào bài học, giáo viên giới thiệu vị trí, tác dụng, cách sử dụng các
bộ phận chủ yếu của xe mô tô ba bánh, máy kéo nhỏ: Khóa điện, đèn hiển
thị trạng thái ( vị trí số: N, 1, 2, 3, 4, 5; cảnh báo dầu bôi trơn động cơ; nƣớc
làm mát, đèn hiển thị hƣớng bật đèn báo rẽ …), đồng hồ hiển thị tốc độ,
đồng hồ hiển thị vòng quay động cơ, đồng hồ hiển thị mức nhiên liệu, các
công tắc ( công tắc khởi động động cơ, công tắc đèn báo rẽ, công tắc đèn
chiếu sáng, công tắc còi, công tắc dừng máy nhanh …), tay ga, tay phanh,
tay đóng ngắt ly hợp hay còn đƣợc gọi là tay côn ( đối với xe đóng ngắt ly
hợp bằng tay), gƣơng chiếu hậu, le gió, nắp bình nhiên liệu, phanh chân,
bàn đạp chuyển số, bàn đạp để chân cho ngƣời lái và ngƣời ngồi sau …
- Giáo viên vừa giới thiệu công dụng vừa thực hiện động tác sử dụng;
- Trên nguyên tắc lấy học viên làm trung tâm và giáo viên chỉ là ngƣời dẫn
dắt;
- Giáo viên yêu cầu học viên giới thiệu các bộ phận của xe, công dụng và
thực hiện các thao tác sử dụng;
 Yêu cầu đạt đƣợc: học sinh nắm đƣợc vị trí, công dụng và biết cách sử dụng
các bộ phận chủ yếu của xe.
2. Kiểm tra xe trƣớc khi sử dụng:
- Giáo cụ: tranh vẽ, chiếu slide, xe mô tô;
- Giáo viên giới thiệu vị trí, tác dụng các bộ phận: nhiên liệu, phanh, lốp, đèn,
bánh xe, xích, tải, động cơ, ắc quy, gƣơng, tay đóng mở ly hợp (tay côn);
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- Giáo viên thực hiện các động tác kiểm tra: giáo viên vừa giới thiệu bộ phận
vừa thực hiện các thao tác kiểm tra;
- Trên nguyên tắc lấy học viên làm trung tâm và giáo viên chỉ là ngƣời dẫn dắt;
- Giáo viên yêu cầu học viên giới thiệu các bộ phận của xe và thực hiện các
thao tác kiểm tra;
- Giáo viên quan sát học viên và kịp thời uốn nắn, sửa chữa các thao tác sai của
học viên.
 Yêu cầu đạt đƣợc: học viên nắm đƣợc vị trí, công dụng và biết cách kiểm
tra các bộ phận của xe.
3. Tƣ thế ngồi lái xe
- Giáo cụ: mũ bảo hiểm, tranh vẽ, chiếu slide, xe mô tô;
- Giáo viên giới thiệu mũ bảo hiểm và thực hiện thao tác đội mũ bảo hiểm;
- Giáo viên thực hiện thao tác lên xe (xe đang ở trang thái đỗ và đƣợc dựng
chân chống chính), ngồi vào vị trí lái xe và giới thiệu vị trí: mắt nhìn, vai,
khủy tay, bàn tay, hông, đầu gối, bàn chân;
- Trên nguyên tắc lấy học viên làm trung tâm và giáo viên chỉ là ngƣời dẫn
dắt;
- Giáo viên yêu cầu học viên thực hiện các thao tác, quan sát các học viên
thực hiện thao tác và kịp thời uốn nắn, sửa chữa các thao tác sai của học
viên.
 Yêu cầu đạt đƣợc: học viên nắm đƣợc vị trí, ngồi đúng tƣ thế khi lái xe thực
hiện các thao tác thoải mái, chính xác.
4. Các thao tác khi lên và xuống xe
- Giáo cụ: xe mô tô;
- Giáo viên giới thiệu và thực hiện các thao tác lên xe, xuống xe;
- Giáo viên giới thiệu và thực hiện cá thao tác lên xe: giữ thẳng xe, tay bóp
phanh, gạt chân chống phụ, kiểm tra an toàn phía sau, ngồi lên xe;
- Trên nguyên tắc lấy học viên làm trung tâm và giáo viên chỉ là ngƣời dẫn
dắt;
- Giáo viên giới thiệu và thực hiện các thao tác xuống xe: Tắt máy, chuyển số
về số 1, bóp phanh tay, kiểm tra an toàn phía sau, xuống xe, dựng chân
chống;
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- Giáo viên yêu cầu học viên thực hiện các thao tác, quan sát và kịp thời uốn
nắn khi học viên thực hiện sai.
 Yêu cầu đạt đƣợc: học viên nắm đƣợc vị trí, thực hiện đúng thao tác.
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