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ABSTRACT
A mindmap is a diagram used to visually organize information. Using
mind map brings highly effective in the areas of life and becomes the
useful technique popularized. In education, the use of diagrams that
visually "maps" information is necessary and effective for each grade and
course. It is of importance to innovate the teaching methodology with the
trend of active learners. Will not only teachers but also learners be more
positive, creative in teaching and learning. Based on the helpful
applications, researching and using a mindmap in teaching history,
specially teaching Vietnam’s modern history is required for history
teacher students in Can Tho university, for example, terms of the
campaign towards the August Revolution in Vietnam from 1939 - 1945.
Mindmapping can be drawn by hand or used by the support of information
technology (IT). Its applications is varied. It is used during a lecture,
individual planning, research activities or extra curricula activities.
TÓM TẮT
Hiện nay, sơ đồ tư duy (Mind Map) đang được vận dụng rộng rãi và mang
lại hiệu quả cao trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó
có giáo dục. Việc xây dựng và ứng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học là việc
làm cần thiết và mang lại hiệu quả đối với các cấp học, các môn học. Nó
có ý nghĩa quan trọng trong việc đổi mới phương pháp dạy học theo
hướng tích cực hóa người học; giúp người dạy và người học chủ động
hơn, tích cực, sáng tạo trong dạy và học. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã
nghiên cứu xây dựng và ứng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học lịch sử nói
chung và lịch sử Việt Nam hiện đại nói riêng cho sinh viên sư phạm lịch sử
ở Trường Đại học Cần Thơ, cụ thể đối với nội dung cuộc vận động Cách
mạng Tháng Tám 1939 - 1945. Việc xây dựng sơ đồ tư duy có thể tiến
hành bằng hai phương pháp: hoặc vẽ bằng tay, hoặc ứng dụng sự hỗ trợ
của công nghệ thông tin. Việc ứng dụng sơ đồ tư duy trong dạy học cũng
rất đa dạng. Nó hỗ trợ hoạt động dạy và học của giảng viên và sinh viên
trên lớp cũng như ngoài giờ lên lớp. Nó cũng hỗ trợ thầy và trò trong
việc lập kế hoạch cá nhân, hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động
ngoại khóa.
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Ví dụ 1: Cuộc vận động Cách mạng tháng Tám
1939 – 1945

1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong dạy học, việc ứng dụng sơ đồ tư duy huy
động tối đa tiềm năng của bộ não, hỗ trợ hiệu quả
các phương pháp dạy học của người thầy và giúp
người trò học tập tích cực, hiệu quả. Hiện nay, có
nhiều nhà khoa học, nhà giáo đã nghiên cứu và vận
dụng sơ đồ tư duy vào việc giảng dạy bộ môn,
trong đó có bộ môn Lịch sử. Ở các trường Đại học,
Cao đẳng; nhất là các trường Sư phạm, việc vận
dụng phương pháp này càng có hiệu quả và ý nghĩa
to lớn hơn. Bởi, sinh viên của chúng ta sẽ trở thành
giảng viên của các trường chuyên nghiệp, giáo viên
hoặc công tác trong các lĩnh vực khác nên nếu họ
có kiến thức, kĩ năng xây dựng và sử dụng tốt sơ
đồ tư duy, họ sẽ có tác động tích cực đối với các
thế hệ học trò, cộng đồng để vận dụng hiệu quả sơ
đồ tư duy vào mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội. Xây dựng và ứng dụng sơ đồ tư duy trong
giảng dạy lịch sử Việt Nam hiện đại đối với nội
dung cuộc vận động Cách mạng Tháng Tám 1939 1945 cho sinh viên Sư phạm Lịch sử, Trường Đại
học Cần Thơ là một ví dụ cụ thể của việc vận dụng
sơ đồ tư duy vào dạy học bộ môn ở các trường
Sư phạm.
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Ví dụ 2: Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng
lợi, bài học kinh nghiệm cuộc vận động Cách mạng
tháng Tám 1939 – 1945.
Kết quả

2 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Sơ đồ tư duy là một công cụ tổ chức, hỗ trợ tư
duy; có thể miêu tả nó là một kỹ thuật hình họa với
sự kết hợp giữa từ ngữ, hình ảnh, đường nét, màu
sắc phù hợp, tương thích với cấu trúc, hoạt động và
chức năng của não bộ giúp bạn khai phá tiềm năng
vô tận của bộ não. Nói cách khác, sơ đồ tư duy là
hình thức ghi chép sử dụng màu sắc, hình ảnh
nhằm tìm tòi đào sâu, mở rộng một ý tưởng, tóm
tắt những ý chính của một nội dung, hệ thống hoá
một chủ đề. Nó là một công cụ tổ chức tư duy được
tác giả Tony Buzan (người Anh, sinh năm 1942,
chuyên gia hàng đầu thế giới về nghiên cứu hoạt
động của bộ não) nghiên cứu kỹ lưỡng và phổ biến
rộng khắp thế giới. Để xây dựng và ứng dụng sơ đồ
tư duy trong dạy học, chúng ta cần hiểu và vận
dụng lí luận về sơ đồ tư duy của Tony Buzan qua
các tác phẩm, bài viết, bài phát biểu của ông.
2.1 Các bước xây dựng sơ đồ tư duy

Kết
quả, ý
nghĩa,
nguyên
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lợi, bài
học
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Ý nghĩa

- Giành chính quyền
- Bảo đại thoái vị
- Việt Nam DCCH

- Trong nước: độc lập,
tự do
- Thế giới: cổ vũ
phong trào GPDT

Nguyên
nhân
thắng lợi

- Khách quan: Nhật đầu
hàng, chính quyên ftay
sai hoang mang
- Chủ quan:Truyền
thống, Đảng

Bài học
kinh
nghiệm

Lí luận, đường lối,
xây dựng và tập hợp
lực lượng …

Để xây dựng một sơ đồ tư duy, chúng ta cần
thực hiện các bước sau:
Bước 1: Viết tên chủ đề ở trung tâm, hay vẽ
một hình ảnh phản ánh chủ đề.

Để thực hiện được các bước xây dựng sơ đồ tư
duy, trước hết, chúng ta phải hiểu nội dung kiến
thức, tiến hành xác định nội dung trung tâm, phân
chia thành các ý chính và xác định các ý phụ của
từng ý chính. Việc này có thể tiến hành bằng việc
lập sơ đồ tóm tắt kiến thức hay phân nhánh theo
kiểu “chân gà” để thuận tiện cho việc xây dựng sơ
đồ tư duy tương ứng.

Bước 2: Từ chủ đề trung tâm, vẽ các nhánh
chính nối với chủ đề. Trên mỗi nhánh chính viết
một từ, cụm từ phản ánh một nội dung lớn của chủ
đề. Các chữ trên nhánh chính nên viết bằng CHỮ
IN HOA. Nhánh chính và chữ viết trên đó được vẽ
và viết cùng một màu và mỗi nhánh là một màu
khác nhau.
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Bước 3: Từ mỗi nhánh chính vẽ tiếp các nhánh
phụ (nhánh phụ cấp 1) để làm rõ cho nhánh chính
đó. Các chữ trên nhánh phụ nên viết bằng chữ in
thường. Nhánh phụ và chữ trên đó cùng màu với
nhánh chính tương ứng.

Lưu ý: Vẽ nhánh chính to hơn nhánh phụ và
nhánh chính phải nhỏ dần về ngọn; Tóm tắt nội
dung các ý, chọn lọc và sử dụng các thuật ngữ quan
trọng để viết tên chủ đề và nội dung trên các
nhánh; Tích cực khai thác hình ảnh phù hợp để
minh họa cho các ý trên các nhánh chính, nhánh
phụ. Đặc biệt là phải vẽ theo đúng nguyên tắc cấu
trúc (xem Hình 1).

Bước: 4, 5... Tiếp tục vẽ các nhánh phụ cấp độ
2, 3...

Hình 1: cấu trúc sơ đồ tư duy
Nếu vẽ bằng sự hỗ trợ của công nghệ thông tin,
chúng ta cần có máy vi tính và tiến hành vẽ bằng
chương trình Microsoft Word, Microsoft
Powerpoint hoặc sử dụng các phần mềm Mind
Mapping. Việc vẽ bằng chương trình Microsoft
Word và Microsoft Powerpoint là phương pháp có
thể tiến hành với mọi máy vi tính, còn việc sử
dụng các phần mềm Mind Mapping đòi hỏi máy
vi tính có cấu hình cao. Thao tác vẽ sơ đồ tư duy
bằng chương trình Microsoft Word và Microsoft
Powerpoint thực tương đối giống nhau. Sơ đồ vẽ
bằng cách này có nhiều ưu điểm vượt trội so với vẽ
bằng tay là rõ nét, có thể sửa chữa, lưu giữ tốt; đặc
biệt, sử dụng Powerpoint có thể tạo hiệu ứng cho
các nhánh, chữ viết, hình ảnh để khi sử dụng cho
nó hiện ra có hệ thống gây hứng thú và kích thích
tư duy của sinh viên. Nhưng sơ đồ vẽ bằng chương
trình Microsoft Word hạn chế ở chỗ các chữ viết
trong sơ đồ đều bị đóng khung; còn vẽ bằng
chương trình Microsoft Powerpoint thì khó khăn
khi cân đối kích thước, hình dáng của các nhánh
trong sơ đồ. Ngoài những ưu điểm giống như cách
vẽ bằng Microsoft Powerpoint, vẽ sơ đồ tư duy bằng
phầm mềm Mind Mapping có ưu điểm hơn về tính
tiện lợi và dễ sử dụng, đặc biệt các phần mềm được

Trên cơ sở các bước thực hiện như trên, chúng
ta có hai cách vẽ sơ đồ tư duy: vẽ bằng tay hoặc vẽ
bằng sự hỗ trợ của Công nghệ thông tin.
Vẽ sơ đồ tư duy bằng tay, chúng ta chỉ cần một
tờ giấy A0 hoặc giấy Rô-ki, một hộp bút màu loại
có đầu nhọn, màu sáp hoặc một bảng viết và hộp
phấn màu. Nếu như việc tô màu cho cách nhánh
mất nhiều thời gian, chúng ta có thể dùng các
đường kẻ sọc ngang, sọc dọc, sọc chéo hay các kí
hiệu “+”, “-”, “*”... bằng bút (phấn) cùng màu để
làm đầy khoảng trống của thân nhánh. Cách vẽ này
có ưu điểm là có thể tiến hành ngay trên lớp, trong
khi thảo luận nhóm và phù hợp với mọi điều kiện
cơ sở vật chất. Nó thích hợp cho việc giảng viên
kết hợp xây dựng sơ đồ tư duy và giảng bài trên
lớp hoặc tổ chức cho sinh viên xây dựng tại lớp để
làm rõ nội dung bài học. Nhưng hạn chế của cách
vẽ này là khó lưu trữ và tái sử dụng, không thể sửa
chữa trực tiếp để hoàn chỉnh sơ đồ; việc vẽ gặp khó
khăn khi cân đối kích thước các nhánh, sản phẩm
không được sắc nét; việc sử dụng có nhiều bất tiện
như việc treo các sơ đồ tư duy vẽ trên giấy làm mất
thời gian, không đảm bảo trực quan về kích thước,
độ rõ nét...
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như thuyết trình, vấn đáp... để trình bày bài
giảng mới; tổ chức và hướng dẫn các hoạt động
dạy - học.

thiết kế nhiều tính năng cho phép chúng ta xây dựng
sơ đồ tư duy đảm bảo tính chính xác, khoa học và
tính thẩm mỹ hơn hẳn. Nhìn chung, việc vẽ trên
máy tính so với vẽ bằng tay có ưu điểm là cho sản
phẩm đẹp, chữ viết, màu sắc và hình ảnh rõ nét; dễ
bảo quản và có thể nhanh chóng sửa chữa, bổ sung
trực tiếp để hoàn thiện trong quá trình sử dụng; khi
sử dụng kết hợp với sự hỗ trợ của máy chiếu sẽ
mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, việc lựa chọn
phương pháp nào tùy thuộc vào mục đích ứng
dụng, điều kiện cơ sở vật chất của trường học và
điều kiện của thầy – trò.
2.2 Sơ đồ tư duy với việc giảng dạy và học
tập học phần lịch sử Việt Nam hiện đại, cụ thể
qua nội dung cuộc vận động Cách mạng tháng
Tám 1939 – 1945

Trong quá trình giảng bài, giảng viên sử dụng
sơ đồ để trình bày hoặc tóm tắt lại bài giảng hoặc
dẫn dắt sinh viên nghiên cứu, tham gia xây dựng và
tự hoàn chỉnh sơ đồ tư duy bằng hoạt động cá nhân
và hoạt động nhóm. Tương ứng với từng nội dung
nhỏ của bài, giảng viên xây dựng và sử dụng các sơ
đồ tư duy quy mô nhỏ (xem Hình 2, 3, 4, 5)
Sau khi giảng dạy xong nội dung kiến thức
mới, giảng viên có thể kết hợp các sơ đồ thành một
sơ đồ quy mô lớn, khái quát toàn bộ bài học để
tổng kết bài học (xem Hình 6). Với cách dạy như
thế này giúp sinh viên dễ dàng hệ thống lại kiến
thức một cách nhanh chóng, dễ dàng. Với cách học
truyền thống, sinh viên ghi chép và thực hiện kiến
thức theo trật tự tuyến tính nên khả năng nhớ kiến
thức thường ít hơn 50% dung lượng bài. Sử dụng
sơ đồ tư duy giúp các em khắc phục được hạn chế
đó, chỉ cần quan sát lại sơ đồ tổng thể các em có
thể tái hiện nội dung bài học một cách cụ thể, chi
tiết. Như thế nó vừa nâng cao được kết quả học tập
vừa tiết kiệm được thời gian.

Các học phần thuộc khối kiến thức chuyên
ngành lịch sử thường nặng về kiến thức lý luận,
mang tính hàn lâm, khiến cả người dạy và người
học mất rất nhiều tâm sức để có thể hoàn thành
nhiệm vụ của mình. Việc áp dụng những phương
pháp mới trong giảng dạy và học tập là một trong
những giải pháp giúp nâng cao hiệu quả học tập
của sinh viên, tạo hứng thú và phát huy khả năng
sáng tạo của người học.

Giảng viên cũng có thể sử dụng sơ đồ tư duy để
hướng dẫn sinh viên ôn tập hay kiểm tra, đánh giá
người học bằng cách yêu cầu sinh viên vẽ lại, hoàn
chỉnh sơ đồ tư duy (xem Hình 6).

Với học phần Lịch sử Việt Nam hiện đại, cụ thể
qua nội dung cuộc vận động Cách mạng tháng Tám
1939 - 1945, chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng sơ
đồ tư duy trong giảng dạy và học tập bởi những lợi
ích như sau:

Đối với sinh viên, sơ đồ tư duy giúp phát huy
khả năng sáng tạo của người học khi mỗi sinh viên
có thể vẽ các giản đồ theo ý tưởng của mình, ghi
theo cách của mình để dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thuộc
mà không lệ thuộc vào một cách diễn đạt duy nhất
của người dạy, khắc phục hiện tượng đọc chép
thường thấy ở các học phần nhiều nội dung lý
thuyết.

Sơ đồ tư duy hỗ trợ giảng viên và sinh viên
trong việc trình bày các ý tưởng một cách rõ ràng,
suy nghĩ sáng tạo, học tập thông qua sơ đồ, tóm tắt
thông tin của một bài học hay một cuốn sách, bài
báo, hệ thống lại kiến thức đã học, tăng cường khả
năng ghi nhớ, đưa ra ý tưởng mới… Vì vậy, đối
với giảng viên, chúng ta có thể ứng dụng sơ đồ tư
duy kết hợp với các phương pháp dạy học khác

Dưới đây là một số ví dụ minh họa:

Hình 2: Bối cảnh lịch sử cuộc vận động Cách mạng tháng Tám 1939 – 1945 (Ngày sửa: 03/9/2014. Sửa lần 2)
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Hình 3: Chủ trương của ta trong cuộc vận động Cách mạng tháng Tám 1939 – 1945 (Ngày sửa:
31/8/2014. Sửa lần 1)

Hình 4: Diễn biến cuộc vận động Cách mạng tháng Tám 1939 – 1945 (Ngày sửa: 31/8/2014. Sửa lần 1)

Hình 5: Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm cuộc vận động Cách mạng
tháng Tám 1939 – 1945
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Hình 6: Cuộc vận động Cách mạng tháng Tám 1939 – 1945
viên với chủ đề, tránh lan man, lạc đề; giúp hệ
thống rõ ràng nội dung để dễ ghi nhớ và trình
bày kết quả của nhóm... Đồng thời, phương pháp
này sẽ giúp người học chủ động trong việc tìm
hiểu, chuẩn bị bài, rèn luyện khả năng tự học, khả
năng tư duy sáng tạo của bản thân, và hơn hết nó
giúp người học khắc sâu kiến thức một cách có
khoa học.

3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT
Với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, đặc biệt
là sử dụng phần mềm Mind Mapping, việc xây
dựng sơ đồ tư duy tương ứng cho việc giảng dạy
nội dung cuộc vận động Cách mạng Tháng Tám
1939 - 1945 cho sinh viên sư phạm lịch sử nói
riêng và trong dạy học Lịch sử Việt Nam hiện đại
nói chung được thực hiện nhanh chóng và đảm bảo
tính khoa học, thẩm mỹ, tiện ích... mang lại hiệu
quả trong giáo dục. Sơ đồ tư duy hỗ trợ giảng viên
tổ chức hoạt động dạy – học một cách khoa học, hệ
thống và gây hứng thú đối với người học, phát
huy tính tích cực, chủ động của sinh viên. Cách
ghi chép theo sơ đồ tư duy với các nhánh, chữ
viết ngắn gọn, màu sắc và hình ảnh giúp sinh viên
hệ thống hóa được kiến thức rõ ràng, phát huy
được cả hoạt động của não phải và não trái trong
việc ghi nhớ.

Sơ đồ tư duy có thể ứng dụng cả trong hoạt
động dạy – học trên lớp cũng như hoạt động ngoài
giờ lên lớp của thầy và trò. Nó có vai trò quan
trọng trong dạy học và đặc biệt đổi mới cách tổ
chức dạy học của giảng viên đồng thời góp phần
bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên phù hợp
với các mục tiêu đổi mới phương pháp dạy
học: dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm,
chống lại thói quen học tập thụ động, chống hình
thức dạy học “đọc - chép”, “chiếu - chép”.
Sơ đồ tư duy cũng hữu ích khi sử dụng nó để hệ
thống hóa kiến thức trong những giờ ôn tập, tổng
kết chương hay khái quát những vấn đề trọng tâm
của một học phần. Nó giúp người học có được cái

Sơ đồ tư duy có ý nghĩa quan trọng trong hoạt
động thảo luận nhóm của sinh viên. Nó giúp đồng
nhất trong nhóm, gắn kết các ý kiến của mỗi thành
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phần, mọi đối tượng. Phải tùy vào trường hợp cụ
thể mà áp dụng linh hoạt các phương pháp và khai
thác có hiệu quả các phương tiện và công cụ hiện
có để giờ giảng đạt hiệu quả tốt nhất

nhìn tổng thể về toàn bộ nội dung của học phần,
tránh kiểu tư duy “thấy cây mà không thấy rừng”.
Tóm lại, xây dựng và ứng dụng sơ đồ tư duy
trong dạy học và dạy học lịch sử nói chung, trong
dạy học nội dung cuộc vận động Cách mạng Tháng
Tám 1939 - 1945 nói riêng có ý nghĩa tích cực về
nhiều mặt. Vì vậy, chúng ta cần tích cực vận dụng
sơ đồ tư duy vào giảng dạy để nâng cao chất lượng
giáo dục. Sơ đồ tư duy có thể được xây dựng bằng
cách vẽ bằng tay hay vẽ bằng sự hỗ trợ của công
nghệ thông tin, sử dụng chương trình Microsoft
Word, Microsoft Powerpoint hoặc sử dụng phần
mềm Mind Mapping. Tuy nhiên, để phát huy hiệu
quả tối ưu của sơ đồ tư duy trong dạy học, chúng ta
nên sử dụng phần mềm Mind Mapping.

4

THAY LỜI KẾT

Qua thực tế áp dụng sơ đồ tư duy trong việc
giảng dạy một số nội dung của học phần Lịch sử
Việt Nam hiện đại, có thể thấy bước đầu đã tạo sự
hứng khởi cho sinh viên, khắc phục phần nào
khiếm khuyết trong cách dạy và học theo lối truyền
thống, buộc sinh viên phải chủ động trong việc học
tập và nghiên cứu. Quan trọng nhất là giảm áp lực
cho sinh viên, khi phương pháp này có thể giúp
sinh viên dễ nhớ, dễ thuộc đối với các vấn đề cần
ghi nhớ và dễ hiểu hơn, biết cách trình bày một nội
dung bài học một cách logic.

Qua nghiên cứu xây dựng và ứng dụng sơ đồ tư
duy trong dạy học nội dung cuộc vận động Cách
mạng Tháng Tám 1939-1945, tôi nhận thấy sơ đồ
tư duy cần thiết được ứng dụng và đem lại hiệu quả
cao trong dạy học lịch sử nói riêng và dạy học nói
chung. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những đánh giá
bước đầu sau khi áp dụng bản đồ tư duy trong
giảng dạy một số nội dung của học phần Lịch sử
Việt Nam hiện đại. Hiệu quả thực sự đạt được đến
đâu thì phải có sự nghiên cứu, thử nghiệm và tổng
kết ở mức độ cao hơn.
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Cuối cùng, phải chú ý một vấn đề, đó là không
có một phương pháp giảng dạy nào được xem là tối
ưu, có thể áp dụng cho mọi nội dung, mọi học
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